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ตลอดระยะเวลา 75 ปี นับจากการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ. 2486 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังคงมุ่งมั่นในการให้ความรู้และพัฒนานิสิต เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม 
ตลอดจนการเผยแพร่องค์ความรู้และการเชื่อมโยงผลงานวิจัย เพ่ือสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาและการแก้ไข
ปัญหาของประเทศ ดังเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน 
เพ่ือความกินดีอยู่ดีของชาติเสมอมา  

การที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพร่วมกับบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการจัดการ
ประชุมวิชาการระดับชาติสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชีครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “Growing a Sustainable Society 
through New Business Mindset” นี้ ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เติบโต
อย่างแข็งแกร่งในศาสตร์รอบด้าน ทั้งสายการเกษตรกรรม วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ส าคัญ
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันในระบบเศรษฐกิจโลก ที่ล้วนได้รับการพัฒนาจนก้าวหน้าและมีศักยภาพในการสรรสร้าง
ความเจริญและพัฒนาองค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไป  

กระผมขอขอบคุณผู้จัดการประชุม ตลอดจนผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน ส าหรับความร่วมมือและ
ความทุ่มเทอย่างสูงสุด โดยกระผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ที่ดี และสามารถน าไปประยุกต์ใช้การพัฒนาด้านวิชาการให้เจริญก้าวหน้าและพัฒนาสังคมไทย
สืบไป กระผมขออ านวยพรให้ การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 7 นี้ 
บรรลุผลส าเร็จดังเจตนารมณ์ทุกประการ 

 

 
 

 (ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์) 
            รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ในโลกยุคปัจจุบัน  คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลนับเป็นความท้าทาย

อย่างมากของผู้บริหารองค์กรที่ต้องก้าวให้พ้นวิธีคิดและแบบแผนทางธุรกิจแบบเดิมๆ เพ่ือสร้างโอกาสและ
ความอยู่รอดในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างไร้ขอบเขต ดังนั้นการแปลงเป็นดิจิทัลนั้น ก าลังกลายเป็นสิ่ง
ส าคัญที่ก่อให้เกิดโอกาสมากมาย  แม้แต่บริบทของมหาวิทยาลัยเองก็ตาม ผู้บริหารหน่วยงาน บุคลากรจึงต้อง
ปรับตัวและเพ่ิมพูนทักษะให้ก้าวทันและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือสามารถน าไปพัฒนาผลงานด้าน
วิชาการ การวิจัย การเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นพันธกิจหลัก
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตอบสนองความต้องการของสังคมได้เป็นอย่างดี 
 
    ส าหรับการจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 7 
“The 7th Annual National Conference on Business and Accounting” จึงถือเป็นเวที เสวนาที่นักวิชาการ 
นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าเสนอความก้าวหน้าของนวัตกรรม 
พร้อมทั้งจะได้น าความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้หลักแนวคิด ทฤษฎี เพื่อให้สามารถรับมือกับความผันผวน
ที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจโลกได้เป็นอย่างดี  
 
      คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ
ในการจัดการประชุมทางวิชาการฯ ในครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้น าเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านที่ท าให้
เวทีนี้ มีการมาเเลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมทั้งขอขอบคุณคณะกรรมการและผู้มีส่วนร่วมทุกท่านที่ได้ด าเนินการ
จัดการประชุมจนส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์มา ณ โอกาสนี้  
     

 
 
(ดร.ด ารงค์  ศรีพระราม) 

            รักษาการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
                                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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สารจาก
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ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันจึงเป็นความส าคัญ
อย่างยิ่งที่องค์กรธุรกิจจะต้องปรับตัวและน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้กับองค์กรเพ่ือให้พร้อมรับต่อ
การแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ทุกองค์กรธุรกิจมุ่งสู่การปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง
นั้นกลับพบว่าโจทย์ที่ส าคัญส าหรับองค์กรธุรกิจในปัจจุบัน คือ องค์กรจะหาแนวทางในการด าเนินงานและ
พัฒนาองค์กรเพ่ือมุ่งสู่ความยั่งยืนได้อย่างไร 

ในฐานะองค์การภาคการศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชีนั้นจึงมีส่วนส าคัญในการที่จะ 

พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้และความสามารถที่น าไปสู่การปฏิบัติได้จริงพร้อมทั้งมีแนวคิดที่ดีส าหรับ การด าเนิน
งานทางธุรกิจรวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ดังนั้นการศึกษาและสร้างองค์ความรู ้ใหม่ผ่าน
กระบวนการวิจัยและพัฒนาจึงมีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนแนวคิดในการบริหารจัดการทางธุรกิจที่เหมาะสมกับ
บริบทของความเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน 

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจึงมีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนส าคัญในการผลักดัน
ให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในการประชุมวิชาการระดับชาติสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชีครั้งที่ 7 นี้  
และมุ่งหวังว่าผลงานวิจัยที่ได้น าเสนอในการประชุมวิชาการจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการน าองค์ความรู้ไปใช้       
ในการบริหารองค์กรธุรกิจเพ่ือมุ่งสู่การเติบโตและพัฒนาประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน 

 (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์) 
   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

สารจาก 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย 
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สารจาก
คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
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ในนามของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วม      
จัดประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี มาอย่างต่อเนื่อง ดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติ
อย่างสูงที่ได้ร่วมจัดการประชุมทางวิชาการในครั้งนี้อีกครั้ง ดิฉันรู้สึกชื่นชมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมถึง
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ โดยเฉพาะการวิจัยในสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชีให้มีความเข้มแข็ง
มาอย่างต่อเนื่อง  

การประชุมทางวิชาการในคร้ังนี้ จึงไม่เพียงแต่เป็นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทั้งสามสถาบันที่
ต้องการผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพทั้งคณาจารย์ นิสิตและนักศึกษาให้สามารถต่อยอดองค์ความรู้ ตลอดจน
สามารถน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติได้
ต่อไป 

ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดประชุมทางวิชาการในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วน  
และขอขอบคุณคณะท างานจัดการประชุม ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 
เป็นอย่างสูง  

(รองศาสตราจารย์ ดร.ล าปาง แม่นมาตย์) 
คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สารจาก 
คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 การประชุมทางวิชาการ 
สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 7 
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จากการตอบรับที่ดียิ่งจากนักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจที่ร่วมน าเสนอผลงาน

และแลกเปลี่ยนความคิดด้านต่างๆในการประชุมทางวิชาการระดับชาติสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชีครั้งที่
ผ่านมาภายใต้ความร่วมมือระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บัณฑิตวิท ยาลัย 
มหาวิทยาลัยหอการค้า และวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ร่วมกันจัดการ
น าเสนอผลงานวิจัย (สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี) ภายใต้ชื่อ “การประชุมวิชาการระดับชาติสาขาบริหารธุรกิจ
และการบัญชี ครั้งที่ 7” ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน พร้อมกันนี้ได้จัดงานเสวนา เรื่อง “Growing a Sustainable Society Through a New 
Business Mindset” เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งเป็นประเด็นที่ก าลังได้รับความสนใจในขณะนี้  
 
  ในนามของคณะท างานจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี 
ครั้งที่ 7 ดิฉันขอต้อนรับคณะวิทยากร นักวิจัย และผู้น าเสนอผลงานวิชาการทุกท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการ
ประชุมฯครั้งนี้จะเป็นเวทีก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อคิดเห็นด้านการบริหารธุรกิจและบัญชี และ
ขอขอบคุณคณะท างานทุกท่านที่ทุ่มเทท างานเพ่ือให้การประชุมทางวิชาการครั้งนี้สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 
 
 
 
        

        (ดร.ยอดมนี เทพานนท์) 
ประธานคณะท างาน 

                                          การประชุมทางวิชาการระดับชาติสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 7  
      

สารจาก 
ประธานคณะท างาน 
 การประชุมทางวิชาการ 
สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 7 

 
 



th

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งท่ี 7 
The 7th Annual National Conference on Business and Accounting 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 
ณ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

วันเสารท์ี่ 25 พฤษภาคม 2562 

    08.30 – 09.00 น.              ลงทะเบียน                (ณ บริเวณหน้าห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 อาคาร 1 ) 

    09.00 – 09.20 น.                พิธีเปิด                  (ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 อาคาร 1) 

 กล่าวรายงาน โดย 
 

กล่าวต้อนรับ โดย 

ดร.ยอดมนี  เทพานนท ์
ประธานคณะท างานััดการประชมมวิชาการ NCBA 

ดร.ด ารงค์ ศรีพระราม 
รักษาการแทนคณบดีคณะบริหารธมรกิั  

      09.20 – 09.30 น. กล่าวเปิด  โดย 
        
      ถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลกึ 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ 
 รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

      09.30 – 09.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง    ( บริเวณหน้าห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 อาคาร 1 ) 

      09.45 – 11.00 น. เสวนาทางวิชาการ หัวข้อ 
โดย 

“Growing a Sustainable Society through  
New Business Mindset” 
ดร. ไชยยศ บมญญากิั 

นักวิชาการอิสระด้านสิ่งแวดล้อม 
และการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

       11.00 – 12.30 น.  น าเสนอผลงาน (ภาคเช้า) 
   ( อาคารการเรียนการสอน 4 ) 

12.30 น.                                          พักรับประทานอาหารกลางวัน 

                                                    (ณ ห้องฟ้าใส ชั้น 1 อาคาร 1) 

   13.00 – 16.30 น.                                       น าเสนอผลงาน (ภาคบ่าย) 

                                       ( อาคารการเรียนการสอน 4 ) 
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ตารางการน าเสนอการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี ครั้งที่ 7 
The 7th Annual National Conference on Business and Accounting 

วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2562 
ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562  ห้อง 305 
เวลา บทความ ชื่อผู้เสนอบทความ 

11.00 – 11.20 น. ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจใช้บรกิารธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟนอย่าง
ต่อเนื่อง 

ธีรเมศร์ ศศิรวีโรจน์    
ศุภฤกษ์ สุขสมาน 

11.20 – 11.40 น. การรับรู้คุณค่าตราสนิค้าและส่วนประสมทางการตลาดค้าปลีก (Retail Mix) 
ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ ผลติภัณฑ์ พรินเตอร์ EPSON กรณีศึกษา ร้านตัวแทน
จ าหน่าย พรนิเตอร์ EPSON บริษัท ท-ีได คอมพิวเตอร์ โอเอ จ ากัด 

กนกวรรณ รัตนภิรมย์ 

11.40 – 12.00 น. การก าหนดกลยุทธ์เพิ่มช่องทางการขายสินคา้ กรณีศึกษา ร้าน V Coffee & 
Snack box 

กนกวรรณ  แคจิตร ์  
นภวรรณ คณานุรักษ ์

12.00 – 12.20 น. การก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจเพือ่เพิ่มยอดขายในธุรกิจชุดควบคมุเครื่องปรับอากาศ
กรณีศึกษา บริษัท แอร์ คอนดิชนัเนอร์ จ ากัด 

เกศแก้ว อนันตโชคชัย 

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562  ห้อง 305 
เวลา บทความ ชื่อผู้เสนอบทความ 

13.00 – 13.20 น. การตลาดเพื่อสังคมเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร: 
กรณีศึกษา บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ ากัด 

วัลลดา เข็มพันธ ์

13.20 – 13.40 น. พฤติกรรม และระดับความพึงพอใจของผู้หญิงวัยท างาน ที่มีความสัมพันธ์ต่อ 
ความภักดี ในการเลือกซื้อเสื้อผ้าผ่านช่องทาง  Facebook ในเขตกรุงเทพมหานคร 

วรเมศฐ์  วรกิตติ์ฐากรณ์ 
ผุสดี พลสารัมย ์

13.40 – 14.00 น. การรับรู้ความเสี่ยงด้านคุณภาพ ด้านความคุ้มค่าทางการเงิน ดา้นเวลา และ
รูปแบบการด าเนินชีวิตที่มผีลกระทบต่อการตัดสนิใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผา่นช่องทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) 

ซอลิหะต์ สุวรรณ์        
โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ ์

14.00 – 14.20 น. แนวทางการตลาดและสร้างแรงจูงใจฝ่ายขายเพื่อเพิ่มยอดขายของห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เอ.ซี.แทรกเตอร์ จังหวัดอุดรธาน ี

ภคพร เจริญสุข         
วิเชียร วรพุทธพร 

14.20 – 14.40 น.  ปัจจัยรูปแบบการด าเนินชีวิตมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลติภัณฑ์ครีมบ ารุงผิว บนสื่อ
สังคมออนไลน์ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

กฤติยา ค าเหลา 

14.40 – 15.00 น. อิทธิพลของอัตมโนทัศนท์ี่มีผลตอ่พฤติกรรมความตั้งใจซื้อเสื้อผ้าพลัสไซซ์ 
ของกลุ่มผู้หญิงวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

ดลชลภัค วงศไ์พบลูย์เกษม 
ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ 

15.00 – 15.20 น.     ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์กุนเชียงที่ส่งผลต่อ การ
รับรู้คุณภาพ ความพึงพอใจ และความตั้งใจซื้อ 

ธงชัย ฐานเจริญกุล     
กิตตินันท์ พนัธุมสุต 

15.20 – 15.40 น.     การประเมินน้ าหนักความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการส่งเสริม 
การขาย ทัศนคติของผู้บรโิภคทีม่ีต่อการโฆษณา ภาพลักษณ์องค์กรกับความตั้งใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ในเขต กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา ร้านอีฟแอนด์บอย (EVEANDBOY) 

รุจิรา แจ้งกระจ่าง        
ศิริรัตน์ รัตนพิทักษ ์
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ตารางการน าเสนอการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี ครั้งที่ 7 
The 7th Annual National Conference on Business and Accounting 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 
ณ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562    ห้อง 306      
เวลา บทความ ชื่อผู้เสนอบทความ 

11.00 – 11.20 น. กลยุทธ์การสร้างความภักดีของลูกค้า กรณีศึกษา บริษัท วชิรนติิ จ ากัด คุณากรณ์ ศรีเจริญวงศ์       
รวิดา วิริยกิจจา 

11.20 – 11.40 น. แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการด้านเสียภาษีรถประจ าปีของส านักงาน
ขนส่งจังหวัดอุดรธาน ี

ณัชชา ยุวชิต          
อมรวรรณ รังกูล 

11.40 – 12.00 น. กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย บริษัท AAA คอนกรีต จ ากัด จิรโชติ จันตะกูล            
ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 

12.00 – 12.20 น. กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย กรณีศึกษา กิจการแครปยัวร์แฮนดป์ูมา้นึ่ง ชัญญานุช ตรีรัตนว์ดี     
ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 

 
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562    ห้อง 306    
เวลา บทความ ชื่อผู้เสนอบทความ 

13.00 – 13.20 น. องค์ประกอบกระบวนการสื่อสารทางการตลาดออนไลน์ที่มผีลตอ่พฤติกรรมการ
ตอบสนอง (AIDA MODEL) ศึกษากรณี : Facebook ธนากรฟูด้ 

เกษสุดา  จ าปาวงศ์        
กิตตินันท์ พนัธุมสุต 

13.20 – 13.40 น. การแบ่งกลุ่มผู้ใชบ้ริการร้านยาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ปจัจัยด้านการรับรู้
มาตรฐาน “ร้านยาคุณภาพ” และพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านยา 

จุฑามาศ ชนะสุข          
กัญช์ อินทรโกเศศ 

13.40 – 14.00 น. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย 
(Place) มีผลต่อการตัดสนิใจเชา่หอพักเอกชนของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

ณัฐฐา นกแก้ว                
ลัดดาวลัย์ เลขมาศ 

14.00 – 14.20 น. การศึกษาปัจจัยทางทัศนคติด้านการโฆษณาเพลง และทัศนคตทิางดา้นตราสินคา้ ที่
มีผลต่อความตั้งใจซื้อสนิค้าของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ธนกร ผดุงกาญจน ์

14.20 – 14.40 น. ปัจจัยทางด้านบุคลิกภาพที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อขนมทานเล่นประเภทสาหร่าย
ของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นซี ในเขตกรุงเทพมหานคร 

อรสา กองแก้ว               
ฐิติกานต์ สจัจะบุตร 

14.40 – 15.00 น. แนวคิดการพัฒนาสว่นประสมทางการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์กระเป๋าผา้ไหมเพื่อ
ผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม 

นิรัติศัย ไอรารัตน ์            
ทิพย์วรรณา งามศักดิ ์

15.00 – 15.20 น. การศึกษาปัจจัยที่มผีลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการและก าหนดกลยุทธ์เพื่อสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน กรณีศึกษา บริษัท ทรัคเครน จ ากัด 

เบญญาภา บวรจริภัทร์        
ลัดดาวลัย์ เลขมาศ 
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ตารางการน าเสนอการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี ครั้งที่ 7 
The 7th Annual National Conference on Business and Accounting 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 
ณ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562    ห้อง 307     
เวลา บทความ ชื่อผู้เสนอบทความ 

11.00 – 11.20 น. พฤติกรรมผู้บริโภค ทัศนคติ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจใชบ้ริการคลินิกศัลยกรรมความงามของผู้บรโิภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น 

ดารุณี เหล่าวงษโ์คตร   
ทิพย์วรรณา งามศักดิ ์

11.20 – 11.40 น. เปรียบเทียบช่องทางการตลาดของการเลือกผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต Fiber Optic 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

รัฐชาติ สุขเกษม            
ทรงพร หาญสันต ิ

11.40 – 12.00 น. ทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหาร
ฟาสต์ฟู้ดเมนไูก่ทอดตราสนิค้าแมคโดนัลของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

จิรวัฒน์ ปานแดง 

12.00 – 12.20 น. การรับรู้คุณค่าสินคา้ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นรวดเร็ว (ร้านตั้งใจอยู่) ณฐวรรณ์ เหมพิจิตร 
 

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562   ห้อง 307     
เวลา บทความ ชื่อผู้เสนอบทความ 

13.00 – 13.20 น. ผลของการมีความรู้สึกเป็นเจา้ของต่อความผูกพันด้านจิตใจของพนักงาน
รัฐวิสาหกิจด้านโทรคมนาคมไทย 

พสิษฐ์  เกียรติจานนท์        
ยุรพร ศุทธรัตน์           
พิทวัส เอ้ือสังคมเศรษฐ์ 

13.20 – 13.40 น. การศึกษาปัญหาและการก าหนดกลยุทธ์ เพื่อการแข่งขัน กรณีศึกษา:          
“บริษัท สแนป วิท มี จ ากัด” 

คมค์ปภัส  จารุจินดา       
ลัดดาวลัย์  เลขมาศ 

13.40 – 14.00 น. กลยุทธ์การลดอัตราการลาออกของพนักงาน ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพิษณุการุณ คมสัน  กรุณกิจ           
พันธิตรา ปัทมานนท ์

14.00 – 14.20 น. การก าหนดกลยุทธ์สรา้งความได้เปรียบด้านการแข่งขันของบรษิัท ABC 
Engineering จ ากัด 

ชยพล สพุัฒนคูณ 

14.20 – 14.40 น. การก าหนดกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันบริษัทเถาเปาไต้โก้วจ ากัด นิลรัตน์ แสนสุข         
ประสิทธิ์ มะหะหมัด 

14.40 – 15.00 น. การก าหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันของธุรกิจท าผมสุภาพบุรุษ กรณีศึกษา ท่าอิฐ   
บาร์เบอร์ 

พงษ์เทพ ทองม ี

15.00 – 15.20 น. การวิเคราะห์สาเหตุการลาออกและแนวทางการลดอัตราการลาออกของ พนักงาน
แผนกบริการภาคพืน้บริษัท กกก จ ากัด 

พลอยไพลิน สุสันติกาญจน์    
สุทธาวรรณ จีระพันธุ 
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วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562   ห้อง 405    
เวลา บทความ ชื่อผู้เสนอบทความ 

11.00 – 11.20 น. การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของตราสินค้า
ร้านสะดวกซื้อ SPAR 

ณัฐชา บุญตา                
ลัดดาวลัย์ เลขมาศ                                   

11.20 – 11.40 น. การก าหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันของธุรกิจปรีแอมป์ กรณีศึกษา FX Man ณัฐพงศ์ จันทรป์ฐมพงศ ์
11.40 – 12.00 น. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อรับมือต่อการ

เปลี่ยนแปลงองค์กรในอนาคต 
นันทนัช วิมลไชยจิต 

12.00 – 12.20 น. แนวทางการพัฒนาคุณภาพกระบวนการฝึกอบรม บริษัท XXX ปาวิณา  แก้วหีด              
อังศุธร ศรีสุทธิสอาด 

12.20 – 12.40 น. การวัดการเข้าสู่ขั้นที่พนักงานเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้: กรณีศึกษาพนักงานของ 
หจก. ขอนแก่นธีระเทรดดิ้ง, จังหวัดขอนแก่น 

ธรรมกมล  อ่อนน้อม      
ทิพย์วรรณา งามศักดิ ์

 
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562   ห้อง 405     
เวลา บทความ ชื่อผู้เสนอบทความ 

13.00 – 13.20 น. การประเมินคุณสมบัติของทีมทีม่ีประสิทธผิล ปัจจัยทีส่่งเสริมกระบวนการท างาน
เป็นทีมและปัจจัยประสทิธิผลของทีมของห้างหุ้นส่วนจ ากัดสนิทวีขนส่ง (1994) 
จังหวัดขอนแก่น 

พลวัชร เรืองจิรภัทร      
ทิพย์วรรณา งามศักดิ ์

13.20 – 13.40 น. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชวีิตการท างานกับความผูกพนัตอ่องค์กรของพนักงาน 
บริษัท รวมถาวร กรุ๊ป จ ากัด 

วุฒิชัย หมั่นท า            
ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 

13.40 – 14.00 น. กลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของร้านทองกัญญารัตน์ เหมือนฝัน วุฒิกรภัณฑ์       
รวิดา วิริยกิจจา 

14.00 – 14.20 น. การศึกษาความรับผดิชอบต่อสงัคม (CSR) ที่มีต่อทัศนคติของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ชนากานต์ ยกบุญญาธิการ 

14.20 – 14.40 น. กลยุทธ์เพิ่มความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน บริษัทคา้ปลีกขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ณปภัช สามภูเจริญ 

14.40 – 15.00 น. การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์เซรัม่บ ารุงผิวหน้าส าหรับสตรีวัยท างานในเขตเทศบาล
นครขอนแก่น 

กฤษณพงษ์ ศรีวงษ์ชัย      
ทิพย์วรรณา งามศักดิ ์

15.00 – 15.20 น. แนวทางการลดการลาออกของพนักงานขายของบริษัท XXX เรืองศิรินทร์ ฉายเรือง       
ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 
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วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 
ณ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562     ห้อง 406     
เวลา บทความ ชื่อผู้เสนอบทความ 

11.00 – 11.20 น. การวางกลยุทธ์ของร้านมิกซ์โซ 98 ธนกฤต อนุสาวกรณ์       
อังศุธร ศรีสุทธิสะอาด 

11.20 – 11.40 น. การวัดความพึงพอใจในงานและความผูกพันในงานของพนักงาน บริษัท ABC จ ากัด 
ส านักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ต้องจิต ร่มรื่น              
ทิพย์วรรณา งามศักดิ ์

11.40 – 12.00 น. การท าให้พนักงานคงอยู่ในองคก์ร เพื่อแก้ไขปัญหาการลาออกในบริษัท ส านักงาน
กฎหมายและภาษี เคเอ็นแซท จ ากัด 

นวพล ทองชูนิตย ์

12.00 – 12.20 น. การก าหนดกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันของธุรกิจโรงแรม กรณีศึกษา โรงแรมโฮเทล 
บางกอก 

พัณณิตา วงษ์นนัท ์

 
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562    ห้อง 406    
เวลา บทความ ชื่อผู้เสนอบทความ 

13.00 – 13.20 น. การศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลาออกของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
บริษัท xxx จ ากัด 

วไลรัตน์  พนัพิริยะ         
พนิตา สุรชัยกุลวฒันา 

13.20 – 13.40 น. ปกัารตัดสนิใจลาออกของข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อภินันท์ แสนสนุก         
 พนิตา สุรชัยกุลวฒันา 

13.40 – 14.00 น. ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกบัประสิทธิภาพในการท างานของ
บุคลากร บริษัท ผลิตไฟฟา้ราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 

กิตติธัช ชวกุล             
ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 

14.00 – 14.20 น. ความต้องการเหรียญกษาปณ์ในมุมมองเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ ปิยวัฒน์  หาญผดงุวงศ์     
 ยุรพร  ศุทธรัตน์        
พิทวัส เอ้ือสังคมเศรษฐ์ 

14.20 – 14.40 น.  การก าหนดกลยุทธ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ของร้านไข่สองพีน่้อง
(ตลาดสดห้วยขวาง) 

ชลฑชิา สุจริตวรกุล        
ลัดดาวลัย์ เลขมาศ 

14.40 – 15.00 น. การก าหนดกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มการใช้งานรหัสคิวอาร์ในระบบโมบายแบงก์กิ้ง 
ของลูกค้า ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

ชิติณพัทธ์  แก้วพฒันวงศ์  
ศิริรัตน์ รัตนพิทักษ ์

15.00 – 15.20 น การศึกษาและการก าหนดกลยทุธ์เพื่อเพิ่มจ านวนยอดรับนักเรียนในระดบั
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปญัญาภิวัฒน์ 

ภัทราภรณ์   นาโลม         
พีรพงษ์ ฟูศิร ิ
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ณ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562    ห้อง 407    
เวลา บทความ ชื่อผู้เสนอบทความ 

11.00 – 11.20 น. การศึกษาปัจจัยที่มผีลต่อดชันีราคาหลักทรัพย์หมวดพาณชิย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

ธัชวรรณ  คมคาย           
ลลิตา หงษ์รัตนวงศ ์

11.20 – 11.40 น. การศึกษาคุณลักษณะของกองทนุเปิดตราสารหนี้ไทยที่สง่ผลต่ออัตราผลตอบแทน ธันยรัศมิ์  วงศ์สุวรรณ      
บุญเลิศ จิตรมณีโรจน ์

11.40 – 12.00 น. ความสัมพันธ์ระหว่างการก ากบัดูแลกิจการกับผลการด าเนินงานของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมวดธุรกิจวสัดุก่อสร้างและพฒันา
อสังหาริมทรัพย์ 

ปรียานชุ  ลิ้มด าเนิน             
สันนุดี  เสลารัตน ์

12.00 – 12.20 น. การประยุกต์ใช้การเงินเชงิพฤตกิรรมเพื่อการลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ 

วาสนา โหตระไวศยะ        
ช่อ วายุภักตร์ 

 
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562     ห้อง 407     
เวลา บทความ ชื่อผู้เสนอบทความ 

13.00 – 13.20 น. ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณชิย์ ศุภสุดา ขันทองดี              
ลลิตา หงษ์รัตนวงศ ์

13.20 – 13.40 น. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET CLMV 

วิชุดา กรรณิกา              
วรรณรพี บานชื่นวิจิตร 

13.40 – 14.00 น. การศึกษาคุณลักษณะผลการด าเนินงานระหว่างกองทนุรวมตราสารทุนหุ้นขนาด
ใหญ่ กับกองทุนรวมตราสารทนุหุ้นขนาดกลางและเล็ก 

กันตภณ ธรรมวรัญโญ    
บุญเลิศ จิตรมณีโรจน ์

14.00 – 14.20 น.  ศึกษาการใช้ฟินเทค (Fin Tech) ของบริษัทในเขตกรุงเทพมหานคร ชนัญชิดาภรณ์  ช านิกลุ 
14.20 – 14.40 น. ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีความสัมพันธ์ต่อดัชนีหลักทรัพยก์ลุ่มพลังงาน ในช่วง

ก่อนและหลังการบริหารประเทศโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ชิติสรรค์ ถิชนิดาทรัพย์     
ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย 

14.40 – 15.00 น. ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนตา่งของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิกบัรายไดท้ี่ไม่ใช่ดอกเบี้ย 
ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 

บุริศร์ ทุ่งสุกใส                
สุตาภัทร ทิพย์รังศรี 

15.00 – 15.20 น. การศึกษาปัจจัยที่มผีลต่อราคาหลักทรัพย์บริษัทธุรกิจน้ ามนัที่จดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

พิชามญชุ์ สุทธปิระภา       
ลลิตา หงษ์รัตนวงศ ์

15.20 – 15.40 น. ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ภัทรหทัย ไกรสัย            
นงนภัส แก้วพลอย 

15.40 – 16.00 น. การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนการจัดท าบญัชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ 
(Manual)  เป็นการจัดท าบัญชขีองส่วนราชการตามระบบ GFMIS  กรณีศึกษา :  
หน่วยเบิกจ่ายภายในสังกัดส านกังานต ารวจแห่งชาติ  ในส่วนกลาง 

น้ าฝน  เหมือนเกตุ        
อารยา เอกพิศาลกิจ 
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ตารางการน าเสนอการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี ครั้งที่ 7 
The 7th Annual National Conference on Business and Accounting 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 
ณ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562      ห้อง 408     
เวลา บทความ ชื่อผู้เสนอบทความ 

11.00 – 11.20 น.  การศึกษาความสัมพนัธ์ของอัตราส่วนทางการเงินที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนของ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภคที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

ศศินกานต์ ธนสุวสิุทธิ ์
ประสิทธิ์ มะหะหมัด 

11.20 – 11.40 น. ปัจจัยทางด้านโครงสร้างเงินทุนและนโยบายเงินปันผลที่สง่ผลตอ่ราคาหลักทรัพย์ : 
กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET100 

สุพิชญา พรอนันต์จ าเริญ 
กิตติมา อัครนุพงศ์ 

11.40 – 12.00 น. ศึกษาผลกระทบอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีผลต่อผลตอบแทนหลักทรัพย์ 
50 บริษัทแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ชนินทร พรหมจรรย ์     
บุญเลิศ จิตรมณีโรจน ์

12.00 – 12.20 น. การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของจ านวนผู้สูงอายุในประเทศไทยต่อดัชนี
ราคาหลักทรัพย์กลุ่มบริการการแพทย์ 

ธมนวรรณ มานะวรกิจ 
ภัทรกิตติ์  เนตินิยม 

 

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562     ห้อง 408     
เวลา บทความ ชื่อผู้เสนอบทความ 

13.00 – 13.20 น. ศึกษาจังหวะการเข้าซื้อขายใน SET50  Index Futureโดยใช้การวิเคราะห์ทาง
เทคนิค 

ญาโณทัย  อนันตกูล         
ลลิตา หงส์รัตนวงศ ์

13.20 – 13.40 น. การก ากับดูแลกิจการและผลการด าเนินงานทีส่่งผลต่อราคาหลกัทรัพย์กรณีศึกษา
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

ธันยพร จึงสวา่ง           
กิตติมา อัครนุพงศ์ 

13.40 – 14.00 น. การจัดการเงินทุนหมุนเวียนกับการท าก าไรของบริษทัจดทะเบยีนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของกลุ่ม SET High Dividend (SETHD) 

เบญจวรรณ วิไลวรรณ   
วรรณรพี บานชื่นวิจิตร 

14.00 – 14.20 น. ปัจจัยมีอิทธิพลต่ออัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทกับเงนิเยน ปวีณฉตัร์ ธนชัสิริรุจิกร 
14.20 – 14.40 น. ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการจัดการเงินทุนหมุนเวียนกับการท าก าไร 

ของบริษัท(มหาชน) ในกลุ่มดชันี SET CLMV Exposure index 
ปิยะวฒัน จนัลา           
วรรณรพี บานชื่นวิจิตร 

14.40 – 15.00 น. ปัจจัยที่สง่ผลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไร ของบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุม่อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 

พุทธิประภา เกตุแก้ว   
อารยา เอกพิศาลกิจ 

15.00 – 15.20 น. การแบ่งกลุ่มหลักทรัพย์หมวดปโิตรเคมีและเคมีภัณฑ์โดยใช้อัตราผลตอบแทนและ
ความเสี่ยงจากแบบจ าลองก าหนดราคาหลักทรัพย์ CAPM 

ภูดิท ทองศาสตรา 

15.20 – 15.40 น. การศึกษาความนา่จะเปน็ของอัตรารับซื้อไฟฟ้าที่เหมาะสมในระบบ Feed-in Tariff  
ส าหรับโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก จากเชื้อเพลิงขยะ (การจัดการแบบ
ผสมผสาน) 

วรนุช  เกษมชาญ           
ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย 
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ตารางการน าเสนอการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี ครั้งที่ 7 
The 7th Annual National Conference on Business and Accounting 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 
ณ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562   ห้อง 502     
เวลา บทความ ชื่อผู้เสนอบทความ 

13.00 – 13.20 น. การบริหารการจัดการ การหลอกลวงท าให้ธุรกรรมผ่านระบบดจิิทัล ของ ธนาคาร 
XXX 

วชิรวิทย ์วงศ์ก้อม             
อังศุธร ศรีสุทธสิะอาด 

13.20 – 13.40 น. การก าหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันของธุรกิจโรงกลึง บริษัทที.พี.เอส.พรีซิชั่น ทูลลิ่ง 
(ไทยแลนด์) จ ากัด 

สุภาภรณ์  ภักดี 

13.40 – 14.00 น. การศึกษาปัญหาทีท่ าให้ยอดขายของร้านห้างทองทองดี 100% ลดลง อภิชญา โชคศิริผล          
พันธิตรา ปัทมานนท ์

14.00 – 14.20 น. Business Model Canvas เพื่อผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในอุตสาหกรรมการผลิต                          
แผ่นยางเทเบิลเทนนิส 

จินัญญา ค านนท์               
ยุรพร ศุทธรัตน์            
พิทวัส  เอ้ือสังคมเศรษฐ์ 

14.20 – 14.40 น. การศึกษาการเตรียมความพร้อมของคนวัยท างานในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
เมื่อประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ 

มยุรา  จันทร์ค า                
ภัทรกิตติ์  เนตินิยม      
พรวรรณ นันทแพศย ์

14.40 – 15.00 น. การศึกษาความพึงพอใจและความผูกพันในงานของพนักงาน บริษัท แอดวานซ์  
อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ส านักงานภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

พิทักษ์  ด่วนดี               
ทิพย์วรรณา  งามศักดิ ์

15.00 – 15.20 น. ความพึงพอใจในงานและความผูกพันทุ่มเทในงานของพนักงานธนาคารออมสินเขต
ขอนแก่น 1 

มนต์ภกรณ์ โมวพรหมานชุ  
ทิพย์วรรณา  งามศักดิ ์
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ตารางการน าเสนอการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี ครั้งที่ 7 
The 7th Annual National Conference on Business and Accounting 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 
ณ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562   ห้อง 503   
เวลา บทความ ชื่อผู้เสนอบทความ 

11.00 – 11.20 น. ปัจจัยด้านวัตถุนยิม และนวัตกรรมแฟชั่นที่มีผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซื้อ 
สินค้าแม่และเด็ก จากร้านคา้บน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ในประเทศไทย 

เบญจวรรณ จันทร 

11.20 – 11.40 น. การแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเชื้อสายจนีตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวและ
การรับรู้ภาพลักษณ์ของสถานทีท่่องเที่ยวในประเทศไทย 

ปาณิสรา อุทิศานนท์       
กัญช์ อินทรโกเศศ 

11.40 – 12.00 น. คุณค่าตราสนิค้าทีส่่งผลต่อการตั้งใจซื้อสินค้าร้านมินโิซของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

พนิดา วิวฒันะ 

12.00 – 12.20 น. การศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ 
การตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดหนองบัวล าภู 

รังษิญา พินทุวรรณ์        
ทิพย์วรรณา งามศักดิ ์

 
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562   ห้อง 503     
เวลา บทความ ชื่อผู้เสนอบทความ 

13.00 – 13.20 น. การศึกษาและก าหนดกลยุทธ์เพือ่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของร้าน อู้วหูวว 
บิงซ ู

ณัชชา  บุษราคัมมณี     
พีระพงษ์ ฟูศิร ิ

13.20 – 13.40 น. การก าหนดกลยุทธ์ทางการแข่งขันของธุรกิจโลจิสติกส์ห้างหุ้นสว่นจ ากัด ยัวร์ คอน
เนค เพอร์เฟค 

ณัฐดนัย รัชตะสุวโิรจน ์

13.40 – 14.00 น. การศึกษาและก าหนดกลยุทธ์เพือ่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจร้าน  
Riverfront Cafe 

นิชานันท์  สาธุนัศ         
นภวรรณ คณานุรักษ ์

14.00 – 14.20 น. การศึกษาแนวทางการพัฒนาและก าหนดกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันส าหรับ โรงแรม
แบคคัสโฮมรีสอร์ท 

นิสา หนดูา 

14.20 – 14.40 น. แนวทางการลดอัตราการลาออกของพนักงาน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พงษ์พันธ์ เทรดดิ้ง เบญจมาศ กุนสนุทรธรรม 
14.40 – 15.00 น. การก าหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันของธุรกิจร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างกรณีศึกษา ร้านสุข

เสริม 
ปรินทร์ นุตประพนัธ ์

15.00 – 15.20 น. กลยุทธ์การเพิ่มรายได้ของหอพัก The Crystal Apartment ปิยะวงศ์ วทิย์ว่องไว        
ศุภสัณห์ ปรีดาวิภาต 

15.20 – 15.40 น ความพึงพอใจในงานและความยึดมั่นผูกพันในงานของพนักงาน บริษัท โตโยต้า
จันทบุรี (1972) จ ากัด 

รณิดา ปิติกิจเกษม       
ทิพย์วรรณางามศักดิ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15

Admin
Text Box



th

ตารางการน าเสนอการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี ครั้งที่ 7 
The 7th Annual National Conference on Business and Accounting 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 
ณ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562   ห้อง 504  
เวลา บทความ ชื่อผู้เสนอบทความ 

13.00 – 13.20 น. ปัจจัยด้านทัศนคติและดา้นการรับรู้ความเสี่ยงที่มีความสัมพนัธต์่อความตั้งใจซื้อ
เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนผ่านเว็บไซต ์

ธนกร ปานะพนัธ์           
อัศวิณ ปสุธรรม 

13.20 – 13.40 น. รูปแบบการด ารงชีวิตและทัศนคติของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อความตัง้ใจใช้บริการ
ร้านอาหารฟาสต์ฟูดสไตล์เกาหลีในกรุงเทพมหานคร 

ธิติ ผลประมูล            
สวรส ศรีสุตโต 

13.40 – 14.00 น. การวัดการเป็นผูส้นบัสนนุตราสนิค้า ความพยายามในการติดตอ่ธุรกิจ และการบอก
ต่อ ส าหรับการที่คู่ค้าเข้าสู่การเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ : กรณีศึกษา หจก.โซ่ทอง 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

กิตติภณ  โสภณรัตน์       
ทิพย์วรรณา  งามศักดิ ์

14.00 – 14.20 น. การก าหนดกลยุทธ์การตลาดบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ  
กรณีศึกษา ธุรกิจหอพักหญิงข้าง ม. จังหวัดเลย เขตบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง 
มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 

ปาริชา สมศรีมี             
ปราณี เอ่ียมลออภักดี 

14.20 – 14.40 น. การก าหนดกลยุทธ์การตลาดบริการของร้านบ้านสวนนวดไทยเมืองทองธานี ปาริสา  มะสมนั          
ปราณี  เอ่ียมละออภักดี 

14.40 – 15.00 น. การก าหนดกลยุทธ์การตลาดบริการของธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ให้ เช่ากรณีศึกษา      
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีคอร์ท อพาร์ทเม้นท์ 

พนัชกร พิพิธสุขสนัต์                      
ปราณี  เอ่ียมละออภักดี 

15.00 – 15.20 น. พฤติกรรมผู้บริโภค ทัศนคติ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจใชบ้ริการสถานีบริการน้ ามันของผูบ้ริโภค ในเขตอ าเภออากาศอ านวย 
จังหวัดสกลนคร 

อารยา ภัทรวัชรศักดิ์      
ทิพย์วรรณา งามศักดิ ์
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ตารางการน าเสนอการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี ครั้งที่ 7 
The 7th Annual National Conference on Business and Accounting 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 
ณ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562   ห้อง 505   
เวลา บทความ ชื่อผู้เสนอบทความ 

11.00 – 11.20 น. การพัฒนาการให้บริการภายในห้องฟิตเนสอย่างทั่วถึงในทุกด้านของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข 

ปรัชญา พิรุณจินดา           
สุทธาวรรณ จีระพันธุ ซาโต้ 

11.20 – 11.40 น. ปัจจัยทางด้านระดบัการยอมรับเทคโนโลยทีี่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อวัสดุและ
อุปกรณ์ก่อสร้างด้านการช าระเงินของกลุ่มช่างผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล 

พจนาถ เชี่ยวชาญชัยกุล 

11.40 – 12.00 น. ความพึงพอใจคุณภาพบริการ ดา้นรูปธรรมสิ่งที่สัมผสัได้และความเห็นอกเห็นใจมีผล
ต่อการกลับมารับบริการ ของแผนกผู้ปว่ยนอกอายุรกรรม โรงพยาบาลบางโพ 

รัชฎา  ตงศิริ 

12.00 – 12.20 น. การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขเพื่อลดของเสียจากกระบวนการผลิตปา้ยไฟใน
ขั้นตอนการขึ้นรูปปั๊มนูนของ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด XXX 

วรรณพร พัฒนพูสกุล       
อัศวิณ ปสุธรรม 

 
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562  ห้อง 505     
เวลา บทความ ชื่อผู้เสนอบทความ 

13.00 – 13.20 น. ปัจจัยการยอมรับนวตักรรมที่มีผลต่อการตัดสนิใจใช้เทคโนโลยสีั่งการด้วยเสียง 
บนสมาร์ทโฟนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

สุชาดา ทวชีัยวฒัน ์             
ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ 

13.20 – 13.40 น. การศึกษาคุณภาพอาหาร คุณภาพบริการ และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ของ
ร้านอาหารที่สง่ผลต่อความพึงพอใจของผู้ที่มาใช้บริการ : กรณีศึกษา  
ร้าน Old dirty (โอล เดอร์ตี้) สะพานควาย 

ถิรวุฒิ  บ่ายแสง              
ศิริรัตน์ รัตนพิทักษ ์

13.40 – 14.00 น. ศึกษากระบวนการท างานในการผลิตอาหารของสุกร บริษัท CSF  จ ากัด ชลิตา ธีระสัตยกุล           
ฐานิตา ฆ้องฤกษ์ 

14.00 – 14.20 น. การศึกษาพัฒนากระบวนการด าเนินงานของบริษัท โปรโม เทค (ไทยแลนด์) จ ากัด บริพัตร ไวทยะวงศ์        
อัศวิณ ปสุธรรม 

14.20 – 14.40 น. แนวทางการเพิ่มอัตราการเก็บผลผลิต (มะนาว) ของสวน xxx ปภาพร อุ่นจัตตุรพร 
14.40 – 15.00 น. การลดระยะเวลารอคอยของผู้โดยสารบริเวณพื้นที่จุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออก

ระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
พิชญา เกตุหอม           
ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 

15.00 – 15.20 น. การแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการส่งสินค้าของ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ณนท์รพี อินสทรู
เมนท์ 

ชนานล ธีรวรกิจ            
ศุภสันฑ์ ปรีดาวิภาต 
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ตารางการน าเสนอการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี ครั้งที่ 7 

The 7th Annual National Conference on Business and Accounting 
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 

ณ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562   ห้อง 705   
เวลา บทความ ชื่อผู้เสนอบทความ 

11.00 – 11.20 น. การศึกษาการลดข้อร้องเรียนของลูกค้าและความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อ   
สุวรรณา ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท 

วรรณชัย  เจริญศร ี

11.20 – 11.40 น. การศึกษาคุณภาพบริการทีส่่งผลต่อระดับความพงึพอใจบริการของผู้บริโภคที่มาใช้
บริการสปาย่านพระราม 3 

สุมิตร  เวชสิทธิ ์

11.40 – 12.00 น. การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อด้วยแนวคิด Lean กรณีศึกษา บริษัท 
ท่องเที่ยว TTT  จ ากัด 

ชไมพร นิ่มเนตร             
วรินทร์ วงษ์มณี                 
สุรัตน์ จันทองปาน 

12.00 – 12.20 น. การวัดความคาดหวังและการรบัรู้ในคุณภาพการบริการ ของลกูค้าร้านกาแฟ 
คริสตัล บ็อกซ์ คอฟฟี่ อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 

ชลพินทุ์ อุดมโชค             
ทิพย์วรรณา งามศักดิ ์

 
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562   ห้อง 705     
เวลา บทความ ชื่อผู้เสนอบทความ 

13.00 – 13.20 น. การลดระยะเวลาในการจัดซื้อจดัจ้าง กรณีศึกษา บริษทั ผลติไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง 
จ ากัด (มหาชน) 

สุวิจักขณ์ เบญจกุล 

13.20 – 13.40 น. การแก้ไขปัญหาการจัดการคลังสินค้าทีไ่ม่เปน็ระบบของร้านพิกลุทอง กิตติธัช โชคเจริญยิ่ง        
ฐานิตา ฆ้องฤกษ์ 

13.40 – 14.00 น. การก าหนดกลยุทธ์เพื่อการแก้ไขปัญหาการส่งคืนสินคา้จากการซื้อสินค้าออนไลน์ 
กรณีศึกษา ร้าน P.O. Sports 

ฐิติพัฒน์ แสงสิริคุณากร 
ประสิทธิ์ มะหะหมัด 

14.00 – 14.20 น. การวิเคราะห์สาเหตุของความล่าช้าในกระบวนการงานด้านการตรวจสอบอาคารของ
ส านักงานควบคุมอาคาร ส านักการโยธา กรุงเทพมหานครฯ 

ธานรินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ      
อนุฉัตร ช่ าชอง 

14.20 – 14.40 น. การลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการพ่นสี ของบริษัท ไดโด้แมนูแฟคเจอริ่ง  
(ประเทศไทย) จ ากัด 

พรเทพ เผือกผ่อง             
อัศวิณ ปสุธรรม 

14.40 – 15.00 น. อิทธิพลของการรับรู้คุณภาพการบริการต่อ ความตั้งใจที่จะบอกต่อปากต่อปาก และ
ความตั้งใจในการใช้บริการซ้ า ของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการ บ้านสวนริมทะเลบีชเฮ้าส์ 
จังหวัดชลบุร ี

พิชาญ ลิ้มไชยาวฒัน์         
กิตตินันท์ พนัธมสุต 
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ตารางการน าเสนอการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี ครั้งที่ 7 
The 7th Annual National Conference on Business and Accounting 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 
ณ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562   ห้อง 706   
เวลา บทความ ชื่อผู้เสนอบทความ 

11.00 – 11.20 น. คุณค่าตราสนิค้าทีส่่งผลต่อการซื้อซ้ ากาแฟทรู คอฟฟี่ (True coffee) เขต
กรุงเทพมหานคร Influence of Brand Equity to repeat purchases True 
coffee 

รัตนวดี    แก้วเทวี 

11.20 – 11.40 น. ความพึงพอใจต่อแบนเนอร์โฆษณาที่มีผลต่อพฤติกรรมการคลิกและซื้อสินค้าบน
เว็บไซต ์

ฤทัย  โยธินกิจโกศล          
โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ ์

11.40 – 12.00 น. รูปแบบการด าเนินชีวิต ที่มผีลตอ่การตัดสินใจซื้อเครื่องแกงปรุงส าเร็จผ่านช่องทาง 
เฟซบุ๊ก ในเขตกรุงเทพมหานคร 

วริศรา จีนค า                 
ณัฐพันธ์ บวัวราภรณ ์

12.00 – 12.20 น. การศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของประชากรในเขตจังหวัด
ชลบุร ี

ศศิวรรณ ช่างไม ้

 
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562   ห้อง 706    
เวลา บทความ ชื่อผู้เสนอบทความ 

13.00 – 13.20 น. การประเมินน้ าหนักความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยดา้นคุณคา่อรรถประโยชน์  
ด้านคุณค่าความเพลิดเพลนิทางอารมณ์และด้านความชอบกับการตั้งใจซื้อ 
ผลิตภัณฑบ์ ารุงผิวหน้า ในเขตกรุงเทพมหานคร 

อภิษฎา พนัธุมะธรรม              
ศิริรัตน์ รัตนพิทักษ ์

13.20 – 13.40 น. การศึกษาระดับความมีอิทธิพลของเกมแคสเตอร์มีผลต่อความตั้งใจซื้อไอเทมเกม
ออนไลนบ์นโทรศัพท์มือถือของเจนเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

อภิชา เรืองดี                 
ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ 

13.40 – 14.00 น. การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑส์บูแ่ผ่นกระดาษส าหรับผิวหน้าส าหรับผู้บริโภค 
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 

นทิตา ศิริธนะพล          
ทิพย์วรรณา งามศักดิ ์

14.00 – 14.20 น. ศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ                                   
ความตั้งใจซื้อผลไม้อบแห้งตราดอยค า 

อันธิกา สังข์ชาติ             
แสงดาว ประสิทธิสุข 

14.20 – 14.40 น. การประเมินน้ าหนักความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านทัศนคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง  
และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมกับความตั้งใจใช้คูปอง
อิเล็กทรอนิกส์ส่วนลดของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ 

ธนัญดา แสงอรุณ                
ศิริรัตน์ รัตนพิทักษ ์

14.40 – 15.00 น. แนวทางการตลาดของสถาบันพฒันาบุคลิกภาพและการพูด YWL จังหวัดขอนแก่น รัตนาพร เยาวเลิศ         
วิเชียร วรพุทธพร 

15.00 – 15.20 น. แนวทางการเพิ่มยอดขาย สาขา XXX ของบริษัท XXX บุญชอบ  ลือบัณฑิตสกุล 
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ตารางการน าเสนอการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี ครั้งที่ 7 
The 7th Annual National Conference on Business and Accounting 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 
ณ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562   ห้อง 708    
เวลา บทความ ชื่อผู้เสนอบทความ 

13.00 – 13.20 น. การศึกษาปัจจัยที่มผีลต่ออัตราผลตอบแทนหุ้นสามัญหมวดบรกิารการแพทย์กลุ่ม
โรงพยาบาลจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

มณฑิณี วงษ์แสง           
ประสทิธิ์ มะหะหมัด 

13.20 – 13.40 น. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นธุรกิจธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก เยาวนาฏ เหลี่ยมเจริญ 
13.40 – 14.00 น. ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการทากาไรของบริษทัหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนใน 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
อาทิตยา ศิลป ี

14.00 – 14.20 น. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจกับปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้  
ช่วงวิกฤตซับไพร์มถึงปัจจุบัน (2548 - 2561) 

สุทธิดา ศรัทธาบุญ           
ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย 

14.20 – 14.40 น. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน ค่าเงินบาทต่อหยวน สิรภพ แก่นเหล็ก            
นงนภัส แก้วพลอย 

14.40 – 15.00 น. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ พรไพลิน กิตติธร 
15.00 – 15.20 น. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการก าหนดอัตรา

ดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นในตลาดเงินในประเทศไทย 
วรัณธรณ์ ศรีมหาเอก 
ประสิทธิ์ มะหะหมัด 

15.20 – 15.40 น. 
 

การยอมรับธุรกรรมทางการเงินผ่านตัวแทนธนาคารในประเทศไทย ภัทรพล วโรพิเชฐสรรค์     
ภัทรกิตติ์  เนตินิยม 
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การกาํหนดกลยุทธ์เพิม่ช่องทางการขายสินค้า กรณศึีกษา ร้าน V Coffee & Snack box 

Determining strategies to increase product sales channels  
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บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือศึกษาการกาํหนดกลยุทธ์เพ่ิมช่องทางการขายสินคา้ ร้าน V Coffee & 

Snack box ของกลุ่มลูกคา้ตวัอยา่งในอาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ตลอดจนศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือเบ

เกอร่ีของผูบ้ริโภค และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ใชวิ้ธีการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เจา้ของกิจการ

และลูกคา้หลกั และวิธีการศึกษาเชิงปริมาณจากการเก็บแบบสอบถาม ในเขตอาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 

100 ชุด 

ผลการวิจยัพบว่า จากการสัมภาษณ์เจา้ของกิจการทาํใหท้ราบถึงประเด็นปัญหาท่ีธุรกิจกาํลงัเผชิญอยู่ และ

วิธีการแกปั้ญหา โดยการกาํหนดกลยุทธ์การเพ่ิมช่องทางการขายสินคา้ เพ่ือเป็นการพฒันาธุรกิจเดิม เพ่ิมกลุ่มลูกคา้

ใหม่ๆ และเพ่ิมรายไดใ้หก้บัธุรกิจ และสมัภาษณ์กลุ่มลูกคา้หลกัเพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้และบริการ

ของร้าน V Coffee & Snack box เพ่ือนาํมาแกไ้ขปรับปรุงคุณภาพของสินคา้ และทราบถึงขอ้ดีและขอ้แนะนาํเพ่ิมเติม 

เพ่ือนาํไปพฒันาและรักษากลุ่มลูกคา้เดิมไว ้จากการรวบรวมแบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัดา้นประชากรศาสตร์ 

ทราบว่ากลุ่มลูกคา้ส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี ประกอบอาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รายไดเ้ฉล่ีย 15,001-20,000 บาทต่อเดือน จากการรวบรวม

แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือเบเกอร่ี ทราบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกซ้ือเบเกอร่ีเพ่ือนาํไปบริโภค 

ปริมาณในการเลือกซ้ือเบเกอร่ีโดยเฉล่ียต่อคร้ัง 3-4 ช้ิน โดยซ้ือเบเกอร่ีบ่อย 2-3 คร้ังในระยะเวลา 1 เดือน ค่าใชจ่้าย

ในการซ้ือเบเกอร่ีโดยเฉล่ียต่อคร้ัง 101-200 บาท โดยส่วนมากเลือกซ้ือเบเกอร่ีประเภทเคก้/โรล ส่วนใหญ่ซ้ือเบเกอร่ี

จากศูนยก์ารคา้ ร้านเบเกอร่ีท่ีใชบ้ริการบ่อยท่ีสุดคือ S&P ส่วนใหญ่เลือกซ้ือเบเกอร่ีในช่วงเวลา 11.01-14.00 น. 

และเคยสัง่ซ้ือเบเกอร่ีเพ่ือจดัเล้ียงในรูปแบบของสแน็คบ๊อก (Snack box) จาํนวน 65 คน จาก 100 คน เคยซ้ือเบเกอร่ี

เพ่ือจดัเล้ียงในรูปแบบของสแน็คบ๊อก (Snack box) ในงานสัมมนาของบริษทั จาํนวน 33 คน จาก 100 คน เคยใช้

บริการสแน็คบ๊อก (Snack box) ของร้าน S&P มากท่ีสุด สถานท่ีตั้งท่ีสะดวกและเหมาะสมในการเลือกซ้ือเบเกอร่ี

ท่ีสุดคือศูนยก์ารคา้ ปัจจยัท่ีมีส่วนในการตดัสินใจเลือกซ้ือเบเกอร่ีท่ีสุดคือ รสชาติและคุณภาพของสินคา้

จากการรวบรวมแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ ดา้นผลิตภณัฑ์

มากท่ีสุด คือ ขนมเบเกอร่ีมีคุณภาพ รสชาติอร่อย ดา้นราคาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด
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ราคามีใหเ้ลือกหลากหลาย ตามความตอ้งการของลูกคา้ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ทาํเล

ท่ีตั้งเขา้ถึงไดง่้าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดมากท่ีสุด คือ มีการโฆษณาผลิตภณัฑผ์า่นส่ือต่างๆ เพ่ือใหเ้ป็นท่ีรู้จกั

อยา่งแพร่หลาย  
 

คาํสาํคัญ: ลกูค้าหลกั, สแนค็บ๊อก, จัดเลีย้ง 

 

ABSTRACT 

 

 The objectives of this research were to study the strategies of increasing distribution channels for V Coffee 

& Snack Box in Thanyaburi District, Pathum Thani Province and to study bakery buying behavior of consumers 

and marketing mix factors.  This study used a qualitative method by interviewing business owners and main 

customers.  Quantitative data were collected by distributing 100 copies of questionnaires in Thanyaburi District, 

Pathum Thani Province. The results of this research indicated that interviewing the business owners could provide 

information about the problems facing the business and solutions by formulating strategies to increase distribution 

channels in order to develop the business and add new customers for increasing the revenue. Interviewing the main 

customers could provide information about the satisfaction of buying products and services of V Coffee & Snack 

Box to improve the quality of products and the advantages and additional suggestions in order to develop and 

maintain existing customers.   Data collected from questionnaires showed that for demographic information, most 

of the sample customers were females, 20-30 years, worked as government officers/  state enterprise employees, 

singles, graduated with a bachelor’s degree or equivalent, earned average monthly income of 15,001-20,000 baht. 

In terms of bakery buying behavior, data collected from questionnaires showed that most of the respondents bought 

bakery for consumption. The average quantity of bakery bought was 3-4 pieces per time. They bought 3-4 times a 

month. Average cost of buying bakery was 101-200 baht. Most of them choose to buy cake/roll and bought bakery 

from the shopping center.  The most favorite bakery shop was S&P.  Most of them chose to buy a bakery during 

11. 01-14. 00 hrs.  Of 100 respondents, 65 have ever bought snack boxes and 33 have ever bought snack boxes for 

company seminar. The most favorite bakery shop for buying snack box was S&P. The most convenient and suitable 

location for buying bakery was the shopping center.  The most influential factor for buying bakery was taste ad 

quality.  In terms of factors affecting decision to buy bakery, data collected from questionnaires showed that the 

most influential factor was product; quality and tasty bakery.  Price was at the highest level; a variety of price to 

meet customer’s demand.  Place was at the highest level; easily accessible location.  Promotion was at the highest 

level; advertising via various media to increase awareness.  

 

Keywords: customers, Snack Box, awareness 
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บทนํา 

 

 ในปัจจุบนัการเติบโตของตลาดเบเกอร่ีในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2559 พบวา่มีจาํนวนการเติบโตข้ึน

อย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั เติบโตโดยเฉล่ีย 7.6% โดยมีจาํนวนคู่แข่งเพ่ิมข้ึนในรูปแบบของคู่แข่งรายใหม่ ธุรกิจ

แบบเฟรนไชนแ์ละเบเกอร่ีแบบโฮมเมด ร้าน V Coffee & Snack box เป็นร้านท่ีดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัธุรกิจอาหารว่าง 

เป็นธุรกิจเสริมจากงานหลกัของครอบครัว โดยเจา้ของกิจการร้าน V Coffee & Snack box นั้น ทาํงานรับราชการอยู่

ท่ีวิทยาลยัการปกครอง สังกดัของกระทรวงมหาดไทยอยู่แลว้ จึงไดมี้โอกาสเร่ิมตน้ธุรกิจน้ีจากการแนะนาํของ

หวัหนา้งานท่ีดูแลเร่ืองการจดัหาร้านอาหารเพ่ือรองรับกลุ่มขา้ราชการท่ีเขา้อบรม ร้าน V Coffee & Snack box ไม่มี

หนา้ร้าน เป็นร้านท่ีรับจดัขนมและเคร่ืองด่ืมใหก้บังานจดัอบรมหลกัสูตรขา้ราชการระยะสั้นของหน่วยงานราชการ 

วิทยาลยัการปกครอง สังกดักระทรวงมหาดไทยในจงัหวดัปทุมธานี โดยหลกัสูตรขา้ราชการท่ีเขา้อบรมจะแบ่ง

ออกเป็น 5 สถานท่ีย่อย ไดแ้ก่ 1. โรงเรียนนายอาํเภอ 2. โรงเรียนนกัปกครองระดบัสูง      3. โรงเรียนปลดัอาํเภอ 4. 

โรงเรียนปกครองทอ้งถ่ิน และ 5. สาํนกังานอธิการ ซ่ึงจะเป็นสถานท่ีติดต่องานราชการต่างๆ จะมีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายต่างๆ 

และอธิการท่ีเป็นผูดู้แลรับผิดชอบหน่วยงานทั้งหมด โดยแต่ละโรงเรียนจะเป็นโรงเรียนสําหรับอบรมหลกัสูตร

ขา้ราชการตั้งแต่ชั้นผูใ้หญ่ไปจนถึงขา้ราชการบรรจุใหม่ ทางร้าน V Coffee & Snack box จะรับจดัเป็นชุด Snack box 

มีขนมใหเ้ลือกทั้งเบเกอร่ีและขนมไทย โดยขนมของทางร้านจะมีทั้งท่ีทางร้านทาํเองและสั่งมาจากผูผ้ลิตรายอ่ืนท่ีทาํ

ขนมขายส่ง โดยขนมตอ้งมีรสชาติอร่อย สะอาด และราคาไม่แพง โดยจะมีเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานราชการ (ฝ่าย

โภชนากร) เป็นผูเ้ลือกและสรุปรายการอาหารจากเมนูของทางร้านใหใ้นแต่ละสัปดาห์ ซ่ึงร้าน  V Coffee & Snack 

box มีคู่แข่งหลกัอยู ่1 ร้าน ท่ีจะตอ้งสลบักนัจดัอาหารวา่งทุก 2 สปัดาห์ ช่ือวา่ร้าน K. Tui Coffee Break ซ่ึงทาํใหร้้าน 

V Coffee & Snack box นั้นมีรายไดล้ดลง ร้าน V Coffee & Snack box ไดมี้การดาํเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 

จนถึงปัจจุบนัน้ี โดยปัจจุบนัทางร้านมีกลุ่มลูกคา้หลกัอยูเ่พียงท่ีเดียวเท่านั้น ทางร้านจึงอยากจะต่อยอดธุรกิจโดยการ

เพ่ิมช่องทางการขาย เพ่ือพฒันาสินคา้และสร้างความยัง่ยืนใหก้บัธุรกิจ 

 

แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง  

 

 ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) เพ่ือศึกษาและกาํหนดกลยุทธ์ในการ

ดาํเนินธุรกิจใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ การกาํหนดกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมจะสร้างความสามารถในการแข่งขนักบั

คู่แข่งในธุรกิจประเภทเดียวกนัหรือคลา้ยกนัได ้เพ่ือใหอ้งคป์ระกอบทุกส่วนขององคก์รดาํเนินการไดอ้ยา่งเหมาะสม

และสอดคลอ้งกนั 

 เคร่ืองมือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม (Five Force Model) เพ่ือวิเคราะห์สภาพการแข่งขนั

ของอุตสาหกรรมท่ีมีอิทธิพลและมีความรุนแรงในการแข่งขนั เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกองค์กร 

(Micheal E.Porter,1985) 

 เคร่ืองมือการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร (SWOT Analysis) วิเคราะห์ปัจจยัภายใน

และภายนอกองค์กรธุรกิจ เพ่ือประเมินสถานการณ์และใชใ้นการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือลดความเส่ียง

ใหก้บัธุรกิจ  
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 เคร่ืองมือในการสร้างกลยุทธ์ (TOWS Matrix) คือเคร่ืองมือการวิเคราะห์ทางธุรกิจ หลงัจากประเมิน

สภาพแวดลอ้มด้วย SWOT Analysis โดยจับคู่ระหว่างปัจจัยภายในของธุรกิจทางด้านจุดแข็ง (Strengths) และ

จุดอ่อน (Weaknesses) กบัปัจจยัภายนอกทางดา้นโอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) เพ่ือนาํมาวิเคราะห์

กลยทุธ์ 

  ทฤษฎีเกี่ยวกับเร่ืองพฤติกรรมผู้บริโภค (Customer Behavior) ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภคเพ่ือ

กาํหนดกลยุทธ์และใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกซ้ือหรือการเลือกใช้สินคา้และบริการต่างๆ เพ่ือเป็น

ประโยชนใ์นการปรับปรุง แกไ้ข และพฒันาธุรกิจ 

 เคร่ืองมือการวเิคราะห์การเลือกกลุ่มเป้าหมาย (STP) กลยทุธ์ในการเลือกกลุ่มเป้าหมาย เป็นกลยทุธ์ท่ีสาํคญั

ในการท่ีจะทาํกลยุทธ์การตลาดอ่ืน ๆ ซ่ึง STP เป็นตวักาํหนดทิศทางของธุรกิจ เพ่ือช่วยใหต้อบสนองความตอ้งการ

ของลูกคา้ 

  ทฤษฎีการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ศึกษาเพ่ือใชใ้นการวางกลยุทธ์การขาย

สินคา้ วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ของสินคา้และบริการ เพ่ือพฒันาธุรกิจ (Philip Kotler 1997) 

 ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) คือการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมาซ้ือ

สินคา้และบริการของธุรกิจ เพ่ือใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุด 

 แนวคิดกลยุทธ์การบริหารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า (CRM) ศึกษากลยุทธ์การบริหารจดัการ

ความสัมพนัธ์ระหว่างกิจการกบัลูกคา้ เพ่ือช่วยให้กิจการสามารถจดัการกระบวนการต่าง  ๆ ภายในองค์กร ให้

ดาํเนินการนาํเสนอสินคา้หรือบริการไดอ้ยา่งสอดคลอ้งและตอบสนองไดต้รงต่อความตอ้งการของลูกคา้ 

 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

 จากการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคขนมเบเกอร่ีร้านเอพริล เบเกอร่ีในเขตกรุงเทพฯ 

และปริมณฑล” ชลธิชา คงสุวรรณ (2559) พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคขนมเบเกอร่ีร้านเอพริล เบเกอร่ี

ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั โดยเรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ยคือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละ

ราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาหน่ายและราคาท่ีเหมาะสมกบัปริมาณ และปัจจยัดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด นอกจากน้ี ยงัพบวา่มีปัจจยัท่ีไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคขนมเบเกอร่ี ร้านเอพริล เบเกอ

ร่ี ของผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล คือ ปัจจยัดา้นการบริการดา้นลกัษณะประชากรท่ีแตกต่าง

กนั ทั้งดา้นเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภค

ขนมเบเกอร่ี ร้านเอพริล เบเกอร่ีของผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลไม่แตกต่างกนั เน่ืองจาก

ขนมเบเกอร่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้การเปล่ียนแปลงเขา้สู่วิถีชีวิตคนเมืองมากข้ึน ส่งผล

ใหผู้บ้ริโภคใชชี้วิตท่ีเร่งรีบ จึงตอ้งการความสะดวก สบาย เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตนเองขนมเบเกอร่ีจึง

เป็นทางเลือกหน่ึงท่ีส่งผลใหผู้บ้ริโภคเลือกรับประทานแทนอาหาร เน่ืองจากพกพาสะดวก และรับประทานไดง่้าย 

 จากการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเบเกอร่ีแบบ Take Away ของกลุ่มคนทาํงานใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” สุชญา อาภาภทัร (2559) ปัจจุบนัค่านิยมในการบริโภคของคนไทยเปล่ียนไป 

จากเดิมท่ีบริโภคเบเกอร่ีเป็นเพียงของว่าง หันมาบริโภคเบเกอร่ีเป็นอาหารหลกัเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากเบเกอร่ีเป็น
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อาหารท่ีรับประทานไดส้ะดวกในระหว่างการเดินทางและสามารถตอบสนองต่อไลฟ์สไตลก์ารดาเนินชีวิตของคน

ในสงัคมเมือง เห็นไดจ้ากอุตสาหกรรมเบเกอร่ีมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง เป็นตน้วา่ ร้านเบเกอร่ีแบบ Take Away มี

จานวนเพ่ิมข้ึนมากข้ึน และมีการขยายแฟรนไชส์ไปทัว่ประเทศไทย ส่งผลให้เกิดการการแข่งขนัท่ีรุนแรงและ

เขม้ขน้มากข้ึน ดงันั้นผูป้ระกอบการร้านเบเกอร่ีแบบ Take Away แต่ละร้านต่างเร่งปรับปรุงผลิตภณัฑใ์หส้อดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยู่ตลอดเวลา เพ่ือท่ีจะดึงดูดลูกคา้และสามารถเแข่งขนักบัคู่ต่อสู้ ผลการวิจยัพบว่า 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเบเกอร่ีแบบ Take Away ของกลุ่มคนทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล มี 6 ปัจจยั โดยเรียงลาดบัจากมากไปนอ้ย คือปัจจยัดา้นกายภาพและการใหบ้ริการ ปัจจยัดา้นรสชาติและ

ความสด ใหม่ ปัจจยัดา้นช่องทางการําาหน่าย ปัจจยัดา้นรูปลกัษณ์ บรรจุภณัฑ ์และตราสินคา้ ปัจจยัดา้นราคา และ

ปัจจยัดา้นส่งเสริมการขายและการตกแต่งร้าน ในส่วนของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีทาํใหก้ารเลือกซ้ือ 

 จากการศึกษาเร่ือง “ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเบเกอร่ีของผู ้บริโภคในกรุงเทพมหานคร”  

วิวิศน์ ใจตาบ (2556) งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเบเกอร่ีของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นแนวทางประกอบในการดาํเนินธุรกิจเบเกอร่ี การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ  

ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ทาํการทดสอบความตรงของเน้ือหาและความน่าเช่ือถือดว้ย

วิธีของครอนบาร์คกับกลุ่มตัวอย่างจาํนวน 40 คน ได้ระดับความเช่ือมัน่ 0.968 และแจกแบบสอบถามให้กับ

ผูบ้ริโภคเบเกอร่ีใน 4 เขตท่ีสุ่มเลือกในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ เขตบางแค เขตธนบุรี เขตคลองเตย และเขตบางนา 

จาํนวนเขตละ 100 ชุด รวมทั้งหมด 400 ชุด นาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าความถ่ี 

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทาํการทดสอบสมมุติฐานโดยการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ 

ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

อาชีพพนกังานบริษทั และมีรายไดส่้วนบุคคลต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ปัจจยั

ทั้งหมดมีความสัมพนัธ์กนัในเชิงบวกอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 และมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเบเกอร่ีของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 เม่ือพิจารณาปัจจยัพบว่า ปัจจยัทางดา้นคุณภาพ

และบริการ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเบเกอร่ีท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัดา้น

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเบเกอร่ีเป็นลาํดบัสุดทา้ย 

 

วธีิการศึกษา 

 

 การศึกษางานวิจยัเร่ือง การกาํหนดกลยุทธ์เพ่ิมช่องทางการขายสินคา้ ร้าน V Coffee & Snack box ผูวิ้จยัได้

ดาํเนินการศึกษาคน้ควา้โดยแบ่งประเภทของขอ้มูลการศึกษาน้ีเป็น 2 ประเภท คือ ขอ้มูลทุติยภูมิและขอ้มูลปฐมภูมิ 

 1. การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาและรวบรวมขอ้มูล แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบั

งานวิจยัจากตวัอยา่งงานวิจยัท่ีน่าเช่ือถือ บทความ และส่ือเวบ็ไซต ์เกบ็รวบรวมขอ้มูลรายไดแ้ละยอดขายของร้าน V 

Coffee & Snack box 
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 2. การศึกษาข้อมูลปฐมภูม ิ(Primary Data) 

 2.1) การวิจยัเชิงคุณภาพ 

     การสัมภาษณ์เจา้ของกิจการแบบเจาะลึก (in-depth interview) จาํนวน 1 คน เพ่ือศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของ

ธุรกิจเพ่ือนาํมาวิเคราะห์และเพ่ิมช่องทางการขายสินคา้ และสมัภาษณ์เจา้หนา้ท่ีโภชนากร ของวิทยาลยัการปกครอง 

คลอง 6 ธัญบุรี จาํนวน 2 คน เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการของกลุ่มลูกคา้ของธุรกิจ โดย

เลือกใชก้ารสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ใช ้Content analysis 

 2.2) การวิจยัเชิงปริมาณ   

     ใชวิ้ธีการวิจยัเชิงสาํรวจโดยเลือกใชก้ารแจกแบบสอบถามกบักลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปท่ีชอบรับประทานเบเกอร่ี และ

เดินเลือกซ้ือเบเกอร่ีตามร้านเบเกอร่ีบริเวณตลาดใกลเ้คียงร้าน V Coffee & Snack box ในเขตจงัหวดัปทุมธานี เพ่ือ

ศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซ้ือเบเกอร่ีของกลุ่มผูบ้ริโภคโดยใชวิ้ธีการสุ่มแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling)  

 

ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

ผลการศึกษาข้อมูลเกีย่วกบัด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 กลุ่มลูกคา้ส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี ประกอบอาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รายไดเ้ฉล่ีย 15,001-20,000 บาทต่อเดือน ผลการศึกษาข้อมูล

เกีย่วกบัพฤตกิรรมการเลือกซ้ือเบเกอร่ีของผู้บริโภค 

 ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกซ้ือเบเกอร่ีเพ่ือนาํไปบริโภค ปริมาณในการเลือกซ้ือเบเกอร่ีโดยเฉล่ียต่อคร้ัง 3-4 

ช้ิน โดยซ้ือเบเกอร่ีบ่อย 2-3 คร้ังในระยะเวลา 1 เดือน  ค่าใชจ่้ายในการซ้ือเบเกอร่ีโดยเฉล่ียต่อคร้ัง 101-200 บาท โดย

ส่วนมากเลือกซ้ือเบเกอร่ีประเภทเคก้/โรล ส่วนใหญ่ซ้ือเบเกอร่ีจากศูนยก์ารคา้ ร้านเบเกอร่ีท่ีใชบ้ริการบ่อยท่ีสุดคือ 

S&P ส่วนใหญ่เลือกซ้ือเบเกอร่ีในช่วงเวลา 11.01-14.00 น. และเคยสั่งซ้ือเบเกอร่ีเพ่ือจดัเล้ียงในรูปแบบของสแน็

คบ๊อก (Snack box) จาํนวน 65 คน จาก 100 คน เคยซ้ือเบเกอร่ีเพ่ือจดัเล้ียงในรูปแบบของสแน็คบ๊อก (Snack box) 

ในงานสมัมนาของบริษทั จาํนวน 33 คน จาก 100 คน เคยใชบ้ริการสแน็คบ๊อก (Snack box) ของร้าน S&P มากท่ีสุด 

สถานท่ีตั้งท่ีสะดวกและเหมาะสมในการเลือกซ้ือเบเกอร่ีท่ีสุดคือศูนยก์ารคา้ ปัจจยัท่ีมีส่วนในการตดัสินใจเลือก

ซ้ือเบเกอร่ีท่ีสุดคือ รสชาติและคุณภาพของสินคา้  

ผลการศึกษาข้อมูลเกีย่วกบัปัจจยัที่มคีวามสําคัญต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ 

  ปัจจยัท่ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือมากท่ีสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ขนมเบเกอร่ีมีคุณภาพ รสชาติ

อร่อย ดา้นราคาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ราคามีใหเ้ลือกหลากหลาย ตามความตอ้งการของลูกคา้ ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่ายอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ทาํเลท่ีตั้งเขา้ถึงไดง่้าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดมากท่ีสุด คือ มีการโฆษณา

ผลิตภณัฑผ์า่นส่ือต่างๆ เพ่ือใหเ้ป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย  
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อภิปรายผล 

 

 จากการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัดา้นประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มลูกคา้ส่วนมากเป็นเพศหญิง ท่ีมีอายุระหวา่ง 

20-30 ปี ประกอบอาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

รายไดเ้ฉล่ีย 15,001-20,000 บาทต่อเดือน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุชญา อาภาภทัร (2559) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั

“ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเบเกอร่ีแบบ Take Away ของกลุ่มคนทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล” ไดศึ้กษาขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ พบวา่ กลุ่มลูกคา้ส่วนมากเป็นเพศหญิง ช่วงอาย ุ25-29 ปี การศึกษา

อยูใ่นระดบัปริญญาตรี และมีรายไดเ้ฉล่ียประมาณ 20,000 บาทต่อเดือน 

 จากการศึกษาขอ้มูลปัจจยัท่ีมีความสาํคญัต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือเบเกอร่ี พบวา่ วตัถุประสงคห์ลกัในการ

เลือกซ้ือเบเกอร่ีคือซ้ือเพ่ือนําไปบริโภคเอง คุณภาพของสินค้า ท่ีสดใหม่ และรสชาติอร่อย หาซ้ือได้ง่ายตาม

หา้งสรรพสินคา้ และร้านสะดวกซ้ือ โดยตอ้งมีแพค็เกจจ้ิงท่ีสวยงามดว้ย ปริมาณในการเลือกซ้ือเบเกอร่ีโดยเฉล่ียต่อ

คร้ัง 3-4 ช้ิน โดยซ้ือเบเกอร่ีบ่อย 2-3 คร้ังในระยะเวลา 1 เดือน ค่าใชจ่้ายในการซ้ือเบเกอร่ีโดยเฉล่ียต่อคร้ัง 101-200 

บาท เลือกซ้ือเบเกอร่ีประเภทเคก้/โรล มากท่ีสุด ส่วนมากเลือกซ้ือเบเกอร่ีจากศูนยก์ารคา้ร้านเบเกอร่ีท่ีใชบ้ริการบ่อย

ท่ีสุดคือร้านเอสแอนดพี์  

  จากการศึกษาขอ้มูลดา้นส่วนประสมทางการตลาด โดยแบ่งการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 4 ดา้น ตามกลยทุธ์ 

4P พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีความสาํคญัมากท่ีสุดคือ ขนมเบเกอร่ีมีคุณภาพ และรสชาติอร่อย รองลงมาคือมีให้

เลือกหลากหลาย ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีความสาํคญัมากท่ีสุดคือ ราคามีใหเ้ลือกหลากหลายตามความตอ้งการของลูกคา้ 

รองลงมาคือคือ ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีมีความสาํคญัมาก

ท่ีสุดคือ ทาํเลท่ีตั้งมีความเหมาะสม สะดวกในการเดินทาง รองลงมาคือ สามารถสัง่ซ้ือสินคา้ไดห้ลายช่องทาง ปัจจยั

ดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีความสาํคญัมากท่ีสุดคือ มีการโฆษณาผลิตภณัฑผ์่านส่ือต่างๆ เพ่ือใหเ้ป็นท่ีรู้จกัอย่าง

แพร่หลาย รองลงมาคือมีการให้ส่วนลดและสิทธิพิเศษต่างๆ เพ่ือดึงดูดความสนใจของลูกคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของวิวิศน์ ใจตาบ (2557) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเบเกอร่ีของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงอธิบายไวว้่า ปัจจยัท่ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจซ้ือเบเกอร่ีมากท่ีสุดคือ คุณภาพของสินคา้

และบริการ รองลงมาคือปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชลธิชา คงสุวรรณ

(2559) ซ่ึงสรุปผลขอ้มูลไดว้่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละราคามีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเบเกอร่ีมากท่ีสุด 

และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing 

Mix) คือองค์ประกอบท่ีสําคญัในการดาํเนินงานการตลาด เป็นปัจจยัท่ีกิจการสามารถควบคุมได ้ กิจการธุรกิจ

จะตอ้งสร้างส่วนประสมการตลาดท่ีเหมาะสม ในการวางกลยทุธ์ทางการตลาด  

 

การกาํหนดกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา 

 

 จากการศึกษาทั้งหมดร้าน V Coffee & Snack box จะเลือกใชก้ลยุทธ์ระดบัองคก์รในการแกไ้ขปัญหาของ

ธุรกิจ ตามแนวทางเลือกท่ี 1 เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องธุรกิจ ดงัน้ี 
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 1. กลยุทธ์พฒันาผลิตภณัฑ ์(Product development strategy) เป็นการพยายามเพ่ิมยอดขายจากการปรับปรุง

ผลิตภณัฑใ์หม่ (New product) โดยการเพ่ิมทางเลือกสินคา้จากเดิมท่ีมีแค่ขนมไทย เคร่ืองด่ืมและเบเกอร่ี โดยเพ่ิม

เมนูของคาวแบบทานเล่นเขา้ไปเพ่ือเป็นทางเลือกให้ลูกคา้ เช่น ปอเป๊ียะทอดช้ินเลก็ๆ สลดัทูน่า และเพ่ิมผลไมส้ด

ตามฤดูกาลเขา้ไปดว้ย และในเร่ืองบรรจุภณัฑจ์ะทาํรูปแบบออกมาใหเ้หมาะสมกบังานท่ีลูกคา้จา้ง เช่น งานแต่งงาน

จะใชก้ล่องท่ีเป็นรูปหวัใจ หรือกล่องท่ีมีสีสันน่ารัก สีพาสเทลหวานๆ ส่วนงานศพ จะใชบ้รรจุภณัฑท่ี์มีสีสุภาพและ

ไม่มีลวดลายหรือสีสันท่ีฉูดฉาด เป็นการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่สาํหรับตลาดใหม่หรือตลาดปัจจุบนั กลยุทธ์น้ีเหมาะ

สําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สําหรับตลาดเดิม หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สําหรับตลาดใหม่ โดยให้

สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งข้ึน ร้าน V Coffee & Snack box จําเป็นต้องมีการพัฒนาสินค้าให้มีความ

หลากหลายเพ่ือรักษากลุ่มลูกคา้เดิม และเพ่ิมผลิตภณัฑเ์พ่ือเพ่ิมช่องทางการขายสินคา้ หากลุ่มลูกคา้ใหม่ๆ โดยการ

ใชเ้คร่ืองมือการวิเคราะห์ STP เขา้มาช่วย ดงัต่อไปน้ี 

 1.1) การแบ่งส่วนแบ่งตลาด 

  เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม ร้าน V Coffee & Snack box เป็น Mass 

Market ไดท้าํการแบ่งส่วนแบ่งการตลาดโดยการแบ่งตามภูมิศาสตร์และประชากรศาสตร์ ตามกลุ่มของลูกคา้ท่ีอาศยั

อยูใ่นจงัหวดัปทุมธานี 

 1.2) การกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย 

  กลุ่มเป้าหมายคือ ประชากรทัว่ไปทั้งเพศชายและเพศหญิง ท่ีอาศยัอยู่ในจงัหวดัปทุมธานี ท่ีมีอายุ

ระหว่าง 31-40 ปี ซ่ึงเป็นช่วงวยัทาํงานท่ีมีกาํลงัซ้ือ และค่อนขา้งมีโอกาสในการซ้ือสินคา้และบริการเพ่ือจดัเล้ียง

มากกวา่ช่วงอายอ่ืุนๆ1.3) การกาํหนดตาํแหน่งของผลิตภณัฑ ์

 โดยการกาํหนดกลยุทธ์เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ร้าน V Coffee & Snack box ไดท้าํการ

กาํหนดกลยทุธ์ 4P’s ดงัน้ี 

1) กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์

 สินคา้มีใหเ้ลือกหลากหลายตามแบบท่ีลูกคา้ตอ้งการ เลือกสินคา้ท่ีใชว้ตัถุดิบอย่างดี รูปลกัษณ์สวยงามน่า

รับประทาน โดยจะมีขนมไทยใหลู้กคา้เลือกดว้ย เพ่ือสร้างความแปลกใหม่และเอาใจลูกคา้ท่ีชอบรับประทานขนม

ไทย รวมถึงยงัเป็นการส่งเสริมใหป้ระชากรรุ่นใหม่รู้จกัขนมไทยมากข้ึนอีกดว้ย 

2) กลยทุธ์ดา้นราคา 

 ราคาของสินคา้ตอ้งสอดคลอ้งกบัคุณภาพแต่ราคาตอ้งไม่แพงจนเกินไป จะมีราคาให้ลูกคา้เลือกไดต้าม

ความตอ้งการว่าลูกคา้ชอบแบบไหน และลูกคา้สามารถกาํหนดไดว้่าลูกคา้ตอ้งการสินคา้ท่ีมีราคาประมาณเท่าไหร่ 

เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

3) กลยทุธ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

 ช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีร้าน V Coffee & Snack box เลือกใชคื้อช่องทางออนไลน์ ทางส่ือโซเช่ียลมีเดีย 

เน่ืองจากไม่มีหนา้ร้าน  

4) กลยทุธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด  

 การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ร้านทางช่องทางออนไลน์ผ่านส่ือโซเช่ียลมีเดีย ซ่ึงในปัจจุบนัเป็นช่องทางท่ี

ผูบ้ริโภคส่วนมากใชอ้ยู่แลว้ เช่น เฟซบุ๊ค, ไลน์, อินสตาแกรม เป็นตน้ และช่องทางออฟไลน์คือ การแจกใบปลิว, 

การแนะนาํแบบปากต่อปาก และทางโทรศพัท ์ 
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 ระยะส้ัน ร้าน V Coffee & Snack box เขา้ใจความตอ้งการและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เพ่ือให้ทราบถึง

ปัญหาของธุรกิจ และหาแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุง 

  ระยะกลาง ร้าน V Coffee & Snack box จะทาํการพฒันาเพ่ือเพ่ิมช่องทางการขายสินคา้และหากลุ่มลูกคา้

ใหม่ๆ และปรับปรุงตามขอ้แนะนาํของลูกคา้เพ่ือรักษาลูกคา้เก่าไว ้

เช่น การติดต่อขายสินคา้ให้กบัโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยั โดยมีการจดัโปรโมชัน่ สิทธิพิเศษหรือการลดราคาให้ 

เพ่ือดึงดูดความสนใจ 

 ระยะยาว ร้าน V Coffee & Snack box จะพฒันาธุรกิจให้ใหญ่ข้ึนจากเดิม โดยการเพ่ิมสินคา้และบริการ 

และเพ่ิมช่องทางการขาย เพ่ือใหลู้กคา้สามารถเขา้ถึงและติดต่อซ้ือสินคา้ไดง่้ายข้ึน เช่น การมีหนา้ร้าน และเปิดรับออ

เดอร์ผา่นส่ือโซเช่ียลมีเดีย เพ่ือสร้างความมัน่คงใหก้บัธุรกิจ 

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษา 

 

 การศึกษาเร่ืองการกาํหนดกลยุทธ์เพ่ิมช่องทางการขายสินคา้ร้าน V Coffee & Snack box ในคร้ังน้ีเป็น

การศึกษาในเขตอาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานีเท่านั้น จึงอาจทาํใหไ้ดรั้บขอ้มูลไม่เพียงพอเก่ียวกบัความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค 

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป  

 

 1. ควรเพ่ิมจาํนวนกลุ่มประชากรตวัอยา่ง โดยขยายการแจกแบบสอบถามออกไปในอาํเภออ่ืนๆ ในจงัหวดั

ปทุมธานี 

 2. ควรเพ่ิมการสมัภาษณ์กลุ่มลูกคา้ท่ีเคยซ้ือสินคา้และบริการในรูปแบบสแน๊คบ๊อก  
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การรับรู้คุณค่าตราสินค้าและส่วนประสมทางการตลาดค้าปลกี (Retail Mix) 

ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือซ้ํา เคร่ืองพมิพ์ EPSON กรณศึีกษา ร้านตวัแทนจาํหน่าย 

เคร่ืองพมิพ์ EPSON บริษทั ท-ีได คอมพวิเตอร์ โอเอ จาํกดั 
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บทคดัย่อ 

 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้คุณค่าตราสินคา้และส่วนประสมทางการตลาดคา้ปลีก (Retail 

Mix) ท่ีส่งผลต่อความตั้ งใจซ้ือซํ้ า เคร่ืองพิมพ์ EPSON กรณีศึกษา ร้านตัวแทนจําหน่าย EPSON บริษัท ที-ได 

คอมพิวเตอร์ โอเอ จาํกดั ผูวิ้จยัทาํการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างจาก

ลูกคา้ท่ีตั้งใจซ้ือและเคยซ้ือ เคร่ืองพิมพ ์EPSON ของร้านตวัแทนจาํหน่าย EPSON บริษทั ที-ได คอมพิวเตอร์ โอเอ จาํกดั 

จาํนวน 385 คน โดยใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์แบบถดถอยพหุ (Multiple Regression)  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ จาก 4 ปัจจยั มี 1ปัจจยั คือดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ ท่ีส่งผล

ต่อความตั้งใจซ้ือซํ้ า เคร่ืองพิมพ ์EPSON ของบริษทั ที-ได คอมพิวเตอร์ โอ เอ (ประเทศไทย) จาํกดั ในขณะท่ีมี 3 ปัจจยั

คือ ดา้นการรู้จกัตราสินคา้, คุณภาพท่ีเกิดจากการรับรู้ตราสินคา้, ความภกัดีต่อตราสินคา้, ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือซํ้ า 

เคร่ืองพิมพ ์EPSON ของบริษทั ที-ได คอมพิวเตอร์ โอ เอ (ประเทศไทย) ในส่วนของส่วนประสมทางการตลาดคา้ปลีก

(Retail Mix) พบว่าจาก 5 ปัจจยั มี 3 ปัจจยั คือ ดา้นท่ีตั้งร้านคา้ปลีก ดา้นความหลากหลายของประเภทสินคา้ และดา้น

การใหบ้ริการลูกคา้ ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือซํ้าเคร่ืองพิมพ ์ EPSON  ของบริษทั ที-ได คอมพิวเตอร์ โอ เอ (ประเทศไทย) 

จาํกดั ในขณะท่ีมี 2 ปัจจยัคือ ดา้นการกาํหนดราคาขายปลีก และดา้นการออกแบบร้านคา้ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือ

เคร่ืองพิมพ ์EPSON ของบริษทั ที-ได คอมพิวเตอร์ โอ เอ (ประเทศไทย) จาํกดั ท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

คาํสาํคัญ: การรับรู้คุณค่าตราสินค้า, ส่วนประสมทางการตลาดค้าปลกี(Retail Mix) ความตั้งใจซ้ือซํา้ 
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ABSTRACT 

 

This study aims to study brand awareness and retail marketing mix ( Retail Mix)  affect the intention to 

repurchase EPSON printers. Case study of EPSON dealer shop, T-Dai Computer OA Co., Ltd. The researcher collects 

and analyzes quantitative data by using questionnaires with samples from customers who intend to buy and used to buy 

EPSON printers for EPSON dealers of T-Dai Computer OA Co., Ltd. 385 people using data analysis to test hypotheses 

Multiple Regression Analysis.  The hypothesis testing found that brand awareness perceived by 4  factors there are 1 

factors:  brand linkage affecting the intention to repurchase PSON printers of T-Computer Company (Thailand)  Co. , 

Ltd.  While there are 3  factors:  brand awareness Quality caused by brand awareness Brand loyalty Does not affect the 

intention to repurchase the EPSON printer of T-Dai Computer OA (Thailand)  In terms of retail mix, it is found that 

there are 3  factors, which are retail locations.  Product management And customer service, resulting in repurchase 

intentions of the Epson printer of T-Computer Company (Thailand) Co., Ltd., while there are 2 factors: retail pricing, 

shop design and Does not affect the intention to buy EPSON printer of T-Dai Computer OA (Thailand)  Co. , Ltd.  at 

statistical significance 0.05. 

 

Key words: brand value perception, retail mix, towards the intention to repurchase 

 

1.บทนํา 

 

บริษทั ที-ไดคอมพิวเตอร์ โอ เอ (ประเทศไทย) จาํกดั ก่อตั้งกิจการ เม่ือปี พ.ศ. 2540 เป็นผูจ้าํหน่ายคอมพิวเตอร์ 

ปัจจุบนัและอุปกรต่อพ่วงครบวงจร  และไดข้ยายธุรกิจ เปิดเป็นร้านตวัแทนจาํหน่ายพรินเตอร์ EPSON รายใหญ่ท่ีสุด ณ 

ศูนยก์ารคา้อุปกรณ์ไอที หา้งฟอจูน ทาวเวอร์ ชั้น 3 ภายใตบ้ริษทั ที-ไดคอมพิวเตอร์ โอ เอ (ประเทศไทย) จาํกดั พร้อม

บริการการติดตั้งใหก้บัลูกคา้ท่ีมาซ้ือเคร่ืองพิมพ ์EPSON บริษทั ที-ไดคอมพิวเตอร์ โอ เอ (ประเทศไทย) จาํกดั เป้าหมาย

ในการดาํเนินธุรกิจคือ ขยายฐานลูกคา้ให้มีความหลากหลายมากข้ึนจากเดิมคือลูกคา้ทัว่ๆไป  ขยายไปยงั กลุ่มองค์กร

ขนาดใหญ่มากข้ึน  ปัจจุบนับริษทัฯ ประสบปัญหาสองประการหลกั ประการแรกคือ เศรษฐกิจ ณ ตอนน้ีอยู่ในระยะขา

ลงผูบ้ริโภคใชห้ลกัการในการพิจารณาก่อนตดัสินใจซ้ือมากข้ึน คิดถึงความคุม้ค่ามากข้ึน ประกอบกบัราคา เคร่ืองพิมพ ์

EPSON ท่ีมีราคาค่อนสูงกว่ายี่หอ้อ่ืนซ่ึงเป็นคู่แข่งในตลาด และทุกยี่หอ้กาํลงัพฒันาเทคโนโลยีในการใชง้านใหท้ดัเทียม

กนัมากข้ึน จึงทาํให้ลูกคา้มีขอ้เปรียบเทียบ ทั้งดา้นการใชง้าน ดา้นราคา และการพิจารณาปัจจยัอ่ืนๆก่อนตดัสินใจซ้ือ

มากข้ึน ส่ิงท่ีบริษทัตอ้งทาํคือ การรักษาลูกคา้เก่าไว ้แลว้ก็ขยายฐานลูกคา้ใหม่ ประการท่ีสอง คือ การแข่งขนัทางดา้น

ราคา และความหลากหลายทางสินคา้ของบริษทัตวัแทนจาํหน่ายคู่แข่งยี่หอ้อ่ืนๆ รวมทั้งร้านคา้ปลีกในสถานท่ีเดียวกนั 

ส่ิงท่ีบริษทักาํลงัแกไ้ขปัญหาตอนน้ี คือการเพ่ิมช่องทางการขายสินคา้ให้เพ่ิมมากยิ่งข้ึน เช่นทางออนไลน์ หรือการส่ง
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ตวัแทนการขายไปหาลูกคา้โดยตรงและการอาจจะเพ่ิมความหลากหลายของรุ่นเคร่ืองพิมพ ์ให้ตรงกบัความตอ้งการ

ลูกคา้ใหม่ และเหมาะสมกบัการใชง้านในองค์กรมากข้ึนโดยไม่จาํเป็นตอ้งขายสินคา้ท่ีมีการแข่งขนัทางดา้นราคาใน

ทอ้งตลาดท่ีมากข้ึนในระดบัสูง โดยพร้อมกบับริการ การดูแลลูกคา้ใหลู้กคา้รู้สึกประทบัใจเม่ือเขา้มาซ้ือผลิตภณัฑ ์เช่น 

การดูแลตลอดการใช้งานของตวัสินคา้ให้แก่ลูกคา้ จากทีมช่างของบริษทั บริการติดตั้งอุปกรณ์ให้แก่ลูกคา้ การให้

ส่วนลดแก่ลูกคา้ตามเง่ือนไขของบริษทั ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหแ้ก่บริษทั และการเช่ือมโยงตราสินคา้แก่

ลูกคา้ ใหนึ้กถึงบริษทัในฐานะตวัแทนจาํหน่าย เคร่ืองพิมพ ์EPSON รายใหญ่ และอุปกรณ์ ไอทีอ่ืนๆ ในส่วนลูกคา้เก่าก็

ยงัคงรับรับการดูแลอย่างต่อเน่ืองและตลอดไป  ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมองเห็นว่ามีความจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีควรจะตอ้งศึกษาการ

รับรู้คุณค่าตราสินค้า เพ่ือทาํให้ผลิตภัณฑ์ เคร่ืองพิมพ์ EPSON เป็นท่ีไวว้างใจแก่ผูบ้ริโภค ทาํให้ผูบ้ริโภคนึกถึง

เคร่ืองพิมพ์ EPSON ของบริษทั เป็นอนัดับแรกเสมอ ประกอบกับส่วนประทางการตลาดค้าปลีกในแต่ละด้านท่ีมี

ความสาํคญัในการทาํกลยุทธ์ทางการตลาดกบัคู่แข่งและเป็นแรงใจใหลู้กคา้เกิดความตั้งใจซ้ือถึงพรินเตอร์ EPSON ของ

บริษทั ที-ไดคอมพิวเตอร์ โอ เอ (ประเทศไทย) จาํกดั  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม  

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัคุณค่าตราสินค้าและตราสินค้า 

(Aaker D.A. ,1996) ไดอ้ธิบายว่าคุณค่าของตราสินคา้นั้น มีองคป์ระกอบ 5 อย่างดว้ยกนั คือ 1.การรู้จกัช่ือตรา

สินคา้ (Brand Awareness) การรู้จกัช่ือสินคา้ถือเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีทาํใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือ เพราะตราสินคา้จะสามารถ

เขา้ไปอยูใ่นใจผูบ้ริโภคในใจผูบ้ริโภคไดน้ั้น ยอ่มแสดงวา่ตราสินคา้นั้นมีความมัน่คง และมีความเช่ือมัน่เพียงพอท่ีเขา้ไป

อยูใ่นใจลูกคา้ ดงันั้นผูป้ระกอบการจะสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่สินคา้ผลิตภณัฑ ์ผา่นคุณค่าตราสินคา้ (Brand Value) 

และมูลค่าตราสินคา้ (Brand Equity) 2.คุณภาพท่ีถูกรับรู้ (Perceived Quality) หมายถึง ความรู้สึกของผูบ้ริโภคท่ีรับรู้ถึง

คุณภาพของสินคา้นั้นๆโดยรวม เหนือกว่าตราสินคา้อ่ืนๆ ผูบ้ริโภคจะคาํนึงถึงวตัถุประสงค์หรือคุณสมบติัของสินคา้

นั้นๆ เพราะเป็นส่ิงท่ีทาํให้ลูกคา้และผูบ้ริโภคไดท้ราบถึงความแตกต่างและตาํแหน่งของสินคา้นั้นๆ ทาํให้ผูบ้ริโภคมี

เหตุผลท่ีจะซ้ือสินคา้ในตรานั้นๆอีกดว้ย 3.ความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้ (Brand Associations) หมายถึง ความสัมพนัธ์ท่ี

เช่ือมโยงระหวา่งตราสินคา้เขา้กบัความทรงจาํของผูบ้ริโภค ดงันั้น ตราสินคา้มีส่วนช่วยใหผู้บ้ริโภคสามารถเขา้ถึงขอ้มูล

ของตราสินคา้ท่ีมีความแตกต่างจากคู่แข่งรวมโดยการสร้างทศันคติเชิงบวกใหก้บัตราสินคา้และผูบ้ริโภค 4.ความภกัดี

ต่อตราสินคา้ ( Brand Loyalty) เป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความยึดมัน่ท่ีผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ ความภกัดีต่อตราสินคา้จดัเป็น

องคะประกอบของคุณค่าของตราสินคา้ (Brand Equity) เพราะเป็นส่ิงจะสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริโภคจะเปล่ียนไปใชสิ้นคา้

อ่ืนหรือไม่ รวมทั้ งเป็นองค์ประกอบหลกัท่ีจะทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดการซ้ือซํ้ าเป็นส่ิงสะท้อนให้เห็นถึงกายภาพทาง

การตลาดของตราสินคา้นั้น  

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดค้าปลกี (Retail Mix) (วารุณี ตนัติวงศ ์วาณิชม, นิภา นิรุตติกลุ  

 2545) ไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกบั การคา้ปลีก คือ(Retailing) กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการขายสินคา้ใหก้บัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย  

โดยการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคมีวตัถุประสงคเ์พ่ือบริโภคหรือเพ่ือสมาชิกในครอบครัว  ผูค้า้ปลีกจะซ้ือสินคา้จากใครก็

ไดแ้ต่ตอ้งขายสินคา้ใหก้บัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยเท่านั้น 
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ส่วนประสมการตลาดการค้าปลกี (Retailing Mix) 

1. ทําเลที่ตั้ง (Location) ทาํเลท่ีตั้งคือหวัใจสําคญัของธุรกิจคา้ปลีก ท่ีจะสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั

ของธุรกิจการคา้ปลีก การทาํธุรกิจคา้ปลีกควรใหค้วามสาํคญัในการเลือกทาํเลท่ีตั้งมีดงัน้ี 

  1.ดา้นเศรษฐกิจ  (Economic)  เป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะตอ้งพิจารณารวมทั้งตอ้งศึกษาถึงแนวโนม้ในการซ้ือ

สินคา้ของผูบ้ริโภค 

  2. ดา้นประชากร (Population) ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกจาํเป็นตอ้งศึกษาการกระจายรายได ้ลกัษณะ

การดาํเนินชีวิตของประชากรทาํเลตั้งบริเวณนั้น เพราะจะทาํใหท้ราบถึงความตอ้งการและการตอบสนองความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคในการทาํธุรกิจ  

  3. ดา้นคู่แข่งขนั (Competitor) ผูป้ระกอบการธุรกิจการคา้ปลีก จาํเป็นตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัคู่แข่งขนั 

โดยศึกษาจาํนวนคู่แข่งในทาํเลท่ีตั้งบริเวณนั้น ลกัษณะรูปแบบการบริหารจดัการของคู่แข่งขนั และกลยทุธ์การแข่งขนัท่ี

จะแยง่ลูกคา้และส่วนแบ่งตลาด  

  4. ดา้นสาธารณูปโภค (Public utility) ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกตอ้งศึกษาเก่ียวกบัสาธารณูปโภค

บริเวณทาํเลท่ีตั้ง วา่มีบริการสาธารณะ ดา้นพลงังาน การขนส่ง การเงิน ตลอดจนสาธารณูปโภคเพ่ิมเติม  

2. ความหลายหลายของประเภทสินค้า (Merchandise Assortment) หมายถึง ความหลากหลายตัวสินค้า

ผลิตภณัฑท่ี์มีจาํหน่ายในร้านคา้ ผูค้า้ปลีกท่ีจะตอ้งจดัหาใหสิ้นคา้มีความหลากหลายเหนือกวา่คู่แข่งและใหลู้กคา้สามารถ

เลือกซ้ือสินคา้  ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์างดา้นสินคา้ โดยจะตอ้งคาํนึงประเภทของสินคา้ดว้ย 

3. การตั้งราคา (Pricing) เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัมากในธุรกิจการคา้ นโยบายและกลยทุธ์การตั้งราคามีดงัน้ี นโยบาย

ราคาเดียว (One Price Policy)  การตั้งราคาสินคา้ในราคาเดียวกนัสาํหรับผูซ้ื้อทุกราย ราคาท่ีตั้งไวส้ามารถเปล่ียนแปลง

ได ้และตอ้งยึดหลกัการคิดราคาดงักล่าวกบัผูซ้ื้อทุกรายเหมือนกนั  นโยบายราคาเหมือนกนั (Single Price Policy) เป็น

การตั้งราคาสินคา้ท่ีแตกต่างกนัในราคาท่ีเหมือนกนั เช่น สินคา้ทุกอย่างภายในร้านราคา 20 บาท เป็นตน้ นโยบายหลาย

ราคา (Variable Price Policy) หมายถึง วิธีการตั้งราคาสินคา้ท่ีไม่ไดก้าํหนดไวต้ายตวั และจะข้ึนอยู่กบัการต่อรองของผู ้

ซ้ือและผูข้ายแต่ละราย  

4. การออกแบบร้านและการจดัวางสินค้า (Store Design and Display) การจดัวางสินคา้เป็นส่ิงท่ีลูกคา้สามารถ

มองเห็นไดก่้อนส่ิงอ่ืน คือ รูปแบบของร้านคา้ การออกแบบร้านคา้มีความสวยงามและน่าสนใจ กจ็ะสามารถจูงใจลูกคา้

ใหเ้ขา้มาในร้าน และยงัเป็นการเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัร้านคา้ดว้ย  

5. การให้บริการลูกค้า (Customer Service) การใหบ้ริการท่ีดีจะช่วยเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัธุรกิจ ทาํ

ใหธุ้รกิจไปสู่ความสาํเร็จในระยะยาว และสร้างความเป็นมิตร(Friendly) และความเขา้ใจแก่ลูกคา้ และความตอ้งการของ

ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย  

2.3 แนวคิดทฤษฎีการซ้ือซ้ํา   

(Ehrenberg , 1972) ไดอ้ธิบาย เก่ียวการซ้ือซํ้ าว่า การท่ีบุคคลซ้ือสินคา้มากกว่าหน่ึงคร้ัง โดยรูปแบบ ในการซ้ือซํ้ าของ

ผูบ้ริโภคนั้นมีความหลากหลายดงัน้ี เช่นปัจจยักิจกรรมทางการตลาด เช่น การโฆษณา การจดัโปรโมชัน่ การตั้งราคา 
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การขนส่งสินคา้ ปัจจยัดา้นตวัสินคา้ผลิตภณัฑ ์เช่นคุณดา้นคุณสมบติัในการใชง้าน ปัจจยัดา้นส่วนแบ่งทางการตลาด 

และการกระจายตวัดา้นผลิตภณัฑ ์

2.4 กรอบแนวคิดของงานวจิยั  

จากการทบทวนทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ทาํเกิดกรอบแนวคิดในการศึกษาการรับรู้คุณค่าตราสินคา้และ

ส่วนประสมทางการตลาดคา้ปลีก (Retail Mix)ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือซํ้ า เคร่ืองพิมพ ์EPSON กรณีศึกษา ร้านตวัแทน

จาํหน่าย เคร่ืองพิมพ ์EPSON บริษทั ที-ได คอมพิวเตอร์ โอเอ จาํกดัดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. วธีิการการศึกษา 

 งานวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือนํามาวิเคราะห์โดย

โปรแกรมสาํเร็จสาํรูป SPSS 

  3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษาคือ ลูกคา้ท่ีมีความตั้งใจมาซ้ือ และเคยซ้ือเคร่ืองพิมพ ์EPSON ของบริษทั ที- ได จาํนวน 

385 คน ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยขอบเขตพ้ืนท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลเป็นคือ ศูนยก์ารคา้ไอที 

มอลล ์ฟอจูน ทาวเวอร์ พระรามเกา้  

 3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การรับรู้คุณค่าตราสินค้า 

ดา้นการรู้จกัตราสินคา้ (Brand Awareness) 

ดา้นคุณภาพท่ีเกิดจากการรับรู้ตราสินคา้ (Perceived 

Quality of Brand) 

ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ (Brand Association) 

   

ส่วนประสมทางการตลาดค้าปลีก (Retail Mix) 

ท่ีตัง้ร้านค้าปลกี (Retail Locations) 

ความหลายหลายของประเภทสนิค้า (Merchandise 

Assortment) 

การกําหนดราคาขายปลกี (Retail Pricing) 

การออกแบบร้านค้าและจดัวางสนิค้า (Store Desing 

and Display) 

การให้บริการลกูค้า (Customer service) 

ความตั้งใจซ้ือ ผลติภัณฑ์ 

พรินเตอร์ EPSON  ร้านตัวแทน

จําหน่าย บริษทั ท-ีได 

คอมพวิเตอร์ โอเอ จํากดั 

  

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 16



 ใชแ้บบสอบถามท่ีผ่านการพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญมาเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 

ประกอบดว้ยดงัน้ี ส่วนท่ี 1 พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Multiple Choice Question) จาํนวน 5 ขอ้ ส่วนท่ี 2 การรับรู้คุณค่าตรา

สินคา้ เป็นคาํถามปลายปิด (Close-ended Question) ซ่ึงแบ่ง 4ประเดน็ไดแ้ก่  1. การับรู้จกัช่ือตราสินคา้  2.  คุณภาพท่ีเกิด

จากการรับรู้ตราสินคา้ 3. ความสมัพนัธ์กบัตราสินคา้ 4.  ความภกัดีกบัตราสินคา้ ส่วนท่ี 3 ส่วนประสมทางการตลาดดา้น

ร้านคา้ปลีก  โดยใชแ้บบสอบถามตามมาตรวดัระดบัความคิดเห็น (Liker Scale Questions) โดยแบ่ง เป็น 5 ประเดน็หลกั 

ดงัน้ี  1.ท่ีตั้งร้านคา้ปลีก (Retail Locations)  2. ความหลายหลายของประเภทสินคา้ (Merchandise Assortment) 3. การ

กาํหนดราคาขายปลีก (Retail Pricing) 4.  การออกแบบร้านคา้และการจดัวางสินคา้ (Store Design and Display) 5. การ

ใหบ้ริการลูกคา้ (Customer Service) ส่วนท่ี4  ความตั้งใจซ้ือซํ้าเคร่ืองพิมพ ์EPSON ร้านตวัแทนตวัจาํหน่าย EPSON ของ 

บริษทั ที-ได คอมพิวเตอร์  โอเอ จาํกดั โดยคาํถามเป็นการค้นหาขอ้มูลเคร่ืองพิมพ์ EPSON และความตั้งใจซ้ือซํ้ า 

ลกัษณะเป็นคาํถามปลายเปิดวดัระดบัความเห็นผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 5 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบ

แบบสอบถาม มีลกัษณะคาํถามเป็นคาํถามปลายปิด (Close-ended Question) จาํนวน 6 ขอ้ เพศ อายุ  ระดบัการศึกษา 

อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 หลงัจากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างครบถว้นแล้ว ผูวิ้จัยจะนําข้อมูลท่ีได้มาทาํการวิเคราะห์ โดยใช้

โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ ในการวิเคราะห์ โดยสามารถแบ่งแบบสอบถามจากตวัแปร การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ และ

ส่วนประสมทางการตลาดคา้ปลีก เพ่ือการทดสอบสมมุติฐาน ทดสอบค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) และค่าเฉล่ีย ความ

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ืออธิบายถึงระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม  ใชก้ารวิเคราะห์โดย

สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ืออธิบายลกัษณะ

ประชากรศาสตร์และพฤติกรรมในการซ้ือเคร่ืองพิมพ ์EPSON หลงัจากนั้นจึงขอ้มูลไปวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิโดย

การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้การ

รับรู้คุณค่าตราสินคา้ และส่วนประสมทางการตลาดคา้ปลีก และตวัแปรตามความตั้งใจซ้ือซํ้ า เคร่ืองพิมพ ์EPSON ของ 

บริษทั ที-ได คอมพิวเตอร์ โอเอ จาํกดั 

 

4. ผลการศึกษา 

 

 4.1 ผลการวิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณา   ผลการศึกษาดา้นประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและชาย มี

อาย ุ21-30 ปี  ผูต้อบแบบสอบถามมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ข้ึนไป อาชีพเป็นพนกังานเอกชน มีรายไดต้ั้งแต่15,000 – 

25,000 บาท มีสถานภาพจาํนวนโสด  ผลการศึกษาดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคต่อการเลือกซ้ือ เคร่ืองพิมพ ์EPSON บริษทั 

ที-ได คอมพิวเตอร์ โอเอ จาํกดั พบวา่ มีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือพรินเตอร์ เพ่ืองานพิมพท์ัว่ไป รองลงมา คือเพ่ืองานขั้นสู 

มีความตั้งใจซ้ือเคร่ืองพิมพ ์EPSON ของบริษทั ทีไดฯ ราคาอยูท่ี่ 3,000-4,000 บาท รุ่นท่ีสนใจซ้ือไปใชง้านมากท่ีสุด คือ 

รุ่น M200 Copy Print Scan (with ADF) ส่วนร่วมในดา้นการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองพิมพ ์EPSON ของบริษทั ทีไดฯ มาก

ท่ีสุด ส่วนใหญ่ พบว่าตวัเอง   ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปรทางดา้นการรับรู้คุณค่า
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ตราสินคา้ ไดแ้ก่ 1. ดา้นการรู้จกัตราสินคา้ 2.ดา้นคุณภาพท่ีเกิดจากการรับรู้ตราสินคา้ 3. ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ 4. 

ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ซ่ึงสามารถจาํแนกเป็นแต่ละดา้น ดงัน้ี ดา้นการรู้จกัตราสินคา้ กลุ่มตวัอย่างรับรู้ว่าบริษทั ที

ไดฯ เป็นร้านคา้ตวัแทนจาํหน่ายเคร่ืองพิมพ ์EPSON รายใหญ่ในศูนยก์ารคา้ไอที ฟอจูน มากท่ีสุด ระดบัค่าเฉล่ียท่ี 3.78 

ดา้นคุณภาพท่ีเกิดจากการรับรู้ตราสินคา้ กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นว่าโดยรวมมีพอใจคุณภาพ เคร่ืองพิมพ ์EPSON ท่ีจดั

จาํหน่ายโดย ของบริษทั ทีไดฯ มากกว่าท่ีอ่ืน ค่าเฉล่ียท่ี 3.71 ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ กลุ่มตวัอย่างรู้สึกมัน่ใจในการ

ใชง้านของเคร่ืองพิมพ ์EPSON ของบริษทั ทีไดฯ ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.03 ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็น

ว่า แมร้้านขายพรินเตอร์ท่ีอ่ืนลดราคาท่านยงัคงเลือกซ้ือเคร่ืองพิมพ ์EPSONท่ีจดัจาํหน่ายโดยบริษทั ทีได มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ียท่ี  4.16  ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปรทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดคา้

ปลีก (Retail Mix) ประกอบดว้ย 1. ดา้นท่ีตั้งร้านคา้ปลีก  กลุ่มตวัอย่างความคิดเห็นว่า ป้ายตรา สัญลกัษณ์ แสดงช่ือร้าน

ของบริษทั ค่าเฉล่ียท่ี 3.89  ทีไดฯ โดดเด่น บริเวณภายในศูนยก์ารคา้ 2. ดา้นความหลากหลายของประเภทสินคา้กลุ่ม

ตวัอยา่ง มีความคิดเห็นวา่ เคร่ืองพิมพ ์EPSON ท่ีจดัจาํหน่ายโดยบริษทั ทีได มีทุกรุ่นท่ีท่านตอ้งการไม่ตอ้งไปหาซ้ือจาก

ร้านอ่ืนอีก ค่าเฉล่ีย 3.94   3. ดา้นการกาํหนดราคาขายปลีก กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นว่าเคร่ืองพิมพ ์EPSON ท่ีร้าน 

บริษทั ทีไดฯขายสินคา้ให้ลูกคา้เท่าเทียมกนัทุกคน ค่าเฉล่ีย 3.62  4. ดา้นออกแบบร้านคา้และการจดัวางสินคา้ กลุ่ม

ตวัอย่างมีความคิดเห็นว่าบริษทั ทีไดฯ มีตวัอย่างสินคา้ให้ท่านทดลองใช้ก่อนตดัสินใจซ้ือ ค่าเฉล่ีย 3.22 5. ดา้นการ

ให้บริการลูกคา้ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า พนกังานของร้าน บริษทั ทีไดฯ มีความรู้เพียงพอในการให้

แนะนาํแก่ลูกคา้ ค่าเฉล่ียท่ี 3.54 

ขอ้มูลความคิดเห็นต่อทางดา้นความตั้งใจซ้ือสรุปไดว้่า ส่วนใหญ่พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความตั้งใจเลือก

ซ้ือเคร่ืองพิมพ ์EPSONท่ีร้านขายเคร่ืองพิมพ ์EPSON ของบริษทั ทีได เป็นอนัดบัแรก ผูต้อบแบบสอบถามจะค้นหา

ขอ้มูลร้านขายเคร่ืองพิมพ์ EPSON เพ่ือทราบกิจกรรมส่งเสริมการขายและโปรโมชัน่ต่างๆท่ีน่าสนใจ รองลงคือ จะ

สอบถามขอ้มูลสินคา้กบัพนกังานขายก่อนการตดัสินใจซ้ือ 
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 4.2 ผลการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 

จากตารางที่ 1 การวิ เคราะห์ความถดถอยเชิงพหุปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้า ท่ี มีส่งผลความตั้ งใจ 

  ซ้ือซํ้าพรินเตอร์ EPSON  ของบริษทั ที-ได คอมพิวเตอร์ โอเอ จาํกดั 

 

 

จากตาราที1่ ผลจากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ(Multiple Regression Analysis)ตวั

แปร ดา้นการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ท่ีมีส่งผลความตั้งใจซ้ือซํ้ า เคร่ืองพิมพ ์EPSON ของบริษทั ที-ได คอมพิวเตอร์ โอเอ 

จาํกดั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 พบว่า ค่า Sig. ของตวัแปรแต่ล่ะดา้นรับรู้คุณค่าตราสินคา้ท่ีมีส่งผลความตั้งใจซ้ือ

ซํ้าเคร่ืองพิมพ ์EPSON  ของบริษทั ที-ได คอมพิวเตอร์ โอเอ จาํกดั มีค่าสูงกวา่นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ยกเวน้ เพียงเดียว 

คือ ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ ท่ีมีค่า Sig.อยู่ท่ี.002 ดงันั้นสรุปไดว้่าดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ส่งผลความตั้งใจซ้ือซํ้า 

เคร่ืองพิมพ ์EPSON  ของบริษทั ที-ได คอมพิวเตอร์ โอเอ จาํกดั อยา่งมีนยัสาํคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับรู้คุณค่าตราสินค้า R R2 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta Tolerance VIF 

(Constant)   2.823 .303  9.328 .000   

ด้านการรู้จักตราสินค้า .020 .000 .019 .055 .024 .341 .733 .493 2.027 

ด้านการรับรู้คุณภาพ .040 .002 -.097 .062 -.122 -1.558 .120 .416 2.406 

ด้านการเช่ือมโยงตราสินค้า .189 .036 .198 .065 .179 3.066 .002 .747 1.339 

ด้านความภกัดต่ีอตรา

สินค้า 
.106 .011 .063 .058 .059 1.086 .278 .866 1.154 
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ตารางที่2 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการคา้ปลีกท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือซํ้าเคร่ืองพิมพ ์

EPSON ของบริษทั ที-ได คอมพิวเตอร์ โอเอ จาํกดั 

 

ส่วนประสมทางการตลาดค้าปลกี R R2 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta Tolerance VIF 

(Constant)   2.381 .298  7.998 .000   

ท่ีตั้งร้านคา้ปลีก (Location) .098 .010 -.194 .060 -.164 -3.216 .001 .544 1.839 

ความหลายหลายของ 

ประเภทสินคา้ 

(Merchandise Assortment) 

.063 .004 -.180 .070 -.136 -2.565 .001 .499 2.002 

การกาํหนดการขายปลีก 

(Retail Pricing) 
.031 .001 .102 .074 .077 1.383 .167 .459 2.179 

ดา้นการออกแบบร้านคา้ 

(Store desig nand display) 
.063 .004 -.067 .089 -.042 -.750 .454 .458 2.182 

การใหบ้ริการลูกคา้ 

(Customer Service) 
.640 .409 .806 .046 .771 17.509 .000 .729 1.372 

          

 

 จากตารางที่2  ผลจากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ(Multiple Regression 

Analysis) ตัวแปรด้านส่วนประสมการค้าปลีกท่ีส่งผลต่อความตั้ งใจซ้ือซํ้ าเคร่ืองพิมพ์ EPSON ของบริษัท ที-ได 

คอมพิวเตอร์ โอเอ โดยใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ท่ีตั้งร้านคา้ปลีก 

ความหลากหลายของประเภทสินคา้ การกาํหนดการขายปลีก ดา้นการออกแบบร้านคา้ การใหบ้ริการลูกคา้ พบว่า ท่ีตั้ง

ร้านคา้ปลีก พบค่า Sig. มีค่าเท่ากบั .001อยู่ในระดบันยัสําคญั 0.05 ดงันั้น ท่ีตั้งร้านคา้ปลีก ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือซํ้ า 

เคร่ืองพิมพ ์EPSON ของบริษทั ที-ได คอมพิวเตอร์ โอเอ ความหลายหลายของประเภทสินคา้ พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั.

001 อยู่ในระดบันยัสาํคญั 0.05 ดงันั้น ความหลากหลายของประเภทสินคา้ ผลต่อความตั้งใจซ้ือซํ้ า เคร่ืองพิมพ ์EPSON 

ของบริษทั ที-ได คอมพิวเตอร์ โอเอ การกาํหนดการขายปลีก พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.167 ซ่ึงสูงกว่าระดบันยัสาํคญั 

0.05  ดา้นการออกแบบร้านคา้พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.454ซ่ึงสูงกว่าระดบันยัสาํคญั 0.05 ดงันั้นดา้นการออกแบบ

ร้านคา้ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือซํ้าเคร่ืองพิมพ ์EPSON  ของบริษทั ที-ได คอมพิวเตอร์ โอเอ การใหบ้ริการลูกคา้พบวา่ 

ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั .000 อยู่ในระดบันยัสาํคญั 0.05 ดงันั้นส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือซํ้ าเคร่ืองพิมพ ์EPSON ของบริษทั ที-

ได คอมพิวเตอร์ โอเอ 
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ตารางที่ 3 จากผลการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐานดา้นการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ 

 

สมมตฐิาน ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

ดา้นการรู้จกัตราสินคา้ ปฎิเสธ 

ดา้นคุณภาพจากการรู้จกัตราสินคา้ ปฎิเสธ 

ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ ยอมรับ 

ดา้นความภกัดีตราสินคา้ ปฎิเสธ 

 

ตารางที่ 4 จากผลการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐานดา้นดา้นส่วนประสมการคา้ปลีก 

 

สมมตฐิาน ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

ท่ีตั้ง ร้านคา้ปลีก ยอมรับ 

ความหลายหลายของประเภทสินคา้ ยอมรับ 

การกาํหนดราขายปลีก ปฎิเสธ 

ดา้นออกแบบร้านและการจดัวางสินคา้ ปฎิเสธ 

การใหบ้ริการลูกคา้ ยอมรับ 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

ผลจากการศึกษาการรับรู้คุณค่าตราสินคา้และส่วนประสมทางการตลาดคา้ปลีก (Retail Mix) ท่ีส่งผลต่อความ

ตั้งใจซ้ือซํ้ า เคร่ืองพิมพ ์EPSON กรณีศึกษา ร้านตวัแทนจาํหน่าย เคร่ืองพิมพ ์EPSON บริษทั ที-ได คอมพิวเตอร์ โอเอ 

จาํกดั โดยการมีการศึกษาจากการตั้งสมมุติฐานของสองแปรตวั ไดแ้ก่ การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ และส่วนประสมทาง

การตลาดคา้ปลีก (Retail Mix) พบว่า ดา้นตวัแปร ดา้นการรับรู้คุณค่าตราสินคา้นั้น ซ่ึงประกอบดว้ยดา้นการรู้จกัตรา

สินคา้ดา้นคุณภาพจากการรู้จกัตราสินคา้ ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ ดา้นความภกัดีตราสินคา้ มีเพียงดา้นเดียวท่ีอยู่

ระดบันยัสําคญั 0.05 คือ ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ ซ่ึงสนบัสนุนสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้และส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือซํ้ า 

เคร่ืองพิมพ ์EPSON ของ บริษทั ที-ได คอมพิวเตอร์ โอเอ จาํกดัความสอดคลอ้งกบั นทัธมน หมทอง (2555) ศึกษา คุณค่า

ตราสินคา้ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟน ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การเช่ือมโยง

ตราสินคา้ในระดบัมากนั้นจะส่งผลต่อการเลือกมือถือไอโฟนท่ีขนาดความจาํท่ีมีในการใชง้านท่ีสูงกวา่ และส่วนประสม

ทางการตลาดคา้ปลีก (Retail Mix) ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นท่ีตั้งร้านคา้ปลีก ความหลายหลายของประเภทสินคา้ การ

กาํหนดราขายปลีก ดา้นออกแบบร้านและการจดัวางสินคา้  การใหบ้ริการลูกคา้ พบว่า ดา้นท่ีตั้งร้านคา้ปลีก ความหลาย
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หลายของประเภท การใหบ้ริการลูกคา้ อยู่ระดบันยัสาํคญั 0.05ซ่ึงสนบัสนุนสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้และส่งผลต่อความตั้งใจ

ซ้ือซํ้า เคร่ืองพิมพ ์EPSON ของ บริษทั ที-ได คอมพิวเตอร์ โอเอ จาํกดัซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั ปัญญา พงษย์ิหวา (2548) 

ท่ีศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจโดยรวมของลูกคา้ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด เคร่ืองถ่ายเอกสารยี่หอ้ Konica ของบริษทั

อินเตอร์ฟาร์อีสท์ ผลการวิจยัพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ทาํเลท่ีตั้ง สถานท่ีการจดัจาํหน่าย การบริการลูกคา้  

ผลการวิจยัพบวา่ ความสะดวกในการติดต่อกบัสาขาของบริษทั ความรวดเร็วในการจดัจดัส่งส่ง และการใหค้าํแนะนาํแก่

ลูกคา้ มีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ และทาํใหเ้กิดแนวโนม้การกลบัมาซ้ือซํ้าของผูบ้ริโภค 

 

 5.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา 

 ขอ้เสนอแนะเชิงการบริหารจดัการการตลาด 

 1.ผูบ้ริหารควรสร้างความสัมพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงระหว่างตราสินคา้เขา้กบัความทรงจาํของผูบ้ริโภค เช่น เม่ือ

ผูบ้ริโภคนึกถึงเคร่ืองพิมพ ์ยี่หอ้ ESON ในดา้นคุณภาพ ความหลากหลายของตวัผลิตภณัฑ ์และการบริการดีกว่าร้านอ่ืน 

กจ็ะนึกถึง เคร่ืองพิมพ ์EPSON ของบริษทั ที-ได คอมพิวเตอร์ โอเอ จาํกดั เป็นอนัแรกเสมอ ดงันั้น ตราสินคา้มีส่วนช่วย

ใหผู้บ้ริโภคสามารถเขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบัตราสินคา้ออกมาจากความทรงจาํได ้ทาํใหต้ราสินคา้มีความแตกต่างจากคู่แข่ง

รวมโดยการสร้างทศันคติเชิงบวกใหก้บัตราสินคา้และผูบ้ริโภค 

2. ความหลากหลายของประเภทสินคา้ มีความสําคญัทางทางธุรกิจท่ีสามารถสร้างความไดเ้ปรียบทางการ

แข่งขนัทางการตลาด ดงันั้นร้านคา้จึงควรใหค้วามสาํคญักบัประเดน็น้ี โดยการเลือกสรรสินคา้ท่ีตรงกบัความตอ้งการซ้ือ

ของผูบ้ริโภคในการจดัจาํหน่ายอยา่งครบวงจร หรือ การนาํสินคา้รุ่นใหม่มาวางจาํหน่ายก่อนท่ีอ่ืน เป็นตวัอยา่งในการใช้

งาน เพ่ือสร้างความน่าสนใจแก่ผูบ้ริโภค  

3. เนน้การบริการดา้นขาย ควรมีพนกังานท่ีมีความรู้เก่ียวผลิตภณัฑ ์การใหค้วามรู้แลแนะนาํรุ่นท่ีเหมาะสมแก่

ลูกคา้ เนน้การบริการหลงัการขาย คือการดูแลการใชง้านของตวัสินคา้ตลอดอายุการใชง้าน เพ่ือสร้างความรู้สึกท่ีดีแก่

ลูกคา้ซ่ึงทาํใหลู้กคา้เกิดความภกัดีต่อองคก์ร และกลบัมาซ้ือซํ้าสินคา้ในอนาคต 

4. เพ่ิมช่องทางการจดัจาํหน่าย สร้างความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ และเพ่ิมช่องทางเลือกในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์ 

เช่นการซ้ือผา่นช่องทาง ออนไลน ์เวบ็ไซตบ์ริษทั เพ่ือสอดคลอ้งกบัการการใชชี้วิตของผูบ้ริโภคมากข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งอ่ืนเพ่ิมเติม อาทิ บุคคลทัว่ไปท่ีเคยซ้ือพรินเตอร์ EPSON เพ่ือไดค้วามคิดเห็น

ท่ีหลากหลายกบัผลิตภณัฑโ์ดยตรง 

2. ควรศึกษาตวัแปรในมิติอ่ืนเพ่ิมเติมว่าส่วนของการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ส่งผลต่อความตั้ งใจซ้ือหรือไม่ 

อยา่งไร 

3. ควรศึกษาโดยวิธีการรูปแบบอ่ืนเช่น การสัมภาษณ์ เพ่ือให้ทราบถึงขอ้มูลเชิงลึกของแต่ละบุคคล ซ่ึงจะได้

ขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้งและครอบคลุมกบัท่ีตอ้งการในการทาํการวิจยัมากท่ีสุด 
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4 . ผูวิ้จยัแนะนาํใหก้ารวิจยัคร้ังต่อไปศึกษาปัจจยัเปรียบเทียบกบัคู่แข่งดว้ย เพ่ือท่ีจะทราบกลยุทธ์ของคู่แข่งและ

นาํมาปรับเปล่ียนกลยุทธ์ของร้านคา้ปลีกเพ่ือตอบโจทยผ์ูบ้ริโภค รับมือกบัคู่แข่งไดแ้ละทนัต่อสถานการณ์ปัจจุบนั 
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บทคดัย่อ 

 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัรูปแบบการดาํเนินชีวิตมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

ครีมบาํรุงผิว บนส่ือสงัคมออนไลน ์ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิงอาย ุ15 ปีข้ึนไป จาํนวน 

200 คน เก็บจากการสุ่มตวัอย่างแบบง่ายเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 50 เขต สุ่มจบัออกมา 8 เขตใชวิ้ธี

รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองจากการเดินแจกแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมารตฐานและสถิติเชิงอนุมานโดยใชเ้คร่ืองมือในการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ

เพียร์สนั (Pearson Correlation) และ การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น (Multiple Regression) ผลการศึกษาพบวา่ รูปแบบ

การดาํเนินชีวิตมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผิวบนส่ือสงัคมออนไลน์ เขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ใน

คร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดน้าํผลสรุปมาเช่ือมโยงกบัแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ดว้ยกนัเพ่ืออธิบายออกมา 

ดงัน้ี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีตดัสินใจซ้ือครีมบาํรุงผิวผา่นส่ือสังคมออนไลน ์ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

มีอาย ุ21-30 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน รายได ้10,001-20,000 บาท สถานะภาพโสด 

ผลของการทดสอบตามสมมุติฐาน โดยใชก้ารวิเคราะห์เชิงถดถอยแบบเชิงเส้นพบว่ารูปแบบการดาํเนินชีวิตดา้น

ความสนุกสนาน ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุดเพราะมีค่าเบตา้ท่ีมากท่ีสุดและคาํถามท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุดคือ 

ข้อคาํถามท่ีว่าท่านมักจะชอบดูการแนะนําผลิตภัณฑ์ต่างๆจากดาราในช่องทาง online ส่งผลต่อตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผิวบนส่ือสังคมออนไลน์ ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.01 รองลงมาเป็น

ด้านการมีคนนับหน้าถือตา ส่งผลต่อตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ครีมบาํรุงผิว บนส่ือสังคมออนไลน์ ในเขตพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.01 รองลงมาชอบความต่ืนเตน้ส่งผลต่อตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผิว 

บนส่ือสงัคมออนไลน ์ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.01 และสุดทา้ยดา้นการมีความสมัพนัธ์ท่ีดี

กบัผูอ่ื้น ส่งผลต่อตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผิว บนส่ือสงัคมออนไลน์ ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบั

นยัสาํคญัท่ี 0.05  
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ABSTRACT 

 

Life style factors which influent the decision of buying skin care products on social media of people in 

Bangkok .This research study is aimed to study lifestyle factors which influent decision of buying skin care products 

on social media of people in Bangkok.  The samples in the study were 200 females minimum age 15-year-old, 

chosen by simple random sampling from eight out of 50 districts Bangkok.  For data collection, this research used 

a questionnaire to collect the data and data analysis is processed by using descriptive statistics:  mean, standard 

deviation (SD) , and using inferential statistics by statistical analysis Pearson Correlation analysis and Multiple 

Regression analysis tools.  The result of this research, Life style factors which influent the decision of buying skin 

care products on social media of people in Bangkok. Researchers are linked to concepts, theories and other related 

research.  most of the samples are between 21-30 years old and single.  They have Bachelor’ s degree and work at 

private companies with income between 10,000-20,000 THB and. The result of hypothesis testing by multiple linear 

regression analysis has found that the lifestyle in enjoyment aspect affects the decision of buying skin care products 

on social media of people in Bangkok Affecting the decision to buy  much as possible Because it has the highest 

beta value at significance level 0. 01, followed by lifestyle in being respectful aspect affects the decision of buying 

skin care products on social media of people in Bangkok and the question with the highest mean is You always like 

to see the introduction of various products from celebrities in online channels.  at significance level 0. 01, then 

followed by lifestyle in excitement aspect affects the decision of buying skin care products on social media of 

people in Bangkok at significance level 0. 01, and the last one, lifestyle in having well relations with others also 

affects the decision of buying skin care products on social media of people in Bangkok at significance level 0.05.  

 

Keywords: Skin care products, Social media, Facebook, Instagram, Line@ 

 

บทนํา 

 

 ปัจจุบนัผลิตภณัฑเ์สริมความงาม เป็นธุรกิจท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งสูงในกลุ่มสตรี ซ่ึงอุตสาหกรรมดา้น

ความงามของไทยมีมูลค่าสูงกว่า 1.8 แสนลา้นบาท และมีอตัราการขยายตวัเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 7.8 ต่อปี โดยมีกลุ่ม

ผลิตภณัฑบ์าํรุงผิว เป็นตลาดความงามท่ีใหญ่ท่ีสุด คิดเป็นสัดส่วน 45 เปอร์เซ็นตห์รือเกือบ 1 ใน 2 ของมูลค่าตลาด

รวมทั้งหมด (Aesthetic Zevret,2018)อีกทั้งแนวโนม้การดูแลสุขภาพท่ีนิยมในสังคมไทย ทาํใหผู้ค้นจาํนวนมากหนั

มาใส่ใจดูแลสุขภาพตนเองกนัมากยิ่งข้ึน เพ่ือใหต้นเองมีสุขภาพร่างกายแขง็แรง ดงันั้น การเลือกใชผ้ลิตภณัฑบ์าํรุง

ผิวพรรณจึงมีความสาํคญั ทาํใหก้ลุ่มผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนช่วยในการบาํรุงผิวพรรณ และ คงความอ่อนเยาว ์สภาพการ

แข่งขนัตลาดสุขภาพและความงามในปัจจุบนัธุรกิจประเภทน้ีเป็นท่ีนิยมอย่างมากเรียกไดว้่าธุรกิจดาวรุ่งพุ่งแรง

ติดต่อกนัมายาวนานถึง 6 ปี มีผูป้ระกอบการรายเก่าและรายใหม่เพ่ิมข้ึนทัว่ประเทศ อีกทั้ง เหล่า ดารา เซเลป คนดงั 

และบุคลากรทางการแพทย์ ต่างออกมาทําธุรกิจสุขภาพความงาม ด้วยธุรกิจประเภทน้ีมีผู ้ประกอบการ
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ภายในประเทศค่อนขา้งมากนกัธุรกิจเหล่าน้ีจึงมองหาตลาดใหม่ๆโอกาสท่ีจะขยายตลาดในกลุ่มประเทศเพ่ือนบา้น

ค่อนขา้งสูงและยิ่งเปิดตลาด AEC ดว้ยสภาพส่วนหน่ึงมากจากประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียมีวตัถุดิบท่ีนาํมาเป็น

สารสกดั และมีคุณสมบติัดา้นสุขภาพและความงามอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ จึงทาํใหเ้ป็นจุดแข็งท่ีทาํใหต้น้ทุนตํ่ากว่า

ประเทศอ่ืนท่ีตอ้งนาํเขา้ (www.taokaemai.com) ตลาดสุขภาพความงามมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และดา้นการ

ส่งเสริมตลาด ก็ทาํไดง่้ายกว่าแต่ก่อน เพราะปัจจุบนัมีโซเชียลมีเดีย เช่น เฟชบุ๊ก อินสตาแกรม และไลน์แอดส่ือ

สงัคมออนไลน ์นั้นเป็นช่องทางการกระจายเน้ือหา คอนเทนต ์ไปสู่ผูรั้บท่ีทรงอานุภาพ ทาํใหเ้กิดการรับรู้และความ

สนใจในผลิตภณัฑต่์างๆ ไดเ้ป็นอย่างดีในภาคธุรกิจนั้นเองไดน้าํส่ือสังคมออนไลน์มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสร้าง

กระแสใหผ้ลิตภณัฑเ์ป็นท่ีรู้จกัผา่นช่องทางส่ือสงัคมออนไลน ์(ฉตัรรัตน ์พุฒิวีระพงศ,์ 2561)   

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดมี้แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 การศึกษารูปแบบการดาํเนินชีวิต รูปแบบการดาํเนินชีวิต (หรือเรียกทบัศพัทว์่า ไลฟ์สไตล)์ ( Spaargaren, 

G., and B. VanVliet. 2000.) หมายถึง วิถีการดาํเนินชีวิตของแต่ละบุคคล โดยท่ีลกัษณะของพฤติกรรมต่าง ๆ จะเป็น

ตวับ่งบอกถึง รูปแบบการดาํเนินชีวิต แต่ละแบบ รูปแบบการดาํเนินชีวิต โดยทัว่ไปแลว้จะ บ่งบอกถึง ทศันคติ 

ค่านิยม และ มุมมอง ของแต่ละบุคคล รูปแบบการดาํเนินชีวิตจะถูกดาํเนินเป็น อุปนิสัย เป็นวิธีประจาํท่ีกระทาํส่ิง

ต่างๆ (Lifestyle) (Smith, 1956 อา้งถึงใน เกษรา เกิดมงคล, 2546) 

 (The List Values Scale: LOV Scale) เป็นมาตรวดัท่ีนาํส่วนบกพร่องของ VALs มาแกไ้ขแลว้ และ

มีจุดมุ่งหมายเพ่ือใช้วดัค่านิยมหลกัๆ (Dominant Values) ถึงแมว้่า มาตรวดัน้ีไม่มีประโยคใดเก่ียวกบั AIO แต่ใช้

เช่นเดียวกนักบั VALs (Moven, 1995 อา้งถึงใน อญัชนั สันติไชยกุล, 2547)  ค่านิยมหลกัในมาตรวดัรายการของ

ค่านิยม (LOV Scale) มี 9 ขอ้ ดงัน้ี 

 1. ความเติมเตม็ (Self-fulfillment) 

 2. ความต่ืนเตน้ (Excitement) 

 3. ความรู้สึกบรรลุความสาํเร็จ (Sense of Accomplishment) 

 4. ความเคารพตนเอง (Self-respect) 

 5. ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม (Sense of Belonging) 

 6. การไดรั้บการเคารพอยา่งดี (Being Well-respected) 

 7. ความมัน่คง (Security) 

 8. ความสนุก (Fun) 

 9. ความสมัพนัธ์อบอุ่นกบัผูอ่ื้น (Warm Relationship with Others) 

 

การศึกษาทฤษฎีเกีย่วกบัการตดัสินใจซ้ือ 

 การตดัสินใจ (Decision Making)หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือก

ต่างๆท่ีมีอยู่ ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่างๆของสินคา้และบริการอยูเ่สมอ โดยท่ีเขาจะเลือกสินคา้
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หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จาํกดัของสถานการณ์ การตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีสาํคญัและอยู่ภายในจิตใจ

ของผูบ้ริโภค (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550:46) มีทั้งหมด 5 ขั้นดงัน้ี 

1.การตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ 2.การเสาะแสวงหาขอ้มูล 3.การประเมินทางเลือก 4.การตดัสินใจซ้ือ 5.

พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

 

วธีิการศึกษา 

 

 ประชากรสําหรับการวิจัยคร้ังน้ีคือกลุ่มประชากรศาสตร์ เพศหญิงท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป ท่ีอาศัยอยู่

กรุงเทพมหานคร มีจาํนวน 2,415,281 คน (stat.dopa.2560) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชง้านวิจยัคร้ังน้ีจาํนวน 384 คน เทียบจาก

ตาราง Krejcie & Morgan โดยงานวิจยัคร้ังน้ีคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสมโดยมีความคาดเคล่ือนในระดบัท่ี 0.05 

แต่เน่ืองดว้ยขอ้จาํกดัดา้นเวลาและงบประมาณในการเก็บขอ้มูลผูวิ้จยัจึงดาํเนินการเก็บขอ้มูลจาํนวน 200 คนโดย

ผา่นเง่ือนไข Regression ตามสูตร *5 จาํนวนคาํถามตวัแปรตน้  

 

ตารางที่ 1 ตารางจาํแนกเง่ือนไขทางสถิติ Regression 

 

เง่ือนไข ค่าตามเง่ือนไข 

1) จาํนวนคาํถามเก่ียวกบัตวัแปรตน้ 30 ขอ้ 

2) จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง > 50 คน 

3) จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งขั้นตํ่าท่ีตอ้งใชใ้นการวิเคราะห์ 30 X 5 = 150 คน 

 

 ทาํการศึกษาโดยการเก็บขอ้มูลสุ่มตวัอย่างแบบง่าย แบ่งออกเป็น 8 เขตพ้ืนท่ี ไดแ้ก่ ห้วยขวาง บางรัก 

จตุจกัร บางกะปิ บางพลดั บางแค บางกอกน้อย ราชเทวี เป็นตน้ แบบสอบถามใช้ขอ้มูลวดัระดบัความคิดเห็น

เก่ียวกบัรูปแบบการดาํเนินชีวิต แบ่งเป็น 9 ดา้น ดงัน้ี ความเติมเตม็ ความต่ืนเตน้ ความรู้สึกอยากประสบความสาํเร็จ 

เคารพตนเอง ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึง การนบัหนา้ถือตา ความมัน่คง ความสนุก ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น ใชว้ดั

ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือครีมบาํรุงผิว บนส่ือสังคมออนไลน์ โดยนาํผลท่ีไดม้าวิเคราะห์ขอ้มูล

สถิติเชิงอนุมานใชวิ้เคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการดาํเนินชีวิตและการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคผ่านส่ือ

สงัคมออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชเ้คร่ืองมือ Multiple Regression  

 

ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

     ผลการศึกษาลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามแสดงใหเ้ห็นวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอาย ุ21-30 ปี 

จาํนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 57 มีระดบัการศึกษาสูงสุดท่ีระดบัปริญญาตรี จาํนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 มี

อาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 58.0 มีรายไดอ้ยูท่ี่ 10,001 – 20,000 บาท จาํนวน 77 คน 

คิดเป็นร้อยละ 38.5 มีสถานะภาพการสมรส โสด จาํนวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 74.0  
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 ผลจากการเก็บขอ้มูลประชากรศาสตร์ผูวิ้จยัมองว่า ประชากรส่วนใหญ่ท่ีตดัสินใจซ้ือครีมบาํรุงผิวผ่านส่ือ

สงัคมออนไลน์นั้น เป็นกลุ่มวยัรุ่น และวยัทาํงาน โดยพ่ึงเร่ิมมีรายไดเ้ป็นของตนเองในการใชจ่้าย เพ่ือดูแลตวัเองใน

ดา้นสุขภาพความงาม ทั้งน้ีไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยัปัจจยัส่วนประสมการตลาด การคาํนึงต่อการดูแลสุภาพดา้น

ความงามและการรับรู้ความความแตกต่างท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือครีมบาํรุงผิวหนา้ ทาํการวิจยัโดย ปุญญิสา 

สมฟองทอง (2558) โดยในส่วนของรูปแบบการดาํเนินชีวิตมีทั้งหมด 9 ดา้น แต่จะมีบางดา้นท่ีส่งผลดงัน้ี  

 ดา้นการชอบความต่ืนเตน้ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบาํรุงผิวผ่านส่ือสังคมออนไลน์ เน่ืองจากผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าหากสินคา้ท่ีออกมาใหม่มีโปรโมชั่นดี จะทาํให้ประชากรส่วนใหญ่เกิดความรู้สึก

อยากซ้ืออยากได ้โดยผูวิ้จยัจึงทาํการสรุปต่อว่า ประชากรส่วนใหญ่มีความสนใจดา้นราคา และโปรโมชัน่ของตวั

สินคา้มากท่ีสุด อาจเป็นเพราะการสั่งซ้ือครีมผา่นส่ือออนไลน์นั้นประชากรไม่ไดเ้ห็นสินคา้จริง โดยรับรู้ไดเ้พียงแค่

โฆษณา รีวิวคุณสมบติัจากผูใ้ช ้พร้อมกบัราคาโปรโมชัน่เป็นตวัดึงดูดความสนใจซ้ือไดเ้ท่านั้น ดงันั้น การชอบความ

ต่ืนเตน้จึงส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบาํรุงผิวผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ทั้งน้ีไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยัปัจจยัส่วน

ประสมการตลาด การคาํนึงต่อการดูแลสุภาพดา้นความงามและการรับรู้ความความแตกต่างท่ีมี ผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือครีมบาํรุงผิวหนา้ ทาํการวิจยัโดย ปุญญิสา สมฟองทอง(2558)  

  ดา้นการท่ีมีคนนับหนา้ถือตาและรับฟังมากยิ่งข้ึน ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบาํรุงผิวผ่านส่ือสังคม

ออนไลน์ เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้คอยแนะนาํผูอ่ื้นนั้นเอง โดยผูวิ้จยัจึงทาํการสรุปต่อไดว้่า 

การมีคนนบัหนา้ถือตาจึงส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และจะเป็นผูท่ี้บอกต่อใหผู้อ่ื้นมาซ้ือไดอี้กเช่นกนั อธิบายต่อได้

ว่าผูท่ี้มีคนนบัหนา้ถือตาผูท่ี้มีความน่าเช่ือถือ หรือผูท่ี้มีความเช่ียวชาญโดยเป็นท่ีรู้จกักนัในวงการสุขภาพดา้นความ

งามนั้น ประชากรส่วนใหญ่คิดวา่บุคคลกลุ่มน้ีตอ้งเคยมีการทดลองใชจ้ริงมาแลว้จึงไดอ้อกมาแนะนาํผูอ่ื้นต่อได ้โดย

สอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ือง การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบาํรุงผิวหนา้ของคนในกรุงเทพมหานคร 

ทาํการศึกษาวิจยัโดย กฤตยา อุ่นอ่อน (2560) ตดัสินใจซ้ือเพราะปากต่อปากหรือการบอกเล่าประสบการณ์  

 ด้านความสนุกสนานส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือครีมบาํรุงผิวผ่านส่ือสังคมออนไลน์ เน่ืองจากผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ชอบการดูแลเอาใจใส่ตวัเอง ทาํใหต้วัเองดูดีทั้งภายในและภายนอก โดยยงัชอบเปิดรับส่ิง

ใหม่ๆในเม่ือชอบเปิดรับ หรือชอบหากิจกรรมท่ีดูแลเอาใจใส่ตวัเอง จึงทาํใหเ้กิดความอยากรู้อยากลองเป็นผลทาํให้

ตดัสินใจซ้ือ โดยผูวิ้จยัจึงทาํการสรุปต่อไดว้า่ การไดบ้ริโภคครีมบาํรุงผิวตวัใหม่ๆนั้น ถือเป็นความสนุกสนาน ความ

อยากทดลองส่ิงใหม่ว่าเป็นผลดีกบัตนเองหรือไม่ ใหค้วามรู้สึกเหมือนไดดู้แลตนเองจากการทดลองใชส่ิ้งใหม่อยู่

ตลอดเวลา โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือครีมบาํรุงผิวหนา้ ของสตรีวยัส่ีสิบปีข้ึนไปใน

ภาคตะวนัออก  ทาํการวิจยัโดย กิตติญา แสนเจริญ (2557) ตอ้งการใหต้นเองดูดีใหค้วามสาํคญัในระดบัมากท่ีสุด  

 ดา้นการมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้นส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบาํรุงผิวผ่านส่ือสังคมออนไลน์ เน่ืองจาก

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชอบการแบ่งปันผลิตภณัฑท่ี์ดี และยงับอกเล่าประสบการณ์ใหค้นรอบขา้งไดรั้บรู้รับ

ฟัง โดยผูวิ้จยัจึงทาํการสรุปต่อไดว้า่ประชากรส่วนใหญ่ชอบท่ีจะบอกเล่าหรือแบ่งปันผลิตภณัฑท่ี์ดี ใหก้บัคนใกลชิ้ด 

หรือคนรอบขา้งไดรั้บรู้ไปกบัตนเองดว้ย ทาํใหเ้กิดการบริโภคร่วมกนัหรืออุปทานหมู่ว่าผลิตภณัฑน์ั้นๆ ส่งผลดีต่อ

ตนเองไปดว้ยจึงมองวา่ การมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้นส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบาํรุงผิวผา่นส่ือสังคมออนไลน ์
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สรุปผลการศึกษา 

 

 จากการศึกษาพบว่ารูปแบบการดาํเนินชีวิตมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผิวบนส่ือสังคม

ออนไลน์ในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดน้าํผลสรุปมาเช่ือมโยงกบัแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ดว้ยกนัเพ่ือ

อธิบายออกมา ดงัน้ี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีตดัสินใจซ้ือครีมบาํรุงผิวผา่น ส่ือสงัคมออนไลนช่์วงอาย ุ21-30 

ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี  อาชีพพนกังานบริษทั มีรายไดอ้ยูท่ี่10,001-20,000 บาท และสถานะภาพโสด ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าความสนุกสนานส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุดเพราะมีค่าเบตา้ท่ีมากท่ีสุดและ

คาํถามท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุดคือ ขอ้คาํถามท่ีว่าท่านมกัจะชอบดูการแนะนาํผลิตภณัฑ์ต่างๆจากดาราในช่องทาง 

onlineดงันั้น การท่ีจะทาํธุรกิจประเภทครีมบาํรุงผิวให้ประสบความสําเร็จนั้นควรมีดารา เซแลป คนดงัต่างๆมา

แนะนาํวิธีการใชห้รือการโฆษณา จะทาํใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือครีม บนส่ือสงัคมออนไลนไ์ดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

 จากงานวิจยัน้ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความสนใจตวัแปรตน้ในเร่ืองชอบความสนุกสนานและ

ยงัให้ความสนใจในเร่ืองมกัจะชอบดูการแนะนาํผลิตภณัฑ์ต่างๆจากดาราในช่องทาง online ดงันั้นการท่ีจะทาํ

การตลาดผลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผิวใหป้ระสบความสาํเร็จตอ้งใชด้าราในการโฆษณา 

 นอกจากจะใหด้ารามาเป็นผูแ้นะนาํสินคา้แลว้ในดา้นการท่ีมีคนนบัหนา้ถือตายงัควรมีผูเ้ช่ียวชาญดา้นครีม

บาํรุงผิวหรือตวัเจา้ของผูผ้ลิตเองควรแนะนาํและบอกต่ออีกเสียงเพ่ือความน่าเช่ือถือและกระตุน้การตดัสินใจซ้ือของ

ผูบ้ริโภค  

 งานวิจยัน้ีสามารถเขา้ใจถึงพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผิวของผูบ้ริโภคเพศหญิงไดเ้ป็น

อย่างดี ดงันั้นผูป้ระกอบธุรกิจก็สามารถเอางานวิจยัน้ีไปปรับปรุงพฒันาผลิตภณัฑข์องตนเองเพ่ือใหต้รงผลิตภณัฑ์

ครีมบาํรุงผิวท่ีท่านผลิตนั้นตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคเหล่าน้ีไดดี้ยิ่งข้ึน 

 การศึกษารูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภคเพศหญิงท่ีใชส่ื้อสังคมออนไลน์ในคร้ังน้ีสามารถนาํไปต่อ

ยอดทาํแผนธุรกิจสินคา้ของผูห้ญิงประเภทอ่ืนๆ เช่น เคร่ืองสาํอางค ์สกินแคร์สาํหรับผิวหนา้เป็นตน้ 
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ภาคผนวก 

 

ตารางที่ 2 Linear Correlation Coefficient 

 

คาํถาม รูปแบบการดาํเนินชีวิต ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ค่าระดบั

นยัสาํคญั 

ค่า Pearson 

Correlation (r) 

Inds1 ชอบเติมเตม็ใหชี้วิต 3.2083 0.96934 0.000 0.450 

Inds2 ชอบความต่ืนเตน้ 3.9200 0.70828 0.000 0.499 

Inds3 ชอบความรู้สึกประสบความสาํเร็จ 4.5883 0.61887 0.000 0.274 

Inds4 การเคารพตวัเอง 4.0840 0.46218 0.000 0.331 

Inds5 ความรู้สึกไดเ้ป็นส่วนหน่ึง 4.0250 0.67659 0.000 0.378 

Inds6 การมีคนนบัหนา้ถือตา 4.1900 0.68035 0.000 0.483 

Inds7 ความปลอดภยั 4.1338 0.75433 0.001 0.243 

Inds8 ชอบความสนุกสนาน  3.6167 0.84456 0.000 0.591 

Inds9 การมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น 3.9700 0.64469 0.000 0.546 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

  

 จากตารางที่ 2 ความสมัพนัธ์ Linear Correlation Coefficient จะพบวา่ดา้นชอบเติมเตม็ใหชี้วิต  ชอบความ

ต่ืนเตน้ ชอบความรู้สึกประสบความสาํเร็จ การเคารพตวัเอง ความรู้สึกไดเ้ป็นส่วนหน่ึง การมีคนนบัหนา้ถือตา 

ความปลอดภยั ชอบความสนุกสนาน การมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือครีมบาํรุง

ผิวบนส่ือสังคมออนไลน ์ในทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.1 

 

ANOVA 

 

Model SS df Mean Square F Sig. 

 

Regression 65.626 9 7.292 19.566 0.000b 

Residual 70.810 190 0.373   

Total 136.436 199    

a. Dependent Variable: การตดัสินใจซ้ือ 

b. Predictors: (Constant), ความสมัพนัธ์ท่ีดี, ชอบประสบความสาํเร็จ, ชอบการเติมเตม็, เคารพตวัเอง, ความ

ปลอดภยั, นบัหนา้ถือตา, ชอการต่ืนเตน้, ความสนุกสนาน, ไดเ้ป็นส่วนหน่ึง 

 

 

 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 32



Coefficients 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std.Error Beta 

 

(Constant) 0.309 0.475  0.651 0.516 

ชอบเติมเตม็ใหชี้วิต 0.056 0.059 0.066 0.944 0.346 

ชอบความต่ืนเตน้ 0.233 0.086 0.199 2.703 0.007 

ชอบความรู้สึกประสบ

ความสาํเร็จ 

0.058 0.083 0.043 0.702 0.484 

การเคารพตวัเอง -0.085 0.123 -0.047 -0.690 0.491 

ความรู้สึกไดเ้ป็นส่วนหน่ึง -0.104 0.102 -0.085 -1.025 0.307 

การมีคนนบัหนา้ถือตา 0.320 0.091 0.263 3.498 0.001 

ความปลอดภยั -0.113 0.075 -0.103 -1.494 0.137 

ชอบความสนุกสนาน 0.308 0.076 0.315 4.060 0.000 

การมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น 0.236 0.096 0.184 2.465 0.015 

a. Dependent Variable: การตดัสินใจซ้ือ 

สรุปการวิเคราะห์การพยากรณ์รูปแบบการดาํเนินชีวิต ท่ีใชใ้นการพยากรณ์การตดัสินใจซ้ือ Multiple Regression 

Analysis สมการถดถอยท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ คือ 

• ชอบความต่ืนเตน้ มีค่า Beta = 0.199 โดยมีค่า Sig. = 0.007 แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

• การมีคนนบัหนา้ถือตา มีค่า Beta = 0.263 โดยมีค่า Sig. = 0.001 แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.01 

• ชอบความสนุกสนาน มีค่า Beta = 0.315 โดยมีค่า Sig. = 0.000 แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.01 

• การมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น ค่า Beta = 0.184 โดยมีค่า Sig. = 0.015 แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 
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การพฒันาแนวคดิผลติภณัฑ์เซร่ัมบํารุงผวิหน้าสําหรับสตรีวยัทํางาน 

ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 

Product Concept Development of Face Serum for Working Woman 

in KhonKaen City Municipal 
 

กฤษณพงษ์ ศรีวงษ์ชัย0

1และ ทิพย์วรรณา งามศักดิ์ 1 2 

Klitsanapong Sriwongchai and TipvannaNgarmsak 

 

บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาน้ี มีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือพฒันาแนวคิดผลิตภณัฑเ์ซร่ัมบาํรุงผิวหนา้สาํหรับสตรีวยัทาํงานในเขต

เทศบาลนครขอนแก่น และมีวตัถุประสงคร์องคือ ศึกษา พฤติกรรม ทศันคติ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

ศึกษาความชอบประเภทของสารสกดัและรูปแบบรรจุภณัฑส์ตรีวยัทาํงานในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ใชก้ลุ่ม

ตวัอยา่ง จาํนวน 120 คน ผลจากการศึกษาไดแ้นวคิดผลิตภณัฑ ์4 แนวคิด ซ่ึงมีมะเขือเทศแตงกวาวา่นหางจระเขแ้ละ

นํ้าผึ้งเป็นวตัถุดิบหลกั ขนาดบรรจุ 15 มิลลิลิตร บรรจุในขวดแกว้แบบหวักดราคาประมาณ 190 บาท ทาํการทดสอบ

แนวคิดโดยใชก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน 60 คน วดัความตั้งใจซ้ือ ผลการทดสอบพบว่า แนวคิดท่ีควรนาํไปพฒันาเป็น

ผลิตภณัฑต่์อไปคือ เซร่ัมว่านหางจระเขแ้ละ  เซร่ัมมะเขือเทศเน่ืองจาก ผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจซ้ือในระดบัซ้ือและ

ซ้ือแน่นอนของ แนวคิดทั้ง 2 คิดเป็นร้อยละ 81.7 และ 75 ตามลาํดบั 

คาํสาํคัญ: แนวคิดผลิตภัณฑ์, พฤติกรรมผู้บริโภค, ทัศนคติผู้บริโภค, ส่วนประสมการตลาด, เซร่ัมบาํรุงผิวหน้า 
 

Abstract 
 

 The main objective of this study was to develop a product concept for face serum for the working women 

in KhonKaen Municipality. The specific objectives were to study the consumers’ behavior, attitude, influencing 

marketing mix’sfactors, preferences for raw materials and packaging. The questionnaire survey of 120 samples 

were used. As the results from the survey 4 product concepts were found. The raw materials used were tomatoes, 

cucumbers, aloe vera and honey. The serums were packed in pump bottle and sell at the prices of 190 Bahts. These 

product concepts were then tested with 60 samples for the intention to buy. The two product concepts that were 

selected for further development, they were aloe vera and tomatoes serums. They were rated as interested to buy at 

the level of would buy and definitely would but at 81.7 and 75 percent respectively. 

 

Keywords: Product Concept, Consumer Behavior, Consumer Attitude, Marketing Mix, Face Serum. 
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1. บทนํา 

 

 มนุษยเ์ม่ืออายุเพ่ิมมากข้ึนเซลลต่์าง ๆ ของร่างกายจะเร่ิมทาํงานลดลง เส่ือมประสิทธิภาพหรือเส่ือมสลาย

ไป ผิวหนงัท่ีมีความยืดหยุ่น เรียบตึง จะรักษาความชุ่มช้ืนไวไ้ดน้อ้ยลง ปรากฏเป็นร้ิวรอยเหยี่ยวย่น หยาบแหง้ ไม่

ล่ืนนุ่มนวล แมส่ิ้งท่ีปรากฏจะเป็นร้ิวรอยเหยี่ยวย่นท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติหรือตามวยั มนุษยไ์ม่สามารถหลีกเล่ียงได ้

(ภทัรานิษฐ์ เพญ็ศศิธร, 2556) พฤติกรรมเหล่าน้ีส่งผลให้อุตสาหกรรมความงามมีอตัราการเติบโตและขยายตวัได้

อย่างต่อเน่ือง จากขอ้มูลตลาดเคร่ืองสําอางและความงามไทย พบว่า ในปี 2561 ตลาดความงามในประเทศไทย มี

มูลค่าท่ีสูงถึง 5.7 หม่ืนลา้นบาท โดยมีอตัราการเติบโตเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3.8 จากปีก่อน ซ่ึงกลุ่มผลิตภณัฑดู์แลผิวหนา้

มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดถึงร้อยละ 40.0 เม่ือเทียบกบัภาพรวมตลาด (ไทยโพสต,์ 2562)  

 ผลิตภณัฑเ์ซร่ัม เป็นผลิตภณัฑดู์แลผิวหนา้ประเภทหน่ึง ท่ีมีคุณลกัษณะเน้ือครีมเบากว่าครีมหรือโลชัน่ มี

ประสิทธิภาพของการใช้แตกต่างกนัไปตามสารเพ่ิมประสิทธิภาพ (Active Ingredients) เช่น ช่วยบาํรุงผิวให้ขาว

กระจ่างใส เต่งตึง ผิวเรียบเนียน ช่วยลดร้ิวรอยและจุดด่างดาํ ช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มช้ืน เป็นต้น จากแนวโน้มการ

เจริญเติบโตของตลาดความงามในกลุ่มผลิตภณัฑดู์แลผิวหนา้ ทาํใหก้ารพฒันาผลิตภณัฑเ์ซร่ัมบาํรุงผิวหนา้ มีโอกาส

เติบโตไปไดดี้ในตลาดความงาม (Biizav, 2562; ธญัญลกัษณ์ ป่ินนอ้ย, 2558) การพฒันาผลิตภณัฑใ์หเ้หมาะสมกบั

กลุ่มผูบ้ริโภค โดยเฉพาะในกลุ่มผูบ้ริโภคเพศหญิง ซ่ึงเป็นเพศท่ีให้ความสนใจกับเร่ืองความสวยความงาม 

โดยเฉพาะรูปร่าง หนา้ตาและผิวพรรณ จะทาํใหผ้ลิตภณัฑท่ี์พฒันาข้ึนเติบโตไดดี้ (อรชญา เกาะเพชร, 2558) 

 ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคท่ี์จะพฒันาแนวคิดผลิตภณัฑเ์ซร่ัมบาํรุงผิวหนา้ สาํหรับสตรีวยัทาํงาน 

และสาํรวจพฤติกรรม ทศันคติ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ความชอบในประเภทของสารสกดัและบรรจุ

ภณัฑส์าํหรับสตรีวยัทาํงานในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เพ่ือเป็นขอ้มูลในการพฒันา ปรับปรุงผลิตภณัฑเ์ซร่ัมบาํรุง

ผิวหนา้สําหรับสตรีวยัทาํงาน และเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการอ่ืน ท่ีจะใชแ้นวคิดไปประยุกต์ในการดาํเนิน

ธุรกิจต่อไป 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 2.1 ทฤษฎแีละแนวคิดการออกแบบผลติภัณฑ์ 

 ศรีเวียง ทิพกานนท์ และคณะ (2561) กล่าวว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นการพัฒนาปรับปรุงหรือ

เปล่ียนแปลงผลิตภณัฑใ์นรูปแบบของการพฒันาตวัผลิตภณัฑห์รือบรรจุภณัฑ ์ซ่ึงงานพฒันาผลิตภณัฑเ์ป็นเคร่ืองมือ

สาํคญัและมีความจาํเป็นตอ้งอาศยัทั้งระบบและกลยทุธ์ เพ่ือใหเ้กิดผลิตภณัฑใ์นเชิงพาณิชย ์(อภิญญาเอกพงษ,์ 2558) 

ซ่ึงในกระบวนการพฒันาผลิตภณัฑจ์าํเป็นตอ้งตามใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริโภคโดยการทาํความเขา้ใจถึง

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคเพ่ือใหเ้ขา้ถึงความตอ้งการและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑเ์พ่ือนาํขอ้มูล

ไปสู่การออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่ 

 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการศึกษาเพ่ือทราบถึงพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ของผูบ้ริโภคในสังคมว่ามีพฤติกรรมการซ้ืออย่างไร แรงจูงใจในการซ้ือเกิดจากอะไร แหล่งขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคนาํมา

ตดัสินใจซ้ือคืออะไร และกระบวนการตดัสินใจซ้ือเป็นอยา่งไร จะทาํใหผู้บ้ริหารทายใจหรือเดาใจกลุ่มผูบ้ริโภคของ

กิจการได้ถูกต้องว่ากลุ่มผูบ้ริโภคเหล่านั้นต้องการอะไร ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดและพัฒนา

ผลิตภณัฑใ์หดี้ข้ึน (ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ, 2553) 
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 ทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติของผูบ้ริโภคเป็นการศึกษาสภาวะทางจิตใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิด ความรู้สึกของ

บุคคลท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ซ่ึงทศันคติจะนาํไปสู่พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้และบริการนั้น ทศันคติเป็นส่ิง

สาํคญัในการตดัสินใจซ้ือ เพราะทศันคติท่ีเป็นบวกหรือเป็นลบต่อผลิตภณัฑใ์ด ๆ จะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ของตวัผูบ้ริโภคเอง และทศันคติท่ีผูบ้ริโภคมีมกัจะเปล่ียนแปลงไดอ้ยาก หากมีความเช่ือต่อผลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้

นั้น ๆ แลว้ (Solomon et al., 2010) 

ทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ีสามารถ

ควบคุมได ้เพ่ือตอบสนองความพอใจให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีสามารถยอมรับไดท้ั้งลูกคา้และผูผ้ลิต

หรือผูใ้ห้บริการ ซ่ึงประกอบดว้ย 1) ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความ

จาํเป็นหรือความตอ้งการของลูกคา้ 2) ราคา (Price) หมายถึง จาํนวนเงินหรือส่ิงอ่ืนท่ีมีความจาํเป็นตอ้งจ่าย เพ่ือให้

ได ้ผลิตภณัฑ ์3) การจดัจาํหน่าย (Place) หมายถึง สถานท่ีและกิจกรรมเพ่ือใชเ้คล่ือนยา้ยผลิตภณัฑแ์ละบริการไปยงั

ตลาดและ 4) การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) หมายถึง กิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือจูงใจให้ผูบ้ริโภคซ้ือ

สินคา้และบริการ (Kotler & Armstrong, 2014) 

 

 2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 วราภรณ์เตียงธวชั (2559) ท่ีศึกษาการพฒันาตาํรับเซร่ัมนํ้ ามนัท่ีมีส่วนผสมของนํ้ามนัเมลด็ฟักเขียวโดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาคุณสมบติันํ้ามนัจากเมลด็ฟักเขียวซ่ึงเป็นส่วนท่ีไม่ใชจ้ากผลฟักเขียวเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางการ

พฒันาผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางท่ีมีนํ้ ามนัของเมลด็ฟักเขียวเป็นส่วนผสมในรูปแบบเซร่ัมนํ้ามนัวิธีการสกดันํ้ามนัจาก

เมลด็ฟักเขียวใชวิ้ธีแช่ยุ่ยในตวัทาํละลายเฮกเซนก่อนนาํมาระเหยตวัทาํละลายภายใตค้วามดนัจากนั้นจึงนาํนํ้ ามนัท่ี

สกดัตรวจเอกลกัษณ์และองคป์ระกอบทางเคมีลกัษณะทางกายภาพค่าไอโอดีนค่าความหนืดการตรวจค่ากรดไขมนั

ชนิดต่างๆและการเปล่ียนแปลงของสีจากนั้นจึงทดลองใชน้ํ้ ามนัเมล็ดฟักเขียวในตาํรับเซร่ัมก่อนประเมินความพึง

พอใจของอาสาสมคัรโดยให้อาสาสมคัรทดสอบการใช้นํ้ ามนัเซร่ัมทาบนผิวและประเมินความพึงพอใจจากการ

ประเมินความพึงพอใจหลงัใชผ้ลิตภณัฑค์วามพึงพอใจต่อผลิตภณัฑโ์ดยรวมให้ความนุ่มล่ืนโดยไม่รู้สึกถึงความ

เหนอะของนํ้ามนัเซร่ัมใหก้ล่ินอ่อนนุ่มของเซร่ัมและความชุ่มช้ืนต่อผิวสามารถสรุปไดว้่านํ้ ามนัจากเมลด็ฟักเขียวมี

ศกัยภาพเพียงพอในการนาํไปประยกุตก์ารใชเ้ป็นวตัถุดิบในทางเคร่ืองสาํอาง 

 ธญัญลกัษณ์ป่ินนอ้ย (2558) ท่ีศึกษาการพฒันาเซร่ัมจากสารสกดัหยาบใบรางจืดและเกสรบวัหลวงท่ีมีฤทธ์ิ

ตา้นอนุมูลอิสระงานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาองคป์ระกอบทางเคมีและตรวจหาฟลาโวนอยดข์องสารสกดั

หยาบใบรางจืดและเกสรบวัหลวง 2) ศึกษาฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระของสารสกดัหยาบใบรางจืดและเกสรบวัหลวง 3) 

หาอตัราส่วนท่ีเหมาะสมท่ีสุดระหวา่งสารสกดัหยาบใบรางจืดและเกสรบวัหลวงท่ีมีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ 4) พฒันา

ผลิตภณัฑเ์ซร่ัมจากสมุนไพรผสมสารสกดัหยาบใบรางจืดและเกสรบวัหลวงท่ีมีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ 5) ถ่ายทอด

ความรู้จากผลงานวิจยัผ่านชุดกิจกรรมการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียนผลการวิจยัพบว่า 1) ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดในสาร

สกัดหยาบใบรางจืดและเกสรบัวหลวงเท่ากับ 0.11 และ 1.81 มิลลิกรัมของกรดแกลลิคต่อกรัมของสารสกัด

ตามลาํดับและมีปริมาณฟลาโวนอยด์ทั้ งหมดเท่ากับ 0.32 และ 27.71 มิลลิกรัมของรูทินต่อกรัมของสารสกัด

ตามลาํดบัและตรวจหาสารกลุ่มสําคญัจากสารสกดัหยาบใบรางจืดและเกสรบวัหลวงพบสารกลุ่มฟลาโวนอยด2์) 

สารสกดัหยาบเกสรบวัหลวงและใบรางจืดมีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระโดยมีค่า EC50 เท่ากบั 3.04 และ 7.45 มิลลิกรัม/

มิลลิลิตรตามลาํดับเทียบกับสารมาตรฐาน BHT ซ่ึงมีค่า EC50 เท่ากับ1.12 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 3) อตัราส่วนท่ี

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 36



เหมาะสมท่ีสุดของสารสกดัหยาบเกสรบวัหลวงและใบรางจืดท่ีมีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระมากท่ีสุด คือ อตัราส่วนท่ี 1 

โดยมีค่า EC50 เท่ากบั 0.42 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรเทียบกบัสารมาตรฐาน BHT ซ่ึงมีค่า EC50 เท่ากบั 1.12 มิลลิกรัม/

มิลลิลิตรและสารสกดัไม่มีความเป็นพิษต่อเซลลส์ัตว ์4) การผลิตภณัฑเ์ซร่ัมจากสารสกดัหยาบใบรางจืดและเกสร

บวัหลวง พบวา่ มีสีใสไม่แยกชั้นมีความคงตวัและทดสอบค่าความเป็นกรด – ด่างของผลิตภณัฑมี์ค่าเท่ากบั 7 5) ชุด

กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งสามชุดกิจกรรม คือ ชุดกิจกรรมท่ี 1 เร่ืองสมุนไพรไทย: รางจืดและบวัหลวง ชุดกิจกรรมท่ี 2 

เร่ืองการสกดัสาระสําคญัจากใบรางจืดและเกสรบวัหลวงและชุดกิจกรรมท่ี 3 เร่ืองการทาํ เซร่ัมจากใบรางจืดและ

เกสรบวัหลวงท่ีมีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง เฉล่ียเท่ากบั 1.00 

 

3. กรอบแนวคดิทางการศึกษา 

 

กรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังน้ี โดยการประยุกตใ์ชแ้นวคิดการพฒันาผลิตภณัฑข์อง ศรีเวียง ทิพกานนท์ 

และคณะ (2561) รวมถึงอภิญญา เอกพงษ ์(2558) ท่ีว่า การพฒันาผลิตภณัฑ์เป็นการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลง

ผลิตภณัฑใ์นรูปแบบของการพฒันาตวัผลิตภณัฑห์รือบรรจุภณัฑ ์(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2553) การพฒันา

ผลิตภณัฑใ์หม่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค จาํเป็นตอ้งทราบถึงพฤติกรรม ทศันคติ และการกระทาํ

ของผูบ้ริโภค ท่ีจะส่งผลต่อการซ้ือและการใชผ้ลิตภณัฑ ์ เพ่ือนาํมาจดักลยุทธ์และจดัส่ิงกระตุน้ความตอ้งการซ้ือ 

(Kotler & Armstrong, 2014) ตวัแปรทางการตลาดท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการให้แก่กลุ่มเป้าหมายได ้และ

เป็นตวัแปรท่ียอมรับไดท้ั้งลูกคา้และผูผ้ลิตหรือผูใ้ห้บริการ คือ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 

4Ps) ประกอบดว้ย  ผลิตภณัฑ์หรือบริการ (Product) ราคา (Price) การจดัจาํหน่าย (Place) และ การส่งเสริมทาง

การตลาด (Promotion) ดงันั้นกรอบแนวคิดในการศึกษา ดงัน้ี 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการออกแบบผลิตภณัฑเ์ซร่ัมบาํรุงผิวหนา้ 

 

4. วธีิการดําเนินการ 

 การกาํหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ซ่ึงไดแ้ก่ สตรีวยัทาํงานอายุระหว่าง20-50ปี ท่ีเคยใช้

ผลิตภณัฑเ์ซร่ัมบาํรุงผิวหนา้และอาศยัอยู่ในเขตพ้ืนเทศบาลนครขอนแก่นจาํนวน 120คนโดยกาํหนดขนาดกลุ่ม

ตวัอย่างท่ีเหมาะสมตามแนวคิดของแฮร์ (Hair et al. 2006) โดยใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบอาศยัความน่าจะเป็น โดย
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วิธีบังเอิญพบหรือไม่ได้เฉพาะเจาะจงผู ้ใด (Accidental Selection)การเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) โดยแบบสอบถาม แบ่งเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามลกัษณะหลายคาํตอบ (Multiple Choices) 

แบบปลายปิด (Closed Ended) ประกอบดว้ยเพศ อาย ุรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ  

 ส่วนที่ 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์ซร่ัมบาํรุงผิวหนา้สาํหรับสตรีวยัทาํงาน 

ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เป็นแบบสอบถามลกัษณะหลายคาํตอบ (Multiple Choices) แบบปลายปิด (Closed 

Ended) ประกอบดว้ยลกัษณะเซร่ัมบาํรุงผิวท่ีใชช้นิดสารเพ่ิมประสิทธิภาพในเซร่ัมบาํรุงผิว ความถ่ีในการเลือกซ้ือ 

ขนาดบรรจุภณัฑค่์าใชจ่้ายในการซ้ือต่อคร้ัง เหตุผลท่ีทาํใหเ้ลือกซ้ือ ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ แหล่งขอ้มูลท่ี

ใชค้น้หาข่าวสารแหล่งท่ีใชเ้ลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์ซร่ัมบาํรุงผิวหนา้ 

 ส่วนที่ 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑเ์ซร่ัมบาํรุงผิวหนา้สาํหรับสตรีวยัทาํงาน ในเขตเทศบาล

นครขอนแก่น 4 ดา้น ไดแ้ก่ การรับรู้เชิงบวก การรับรู้เชิงลบ การรับรู้ดา้นคุณภาพ และการรับรู้ดา้นความรู้สึก

ประสาทสัมผสัทัว่ไป ดดัแปลงจาก Aikman et al. (2006) โดยใช้ Likert Scale เป็นมาตรวดัส่วนประมาณค่า ซ่ึง

กาํหนดระดบัความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดบัตั้งแต่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง จนถึงไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง แบบสอบถามทั้งฉบบัมี

ค่าสมัประสิทธ์ิ อลัฟ่า เท่ากบั .859 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ส่วนที่ 4 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (Product mix’s) 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ 

(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) ท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์ซร่ัมบาํรุงผิวหนา้สาํหรับสตรีวยัทาํงานโดยใช ้Important scale 5 ระดบัตั้งแต่ สาํคญั

มากท่ีสุด จนถึงสาํคญันอ้ยท่ีสุด แบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่าสัมประสิทธ์ิ อลัฟ่า เท่ากบั 0.946 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้

สถิติเชิงพรรณนา แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ส่วนที่ 5 ขอ้มูลความชอบสารสกดัจากวตัถุดิบ 4 ประเภท ไดแ้ก่ สารสกดัจากผลไม ้สารสกดัจากพืชสาร

สกดัจากดอกไมแ้ละสารสกดัจากสัตวร์วมถึงความชอบรูปแบบบรรจุภณัฑท่ี์ใชใ้นการผลิตเซร่ัมบาํรุงผิวหนา้ โดย

ใช ้Hedonic scale 5 ระดบั ตั้งแต่ชอบมากท่ีสุด จนถึงชอบนอ้ยท่ีสุด แบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่าสัมประสิทธ์ิ อลัฟ่า 

เท่ากบั0.925 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 นาํแบบสอบถามไปแขวนในอินเตอร์เน็ต เพ่ือทาํการสอบถามขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 
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5. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

 5.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 120 คน ดงัรูปท่ี1 

 

 
 

รูปที่ 2  ขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตาม (A1) เพศ (A2) อาย ุ(A3) การศึกษา (A4) รายได ้(A5) อาชีพ 

 จากรูปท่ี 1พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิงทั้งหมด จาํนวน 120 คน (ร้อยละ 100) ส่วนใหญ่มีอาย ุ20- 25 ปี  

 จาํนวน 35 คน (ร้อยละ 29.2) อาชีพพนกังานเอกชนมากท่ีสุด จาํนวน 47 คน (ร้อยละ 39.2) 

 

 5.2 ผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลติภัณฑ์เซร่ัมบํารุงผวิหน้า 

ขอ้มูลปัจจยัในการเลือกซ้ือเซร่ัมบาํรุงผิวหนา้ของผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 120 คน ดงัรูปท่ี 2 

 

 
รูปที่ 3 ขอ้มูลปัจจยัในการเลือกซ้ือเซร่ัมบาํรุงผิวหนา้จาํแนกตาม (B1) คุณสมบติัของเซร่ัม (B2) ประเภทของเซร่ัม 

 (B3) ขนาดบรรจุภัณฑ์ (B4) สารเพ่ิมประสิทธิภาพ (B5) เหตุผลท่ีเลือกใช้ (B6) ลกัษณะบรรจุภัณฑ ์

 ท่ีเลือกใช ้
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ขอ้มูลพฤติกรรมในการเลือกซ้ือเซร่ัมบาํรุงผิวหนา้ของผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 120 คน ดงัรูปท่ี 3 

 

 
 
รูปที่ 4  ขอ้มูลพฤติกรรมในการเลือกซ้ือเซร่ัมบาํรุงผิวหนา้จาํแนกตาม (B7) จาํนวนซ้ือต่อคร้ัง (B8) ความถ่ีใน

 การซ้ือ(B9) ราคาต่อขวด (B10) บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ (B11) ช่องทางการรับรู้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 

 (B12) สถานท่ีซ้ือ 

  

 จากรูปท่ี 2และ 3 พบว่า พฤติกรรมของกลุ่มตวัอย่างในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์ซร่ัมบาํรุงผิวหนา้ จะเลือก

ซ้ือผลิตภณัฑเ์ซร่ัมบาํรุงผิวหนา้สาํหรับผิวผสม (ร้อยละ 39.2) มีลกัษณะเน้ือเซร่ัมเป็นเจลและครีม (ร้อยละ 37.5)โดย

ชนิดของสารเพ่ิมประสิทธิภาพในผลิตภณัฑ์เซร่ัมบาํรุงผิวหน้าท่ีเคยใช้ คือ สารสกดัประเภทวิตามินต่างๆเช่น 

วิตามินซี วิตามินอี (ร้อยละ 65.8)โดยมีเหตุผลในการเลือกซ้ือเซร่ัมบาํรุงผิวหนา้ เพ่ือยกกระชบัผิวหนา้และรูขุมขน

ให้เล็กลง (ร้อยละ 49.2) ส่วนมากมกัจะเลือกซ้ือคร้ังละ 1 ขวด (ร้อยละ 60.8) โดยจะเลือกซ้ือในปริมาณ 10 – 20 

มิลลิลิตร(ร้อยละ 35.8)บรรจุในขวดแกว้แบบหวักด (ร้อยละ 51.7) ดว้ยการเลือกซ้ือเดือนละ 1 คร้ัง (ร้อยละ 55.8) 

โดยมีราคาซ้ือต่อคร้ังไม่เกิน 200 บาท (ร้อยละ 75) โดยซ้ือผ่านทางห้างสรรพสินคา้และร้านคา้ออนไลน์ (ร้อยละ 

30.55) กลุ่มตวัอย่างส่วนมากตดัสินใจเลือกซ้ือเซร่ัมบาํรุงผิวหนา้ดว้ยตนเอง (ร้อยละ70) โดยมีแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบั

ผลิตภณัฑเ์ซร่ัมบาํรุงผิวหนา้ท่ีสาํคญั คือ อินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 40) 

 

5.3 ผลการศึกษาเกีย่วกบัทศันคติทีม่ีต่อผลติภัณฑ์เซร่ัมบํารุงผวิหน้า 

 

 ขอ้มูลทศันคติดา้นความรู้สึกเชิงบวกต่อผลิตภณัฑเ์ซร่ัมบาํรุงผิวหนา้ ดา้นความรู้สึกเชิงลบต่อผลิตภณัฑ์

เซร่ัมบาํรุงผิวหนา้ ดา้นการรับรู้คุณภาพของผลิตภณัฑเ์ซร่ัมบาํรุงผิวหนา้และดา้นความรู้สึกประสาทสัมผสัทัว่ไป

ของผลิตภณัฑเ์ซร่ัมบาํรุงผิวหนา้ของผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 120 คนดงัรูปท่ี 4 
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รูปที่ 5  ขอ้มูลดา้นทศันคติท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเซร่ัมบาํรุงผิวหนา้จาํแนกตาม (D1) ความรูกสึกเชิงบวก (D2) 

 ความรูกสึกเชิงลบ (D3) การรับรู้ดา้นคุณภาพ (D4) การรับรู้ดา้นความรู้สึกประสาทสมัผสัทัว่ไป จากรูปท่ี 4  

 พบวา่ทศันคติเชิงบวกค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยทั้งหมด ดา้นทศันคติเชิงลบค่าเฉล่ียอยูใ่น ระดับไม่เห็น

 ดว้ย ดา้นคุณภาพค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ดา้นการรับรู้ประสาทสมัผสัทัว่ไปอยูใ่นระดบั เห็นดว้ย  

 

5.4 ผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาด 

ขอ้มูลส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเซร่ัมบาํรุงผิวหนา้ของผูต้อบแบบสอบถาม

จาํนวน 120 คนดงัรูปท่ี 5 

 
 

รูปที่ 6  ขอ้มูลดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเซร่ัมบาํรุงผิวหนา้จาํแนกตาม (C1) ผลิตภณัฑ ์

 (C2) ราคา (C3) การจดัจาํหน่าย (C4) การส่งเสริมการตลาด 
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 จากรูปท่ี 5พบว่าปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์ซร่ัม

บาํรุงผิวหนา้ กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดอยู่ระดบัมาก ในดา้นผลิตภณัฑ ์

(Product) พบว่า กลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัการผลิตท่ีไดม้าตรฐาน (ค่าเฉล่ีย4.47) และความเป็นผลิตภณัฑ์

ธรรมชาติ (ค่าเฉล่ีย 4.38)ตามลาํดบั ดา้นราคา (Price) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัการระบุราคาชดัเจน 

(ค่าเฉล่ีย 4.30) และราคามีความเหมาะสมกบัคภณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.29) ตามลาํดบั ดา้นการจดัจาํหน่าย (Place)พบวา่ 

กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัเก่ียวกบัวิธีการสั่งซ้ือง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.42) ความน่าเช่ือถือของช่องทางการจดัจาํหน่าย 

(ค่าเฉล่ีย 4.39) และหาซ้ือไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 4.38) ตามลาํดบั และในดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) พบว่า 

กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัเก่ียวกบัการให้คาํปรึกษาเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์(ค่าเฉล่ีย 4.21) การโฆษณาน่าสนใจ และ

การส่ือสารขอ้มูลของสินคา้แก่ลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.18) ตามลาํดบั 

 

5.5 ผลการศึกษาความชอบสารสกดัทีใ่ช้ผลติเซร่ัมและบรรจุภัณฑ์ 

 

 ผลการศึกษาความชอบในชนิดของสารสกัดเพ่ิมประสิทธิภาพของเซร่ัมบาํรุงผิวหน้า พบว่า สารเพ่ิม

ประสิทธิภาพท่ีกลุ่มตวัอย่างมีความช่ืนชอบ คือ ว่านหางจระเข ้(ค่าเฉล่ีย 4.38)แตงกวา (ค่าเฉล่ีย 4.14)มะเขือเทศ 

(ค่าเฉล่ีย4.08) และนํ้าผึ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.07)ตามลาํดบั 

 ผลการศึกษาความชอบในลกัษณะบรรจุภณัฑข์องเซร่ัมบาํรุงผิวหนา้ พบว่า บรรจุภณัฑเ์ซร่ัมบาํรุงผิวหนา้

แบบซองครีม ท่ีกลุ่มตวัอย่างมีความช่ืนชอบ คือ แบบซองอลูมิเนียมทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้ (ค่าเฉล่ีย 4.07)บรรจุภณัฑ์

เซร่ัมบาํรุงผิวหนา้แบบหลอดครีม ท่ีกลุ่มตวัอย่างมีความช่ืนชอบ คือ แบบหลอดสุญญากาศ พร้อมหวัป๊ัม(ค่าเฉล่ีย 

4.00)บรรจุภณัฑเ์ซร่ัมบาํรุงผิวหนา้แบบขวดหัวป๊ัม ท่ีกลุ่มตวัอย่างมีความช่ืนชอบ คือ แบบขวดแกว้รูปทรงมงกุฎ 

พร้อมหวัป๊ัม(ค่าเฉล่ีย 4.14) 

 

5.6  ผลการศึกษาการสร้างแนวคิดของผลติภัณฑ์เซร่ัมบํารุงผวิหน้า 

 จากผลของการเก็บขอ้มูลจากการศึกษาและการสาํรวจพฤติกรรมผูบ้ริโภค ทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑเ์ซร่ัม

บาํรุงผิวหนา้ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์ซร่ัมบาํรุงผิวหนา้

สําหรับสตรีวยัทาํงาน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือเซร่ัมบาํรุงผิวหนา้ขนาด 10-20 มิลลิลิตร ราคา 190 

บาท เป็นราคาท่ีผูบ้ริโภคเขา้ถึงได ้บรรจุภณัฑเ์ป็นแบบขวดแกว้รูปทรงมงกุฎ พร้อมหวัป๊ัม จะช่วยในการรักษาและ

คงสภาพของเซร่ัมท่ีอยูภ่ายในขวดใหมี้ประสิทธิภาพและมีความสามารถคงอยูเ่สมอ ไม่เส่ือมสภาพไปตามกาลเวลา 

เพ่ือให้เซร่ัมนั้นยงัสามารถนาํมาใชง้านไดม้ากท่ีสุด และช่วยอาํนวยความสะดวกในการใชง้านให้ตรงตามความ

ตอ้งการในแต่ละคร้ังอยา่งพอดี 

 โดยผลการศึกษาขา้งตน้ ผูศึ้กษานาํขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างแนวคิดของผลิตภณัฑเ์ซร่ัมบาํรุงผิวหนา้ได ้4 ชนิด 

ไดแ้ก่ 1) เซร่ัมมะเขือเทศ 2) เซร่ัมแตงกวา 3) เซร่ัมว่านหางจระเข ้และ4) เซร่ัมนํ้าผึ่ง ในรูปแบบผลิตภณัฑช์นิดเจล 

บรรจุในขวดแกว้รูปทรงมงกฎุหวัป๊ัม ขนาด 15 มิลลิลิตร 
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 แนวคิดผลิตภัณฑ์รูปแบบที่ 1 เซร่ัมมะเขือเทศ มีสารสกดัจากมะเขือ

เทศ ท่ีประกอบไปดว้ย วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินเค วิตามินเอ มีวิตามินซี 

และยังมีสารไลโคปีน ซ่ึงเป็นสารสีแดงท่ีมีประโยชน์มหาศาลสําหรับ

ผิวพรรณ เพราะมีฤทธ์ิต่อตา้นอนุมูลอิสระ ซ่ึงจะช่วยยบัย ั้งร้ิวรอยก่อนวยั ทาํ

ให้ผิวแลดูขาวอมชมพู บรรจุในขวดแก้วรูปทรงมงกุฎหัวป๊ัม ขนาด 15 

มิลลิลิตร ราคาจาํหน่าย 190 บาท โดยวางจาํหน่ายผ่านทางห้างสรรพสินคา้ 

ร้านสะดวกซ้ือ ร้านสุขภาพและความงาน และช่องทางออนไลน ์

 

 แนวคิดผลิตภัณฑ์รูปแบบที่ 2 เซร่ัมแตงกวา มีสารสกดัจากแตงกวา  

ท่ีประกอบไปดว้ย วิตามินเอ เบตา้แคโรทีน วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 แคลเซียม 

ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม กรดอะมิโน และมีเอนไซมอี์เลพซิน ซ่ึงเอนไซมน้ี์จะ

ช่วยย่อยโปรตีน ช่วยขจดัเซลลผ์ิวหนงัท่ีตายใหห้ลุดลอกและผลดัเซลลผ์ิวใหม่

ข้ึนมาแทนท่ี นอกจากน้ียงัมีสารซิสติน และเมธิโอนิน ทาํให้ผิวหนังมีความ

ยืดหยุน่ บรรจุในขวดแกว้รูปทรงมงกฎุหวัป๊ัม ขนาด 15 มิลลิลิตร ราคาจาํหน่าย 

190 บาท โดยวางจาํหน่ายผา่นทางหา้งสรรพสินคา้ ร้านสะดวกซ้ือ ร้านสุขภาพ

และความงาน และช่องทางออนไลน ์

 

 แนวคิดผลติภัณฑ์รูปแบบที่ 3 เซร่ัมวา่นหางจระเข ้มีสารสกดัจากว่าน

หางจระเข ้ท่ีประกอบไปดว้ย วิตามินเอ วิตามินบี วิตามินซี และวิตามินอี ทาํให้

ผิวหนงัมีความยืดหยุ่นและความชุ่มช้ืน ซ่ึงมีความสาํคญัต่อการต่อตา้นร้ิวรอย

ก่อนวัย และยังมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ และรังสี

อลัตราไวโอเลต บรรจุในขวดแกว้รูปทรงมงกฎุหวัป๊ัม ขนาด 15 มิลลิลิตร ราคา

จาํหน่าย 190 บาท โดยวางจาํหน่ายผ่านทางห้างสรรพสินคา้ ร้านสะดวกซ้ือ 

ร้านสุขภาพและความงาน และช่องทางออนไลน ์

 

แนวคิดผลติภัณฑ์รูปแบบที่ 4 เซร่ัมนํ้าผึ้ง มีสารสกดัจากนํ้าผึ้ง ท่ีประกอบ

ไปดว้ย สารแอนติออกซิเดนท์หรือสารตา้นอนุมูลอิสระ และยงัมีวิตามินบี 

วิตามินซี ฟอสฟอรัส แคลเซียม เกลือแร่ และกรดอะมิโน ซ่ึงมีประโยชน์และ

ช่วยชะลอความเส่ือมของเซลลผ์ิว บรรจุในขวดแกว้รูปทรงมงกุฎหวัป๊ัม ขนาด 

15 มิลลิลิตร ราคาจาํหน่าย 190 บาท โดยวางจาํหน่ายผ่านทางหา้งสรรพสินคา้ 

ร้านสะดวกซ้ือ ร้านสุขภาพและความงาน และช่องทางออนไลน ์

 

 

 

 

รูปที่ 7 แนวคิดเซร่ัมมะเขือเทศ

 

 

รูปที่ 8 แนวคิดเซร่ัมแตงกวา 

รูปที่ 9 แนวคิดเซร่ัมวา่นหางจระเข ้

รูปที่ 10 แนวคิดเซร่ัมนํ้าผึ้ง 
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5.7 ผลการศึกษาการทดสอบแนวคิดผลติภัณฑ์เซร่ัมบํารุงผวิหน้า 

 การทดสอบแนวคิดของผลิตภณัฑเ์ซร่ัมบาํรุงผิวหนา้ท่ีสร้างข้ึนทั้ง 4 ชนิด ไดแ้ก่1) เซร่ัมมะเขือเทศ 2) เซร่ัม

แตงกวา3) เซร่ัมวา่นหางจระเขแ้ละ4) เซร่ัมนํ้าผึ่งผูศึ้กษาไดน้าํไปทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งขนาดเลก็ จาํนวน 60 คน 

พบวา่ มีแนวโนม้ท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑเ์ซร่ัมบาํรุงผิวหนา้ท่ีสร้างข้ึนอยา่งแน่นอนหรืออาจจะซ้ือ ดงัน้ี 1) เซร่ัมบาํรุง

มะเขือเทศแนวโนม้ท่ีจะซ้ืออยา่งแน่นอนหรืออาจจะซ้ือ ร้อยละ 75.00 2) เซร่ัมแตงกวาแนวโนม้ท่ีจะซ้ืออยา่ง

แน่นอนหรืออาจจะซ้ือ ร้อยละ 71.70 3) เซร่ัมวา่นหางจระเขแ้นวโนม้ท่ีจะซ้ืออยา่งแน่นอนหรืออาจจะซ้ือ ร้อยละ 

81.70 และ4) เซร่ัมนํ้าผึ่งแนวโนม้ท่ีจะซ้ืออยา่งแน่นอนหรืออาจจะซ้ือ ร้อยละ 73.30 ดงัรูปท่ี 10 

 
รูปที่ 11 ขอ้มูลแนวโนม้ความสนใจท่ีจะซ้ืออยา่งแน่นอนหรืออาจจะซ้ือผลิตภณัฑเ์ซร่ัมบาํรุงผิวหนา้ท่ีสร้างข้ึน 

 

5.8 อภิปรายผลในการศึกษา 

 

 ผลการศึกษาการพฒันาแนวคิดผลิตภณัฑ์เซร่ัมบาํรุงผิวหนา้สําหรับสตรีวยัทาํงาน ในเขตเทศบาลนคร

ขอนแก่น อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น พบว่า สตรีวยัทาํงานในเขตเทศบาลนครขอนแก่น มกัจะเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

เซร่ัมบาํรุงผิวหนา้ท่ีมีสารเพ่ิมประสิทธิภาพจากวิตามินขนาด 10-20 มิลลิลิตร ในรูปแบบเจล โดยจะซ้ือเดือนละ 1 

คร้ัง ๆ ละ 1 ขวด เหตุผลในการเลือกซ้ือเซร่ัมบาํรุงผิวหนา้ เพ่ือยกกระชบัผิวหนา้และรูขุมขนใหเ้ล็กลง รับรู้ขอ้มูล

ข่าวสารเก่ียวกับเซร่ัมผ่านส่ืออินเตอร์เน็ตมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นเหตุผลแห่งพฤติกรรมและความเช่ือมัน่ในคุณภาพ

ผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บนั้นมีความคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายไป แสดงใหว้า่ สตรีวยัทาํงานในเขตเทศบาลนครขอนแก่น พึงพอใจ

และยอมรับผลิตภณัฑเ์ซร่ัมบาํรุงผิวหนา้ ท่ีมีสารเพ่ิมประสิทธิภาพจากวิตามิน มากกว่าสารเพ่ิมประสิทธิภาพชนิด

อ่ืน ๆ และมีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลเขา้ถึงสตรีวยัทาํงานในเขตเทศบาลนครขอนแก่น มีบริการให้คาํปรึกษา

เก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์นหลายช่องทางมีการพฒันาและสร้างความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ ยี่หอ้ของผลิตภณัฑเ์ซร่ัมบาํรุง

ผิวหนา้ท่ีพฒันาข้ึนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือการครองตลาดลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย และรักษาความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั

อยา่งย ัง่ยืน 

 

 

 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 44



6. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

6.1 การสรุปผล 

 

 ผลการศึกษาทาํให ้ผูศึ้กษาสามารถสร้างแนวคิดของผลิตภณัฑเ์ซร่ัมบาํรุงผิวหนา้ในรูปแบบผลิตภณัฑช์นิด

เจล ได ้4 ชนิด ไดแ้ก่ 1) เซร่ัมมะเขือเทศ 2) เซร่ัมแตงกวา 3) เซร่ัมวา่นหางจระเข ้และ4) เซร่ัมนํ้าผึ่ง ซ่ึงบรรจุในขวด

แกว้รูปทรงมงกุฎหวัป๊ัม ขนาด 15 มิลลิลิตร เม่ือนาํผลิตภณัฑเ์ซร่ัมบาํรุงผิวหนา้ท่ีสร้างและพฒันาข้ึน ไปทดสอบกบั

กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 60 คน ผลปรากฏว่า กลุ่มตวัอย่างกว่าร้อยละ 75.00 เห็นว่า จะซ้ือผลิตภณัฑเ์ซร่ัมบาํรุงผิวหนา้

อย่างแน่นอนหรืออาจจะซ้ือ ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่า ผลิตภณัฑเ์ซร่ัมบาํรุงผิวหนา้ท่ีสร้างและพฒันาข้ึน สามารถ

จาํหน่ายได ้และเพ่ือเนน้ย ํ้ากระบวนการใหเ้กิดการรักษามาตรฐานในการบริการและกาํหนดเป้าหมายทางการตลาด

ของผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะสม และเม่ือพิจารณาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ ง 4 ดา้น ลว้นแลว้แต่มีค่าระดับ

ความสําคญัมากถึงมากท่ีสุด ดงันั้น ผูผ้ลิตจึงจาํเป็นตอ้งนาํขอ้มูลไปพฒันาปัจจยัสําคญัในแต่ละดา้นให้สามารถ

ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภครวมถึงความเป็นไปไดใ้นการลงทุนผลิตเซร่ัมบาํรุงผิวหนา้ และเพ่ือขยาย

ตลาดไปยงักลุ่มเป้าหมายอ่ืน ๆ เช่น ในจงัหวดัขอนแก่น ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และประเทศต่อไป 

 

6.2  ข้อเสนอแนะ 

 

 จากผลการศึกษาคร้ังน้ี สามารถนาํไปใชต่้อยอดประกอบการตดัสินใจสาํหรับโครงการศึกษาความเป็นไป

ไดใ้นการลงทุนผลิตเซร่ัมบาํรุงผิวหนา้ ตลอดจนนาํผลการศึกษาไปสร้างกลยุทธ์ในการเพ่ิมยอดขายเซร่ัมบาํรุง

ผิวหนา้ได ้โดยมุ่งเนน้ใหค้วามสาํคญักบัพฤติกรรมการซ้ือ การใช ้และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์ซร่ัมบาํรุงผิวหนา้สาํหรับสตรีวยัทาํงาน โดยสรุปขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

 1. ดา้นพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑเ์ซร่ัมบาํรุงผิวหนา้ของสตรีวยัทาํงาน ควรนาํประเด็นผลิตภณัฑเ์ซร่ัม

บาํรุงผิวหนา้ท่ีมีสารเพ่ิมประสิทธิภาพจากวิตามินมาใชดึ้งดูดความสนใจของกลุ่มผูบ้ริโภคในกลุ่มท่ีมีแนวโน้มว่า

อาจจะซ้ือใหต้ดัสินใจซ้ือทนัที 

 2.  ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ควรใหค้วามสาํคญักบัขั้นตอนการผลิตท่ีไดม้าตรฐาน ผลิตมาจากวตัถุดิบจาก

ธรรมชาติไดรั้บการรับรองโดยสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา เน่ืองจากผลการศึกษาพบวา่สตรีวยัทาํงานใน

เขตเทศบาลนครขอนแก่นใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัการผลิตท่ีไดม้าตรฐานมากท่ีสุด 

 3.  ดา้นราคา (Price) ควรใหค้วามสาํคญักบัการตั้งราคาผลิตภณัฑห์ลายชนิดและชดัเจน เช่น การตั้งราคา

เซร่ัมบาํรุงผิวหนา้ขนาดต่าง ๆ เช่น ขนาดนอ้ยกวา่ 10 มิลลิลิตรขนาด 30 มิลลิลิตร 50 มิลลิลิตร เป็นตน้ เน่ืองจากผล

การศึกษาพบวา่สตรีวยัทาํงานใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพและการระบุราคาชดัเจนมากท่ีสุด 

 4.  ดา้นการจดัจาํหน่าย (Place)ควรใหค้วามสาํคญักบัช่องทางจดัจาํหน่ายท่ีสั่งซ้ือง่าย สะดวก ทนัสมยั และ

น่าเช่ือถือ เพ่ือสร้างความสะดวก รวดเร็วสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดท้นัที เน่ืองจากผลการศึกษาพบว่าสตรี

วยัทาํงานใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัวิธีการสัง่ซ้ือง่าย และความน่าเช่ือถือของช่องทางการจดัจาํหน่ายมากท่ีสุด 
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 5.  ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ควรให้ความสําคญักบัศูนยบ์ริการให้คาํปรึกษาแนะนาํขอ้มูล 

หรือตวัแทนจาํหน่าย เนน้เร่ืองการโฆษณา ลด แลก แจก แถมและการบริการขอ้มูลอยา่งเขา้ถึง เน่ืองจากผลการศึกษา

พบวา่สตรีวยัทาํงานใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัการใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด 
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บทคดัย่อ 

 ในการลงทุนผา่นกองทุนรวมนั้นสามารถแบ่งนโยบายลงทุนสาํคญัในประเทศไทยไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกัๆ

ไดแ้ก่กองทุนรวมท่ีลงทุนในหุน้ขนาดใหญ่กบักองทุนรวมหุน้ท่ีลงทุนในหุน้ขนาดกลางและเลก็ ซ่ึงมีความน่าสนใจ

วา่กองทุนรวมท่ีลงุทนในหุน้ขนาดกลางและเลก็นั้น มีโอกาสเติบโตและสามารถสร้างผลตอบแทนไดม้ากกวา่

กองทุนรวมท่ีลงทุนในหุน้ขนาดใหญ่หรือไม่ ทั้งงานวิจยัน้ียงัศึกษาคุณลกัษณะของกองทุนรวมท่ีมีผลต่อ

ผลตอบแทนจาํนวน8 ปัจจยัไดแ้ก่ อายกุองทุนรวม กองทุนรวมในเครือธนาคารพาณิชย ์สดัส่วนตราสารทุนกองทุน

รวม        อตัราค่าใชจ่้ายกองทุนรวม นโยบายการจ่ายเงินปันผล Morningstar Rating Morningstar Style และกองทุน

รวมประหยดัภาษี เพ่ือหาความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะกบัอตัราผลตอบแทนกองทุนรวมโดยทาํการเลือกกลุ่ม

ตวัอยา่งจากกองทุนรวมท่ีมีอายุการดาํเนินงานตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป ซ่ึงมีจาํนวนกองทุนรวมท่ีทาํการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง

ทั้งหมด 73 กองทุนรวมแบ่งเป็นกองทุนรวมท่ีลงทุนในหุน้ขนาดใหญ่จาํนวน 50 กองทุน และกองทุนรวมท่ีลงทุน

ในหุน้ขนาดกลางและเลก็จาํนวน 23 กองทุน ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่มกราคม 2557 – ธนัวาคม 2561และทาํการ

วิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือหาความสมัพนัธ์ระหวา่งสองตวัแปรดว้ยการสร้างสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions) 

พบวา่ตวัแปรตน้ Morningstar Style  ท่ีมีค่านยัสาํคญันอ้ยกวา่ 0.05 และความสมัพนัธ์ทิศทางเดียวกนักบัอตัรา

ผลตอบแทนกองทุนรวมทั้งหมด  
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และเลก็ 
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ABSTRACT 

 In investing through mutual funds, the equity policy of investing in Thailand can be divided into 2  types 

which is Equity Large Cap Fund with Equity mid and small cap fund. We are interesting that the mutual funds that 

is investing in Equity Mid and Small Cap have a chance to grow and be able to generate more returns than Equity 

Large Cap Fund or not. This research also investigates the characteristics of mutual funds that affect the return of 8 

factors, Mutual Fund Age.  Mutual Funds in commercial banks, Equity Fund Ratio of Mutual Funds, Mutual Fund 

Expense Rate, Dividend Policy, Morningstar Rating, Morningstar Style and Mutual Fund Save Tax.  To find the 

relationship between characteristics and return rates of mutual funds by selecting a sample group from a mutual 

fund that has an operating period more than 5 years.  There are 73 mutual funds in sample group and divided in to 

50 Large Cap Funds and 23 of Equity Mid and Small Cap Funds. We find out this sample during the period of 

January 2014 to December 2018 and analyzed the data to find the relationship between two variables using multiple 

regressions.  It found that the early Morning style variables had a significant value less than 0. 05 and the same 

direction of the mutual fund yields. 

Keyword: Characteristics mutual fund, Equity Large Cap Fund, Equity mid and small cap fund 

บทนํา 

 การลงทุนถือเป็นท่ีสาํคญัท่ีช่วยให้นกัลงทุนสามารถทาํตามเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ด ้ไม่จะเป็นการออมเพ่ือใช้

จ่ายในอนาคต การออมเพ่ือวางแผนครอบครัว หรือการวางแผนเพ่ือการเกษียณ ซ่ึงหน่ึงในทางเลือกการลงทุนคือ

ลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเป็นแหล่งลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศไทย ท่ีนักลงทุนรายย่อย

สามารถเขา้ไปลงทุนได ้โดยการซ้ือหุน้สามญัของบริษทัท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ ในกรณีท่ีนกัลงทุน

สนใจซ้ือหุน้สามญั ซ่ึงมีแนวทางในการลงทุนสาํคญั 2 ทางเลือก คือการลงทุนดว้ยตวัเองกบัการลงทุนผ่านกองทุน

รวม ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีจาํนวนกองทุนทั้งส้ิน 1,339 กองทุน โดยแบ่งเป็นกองทุนรวมท่ี

ลงทุนในประเทศจาํนวน 1,100 หรือคิดเป็นร้อยละ 82 ของจาํนวนกองทุนทั้งหมด เป็นกองทุนรวมตราสารทุน

จาํนวน 536 กองทุน โดยในการศึกษาวิจยัน้ีแบ่งนโยบายสําคญัการลงทุนออกเป็น 2 ส่วนตาม Morningstar ไดแ้ก่ 

Investment Style กบั Growth Style ซ่ึง Growth Style นั้นสามารถแบ่งการลงทุนจากมูลค่าทรัพยต์ามราคาตลาดตรา

สารทุน (Market Capitalization) ออกเป็น 3 ประเภทยอ่ยไดแ้ก่ หุน้ขนาดใหญ่ หุน้ขนาดกลาง หุน้ขนาดเลก็ 

 จากการแบ่งขนาดหุน้ท่ีกองทุนเลือกลงทุนขา้งตน้ จึงสรุปไดว้า่ในปัจจุบนักองทุนท่ีลงทุนในหุน้กลุ่มขนาด

ใหญ่นั้น มีอตัราการเติบโตท่ีตํ่า เน่ืองจากอตัราส่วนในการทาํกาํไรมีโอกาสเติบโตตนอ้ยหรือมีอย่างจาํกดั เช่นจาก

เดิมบริษทัทาํกาํไรได้จากปีท่ีแลว้ 10,000 ลา้นบาท โอกาสท่ีปีหน้าจะสามารถสร้างกาํไรเป็น 20,000 ลา้นบาท           

หรือเทียบเป็นจาํนวนสองเท่าตวันั้น เป็นไปไดย้ากกวา่เม่ือเทียบกบักองทุนหุน้ขนาดกลางและเลก็ ท่ีจากเดิมปีท่ีแลว้

ทาํกาํไรท่ี 1,000 ลา้นบาท มีโอกาสสามารถสร้างกาํไรในปีถดัไปเป็น 2,000 ลา้นบาทได ้ 
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 การศึกษาวิจยัน้ีจึงใหค้วามสนใจในกองทุนรวมประเภทท่ีลงทุนในหุน้ขนาดใหญ่กบักองทุนรวมประเภทท่ี

ลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็ก ว่ากองทุนรวมท่ีลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็กท่ีมีโอกาสในการเติบโตและ

สามารถสร้างผลตอบแทนไดม้ากกว่านั้นมีความน่าสนใจกว่ากองทุนรวมท่ีลงทุนในหุน้ขนาดใหญ่หรือไม่ รวมไป

ถึงการศึกษาคุณลกัษณะของกองทุนรวมท่ีมีผลต่อผลตอบแทนดว้ย เช่น อายุของกองทุน ,ค่าธรรมเนียมต่างๆ ,

นโยบายการจ่ายเงินปันผล  ตลอดจนลกัษณะของบริษทัจดัการกองทุนว่าเป็นภายใตส้ถาบนัการเงิน หรือไม่ใช่

สถาบนัการเงิน เป็นตน้ ทั้งน้ีเพ่ือศึกษาหาคุณลกัษณะกองทุนรวมท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนกองทุนรวม 

ทบทวนวรรณกรรม 

 การศึกษาคุณลกัษณะของกองทุนรวมท่ีมีความสมัพนัธ์ต่ออตัราผลตอบแทนกองทุนรวมนั้นมีหลายปัจจยัท่ี

สามารถนาํมาวิเคราะห์เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้และตวัแปรตามดว้ยวิธีการสร้างสมการถดถอย          

(นนัพิชา จูงศิริวฒัน,์ 2559 และอภิชญา คลา้ยรัศมี,2557) ซ่ึงสามารถอธิบายคุณลกัษณะกองทุนรวมไดด้งัต่อไปน้ี 

วิเคราะห์อายกุองทุนรวม 

 อายุกองทุนรวมท่ีมีระยะเวลายาวนานนั้นย่อมหมายถึงกองทุนไดผ้่านช่วงเศรษฐกิจ (BussinessCylcle) ที

หลากหลายตามสภาพเศรษฐกิจจึงน่าเป็นกองทุนท่ีสามารถปรับตวัไดดี้ (นนัพิชา จูงศิริวฒัน์, 2559) หรือมองไดว้่า

กองทุนท่ีดาํเนินงานมานานนั้นมีความน่าเช่ือถือ ทั้งยงัสามารถติดตามผลการดาํเนินงานยอ้นหลงัไดเ้ป็นระยะ

เวลานานเพ่ือใหน้กัลงทุนสามารถวิเคราะห์และเลือกลงทุนไดอ้ยา่งมัน่ใจ (อภิชญา คลา้ยรัศมี,2557) 

วิเคราะห์อตัราค่าใชจ่้ายกองทุนรวม 

 ในการบริหารจดัการกองทุนของผูบ้ริหารจดัการกองทุนรวมจาํเป็นตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานท่ีเรียก

เก็บจากนกัลงทุนเพ่ือเป็นผลตอบแทนแก่ผูจ้ดัการกองทุนรวม ซ่ึงกองทุนรวมท่ีมีอตัราค่าใชจ่้ายในกองทุนรวมท่ีสูง 

อาจส่งผลโดยตรงต่อผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนควรจะไดรั้บ แต่ในขณะเดียวกนัก็อาจหมายถึงกองทุนรวมนั้นมีกล

ยุทธ์ในการบริหารกองทุนท่ีดี มีการนาํงานวิจยัจาํนวนมากมาช่วยในการวิเคราะห์หลกัทรัพย ์(นนัพิชา จูงศิริวฒัน,์ 

2559) ในทางตรงกนัขา้มกรณท่ีอตัราค่าใชจ่้ายกองทุนตํ่า อาจหมายถึงกองทุนรวมมีความสามารถในการบริหาร

ค่าใชจ่้ายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลใหน้กัลงทุนสามารถไดรั้บผลตอบแทนในอตัราท่ีสูงตามไปดว้ย (อภิชญา 

คลา้ยรัศมี,2557) 

วิเคราะห์กองทุนรวมในเครือธนาคารพาณิชย ์

 กองทุนรวมท่ีอยูใ่นเครือธนาคารพาณิชยห์มายถึงกองทุนรวมท่ีมีผูถื้อหุน้ใหญ่เป็นธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงน่าจะ

เป็นความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลการดาํเนินงาน เน่ืองจากตน้ทุนในการเขา้ถึงขอ้มูลจาํนวนมาก จากขอ้มูลการทาํ

ธุรกรรมต่างๆกบัธนาคารพาณิชย ์ ซ่ึงบางขอ้มูลอาจเป็นขอ้มูลเชิงลึก ดงันั้นจึงเป็นประโยชน์ในการบริหารจดัการ

กองทุนรวมของผูจ้ดัการกองทุนท่ีบริหารจดัการกองทุนรวมท่ีอยู่ในเครือธนาคารพาณิชย ์และส่งผลไปยงัผลการ

ดาํเนินงานท่ีดีใหแ้ก่นกัลงทุนต่อไป (ชวิน ชูสกลุ ,2558) 
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วธีิการศึกษา 

 กลุ่มตวัอยา่งการศึกษาวิจยัน้ี คือกองทุนตราสารทุนท่ีอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ โดยวิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างตามการแบ่งประเภทตาม Morningstar โดย

เลือกกองทุนรวมท่ีมีอายุการดาํเนินงานตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป โดยมีจาํนวนกองทุนรวมท่ีทาํการสุ่มกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 

73 กองทุนรวมแบ่งเป็นกองทุนรวมท่ีลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่จาํนวน 50 กองทุน และกองทุนรวมท่ีลงทุนในหุ้น

ขนาดกลางและเล็กจาํนวน 23 กองทุนทาํการเก็บข้อมูลแบบทุติยภูมิ ในช่วงระยะเวลาตั้ งแต่มกราคม 2557 – 

ธันวาคม 2561 มีตัวแปรต้นในการศึกษาทั้ งหมด 8 ตัวแปรประกอบด้วยอายุกองทุนรวม กองทุนรวมในเครือ  

ธนาคารพาณิชย ์สดัส่วนตราสารทุนกองทุนรวม อตัราค่าใชจ่้ายกองทุนรวม นโยบายการจ่ายเงินปันผล Morningstar 

Rating Morningstar Style และกองทุนรวมประหยัดภาษี ส่วนตัวแปรตามในการศึกษาทั้ งหมด 3 ตัวแปร

ประกอบดว้ย อตัราผลตอบแทนกองทุนรวมยอ้นหลงั 1 ปีอตัราผลตอบแทนกองทุนรวมยอ้นหลงั 3 ปี และอตัรา

ผลตอบแทนกองทุนรวมยอ้นหลงั 5 ปี โดยทาํการศึกษาคุณลกัษณะท่ีมีผลต่อตวัแปรตามอย่างอตัราผลตอบแทน

กองทุนรวมในช่วงระยะเวลาต่างๆดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงอนุมาน ทั้งยงันาํตวัแปรตน้และตวัแปรตามมาทาํ

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปรด้วยการสร้างสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regressions) พร้อมทั้งสมมติฐานในการศึกษาตวัแปรตน้ทั้งหมด 

Table 1: ตารางสรุปสญัลกัษณ์ตวัแปรตน้ในการทดสอบสมการ 

ลาํดบั ตวัแปรตน้ สญัลกัษณ์ 

1 อายโุครงการ AGE 

2 กองทุนรวมในเครือธนาคารพาณิชย ์ BANK 

3 นโยบายการจ่ายเงินปันผลกองทุน DIV 

4 สดัส่วนการลงทุนในตราสารทุน  EQUITY 

5 ค่าธรรมเนียมกองทุนรวม  EXR 

6 Morningstar Rating  RATING 

7 Morningstar Style Box  STYLE 

8 กองทุนรวมประหยดัภาษี  TAX 
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ผลการศึกษา 

สมการถดถอยเชิงพหุคูนอตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 1 ปี 

R1Y = -6.595757 -0.150616AGE -1.709173BANK -0.674914DIV -0.055629EQUITY -2.127129EXR 

+1.100337RATING +6.357478STYLE +0.278245TAX 

 

Table 2: สรุปทิศทางความสมัพนัธ์ตวัแปรตน้ท่ีมีผลต่อตวัแปรตามในสมการผลตอบแทนกองทุนรวมยอ้นหลงั 1 ปี  

 

ลาํดบั ตวัแปรตน้ 
ทิศทางความสมัพนัธ์ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตามสมมติฐาน ตามสมการ 

1 AGE + - ไม่สามารถปฏิเสธ H0 

2 BANK + - ไม่สามารถปฏิเสธ H0 

3 DIV - - ไม่สามารถปฏิเสธ H0 

4 EQUITY + - ไม่สามารถปฏิเสธ H0 

5 EXR - - ไม่สามารถปฏิเสธ H0 

6 RATING + + ปฏิเสธ H0 

7 STYLE + + ไม่สามารถปฏิเสธ H0 

8 TAX + + ไม่สามารถปฏิเสธ H0 

 

 จากตารางพบว่ามีตวัแปรตน้จาํนวน 5 ตวัท่ีมีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกนัระหว่างสมมติฐานกบัสมการ

ไดแ้ก่ DIV ,EXR ,RATING ,STYLE ,TAX โดยท่ีมีเพียงตวัแปรตน้ RATING ท่ีมีระดบันยัสาํคญันอ้ยกวา่ 0.05 

 

สมการถดถอยเชิงพหุคูนอตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 3 ปี 

R3Y =  - 4. 960304 - 0. 053967AGE + 2. 377448BANK + 0. 038389 DIV + 0. 033535EQUITY - 0. 618328EXR 

+1.805544RATING +4.262954STYLE -0.668935TAX 
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Table 3: สรุปทิศทางความสมัพนัธ์ตวัแปรตน้ท่ีมีผลต่อตวัแปรตามในสมการผลตอบแทนกองทุนรวมยอ้นหลงั 3 ปี  

 

ลาํดบั ตวัแปรตน้ 
ทิศทางความสมัพนัธ์ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตามสมมติฐาน ตามสมการ 

1 AGE + - ไม่สามารถปฏิเสธ H0 

2 BANK + + ปฏิเสธ H0 

3 DIV - + ไม่สามารถปฏิเสธ H0 

4 EQUITY + + ไม่สามารถปฏิเสธ H0 

5 EXR - - ไม่สามารถปฏิเสธ H0 

6 RATING + + ปฏิเสธ H0 

7 STYLE + + ปฏิเสธ H0 

8 TAX + - ไม่สามารถปฏิเสธ H0 

 

 จากตารางพบว่ามีตวัแปรตน้จาํนวน 4 ตวัท่ีมีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกนัระหว่างสมมติฐานกบัสมการ

ได้แก่ BANK, EQUITY, RATING, STYLE และมีตัวแปรต้น 3 ตัวได้แก่ BANK, RATING, STYLE มีระดับ

นยัสาํคญันอ้ยกวา่ 0.05 

สมการถดถอยเชิงพหุคูนอตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 5 ปี 

R5Y = -0.692557 -0.186889AGE +0.538524BANK +0.001021DIV +0.007667EQUITY 

+0.185532EXR +1.783723RATING +1.930640STYLE -0.530267TAX 

 

Table 4: สรุปทิศทางความสมัพนัธ์ตวัแปรตน้ท่ีมีผลต่อตวัแปรตามในสมการผลตอบแทนกองทุนรวมยอ้นหลงั 5 ปี  

 

ลาํดบั ตวัแปรตน้ 
ทิศทางความสมัพนัธ์ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตามสมมติฐาน ตามสมการ 

1 AGE + - ปฏิเสธ H0 

2 BANK + + ไม่สามารถปฏิเสธ H0 

3 DIV - + ไม่สามารถปฏิเสธ H0 

4 EQUITY + + ไม่สามารถปฏิเสธ H0 

5 EXR - + ไม่สามารถปฏิเสธ H0 

6 RATING + + ปฏิเสธ H0 

7 STYLE + + ปฏิเสธ H0 

8 TAX + - ไม่สามารถปฏิเสธ H0 
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 จากตารางพบว่ามีตวัแปรตน้จาํนวน 4 ตวัท่ีมีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกนัระหว่างสมมติฐานกบัสมการ

ไดแ้ก่ BANK , EQUITY, RATING , STYLE และมีตวัแปรตน้จาํนวน 3 ตวัแปรท่ีมีระดบันยัสําคญัน้อยกว่า 0.05  

ไดแ้ก่ AGE, RATING, STYLE   

การอภิปายผล 

 การทดสอบสมการผลตอบแทนกองทุนยอ้นหลงั 3 ปี พบว่าสมมติในเร่ืองของกองทุนรวมท่ีอยู่ในเครือ

ธนาคารพาณิชย์กับไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทน ซ่ึงตัวแปรต้นดังกล่าวจะมี

ความสมัพนัธ์ต่อตวัแปรตามอยา่งอตัราผลตอบแทนในช่วงระยะเวลา 3 ปีเท่านั้น ซ่ึงใกลเ้คียงกบังานวิจยัของชวิน ชู

สกุล ท่ีค้นพบว่ากองทุนรวมในเครือธนาคารมีผลการดําเนินงานไม่แตกต่างจากกองทุนท่ีไม่ได้อยู่ในเครือ

ธนาคาร จึงอาจกล่าวไดว้่ากองทุนรวมในเครือธนาคารพาณิชยน่์าจะสามารถสร้างผลตอบแทนกองทุนรวมไดดี้

ในช่วงระยะเวลาการลงทุนปานกลางท่ี 3 ปี  

  ส่วนการทดสอบสมการผลตอบแทนกองทุนยอ้นหลัง 5 ปี พบว่ามีสมมติฐานเร่ืองอายุกองทุนท่ีมี

ความสมัพนัธ์ต่อผลตอบแทนกองทุน แต่จากการทดสอบสมการพบวา่อายุกองทุนมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนั

ขา้มกบัผลตอบแทนทั้ง 3 สมการ โดยมีค่านยัสาํคญัในสมการอตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 5 ปีเท่านั้น ดงันั้นในการ

เลือกลงทุนในกองทุนรวมด้วยคุณลักษณะอายุกองทุนรวมท่ีจัดตั้ งมาเป็นเวลานานจึงไม่ได้สามารถสร้าง

ผลตอบแทนท่ีสูงตามสมมติฐาน หากแต่เป็นทิศทางตรงกนัขา้มกบัอายุกองทุนรวมดว้ย ซ่ึงใกลเ้คียงกบังานวิจยัของ 

อภิชญา คลา้ยรัศมี ท่ีอายุกองทุนรวมไม่มีความสัมพนัธ์กนัระหว่างผลตอบแทนกองทุนกบัอายุกองทุนรวม ทั้งยงัมี

ทิศทางตรงกนัขา้ม (-) เหมือนกนัในสมการอตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 1 ปี และ 3 ปี แต่จะขดัแยง้กบังานวิจยัน้ีใน

ส่วนผลตอบแทนยอ้นหลงั 5 ปีท่ีงานวิจยัน้ีมีนยัสาํคญัในทิศทางตรงกนัขา้ม (-) ส่วนของอภิชญา คลา้ยรัศมี จะไม่มี

นยัสาํคญัและเป็นในทิศทางเดียว (+) ซ่ึงอาจจะมองไดว้่าเม่ืออายุกองทุนรวมมาก ปริมาณเงินทุนท่ีมากตามไปดว้ย

ทาํใหเ้กิดการบริหารกองทุนท่ียากข้ึน 
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สรปุผลการศึกษา 

Table 5: ตารางสรุปความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม และค่านยัยะสาํคญัทั้ง 3 สมการ 

 

ลาํดบั ตวัแปรตน้ 
R1Y R3Y R5Y 

Coefficient Prob. Coefficient Prob. Coefficient Prob. 

1 AGE -0.15062 0.1742 -0.05397 0.4527 -0.18689 0.0000 

2 BANK -1.70917 0.2212 2.377448 0.0105 0.538524 0.1992 

3 DIV -0.67491 0.5279 0.038389 0.956 0.001021 0.9975 

4 EQUITY -0.05563 0.3342 0.033535 0.3715 0.007667 0.6564 

5 EXR -2.12713 0.0527 -0.61833 0.3819 0.185532 0.568 

6 RATING 1.100337 0.0879 1.805544 0.0000 1.783723 0.0000 

7 STYLE 6.357478 0.000 4.262954 0.0000 1.93064 0.0000 

8 TAX 0.278245 0.832 -0.66894 0.4348 -0.53027 0.1807 

Adjusted R-squared 0.348262 0.545615 0.737631 

 

 ในการศึกษาอตัราผลตอบแทนกองทุนยอ้นหลงั 1 ปีพบว่ามีเพียงตวัแปรตน้ Morningstar Style box ท่ีมี

ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนกองทุนรวมกล่าวคือหากเลือกลงทุนในกองทุนรวมท่ีลงทุนใน

หุน้ขนาดใหญ่จะสร้างผลตอบแทนมากกวา่กองทุนรวมท่ีลงทุนในหุน้ขนาดกลางและเลก็ 

ส่วนการศึกษาอตัราผลตอบแทนกองทุนยอ้นหลงั 3 ปี พบว่ามีตัวแปรต้นได้แก่ กองทุนรวมในเครือธนาคาร

พาณิชย์Morningstar Rating และ Morningstar Style ท่ีมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทน

กองทุน  กล่าวคือหากเลือกลงทุนในกองทุนรวมท่ีอยู่ในเครือธนาคารพาณิยช์จะสามารถสร้างผลตอบแทนได้

มากกว่ากองทุนรวมท่ีไม่อยู่ในเครือธนาคารพาณิชย ์และการจดัอนัดบัของ Morningstar Rating  หากมีการปรับ

Rating เพ่ิมข้ึน 1 ระดบั จะสามารถสร้างผลตอบแทนไดเ้พ่ิมข้ึน  

การศึกษาสมการอตัราผลตอบแทนกองทุนยอ้นหลงั 5 ปี พบว่ามีตวัแปรตน้อายุกองทุนรวม ท่ีมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราผลตอบแทนกองทุน กล่าวคือหากเลือกลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีอายกุองทุนรวมเพ่ิมข้ึน

(ลดลง) 1 ปี โดยเฉล่ียจะทาํให้ผลตอบแทนเพ่ิมข้ึน(ลดลง)และ Morningstar Rating กับ Morningstar  Style ท่ีมี

ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนกองทุน  

  และจา กกา รทดสอบอัตราผลตอบแทนกองทุนรวมในช่วง  1 ,3 และ  5  ปี  มี เ พียงตัวแปรต้น 

Morningstar Style ท่ีมีค่านยัสาํคญันอ้ยกวา่ 0.05 และความสมัพนัธ์ทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนกองทุนรวม

ทั้งหมด กล่าวคือหากเลือกลงทุนในกองทุนรวมท่ีลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่นั้นสามารถสร้างผลตอบแทนไดดี้กว่า

กองทุนรวมท่ีลงทุนในหุน้ขนาดกลางและเลก็  
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 ส่วนตวัแปรตน้ทั้งหมด 4 ตวัไดแ้ก่ นโยบานการจ่ายเงินปันผล,สัดส่วนตราสารหน้ีในกองทุนรวม,อตัรา

ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม และกองทุนรวมประหยัดภาษี มีค่านัยสําคัญมากกว่า  0.05 ทั้ งหมด กล่าวคือไม่พบ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้ดงักล่าวกบัอตัราผลตอบแทนกองทุนรวม  

ข้อเสนอแนะ 

 

  หุ้นท่ีมีขนาดใหญ่ในประเทศไทยนั้นยงัคงเป็นตราสารทุนท่ีสําคญัท่ีนกัลงทุนควรเลือกถือไวเ้น่ืองจากมี

ความมัน่คงสูงต่อปัจจยัภายนอก จากการท่ีผา่นการดาํเนินงานมาเป็นระยะเวลานานและมีความผนัผวนตํ่า แต่ในหุน้

ท่ีมีขนาดกลางและเล็กก็ยงัคงมีความน่าสนใจอยู่เช่นเดียวกนัสําหรับนกัลงทุนท่ีคาดหวงัผลตอบแทนท่ีสูง แต่ใน

ขณะเดียวกันนักลงทุนก็ต้องยอมรับความเส่ียงจากความผนัผวนท่ีสูงตามมาได้ด้วย และทั้ งน้ีการจัดอันดับ

ของ Morningstar Rating ถือเป็นเคร่ืองมือท่ีเป็นประโยชน์และเช่ือถือไดส้ําหรับในนกัลงทุนในการเลือกกองทุน

รวมท่ีมีอยู่จาํนวนมากในประเทศไทย เน่ืองจาก Morningstar มีการคาํนวณนั้นคิดมาจากค่าท่ีเรียกว่า Morningstar 

Risk Adjusted Return (MRAR) โดยเป็นค่าท่ีถูกปรับดว้ยความเส่ียงจากการใชท้ฤษฎีอรรถประโยชน ์         (Investor 

Utility Curve) นั้นเอง ดงันั้นกองทุนท่ีมีความเส่ียงมากหรือมีความผนัผวนมากจะโดนตดัคะแนนมากกวา่กองทุนท่ีมี

ผลตอบแทนสมํ่าเสมอหรือมีความผนัผวนนอ้ยกวา่ จากนั้นจะนาํผลตอบแทน (MRAR) มาจดัอนัดบั (Ranking)  

 อยา่งไรกต็ามสมการในงานวิจยัยงัมีขอ้จาํกดัในแต่ละช่วงเวลา 1 ปี, 3ปี และ 5ปี เช่นทิศทางการปรับตวัของ

ดชันีอตัราผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย(์SET TRI) ตวัอย่างในอตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 1 ปีเป็นช่วงเวลาท่ี

ดัชนีอัตราผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ติดลบ(-5.23%) ส่งผลให้สมการอาจไม่สามารถทดสอบอัตรา

ผลตอบแทนในสถานการณ์ท่ีตลาดหลกัทรัพยมี์การปรับตวัสูงข้ึน 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทํางานกบัประสิทธิภาพในการทํางานของ

บุคลากร บริษทั ผลติไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

The relationship between motivation to work and work efficiency of personnel 

of Ratchaburi Electricity Generating Holding Public Company Limited 

 

กติตธัิช ชวกุล* และภูษิต วงศ์หล่อสายชล** 

Kittithat Chawakul* and Phusit Wonglorsaichon** 

 

บทคดัย่อ 

 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจของพนกังาน บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั 

(มหาชน) 2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการทาํงานของบุคลากร บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 

และ3. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจกบัประสิทธิภาพในการทาํงานของบุคลากรบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี

โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) โดยการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบเชิงปริมาณ มีกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 150 คน โดย

เคร่ืองมือในการวิจยั คือ แบบสอบถาม ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบ

แบบสอบถาม แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจในการทาํงาน และแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั

ประสิทธิภาพในการทาํงาน ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ คือ การแจง

แจกความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ร้อยละ การทดสอบค่าที(t-test)และใช้สถิติการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว และและการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ  จากการศึกษาแรงจูงใจในการทาํงานของบุคลากร

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง พบว่า แรงจูงใจในการทาํงานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางและประสิทธิภาพใน

การทาํงานอยูใ่นระดบัมาก 

 

คาํสาํคญั : แรงจูงใจ, ประสิทธิภาพในการทาํงาน 
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ABSTRACT 

 The purpose of this research was to:  1.  To study the motivation of employees of Ratchaburi Electricity 

Generating Holding Public Company Limited 2.  To study the working efficiency of personnel of Ratchaburi 

Electricity Generating Holding Public Company Limited and 3.  To study the relationship between motivation and 

work efficiency of company personnel Ratchaburi Electricity Generating Holding Public Company Limited.  This 

research is a quantitative research. There are 150 sample groups. The research tool is a questionnaire consisting of 

3 parts: a questionnaire about the personal characteristics of the respondents. Questionnaire for opinions about work 

motivation And questionnaires about the work efficiency The analysis of the data from the questionnaire by using 

statistical package is the distribution of frequency, mean, standard deviation, percentage, t-test and one-way analysis 

of variance. And and multiple regression analysis From the study of motivation in the work of company personnel 

Ratchaburi Electricity Generating Holding found that overall work motivation was at a moderate level and the work 

efficiency was at a high level. 

 

Keywords: motivation, work efficiency 

 

บทนํา 

 

บริษทัผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิงซ่ึงเป็นบริษทัเอกชนท่ีผลิตไฟฟ้าชั้นนาํมุ่งไปสู่แปซิฟิกท่ีตอ้งมีการพฒันา

คุณภาพภายในองคก์ร เพ่ือนาํไปสู่การพฒันาท่ีมีความยัง่ยืน โดยขอ้มูลบริษทัเป็นบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง 

จาํกดั (มหาชน) เป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนชั้นนาํของประเทศไทยท่ีมุ่งมัน่สู่การเป็นบริษทัพลงังานชั้นนาํครบวงจรท่ี

สร้างมูลค่าในเอเชียแปซิฟิก ตามวิสัยทศัน์ท่ีกาํหนดไว ้บริษทัฯ ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2543 ดว้ยทุนจดทะเบียน 

14,500 ลา้นบาท และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ถือหุ้นส่วนใหญ่ ร้อยละ 45 ปัจจุบนั บริษทัฯ มี

สถานะเป็นบริษทัมหาชน และจดทะเบียนซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชส้ญัลกัษณ์ 

“RATCH” ในการซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ริษทัฯ ประกอบธุรกิจในรูปแบบบริษทัโฮลด้ิง โดยลงทุนถือหุน้ในบริษทัอ่ืน 

ซ่ึงมีสถานะเป็นบริษทัหลกั บริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัร่วมคา้ของบริษทัฯ ข้ึนอยูก่บัสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ 

ท่ีผ่านมาบริษทัฯ ไดล้งทุนในบริษทัพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าท่ีใชเ้ช้ือเพลิงหลกัประเภทต่างๆ โครงการพลงังาน

ทดแทน ตลอดจนธุรกิจเก่ียวเน่ืองกบัการผลิตไฟฟ้าและธุรกิจพลงังานดา้นอ่ืนๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

รายไดห้ลกัของบริษทัฯ มาจากเงินปันผลและส่วนแบ่งกาํไร  เป็นบริษทัท่ีมีนโยบายในการกาํกบัดูแลกิจการคือ

จะต้องมีแนวปฏิบัติท่ีเป็นมาตรฐานสากลในการจดัการท่ีดีเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการ

บริหารงานและดาํเนินงานเป็นท่ียอมรับ และสร้างความเช่ือมัน่ใหเ้กิดแก่ ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

และเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

หมายถึง การบริหารจดัการบริษทัท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้และคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 58



ทั้งน้ีทางบริษทัจึงไดมี้การจดัการคุณภาพในทุกๆปีใหแ้ก่บริษทั เพ่ือทาํใหบ้ริษทัมีระบบการจดัการคุณภาพ

ท่ีดีข้ึน แต่พบว่า พนกังานบางคนยงัขาดแรงจูงใจท่ีจะทาํงาน ทั้งๆท่ีบริษทัให้ความใส่ใจกบัพนักงาน แต่ก็ยงัไม่

เพียงพอต่อความตอ้งการของพนกังาน และนาํไปสู่การลาออกในท่ีสุด ผูวิ้จยั จึงตอ้งหาวิธีท่ีจะทาํให้พนกังานเกิด

แรงจูงใจในการทาํงานให้ดียิ่งข้ึน จากท่ีไดศึ้กษาพบว่า แรงจูงใจนั้นเป็นส่วนสําคญัท่ีจะทาํให้การทาํงานนั้นมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยดูไดจ้ากวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีผูวิ้จยัไดไ้ปคน้หามา เช่น เกศณรินทร์ งามเลิศ(2559) ทาํวิจยั

เร่ือง แรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานและลูกจา้งองคก์ารคลงัสินคา้, กานดา คาํมาก 

(2555) แรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานในอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์

ในจังหวดันครราชสีมา, ปวีณรัตน์ สิงหภิวฒัน์ (2557) แรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัลาํปาง, ปัญญาพร ฐิติพงศ์ ประสพชยั พสุนนท์ (2559) แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรในบริษทัก่อสร้าง:กรณีศึกษา บริษทั อินเตอร์ เอก็ซ์เพิร์ท คอนสตรัคชัน่ 

จาํกดั, ทศพร ทรงเกียรติ (2554) แรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานดา้นภูมิสารสนเทศของพนกังานการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวดัลพบุรี,ร้อยเอก ศักรินทร์ นาคเจือ (2557) ความสัมพนัธ์ระหว่าง

แรงจูงใจกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการ กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนยก์ารอุตสาหกรรมป้องกนั

ประเทศและพลงังานทหาร,ภทัรนันท์ ศิริไทย,ดร.ชิตพล ชัยมะดัน (2559) ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจกบั

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรวิทยาลยัชุมชนสระแกว้และอ่ืน ๆ 

จากท่ีไดส้ัมภาษณ์ทางบริษทัพบว่า แต่ละปีอตัราความพึงพอใจของบุคลากรบริษทันอ้ยลงมาก เน่ืองจาก

พนกังานขาดแรงจูงใจในการทาํงานแลว้ยงัส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพในการทาํงานนอ้ยลง ทางบริษทัจึงพยายามท่ี

จะหาวิธีท่ีจะทาํให้พนกังานหรือบุคลากรมีแรงจูงใจเพ่ิมมากข้ึนแลว้ทาํให้พนักงานมีความสุขในการทาํงานมาก

ยิ่งข้ึนดว้ย 

 

กรอบแนวคดิ 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

แรงจงูใจในการทาํงาน 

1.ดา้นความสาํเรจ็ของงาน 

2.ดา้นการยอมรบันบัถอื 

3.ดา้นลกัษณะงาน 

4.ดา้นความรบัผดิชอบ 

5.ดา้นความกา้วหน้า 

6.ดา้นค่าตอบแทน 

7.ดา้นความมั �นคงในการทาํงาน 

8.ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 

9.ดา้นนโยบายและการบรหิาร 

10.ดา้นสภาพการทาํงาน 

 

ประสิทธิภาพการทาํงาน 

1.ดา้นคุณภาพ 

2.ดา้นปรมิาณ 

3.ดา้นเวลา 

4.ดา้นค่าใชจ่้าย 

ประชากรศาสตร ์

เพศ 

อาย ุ

ระดบัการศกึษา 

รายได ้

ตําแหน่งในการทาํงาน 

ประสบการณ์ในการทาํงาน 
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ทบทวนวรรณกรรม 

 

 การศึกษาเร่ือง ความสัมพนัระหว่างแรงจูงใจในการทาํงานกบัประสิทธิภาพในการทาํงานของบุคลากร

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) มีแนวคิดและทฤษฎี ดงัน้ี 

แรงจูงใจในการทํางาน 

 คือแรงผลกัดนัใหค้นเกิดพฤติกรรม มีการกาํหนดทิศทางและเป้าหมายของพฤติกรรมดว้ย คนท่ีมีแรงจูงใจ

มาก จะใชค้วามพยายามในการไปสู่เป้าหมายใหม้ากท่ีสุด แตคนท่ีมีแรงจูงใจนอ้ย จะไม่แสดงพฤติกรรม ลม้เลิกหรือ

การกระทาํก่อนบรรลุเป้าหมาย โดยมีผูใ้หค้วามหมายต่างๆไวด้งัน้ี 

 แรงจูงใจ หมายถึง “บางส่ิงบางอย่างท่ีอยู่ภายในตวัของบุคคลท่ีผลทาํใหบุ้คคลตอ้งกระทาํหรือเคล่ือนไหว 

หรือมีพฤติกรรม ในลกัษณะท่ีมีเป้าหมาย” (Walters.1978 :218) 

 แรงจูงใจ หมายถึง “สภาวะท่ีอยู่ภายในตัวท่ีเป็นพลงั ทาํให้ร่างกายมีการเคล่ือนไหว ไปในทิศทางท่ี

เป้าหมายท่ีไดเ้ลือกไวแ้ลว้ ซ่ึงมกัจะเป็นเป้าหมายท่ีมีสภาวะส่ิงแวดลอ้ม” (Loundon and Bitta.1988:368)  

องคป์ระกอบท่ีสาํคญั 2 ประการ คือ 

 1) เป็นกลไกท่ีไปกระตุน้พลงัของร่างกายเกิดการกระทาํ 

 2) เป็นแรงบงัคบัใหก้บัพลงัของร่างกายท่ีจะกระทาํอยา่งมีทิศทาง 

 แรงจูงใจในการทาํงาน หมายถึง ส่ิงท่ีช่วยกระตุน้พฤติกรรมใหบุ้คคลทาํในส่ิงต่างๆใหบ้รรลุเป้าหมายโดย

มาจากภายนอกและภายใน และเป็นไปตามกระบวนการจูงใจของแต่ละคน (ชาญศิลป์ วาสบุญมา, 2549 :26)  

 แรงจูงใจในการทาํงาน หมายถึง แรงผลกัดนัหรือเง่ือนไขต่างๆท่ีมีอยู่ภายในและภายนอกตวับุคคลท่ี

กระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมการทาํงานทิศทางในการกระทาํ ดงันั้นแรงจูงใจจึงเป็นกระบวนการทางจิตใจท่ีเกิดจากการ

ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและสภาพแวดลอ้ม (Pinder, 1998) 

 

ประสิทธิภาพในการทํางาน 

ความหมายของประสิทธิภาพ 

 โดยคนจะเข้าใจว่า คาํว่า ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จะมีความหมายคลา้ยๆกัน จริงๆแลว้มันมี

ความหมายท่ีต่างกนั เพราะคาํวา่ ประสิทธิภาพมาจาก การทาํงานท่ีรวดเร็วหรือการทาํงานท่ีประหยดัต่อเวลา ส่วนคาํ

ว่า ประสิทธิผล การทาํงานท่ีบรรลุผลตามเป้าหมาย การทาํงานท่ีดีนั้นไม่จาํเป็นจะตอ้งมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 

เพราะถา้เรามีประสิทธิผลกส็ามารถทาํใหง้านสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีไดเ้ช่นกนั นอกจากน้ียงัมีผูใ้หค้วามหมาย ของ

คาํวา่ ประสิทธิภาพ ไวม้ากมาย ดงัน้ี 

 Peterson & Plowman (1953, p.433 อา้งถึงใน อรุโณ อิศรวิชิตชยักุล, 2546, น.18) ไดใ้หค้วามหมายของคาํ

วา่ ประสิทธิภาพ ตามนยัเชิงธุรกิจวา่ หมายถึง การผลิตสินคา้ใหมี้คุณภาพ เหมาะสมตามความตอ้งการมากท่ีสุด โดย

ใชต้น้ทุนในการผลิตตํ่าท่ีสุดซ่ึงประสิทธิภาพในทางธุรกิจนั้นมุ่งพิจารณาในเร่ืองประสิทธิภาพของงาน โดยอาศยั

ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้าย คุณภาพ เวลาและวิธีการเป็นส่ิงสาํคญั 

 Peter Drucker (1967) ความสามารถในการใชท้รัพยากรในกระบวนการเปล่ียนแปลงเพ่ือบรรลุจุดหมาย

ขององคก์ารไดดี้ 
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 ยวุนุช กลุาตี (2548) ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีนาํเขา้(input) และผลลพัธ์ท่ีออกมา(Output) เพ่ือสร้างให้

เกิดต้นทุนสําหรับทรัพยากรตํ่าสุดซ่ึงเป็น การทาํอย่างหน่ึงท่ีถูกต้อง (Doing things right) โดยคาํนึงถึงวิธีการ 

(Means)ใชท้รัพยากร (Resources) ใหเ้กิดการประหยดัหรือส้ินเปลืองนอ้ยท่ีสุด 

 กูด (Good 1973, อา้งอิงใน บุญหนา จิมานงัและฤดี แสงเดือนฉาย, 5) หมายถึงความสามารถท่ีจะทาํให้

เกิดผลสําเร็จตามความปรารถนาโดยใชเ้วลาและความพยายามเพียงเลก็นอ้ยก็สามารถทาํให้ผลงานท่ีไดส้ําเร็จได้

อยา่งสมบูรณ์ 

 รัตนา อตัภูมิสุวรรณ์ (2537) สรุปความหมายของประสิทธิภาพวา่เป็นการเปรียบเทียบระหวา่งผลผลิตจริงท่ี

ไดผ้่านกระบวนการบริหาร อาจเป็นสินคา้ หรือบริการเปรียบเทียบกบัปัจจยันาํเขา้ หรือทรัพยากรการบริหาร หาก

ปัจจยันาํเขา้มีนอ้ยกวา่ผลผลิตท่ีได ้แสดงวา่มีความประหยดัในการใชท้รัพยากรในการบริหาร 

 ไรท ์และสมิท (Ryan & Smith, 1954) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า เป็นความสัมพนัธ์ระหว่างผลลพัธ์ในแง่บวก

กบัส่ิงท่ีทุ่มเทและลงทุนให้กบังานซ่ึงประสิทธิภาพในการทาํงานนั้น มองจากแง่ของการทาํงานของแต่ละบุคคล 

โดยพิจารณาเปรียบเทียบส่ิงท่ีกบังาน เช่น ความพยายาม กาํลงังานกบัผลลพัธ์ท่ีไดรั้บจากงานนั้นๆ 

 จากความหมายต่างๆท่ีมีผูเ้ขียนไว ้สรุปว่า ประสิทธิภาพในการทาํงาน คือส่ิงท่ีบุคคลปฏิบติัและทาํสําเร็จ 

โดยใชร้ะยะเวลาอนัสั้น การประหยดัตน้ทุน และพลงังานใหน้อ้ยท่ีสุดและมีคุณภาพมากท่ีสุดในการทาํงาน แต่ทั้งน้ี

ข้ึนอยูก่บัความสามารถและความชาํนาญของแต่ละคนดว้ยวา่จะทาํงานไดอ้อกมามีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด 

 

วธีิการศึกษา 

 ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ บุคลากรในบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกัด

(มหาชน)  จาํนวน 150 คน   ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา ประกอบดว้ย 2 ตวัแปร คือ ตวัแปรตน้ และตวัแปรตามดงัน้ี 

ตวัแปรตน้ คือ ประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ, อายุ, ระดบัการศึกษา, รายได ้ตาํแหน่งในการทาํงานและ

ประสบการณ์ในการทาํงาน  

ตวัแปรตน้ประกอบดว้ย     

 ตวัแปรตน้ดา้นแรงจูงใจในการทาํงาน เอามาจากทฤษฎีของ Herzberg จะประกอบดว้ย 10 ดา้น แบ่งเป็น 2 

ปัจจยั คือดา้น1.ดา้นความสาํเร็จของงาน 2.ดา้นการยอมรับนบัถือ 3.ดา้นลกัษณะงาน 4.ดา้นความรับผิดชอบ 5.ดา้น

ความกา้วหน้า 6.ดา้นค่าตอบแทน 7.ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน 8.ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 9.ดา้น

นโยบายและการบริหาร 10.ดา้นสภาพการทาํงาน  

 ตวัแปรตามดา้นประสิทธิภาพในการทาํงาน เอามาจากทฤษฎีของ Peterson&Plowman จะประกอบดว้ย 4 

ดา้น คือ 

      ดา้นคุณภาพ ดา้นปริมาณ ดา้นเวลา และดา้นค่าใชจ่้าย  

      เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล คือ แบบสอบถาม (Questionaire)โดยแบ่งเป็นออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

คือ แบบสอบถามดา้นลกัษณะข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ดา้นแรงจูงใจในการทาํงานและด้าน

ประสิทธิภาพในการทาํงาน 
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 ผูวิ้จยัเลือกใชแ้บบสอบถามปลายเปิด เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษางานวิจยัน้ี โดยกาํหนดแนวคาํตอบให้

ผูต้อบแบบสอบถามใชเ้พ่ือเลือกคาํตอบท่ีกาํหนดไวท้ั้งน้ีแบบสอบถาม 1 ชุดประกอบดว้ยคาํถามทั้งหมด 42 ขอ้ โดย

แบ่งเป็นออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามดา้นลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 6 ขอ้ ประกอบดว้ย 

เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน ตาํแหน่งงาน ประสบการณ์ในการทาํงาน ทั้งน้ีผูต้อบแบบสอบถามสามารถ

เลือกตอบไดเ้พียงขอ้เดียวท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 

 ส่วนท่ี 2 แรงจูงใจในการทาํงาน แบ่งออกเป็น 10 ดา้น ของ Herzberg มีจาํนวนคาํถามทั้งหมด 40 ขอ้ 

1.ดา้นความสาํเร็จของงาน                  จาํนวน 4 ขอ้ 

2.ดา้นการยอมรับนบัถือ    จาํนวน 4 ขอ้ 

3.ดา้นลกัษณะงาน                             จาํนวน 4 ขอ้ 

4.ดา้นความรับผิดชอบ    จาํนวน 4 ขอ้ 

5.ดา้นความกา้วหนา้    จาํนวน 4 ขอ้ 

6.ดา้นค่าตอบแทน    จาํนวน 4 ขอ้ 

7.ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน   จาํนวน 4 ขอ้ 

8.ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล                 จาํนวน 4 ขอ้ 

9.ดา้นนโยบายและการบริหาร   จาํนวน 4 ขอ้ 

10.ดา้นสภาพการทาํงาน                 จาํนวน 4 ขอ้ 

แบบสอบถามส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามแบบ Likert’s-Scale 5 ระดับความสําคญั โดยมีกาํหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดงัน้ี 

ระดบัคะแนน      ระดบัความคิดเห็น 

5  นอ้ยท่ีสุด 

4  นอ้ย 

3  ปานกลาง  

2  มาก 

1  มากท่ีสุด 

 

 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามดา้นประสิทธิภาพการทาํงาน แบ่งออกเป็น 4 ดา้น มีจาํนวนคาํถามทั้งหมด 12 ขอ้

ดงัน้ี 

1.ดา้นคุณภาพ จาํนวน 4 ขอ้ 

2.ดา้นปริมาณ จาํนวน 4 ขอ้ 

3.ดา้นเวลา จาํนวน 4 ขอ้ 

4.ดา้นค่าใชจ่้าย  จาํนวน 4 ขอ้ 
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 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามแบบ(Likert-Scale) 5 ระดบัการส่งผล โดยมีกาํหนดการเกณฑใ์หค้ะแนนดงัน้ี 

ระดบัคะแนน      ระดบัความคิดเห็น 

5  นอ้ยท่ีสุด 

4  นอ้ย 

3  ปานกลาง  

2  มาก 

1  มากท่ีสุด 

 

 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามใหก้บัพนกังานแต่ละแผนกและแต่ละระดบัตามท่ีกาํหนด

โดยวิธีการใชก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด ตั้งแต่เดือนกนัยายน-ตุลาคม 2561 และวิเคราะห์ผลในกลางเดือนตุลาคม 2561 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี  

 ใชวิ้ธีแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  ใชส้ถิติการวิเคราะห์ค่าที(Independent t-test) ใชเ้ปรียบเทียบค่าเฉล่ียกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนั

คือ ดา้นเพศและแรงจูงใจในการทาํงาน  

 ใชส้ถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ใชเ้ปรียบเทียบกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 

กลุ่ม คือดา้นส่วนบุคคลและดา้นประสิทธิภาพในการทาํงาน 

 ใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ระหว่าง แรงจูงใจในการ

ทาํงานและ ประสิทธิภาพในการทาํงาน 

 

ผลการศึกษา 

 

 1.จากการศึกษาแรงจูงใจในการทาํงานของบุคลากรบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง พบวา่ แรงจูงใจในการ

ทาํงานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีเยอะท่ีสุดคือ ดา้นการยอมรับนบัถือ 

โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96 เน่ืองจาก บุคลากรบริษทั มีการตั้งใจทาํงานจนไดค้วามช่ืนชม พอไดรั้บความช่ืนชมก็ทาํ

ให้มีกาํลงัใจท่ีจะทาํงานดียิ่งข้ึนในคร้ังต่อๆไป จึงทาํให้ไดรั้บการยอมรับนับถือจากเพ่ือนร่วมงานและผูบ้ริหาร 

รองลงมา คือ ดา้นลกัษณะงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 และดา้นความสาํเร็จของงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.30 และดา้นท่ี

นอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นนโยบายและการบริหาร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.83 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุรสิทธ์ิ อ่อนดี ไดศึ้กษาเร่ือง 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั ชินเอ-ไฮเทค จาํกดั ซ่ึงจากท่ีมีการศึกษาพบว่ามี

เพศท่ีเหมือนกนั คือ เพศหญิง และแรงจูงใจท่ีอยูใ่นระดบัปานกลางเหมือนกนั 

 เพศ พบวา่ พนกังานของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง (มหาชน) ท่ีมีเพศแตกต่างกนั จะมีประสิทธิภาพท่ี

แตกต่างกนัและไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เพศหญิงมีประสิทธิภาพการทาํงานในดา้น

คุณภาพและปริมาณงานมากกว่าเพศชายอย่างมีนยัสําคญัท่ี 0.05 ขณะท่ีเพศชายและเพศหญิงมีประสิทธิภาพการ
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ทาํงานในดา้นเวลาและค่าใชจ่้ายทีไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั ชญัญา อชิรศิลป์ เพราะ

เพศไม่มีความแตกต่างกนั รวมไปถึงระดบัการศึกษา และประสบการณ์ในการทาํงาน เน่ืองจากเป็นบริษทัท่ีเก่ียวกบั

การขายและการให้บริการ จึงทาํให้ไม่มีความสอดคลอ้งกนัในดา้นเพศ ระดบัการศึกษาและประสบการณ์ในการ

ทาํงาน เป็นตน้ 

 อายุ พบว่าพนักงานของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) ท่ีมีอายุแตกต่างกัน จะมี

ประสิทธิภาพการทาํงานในดา้นคุณภาพของงาน ดา้นเวลา และดา้นค่าใชจ่้ายแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกับ งานวิจัยของ ดาริน ปฏิเมธีภรณ์ (2556) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมี

ความสัมพนัธ์กับประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงาน บริษทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหน่ึง ใน

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการศึกษาน้ีพบวา่ พนกังานท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีประสิทธิภาพในการทาํงานต่างกนัเน่ืองจาก 

พนักงานท่ีมีอายุแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการทํางานต่างกันเน่ืองจาก พนักงานท่ีมีอายุน้อยจะมีความ

กระตือรือร้น หาประสบการณ์อยู่เสมอ มีความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน มากกว่าพนกังานหรือบุคลากรท่ีมีอายุ

มากกวา่ ซ่ึงจะเบ่ือหน่ายในการทาํงานและเกิดความทอ้แทแ้ลว้ทาํใหข้าดแรงบนัดาลใจในการทาํงานท่ีสุด 

  ด้านระดับการศึกษา พบว่า พนักงานของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกัด(มหาชน) ท่ีมีระดับ

การศึกษาท่ีแตกต่างกนั จะมีประสิทธิภาพการทาํงาน ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปริมาณของงาน แตกต่างกนั อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยบุคลากรส่วนใหญ่จะจบระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี ทาํใหมี้ประสิทธิภาพ

ในการทาํงานมากกว่า ตํ่ากว่าปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั งานวิจยั ของดาริน ปฏิเมธีภรณ์ 

(2556) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังาน บริษทั 

ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหน่ึง ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่าง

กนัจะทาํใหมี้ประสิทธิภาพในการทาํงานต่างกนั เน่ืองจากบริษทัมีผูจ้บปริญญาตรีมากกว่า รวมไปถึงปริญญาโท จึง

ทาํใหมี้ประสบการณ์ในการทาํงาน มีความเช่ียวชาญ เรียนรู้งานไดเ้ร็วกวา่คนท่ีจบการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี 

 ดา้นรายไดต่้อเดือน พบว่า พนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพในการทาํงานแตกต่างท่ี

ระดบันยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 30,000-35,000 บาท จะมีประสิทธิภาพมากกวา่

พนักงานท่ีมีเงินเดือน 20,000-25,000 บาท ในขณะเดียวกันก็อยากพฒันาตัวเอง เพ่ือให้ได้เงินเดือนไปสู่ระดบั 

40,000บาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ ดาริน ปฏิเมธีภรณ์ (2556) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการทาํงานในการ

ปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังาน บริษทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหน่ึง 

ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการศึกษา พบว่าพนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนัจะมีประสิทธิภาพในการทาํงาน

ต่างกนั เพราะพนกังานท่ีมีรายไดป้านกลางตอ้งการท่ีจะมีรายไดสู้งข้ึนจึงมีความพยายามท่ีจะทาํงานมากข้ึนรวมไป

ถึงเป้าหมายท่ีจะทาํให้เงินเดือนในอนาคตสูงข้ึน จึงทาํให้ผูท่ี้มีรายไดป้านกลาง มีประสิทธิภาพในการทาํงานมาก

ยิ่งข้ึน 

  ดา้นตาํแหน่งงาน พบวา่ บุคลากรของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิงมีตาํแหน่งการทาํงานท่ีแตกต่างกนัท่ี

ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัแต่ไม่สามารถระบุแผนกไดเ้น่ืองจากมีหลาย

ตาํแหน่งมากและไม่สามารถทาํการสาํรวจไดท้ั้งหมด เน่ืองจากจาํนวนคนมีจาํนวนจาํกดั และรองลงมาเป็นผูบ้ริหาร  

 ด้านประสบการณ์การทํางาน พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ทํางานตั้ งแต่ 6-10 ปี 

รองลงมา มีประสบการณ์ทาํงานไม่เกิน 5 ปี และตั้งแต่ 11-16 ปี มีประสบการณ์การทาํงานท่ีแตกต่างกนัท่ีระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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 3.จากการศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน พบวา่ ดา้นอายงุาน ระดบั

ตาํแหน่ง และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนในระดบัท่ีแตกต่างกนั โดยพนกังานท่ีมีช่วงอายุงาน 4-6 ปี จะมีความผูกพนัต่อ

องคก์รมากกว่าพนกังานท่ีมีอายุงานในช่วงอ่ืนๆ พนกังานท่ีปฏิบติังานในตาํแหน่งระดบัผูจ้ดัการ มีความผูกพนัต่อ

องคก์รมากกวา่ระดบัตาํแหน่งงานอ่ืน รวมถึงพนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001-50,000 บาท มีความผกูพนัต่อ

องค์กรมากกว่ามีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนสูงกว่าพนกังานท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอ่ืนๆ ซ่ึงผลการศึกษาพบว่ามี

ความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เครือวลัย ์ดาวขจร (2549) ซ่ึงศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการทาํงานและความผูกพนั

ต่อองคก์ารของพนกังานบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ซ่ึงพบวา่ อาย ุปฏิบติังาน ระดบังาน และรายได ้

ท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความผกูพนัต่อองคก์รท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  4.จากการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพการทาํงานดา้นคุณภาพของงานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.17 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ท่านไดรั้บการช่ืนชมจากเพ่ือนร่วมงานและบุคลากรของบริษทัว่า

ท่านมีผลงานท่ีดี เป็นขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.15 รองลงมาคือ ท่านมีความพอใจในผลงานท่ีมีคุณภาพของท่าน

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 ท่านทาํงานมีคุณภาพและมีคุณค่าต่องานท่ีท่านทาํ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.35 และสุดทา้ย ท่าน

สามารถรับงานไดทุ้กประเภทและทาํเสร็จออกมาอยา่งมีคุณภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.67 ตามลาํดบั 

      ดงันั้น จึงผลการศึกษาโดยรวมจึงสรุปสั้นๆไดด้งัน้ี 

1.ประสิทธิภาพในการทาํงานดา้นคุณภาพมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการทาํงานดา้นการยอมรับนับถือ ดา้น

เงินเดือน ดา้นนโยบายและการบริหารงานและดา้นความมัน่คงในการทาํงาน 

2.ประสิทธิภาพในการทาํงานดา้นปริมาณมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการทาํงานดา้นค่าตอบแทน ดา้นนโยบาย

และการบริหารงาน ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ดา้นสภาพการทาํงาน 

3.ประสิทธิภาพในการทาํงานดา้นเวลามีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการทาํงาน ดา้นค่าตอบแทน ดา้นนโยบายการ

บริหารงาน ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ดา้นสภาพการทาํงาน 

4.ประสิทธิภาพในการทาํงานดา้นค่าใชจ่้ายมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการทาํงานดา้นความมัน่คงในการทาํงาน

และดา้นสภาพการทาํงาน 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1.ประสิทธิภาพในการทาํงานดา้นคุณภาพมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการทาํงานดา้นการยอมรับนบัถือ 

ดา้นเงินเดือน ดา้นนโยบายและการบริหารงานและดา้นความมัน่คงในการทาํงาน ดงันั้น องค์กรควรสร้างการ

ยอมรับนบัถือโดยการใหพ้นกังานหรือบุคลากรทาํงานร่วมกนั เพ่ือใหป้รึกษากนัในการทาํงานมากยิ่งข้ึน เพ่ือใหง้าน

ออกมามีคุณภาพและไดรั้บการยอมรับนบัถือจากผูร่้วมงานรวมไปถึงบุคคลอ่ืนๆ ดา้นเงินเดือนตอ้งมีการให้จาก

ผลงานตามเน้ือผา้และผลประเมินการทาํงานของพนกังาน ดา้นนโยบายและการบริหารงาน ถึงจะมีนโยบายท่ีดีแต่ยงั

ไม่สามารถสร้างจูงใจใหมี้ประสิทธิภาพข้ึนได ้จึงตอ้งมีนโยบายเพ่ิมเติมท่ีสร้างความยืดหยุน่ใหก้บัพนกังานเพ่ือให้

พนกังานมีแรงจูงใจมากข้ึนท่ีจะทาํงานและทาํใหเ้กิดความมัน่คงในการทาํงานมากข้ึน 
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 2.ประสิทธิภาพในการทาํงานดา้นปริมาณมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการทาํงานดา้นค่าตอบแทน ดา้น

นโยบายและการบริหารงาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ดา้นสภาพการทาํงาน ดงันั้น องค์กรควรส่งเสริม

กระบวนการทาํงานของพนกังาน ก็จะคลา้ยๆกบัขอ้ 5.31 แต่จะเพ่ิมในส่วนของค่าตอบแทน ก็คือถา้มีการทาํงาน

ล่วงเวลาจนงานออกมามีคุณภาพและประสบความสาํเร็จก็จะตอ้งเพ่ิมค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบับุคลากร เช่น เม่ือ

ทาํงานเกินเวลาทาํงาน ทางบริษทัจะตอ้งมีการใหโ้บนสัหรือค่าล่วงเวลา  เพ่ือใหบุ้คลากรเกิดความภูมิใจในผลงาน

ของตนเองและมีกาํลงัใจท่ีจะทาํงานต่อไป รวมไปถึงการใหป้ริมาณงานท่ีไม่เยอะเกินไปจะทาํใหง้านสาํเร็จไดด้ว้ยดี 

 3.ประสิทธิภาพในการทาํงานดา้นเวลามีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการทาํงาน ดา้นค่าตอบแทน ดา้น

นโยบายการบริหารงาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ดา้นสภาพการทาํงาน ควรจดัสถานท่ีท่ีเหมาะสมแก่เวลา

ทาํงาน เช่น มีหอ้งพกัสาํหรับพนกังาน หอ้งเอาไวค้น้ควา้ขอ้มูลท่ีจะใชท้าํงาน เพ่ือใหเ้วลาทาํงานเสร็จจะไดพ้กัผอ่น

หรือผอ่นคลายอยา่งเตม็ท่ี เม่ือถึงเวลาทาํงาน พนกังานจะสามารถทาํงานไดเ้สร็จทนัเวลา 

     4.ประสิทธิภาพในการทาํงานดา้นค่าใช้จ่ายมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการทาํงานดา้นความมัน่คงในการ

ทาํงานและดา้นสภาพการทาํงาน องคก์รควรจะจดัสรรส่ิงอาํนวยความสะดวกใหม้ากท่ีสุด เช่น คอมพิวเตอร์ควรมี

ใชอ้ย่างเพียงพอ เคร่ืองปร้ิน เคร่ืองถ่ายเอกสารหรืออ่ืนๆ เพ่ือให้สามารถลดค่าใชจ่้าย รวมไปถึงสร้างความมัน่คง

ใหก้บัพนกังานในดา้นสภาพการทาํงาน เพ่ือใหเ้กิดบรรยากาศท่ีดีในการทาํงาน 
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ภาคผนวก 

Table 1 ค่าเฉล่ียระดบัแรงจูงใจในการทาํงานโดยรวม 

ตวัแปร ค่าเฉลีย่ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปรผล 

ดา้นความสาํเร็จของงาน 3.30 0.85 ปานกลาง 

ดา้นการยอมรับนบัถือ 3.96 1.02 มาก 

ดา้นลกัษณะงาน 3.86 1.09 มาก 

ดา้นความรับผิดชอบ 3.25 0.48 ปานกลาง 

ดา้นความกา้วหนา้ 2.37 0.45 นอ้ย 

ดา้นค่าตอบแทน 2.46 0.37 นอ้ย 

ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน 2.50 0.47 นอ้ย 

ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 2.48 0.43 นอ้ย 

ดา้นนโยบายและการบริหาร 1.83 0.63 นอ้ย 

ดา้นสภาพการทาํงาน 1.92 0.47 นอ้ย 

แรงจูงใจในการทํางานโดยรวม 2.79 0.32 ปานกลาง 

 

Table 2 ค่าเฉล่ียระดบัประสิทธิภาพในการทาํงานโดยรวม 

ตวัแปร ค่าเฉลีย่ ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

 

แปรผล 

ดา้นคุณภาพของงาน 3.17 0.56 ปานกลาง 

ดา้นปริมาณของงาน 3.31 0.73 ปานกลาง 

ดา้นเวลา 3.65 0.72 มาก 

ดา้นค่าใชจ่้าย 3.51 0.22 มาก 

ประสิทธิภาพในการทํางานโดยรวม 3.41 0.41 มาก 
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Table 3 วิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง โดยวิธีแจกแจงค่าความถ่ี และร้อยละ 

ตวัแปร จาํนวน ร้อยละ 

เพศ 

ชาย 60 40.0 

หญิง 90 60.0 

อายุ 

23-30 34 22.7 

31-38 55 36.7 

39-46 50 33.3 

47 ปีข้ึนไป 11 7.3 

ระดบัการศึกษา 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 38 25.3 

ปริญญาตรี 76 50.7 

สูงกวา่ปริญญาตรี 36 24.0 

รายได้ 

20000-25000 27 18.0 

30000-35000 54 36.0 

40000-45000 37 24.7 

50000 บาทข้ึนไป 32 21.3 

ตาํแหน่งในการทํางาน 

พนกังาน 86 57.3 

ผูบ้ริหาร 64 42.7 

ประสบการณ์ในการทํางาน 

ไม่เกิน 5 ปี 49 32.7 

6-10 ปี 63 42.0 

11-16 ปี 38 25.3 
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Table 4  ตารางโดยใชส้ถิติ Independent Samples T-Test แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภาพใน

การทาํงาน จาํแนกตามเพศ 

 

 
Table 4.1 จาํแนกตามตาํแหน่งงาน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัแปร เพศชาย 

(n=60) 

เพศหญิง 

(n=90) 

Sig T Df Sig. 

(2-

tailed) 𝒙𝒙� S.D. 𝒙𝒙� S.D. 

ดา้นคุณภาพของงาน 3.05 0.51 3.24 0.58 0.87 -2.03* 148 0.04 

ดา้นปรมิาณของงาน 3.10 0.81 3.45 0.64 0.00 -2.85* 105.62 0.01 

ดา้นเวลา 3.54 0.87 3.73 0.60 0.00 -1.45 95.31 0.15 

ดา้นค่าใชจ้่าย 3.53 0.29 3.50 0.17 0.03 0.91 85.07 0.36 
 

ตวัแปร พนักงาน 

(n=86) 

ผูบ้ริหาร 

(n=64) 

Sig T Df Sig. 

(2-

tailed) 𝒙𝒙� S.D. 𝒙𝒙� S.D. 

ดา้นคุณภาพของงาน 3.13 0.73 3.22 0.11 0.00 -1.22 90.14 0.23 

ดา้นปรมิาณของงาน 3.37 0.75 3.22 0.71 0.32 1.18 148 0.24 

ดา้นเวลา 3.63 0.68 3.68 0.79 0.30 -0.43 148 0.67 

ดา้นค่าใชจ้่าย 3.49 0.09 3.54 0.09 0.21 -1.36 148 0.18 
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การแก้ไขปัญหาการจดัการคลงัสินค้าที่ไม่เป็นระบบของร้านพกิลุทอง 

Solutions for unsystematic warehouse management of Phikun Thong store 

 

กติตธัิช โชคเจริญยิง่* และ ผศ.ดร.ฐานิตา ฆ้องฤกษ์** 

Kittitach Chokcharoenying* and Asst.Dr.Thanita Konglerk** 

 

บทคดัย่อ 

 

 การแกไ้ขปัญหาการจดัการคลงัสินคา้ท่ีไม่เป็นระบบของร้านพิกุลทองมีวตัถุประสงค ์1.เพ่ือศึกษาสาเหตุท่ี

เกิดปัญหาในการจัดการคลงัสินค้า 2.เพ่ือศึกษาแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาในระบบคลังสินค้า จากผล

การศึกษาผูท้าํการศึกษาไดพ้บว่าทีปัญหาสาํคญัท่ีตอ้งไดรั้บการแกไ้ข 4 ประการดงัน้ี 1.ไม่มีการจดัระบบคลงัสินคา้ 

2.สินคา้ในคลงัสินคา้มีจาํนวนมากหลากหลายประเภท 3.ขาดการมอบหมายตาํแหน่งท่ีชดัเจนใหก้บัพนกังาน 4.ไม่มี

ระบบการตรวดเช็คสินค้าท่ีทันสมัย การศึกษาคร้ังน้ีจึงได้นําหลักทฤษฎีการจัดการคลังสินค้า (Warehouse 

Management) ทฤษฎีการควบคุมสินคา้คงเหลือ เขา้มาช่วยในการปรับปรุงคลงัสินคา้ และใช้การปรับปรุงอย่าง

ต่อเน่ือง (Kaizen) แนวคิดความสูญเปล่าและหลกัการ 5 ส เขา้มาควบคุมและเป็นแนวทางในการดาํเนินงานต่อไปใน

อนาคต ซ่ึงจากการนาํทฤษฎีเหล่าน้ีมาใช้ในการแก้ไขปัญหาผูศึ้กษาได้นาํเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา 3 

แนวทางดงัน้ี 1.แนวทางการจดัการระบบคลงัสินคา้ใหม่ 2.แนวทางการจา้งงานพนังงานดูแลคลงัสินคา้ 3.แนว

ทางการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ ซ่ึงผูศึ้กษามีความเห็นว่าทั้ง 3 แนวทางเลือกมีปัจจยัความสําเร็จท่ีเป็นไปไดแ้ละใช้

งบประมาณไม่มากจึงเลือกใชท้ั้ง 3 แนวทางในการการแกไ้ขปัญหาการจดัการคลงัสินคา้ท่ีไม่เป็นระบบของร้าน

พิกลุทอง 
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Abstract 

 

 The purpose of solutions for unsystematic warehouse management of Phikun Thong store are 1. To study 

the causes of problems in stock management 2.To study the solutions for preventing issues in the warehouse system. 

According to the study result, the author has recognized four crucial issues needed to be resolved as follows: 1.Lack 

of warehouse management system 2. The number of merchandise is countless and diverse 3. The positions of 

employees are assigned ambiguously 4. The merchandise checking system is outdated.  This study, therefore, has 

adopted principles and theories of 'Warehouse Management' and ‘ Inventory control’ in order to improve the 

warehouse.  'Continuous improvement ( Kaizen) ,' 'Lean Thinking,' and '5S Management System' are existed to 

control and guide the future operation. With the adoption of these theories, the author has proposed three solutions 

as follows:  1. A guidance for warehouse system management 2. A guidance for hiring warehouse’ s staffs 3. A 

guidance for the computer system.  The author believed that all three solutions suggested above are possible to be 

successful and cost less.  Therefore, these three solutions are chosen to solve issued derived from unsystematic 

warehouse management of Phikun Thong store. 

 

Key word: Warehouse Management, Inventory control, Continuous improvement, Lean Thinking, 5S Management 

System 

 

บทนํา 

 

 ในปัจจุบนัจากการท่ีไดมี้การเปิดตลาดการคา้เสรี(AEC) ทาํใหน้กัท่องเท่ียวทั้งภายในและต่างประเทศไดมี้

การท่องเท่ียวและใชจ่้ายกนัมากข้ึนส่งผลใหจ้งัหวดัท่ีอยู่ระหว่างชายแดนประเทศมีอตัราการเติบโตทางการคา้ท่ีสูง

มากข้ึน เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเพ่ิมมากข้ึนนั้นทาํให้ธุรกิจตอ้งมีการปรับตวัและเตรียมสินคา้ไว้

รองรับความตอ้งการของลูกคา้อยูต่ลอดหากมีสินคา้ท่ีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ก็จะเกิดค่าเสียโอกาสใน

การทาํธุรกิจ และลดความน่าเช่ือถือของธุรกิจลง อีกทั้งยงัเปิดช่องวา่งใหคู่้แข่งอาจทาํใหเ้สียลูกคา้ไปในท่ีสุด แต่หาก

สต็อกสินคา้มีมากเกินไปก็จะทาํใหเ้กิดความสูญเปล่าและเกิดความเส่ือมสภาพหรือความลา้สมยัของสินคา้เกิดข้ึน 

ดงันั้นการจดัการคลงัสินคา้จึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีสาํคญัและเป็นปัจจยัท่ีทาํใหธุ้รกิจประสบความสาํเร็จ 

 คาํนาย อภิปรัชญาสกุล (2556) การจดัการเก็บรักษาสินคา้เป็นกิจกรรมอย่างหน่ึงท่ีสาํคญัทางเศรษฐกิจ ใน

อดีตแต่ละครอบครัวต่างดาํรงชีวิตดว้ยตวัเองในการแสวงหาปัจจยั 4 เพ่ือเก็บรักษาไวใ้ชย้ามจาํเป็น เช่นในสมยั

โบราณมีการเก็บรักษาอาหารไวใ้นคลงัหรือห้องใตดิ้นเพ่ือใชใ้นยามจาํเป็น  ต่อมาเม่ือการขนส่งพฒันาข้ึนการเก็บ

รักษาจึงไดพ้ฒันาจากการเก็บรักษาในครัวเรือนมาเป็นการเก็บรักษาของผูค้า้ปลีก ผูค้า้ส่ง และผูผ้ลิต คลงัสินคา้ได้

เร่ิมกาํเนิดข้ึนมาเพ่ือสนบัสนุนการะบวนการทางการตลาดการเก็บรักษาสินคา้มีหน้าท่ีตอบสนองอุปสงค์ท่ีไม่

แน่นอนในตลาด ดงันั้นคลงัสินคา้จึงเป็นสถานท่ีในการเกบ็รักษาสินคา้ไวจ้นกวา่จะมีการขายออกไปเพ่ือตอบสนอง

ความตอ้งการของตลาดนัน่เอง 
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 เน่ืองจากการจดัการคลงัสินคา้เป็นเร่ืองท่ีสําคญัต่อการดาํเนินธุรกิจผูท้าํการศึกษาจึงไดท้าํการศึกษาถึง

สาเหตุท่ีก่อให้เกิดปัญหาในการจดัการคลงัสินคา้เพ่ือหาแนวทางในการแกไ้ขหรือลดจาํนวนปริมาณการเกิดของ

ปัญหาใหล้ดลงเพ่ือทาํการลดค่าเสียโอกาสทางธุรกิจ ความน่าเช่ือถือของธุรกิจ และเป็นการรักษาฐานลูกคา้ใหย้งัคง

อยู่ ตลอดจนการลดปัญหาสินคา้คา้งสต๊อกหรือเส่ือมสภาพ เพ่ือเป็นการพฒันาระบบการจดัการคลงัสินคา้ให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ปัญหาและลกัษณะปัญหา (Problem Identification) 

 เน่ืองจาก 20 ปีท่ีผ่านมา ธุรกิจร้านพิกุลทองหนองคาย ไดเ้ติบโตมาอย่าง จากร้านคา้ขนาดเล็ก1คูหา ท่ีใช้

หลงัร้านคา้เป็นท่ีเก็บสต็อกสินคา้ และค่อยๆเติบโตต่อเติม ชั้นใตดิ้น และชั้น 2 เพ่ือเก็บสต็อกสินคา้ และปัจจุบนั มี

คลงัสินคา้ส่วนบุคคลท่ี อยูห่่างจาก ร้านคา้ 100 เมตร ตลอดเวลาท่ีผา่นมา เจา้ของกิจการ นายเกรียงศกัด์ิ โชคเจริญยิ่ง 

ไม่ไดมี้การจดัวางระบบคลงัสินคา้อย่างเป็นระบบเลย อีกทั้งไม่มีการจดบนัทึกสินคา้เขา้-ออก ตลอดจนไม่มีการ

ตรวจนับสินคา้ในคลงัและมีสินคา้ประเภทใหม่ๆเพ่ิมข้ึน ทาํให้เกิดปัญหาเร้ือรังเก่ียวกบัคลงัสินคา้มาเป็นระยะ

เวลานาน โดยลกัษณะปัญหาท่ีพบคือ 1.สินคา้ไม่ครบจาํนวนหรือหมดจากคลงัสินคา้หรือสินคา้หาย 2.สินคา้ท่ีคิดว่า

หมดไปแลว้จึงสัง่มาใหม่ทาํใหล้น้สต๊อก  

 

Table 1 แสดงขอ้มูลการเกิดปัญหาจากการเกบ็ขอ้มูลของเดือน กนัยายน-ตุลาคม พ.ศ.2561  

*หมายเหตุ มูลค่าสินคา้คิดจากราคาขายจริงท่ีขายใหก้บัลูกคา้xจาํนวนช้ินท่ีขาด/เกินในแต่ละคร้ังท่ีพบปัญหา 

      

 จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาเป็นระยะเวลานานและยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ขส่งผลให้ปัญหาเหล่าน้ีกลายเป็นเร่ืองท่ี

เจา้ของกิจการปล่อยปละละเลยมาจนถึงปัจจุบนั ผูศึ้กษาหลงัจากไดเ้ลง็เห็นถึงลกัษณะปัญหาจึงไดท้าํการตรวจนบั

ปริมาณการเกิดของปัญหาและตีค่าความเสียหายจากราคาขายจริงของสินคา้ ทาํใหท้ราบถึงตวัเลขของปัญหาท่ีธุรกิจ

ไดรั้บหากสามารถแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ีใหห้มดไปไดก้็จะเป็นการช่วยลดค่าเสียโอกาสในการทาํธุรกิจอีกทั้งยงัช่วยให้

ธุรกิจรักษาฐานลูกคา้ไวไ้ดอี้กดว้ย 

 

ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง (Theory and Researches) 

 แผนภาพก้างปลา Fish Bone Diagram (Ishikawa Diagram) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีใชวิ้เคราะห์หาสาเหตุถึง

ปัญหาท่ีกาํลงัประสบอยู่ โดยแผนภาพน้ีไดรั้บการพฒันาคร้ังแรกปี ค.ศ. 1943 โดย ศาสตราจารย ์คาโอรุ อิชิกาว่า 

เพ่ือศึกษาถึงปัญหาในระดับรายละเอียด โดยทาํการศึกษาถึงปัญหาท่ีมีความสําคญัท่ีสุดก่อนแลว้ใช้การระดม

ความคิดกบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในปัญหาเพ่ือระบุหาสาเหตุท่ีเกิดข้ึนว่ามาจากปัจจยัใดโดยปัญหาจะเป็นรูป หวัปลา 

กา้งปลาจะเป็นส่วนท่ีบอกถึงสาเหตุต่างๆ กา้งหลกั คือสาเหตุหลกั กา้งรอง คือ สาเหตุรอง กา้งยอ่ยคือ สาเหตุยอ่ย 

กนัยายน ตุลาคม 

จาํนวนคร้ังท่ี 

เกิดปัญหา 

มูลค่าความเสียหาย (บาท) จาํนวนคร้ังท่ี 

เกิดปัญหา 

มูลค่าความเสียหาย (บาท) 

11 101,750 8 37,700 
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 การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) คือ การดาํเนินงานโดยใชก้ระบวนการในการจดัการ

ทรัพยากรต่างๆเพ่ือให้การดําเนินงานในคลังสินค้าเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิผลและสามารถตอบสนอง

วตัถุประสงค์ท่ีวางไวใ้นแต่ละประเภทคลงัสินคา้เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ และกาํไรให้กับธุรกิจการจัดการ

คลงัสินคา้ประกอบไปดว้ยขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 1.การดาํเนินงานรับสินคา้ (Receiving Operation) รายละเอียดกิจกรรม

รับสินคา้ การดาํเนินงานรับสินคา้เป็นส่ิงท่ีตอ้งทาํทนัทีท่ีสินคา้ไดถู้กส่งเขา้มายงัคลงัสินคา้ เพ่ือความถูกตอ้ง แม่นยาํ

2.การดาํเนินงานการจดัเก็บ (Storage Operation) การจดัเก็บในคลงัสินคา้ ไม่ว่าจะเก็บแบบชัว่คราวหรือ แบบถาวร 

กจ็ะมีลกัษณะการจดัเกบ็อยู ่2 ลกัษณะคือ 1) การจดัเกบ็แบบสุ่ม (Randomized Storage) 2) การจดัเกบ็ตามตาํแหน่งท่ี

กาํหนดไว ้(Dedicated Storage or Fixed Storage) 3.การดาํเนินงานหยิบสินคา้ (Picking Operation) เทคนิคการหยิบ

สินคา้ (Picking Techniques) ปัจจุบนัเทคนิคการหยิบสินคา้มีเทคนิคโดยละเอียดดงัน้ี 1) การหยิบสินคา้ตามคาํสั่งซ้ือ 

(Order Picking) 2) การหยิบสินคา้ตามสายผลิตภณัฑ์ (Line Picking) 3) การหยิบสินคา้ตามโซน (Zonal Picking)  

4.การตรวจนับสินค้า (Physical Inventory) การตรวจนับจํานวนสินค้าคือการนับจํานวนสินค้าจริงท่ีมีอยู่ใน

คลงัสินคา้เพ่ือท่ีจะทาํการเช็คขอ้มูลเปรียบเทียบกบัยอดดุลของสินคา้ถูกตอ้งตรงกนัหรือไม่ ในขณะเดียวกนัยงัเป็น

การตรวจสอบสภาพของสินคา้ และระบุตาํแหน่งท่ีเกบ็ในคลงัสินคา้วา่ถูกตอ้งตามท่ีกาํหนดไวห้รือไม่การตรวจสอบ

น้ี มีจุดมุ่งหมายเพ่ือตรวจสอบทั้งในเร่ืองของจาํนวนและค่าท่ีเป็นมูลค่าเงินของสินคา้ โดยรูปแบบของการตรวจสอบ

นั้นมีทั้งหมด 2 รูปแบบ คือ การตรวจนบัแบบเป็นงวด และการตรวจนบัแบบต่อเน่ือง  

 การควบคุมสินค้าคงเหลือ คือ การจดัการควบคุมปริมาณสินคา้ในคลงัสินคา้ให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด

โดยท่ีมีปริมาณของสินคา้คงคลงัไม่มากหรือนอ้ยโดยเปรียบเทียบกบัปริมาณความตอ้งการใชสิ้นคา้นั้นๆเทคนิคใน

การควบคุมสินคา้คงเหลือมีดงัน้ี 1.การควบคุมดว้ยการมองเห็น (Visual Control) 2.การควบคุมสินคา้คงเหลือดา้น

กายภาพ (Physical inventory control)  

 การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง (Kaizen) แนวคิดการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง หรือ ไคเซ็น เป็นคาํศพัทภ์าษาญ่ีปุ่น

ท่ีมีความหมายวา่ การปรับปรุงใหดี้ยิ่งข้ึน โดยเป็นแนวคิดท่ีใชใ้นการจดัการประสิทธิภาพการดาํเนินงานขององคก์ร

อย่างมีประสิทธิผล โดยเนน้การมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร ดว้ยการเสนอแนะหรือคน้หาแนวทางใหม่ๆ เพ่ือ

การปรับปรุงกระบวนการทาํงานและสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รใหดี้ยิ่งข้ึน โดยมีหวัใจสาํคญัคือการพฒันาอย่าง

ไม่ส้ินสุด (Continuous Improvement) โดยหากขาดแนวคิดน้ีแลว้มาตรฐานในการทาํงานท่ีมีอยูเ่ดิมกจ็ะค่อยๆลดลง 

 แนวคิดความสูญเปล่า เป็นแนวคิดแนวคิดหน่ึงท่ีคิดคน้โดย Mr.Shigeo Shingo และ Mr.Taiichi Ohno คือ 

ระบบการผลิตแบบโตโยตา้ (Toyota production system) โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือขจดัความสูญเสีย 7 ประการดงัน้ี 1.

การผลิตมากเกินความพอดี (Over Production) 2.การรอคอย (Waiting / Delay) 3.ความสูญเสียเน่ืองจากการขนส่ง 

(Transportation) 4.การสูญเสียจากขั้นตอนท่ีมากเกินความจาํเป็นหรือเป็นวิธีท่ีไม่ถูกต้อง (Over Processing or 

Incorrect Processing) 5.ความสูญเสียเน่ืองจากการเก็บวัสดุคงคลัง (Inventory) 6.การเคล่ือนไหวท่ีไม่จําเป็น 

(Motion) 7.ความสูญเสียเน่ืองจากการผลิตของเสีย (Defect)  

 หลักการ 5 ส เป็นแนวคิดในการในสร้างกระบวนการทาํงานท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กบัองค์กรโดย

มุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร ใหมี้พ้ืนฐานในการทาํงานท่ีเป็นระบบเพ่ือใหไ้ดง้านท่ีมีคุณภาพ โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี สะสาง สะดวก สะอาด สุขลกัษณะ สร้างนิสยั 
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งานวจิยัที่เกีย่วข้อง (The Related Research) 

 ปฐมพงษ ์หอมศรี และจกัรพรรณ คงธนะ (2557) ไดท้าํการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารสินคา้

คงคลงั ในกรณีศึกษาบริษทัติดตั้ง และบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรของโรงงาน SME วตัถุประสงค ์เพ่ือลดปริมาณสินคา้ท่ี

ไม่มีการเคล่ือนไหว ลดปริมาณการจดัเก็บสินคา้และลดค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บลง โดยคณะผูวิ้จยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือใน

การหาสาเหตุและปัญหา โดยใบตรวจสอบ (Cheek Sheet) และแผนผงั กา้งปลา (Ishikawa Diagram) เพ่ือวิเคราะห์

ปัญหาและคน้หาแนวทางแกไ้ข ผลการวิเคราะห์พบวา่ บริษทัมีปัญหาดงัน้ี ปัญหาดา้นสินคา้คงคลงั เกิดจากไม่มีการ

จัดทาํระบบสินคา้คงคลงั ไม่มีการบันทึกข้อมูลสินค้าคงคลงั ขาดการวางแผนการจัดซ้ือ การจัดสินค้าไม่เป็น

หมวดหมู่ คณะวิจยัไดท้าํการใช้เคร่ืองมือการจดัการ ในการแกไ้ขปัญหาดงัน้ีการจดัทาํใบบนัทึกรายการสินคา้ 

(Stock card) การใช้ทฤษฎี ABC Analysis ทฤษฎี EOQ  แนวคิด 5 ส. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารสินคา้

สินคา้คงคลงัโดยส่งผลใหเ้กิดการ ลดการสัง่ซ้ือท่ีซํ้ าซอ้นสามารถคิดเป็นเงิน ลดลงได ้1,533,600 บาท และปรับปรุง

กระบวนการทาํงานในระบบสินคา้คงคลงัจดัทาํกลุ่มของสินคา้ (Product Category) ลดปริมาณสินคา้ท่ีไม่มีการ

เคล่ือนไหว ลดปริมาณการจดัเกบ็สินคา้และลด ค่าใชจ่้ายในการจดัเกบ็ลงสามารถคิดเป็นเงินลดลงได ้671,700 บาท 

  ธิญาดา ใจใหมคร้าม (2559) ไดท้าํการศึกษาการจดัการคลงัสินคา้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกรณีศึกษา 

คลงัสินคา้ 2 ราษฎร์บูรณะโดยมีวตัถุประสงคคื์อ 1) เพ่ือศึกษาวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัเก็บในคลงัสินคา้  2) 

เพ่ือศึกษาวิธีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ จากผลการศึกษา เร่ืองการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

จดัการคลงัสินคา้ พบว่าแนวทางท่ีใชใ้นการศึกษาเพ่ือแกไ้ขปัญหาการจดัการคลงัสินคา้ ใชก้ารออกแบบแผนผงั

คลงัสินคา้ใหม่ ดว้ยวิธีการจดัเกบ็เป็นโซนตาม เอบีซี เพ่ือใหก้ารจดัวางตาํแหน่งสินคา้มีความเหมาะสมกบัขนาดของ 

คลงัสินค้าและง่ายต่อการเบิกจ่ายสินค้าโดยแนวทางทั้ งหมดท่ีกล่าวมาน้ีจะสามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพใน

ระบบงานคลงัสินคา้ใหเ้พ่ิมมากข้ึนได ้

  จารุวฒัน ์ เนตรน่ิม (2560) ไดท้าํการศึกษาการปรับปรุงกระบวนการการบริหารสินคา้คงคลงัโดยใชท้ฤษฎี

ไคเซ็น กรณีศึกษา: คลงัเคร่ืองแต่งกาย กรมยุทธบริการทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย  มีวตัถุประสงค์เพ่ือ

ทาํการศึกษากระบวนการ การจดัตรวจนับ การจดัเก็บและการแจกจ่ายของคลงัสินคา้คงคลงั และทาํการศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบติังานของสินคา้คงคลงั ศึกษาปัญหา และวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการบริหารสินคา้คงคลงั และ

การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิด ประสิทธิภาพของคลังเคร่ืองแต่งกาย กรมยุทธบริการทหาร 

กองบญัชาการกองทพัไทย โดยใชท้ฤษฎีไคเซ็น โดยผลการวิจยัสามารถทาํการปรับปรุงกระบวนการในการบริหาร

สินคา้คงคลงั โดยสามารถลดระยะเวลาในการรอคอยการปฏิบติังานลงไดจ้ากเดิมและสามารถลดระยะเวลาในการ

ดาํเนินงานดา้นบญัชีลดลงอีกดว้ย 

 

วธีิการศึกษา 

วธีิการเกบ็ข้อมูล (Data Collection) 

 ขอ้มูลปฐมภูมิเป็นการศึกษาท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีรวบรวมจาก การสมัภาษณ์ประสบการณ์โดยตรงจากเจา้ของ

กิจการ 2 คน และพนกังาน 5 คน  

 ขอ้มูลทุติยภูมิจะทาํการศึกษาขอ้มูลทางเอกสารวิชาการบทความทฤษฎีและงานวิจยัที เก่ียวขอ้ง มาอา้งอิง

ประกอบการศึกษา เพ่ือใหง้านศึกษาคน้ควา้ของผูศึ้กษามีความน่าเช่ือถือมากข้ึน 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวจิยั (Study Instrument) 

การสัมภาษณ์เชิงลกึ (Depth Interview)  

 ผูศึ้กษาจะทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในระบบงานคลงัสินคา้เพ่ือหา

สาเหตุของปัญหา ความเห็นและขอ้เสนอแนะ เก่ียวกบังานคลงัสินคา้ของธุรกิจในปัจจุบนั โดยการสัมภาษณ์นั้น 

ผูท้าํการศึกษาจะทาํการสมัภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) ความหมายคือจะเป็นการสัมภาษณ์

โดยการกาํหนดเพียงหัวขอ้ในการสําภาษณ์ ผูท้าํการสัมภาษณ์จะทาํการใชค้าํถามสั้นๆ เป็นแนวทางในการถาม 

เพ่ือใหผู้ต้อบแบบสมัภาษณ์สามารถแสดงความคิดเห็นได ้โดยไม่มีการช้ีนาํ บงัคบั ใหจ้าํใจตอบคาํถาม ทั้งน้ีเพ่ือท่ีจะ

ทาํใหผู้ต้อบแบบสมัภาษณ์ใหข้อ้มูลท่ีตอ้งการอยา่งจริงใจและครบถว้นในประเดน็คาํถามท่ีศึกษา 

วธีิการดาํเนินการสัมภาษณ์ 

 จะมีการกาํหนดหวัเร่ืองในการศึกษาท่ีชดัเจนโดยมีหวัเร่ืองและแนวทางในการสมัภาษณ์ดงัน้ี 

หวัขอ้เร่ือง การแกไ้ขปัญหาการจดัการคลงัสินคา้ท่ีไม่เป็นระบบของร้านพิกลุทอง 

การสมัภาษณ์จะมีธีมในการสัมภาษณ์ท่ีชดัเจน เป็นคาํถามท่ีเปิดใหแ้สดงความเห็น โดยไม่มีการช้ีนาํ บงัคบั ใหจ้าํใจ

ตอบคาํถาม ตวัอยา่งคาํถามมีดงัน้ี 

1. คุณมีประสบการณ์ในการทาํงานในธุรกิจมาก่ีปี  

2. ในช่วงเวลาท่ีทาํงานรับผิดชอบหนา้ท่ีงานในส่วนใดบา้ง  

3. งานในคลงัสินคา้มีหนา้ท่ีอะไรบา้ง  

4. คุณมีความคิดเห็นอยา่งไรบา้งเก่ียวกบัการจดัวางของในคลงัสินคา้  

5. ในการท่ีเขา้ไปหาหรือหยิบสินคา้ในคลงัสินคา้มีปัญหาอะไรหรือไม่  

6. อุปกรณ์หรือเคร่ืองมืออาํนวยความสะดวกท่ีใชใ้นงานคลงัสินคา้เพียงพอหรือไม่  

7. อยากใหค้ลงัสินคา้ของร้านเป็นแบบไหน 

วธีิการวเิคราะห์ (Data Analysis) 

 การศึกษาปัญหาในการจดัการระบบคลงัสินคา้ของร้านพิกุลทอง ผูศึ้กษาไดมี้การดาํเนินการศึกษาเพ่ือหา

สาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการจดัการระบบคลงัสินคา้ เพ่ือหาแนวทางในการแกไ้ขใหร้ะบบการจดัการคลงัสินคา้

มีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือใหผู้ศึ้กษาสามารถทาํการดาํเนินการศึกษาไดอ้ย่างถูกตอ้งจึงมีการลาํดบัการดาํเนินงาน

และรายละเอียดการดาํเนินงานไวด้งัน้ี 
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Figure 1 ลาํดบัขั้นตอนการดาํเนินงาน 

 

 
 

แนวทางในการแก้ไขปัญหา (Alternative Solutions) 

สาเหตุของปัญหา (Causes of the Problem)  

 จากการสมัภาษณ์เจา้ของกิจการและพนกังานในร้านพิกลุทองจาํนวน 7 คนผูศึ้กษาไดท้าํการถามคาํถามท่ี

เก่ียวขอ้งกบังานคลงัสินคา้ของร้านพิกลุทองโดยใชค้าํถามปลายเปิดเพ่ือใหท้ราบถึงขอ้มูลและความคิดเห็นในงาน

คลงัสินคา้ของร้านพิกุลทองซ่ึงจะประกอบไปดว้ยประเดน็ท่ีผูศึ้กษาตอ้งการเพ่ือนาํไปวิเคราะห์ขอ้มูลหาสาเหตุของ

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนและทาํการสร้างแนวทางเลือกในการแกไ้ขปัญหาในอนาคต ซ่ึงผูศึ้กษาไดท้าํการสรุปคาํตอบจากบท

สมัภาษณ์ในแต่ละหวัขอ้คาํถามหลกัดงัน้ี 

 หวัขอ้ท่ี 1 หนา้ท่ีในงานคลงัสินคา้ของพนกังานในร้านพิกลุทองสรุปไดว้า่ 

1. 5 ใน 7 คนของผูใ้หส้มัภาษณ์มีหนา้ท่ีหยิบสินคา้ทบัซอ้นกนัไม่มีการมอบหมายหนา้ท่ีท่ีชดัเจนใหก้บัพนกังาน 

2. 1 ใน 7 คนของผูใ้หส้มัภาษณ์ซ่ึงเป็นเจา้ของกิจการมีหนา้ท่ีเขียนโคด้สินคา้ ซ่ึงเป็นระบบเก่าทาํใหเ้กิดความล่าชา้

ในงานคลงัสินคา้ 

3. 4 ใน 7 คนของผูใ้หส้มัภาษณ์มีหนา้ท่ีเช็คสต๊อกสินคา้แต่เป็นการตรวจนบัดว้ยมือไม่ใชร้ะบบคอมพิวเตอร์อาจทาํ

ใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดได ้

 หวัขอ้ท่ี 2 ความคิดเห็นในการจดัวางสินคา้ในคลงัสินคา้ของร้านพิกลุทองสรุปไดว้า่ 

1. 7 ใน 7 คนของผูใ้หส้มัภาษณ์กล่าววา่จาํนวนสินคา้มีมากวางทบัซอ้นกนัและไม่เป็นระเบียบ 

2. 4 ใน 7 คนของผูใ้หส้มัภาษณ์กล่าววา่สินคา้ในคลงัสินคา้ไม่เป็นหมวดหมู่ 

 หวัขอ้ท่ี 3 จากปัญหาในการหยิบสินคา้ในคลงัสินคา้ของร้านพิกลุทองสรุปไดว้า่ 

1. 7 ใน 7 คนของผูใ้หส้มัภาษณ์กล่าววา่ หาสินคา้ไม่เจอ 

2. 4 ใน 7 คนของผูใ้หส้มัภาษณ์กล่าววา่ ใชเ้วลานานในการคน้หาสินคา้แต่ละคร้ัง 

 หวัขอ้ท่ี 4 จากขอ้มูลความคิดเห็นส่วนตวัอยากเห็นคลงัสินคา้เป็นแบบใดสรุปไดว้า่ 

1. 6 ใน 7 คนของผูใ้หส้มัภาษณ์กล่าววา่อยากใหห้ยิบสินคา้ง่ายหรือสะดวกข้ึน 

ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ 

นาํขอ้มูลท่ีไดม้าหาสาเหตุของปัญหาโดยใชแ้ผนภาพกา้งปลา 

เสนอทางเลือกในการปรับปรุงระบบคลงัสินคา้ 

เลือกแนวทางการดาํเนินงานพร้อมระบุขอ้ดีขอ้เสีย 

สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 
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2. 5 ใน 7 คนของผูใ้หส้มัภาษณ์กล่าววา่อยากใหค้ลงัสินคา้เป็นระเบียบและเป็นหมวดหมู่ 

 

  จากการวิเคราะห์สรุปการสัมภาษณ์เจา้ของกิจการและพนักงานจาํนวน 7 คน ผูศึ้กษาไดวิ้เคราะห์บท

สมัภาษณ์และไดท้าํการระบุถึงสาเหตุของปัญหาดว้ยแผนภาพกา้งปลาดงัน้ี 

Figure 2 แผนภาพกา้งปลาแสดงถึงสาเหตุของปัญหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 ไม่มีการจัดระบบคลังสินค้า หลงัจากการสัมภาษณ์พบว่า ร้านพิกุลทองขาดความรู้ความสามารถในการ

จดัระบบคลงัสินคา้ไม่มีการระบุตาํแหน่งสินคา้ท่ีชดัเจน ขาดการตรวจนบัอย่างต่อเน่ือง ทาํให้เกิดปัญหาการหา

สินคา้ไม่พบซ่ึงเป็นปัญหาหลกั และยงัขาดระบบการจดัวางท่ีดีทาํใหสิ้นคา้วา่ไม่เป็นหมวดหมู่ ยากต่อการคน้หา 

 สินค้าในคลังสินค้ามีจํานวนมากหลากหลายประเภท ซ่ึงการท่ีสินคา้ในคลงัสินคา้มีจาํนวนมากหลากหลาย

ประเภท ทาํใหเ้กิดความลาํบากในการจดัวางสินคา้ในคลงัสินคา้เกิดปัญหาของวางซอ้นทบักนั สินคา้แต่ละประเภท

ไม่ไดอ้ยูใ่นหมวดหมู่เดียวกนั ไม่มีความเป็นระเบียบ ส่งผลใหเ้กิดปัญหาการหาสินคา้ไม่พบตามมาภายหลงั 

 ขาดการมอบหมายตําแหน่งที่ชัดเจนให้กับพนักงาน หลงัจากการสัมภาษณ์พบว่า ร้านพิกุลทองขาดการ

มอบหมายตาํแหน่งท่ีชัดเจนในงานคลงัสินคา้และขาดคนรับผิดชอบในงานคลงัสินคา้ พนักงานทุกคนมีหน้าท่ี

เหมือนกนั หน้าท่ีของแต่ละคนข้ึนอยู่กบัสถานการณ์ใครว่างก็ทาํในส่ิงท่ีเจา้ของกิจการสั่ง ทาํให้หน้าท่ีในงาน

คลงัสินคา้ไม่มีคนรับผิดชอบท่ีแน่นอน  

 ไม่มรีะบบการตรวดเช็คสินค้าที่ทันสมยั หลงัจากการสมัภาษณ์พบวา่ ร้านพิกลุทองไม่มีระบบการตรวจนบั

สินคา้ท่ีทนัสมยัหรือใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ ยงัคงใชวิ้ธีแบบเก่าในการเขียนโคด้ราคาสินคา้ทุกช้ินก่อนเขา้รับการเก็บ

ในคลงัสินคา้ ทาํใหเ้สียเวลาในการจดัเกบ็ และยากต่อการตรวจเช็คสตอ็กสินคา้ 

แนวทางเลือกการแก้ไขปัญหา (Alternative Solutions) 

 แนวทางการจัดการระบบคลังสินค้าใหม่ จากสาเหตุของปัญหาไม่มีการจดัระบบคลงัสินคา้และสินคา้ใน

คลงัสินคา้มีจาํนวนมากหลากหลายประเภทผูศึ้กษาจึงไดท้าํการนาํทฤษฎีคลงัสินคา้มาประยุกต์ใชแ้ละจดัระเบียบ

คลงัสินคา้ใหม่ตามทฤษฎี จากเดิมท่ีคลงัสินคา้ไม่มีความเป็นระเบียบ 
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 การจดัระเบียบคลงัสินคา้โดยใชท้ฤษฎีการจดัการคลงัสินคา้ (Warehouse Management) จะดาํเนินงานตาม

ขั้นตอนในทฤษฎีทั้งหมดและยึดถือถือลาํดบัขั้นตอนอย่างถูกตอ้งและครบถว้นเพ่ือป้องกนัการเกิดปัญหาซํ้ าโดยมี

ขั้นตอนเร่ิมตน้ตั้งแต่กระบวนการรับสินคา้ (Receiving Operation) การดาํเนินการจดัเกบ็โดยใชวิ้ธีจดัเกบ็ตาม 

ตาํแหน่งท่ีกาํหนดไว ้(Dedicated Storage or Fixed Storage) โดยจะมีการระบุผงัในการเกบ็ท่ีชดัเจนดงัรูป 

Figure 3 แสดงผงัการปรับปรุงคลงัสินคา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โดยเป็นการจดัฝังตามแบบ (Popularity) ท่ีพิจารณาจากอตัราความตอ้งการของลูกคา้ซ่ึงสินคา้ท่ีมีความนิยม

มากใหเ้ก็บไวใ้กลป้ระตูทางออกมาท่ีสุดส่วนสินคา้ท่ีมีความเคล่ือนไหวนอ้ยใหเ้ก็บไวไ้กลประตูทางออก พ้ืนท่ีใน

การเคล่ือนยา้ยสินคา้หรือทางเดินควรออกแบบให้ใช้พ้ืนท่ีน้อยท่ีสุด การออกแบบผงัยงัช่วยให้คลงัสินค้าเป็น

ระเบียบ การควบคุมสินคา้คงเหลือจะใชก้ารควบคุมสินคา้คงเหลือแบบกายภาพ (Physical inventory control) โดยทาํ

การตรวจนับตามรายการสินคา้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือลดปัญหาการหาสินคา้ไม่พบซ่ึงเป็นปัญหาหลกั การปรับปรุง

คลงัสินคา้คาดว่าใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินการประมาณ 5-7 วนั โดยจาํเป็นตอ้งขนสินคา้ออกจากคลงัเพ่ือทาํการ

ปรับปรุงระบบคลงัสินคา้ และตอ้งมีการจดัหาคลงัสินคา้สํารองระหว่างปรับปรุงอีกทั้งยงัตอ้งจา้งแรงงานจาํนวน

หน่ึงเพ่ือช่วยในการจดัระเบียบคลงัและขนยา้ยสินคา้ระหว่างกระบวนการปรับปรุง เม่ือทาํการปรับปรุงคลงัสินคา้

แลว้ระบบคลงัสินคา้จะตอ้งมีการควบคุมการดาํเนินงานการตามแบบแผนของทฤษฎี Kaizen เพ่ือการพฒันาอย่าง

ต่อเน่ืองโดยใชห้ลกั 5w1h สร้างคาํถามเพ่ือวิเคราะห์หาเหตุผลแลว้จึงใชห้ลกั ECRS เพ่ือหากระบวนการปรับปรุง

ระบบงานต่อไปในอนาคต สุดทา้ยการดาํเนินงานทุกขั้นตอนในงานคลงัสินคา้จะตอ้งคาํนึงถึงหลกัแนวคิดความสูญ

เปล่าโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือขจดัความสูญเสีย 7 ประการในกระบวนการทาํงานจะช่วยให้แนวทางการปรับปรุง

คลงัสินคา้มีประสิทธิภาพและสามารถพฒันาไดอ้ยา่งต่อเน่ืองลดปัญหาท่ีเกิดข้ึนในอนาคตต่อไป 

 แนวทางการจ้างงานพนังงานดูแลคลังสินค้า จากสาเหตุของปัญหาขาดการมอบหมายตาํแหน่งท่ีชดัเจน

ใหก้บัพนกังาน ผูศึ้กษาไดใ้ชแ้นวทางการปรับโครงสร้างองคก์ร โดยจา้งพนกังานดูแลคลงัสินคา้ซ่ึงจะกาํหนดหนา้ท่ี

ภาระงานในการดูแลงานในคลงัสินคา้อยา่งชดัเจน การปรับโครงสร้างองคก์รใหม่จะมีรูปแบบดงัน้ี 

Figure 4 แสดงผงัโครงสร้างในแนวทางเลือกการจา้งพนกังานดูแลคลงัสินคา้ 
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 โดยพนักงานมีหน้าท่ีรับผิดชอบทุกกระบวนการในงานคลงัสินคา้โดยเฉพาะ ไม่มีหน้าท่ีทับซ้อนกบั

พนกังานคนอ่ืน โดยพนกังานคลงัสินคา้จะตอ้งผา่นการแนะแนวการงานตามขั้นตอนในทฤษฎีการจดัการคลงัสินคา้ 

ทฤษฎีการควบคุมสินคา้คงเหลือ (ระยะเวลา 1 สปัดาห์) และยึดหลกัทฤษฎี 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลกัษณะ 

สร้างนิสัย) ไดเ้ป็นอย่างดี เพ่ือความเป็นระเบียบในคลงัสินคา้และช่วยลดปัญหาการหาสินคา้ไม่พบ โดยหนา้ท่ีงาน

ในงานคลงัสินคา้ของพนกังานมีดงัน้ี 1. ตรวจรับสินคา้ท่ีเขา้มาในแต่ละวนัพร้อมกบัการคียข์อ้มูลสินคา้เขา้ระบบ 2. 

จดัเก็บสินคา้ในคลงัสินคา้ตามผงัท่ีกาํหนดไว ้3. นาํสินคา้ตามออร์เดอร์ไปส่งใหก้บัลูกคา้หรือศูนยใ์หบ้ริการขนส่ง

สินคา้ในจงัหวดั 4. ตรวจเช็คปริมาณสินคา้ท่ีอยูใ่นคลงัสินคา้ใหต้รงกบัท่ีระบบไดร้ะบุไว ้

 แนวทางการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ จากเดิมร้านพิกุลทองใชก้ารเขียนโคด้สินคา้ดว้ยมือเปล่าเพ่ือตรวจเช็ค

จาํนวนสินคา้และบอกราคาตน้ทุนสินคา้ทุกรายการก่อนจะทาํการเก็บเขา้คลงัสินคา้ทาํให้เกิดความล่าชา้ในงาน

คลงัสินคา้จากขั้นตอนกงักล่าว ซ่ึงจากสาเหตุของปัญหาไม่มีระบบการตรวจเช็คสินคา้ท่ีทนัสมยัผูศึ้กษาไดใ้ชแ้นว

ทางการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ ซ่ึงเป็นการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยเหลือในระบบงานคลงัสินคา้เช่นระบบ 

บาร์โคด้ เพ่ืองานต่อการตรวจนับสินคา้ท่ีอยู่ในคลงัและยงัสามารถตรวจสอบจาํนวนไดอ้ย่างถูกตอ้งครบถ้วน

ป้องกนัปัญหาการหาสินคา้ไม่พบ ปัญหาสินคา้ขาดหรือเกิน อีกทั้งยงัลดระยะเวลาในการจดัเก็บสินคา้จากเดิมท่ีใช้

ระบบการเขียนโคด้ก่อนการจดัเกบ็ซ่ึงใชเ้วลานานและยากในการตรวจนบัสินคา้คงเหลือ โดยระบบบาร์โคด้จะตอ้ง

ทาํการนาํสินคา้ทั้งหมดในคลงัสินคา้เขา้สู่ระบบโดยการคียข์อ้มูลสินคา้ทุกช้ิน ก่อนทาํการจดัเกบ็เขา้คลงัสินคา้ 

 

แนวทางเลือกทีเ่สนอพร้อมเหตุผล (The Purpose Solution) 

 

 เม่ือไดพิ้จารณาแนวทางเลือกทั้ง 3 แนวทางประกอบกบัการประเมินงบประมาณในแต่ละแนวทางเลือก

แลว้ ผูศึ้กษาไดต้ดัสินใจว่าควรลงมือปฏิบติัตามแนวทางเลือกทั้ง 3 ทางเพราะแนวทางเลือกทั้ง 3 นั้นมีความเป็นไป

ได้ท่ีจะช่วยแก้ไขปัญหาท่ีร้านพิกุลทางประสบอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้ งงบประมาณในแต่ละแนวทางเลือก ใช้

งบประมาณไม่มากซ่ึงทางธุรกิจสามารถยอมรับค่าใชจ่้ายทั้งหมดไดเ้พ่ือการแกไ้ขปัญหา 

 โดยควรปฏิบติัตามลาํดบัแนวทางเลือกดงัน้ี ลาํดบัแรก ควรปฏิบติัตามแนวทางเลือก การจดัการระบบ

คลงัสินคา้ใหม่เป็นลาํดบัแรก เหตุผลเพราะเน่ืองจากสภาพปัจจุบนัของธุรกิจร้านพิกลุทองขาดการจดัการเร่ืองระบบ

คลงัสินคา้ท่ีเป็นพ้ืนฐานควรจดัการใหร้ะบบคลงัสินคา้เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นลาํดบัแรกจะช่วยใหก้ารปฏิบติัตาม

แนวทางต่อไปไดส้ะดวกและมีมาตรฐานมากข้ึน ลาํดบัต่อมาควรปฏิบติัแนวทาง การจา้งงานพนังงานและแนว

ทางการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ ควบคู่กนั เหตุผลเพราะการจา้งพนกังานเขา้มาดูแลงานในคลงัสินคา้จะตอ้งเรียนรู้การ

ทาํงานและระบบคลงัสินคา้ของร้านพิกุลทองอยา่งครบถว้นการท่ีนาํระบบคอมพิวเตอร์เขา้มาใชจ้ะช่วยใหพ้นกังาน

คลงัสินคา้ทาํงานไดส้ะดวกและรวดเร็วข้ึนเป็นการศึกษาระบบการทาํงานควบคู่กนั และพนกังานดูแลคลงัสินคา้จะ

ช่วยดูแลคลงัสินคา้ให้เป็นระบบตามผงัคลงัสินคา้ท่ีวางไวต้ามแนวทางเลือกการจดัการระบบคลงัสินคา้ใหม่ ลด

ขอ้ผิดพลาดของการหาสินคา้ไม่พบ และระบบคอมพิวเตอร์จะช่วยใหก้ารเช็คสต๊อกสินคา้สะดวกยิ่งข้ึนกวา่เดิม 
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 วิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย. 
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การวดัการเป็นผู้สนับสนุนตราสินค้า ความพยายามในการติดต่อธุรกจิ และการบอกต่อ สําหรับ

การทีคู่่ค้าเข้าสู่การเป็นผู้สนับสนุนตราสินค้า : กรณศึีกษา หจก.โซ่ทอง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

Measuring Customer Advocate, Customer Effort and Word of Mouth for the Business 

Partner to Become Brand Advocate: A Case of Sothong Limited Partnership, Amphoe 

Muang Khonkaen Province 

กติติภณ  โสภณรัตน์0

1 และ ทิพย์วรรณา  งามศักดิ์ 1 2 

Kittiphon  Sophonrat and Tipvanna Ngarmsak  

 

บทคดัย่อ 
  การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ของคู่คา้ 2) เพ่ือศึกษา

ปัจจยัการเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ของคู่คา้ 3) เพ่ือศึกษาความพยายามในการติดต่อธุรกิจของคู่คา้ 4) เพ่ือศึกษา

ความตั้งใจในการแนะนาํสินคา้ของคู่คา้ 5) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างขอ้มูลดา้นระยะเวลาการ

เป็นคู่คา้กบัปัจจยัการเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้  ความพยายามในการติดต่อธุรกิจและความตั้งใจในการแนะนาํ

สินคา้ 6) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้กบัความตั้งใจในการแนะนาํสินคา้

ของคู่ค้า โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล โดยเก็บข้อมูลจากคู่ค้าของหจก.โซ่ทองจาํนวน 206 คน ผล

การศึกษาพบว่า พฤติกรรมคู่คา้ส่วนใหญ่ รอรอบส่งสินคา้ ซ้ือสินคา้ทุกสัปดาห์ ปริมาณการซ้ือต่อคร้ัง คือ 21-100 

กก. และจํานวนตราสินค้าท่ีคู่ค้าจําหน่าย 1 ตราสินค้า คู่ค้าเห็นด้วยกับรายข้อส่วนใหญ่ของปัจจัยการเป็น

ผูส้นับสนุนตราสินคา้ของคู่คา้ในระดับเห็นดว้ย คู่คา้ใช้ความพยายามในการติดต่อธุรกิจอยู่ในเกณฑ์ใช้ความ

พยายามน้อย ได้ค่าสุทธิการบอกต่อเท่ากับร้อยละ 13.5 และได้ดัชนีการบอกต่อเท่ากับร้อยละ 43.7 อายุ

ความสมัพนัธ์ทางการคา้ท่ีต่างกนั มีผลต่อปัจจยัการเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ ความพยายามในการติดต่อธุรกิจ และ

การกีดกนัผูอ่ื้นจากการทาํธุรกิจ แต่ไม่มีผลต่อความตั้งใจในการแนะนาํสินคา้ใหค้นรู้จกั มีปัจจยัการเป็นผูส้นบัสนุน

ตราสินคา้ 3 ขอ้ท่ี เป็นตวัพยากรณ์ต่อความตั้งใจในการแนะนาํสินคา้ใหค้นรู้จกั คือ ท่านจะซ้ือสินคา้และบริการของ 

หจก.โซ่ทองอีกในอนาคต หจก.โซ่ทองไดส้ร้างวิธีการใหม่ๆในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในธุรกิจ และท่านยินดีท่ีซ้ือ

สินคา้ของ หจก.โซ่ทองใหม้ากข้ึน 

 

คาํสาํคัญ: ผูส้นบัสนุนตราสินคา้ ความพยามยามของลูกคา้ ค่าสุทธิการบอกต่อ ดชันีการบอกต่อ 
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Abstract 

 The objectives  of this study were to 1) study  the purchasing behavior of Sothong limited partnership  

business partners ,  2) study  the factors lead it’s  business partners to become it’s brand advocacy 3) study  business 

partners put efforts in dealing  business with, 4) study   business partners recommendation of  the brand , 5)   

compare the differences between the time of business relationship  with the factors for business partners to become 

brand advocacy, 6) study  the relationship between the factors for business partners to become brand advocacy  

with  business partners recommend the brand. Questionnaires survey used to collect data from all business partners 

in total of 206 businesses. It was found that business partners delivered weekly cycle, the amount of each ordered 

was 21-100 kg. The business partner sell only one brand product, the business partners only agreed with some of 

items in the factors for business partner to become brand advocacy. The business partners put less effort in dealing 

business. The Net Promoter score is 13.5% and Word of Mouth Index is 43.7%. There were significantly 

differences   between the time of business relationship with factors for business partners to become brand advocacy, 

and with the business partner effort in dueling business, and with detract from business, but no significantly 

difference with recommendation of  the brand. There were 3 items of factors for business partners to become brand 

advocacy which were significantly important to the recommendation of the brand. These were 1) willingness to 

order goods from Sothong in the future, 2) new invention of Sothong to solving problems and 3) willingness to 

increase the volume of order from Sothong in the future. 

Keywords: Customer Advocate, Customer Effort, The Net Promoter, Word of Mouth Index 

 

1.บทนํา 

 ลูกค้าคือคนสําคัญ เน่ืองจากการดาํรงอยู่ของธุรกิจข้ึนอยู่กับการแก้ปัญหา หรือการตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ สาํหรับความยัง่ยืนของธุรกิจ จาํนวนลูกคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นส่ิงสาํคญั ทั้งยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนจากลูกคา้

เก่า และยอดขายใหม่ของลูกคา้ใหม่ การบอกต่อจากผูส้นบัสนุนตราสินคา้เป็นการรักษาลูกคา้เก่า และเพ่ิมลูกคา้

ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ผูส้นบัสนุนตราสินคา้จึงเป็นกุญแจแห่งความสาํเร็จสําหรับทุกธรกิจ ผูส้นบัสนุนตรา

สินคา้ (Brand Advocates) คือ ลูกคา้ท่ีแนะนาํสินคา้หรือบริการใหค้นท่ีรู้จกัดว้ย ความเช่ือท่ีว่าสินคา้และบริการนั้น

เป็นตวัเลือกท่ีดีท่ีสุดสาํหรับพวกเขา การแนะนาํและบอกต่อของผูส้นบัสนุนตราสินคา้ จะช่วยสร้างการรับรู้จากคน

รู้จกัท่ีอยู่ในเครือข่ายของพวกเขา สร้างแรงโนม้นา้วใหค้นเหล่านั้นรู้สึกเช่ือ และคลอ้ยตามท่ีจะตดัสินใจใชสิ้นคา้

ต่างๆมากข้ึน นอกจากนั้นแลว้ผูส้นบัสนุนตราสินคา้ยงัช่วยในการสร้างลูกคา้ใหม่ และช่วยในการรักษาลูกคา้เก่าอีก

ดว้ย หจก.โซ่ทอง ดาํเนินกิจการขายขา้วสารมานานตั้งแต่ พ.ศ. 2527 มีลูกคา้เก่าท่ีมีความสมัพนัธ์ยาวนาน แต่จาํนวน

ลูกคา้ใหม่นอ้ย เน่ืองจากสภาพตลาดขา้วสารมีการแข่งขนัสูง ทั้งจากบริษทัชั้นนาํของประเทศไปจนถึงเกษตรกรท่ี

ขายขา้วเอง ถา้ท่ีคู่คา้ส่วนใหญ่เป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้จะเป็นผลดีต่อหจก.โซ่ทอง คือ การเพ่ิมข้ึนของลูกคา้ใหม่

จากการบอกต่อของคู่คา้ และการรักษาความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้เก่า ซ่ึงจะทาํให้หจก.โซ่ทองสามารถดาํเนิน

กิจการได้อย่างย ัง่ยืน มีการศึกษา เร่ือง Brand Loyalty โดย Dixon, Freeman and Toman (2010) Hayes (2008) 
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Ranade (2012) และ Myers (2016) และเคร่ืองมือวดัความจงรักภกัดีของลูกคา้ (Customer Loyalty) ท่ีเรียกว่า The 

Net Promoter Score (NPS) (Reicheld, 2003) และภายหลงัมีผูน้าํมาพฒันาต่อเรียกวา่ Word of Mouth Index (WOMI) 

(Freed, 2014) มีการศึกษาถึงประสบการณ์ของลูกคา้และสร้างเคร่ืองมือวดัท่ีเรียกว่า Customer Effort Score (CES) 

(Dixon et al, 2010) ดงันั้นจึงเป็นท่ีมาของวตัถุประสงคข์องการศึกษาน้ี คือ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของคู่คา้ในการ

เลือกซ้ือสินคา้จากหจก.โซ่ทอง 2) เพ่ือศึกษาปัจจยัการเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ของหจก.โซ่ทอง ของคู่คา้ 3) เพ่ือ

ศึกษาความพยายามในการติดต่อธุรกิจของคู่คา้ของหจก.โซ่ทอง 4) เพ่ือศึกษาความตั้งใจในการแนะนาํสินคา้และ

บริการของหจก.โซ่ทอง 5) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างขอ้มูลดา้นระยะเวลาการเป็นคู่คา้กบัปัจจยั

การเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้  ความพยายามในการติดต่อธุรกิจและความตั้งใจในการแนะนาํสินคา้และบริการ

ของหจก.โซ่ทอง 6) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ของ หจก.โซ่ทองกบัความ

ตั้งใจในการแนะนาํสินคา้และบริการของหจก.โซ่ทองของคู่คา้ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 

2.1.1 แนวคิดเร่ืองลูกค้าที่เป็นผู้สนับสนุนตราสินค้า (Customer Advocate) 

 ปิยะชาติ อิศรภคัดี (2559) กล่าวไวว้่า ลูกคา้ท่ีพึงพอใจสินคา้ ช่ืนชอบ และรับรู้เร่ืองราวของตราสินคา้เป็น

อย่างดี และตราสินคา้สามารถสร้างแรงบนัดาลใจบางอย่างให้กบัพวกเขาได ้พวกเขาจะสามารถผนวกส่ิงต่างๆ

เหล่านั้นเขา้ดว้ยกนัเพ่ือสร้างความสําเร็จให้กบัชีวิตตนเอง แน่นอนว่าพวกเขาจะไม่เก็บส่ิงเหล่านั้นไวเ้พียงลาํพงั

พวกเขาไม่เพียงแค่ช่วยถ่ายทอดเร่ืองราวหรือแบ่งปันประสบการณ์ใหก้บัคนรอบขา้งเท่านั้น แต่พวกเขาจะทาํบางส่ิง

บางอยา่งท่ีเสมือนวา่พวกเขาเป็นตวัแทนของตราสินคา้ ดว้ยความเขา้ใจและดว้ยความเตม็ใจ 

 Kotler (2016) กล่าวถึง ผูส้นบัสนุนตราสินคา้ไวว้่า เป็นช่วงสุดทา้ยในเส้นทางผูบ้ริโภคสายใหม่ ท่ีลูกคา้

อาจภคัดีต่อตราสินคา้มากข้ึน ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นจากการคงเป็นลูกคา้ของตราสินคา้นั้น การซ้ือซํ้ า และในท่ีสุด

นาํไปสู่การสนบัสนุนใหผู้อ่ื้นใชด้ว้ย ผูส้นบัสนุนยินดีแนะนาํตราสินคา้ท่ีตนชอบใหแ้ก่ผูอ่ื้น เต็มใจแนะนาํเองโดย

ไม่ตอ้งร้องขอ พวกเขาเล่าเร่ืองราวดีๆ ให้ฟัง และกลายเป็นผูเ้ผยแพร่ตราสินคา้ในท่ีสุด อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่

ผูส้นบัสนุนท่ีภคัดีต่อตราสินคา้มกัไม่แสดงออก ยกเวน้แต่จะถูกกระตุน้ดว้ยคาํถามหรือการสนบัสนุนในเชิงลบ เม่ือ

เผชิญการกระตุน้ในลกัษณะน้ี พวกเขาจะปกป้องตราสินคา้ท่ีตนรัก เน่ืองจากการแนะนาํตราสินคา้เป็นความกลา้

เส่ียงอยา่งหน่ึง ดงันั้นผูส้นบัสนุนตราสินคา้จึงมีแนวโนม้สูงท่ีจะซ้ือตราสินคา้เหล่านั้นมากข้ึนในอนาคต 

 Myer (2016) กล่าวถึง ผูส้นบัสนุนตราสินคา้ ไวว้า่คือ ลูกคา้ท่ีจะใชสิ้นคา้และบริการอีกในอนาคต ลูกคา้ท่ี

จะใชสิ้นคา้และบริการอ่ืนของตราสินคา้อีกในอนาคต ลูกคา้ท่ีมีความรู้สึกส่ือกบัสินคา้และบริการของตราสินคา้จะ

แนะนาํสินคา้และบริการของตราสินคา้ใหก้บัคนท่ีรู้จกั และแนะนาํวา่เป็นเร่ืองง่ายในการติดต่อธุรกิจดว้ย ลูกคา้ท่ีจะ

แนะนาํว่ามีประสบการณ์ท่ีดีกบัธุรกิจ และลูกคา้ท่ีจะไม่พูดถึงตราสินคา้และธุรกิจในทางลบ ผูส้นับสนุนเป็น

เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมท่ีจะแยกระหวา่งลูกคา้ท่ีจงรักภกัดีกบัลูกคา้ท่ีจงรักภกัดีและกระตือรือร้นท่ีจะแนะนาํตราสินคา้

กบัเพ่ือน ครอบครัว และคนท่ีรู้จกั 
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2.1.2 แนวคิดเร่ืองลูกค้าที่มคีวามจงรักภักด ี(Customer Loyalty) 

 Dixon et al. (2010) ไดก้ล่าวไวว้่า ลูกคา้ท่ีจงรักภกัดี หมายถึงลูกคา้ท่ีมีความตั้งใจทาํธุรกิจกบักิจการ เพ่ิม

การใชจ่้ายหรือพูดส่ิงท่ีดีเก่ียวกบัธุรกิจหรือ กระจายการบอกต่อในทางท่ีดี และละเวน้จากการพูดในส่ิงท่ีไม่ดี 

 Ranade (2012) ไดก้ล่าวไวว้่า ความภกัดีสามารถตีความไดว้่า การเป็นลูกคา้ท่ีเช่ืออย่างต่อเน่ืองว่า สินคา้

และบริการจากตราสินคา้หรือธุรกิจนั้นเป็นตวัเลือกท่ีดีท่ีสุด ลูกคา้จะเลือกสินคา้และบริการของตราสินคา้นั้นเม่ือใด

กต็ามท่ีเกิดการตดัสินใจซ้ือ 

 Hayes (2009) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความภกัดีของผูส้นบัสนุนสะทอ้นใหเ้ห็นถึงระดบัท่ีลูกคา้ จะมีบทบาทในการ

สนบัสนุนโดยการแนะนาํใหค้นรู้จกั เลือกใชสิ้นคา้และบริการเดิมซํ้าๆ ฯลฯ ความภกัดีในการซ้ือสะทอ้นใหเ้ห็นถึง

ระดบัท่ีลูกคา้จะเพ่ิมพฤติกรรมการซ้ือรวมถึงการซ้ือสินคา้และบริการอ่ืนจากธุรกิจ และการรักษาความจงรักภกัดี

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงระดบัท่ีลูกคา้จะยงัคงภกัดีต่อธุรกิจ 

 Hayes (2011) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความจงรักภกัดี คือระดบัท่ีลูกคา้สมัผสักบัความรู้สึกบวกต่อสินคา้และบริการ

ของตราสินคา้ของธุรกิจและแสดงพฤติกรรมเชิงบวกต่อธุรกิจ การวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่าธุรกิจท่ีมีลูกคา้จะจงรักภกัดี

มากข้ึนจะช่วยเร่งการเติบโตของธุรกิจ 

2.1.3 แนวคิดเร่ืองค่าสุทธิการบอกต่อ (Net Promoter Score, NPS) 

 Reicheld (2003) ไดก้ล่าวไวว้า่ ค่าสุทธิการบอกต่อเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการวดัและจดัการความภกัดี

ของลูกคา้ ธุรกิจท่ีมีค่าสุทธิการบอกต่อสูงสุดจะไดรั้บส่วนแบ่งจากการเติบโตของอุตสาหกรรมอย่างต่อเน่ือง การ

วดัค่าสุทธิการบอกต่อทาํไดโ้ดยการถามคาํถามวา่ลูกคา้มีแนวโนม้ในการแนะนาํสินคา้หรือบริการใหค้นท่ีรู้จกัมาก

นอ้ยเพียงใด มีมาตรวดัจาก 0 ถึง 10 โดยใหม้าตร 0 ถึง 6 เป็นผูว้า่ร้ายตราสินคา้ หรือธุรกิจ(Detractors) มาตร 7 ถึง 8 

เป็นผูน่ิ้งเฉย(Passives) มาตร 9 ถึง 10 เป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้หรือธุรกิจ(Promoters) จากนั้นนาํร้อยละร้อยละของ

ลูกคา้ท่ีเป็นผูส้นบัสนุน ลบดว้ยร้อยละท่ีเป็นผูว้า่ร้าย จึงจะไดค่้าสุทธิการบอกต่อ (Net Promoter Score = Promoters 

- Detractors) โดย Promoters คือ ลูกคา้ท่ีพึงพอใจและสนบัสนุนตราสินคา้โดยการแนะนาํใหก้บัคนท่ีรู้จกั Passives 

คือ ลูกคา้ท่ีพึงพอใจแต่ไม่ไดส้นบัสนุนตราสินคา้โดยการบอกต่อ และ Detractors คือ ลูกคา้ท่ีไม่พึงพอใจและบอก

ต่อในเชิงเสียหายต่อตราสินคา้ 

2.1.4 แนวคิดเร่ืองความพยายามของลูกค้า (Customer Effort) 

 Dixon et al. (2010) ความพยายามของลูกคา้ คือ การรับรู้ของลูกคา้เก่ียวกบัเวลาและพลงังานท่ีพวกเขาตอ้ง

ใชใ้นการเผชิญ หนา้กบัตราสินคา้หรือธุรกิจ เพ่ือแกปั้ญหาของเขา เช่น การหาช่องทางการติดต่อกบัธุรกิจ การหา

สถานท่ีตั้งของท่ีจดัจาํหน่าย เป็นตน้ มีการศึกษาว่าลูกคา้ท่ีพึงพอใจไม่ไดช่้วยเพ่ิมความจงรักภกัดี แต่การลดความ

พยายามของลูกคา้ทาํใหลู้กคา้จงรักภกัดีมากข้ึน แสดงใหเ้ห็นว่าการลดความพยายามของลูกคา้เป็นตวัทาํนายความ

ภกัดีของลูกคา้ท่ีดีกว่าการพยายามสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ และพบว่าคะแนนความพยายามของลูกค้า 

(Customer Effort Score, CES) ทาํได้ดีกว่าคะแนน NPS และมาตรการความพึงพอใจของลูกค้า (CSat) ในการ

ทาํนายอาํนาจของการซ้ือและอาํนาจการใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึน คะแนนความพยายามของลูกคา้ (CES) วดัไดโ้ดยถาม

คาํถามเดียว คุณตอ้งใชค้วามพยายามมากเพียงใดในการจดัการคาํขอของคุณ คะแนนในระดบั 1 (ความพยายามตํ่า

มาก) ถึง 5 (ความพยายามสูงมาก) คะแนนความพยายามของลูกค้าเป็นตัวช้ีวดัท่ีดีมากของความจงรักภักดี 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือลูกคา้ตอ้งใชค้วามพยายามมากในการแกปั้ญหาของพวกเขา  
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2.1.5 แนวคิดเร่ืองดชันีค่าการบอกต่อ (Word of Mouth Index) 

 Freed (2014) ดชันีการบอกต่อไดรั้บการพฒันาจาก Net Promoter Score โดยการวดัค่าทั้งแนวโน้มการ

บอกต่อในเชิงบวก และแนวโนม้การบอกต่อในเชิงลบจากตราสินคา้ใดสินคา้หน่ึงแบบเจาะจง ทาํใหธุ้รกิจสามารถ

ดาํเนินการเพ่ือเพ่ิมการบอกต่อในเชิงบวก และลดการบอกต่อในเชิงลบไปพร้อมกนั โดยการถามคาํถามว่าลูกคา้มี

แนวโนม้ในการแนะนาํสินคา้หรือบริการใหค้นท่ีรู้จกัมากนอ้ยเพียงใด และมาตรวดัเหมือนกบัค่าสุทธิการบอกต่อ  

และถามลูกคา้เพ่ิมอีกคาํถาม 1 ขอ้วา่ลูกคา้มีแนวโนม้ท่ีจะกีดกนัผูอ่ื้นจากสินคา้หรือตราสินคา้มากนอ้ยเพียงใด และ

ใชม้าตร 0 ถึง 10 เหมือนกนัคาํถามของค่าสุทธิการบอกต่อ แต่เปล่ียนความหมายเป็น 0 ถึง 6 เป็นผูส้นบัสนุนตรา

สินคา้หรือธุรกิจ(Promoters) มาตร 7 ถึง 8 เป็นผูน่ิ้งเฉย(Passives) มาตร 9 ถึง 10 เป็นผูว้่าร้ายตราสินคา้ หรือธุรกิจ

(Detractors) จากนั้นนาํค่า ผูส้นบัสนุน จากคาํถามแรก ลบกบัค่า ผูว้า่ร้าย จากคาํถามท่ี 2 จะไดด้ชันีการบอกต่อ 

2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

  Patricia and Alsada (2017) ศึกษาเร่ืองคําพูดจากพฤติกรรมการบอกต่อของผู ้ซ้ือของชําในอิหร่าน 

บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือรายงานการวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมของคาํจากการบอกต่อ ในหมู่ผูห้ญิงอิหร่านใน

บริบทของการซ้ือของท่ีร้านขายของชาํ โดยใช้ผูซ้ื้อของร้านขายของชาํในเตหะรานเป็นกลุ่มตวัอย่าง 215 คน 

บทความน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ความพึงพอใจ ความมุ่งมัน่ ความภกัดี ความไวว้างใจ การรับรู้คุณค่า และคุณภาพเป็นส่ิง

ท่ีมีความสาํคญัต่อพฤติกรรมการบอกต่อของผูห้ญิงอิหร่านในบริบทของการซ้ือของชาํ 

 Nikhashemi, Paim and Khatibi (2015) ศึกษาเร่ืองรูปแบบของความภกัดีต่อตราสินคา้ในการสร้างคาํพูด

เชิงบวกในหมู่ลูกคา้ชาวไฮเปอร์มาร์เก็ตชาวมาเลเซีย วตัถุประสงคเ์พ่ือตรวจสอบการรับรู้คุณภาพการบริการ และ

การรับรู้คุณค่าความน่าเช่ือถือของตราสินคา้ของลูกคา้ โดยพิจารณาว่าเป็นส่ิงท่ีมาจาก Creativity-Based Learning  

วิธีการสอนตามแนวทางสร้างสรรคเ์ป็นฐาน ในบริบทของไฮเปอร์มาร์เก็ตมาเลเซียหรือไม่ และตรวจสอบความ

ภักดีต่อตราสินค้าของลูกคา้ ใช้แบบสอบถามท่ีจดัทาํข้ึนเองเพ่ือรวบรวมขอ้มูลจากลูกค้าไฮเปอร์มาร์เก็ตชาว

มาเลเซีย 374 คนในกวัลาลมัเปอร์ โดยการสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling)  ใชใ้นการ

ทดสอบแบบจาํลองผลการศึกษาพบว่า ความไวว้างใจตราสินคา้และการรับรู้คุณภาพเป็นปัจจยัสาํคญัในการสร้าง

ความภกัดีต่อตราสินคา้ของลูกคา้ในขณะท่ีการรับรู้คุณภาพบริการมีผลอย่างมากต่อการทาํนายความภกัดีต่อตรา

สินคา้ของลูกคา้เม่ือเทียบกบัปัจจยัอ่ืนๆ ความไวว้างใจตราสินคา้และการรับรู้คุณภาพการบริการ ส่งผลต่อความ

ภกัดีต่อตราสินคา้ของลูกคา้ และมีส่วนช่วยอยา่งมากในการสร้างคาํพูดส่ือสารทางบวก  

  Shirsavar, Gilaninia and Almani (2012) ศึกษาเ ร่ืองปัจจัยท่ี มีอิทธิพลต่อการบอกต่อในเชิงบวกใน

อุตสาหกรรมการธนาคารของอิหร่าน ศึกษาโดยเก็บแบบสอบถาม 48 ขอ้จากลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการธนาคารท่ีเมือง

แรชต ์จาํนวน 480 คน และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้structural equation modeling พบวา่ ภาพลกัษณ์องคก์ร การตลาด

เชิงสัมพนัธ์ การรับรู้คุณภาพ การรับรู้คุณค่า ความคาดหวงั ความพึงพอใจ และความจงรักภกัดี เป็นปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อการบอกต่อในเชิงบวก 

 Cant, Machado and Seaborne (2014) ศึกษาเร่ืองผูส้นับสนุนตราสินคา้ในปรากฏการณ์ของ Apple โดย

การศึกษาเชิงคุณภาพเพ่ือใหไ้ดคุ้ณสมบติัการเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ของ Apple และศึกษาจากการสาํรวจลูกคา้

ของ Apple ท่ีประเทศฟินแลนด ์สหรัฐอเมริกา องักฤษ และนิวซีแลนด ์พบว่า การบอกต่อ ระดบัความคาดหวงัตรง

ตามมูลค่าและผลิตภณัฑ ์ระดบัความเช่ือมัน่ การออกแบบและการใชง้านตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ ผูบ้ริโภค
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เพลิดเพลินกับการอยู่ในชุมชน Apple และความรู้สึกเหนือกว่ากับการท่ีคู่แข่งขันไม่สามารถทดแทนได  ้เป็น

คุณสมบติัของการเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ 

 

3. กรอบแนวคดิ 

 ในการศึกษาพฤติกรรม ระยะเวลาการเป็นคู่คา้ ปัจจยัการเป็นผูส้นบัสนุน ความพยายามของคู่คา้ และความ

ตั้งใจในการเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ของหจก.โซ่ทอง ไดศึ้กษาตามหลกัแนวคิด   ดงัรูปท่ี 1 และรูปท่ี 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการศึกษาพฤติกรรม ระยะเวลาการเป็นคู่คา้ ปัจจยัการเป็นผูส้นบัสนุน ความพยายามของ

คู่คา้ และความตั้งใจในการเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ของหจก.โซ่ทอง  

                                 ตวัแปรตน้                                                                        ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

รูปที่ 2 แสดงกรอบแนวคิดการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น ปัจจัยการเป็นผูส้นับสนุนตราสินค้า  

หจก.โซ่ทองของคู่คา้ กบัตวัแปรตาม ความตั้งใจในการแนะนาํสินคา้และบริการของหจก.โซ่ทอง 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ 

อายคุวามสมัพนัธ์ทางการคา้กบัคู่คา้ 

ปัจจยัการเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ 

หจก.โซ่ทอง ของคู่คา้ 

ความตั้งใจในการแนะนาํสินคา้และ

บริการของหจก.โซ่ทอง 

ความพยายามในการติดต่อ

ธุรกิจของคู่คา้ของหจก.โซ่ทอง 

ปัจจยัการเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ 

หจก.โซ่ทอง ของคู่คา้ 

ความตั้งใจในการแนะนาํสินคา้และ

บริการของหจก.โซ่ทอง 
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4. วธีิการศึกษา 

 การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใชก้ารวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey)  

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรของการศึกษา คือ คู่คา้ท่ีเป็นร้านของชาํของหจก.โซ่ทอง ในจงัหวดัขอนแก่น จาํนวน 206 คน 

ซ่ึงใชป้ระชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

4.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้เกบ็ข้อมูล เคร่ืองมือท่ีใชเ้กบ็ขอ้มูล คือ แบบสอบถาม โดยมีแบบสอบถาม 5 ส่วนดงัน้ี คือ 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอายกุารทาํงาน อาชีพ ระดบัการศึกษา 

รายไดต่้อเดือนและตาํแหน่งงานโดยใชม้าตรวดันามบญัญติั  

 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลพฤติกรรมของคู่คา้ในการเลือกซ้ือสินคา้จากหจก.โซ่ทองไดแ้ก่ พฤติกรรมการซ้ือ ความถ่ี

ในการซ้ือต่อคร้ัง ปริมาณในการซ้ือต่อคร้ัง จาํนวนตราสินคา้ของขา้วถุงท่ีจาํหน่าย โดยใชม้าตรวดันามบญัญติั 

 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลปัจจยัการเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้หจก.โซ่ทอง ของคู่คา้ใช ้เคร่ืองมือวดัซ่ึงรวบรวมและ

ดดัแปลงมาจาก Dixon et al . (2010), Hay (2008),  Ranade (2012) และ Myers (2016) จาํนวนทั้งหมด 17 ขอ้โดยใช ้

Likert Scale 5 ระดบัเป็นมาตรวดั แบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา (α- Coefficient) ทั้งฉบบัเท่ากับ 0.916 

 ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลความพยายามในการติดต่อธุรกิจของคู่คา้ของหจก.โซ่ทอง   ใชเ้คร่ืองมือ ซ่ึงดดัแปลงมาจาก 

Dixon et al  (2010) จาํนวน 3 ขอ้ โดยใช ้Numerical Scale 5 ระดบั คือ 1ใชค้วามพยายามนอ้ยมาก ไปถึง 5 ใชค้วาม

พยายามอยา่งมาก 

 ส่วนท่ี  5  ข้อมูลการแนะนํา สินค้าและบริการของหจก.โซ่ทอง   ใช้เค ร่ืองมือ Word-of-Mouth  

Index (WoMI) ของ Freed (2014) จาํนวน 2 ขอ้โดยใชม้าตรวดั 11 ระดบั คือ 0 ถึง 10 โดยในขอ้ท่ี 1 ใหม้าตร 0 ถึง 6  

เป็น Detractors มาตร 7 ถึง 8 เป็น Passives มาตร 9 ถึง 10 เป็น Promoters และในข้อท่ี 2 ให้มาตร 0 ถึง 6 เป็น 

Promoters มาตร 7 ถึง 8 เป็น Passives มาตร 9 ถึง 10 เป็น Detractors 

 

4.3 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 สาํหรับขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ขอ้มูลพฤติกรรมของคู่คา้ในการเลือกซ้ือสินคา้จากหจก.โซ่

ทองใช ้สถิติเชิงพรรณนาแสดงค่าการแจกแจงความถ่ีและสรุปผลเป็นร้อยละ ขอ้มูลปัจจยัการเป็นผูส้นบัสนุนตรา

สินคา้ของคู่คา้หจก.โซ่ทองใช ้สถิติเชิงพรรณนาแสดงค่า ขอ้มูลความพยายามในการติดต่อธุรกิจของคู่คา้หจก.โซ่

ทอง และขอ้มูลความตั้งใจในการแนะนาํสินคา้และบริการของหจก.โซ่ทอง ใชส้ถิติเชิงพรรณนาแสดงค่าการแจก

แจงความถ่ีและสรุปผลเป็นร้อยละ สาํหรับขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถามกบั

ขอ้มูลปัจจยัการเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ของคู่คา้หจก.โซ่ทอง ขอ้มูลความพยายามในการติดต่อธุรกิจของคู่คา้

ของหจก.โซ่ทอง ขอ้มูลความตั้งใจในการแนะนาํสินคา้และบริการของหจก.โซ่ทอง ใชส้ถิติเชิงอนุมาน ANOVA 

และเปรียบ เทียบเชิงซอ้นโดยใช ้Duncan’s Multiple Range Test สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล

การเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ของคู่คา้หจก.โซ่ทอง กบัขอ้มูลความตั้งใจในการแนะนาํสินคา้ของหจก.โซ่ทอง ใช้

สถิติ Multiple regression analyses, Step-wise method และการวิเคราะห์ขอ้มูลความตั้งใจในการแนะนาํสินคา้ของคู่

คา้ โดยใชเ้คร่ืองมือ Net Promoter Score และ Word of Mouth Index 
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5. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

5.1 ผลการศึกษา 

5.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คุณลกัษณะทัว่ไปทางดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบมี

รายละเอียดดงัรูปท่ี 3 ดงัน้ี 

 

 
รูปที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามจาํนวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม

จาํแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อายคุวามสมัพนัธ์กบัหจก.โซ่ทอง และอายกิุจการ 

     จากรูปท่ี 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 

64.08 อายรุะหวา่ง 41-50 ปี ร้อยละ 39.32 มีระดบัการศึกษามธัยม ร้อยละ 31.6 มีความสัมพนัธ์กบัหจก.โซ่ทอง 

ระยะเวลา 6-10 ปี ร้อยละ 29.1 และอายกิุจการลูกคา้ คือ 6-10 ปี ร้อยละ 35.44  

 

5.1.2 ข้อมูลพฤตกิรรมของคู่ค้า 

ขอ้มูลพฤติกรรมของคู่คา้มีรายละเอียดดงัแสดงในรูปท่ี 4 ดงัน้ี 

 
รูปที่ 4 แสดงการแปรผลของขอ้มูลพฤติกรรมลูกคา้คิดเป็นร้อยละผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตาม พฤติกรรมการ

ซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ ปริมาณการซ้ือต่อคร้ัง และจาํนวนตราสินคา้ของขา้วถุงท่ีลูกคา้จาํหน่าย 

          จากรูปท่ี 4 การวิเคราะห์พฤติกรรมคู่คา้พบวา่ส่วนใหญ่ รอรอบส่งสินคา้ ร้อยละ 83.98 ความถ่ีในการซ้ือ

มากกวา่ 1 คร้ังใน 7 วนั ร้อยละ 31.07 ปริมาณการซ้ือต่อคร้ัง คือ 21-100 กก. ร้อยละ 48.54 และจาํนวนตราสินคา้ท่ีคู่

คา้จาํหน่าย ส่วนใหญ่จาํหน่าย 1 ยี่หอ้ ร้อยละ 45.15 
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5.1.3 ข้อมูลปัจจยัการเป็นผู้สนับสนุนตราสินค้าของคู่ค้า 

     จากขอ้มูลท่ีเก็บไดจ้ากเคร่ืองมือการศึกษามีการแปลผลระดบัความคิดเห็นในการเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ของ

คู่คา้ ดงัแสดงในรูปท่ี 5 ดงัน้ี 

 

 
รูปที่ 5 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของปัจจยัการเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ของคู่คา้ 

     จากรูปท่ี 5 การวิเคราะห์ปัจจยัการเป็นผูส้นบัสนุนพบวา่ ปัจจยัท่ีมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

มี 1 ขอ้ คือ ท่านจะซ้ือสินคา้และบริการของหจก.โซ่ทองอยา่งต่อเน่ืองตลอดไป ปัจจยัท่ีมีระดบัความคิดเห็นอยู่

ในระดบัเห็นดว้ย 15 ขอ้ และมีปัจจยัท่ีมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัไม่แน่ใจ 1 ขอ้คือ ท่านยินดีท่ีจะจ่ายในราคาท่ี

สูงข้ึนสาํหรับสินคา้และบริการของหจก.โซ่ทอง 

 

5.1.4 ข้อมูลความพยายามในการตดิต่อธุรกจิของคู่ค้า 

     จากขอ้มูลท่ีเก็บไดจ้ากเคร่ืองมือการศึกษามีการแปลผลระดบัความพยายามในการติดต่อธุรกิจของคู่คา้  ดงัแสดง

ในรูปท่ี 6 ดงัน้ี 

 

 
รูปที่ 6 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นต่อความพยามยามของคู่คา้คิดเป็นร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม 
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     จากรูปท่ี 6 การวิเคราะห์ขอ้มูลความพยายามของคู่คา้พบวา่ ค่าเฉล่ียทั้งสามขอ้ และค่าเฉล่ียรวม อยูใ่นเกณฑ ์

ระหวา่ง 1.81-2.60 คือใชค้วามพยายามนอ้ย 

5.1.5 ข้อมูลความตั้งใจในการแนะนําสินค้าของคู่ค้า 

     จากขอ้มูลท่ีเก็บไดจ้ากเคร่ืองมือการศึกษามีการแปลผลระดบัความคิดเห็นในการเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ของ

คู่คา้ ดงัแสดงในรูปท่ี 7 ดงัน้ี 

 
 

                                                      Detractors = 30.2 %    Passives = 26.2 %      Promoters = 43.7 % 

   NPS = 43.7% - 30.2% = 13.5 % 

 
                          Detractors = 0 % 

      WOMI = 43.7 % - 0 % = 43.7 % 

รูปที่ 7 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นต่อความตั้งใจในการแนะนาํสินคา้ของคู่คา้คิดเป็นร้อยละของผูต้อบ

แบบสอบถาม 

     จากรูปท่ี 7 การวิเคราะห์ขอ้มูลความตั้งใจในการแนะนาํสินคา้ของคู่คา้พบวา่ NPS = 13.5 %  

และ WOMI = 43.7 % 

5.1.6 ผลการเปรียบเทียบอายุความสัมพันธ์ทางการค้าที่ต่างกัน กับปัจจัยการเป็นผู้สนับสนุนตราสินค้า ความ

พยายามในการตดิต่อธุรกจิ และความตั้งใจในการแนะนําสินค้าของคู่ค้า 

จากการวิเคราะห์ไดผ้ลการเปรียบเทียบอายุความสัมพนัธ์ทางการคา้ท่ีต่างกนั กบัปัจจยัการเป็นผูส้นบัสนุนตรา

สินคา้  ความพยายามในการติดต่อธุรกิจ และความตั้งใจในการแนะนาํสินคา้ของคู่คา้ แสดงในตารางท่ี 1 ตารางท่ี 2 

และตารางท่ี 3 ดงัน้ี 

 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 91



ตารางที่ 1 เปรียบเทียบอายคุวามสมัพนัธ์ทางการคา้ท่ีแตกต่างกนั กบัปัจจยัการเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้   

ปัจจยัการเป็นผู้สนับสนุนตราสินค้าของคู่ค้า 

อายุความสัมพนัธ์ทางการค้า 

0 - 5 ปี 6-10 ปี 
10 ปี ขึน้

ไป 

1.หจก.โซ่ทองสมควรท่ีจะไดรั้บการเป็นลูกคา้ท่ีซ่ือสตัยจ์ากท่าน 3.76a 4.13b 4.32b 

2.ท่านจะซ้ือสินคา้และบริการของหจก.โซ่ทองอยา่งต่อเน่ืองตลอดไป 3.86a 4.18b 4.42c 

3.หจก.โซ่ทองไดว้างมาตรฐานเพ่ือความเป็นเลิศสาํหรับสินคา้และบริการ 3.76a 4.03b 4.28c 

4.หจก.โซ่ทองไดว้างระบบการใหบ้ริการเพ่ือใหง่้ายสาํหรับท่านในการทาํ

ธุรกิจดว้ย 
3.55a 4.18b 4.23b 

5.หากท่านจะเลือกธุรกิจคู่คา้เป็นคร้ังแรก ท่านก็จะเลือก หจก.โซ่ทอง 3.75a 3.97b 4.24c 

6.หจก.โซ่ทองไดส้ร้างวิธีการใหม่ๆในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในธุรกิจ 3.65a 3.80a 4.03b 

7.ท่านมีความพอใจเป็นอยา่งยิ่งต่อสินคา้และบริการของ หจก.โซ่ทอง 3.86a 4.10b 4.28b 

8.ท่านจะใชสิ้นคา้และบริการของ หจก.โซ่ทองอีกในอนาคต 3.82a 4.00ab 4.21b 

9.ท่านจะใชสิ้นคา้และบริการอ่ืนของ หจก.โซ่ทองในอนาคต 3.82a 3.87a 4.15b 

10.ท่านจะรู้สึกถึงอารมณ์ท่ีส่ือถึงกนักบัสินคา้และบริการของ หจก.โซ่

ทอง 
3.63a 3.93b 4.09b 

11. ท่านจะแนะนาํสินคา้และบริการของ หจก.โซ่ทองใหก้บัคนท่ีรู้จกั 3.78a 4.02b 4.34c 

12.ท่านจะบอกคนท่ีรู้จกัวา่เป็นเร่ืองง่ายท่ีจะทาํธุรกิจกบั หจก.โซ่ทอง 3.78a 3.93a 4.25b 

13.ท่านจะบอกคนท่ีรู้จกัถึงประสบการณ์ในเชิงบวกของท่านท่ีมีต่อสินคา้

และบริการของ หจก.โซ่ทอง 
3.61a 4.03b 4.20b 

14.ท่านจะไม่กล่าวถึงสินคา้และบริการของ หจก.โซ่ทองในดา้นลบ  3.69a 3.88ab 4.11b 

15.ท่านยินดีท่ีจะจ่ายในราคาท่ีสูงข้ึนสาํหรับสินคา้และบริการของ หจก.

โซ่ทอง 
2.04a 2.55b 3.40c 

16.ท่านยินดีท่ีซ้ือสินคา้ของ หจก.โซ่ทองใหม้ากข้ึน 3.14a 3.28a 3.91b 

17.ท่านมีความเช่ือมัน่ในสินคา้และบริการของ หจก.โซ่ทอง 3.41a 3.97b 4.03b 

*ค่าเฉล่ียท่ีมีตวัอกัษรต่างกนัแสดงวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

     ผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 1 พบวา่  อายคุวามสมัพนัธ์ทางการคา้ท่ีต่างกนั มีผลต่อปัจจยัการเป็นผูส้นบัสนุนตรา

สินคา้ของคู่คา้แตกต่างกนั โดยมีลกัษณะความสัมพนัธ์แบบแปรผนัตรง 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบอายคุวามสมัพนัธ์ทางการคา้ท่ีแตกต่างกนั กบัความพยายามในการติดต่อธุรกิจของคู่คา้ 

ความพยายามในการติดต่อธุรกิจของคู่คา้ 

อายุความสัมพนัธ์ทางการค้า 

0 - 5 ปี 6-10 ปี 
10 ปี ขึน้

ไป 

1. ท่านติดต่อธุรกิจกบั หจก.โซ่ทองง่ายหรือยากระดบัใด 2.61b 2.53b 1.96a 

2. ท่านตอ้งใชเ้สียเวลามากนอ้ยเพียงใดในการติดต่อธุรกิจกบั หจก.

โซ่ทอง 
2.63b 2.42ab 2.15a 

3. ท่านตอ้งใชค้วามพยายาม มากนอ้ยเพียงใดในการติดต่อธุรกิจกบั 

หจก.โซ่ทอง 
2.63b 2.50b 1.99a 

*ค่าเฉล่ียท่ีมีตวัอกัษรต่างกนัแสดงวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

     ผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 2 พบว่า อายุความสัมพนัธ์ทางการคา้ท่ีต่างกนั มีผลต่อขอ้มูลการให้บริการธุรกิจ

ระหวา่งผูค้า้และคู่คา้แตกต่างกนั โดยมีลกัษณะความสมัพนัธ์แบบแปรผกผนั 

 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบอายคุวามสมัพนัธ์ทางการคา้ท่ีแตกต่างกนั กบัความตั้งใจในการแนะนาํสินคา้และบริการ 

ปัจจยัความตั้งใจในการแนะนําสินค้าและบริการ 

ของหจก.โซ่ทอง 

อายุความสัมพนัธ์ทางการค้า 

0-5 ปี 

N  = 51 

6-10 ปี 

N=60 

มากกว่า10 ปี 

N=95 

1. ท่านมีแนวโน้มท่ีจะแนะนาํสินคา้และบริการของ หจก.โซ่

ทองใหเ้พ่ือนหรือคนรู้จกัหรือไม่ 
7.61a 7.53a 7.72a 

2. ท่านมีแนวโน้มมากน้อยเพียงใดท่ีจะกีดกนัผูอ่ื้นจากการทาํ

ธุรกิจกบั หจก.โซ่ทอง 
3.47b 3.17b 1.71a 

*ค่าเฉล่ียท่ีมีตวัอกัษรต่างกนัแสดงวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

     ผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 3 พบว่า อายุความสัมพนัธ์ทางการคา้ท่ีต่างกนั ไม่มีผลต่อความตั้งใจในการแนะนาํ

สินคา้ของหจก.โซ่ทองใหค้นรู้จกั แต่อายุความสัมพนัธ์ทางการคา้ท่ีต่างกนั มีผลต่อการกีดกนัผูอ่ื้นจากการทาํธุรกิจ

กบั หจก.โซ่ทอง โดยมีลกัษณะความสมัพนัธ์แบบแปรผกผนั ยิ่งอายคุวามสมัพนัธ์มาก ยิ่งกีดกนันอ้ย 

 

5.5 ผลศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการเป็นผู้สนับสนุนตราสินค้าหจก.โซ่ทอง ของคู่ค้ากับความตั้งใจ

ในการแนะนําสินค้าและบริการของหจก.โซ่ทอง  

     ผลศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้หจก.โซ่ทอง ของคู่คา้กบัความตั้งใจในการ

แนะนาํสินคา้และบริการของหจก.โซ่ทอง แสดงในตารางท่ี 4 ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้หจก.โซ่ทองของคู่คา้ กบัความตั้งใจในการ

แนะนาํสินคา้และบริการของหจก.โซ่ทอง 

 Model B Beta t-value p value 

Constant -.926  -.940 .348 

ท่านจะใชสิ้นคา้และบริการของ หจก.โซ่ทองอีกในอนาคต .991 .285 3.879 .000 

หจก.โซ่ทองไดส้ร้างวิธีการใหม่ๆในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนใน

ธุรกิจ 
.768 .217 3.291 .001 

ท่านยินดีท่ีจะซ้ือสินคา้ของ หจก.โซ่ทองใหม้ากข้ึน .445 .187 2.524 .012 

a. Dependent Variable ความตั้งใจในการแนะนาํสินคา้และบริการของหจก.โซ่ทอง 

b. R = 0.556   R2 = 0.309   F = 30.055 

     จากตารางท่ี 4 พบวา่ มีปัจจยัการเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้รายขอ้เพียง 3 ขอ้ท่ีมีความสาํคญัต่อความตั้งใจในการ

แนะนาํสินคา้และบริการของหจก.โซ่ทอง ตามลาํดบัคือ ท่านจะใชสิ้นคา้และบริการของหจก.โซ่ทองอีกในอนาคต 

หจก.โซ่ทองไดส้ร้างวิธีการใหม่ๆในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในธุรกิจ และท่านยินดีท่ีจะซ้ือสินคา้ของหจก.โซ่ทอง

ใหม้ากข้ึน 

 

6.6 อภิปรายผลการศึกษา 

     จากการศึกษาพบวา่ลูกคา้ท่ีมีอายคุวามสมัพนัธ์นานจะมีความเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้มากข้ึน ใชค้วามพยายาม

ในการติดต่อนอ้ยลง และมีความเป็นผูว้่าร้ายลดลง แต่ความตั้งใจท่ีจะแนะนาํตราสินคา้ใหผู้อ่ื้น ข้ึนอยู่กบั 3 ปัจจยั

คือ 1) ท่านจะใช้สินคา้และบริการของหจก.โซ่ทองอีกในอนาคต 2) หจก.โซ่ทองไดส้ร้างวิธีการใหม่ๆในการ

แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในธุรกิจ และ 3) ท่านยินดีท่ีจะซ้ือสินคา้ของหจก.โซ่ทองใหม้ากข้ึน ท่ีมีความสาํคญัต่อความตั้งใจ

ในการแนะนาํสินคา้ของหจก.โซ่ทอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Patricia and Alsada (2017)  Nikhashemi et 

al. (2015) Shirsavar et al. (2012) และ Cant et al. (2014) 

 

6. สรุปผลการศึกษา 

     1) ผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ของคู่คา้  

     การวิเคราะห์พฤติกรรมคู่คา้พบว่าส่วนใหญ่ รอรอบส่งสินคา้ ร้อยละ 83.98 ความถ่ีในการซ้ือทุกๆ7วนั ร้อยละ 

31.07 ปริมาณการซ้ือต่อคร้ัง คือ 21-100 กก. ร้อยละ 48.54 และจาํนวนตราสินคา้ท่ีคู่คา้จาํหน่าย ส่วนใหญ่จาํหน่าย 1 

ยี่หอ้ ร้อยละ 45.15 

     2) ผลการศึกษาปัจจยัการเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ของคู่คา้  พบวา่ ปัจจยัท่ีมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็น

ดว้ยอย่างยิ่ง มี 1 ขอ้ คือ ท่านจะซ้ือสินคา้และบริการของหจก.โซ่ทองอย่างต่อเน่ืองตลอดไป ปัจจยัท่ีมีระดบัความ

คิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ย 15 ขอ้ และมีปัจจยัท่ีมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัไม่แน่ใจ 1 ขอ้ คือ ท่านฉนัยินดีท่ี

จะจ่ายในราคาท่ีสูงข้ึนสาํหรับสินคา้และบริการของหจก.โซ่ทอง 
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     3) ผลการศึกษาความพยายามในการติดต่อธุรกิจของคู่คา้ พบวา่ ค่าเฉล่ียทั้งสามขอ้ และค่าเฉล่ียรวม อยูใ่นเกณฑ ์

ระหวา่ง 1.81-2.60 คือใชค้วามพยายามนอ้ย 

     4) ผลการศึกษาความตั้งใจในการแนะนาํสินคา้ของคู่คา้ พบวา่ NPS = 13.5 % และ WOMI = 43.7 % 

     5) ผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง ข้อมูลด้านระยะเวลาการเป็นคู่ค้า กับปัจจัยการเป็น

ผูส้นบัสนุนตราสินคา้ ความพยายามในการติดต่อธุรกิจและความตั้งใจในการแนะนาํสินคา้ อายุความสัมพนัธ์ทาง

การคา้ท่ีต่างกนั มีผลต่อปัจจยัการเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ ความพยายามในการติดต่อธุรกิจ และการกีดกนัผูอ่ื้น

จากการทาํธุรกิจ แต่ไม่มีผลต่อความตั้งใจในการแนะนาํสินคา้ใหค้นรู้จกั 

     6) ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ กบัความตั้งใจในการแนะนาํสินคา้

ของคู่คา้ จากการวิเคราะห์มีปัจจยัการเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ 3 ขอ้ท่ีมีความสาํคญัต่อความตั้งใจในการแนะนาํ

สินคา้ให้คนรู้จกั ตามลาํดบัคือ ท่านจะใชสิ้นคา้และบริการของ หจก.โซ่ทองอีกในอนาคต หจก.โซ่ทองไดส้ร้าง

วิธีการใหม่ๆในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในธุรกิจและท่านฉนัยินดีท่ีซ้ือสินคา้ของ หจก.โซ่ทองใหม้ากข้ึน 

 

7. ข้อเสนอแนะ  

     1) หจก.โซ่ทองควรเนน้ไปท่ีการลดความพยายามในการติดต่อธุรกิจ โดยเฉพาะกบักลุ่มคู่คา้ใหม่ท่ีไดผ้ลอยู่ใน

เกณฑใ์ชค้วามพยายามปานกลาง เพราะการลดความพยายามในการติดต่อนั้นส่งผลต่อความจงรักภกัดี ซ่ึงจะเพ่ิมข้ึน

เม่ือคู่คา้ใชค้วามพยายามลดลง และความจงรักภกัดีท่ีเพ่ิมข้ึนจะทาํให้มีโอกาสท่ีคู่คา้จะกลายเป็นผูส้นบัสนุนตรา

สินคา้มากข้ึนเช่นกนั 

     2) ควรศึกษาเร่ืองพนกังานท่ีเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ Employee Brand Advocacy ต่อไป 
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บทคดัย่อ 

 

การศึกษาคน้ควา้อิสระด้วยตนเองในหัวขอ้ “การกาํหนดกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมยอดขายในธุรกิจชุดควบคุม

เคร่ืองปรับอากาศ กรณีศึกษา บริษทั แอร์ คอนดิชนัเนอร์ จาํกดั” มีวตัถุประสงค์ในการศึกษาเพ่ือ 1) วิเคราะห์

สภาพแวดลอ้มธุรกิจชุดควบคุมเคร่ืองปรับอากาศรุ่นไร้สาย และรุ่นมีสาย 2) กาํหนดกลยุทธ์เพ่ือสร้างความได้

สามารถทางการแข่งขนัในธุรกิจชุดควบคุมเคร่ืองปรับอากาศรุ่นไร้สาย และรุ่นมีสาย เก็บรวบรวบขอ้มูลจากการ

สัมภาษณ์เชิงลึกจากเจา้ของกิจการบริษทั แอร์ คอนดิชนัเนอร์ จาํกดั ตามกรอบแนวคิด 7S McKinsey และการเก็บ

แบบสอบถามดา้นความพึงพอใจทั้ง 7 ดา้นของส่วนประสมทางการตลาดจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นตวัแทนจาํหน่ายคา้

ส่ง และคา้ปลีกท่ีซ้ือชุดควบคุมเคร่ืองปรับอากาศรุ่นไร้สาย และรุ่นมีสายโดยตรงจาก บริษทั แอร์ คอนดิชนัเนอร์ 

จาํกดั โดยนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ตามวตัถุประสงค ์ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล สรุปผลการศึกษา และนาํเสนอ

ผลการศึกษาในรูปแบบการพรรณนา 

 ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมของระดบัความพึงพอใจดา้นส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดบักลาง มีค่าเฉล่ียท่ี 

2.84 ซ่ึงมีค่านอ้ยท่ีสุดจากทั้ง 7 ดา้น แต่ บริษทั แอร์ คอนดิชนัเนอร์ จาํกดั มีขอ้จาํกดัทางดา้นราคาท่ีทางโรงงาน

ผูผ้ลิตกาํหนดให ้จึงวิเคราะห์แนวทางการเพ่ิมยอดขายใหก้บัเจา้ของกิจการบริษทั แอร์ คอนดิชนัเนอร์ จาํกดั  

โดยใชก้ลยุทธ์กลยุทธ์ดา้นการบริหารงานบุคคล, กลยุทธ์ดา้นการจดัการขอ้มูล, กลยุทธ์การเติบโต แบบการเจาะ

ตลาด, กลยทุธ์การเติบโต แบบการพฒันาตลาด และกลยทุธ์มุ่งเนน้ผูน้าํดา้นตน้ทุน 

 

คาํสาํคัญ: การกาํหนดกลยทุธ์ทางธุรกิจ, เพ่ือเพ่ิมยอดขาย, ธุรกิจชุดควบคุมเคร่ืองปรับอากาศ 
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ABSTRACT 

 

 This independent study “Formulation of business strategies to increase sales volume in air-conditioning 

controller business. Case study of Air Conditioner Co., Ltd” aims to study 1) To analyze the business 

environment of air conditioning controller wireless version and wired version 2) To formulate strategies to create 

the ability to compete in the business of air conditioning controller wireless version and wired version. The data 

was collected though in-depth interviews the owner of Air Conditioner co., ltd according to the concept of 7s 

Mckinsey framework and questionnaires from the sample groups, the dealer, included wholesalers and retailers 

who buy air conditioning controller wireless version and wired version from Air Conditioner co., ltd. Then 

analyzed the data according to the objectives of the study, verify the accuracy of the data, conclude the results and 

present in a descriptive form. 

 The results of this independent study found that an overview of the level of satisfaction in the promotion 

was at the middle level with an average of 2.84, which is the lowest value from all 7Ps. Air Conditioner Co., Ltd 

has a price limitation from the manufacturer’s factory requires. This independent study analyzed the way to increase 

sales volume that suggest to the owner of Air Conditioner co., ltd by using the following strategies; Human Resource 

Management Strategy, Information System Management, Growth strategy in Market Penetration, Growth strategy 

in Market Development and Focused-Cost Leadership Strategy 

Keyword: Formulation of business strategies, increasing sales volume, air-conditioning controller business 

 

บทนํา 

  

บริษทั แอร์ คอนดิชนัเนอร์ จาํกดั ประกอบธุรกิจจาํหน่ายอะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ และเคร่ืองมือช่างแอร์

ทุกชนิดท่ีสามารถนาํไปใชติ้ดตั้ง และซ่อมบาํรุงเคร่ืองปรับอากาศในท่ีพกัอาศยั อาคารต่างๆ รถตูโ้ดยสาร และรถบสั

โดยสาร นอกจากน้ี ยงัเป็นตวัแทนจาํหน่ายชุดควบคุมเคร่ืองปรับอากาศรุ่นไร้สาย และรุ่นมีสายรายใหญ่เพียงราย

เดียว มีกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นนายช่างรับติดตั้ง-ซ่อมบาํรุงทัว่ไป กลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มโรงแรม กลุ่มหา้งสรรพสินคา้ต่างๆ 

และกลุ่มตวัแทนจาํหน่ายคา้ส่ง และคา้ปลีก 

      ในขณะท่ีธุรกิจชุดควบคุมเคร่ืองปรับอากาศรุ่นไร้สาย และรุ่นมีสายมีอัตราการเติบโตตามธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพยท่ี์มีอตัราการเติบโตเพ่ิมข้ึนประมาณ 5% จากปี 2559 ตามท่ี กลุ่มธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท พรีเมียม

ได้คาดการณ์ไว้ และข้อมูลการจําหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในประเทศไทย พบว่าปริมาณการจําหน่าย

เคร่ืองปรับอากาศเพ่ิมข้ึน 18% นั้น บริษทั แอร์ คอนดิชนัเนอร์ จาํกดัท่ีมีรายไดห้ลกัประมาณ 70% ของบริษทัฯ มา

จากการจาํหน่ายชุดควบคุมเคร่ืองปรับอากาศรุ่นไร้สาย และรุ่นมีสาย พบว่า ปริมาณการจาํหน่ายชุดควบคุม

เคร่ืองปรับอากาศรุ่นไร้สาย และรุ่นมีสายมีอตัราการจาํหน่ายลดลงอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลา 2 ปี ซ่ึงลดลง 1% ในปี 

2559 และ 3% ในปี 2560  ซ่ึงคิดเป็นจาํนวนเงิน 1,059,941 บาทในปี 2559 และ 1,278,365 บาทในปี 2560 หากไม่ได้
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รับการแกไ้ขปั้ญหายอดขายท่ีลดลงจะส่งผลกระทบต่อรายไดห้ลกัของบริษทัฯ ส่งผลใหป้ริมาณการจาํหน่ายลดลง

อยา่งต่อเน่ืองจนทาํใหบ้ริษทัฯ จะตอ้งปิดกิจการลงภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี 

วตัถุประสงค ์

1) วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มธุรกิจชุดควบคุมเคร่ืองปรับอากาศรุ่นไร้สาย และรุ่นมีสาย  

2) กาํหนดกลยทุธ์เพ่ือสร้างความไดส้ามารถทางการแข่งขนัในธุรกิจชุดควบคุมเคร่ืองปรับอากาศรุ่นไร้สาย 

และรุ่นมีสาย 

      

แนวคดิ และทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 

      การศึกษาหัวขอ้ “การกาํหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจเพ่ือเพ่ิมยอดขายในธุรกิจชุดควบคุมเคร่ืองปรับอากาศ” 

กรณีศึกษา บริษทั แอร์ คอนดิชนัเนอร์ จาํกดั มีวตัถุประสงคเ์พ่ือการกาํหนดกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมใหก้บัองคก์รในการ

เพ่ิมยอดขาย โดยใชเ้คร่ืองมือ และทฤษฎีเป็นแนวทางในการศึกษา ดงัน้ี 

      กรอบแนวคิดของแมคคินซีย์ (McKinsey 7S Framework) การวิเคราะห์ และการวางแผนเพ่ือการกาํหนด

กลยทุธ์ในองคก์รโดยเกิดจากความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบทั้ง 7 ดา้นท่ีมีความสาํคญัต่อการบริหารองคก์ร 

      ทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) การกาํหนดทิศทางในการดาํเนินงานขององคก์ร

จากศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานบรรลุผลตามวตัถุประสงคข์ององคก์รท่ีกาํหนดไวอ้ย่าง

มีประสิทธิภาพ  

     เคร่ืองมือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม (Five Forces Model) เคร่ืองมือสาํหรับการวิเคราะห์คู่

แข่งขนั และสภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนัในอุตสาหกรรม เพ่ือวางแผนการดาํเนินกลยทุธ์ของธุรกิจ 

      เคร่ืองมือการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร (SWOT Analysis) เคร่ืองมือท่ีใชส้ําหรับการ

วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทัว่ไปทั้งปัจจยัภายใน และภายนอกขององคก์ร เพ่ือนาํมาวางแผนการกาํหนดกลยทุธ์อย่างมี

ประสิทธิภาพในอนาคต 

      เคร่ืองมือในการสร้างกลยุทธ์ (TOWS Matrix) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจบัคู่ระหว่างปัจจยัภายในองค์กร กบั

ปัจจยัภายนอกองคก์ร เพ่ือนาํมาสร้างกลยทุธ์ใหม่ข้ึนจากสภาพแวดลอ้มท่ีมีอยูจ่ากการวิเคราะห์ SWOT Analysis 

      ทฤษฎีการวเิคราะห์ส่วนประสมการตลาดของธุรกิจ (Marketing Mix, 7Ps) กลยทุธ์ทางการตลาดทางดา้น

สินคา้และบริการในธุรกิจการใหบ้ริการ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุด 

 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 ณัชนนัทฐ์ บุญชู (2556) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ในการเลือกร้าน

บริการงานซ่อม เพ่ือบริการตรวจซ่อม และล้างระบบทําความเย็นเคร่ืองปรับอากาศของผูบ้ริโภคประเภท

คอนโดมิเนียมในเขตลาดพร้าว และบริเวณใกลเ้คียงของกรุงเทพมหานคร พบว่า การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการตรวจ

ซ่อมแซม และเช็คระบบทาํความสะอาดของเคร่ืองปรับอากาศ การจดักิจกรรมส่งเสริมการขายมีอิทธิพลในการ

ตดัสินใจเลือกใช้บริการมากท่ีสุด และหากมีการพฒันาเจา้หนา้ท่ีขององค์กรให้มีความรู้ความเชียวชาญทางดา้น

บริการมากยิ่งข้ึน จะทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความเช่ือมัน่ในการบริการมากยิ่งข้ึน 
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วธีิการศึกษา 

 

      การศึกษาหัวขอ้ “การกาํหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจเพ่ือเพ่ิมยอดขายในธุรกิจชุดควบคุมเคร่ืองปรับอากาศ” 

กรณีศึกษา บริษทั แอร์ คอนดิชนัเนอร์ จาํกดั ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือทาํการวิจยัเชิงคุณภาพ และการวิจยัเชิง

ปริมาณ โดยกาํหนดแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ ดงัน้ี 

1. การเก็บข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจ้าของกิจการ 

บริษทั แอร์คอนดิชนัเนอร์ จาํกดั โดยใชก้รอบแนวคิดของแมคคินซีย ์7S เป็นคาํถามลกัษณะปลายเปิด 

เพ่ือนาํมาวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายใน และภายนอกองคก์ร 

2. การเก็บขอ้มูลวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) เก็บขอ้มูลโดยการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่ม

ตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นตวัแทนจาํหน่ายคา้ส่ง และคา้ปลีกท่ีซ้ือชุดควบคุมเคร่ืองปรับอากาศรุ่นไร้สาย และรุ่น

มีสายโดยตรงจาก บริษทั แอร์ คอนดิชนัเนอร์ จาํกดั จาํนวน 132 ชุด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถ่ี และสรุปเป็นค่าร้อย

ละ 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นความพึงพอใจของตวัแทนจาํหน่ายคา้ส่ง และคา้ปลีก ตามทฤษฎีการ

วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจ 7Ps 

 

ผลการศึกษา และอภิปราย 

 

      บริษทั แอร์ คอนดิชนัเนอร์ จาํกดั เป็นตวัแทนจาํหน่ายชุดควบคุมเคร่ืองปรับอากาศรุ่นไร้สาย และรุ่นมีสาย

รายใหญ่ตั้ งแต่เร่ิมก่อตั้ งบริษัทฯ จนถึงปัจจุบันเป็นเวลานานถึง 24 ปี เป็นท่ีรู้จักในวงการธุรกิจขายอะไหล่

เคร่ืองปรับอากาศเพ่ือนาํไปติดตั้ง และซ่อมบาํรุง เจา้ของกิจการและบุคลากรภายในองคก์รมีความรู้ ความชาํนาญ

เฉพาะ พร้อมท่ีจะใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัชุดควบคุมเคร่ืองปรับอากาศรุ่นไร้สาย และรุ่นมีสาย อีกทั้งยงัมีทาํเลท่ีตั้งติด

ถนนใหญ่ และใกลร้ถไฟฟ้า แต่มีจุดอ่อนในดา้นการบริหารจดัการภายในบริษทัฯ เช่นการจดัการสินคา้คงคลงั ไป

จนถึงบุคลากรท่ีขาดทกัษะในการทาํงานโดยเฉพาะทกัษะทางดา้นภาษา และเทคโนโลยีท่ีมีความจาํเป็นในปัจจุบนั 

 ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของประชากรผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 132 คน พบวา่ ตวัแทนจาํหน่ายร้อยละ 

77.30 เป็นร้านคา้ส่ง หรือรูปแบบบริษทัจาํกดั, ตวัแทนจาํหน่ายร้อยละ 72 ดาํเนินธุรกิจมามากกว่า 15 ปี, ตวัแทน

จําหน่ายร้อยละ 56 มีจํานวนพนักงาน 6-10 คน, ตัวแทนจําหน่ายร้อยละ 64.40 สถานท่ีตั้ งอยู่ในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร, ตวัแทนจาํหน่ายร้อยละ 38.60 ไดรั้บเครดิต 30 วนัเม่ือสัง่ซ้ือชุดควบคุมเคร่ืองปรับอากาศ, ตวัแทน

จาํหน่ายร้อยละ 75.40 ซ้ือชุดควบคุมเคร่ืองปรับอากาศไปจาํหน่ายเพ่ือใช้งานในท่ีอยู่อาศยั และอาการพาณิชย,์ 

ตวัแทนจาํหน่ายร้อยละ 38.90 ใชโ้ทรศพัท์ และแอปพลิเคชนัไลน์ในการสั่งซ้ือชุดควบคุมเคร่ืองปรับอากาศและ 

ตวัแทนจาํหน่ายร้อยละ 23.60 ตดัสินใจซ้ือชุดควบคุมเคร่ืองปรับอากาศไปจาํหน่ายเพราะคุณภาพสินคา้เป็นท่ียอรับ

ในกลุ่มลูกคา้ของตวัแทนจาํหน่าย 

      ผลการศึกษาระดบัความพึงพอใจของตวัแทนจาํหน่ายคา้ส่ง และคา้ปลีก พบว่า ภาพรวมดา้นผลิตภณัฑอ์ยู่

ในระดบัพึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ีย 4.08 มีความพึงพอใจมากท่ีไดรั้บชุดควบคุมเคร่ืองปรับอากาศรุ่นไร้สาย และรุ่นมี

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 100



สายอยูใ่นสภาพท่ีใหม่ สมบูรณ์ และพร้อมใชง้านเป็นอบัดบั 1 มีค่าเฉล่ีย 4.13 ภาพรวมดา้นราคาอยูใ่นระดบัพึงพอใจ

มาก มีค่าเฉล่ีย 4.02 มีความพึงพอใจมากในการนาํเสนอราคาชุดควบคุมเคร่ืองปรับอากาศรุ่นไร้สาย และรุ่นมีสายใน

ราคาท่ีเหมาะสมเป็นอนัดบั 1 มีค่าเฉล่ีย 4.04 ภาพรวมดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ีย 

3.88 มีความพึงพอใจมากสาํหรับช่องทางในการสั่งซ้ือชุดควบคุมเคร่ืองปรับอากาศรุ่นไร้สาย และรุ่นมีสายท่ีสะดวก 

และรวดเร็วเป็นอนัดบั 1 มีค่าเฉล่ีย 3.83 ภาพรวมดา้นส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดบัพึงพอใจปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 

2.84 มีความพึงพอใจท่ีบริษทัฯ มีการแจง้รายการส่งเสริมการขายผ่านทางโทรศพัท์, Line, E-mail หรือ Fax จาก

พนกังานขายใหก้บัลูกคา้เป็นอนัดบั 1 มีค่าเฉล่ีย 3.16 ภาพรวมดา้นพนกังานอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ีย 3.99 

มีความพึงพอใจมากท่ีบุคลากรภายในองค์กรสามารถให้คําแนะนํา และตอบขอซักถามเก่ียวกับชุดควบคุม

เคร่ืองปรับอากาศรุ่นไร้สาย และรุ่นมีสายไดช้ดัเจนเป็นอนัดบั 1 มีค่าเฉล่ีย 4.18 ภาพรวมดา้นกระบวนการอยู่ใน

ระดบัความพึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ีย 4.00 มีความพึงพอใจมากท่ีลูกคา้สามารถติดต่อบริษทัฯ ไดทุ้กคร้ังท่ีเกิดปัญหา

เป็นอนัดบั 1 มีค่าเฉล่ีย 4.08 และภาพรวมดา้นลกัษณะทางกายภาพอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก มีค่า 4.02 มีความ

พึงพอใจมากในช่วงเวลาเปิด-ปิดของบริษทัฯ ท่ีมีความเหมาะสมเป็นอนัดบั 1 มีค่าเฉล่ีย 4.02 

การวิเคราะห์ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการเก็บขอ้มูลแบบสอบถาม เพ่ือนาํมากาํหนดกล

ยุทธ์การดาํเนินงานให้กบั บริษทั แอร์ คอนดิชนัเนอร์ จาํกดั นั้น พบว่า บริษทัฯ จะตอ้งมีการปรับตวัเพ่ือรองรับ

สภาวการณ์ปัจจุบนัท่ีมีความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ผูศึ้กษาไดแ้นะนาํให้เจา้ของกิจการ บริษทั แอร์ คอนดิชนั

เนอร์ จาํกดั ดาํเนินกลยทุธ์ดงัน้ี 

      ระยะสั้น  

- กลยุทธ์ดา้นการบริหารงานบุคคล(Human Resource Management) ดาํเนินกลยุทธ์ภายในระยะเวลา 1 ปี 

เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานของบุคลากรให้มีทกัษะการทาํงานอย่างมีระบบมากข้ึน เพ่ือเป็น

การรองรับการเปล่ียนแปลง และปรับตวัใหท้นักบัสภาวการณ์ในปัจจุบนั 

      ระยะกลาง  

- กลยุทธ์ดา้นการจดัการขอ้มูล (Information system management) บุคลากรท่ีมีทกัษะในการปฏิบติังานท่ีดี 

สามารถทาํใหลู้กคา้รับรู้ถึงคุณภาพของสินคา้ และส่งต่อไปยงัผูซ้ื้อ ทาํใหเ้กิดความเช่ือถือในผลิตภณัฑ ์ 

- กลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy) แบบการเจาะตลาด (Market Penetration) เน่ืองจากฐานลูกคา้เดิมมี

การขยายตวัเพ่ิมข้ึน  

- กลยทุธ์การเติบโต (Growth Strategy) แบบการพฒันาตลาด (Market Development) เน่ืองจากการเปิดการคา้

เสรีเขต ASEAN จึงมีโอกาสเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดโดยเพ่ิมฐานลูกคา้ต่างชาติมากข้ึน 

      ระยะยาว  

- กลยุทธ์มุ่งเนน้ผูน้าํดา้นตน้ทุน (Focused-Cost Leadership Strategy) ฐานลูกคา้เดิมท่ีรักษาไวไ้ด ้และฐาน

ลูกคา้ใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการดาํเนินกลยุทธ์ระยะสั้น และระยะกลาง ส่งผลใหบ้ริษทัฯ สามารถสั่งสินคา้ใน

ปริมาณท่ีมากข้ึน ทาํใหมี้อาํนาจในการต่อรองราคา  

      ผลการศึกษาในคร้ังน้ี พบประเด็นท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นความพึงพอใจของตวัแทนจาํหน่ายคา้ส่ง 

และคา้ปลีก ดา้นส่งเสริมการตลาดภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  ซ่ึงการจดัโปรโมชัน่ของสินคา้มีระดบัความพึง

พอใจนอ้ย และการแถมสินคา้ หรือการใหสิ้ทธิพิเศษสาํหรับลูกคา้ประจาํ เช่น ราคาลดพิเศษมีระดบัความพึงพอใจ

ปานกลางนั้น มีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ณัชนนัฐ์ บุญชู(2556) ท่ีไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 101



การตัดสินใจของผูบ้ริโภค ในการเลือกร้านบริการงานซ่อมเพ่ือบริการตรวจซ่อม และลา้งระบบทาํความเย็น

เคร่ืองปรับอากาศของผู ้บริโภคประเภทคอนโดมิเนียมในเขตลาดพร้าว และบริเวณเขตใกล้เคียง ของ

กรุงเทพมหานคร พบว่า รายการส่งเสริมการขายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ คือ การจดักิจกรรม

ส่งเสริมการขาย อีกประเดน็ท่ีน่าสนใจคือ การกาํหนดกลยทุธ์เพ่ือเพ่ิมยอดขายของ บริษทั แอร์ คอนดิชนัเนอร์ จาํกดั 

พบว่า กลยุทธ์ดา้นการบริหารงานบุคคล (Human Resource Management) การคดัเลือกบุคลากรท่ีมีทกัษะเฉพาะ

ทางดา้นต่างๆ และการจดัอบรมเพ่ือเสริมทกัษะ ความรู้ ความชาํนาญเฉพาะดา้นนั้น มีความสาํคญัต่อการใหบ้ริการ 

มีความสอดคลอ้งกบักบัผลการศึกษาของ ณชันนัฐ ์บุญชู(2556) ท่ีไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

ของผูบ้ริโภค ในการเลือกร้านบริการงานซ่อมเพ่ือบริการตรวจซ่อม และลา้งระบบทาํความเยน็เคร่ืองปรับอากาศ

ของผูบ้ริโภคประเภทคอนโดมิเนียมในเขตลาดพร้าว และบริเวณเขตใกลเ้คียง ของกรุงเทพมหานคร พบวา่ เจา้หนา้ท่ี

ผูใ้หบ้ริการควรท่ีความเช่ียวชาญ และมีความชาํนาญในการให้บริการ บริษทัฯ จึงควรมีการพฒันาเพ่ือเสริมทกัษะ 

และความรู้เช่นกนั  

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

 

      การเก็บขอ้มูล ควรทาํการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นตวัแทนจาํหน่ายรายใหญ่เพ่ิม เพ่ือหาปัญหาท่ี

แทจ้ริงท่ีทาํใหย้อดขายลดลง และเกบ็แบบสอบถามเพ่ิมเติมในกลุ่มลูกคา้ท่ีไม่ใช่ตวัแทนจาํหน่าย เพ่ือเพ่ิมโอกาสใน

การเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดมากยิ่งข้ึน  
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บทคดัย่อ 

 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาองคป์ระกอบกระบวนการส่ือสารทางการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการตอบสนอง (AIDA MODEL) ศึกษากรณี : Facebook ธนากรฟู้ด ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) และจะอยูใ่นรูปแบบของการวิจยัก่ึงทดลอง โดยจะใชส่ื้อสงัคมออนไลน ์ไดแ้ก่ เพจเฟซบุ๊ก 

ท่ีไดใ้ชอ้งคป์ระกอบการส่ือสารทางการตลาดมาออกแบบส่ือโฆษณา ไดรู้ปแบบ เพจเฟซบุ๊ก ทั้งหมด 8 รูปแบบ และ

ทาํการทดลองโดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 8 กลุ่ม และ 1กลุ่ม จะไดช้มรูปแบบ เพจเฟซบุ๊ก ท่ีไดอ้อกแบบไว ้1 

รูปแบบ ซ่ึงจะแตกต่างกนัออกไปในแต่ละกลุ่ม หลงัจากนั้นจะเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างโดยใชแ้บบสอบถาม 

(Questionnaire) ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล จาํนวน 240 ตวัอยา่ง เพ่ือนาํมาวิเคราะห์ผลในเร่ืองขององคป์ระกอบดา้น

การส่ือสารการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตอบสนอง (AIDA MODEL) หรือทดสอบสมมติฐาน สถิติท่ี

ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ คือ สถิติเชิงพรรณนา และใชเ้คร่ืองมือ T-test ในการทดสอบสมติฐานท่ีตั้งไว ้

พร้อมทั้งการวิเคราะห์ความแตกต่าง 

จากผลการวิจยัในคร้ังน้ีพบวา่ สารท่ีมาจากลูกคา้ของ ธนากรฟู้ด จะทาํใหผู้บ้ริโภคมีความตั้งใจท่ีจะเปิดรับ

สารมากกว่าสารท่ีมาจาก ธนากรฟู้ด ถดัมาคือสารท่ีมาจากลูกคา้ของ ธนากรฟู้ด จะทาํใหผู้บ้ริโภคมีความสนใจใน

ส่ือโฆษณาหรือตวัผลิตภณัฑม์ากกว่าสารท่ีมาจาก ธนากรฟู้ด ถดัมาคือสารจาก ธนากรฟู้ด จะทาํใหผู้บ้ริโภคมีความ

ปรารถนาในตวัผลิตภณัฑม์ากกวา่สารท่ีมาจากลูกคา้ ถดัมาคือสารจากลูกคา้ของ ธนากรฟู้ด จะทาํใหผู้บ้ริโภคมีส่วน

ร่วมหรือตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑม์ากกว่าสารท่ีมาจาก ธนากรฟู้ด ถดัมาคือสารดา้นความสนุกเพลิดเพลิน จะทาํให้

ผูบ้ริโภคมีความปรารถนาในตวัผลิตภณัฑม์ากกว่าสารดา้นความรัก ถดัมาคือสารในเร่ืองราคาของผลิตภณัฑ ์จะทาํ

ใหผู้บ้ริโภคมีความสนใจในส่ือโฆษณาหรือตวัผลิตภณัฑม์ากกว่าสารในเร่ืองขนาดของผลิตภณัฑ ์และสารในเร่ือง

ราคาของผลิตภณัฑ ์จะทาํใหผู้บ้ริโภคมีส่วนร่วมหรือตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑม์ากกวา่สารในเร่ืองขนาดของผลิตภณัฑ ์    

ซ่ึงผลการวิจยัดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการในธุรกิจต่างๆท่ีกาํลงัจะกา้วเขา้สู่ยุคของการทาํ

การตลาดออนไลน์ โดยนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการออกแบบส่ือโฆษณาบนเพจเฟซบุ๊ก เพ่ือดึงดูดความสนใจของ

ผูบ้ริโภค ใหห้นัมาสนใจส่ือโฆษณาท่ีเป็นของธุรกิจและเกิดการตอบสนองท่ีผูป้ระกอบการไดป้รารถนาไว ้
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Abstract 

 

The objective of this research was to study the influence of online marketing communication components 

on consumer response behavior (AIDA MODEL) under the case study of Thanakorn Food Facebook fanpage. This 

study was a quantitative research using a quasi-experimental research. This study explored Facebook fanpage using 

online marketing communication components to design advertising media.   After designing, eight styles of 

Facebook fanpage were obtained.  The sample was divided into 8  groups.   Each group viewed individual style of 

designed Facebook fanpage.  Different group viewed different style.  A questionnaire was used as a research 

instrument to collect data from the sample of 240 individuals. Data collected were then used to analyze the influence 

of online marketing communication components on consumer response behavior ( AIDA MODEL)  or to test 

hypothesis.  Data were analyzed using descriptive statistics.  Hypothesis testing was conducted using t- test and 

comparison analysis was also done.  

The results of this research indicated that message from Thanakorn Food's customers had higher influence 

on consumer information exposure intention than Thanakorn Food's message.  It was followed by message from 

Thanakorn Food's customers had higher influence on consumer attention to advertising media or products than 

Thanakorn Food's message. Thanakorn Food's message had higher influence on consumer desire for products than 

its customers’ message.  Message from Thanakorn Food's customers had higher influence on consumer participation 

or decision to buy products than Thanakorn Food's message.  Funny message had higher influence on consumer 

desire for products than love message.  Message of low price preserved pork sausage had higher influence on 

consumer attention to advertising media or products than message of large-sized preserved pork sausage. Message 

of low price preserved pork sausage had higher influence on consumer participation or decision to buy products 

than message of large-sized preserved pork sausage.  

The findings would be beneficial for entrepreneurs in various types of business entering into the era of 

online marketing. The entrepreneurs could apply the findings to design advertising media on the Facebook fanpage 

to attract consumer attention to business’s advertising media and to stimulate the response as desired. 

 

 

 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 105



บทนํา 

           ในอดีตท่ีผา่นมาจนถึงปัจจุบนั การส่ือสารขอ้มูลเพ่ือเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของธุรกิจ ไดมี้การลงในส่ือท่ี

เป็นโทรทศัน ์หนงัสือพิมพ ์วิทย ุและนิตยสาร ซ่ึงเป็นการส่ือขอ้มูลแบบทางเดียว รวมทั้งธุรกิจตอ้งลงทุนมากข้ึน 

หากตอ้งการขยายขนาดการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย 

           ซ่ึงในปัจจุบันการบริโภคข้อมูลจากส่ือของผูค้นได้เปล่ียนไปโดยใช้ส่ือทางออนไลน์มากข้ึน เช่น หาก

ตอ้งการซ้ือสินคา้สักหน่ึงช้ิน ผูบ้ริโภคอาจไม่ไดเ้ร่ิมตน้หาขอ้มูลโฆษณาจากหนงัสือพิมพ ์หรือนิตยสาร แต่หนัไป

หาขอ้มูลท่ีตอ้งการในส่ือสังคมออนไลน์แทน เพราะนอกจากจะไดข้อ้มูลสินคา้แลว้ ยงัไดท้ราบความคิดเห็นท่ี

หลากหลายเก่ียวกบัตวัสินคา้จากกลุ่มคนต่างๆ (พิชิต วิจิตรบุญยรักษ,์ 2553)  

           จากขอ้มูล We are Socail ดิจิทลัเอเยนซ่ี และ Hootsuite ผูใ้ห้บริการระบบจดัการส่ือสังคมออนไลน์ และ 

Marketing Solutions ไดร้วบรวมสถิติการใชง้านอินเทอร์เน็ตทัว่โลก เพ่ือแสดงใหเ้ห็นภาพการเปล่ียนแปลงของภาค

ธุรกิจออนไลน์ และพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ตของผูบ้ริโภคในทัว่โลก ว่าขณะน้ีมีผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตมากกว่า 

4,000 ลา้นคนทัว่โลก และมีขอ้มูลสถิติพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ของคนไทย ท่ีแสดงใหเ้ห็นว่ามีคนไทย 

51 ลา้นคนใช้ส่ือสังคมออนไลน์ และมีจาํนวน 46 ลา้นคนใช้ส่ือสังคมออนไลน์ผ่านมือถือสมาร์ทโฟน (Mobile 

Device) และคนไทยยงัใชส่ื้อสงัคมออนไลน ์เฟซบุ๊ก มากท่ีสุด  

           ดงันั้นจึงมีความจาํเป็นอย่างยิ่งสําหรับผูป้ระกอบการในธุรกิจต่างๆ ท่ีจะตอ้งขบัเคล่ือนองค์กรเขา้สู่ยุคของ

การทาํการตลาดออนไลน์โดยใชเ้คร่ืองมือของส่ือสังคมออนไลน์ เพ่ือเช่ือมโยงองค์กรธุรกิจเขา้กบัผูบ้ริโภคในยุค

ปัจจุบนั แต่การดึงดูดผูบ้ริโภคให้เขา้มามีส่วนร่วมกบัธุรกิจไม่ใช่เร่ืองง่าย เน่ืองจากยงัมีธุรกิจหลายๆธุรกิจ และ

ผูป้ระกอบการท่ีมากหนา้หลายตา ท่ีกาํลงัทาํเช่นเดียวกนัน้ี การส่ือสารท่ีส่งถึงผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมีค่อนขา้งมาก ทาํ

ให้ผูบ้ริโภคเลือกท่ีจะสนใจส่ือโฆษณาบนช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ท่ีแตกต่างกนัออกไป ทาํให้เป็นเร่ืองยากท่ี

ผูป้ระกอบการจะสามารถส่ือสารเร่ืองราวต่างๆใหเ้ขา้ถึงตวัผูบ้ริโภคหรือดึงดูดผูบ้ริโภคใหเ้กิดการตอบสนองต่อส่ือ

นั้นๆได ้

ทบทวนวรรณกรรม 

           สําหรับงานวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดร้วบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีใชส้ําหรับอธิบายความ

แตกต่างระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ท่ีจะนาํไปสู่การตั้งสมมติฐาน และการกาํหนดกรอบแนวคิดในการ

วิจยั ดงัต่อไปน้ี 

     การส่ือสารทางการตลาด (Marketing communication) 

            การส่ือสารทางการตลาด เป็นกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีมุ่งไปยงักลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ

ส่งผลต่อทศันคติและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค McCarthy, 1960 

เคร่ืองมือในการส่ือสารทางการตลาด กิจกรรมหรือเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส่ือสารทางการตลาด เรียกรวมกนัว่าส่วน

ประ สมการส่ือสารทางการตลาด (Marketing Communication Mix) ในอดีตมีการจัดแบ่งเคร่ืองมือออกเป็น 4 

ประเภท คือ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์และการขายโดยบุคคล แต่สภาพแวดลอ้มและ

ตลาดท่ีเปล่ียนไปผูบ้ริโภคมีกระบวนการรับสารท่ีซบัซอ้นมากข้ึน ทาํใหเ้กิดการส่ือสารทางการตลาดประเภทอ่ืนๆ

ข้ึน และหากจะใหก้ารส่ือสารทางการตลาดมีประสิทธิผล ตอ้งรู้จกัเลือกและเขา้ใจเคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาด

ประเภทนั้นๆอยา่งลึกซ้ึง 
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     กระบวนการส่ือสาร 

           กระบวนการส่ือสารจะมีผูมี้ส่วนร่วมอยูส่องฝ่าย ไดแ้ก่ ผูส่้งสาร (sender) และผูรั้บสาร (receiver)  มีเคร่ืองมือ

ในการส่ือสารคือช่องทางและสาร (message) องค์ประกอบท่ีเหลือจะเป็นส่วนของ การเขา้รหัส (encoding) การ

ถอดรหสั (decoding) การป้อนกลบั (feedback) และองคป์ระกอบภายนอกคือ ส่ิงรบกวน (noise) ท่ีเขา้มาแทรกแซง

กระบวนการในการส่ือสารและขดัขวางไม่ใหก้ระบวนการส่ือสารสาํเร็จ (ผศ.วิวรรรธน ์จนัทร์เทพย,์ 2552) 

- ผูส่้งสาร (sender) หรือแหล่งกาํเนิดสาร (Source) หมายถึงผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีส่ือสารไปยงัผูรั้บสาร เป็นตน้กาํเนิดของ

กระบวนการ ซ่ึงอาจจะเป็นการวา่จา้งใหส่้งสาร เช่น ดารา เป็นตน้ หรือองคก์รบริษทัเป็นผูส่้งสารเอง เพ่ือเสนอสาร

ใหผู้รั้บสารรับรู้ ซ่ึงผูส่้งสารหรือแหล่งกาํเนิดสารนั้นจะมีผลต่อความสนใจของผูรั้บสาร (อลิสรา ชรินทร์สาร, 2561) 

- สาร (message) อาจจะเป็นคาํพูด หรือขอ้ความ หรืออาจไม่ใช่คาํพูด ขอ้ความ ผูส่้งสารจะตอ้งตระหนกัว่าสารท่ีถูก

ส่งออกไปนั้นตอ้งถูกถอดรหัสโดยผูรั้บสาร ดงันั้นจึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งออกแบบสารให้เหมาะสมกบัช่องทางการ

ส่ือสารท่ีใช ้(อลิสรา ชรินทร์สาร, 2561) 

     การเลือกใช้ผู้ส่งสาร 

           ผูส่้งสารเป็นส่วนประกอบหน่ึงในกระบวนการส่ือสารทางการตลาดซ่ึงการเลือกใชแ้หล่งกาํเนิดของสารเป็น

กระบวนการท่ีสาํคญักระบวนการหน่ึงท่ีจะทาํใหก้ารส่ือสารเกิดประสิทธิผล อลิสรา ชรินทร์สาร (2561) การส่ือสาร

ท่ีจะประสบความสาํเร็จไดน้ั้นจะตอ้งมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเป้าหมาย และในการตดัสินใจซ้ือนั้นมี

ผูค้นมากมายท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ 

     การออกแบบสาร 

           ความดึงดูดของสาร ประกอบไปดว้ยดึงดูดเชิงความคิดและดึงดูดเชิงอารมณ์ การดึงดูดเชิงความคิด หมายถึง 

การโนม้นา้วผูบ้ริโภคดว้ยเหตุผล อาจเป็นการนาํเสนอคุณประโยชน์ หรือคุณสมบติัท่ีจบัตอ้งไดข้องตวัสินคา้ และ

คุณลกัษณะท่ีสาํคญัท่ีสุดของสินคา้ กล่าวคือการใช ้ขอ้เสนอขายท่ีไม่เหมือนใคร (USP : Unique selling proposition) 

นาํเสนอสารท่ีแตกต่างท่ีบ่งบอกถึงความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์การดึงดูดเชิงอารมณ์ความรู้สึก หมายถึง การโนม้

น้าวผูบ้ริโภคโดยการส่ืออารมณ์ต่างๆไปกับตัวสารท่ีส่ง เพ่ือให้ผูบ้ริโภคเกิดอารมณ์ร่วมและให้ความสนใจ 

(ธิติพฒัน ์เอ่ียมนิรันดร์, 2548) 

     การตอบสนอง (AIDA Model) 

            แบบจาํลอง AIDA ในปี 1925 Strong ไดท้าํการสร้างแบบจาํลองน้ีข้ึนมา เพ่ืออธิบายขั้นตอนท่ีเกิดข้ึนกบั

ผูบ้ริโภคในการขายโดยบุคคล โดยแบบจาํลองน้ีแสดงให้เห็นว่าขั้นตอนเร่ิมแรกของผูบ้ริโภคคือการหันมาสนใจ 

ดงันั้นพนกังานขายจะตอ้งทาํยงัไงกไ็ดใ้หลู้กคา้หนัมาสนใจ จากนั้นกท็าํใหลู้กคา้เกิดความสนใจในตวัสินคา้ และทาํ

ใหลู้กคา้เกิดความปรารถนาท่ีจะอยากไดสิ้นคา้และทาํใหลู้กคา้เกิดการซ้ือสินคา้ในท่ีสุด 

A = Attention   ความตั้งใจ 

            ดึงดูดใหผู้ท่ี้กาํลงัชมการส่ือสารการตลาด ใหรั้บฟัง และไดย้ินในส่ิงท่ีนกัการตลาดกาํลงัเสนอ  อาจจะเป็น

รูปภาพท่ีน่าสนใจ  หรือการใชต้วัอกัษรพาดหวัการโฆษณาท่ีน่าสนใจ  ฯลฯ ส่ิงเหล่านั้นเม่ือไดท้าํสารส่ือสารออกไป

แลว้จะตอ้งสามารถเรียกความสนใจของผูช้ม ใหห้นัมาสนใจส่ือโฆษณา  

I = Interest   ความเอาใจใส่  
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           เม่ือสามารถดึงดูดความสนใจของผูช้มไดแ้ลว้ ดว้ยวิธีใดก็ตามตามขอ้ท่ีหน่ึงเรียบร้อยแลว้ ในขั้นน้ีจะตองทาํ

การชกันาํ ชกัจูงผูช้มใหเ้ขา้มามีส่วนร่วม กล่าวคือทาํใหเ้กิดความสนใจในตวัผลิตภณัฑ ์และตอ้งทาํใหผู้ช้มจดจ่ออยู่

กบัส่ิงท่ีนกัการตลาดตอ้งการจะนาํเสนอ 

D = Desire ความปรารถนา 

            หลงัจากท่ีทาํใหผู้ช้มสนใจและจดจ่อกบัตวัสินคา้แลว้ ในขั้นน้ีเป็นขั้นท่ียากท่ีสุด ของ AIDA  คือตอ้งทาํใหผู้ ้

ท่ีสนใจนั้นเกิดความปรารถนาในส่ิงท่ีนาํเสนอไป กล่าวคือทาํใหผู้บ้ริโภครู้สึกอยากไดข้องส่ิงนั้นมา อาจจะเพราะ

ดว้ยการกระตุน้โปรโมชัน่เขา้ไปกไ็ด ้

A = Action   การลงมือทํา 

           ขั้นน้ีเป็นขั้นท่ีนกัการตลาดจะตอ้งปิดการขาย โดยใหผู้ท่ี้สนใจอยากไดสิ้นคา้นั้น ตดัสินใจซ้ือส่ิงนั้นทนัทีการ

กระทาํเม่ือเกิดความปรารถนาเกิดข้ึนแลว้ กระบวนการน้ีจะเสร็จสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพไดน้ั้นผูบ้ริโภคจะตอ้ง

ทาํการซ้ือสินคา้และเปล่ียนสถานะเป็นลูกคา้ทนัที 

           ดงันั้นโดยทัว่ไปเม่ือนกัการตลาดจะจดัการกบัตวัสารก่อนท่ีจะนาํเสนออกไปในงานโฆษณานั้น มกัจะยึด

แนวทางของ AIDA กล่าวคือ จะทาํใหค้นหนัมาสนใจท่ีงานโฆษณาช้ินนั้นก่อน แลว้ทาํใหเ้กิดความสนใจท่ีอยากรู้

ขอ้มูล จากนั้นก็จะทาํให้เกิดความตอ้งการสินคา้ และสุดทา้ยกระตุน้ให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือในท่ีสุด (Boundless, 

2016 อา้งใน ณฏัฐห์ทยั เจิมแป้น,2558) 

           จากการศึกษาขอ้มูลจากงานวิจยัก่อนหนา้ และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งนั้น แสดงใหเ้ห็นวา่องคป์ระกอบของการ

ส่ือสารทางการตลาดมีผลต่อลาํดบัขั้นการตอบสนอง (AIDA MODEL) ดงันั้น จึงนาํมาสู่การกาํหนดกรอบแนวคิด 

กรอบแนวคดิของการวจิัย 

 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อภิปรายตัวแปรอสิระด้านสาร (Message) เพิม่เติม 

สาร ท่ีส่ือสารดา้นอารมณ์ความรู้สึก (Emotional) ดงัน้ี 

• สาร ท่ีส่ือออกไปในรูปแบบท่ีตอ้งการใหผู้บ้ริโภคมีอารมณ์ร่วมในเร่ืองของความรัก ความอบอุ่น 

• สาร ท่ีส่ือออกไปในรูปแบบท่ีตอ้งการใหผู้บ้ริโภคมีอารมณ์ร่วมในเร่ืองของความสนุก เพลิดเพลิน 

องคป์ระกอบกระบวนการส่ือสารการตลาด 

1.ผูส่้งสาร (Sender) / แหล่งกาํเนิดสาร (Source) 

• จากแบรนด ์

• จากลูกคา้ 

2.สาร (Message) 

• ดา้นอารมณ์ (Emotional) 

• ดา้นเหตุและผล Rational (USP) 

 

 

ลาํดบัขั้นการตอบสนอง (AIDA) 

1.ความตั้งใจ (Attention) 

2.ความสนใจ (Interest) 

3.ความปรารถนา (Desire)  

4.การกระทาํ (Action) 
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สาร ท่ีส่ือสารดา้นเหตุและผล (Rational) ใชจุ้ดขายท่ีเป็นเอกลกัษณ์ (Unique Selling Proposition) ดงัน้ี 

• สาร ท่ีส่ือสารใหผู้บ้ริโภคในเร่ืองของความใหญ่ของหมูยอ 

• สาร ท่ีส่ือสารใหผู้บ้ริโภคในเร่ืองของราคาท่ีถูก 

           จากนั้นนาํองคป์ระกอบการส่ือสารการตลาด ท่ีเป็นตวัแปรตน้ท่ีประกอบไปดว้ยตวัแหล่งกาํเนิดสาร และสาร 

มาใชใ้นการออกแบบการส่ือสารบนเพจเฟซบุ๊กของบริษทัธนากรฟู้ด ซ่ึงหลงัจากนาํองคป์ระกอบการส่ือสารในดา้น

ท่ีกาํหนดไปนั้นมาควบรวมเขา้ดว้ยกนั จะไดรู้ปแบบบนเพจเฟซบุ๊กทั้งหมด 8 รูปแบบ ดงัน้ี 

รูปแบบที่ 1 แหล่งกาํเนิดสาร (Source) บริษทัธนากรฟู้ด สารท่ีดึงดูดผูบ้ริโภคดา้นอารมณ์ (Emotional) ในรูปแบบ

ความรัก และใชส้ารท่ีดึงดูดผูบ้ริโภคดา้นเหตุและผล (Rational) ในรูปแบบหมูยอของธนากรฟู้ดแท่งใหญ่  

รูปแบบที่ 2 แหล่งกาํเนิดสาร (Source) บริษทัธนากรฟู้ด ใชส้ารท่ีดึงดูดผูบ้ริโภคดา้นอารมณ์ (Emotional) ในรูปแบบ

ความรัก และใชส้ารท่ีดึงดูดผูบ้ริโภคดา้นเหตุและผล (Rational) ในรูปแบบหมูยอของธนากรฟู้ดราคาถูก 

รูปแบบที่ 3 แหล่งกาํเนิดสาร (Source) บริษทัธนากรฟู้ด ใชส้ารท่ีดึงดูดผูบ้ริโภคดา้นอารมณ์ (Emotional) ในรูปแบบ

ความสนุก และใชส้ารท่ีดึงดูดผูบ้ริโภคดา้นเหตุและผล (Rational) ในรูปแบบหมูยอของธนากรฟู้ดแท่งใหญ่ 

รูปแบบที่ 4 แหล่งกาํเนิดสาร (Source) บริษทัธนากรฟู้ด ใชส้ารท่ีดึงดูดผูบ้ริโภคดา้นอารมณ์ (Emotional) ในรูปแบบ

ความสนุก และใชส้ารท่ีดึงดูดผูบ้ริโภคดา้นเหตุและผล (Rational) ในรูปแบบหมูยอของธนากรฟู้ดราคาถูก 

รูปแบบที่ 5 แหล่งกาํเนิดสาร (Source) ตวัลูกคา้ของธนากรฟู้ด ใชส้ารท่ีดึงดูดผูบ้ริโภคดา้นอารมณ์ (Emotional) ใน

รูปแบบความรัก และใชส้ารท่ีดึงดูดผูบ้ริโภคดา้นเหตุและผล (Rational) ในรูปแบบหมูยอของธนากรฟู้ดแท่งใหญ่ 

รูปแบบที่ 6 แหล่งกาํเนิดสาร (Source) ตวัลูกคา้ของธนากรฟู้ด ใชส้ารท่ีดึงดูดผูบ้ริโภคดา้นอารมณ์ (Emotional) ใน

รูปแบบความรัก และใชส้ารท่ีดึงดูดผูบ้ริโภคดา้นเหตุและผล (Rational) ในรูปแบบหมูยอของธนากรฟู้ดราคาถูก 

รูปแบบที่ 7 แหล่งกาํเนิดสาร (Source) ตวัลูกคา้ของธนากรฟู้ด ใชส้ารท่ีดึงดูดผูบ้ริโภคดา้นอารมณ์ (Emotional)ใน

รูปแบบความสนุก และใชส้ารท่ีดึงดูดผูบ้ริโภคดา้นเหตุและผล (Rational) ในรูปแบบหมูยอของธนากรฟู้ดแท่งใหญ่ 

รูปแบบที่ 8 แหล่งกาํเนิดสาร (Source) เป็นตวัลูกคา้ของธนากรฟู้ด ใชส้ารท่ีดึงดูดผูบ้ริโภคดา้นอารมณ์ (Emotional)  

ในรูปแบบความสนุก และใชส้ารท่ีดึงดูดผูบ้ริโภคดา้นเหตุและผล (Rational) ในรูปแบบหมูยอของธนากรฟู้ดราคา

ถูก 

สมมติฐานหลกั 

           องคป์ระกอบการส่ือสารการตลาดท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการการตอบสนอง (AIDA MODEL) ท่ี

แตกต่างกนั 

วธีิการศึกษา 

           การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในเชิงปริมาณจาก

การสํารวจความคิดเห็นหลงัการทาํการทดลอง โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บขอ้มูลหลงัการ

ทดลอง จากกลุ่มตวัอย่างในการทดลอง การศึกษาประสิทธิผลทางดา้นการส่ือสารการตลาด ดงันั้นผูวิ้จยัขอนาํการ

วิจยัเชิงทดลองมาใชเ้พ่ือทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และอธิบายผลของการทดลองในเชิงเหตุและผลของกระบวนการ

ส่ือสารการตลาด โดยเฉพาะในเร่ืองของตวัแปรดา้นการส่ือสารท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตอบสนอง โดยจะเก็บจาก

กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีบญัชีใชง้านเฟซบุ๊กอยูใ่นปัจจุบนั และมีอายอุยูใ่นช่วง 17-60 ปี ทั้งเพศหญิง และเพศชาย อาศยัอยูใ่น

พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จาํนวน 240 ตวัอย่าง และเน่ืองจากเป็นการวิจยัเชิงทดลอง ดงันั้นกลุ่มตวัอย่างจะถูกแบ่ง
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ออกเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 30 ตวัอย่าง ตามจาํนวนรูปแบบของเพจเฟซบุ๊กท่ีทางผูวิ้จยัไดอ้อกแบบไว ้เป็นการกาํหนด

กลุ่มตวัอย่างตามวตัถุประสงค์การวิจยั ซ่ึงในการวิจยัเชิงทดลอง อย่างนอ้ยแต่ละกลุ่มตอ้งมีจาํนวน 20 คน (สุวิมล 

ว่องวาณิช และนงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2546) ดงันั้นผูวิ้จยัไดก้าํหนดให้แต่ละกลุ่มมีจาํนวน 30 คน จะเท่ากบั 8 คูณ 30 

เท่ากบั 240 คนซ่ึงเป็นจาํนวนขั้นตํ่าท่ีทาํใหก้ารกระจายตวัของคาํตอบกระจายแบบปกติ โดยการจบัฉลากจากรายช่ือ

เขตทั้งหมดในจงัหวดักรุงเทพมหานคร และใช้การสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability 

sampling) เลือกสุ่มหากลุ่มตวัอยา่งแบบใชค้วามสะดวก (Convenience sampling) จาํนวนทั้งหมด 240 ตวัอยา่ง 

           การทดลองคือกลุ่มตวัอย่างจะไดรั้บชมเพจเฟซบุ๊กท่ีไดอ้อกแบบไปคนละ 1 รูปแบบ หลงัจากท่ีกลุ่มตวัอย่าง

ได้ชมเพจเฟซบุ๊กท่ีผูวิ้จัยออกแบบไปแล้วนั้น ผูวิ้จัยจะทําการแจกแบบสอบถามเพ่ือรวบรวมข้อมูล โดยใน

แบบสอบถามจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

1.เป็นคาํถามในลกัษณะของประชากรศาสตร์ซ่ึงเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถามในส่วนน้ี ผูต้อบ

แบบสอบถามจะเลือกตอบไดเ้พียงหน่ึงตวัเลือก โดยจะมีคาํถามในส่วนน้ีทั้งหมด 7 ขอ้ 

2.เป็นคาํถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการตอบสนอง (AIDA MODEL) ในเร่ืองการตอบสนองต่อการส่ือสาร 

           ซ่ึงแต่ละขอ้ของคาํถามในส่วนน้ีผูต้อบแบบสอบถามจาํเป็นตอ้งเลือกตอบเพียงหน่ึงตวัเลือก เพ่ือวดัระดบัการ

ตอบสนองในลาํดบัขั้นการตดัสินใจวา่เห็นดว้ยมากนอ้ยเพียงใดตามวิธีของมาตรวดั (Likert Scale) ขอ้มูลในส่วนท่ี 1 

จะทาํการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา เพ่ือใชใ้นการสรุปและบรรยายลกัษณะของประชากรศาสตร์โดยใชเ้ร่ืองของ

ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ความถ่ี และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยการอภิปรายจากขอ้มูลท่ีไดเ้กบ็รวบรวมมา ขอ้มูลในส่วนท่ี 

2 ใชเ้คร่ืองมือ T-test ในการทดสอบสมติฐานท่ีตั้งไว ้พร้อมทั้งการวิเคราะห์ความแตกต่างในสมมติฐานหลกั คือ 

องคป์ระกอบการส่ือสารท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อพฤติกรรมการการตอบสนอง (AIDA MODEL) แตกต่างกนั 

ผลการศึกษาและอภิปราย 

สรุปผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 

           จากการศึกษาพบว่า ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 150 คน คิดเป็น

ร้อยละ 62.5 อายุ 17-29 ปี จาํนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 44.6 มีอาชีพนกัเรียนนกัศึกษาจาํนวน 58 คน คิดเป็นร้อย

ละ 24.2 มีสถานภาพโสดจาํนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 56.3 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีจาํนวน 155 คนคิดเป็น

ร้อยละ 64.6 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท  จาํนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 30.4 และมีจาํนวนสมาชิกใน

ครอบครัวส่วนใหญ่ 3-4 คน จาํนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 ตามลาํดบั 

ส่วนที่ 2 ระดบัพฤติกรรมการตอบสนอง (AIDA MODEL) 

           จากการศึกษาพบว่าระดบัพฤติกรรมการตอบสนองดา้นความตั้งใจอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 

3.16 และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่าค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ี 3.26 ซ่ึงอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีตวับ่งช้ี คือ ส่ือ

โฆษณาบนเพจเฟสบุ๊ค “หมูยอตราเชียงใหม่ โดยบริษทัธนากรฟู้ด” มีความโดดเด่นกวา่เพจขายหมูยออ่ืนๆ 

           ระดบัพฤติกรรมการตอบสนองดา้นความสนใจอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.23 และเม่ือ

พิจารณาในรายละเอียดพบว่าค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ี 3.39 ซ่ึงอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีตวับ่งช้ี คือ การส่ือสารผา่นส่ือ

โฆษณาบนเพจเฟสบุ๊ค “หมูยอตราเชียงใหม่ โดยบริษทัธนากรฟู้ด” ทาํใหรู้้วา่บริษทัธนากรฟู้ดจาํหน่ายสินคา้อะไร 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 110



           ระดบัพฤติกรรมการตอบสนองดา้นความปรารถนาอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.16 และเม่ือ

พิจารณาในรายละเอียดพบวา่ค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ี 3.27 ซ่ึงอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีตวับ่งช้ี คือ ส่ือโฆษณาบนเพจ

เฟสบุ๊ค “หมูยอตราเชียงใหม่ โดยบริษทัธนากรฟู้ด” ทาํให้ตอ้งการอยากใหค้รอบครัวของผูต้อบแบบสอบถามได้

บริโภคผลิตภณัฑข์องธนากรฟู้ด 

           ระดับพฤติกรรมการตอบสนองด้านการกระทาํอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.11 และเม่ือ

พิจารณาในรายละเอียดพบวา่ค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่ 3.27 ซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีตวับ่งช้ี 2 อยา่ง คือ เม่ือท่านพบ

เห็นส่ือโฆษณาบนเพจเฟสบุ๊ค “หมูยอตราเชียงใหม่ โดยบริษทัธนากรฟู้ด” จะทาํให้ท่านซ้ือสินคา้ของธนากรฟู้ด

และหลงัจากท่ีท่านไดรั้บชมส่ือโฆษณาบนเพจเฟสบุ๊ค “หมูยอตราเชียงใหม่ โดยบริษทัธนากรฟู้ด” จะทาํให้ท่าน

ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑข์องธนากรฟู้ด ใหค้นรอบขา้งไดรั้บประทาน 

ส่วนที่ 3  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

           จากผลการทดสอบสมมติฐานองค์ประกอบการส่ือสารการตลาดท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการ

ตอบสนองท่ีแตกต่างกนั ของกลุ่มตวัอยา่ง (ยกมาเฉพาะขอ้ท่ียอมรับสมมติฐาน) สรุปผลได ้ดงัน้ี 

           ผลการทดสอบแหล่งกาํเนิดสารท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการตอบสนองดา้นความตั้งใจแตกต่างกนั 

ดว้ย T-test พบว่า แหล่งกาํเนิดสารท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการตอบสนองดา้นความตั้งใจแตกต่างกนั เป็น

การยอมรับสมมติฐาน เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของแหล่งกาํเนิดสารจากบริษทัธนากรฟู้ดจะเห็นไดว้่ามีค่า 3.15 ส่วน

ค่าเฉล่ียของแหล่งกาํเนิดสารจากลูกคา้ท่ีเคยบริโภคสินคา้ของธนากรฟู้ดมีค่า 3.18 หมายความว่า แหล่งกาํเนิดสาร

จากลูกคา้ท่ีเคยบริโภคสินคา้ของธนากรฟู้ด จะทาํใหผู้บ้ริโภคมีความตั้งใจท่ีจะเปิดรับสารมากกวา่ 

           ผลการทดสอบแหล่งกาํเนิดสารท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการตอบสนองดา้นความสนใจแตกต่างกนั

ดว้ย T-test พบว่า แหล่งกาํเนิดสารท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการตอบสนองดา้นความสนใจแตกต่างกนั เป็น

การยอมรับสมมติฐาน เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของแหล่งกาํเนิดสารจากบริษทัธนากรฟู้ดจะเห็นไดว้่ามีค่า 3.14 ส่วน

ค่าเฉล่ียของแหล่งกาํเนิดสารจากลูกคา้ท่ีเคยบริโภคสินคา้ของธนากรฟู้ดมีค่า 3.31 หมายความว่า แหล่งกาํเนิดสาร

จากลูกคา้ท่ีเคยบริโภคสินคา้ของธนากรฟู้ด จะทาํใหผู้บ้ริโภคมีความสนใจในส่ือโฆษณาหรือตวัผลิตภณัฑข์องธนา

กรฟู้ดมากกวา่ 

           ผลการทดสอบแหล่งกาํเนิดสารท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการตอบสนองดา้นความปรารถนาแตกต่าง

กนัดว้ย T-test พบว่า แหล่งกาํเนิดสารท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการตอบสนองดา้นความปรารถนาแตกต่าง

กนั เป็นการยอมรับสมมติฐาน เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของแหล่งกาํเนิดสารจากบริษทัธนากรฟู้ดจะเห็นไดว้่ามีค่า 3.21 

ส่วนค่าเฉล่ียของแหล่งกาํเนิดสารจากลูกคา้ท่ีเคยบริโภคสินคา้ของธนากรฟู้ดมีค่า 3.11 หมายความว่า แหล่งกาํเนิด

สารจากบริษทัธนากรฟู้ด จะทาํใหผู้บ้ริโภคมีความปรารถนาในตวัผลิตภณัฑม์ากกวา่ 

           ผลการทดสอบแหล่งกาํเนิดสารท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการตอบสนองดา้นการตดัสินใจซ้ือแตกต่าง

กนัดว้ย T-test พบว่า แหล่งกาํเนิดสารท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการตอบสนองดา้นการตดัสินใจซ้ือแตกต่าง

กนั เป็นการยอมรับสมมติฐาน เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของแหล่งกาํเนิดสารจากบริษทัธนากรฟู้ดจะเห็นไดว้่ามีค่า 3.02 

ส่วนค่าเฉล่ียของแหล่งกาํเนิดสารจากลูกคา้ท่ีเคยบริโภคสินคา้ของธนากรฟู้ดมีค่า 3.19 หมายความว่า แหล่งกาํเนิด

สารจากลูกคา้ท่ีเคยบริโภคสินคา้ของธนากรฟู้ด จะทาํให้ผูบ้ริโภคมีส่วนร่วมหรือตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑข์องธนา

กรฟู้ดมากกวา่      

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 111



           สารท่ีส่ือสารดา้นอารมณ์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการตอบสนองดา้นความปรารถนาแตกต่างกนัดว้ย 

T-test พบว่า สารท่ีส่ือสารดา้นอารมณ์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการตอบสนองดา้นความปรารถนาแตกต่าง

กนั เป็นการยอมรับสมมติฐาน เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของสารท่ีส่ือสารดา้นอารมณ์ในเร่ืองของความรักความอบอุ่นจะ

เห็นไดว้า่มีค่า 3.16 ส่วนค่าเฉล่ียของสารท่ีส่ือสารดา้นอารมณ์ในเร่ืองของความสนุกเพลิดเพลินมีค่า 3.17 หมายความ

ว่า สารท่ีส่ือสารดา้นอารมณ์ในเร่ืองของความสนุกเพลิดเพลิน จะทาํใหผู้บ้ริโภคมีความปรารถนาในตวัผลิตภณัฑ์

มากกวา่ 

           สารท่ีส่ือสารดา้นเหตุ และผลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการตอบสนองดา้นความสนใจ แตกต่างกนั

ดว้ย T-test พบว่า สารท่ีส่ือสารดา้นเหตุ และผลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการตอบสนองดา้นความสนใจ

แตกต่างกนั เป็นการยอมรับสมมติฐาน เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของสารท่ีส่ือสารดา้นเหตุ และผลในเร่ืองของหมูยอตรา

เชียงใหม่แท่งใหญ่จะเห็นไดว้่ามีค่า 3.07 ส่วนค่าเฉล่ียของสารท่ีส่ือสารดา้นเหตุ และผลในเร่ืองของหมูยอตรา

เชียงใหม่ราคาถูกมีค่า 3.39 หมายความว่า สารท่ีส่ือสารดา้นเหตุ และผลในเร่ืองของหมูยอตราเชียงใหม่ราคาถูก จะ

ทาํใหผู้บ้ริโภคมีความสนใจในส่ือโฆษณาหรือตวัผลิตภณัฑข์องธนากรฟู้ดมากกวา่ 

           สารท่ีส่ือสารดา้นเหตุ และผลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการตอบสนองดา้นการตดัสินใจซ้ือแตกต่าง

กนัดว้ย T-test พบวา่ สารท่ีส่ือสารดา้นเหตุ และผลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการตอบสนองดา้นการตดัสินใจ

ซ้ือแตกต่างกนั เป็นการยอมสมมติฐาน เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของสารท่ีส่ือสารดา้นเหตุ และผลในเร่ืองของหมูยอตรา

เชียงใหม่แท่งใหญ่จะเห็นไดว้่ามีค่า 2.99 ส่วนค่าเฉล่ียของสารท่ีส่ือสารดา้นเหตุ และผลในเร่ืองของหมูยอตรา

เชียงใหม่ราคาถูกมีค่า 3.22 หมายความว่า สารท่ีส่ือสารดา้นเหตุ และผลในเร่ืองของหมูยอตราเชียงใหม่ราคาถูก จะ

ทาํใหผู้บ้ริโภคมีส่วนร่วมหรือตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑข์องธนากรฟู้ดมากกวา่      

           จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล และขอ้สรุปสมมติฐาน พบว่าแหล่งกาํเนิดสารท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรม

การตอบสนองดา้นความตั้งใจเปิดรับสารแตกต่างกนั ถดัมาคือ แหล่งกาํเนิดสารท่ีแตกต่างกนัและสารท่ีส่ือสารดา้น

เหตุ และผลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการตอบสนองดา้นความสนใจแตกต่างกนั ถดัมาคือ แหล่งกาํเนิดสารท่ี

แตกต่างกนัและสารท่ีส่ือสารดา้นอารมณ์ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการตอบสนองดา้นความปรารถนา

แตกต่างกนั ถดัมาคือ แหล่งกาํเนิดสารท่ีแตกต่างกนั และสารท่ีส่ือสารดา้นเหตุ และผลท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการตอบสนองดา้นการตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนั 

อภิปรายผล 

           จากการศึกษาพบว่า องค์ประกอบการส่ือสารท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อพฤติกรรมการการตอบสนอง (AIDA 

MODEL) แตกต่างกนัดว้ย T-test พบวา่ แหล่งกาํเนิดสารท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการการตอบสนอง (AIDA 

MODEL) ดา้นความตั้งใจ (Attention) แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของจอร์จ อีเบล (อา้งในศวิฤทธ์ิ พงศกรรัง

ศิลป์2548) กล่าวว่าเพ่ือใหมี้การตอบสนองจากผูรั้บสารอย่างท่ีปรารถนาผูส่ื้อสารตอ้งสร้างข่าวสารท่ีมีประสิทธิผล 

กคื็อเป็นข่าวสารท่ีทาํใหเ้กิดการรับรู้ (Attention) ผูส่้งข่าวสารตอ้งดึงดูดใหผู้รั้บข่าวสารตั้งใจท่ีจะเปิดรับสาร 

สารท่ีส่ือสารดา้นเหตุ และผลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการการตอบสนอง (AIDA MODEL) ดา้น

ความสนใจ (Interest) แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรัชดา ป๊อกเทิง (2545) ท่ีไดท้าํการศึกษาเร่ือง “การ

เปิดรับส่ือประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจ  และทัศนคติท่ีมีต่อโครงการ ฉลากเขียวของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร” พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีการเปิดรับส่ือประชาสัมพนัธ์ 110 โครงการฉลากเขียวซ่ึงเป็นสารท่ีส่ือไป

ดา้นเหตุผล องคค์วามรู้เก่ียวกบัโครงการฉลากเขียว ทาํใหผู้รั้บสารเกิดความสนใจ (Interest) ในโครงการ 
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แหล่งกาํเนิดสารท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการการตอบสนอง (AIDA MODEL) ดา้นความปรารถนา 

(Desire) แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นุชจรินทร์ ชอบดาํรงธรรม (2553) กล่าวว่า ระดบัการตอบสนอง

ดา้นความตอ้งการ (Desire) และดา้นการตดัสินใจซ้ือ (Action) ขอ้ท่ีมีระดบัการตอบสนองสูงสุดคือ ในเร่ืองของการ

แนะนําสินค้าจากเพ่ือนผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็น ลกัษณะการบอกปากต่อปาก (Word of Mouth) 

สามารถสร้างความน่าเช่ือถือไดแ้ละถือวา่เป็นผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจ 

สารท่ีส่ือสารดา้นเหตุและผลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการการตอบสนอง (AIDA MODEL) ดา้น

การตดัสินใจซ้ือ (Action) แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ท่ีพบว่า การเนน้ การใช้

ส่ือโฆษณาผ่านทางโทรทศัน์ท่ีมีเน้ือหาความสําคญักบัการจูงใจในดา้นเหตุผลเพ่ือแจ้งข่าวสาร คุณสมบติัของ

ผลิตภณัฑ ์ทาํใหเ้กิดการจูงใจใหเ้กิดการซ้ือผลิตภณัฑ ์

ข้อเสนอแนะในการทาํวจิัยคร้ังนี ้

           การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี อาจจะมีขอบเขตในการศึกษาท่ีจาํกดัในหลายดา้นดว้ยกนั ดงันั้นหากมีผูส้นใจจะ

ศึกษาวิจยัในลกัษณะเดียวกนัน้ีต่อไป ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

1. การเขา้ถึงผูบ้ริโภคในปัจจุบนั ควรทาํการส่ือสารการตลาดแบบออนไลน์ คือการส่ือสารการตลาดผ่านช่องทาง

อินเทอร์เน็ต โดยใชส่ื้อ เครือข่ายสงัคมออนไลนเ์ป็นตวัเช่ือมโยงบริษทักบัลูกคา้และเช่ือมโยงฐานลูกคา้ไวด้ว้ยกนั  

2. การสร้างเน้ือหาหรือข้อมูลเก่ียวกับสินค้าและบริการต้องทันสมัยอีกทั้ งต้องมีความแตกต่าง เพ่ือทําให้

กลุ่มเป้าหมายเกิดความตั้งใจติดตามขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้และ บริการเกิดความสนใจในตวัของสินคา้และ

บริการท่ีปรากฏในส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์ เกิดความตอ้งการในสินคา้และบริการ และทา้ยท่ีสุดทาํให้เกิดการ

ตดัสินใจซ้ือ 

3. การส่ือสารการตลาด ควรพิจารณาส่ือสารผ่านผูมี้อิทธิพลทางความคิดเช่นกูรูหรือผูรู้้ดา้นต่าง ๆ และเน็ตไอดอล 

ให้เขียนขอ้ความลงในพ้ืนท่ีส่ือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ของเขาจะยิ่งทาํให้เกิดพลงัดึงดูดให้เกิดความสนใจมาก

ยิ่งข้ึน 

ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ประกอบกจิการ 

ซ่ึงผลการวิจยัดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการในธุรกิจต่างๆ ท่ีกาํลงัจะกา้วเขา้สู่ยุคของการทาํ

การตลาดออนไลน์ โดยนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการออกแบบส่ือโฆษณาบนเพจเฟซบุ๊ก เพ่ือดึงดูดความสนใจของ

ผูบ้ริโภค ใหห้นัมาสนใจส่ือโฆษณาท่ีเป็นของธุรกิจและเกิดการตอบสนองท่ีผูป้ระกอบการไดป้รารถนาไว ้

เช่น ผลจาการทดสอบสมมติฐาน ท่ีว่าแหล่งกาํเนิดสารท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการตอบสนอง 

ดา้นการตดัสินใจซ้ือ แตกต่างกนั ซ่ึงพิจารณาค่าเฉล่ียของแหล่งกาํเนิดสารจากบริษทัธนากรฟู้ดจะเห็นไดว้า่มีค่า 3.02 

ส่วนค่าเฉล่ียของแหล่งกาํเนิดสารจากลูกคา้ของธนากรฟู้ดมีค่า 3.19 หมายความว่า แหล่งกาํเนิดสารจากลูกคา้ท่ีเคย

บริโภคสินคา้ของธนากรฟู้ด จะทาํใหผู้บ้ริโภคมีส่วนร่วมหรือตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑข์องธนากรฟู้ดมากกวา่ 

ดงันั้นเม่ือผูป้ระกอบกิจการจะพิจารณาการออกแบบผูส่้งสารเพ่ือใชใ้นการทาํการตลาดออนไลนน์ั้น ควร

คาํนึงหรือเลือกใชส้ารท่ีมาจากตวัลูกคา้มากวา่สารท่ีมาจากบริษทั เพราะจะทาํใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือไดม้ากกวา่ 
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บทคดัย่อ 

 

 ปัจจุบันกลุ่มธุรกิจโฆษณามีมูลค่าสูงไม่น้อยไปกว่ากลุ่มธุรกิจบริการอ่ืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ในโลกดิจิตลั เช่น Facebook, Instagram, Line, Google Ads, Website เป็นตน้ ซ่ึง

การผลิตส่ือต่างๆทั้งรูปถ่าย, Viral clip, Video ก็ตอ้งมีความสร้างสรรคแ์ละแตกต่างจากคู่แข่ง ทั้งรายใหญ่และรายเล็ก 

รวมไปถึง บริษทั สแนปวิทมี จาํกดั ท่ีนาํมาเป็นกรณีศึกษาในคร้ังน้ี ก็ประสบปัญหาการเติบโตชา้ รวมไปถึงยอดขายท่ี

เม่ือเปรียบเทียบกับคู่แข่งหลักแล้วน้อยกว่าถึง 4 เท่า ซ่ึงการศึกษาค้นคว้าคร้ังน้ี มีว ัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือศึกษา

สภาพแวดลอ้มและกลยุทธ์ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการดาํเนินงานธุรกิจของบริษทั เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสม

การตลาดและคุณภาพระบบท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของกลุ่มลูกคา้ท่ีเคยใชบ้ริการของบริษทั และเพ่ือศึกษา

ปัญหาและการกาํหนดกลยุทธ์เพ่ือการแข่งขนัเพ่ือนาํมาปรับปรุงและพฒันาธุรกิจของ บริษทั สแนป วิท มี จาํกดั โดยใช้

การสมัภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหาร 3 ท่าน และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้

ในการวิจยัเป็นลูกคา้ของบริษทั จาํนวน 30 ราย วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อย

ละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบริษัทจํากัด ซ่ึงมีท่ีตั้ งกิจการใน

กรุงเทพมหานคร และมีรายได้ 1,000,000-5,000,000 บาทต่อเดือน และลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับ ปัจจัย

ส่วนผสมทางการตลาดดา้นบุคลากร และดา้นกระบวนการ และพบว่าแนวทางการแกไ้ขปัญหาโดยใช้กลยุทธ์ทาง

การตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นบุคลากร เพ่ือเพ่ิมยอดขายใหไ้ดต้ามเป้าหมายและวตัถุประสงค ์

คาํสาํคญั: ธุรกิจโฆษณา, ปัจจยัส่วนประสมการตลาด, พฤติกรรมของผูบ้ริโภค,       
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ABSTRACT 

 

Nowadays, an advertising industry, especially advertisements through social networks in digital era 

including Facebook, Instagram, Line, Google Ads, Website etc. , has business value to a certain extent compared 

with other service industries.  In order to produce media, such as photos, viral clips and videos, creativity and 

difference are required from both of big and small competitors as well as from Snap With Me Co., Ltd, a case study 

of this research.  The company has been facing problems of slow growth and less than four times of total sale 

compared with other primary competitors.  The purposes of this research were to study environment and strategy 

that influenced company business’s efficiency, Marketing matrix and system’s quality  that influenced company’s 

customers in making decision to use company’s services and also to examine problem and strategy formulation for 

business’s improvement and development of Snap With Me Co., Ltd. Data collection methodologies were in-depth 

interviews for three boards’ executives and questionnaires for thirty company’s customers as a sample population. 

The data was analyzed by descriptive statistic methods including frequency distribution, percentage, average, and 

standard deviation.  The finding indicated that a majority of customers were company limited located in Bangkok 

with the revenue 1,000,000 to 5,000,000 Baht per month.  These customers also emphasized on marketing matrix 

of personnel and procedures.  In addition, it was found that a problem solving by applying strategies of marketing 

especially, product, price and people helped increasing sale following the Company’s targets and objectives.  

Key word: Advertising Industry, Marketing’s Matrix, Consumers’ Behavior 

 

บทนํา 

 

บริษทั สแนป วิท มี จาํกดั ประกอบธุรกิจให้คาํปรึกษาการจดัทาํการประชาสัมพนัธ์, โฆษณา และส่ือ

ออนไลน์ผ่านทาง Social Media สําหรับกลุ่มลูกคา้ ผูรั้บจดังานอีเวน้ท์, สถานบนัเทิง, โรงแรม, บริษทัเอเยนซ่ี

โฆษณา ซ่ึงมีการให้บริการจดัทาํรูปภาพ, วิดีโอ, Viral Clip และ Portfolio ให้กบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายโดยทีมงาน

คุณภาพท่ีมีความสามารถและมีช่ือเสียงกลุ่มธุรกิจน้ี การขายแพค็เกจการประชาพนัธ์ผา่นส่ือออนไลน ์โดย Website, 

Facebook, Instagram, Blog ของบริษทั รวมทั้งการเขา้ร่วมเป็น Partner สําหรับการจดังาน คอนเสิร์ตหรือ อีเวน้ต์

ต่างๆทั้งในและต่างประเทศ และจากกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขายไม่สูงมากนักเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งหลกัของ

บริษทั(กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย,์ 2560) ทาํใหผู้วิ้จยัสนใจท่ีจะศึกษาปัญหาและการกาํหนดกลยุทธ์ 

เพ่ือการแข่งขนั เพ่ือนาํมาปรับปรุงและพฒันาธุรกิจของ บริษทั สแนป วิท มี จาํกดั โดยผูวิ้จยัไดศึ้กษาถึงปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภคและการตดัสินใจของกลุ่มลูกค้าท่ีเคยใช้บริการของบริษทั   โดยมี
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วตัถุประสงคก์ารศึกษา เพ่ือศึกษาสภาพแวดลอ้มและกลยุทธ์ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการดาํเนินงานธุรกิจของ 

บริษทั สแนป วิท มี จาํกดั เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดและคุณภาพระบบท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้

บริการของกลุ่มลูกคา้ท่ีเคยใชบ้ริการของบริษทั และเพ่ือศึกษาปัญหาและการกาํหนดกลยุทธ์เพ่ือการแข่งขนัเพ่ือ

นาํมาปรับปรุงและพฒันาธุรกิจของ บริษทั สแนป วิท มี จาํกดั 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

การศึกษาปัญหาและการกาํหนดกลยุทธ์เพ่ือการแข่งขนั กรณีศึกษา: “บริษทั สแนป วิท มี จาํกดั”  น้ีไดท้าํ

การรวมรวมขอ้มูลและทบทวนแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาเร่ือง ดงัน้ี 

แนวคิดกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ Kent Wertime and Ian Fenwick (2551) กล่าวว่า การตลาดออนไลน์ 

(Online Marketing) คือ พฒันาการของตลาดในอนาคต เกิดข้ึนเม่ือบริษทัดาํเนินงานทางการตลาดส่วนใหญ่ผ่าน

ช่องทางส่ือสารดิจิทลั ส่ือดิจิทลัเป็นส่ือท่ีมีรหสัระบุตวัผูใ้ชไ้ด ้จึงทาํใหน้กัการตลาดสามารถส่ือสารแบบสองทาง 

(Two-way Communication) กบัลูกคา้ไดอ้ย่างต่อเน่ืองเป็นรายบุคคล ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส่ือสารกบัลูกคา้แต่ละคน

ในแต่ละคร้ังเป็นการเรียนรู้ร่วมกนั ซ่ึงอาจจะเป็นประโยชนก์บัลูกคา้คนต่อไปต่อเน่ืองและสอดคลอ้งกนัเหมือนการ

ทาํงานของเครือข่ายเซลลป์ระสาทสัง่การนกัการตลาดสามารถนาํขอ้มูลท่ีทราบแบบเรียลไทม ์รวมทั้งความคิดเห็น

ท่ีรับรับตรงจากลูกคา้มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูบ้ริโภคในโอกาสต่อๆไป หรือวิธีการในการส่งเสริมสินคา้

และบริการโดยอาศยัช่องทางฐานขอ้มูลออนไลน์เพ่ือเขา้ถึงผูบ้ริโภคในเวลาท่ีรวดเร็ว มีความสัมพนัธ์กบัความ

ตอ้งการ มีความเป็นส่วนตวั และใชต้น้ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

แนวคิดกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ การดาํเนินกิจกรรมการตลาดออนไลน์เพ่ือเป็นการติดต่อกบัผูบ้ริโภคมี

ช่องทางในการดาํเนินการตลาดออนไลนมี์รายละเอียดดงัน้ี 

1. Google Adwords บริการของ Google Adwords อยูใ่นรูปแบบของ PPC (Pay Per Click) หรือ การ

จ่ายเงินเม่ือมีการคลิกเขา้ไปดูโฆษณาของเราเท่านั้น ถา้ไม่มีคนคลิกโฆษณาเรากไ็ม่เสียเงินใดๆทั้งส้ิน ทาํใหผู้ท่ี้คลิก

เขา้ไปนั้น ตอ้งสนใจสินคา้หรือบริการของเราแน่นอน ถึงจะอ่านขอ้ความโฆษณาของเราแลว้คลิกเขา้ไปเยี่ยมชม

เวบ็ไซต์ของเราได ้โฆษณาจะข้ึนแสดงอยู่ทางดา้นขวาของผลการคน้หา หรือท่ีเรียกว่า Sponser Link (Link ของ

ผูส้นบัสนุน) อีกทั้งยงัสามารถกาํหนดเวลาการแสดงผลไดอี้กดว้ย เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดดี้สุดๆ 

2. รูปแบบ PPC อ่ืนๆ นอกจาก Google Adwords นอก จาก Google  

3. Banner ลงโฆษณาโดยใช ้Banner ไปลงโฆษณาตามเวบ็ต่างๆ ท่ีมีกลุ่มเป้าหมายของเรา เช่น เวบ็

ท่ีคุยเร่ืองการท่องเท่ียวต่างๆ 

4. Social Network การทาํการตลาดรูปแบบของ Social Network ปัจจุบนัการทาํโฆษณาในลกัษณะ

น้ี สามารถเข้าถึงผูค้นได้หลากหลาย Social Network ก็คือ สังคมออนไลน์ เช่น Twitter, Facebook และอ่ืนๆ 

โดยทัว่ๆไปแลว้ การทาํโฆษณาลกัษณะน้ีนิยมใชใ้นการสร้างแบรนดเ์นม อิทธิพลของ Social Network จะทาํใหเ้กิด

การบอกกนับากต่อปากของผูพ้บเห็น เราเรียกวา่ Viral Marketing หรือ การตลาดท่ีแพร่หลายเหมือนไวรัส  
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5. Blog Marketing ,Web Marketing (ทาํเวบ็ไซตเ์อง) การสร้าง Blog จากของฟรีๆ อยา่งเช่น Blogger 

Blog เป็นระบบท่ีสามารถติดต่อกนัระหว่างผูเ้ขียนและผูอ่้านผ่านระบบ Comment จึงสามารถเกิดสังคมออนไลน์

ขนาดยอ่มได ้ 

6. Video Marketing ทาํโดยการเผยแพร่กิจกรรมต่างท่ีจะนาํเสนอในรูปแบบของไฟลวี์ดีโอผา่นทาง 

Internet แผนการตลาดผา่น YouTube จุดมุ่งหมาย คือ ภาพลกัษณ์ และ แบรนดสิ์นคา้ (บริการ) 

7. Email Marketing ไม่ใช่การ Spam แตกต่างกนัตรงท่ีผูรั้บ ตอ้งเกิดความสนใจและกรอกรับขอ้มูล

ข่าวสาร จึงทาํใหเ้ราสามารถส่งข่าวสารไปใหผู้รั้บผา่นทาง Email ได ้ส่วนท่ีสาํคญัท่ีสุดของการทาํ Email Marketing 

กคื็อการไดฐ้านขอ้มูลของลูกคา้ และเรากจ็ะสามารถส่งสินคา้หรือบริการต่างๆ ใหผู้ท่ี้ติดตามไดน้ั้นเอง 

8. Free Post หรือการลงประกาศฟรี คือ การไปขอลงประกาศตามเว็บไซต์ท่ีเปิดให้สามารถลง

ประกาศไดฟ้รี  

9. การทาํ Affiliate Program คือการหาลูกคา้ใหก้บัทางเวบ็แลว้ไดค่้าคอมมิชชัน่ เช่น จดัทาํเวบ็แลว้

ขายโปรแกรมทวัร์ต่างๆผา่นทางเวบ็ของผูจ้ดัทาํ 

10. การทาํ Search Engine Optimization (SEO) คือการทาํใหเ้วบ็เราแสดงผลตน้ๆ (หนา้แรก) ในการ

แสดงผลในการคน้หา เช่น ถา้เราทาํคีย ์บริษทัทวัร์ เม่ือเราคียค์าํว่าบริษทัทวัร์ ในช่องแสดงผลการคน้หา เราจะตอ้ง

เจอเวบ็ไซตข์องเราใน 10 ลาํดบัแรกของการคน้หา ก็จะถือว่าการทาํ SEO ประสบผลสาํเร็จ ขอ้ดีคือประหยดั แสดง

ผลไดย้าว ขอ้เสียคือชา้ตอ้งวิเคราะห์และมีขั้นตอนหลายอยา่งในการทาํ (SEO) 

11. SMS Marketing คือบริการทาํการตลาดดว้ย SMS โดยการส่ง SMS Online จากระบบผา่นเวบ็ไซต ์

ไปยงั โทรศพัท์มือถือ ไดอ้ย่างง่ายดาย และ รวดเร็ว ทนัใจ สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดท้นัที SMS Marketing 

หรือ Online SMS Services เป็นบริการ ส่ง SMS วิธีการง่าย ๆ ท่ีช่วยทาํใหธุ้รกิจกา้วหนา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อีก

ทั้งยงั ประหยดัเงิน และเวลา ในการติดต่อส่ือสารอีกดว้ย 

แนวคิดทฤษฎีการวเิคราะห์อุตสาหกรรมของพอร์เตอร์ (Five Forces Model) ปัจจยั 5 ประการท่ีมีอิทธิพล

ต่อบริษทั ดงัน้ี แรงท่ี 1 คือ อุปสรรคท่ีกีดขวางการเขา้สู่ตลาดแข่งขนัของผูแ้ข่งขนัหนา้ใหม่ (Barriers to entry or 

Threat of new entrants) เช่น นโยบายของรัฐท่ีทาํใหบ้ริษทัหนา้ใหม่ไม่สามารถใชเ้ป็นความไดเ้ปรียบในการเขา้สู่

ตลาด  การเขา้ถึงลูกคา้เสียเปรียบผูแ้ข่งขนัเจา้เก่าท่ีอยู่ในตลาดมาก่อน หรือบริษทัหนา้ใหม่ตอ้งใชเ้งินลงทุนสูงใน

การเขา้มาแข่งขนัในตลาด การจงรักภกัดีของลูกคา้ต่อตรายี่หอ้สินคา้ของผูแ้ข่งขนัเจา้เก่าเป็นอุปสรรคต่อบริษทัหนา้

ใหม่ แรงท่ี 2 คือ อาํนาจต่อรองของผูข้าย (The Bargaining Power of Suppliers) ถา้มีผูข้ายนอ้ย อาํนาจต่อรองของ

ผูข้ายจะสูง ทาํใหบ้ริษทัตอ้งใชเ้งินทุนสูงข้ึนในการซ้ือสินคา้จากผูข้าย    แรงท่ี 3 คือ อาํนาจต่อรองของลูกคา้ (The 

Bargaining Power of Buyers) หากลูกคา้ซ้ือปริมาณมาก สามารถต่อรองราคาได ้จากความไดเ้ปรียบน้ีลูกคา้สามารถ

เลือกผูข้ายเจา้อ่ืนท่ีให้ราคาสูงกว่าได ้ แรงท่ี 4 ภยัจากสินคา้หรือบริการทดแทน (Threat of Substitute Products or 

Services) หากสินคา้หรือบริการท่ีบริษทัจดัทาํข้ึนมา สามารถลอกเลียนแบบไดง่้าย จะส่งผลใหบ้ริษทัขายสินคา้หรือ

บริการยากข้ึน  แรงท่ี 5 ภยัจากคู่แข่งรายเดิมในตลาด (Rivalry Among Existing Firms) การมีคู่แข่งในตลาดมาก จะ

ทาํใหล้ดโอกาสในการขายสินคา้ของบริษทั 
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แนวคิดทฤษฎีการวิเคราะห์สถานการณ์ ( SWOT Analysis ) เป็นการวิเคราะห์สภาพองค์การ หรือ

หน่วยงานในปัจจุบนั เพ่ือคน้หาจุดแขง็ จุดอ่อน จุดเด่น จุด เพ่ือใหรู้้ตนเอง (รู้เรา) รู้จกัสภาพแวดลอ้ม (รู้เขา) ชดัเจน 

และวิเคราะห์โอกาส -อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองคก์ร ซ่ึงจะช่วยใหผู้บ้ริหารของ

องค์กรทราบถึงการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายนอกองค์กร ทั้ งส่ิงท่ีได้เกิดข้ึนแล้วและแนวโน้มการ

เปล่ียนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปล่ียนแปลต่างๆ จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการกาํหนด

วิสยัทศันก์ารกาํหนดกลยทุธ์และการดาํเนินตามกลยุทธ์ขององคก์รระดบัองคก์รท่ีเหมาะสมต่อไปหรือส่ิงท่ีอาจเป็น

ปัญหาสาํคญัในการดาํเนินงานสู่สภาพท่ีตอ้งการในอนาคต  

และการจดัทาํกลยุทธ์ทางเลือกโดยใช ้(TOWS Matrix) เป็น การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างจุดแข็งกบัโอกาส 

จุดแขง็กบัขอ้จาํกดั จุดอ่อนกบัโอกาส และจุดอ่อนกบัขอ้จาํกดั ซ่ึงผลของการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ในขอ้มูลแต่ละ

คู่ดงักล่าว ทาํให้เกิดยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) 

ไดม้าจากการนาํขอ้มูลการประเมินสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือท่ีจะนาํมา

กาํหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรุก, กลยทุธ์เชิงป้องกนั (ST Strategy) ไดม้าจากการนาํขอ้มูลการประเมิน

สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจุดแข็งและขอ้จาํกดัมาพิจารณาร่วมกนั เพ่ือท่ีจะนาํมากาํหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ใน

เชิงป้องกนั,   กลยทุธ์เชิงแกไ้ข (WO Strategy) ไดม้าจากการนาํขอ้มูลการประเมินสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจุดอ่อนและ

โอกาสมาพิจารณาร่วมกนั เพ่ือท่ีจะนาํมากาํหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงแกไ้ข ทั้งน้ีเน่ืองจากองค์การมี

โอกาสท่ีจะนาํแนวคิดหรือวิธีใหม่ ๆ มาใชใ้นการแกไ้ขจุดอ่อนท่ีองค์การมีอยู่ได,้   กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) 

ไดม้าจากการนาํขอ้มูลการประเมินสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจุดอ่อนและขอ้จาํกดัมาพิจารณาร่วมกนั เพ่ือท่ีจะนาํมา

กาํหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรับ ทั้งน้ีเน่ืองจากองค์การเผชิญกบัทั้งจุดอ่อนและขอ้จาํกดัภายนอกท่ี

องคก์ารไม่สามารถควบคุมได ้

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Service  Marketing  Mix-7Ps) 

ของ Philip  Kotler  ไวว้่าเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงจะไดส่้วนประสมการตลาด (Marketing  

Mix ) หรือ  7Ps  ในการกาํหนดกลยทุธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ (Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจาํเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ดคื้อ  ส่ิงท่ีผูข้าย

ตอ้งมอบให้แก่ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑน์ั้น ๆ  โดยทัว่ไปแลว้  ผลิตภณัฑ์

แบ่งเป็น  2  ลกัษณะ  คือ  ผลิตภณัฑท่ี์อาจจบัตอ้งได ้ และ  ผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้

2. ดา้นราคา  ( Price ) หมายถึง  คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน  ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า  (Value)  

ของบริการกบัราคา  ( Price ) ของบริการนั้น  ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ  ดงันั้น การกาํหนดราคาการ

ใหบ้ริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการใหบ้ริการชดัเจน  และง่ายต่อการจาํแนกระดบับริการท่ีต่างกนั 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  (Place) เป็น กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มในการนาํเสนอ

บริการให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการท่ีนาํเสนอ  ซ่ึงจะต้อง

พิจารณาในดา้นทาํเลท่ีตั้ง ( Location ) และช่องทางในการนาํเสนอบริการ (Channels) 
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4. ด้านส่งเสริมการตลาด  (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความสําคัญในการติดต่อส่ือสารให้

ผูใ้ชบ้ริการ  โดยมีวตัถุประสงคท่ี์แจง้ข่าวสารหรือชกัจูงใหเ้กิดทศันคติและพฤติกรรม  การใชบ้ริการและเป็นกุญแจ

สาํคญัของการตลาดสายสมัพนัธ์ 

5. ดา้นบุคคล  (People) หรือพนกังาน (Employee) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก  การฝึกอบรม  การจูงใจ  เพ่ือ 

ให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขันเป็นความ สัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ีผู ้

ให้บริการและผูใ้ชบ้ริการต่าง ๆ ขององค์กร  เจา้หน้าท่ีตอ้งมีความสามารถ  มีทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อ

ผูใ้ชบ้ริการ  มีความคิดริเร่ิม  มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา  สามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 

6. ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence and Presentation )  เป็นการสร้าง

และนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพใหก้บัลูกคา้  โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม  ทั้งทางดา้ยกายภาพและรูปแบบ

การให้บริการเพ่ือสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้  ไม่ว่าจะเป็นดา้นการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย  การเจรจาตอ้งสุภาพ

อ่อนโยน  และการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว  หรือผลประโยชนอ่ื์น ๆ ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ 

7. ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในดา้นการบริการ  

ท่ีนาํเสนอใหก้บัผูใ้ชบ้ริการเพ่ือมอบการใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว  และทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)     พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง 

ปฏิกิริยาบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้า การใช ้และการประเมินผลของสินคา้และบริการ โดยเก่ียวขอ้ง

กบัความคิด ประสบการณ์ และส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของเขา 

โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior Model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทาใหเ้กิดการตดัสินใจ

ซ้ือผลิตภณัฑ ์โดยมีจุดเร่ิมตน้จากส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ท่ีทาใหเ้กิดความตอ้งการ ส่ิงกระตุน้ท่ีผ่านมาในความรู้สึก

นึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s Black Box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องดาม่ีผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได ้โดยท่ีความรู้สึกนึก

คิดของผูซ้ื้อจะไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะต่างๆของผูซ้ื้อและกระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ แลว้จึงเกิดเป็นการ

ตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s Response) หรือการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อ (Buyer’s Purchase Decision) จุดเร่ิมตน้ของ

โมเดลน้ีเร่ิมท่ีมีส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ใหเ้กิดความตอ้งการก่อน และเกิดการตอบสนอง (Response)   

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

ชวลัรัตน ์ทองช่วย (2557) ไดศึ้กษากลยทุธ์การใชส่ื้อโฆษณาบนส่ืออินเทอร์เน็ตประเภทเวบ็ไซตข์องธุรกิจ

ท่ีมีผลต่อการรับขอ้มูลของกลุ่มเป้าหมาย เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงกลยุทธ์การใช้ส่ือ

โฆษณาบนส่ืออินเทอร์เน็ต  เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลให้ธุรกิจเกิดความนิยมใชส่ื้อโฆษณาบนส่ืออินเทอร์เน็ต               

เพ่ือศึกษาถึงสินคา้ท่ีมีความเหมาะสมสําหรับการโฆษณาบนส่ืออินเทอร์เน็ต และเพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีความชอบในเวบ็ไซตป์ระเภทต่าง ๆ ผลการวิจยัพบวา่ ดา้นกลยทุธ์การใชส่ื้อโฆษณาบนส่ืออินเทอร์เน็ต 

มี 2 กลยทุธ์ท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ มีภาพท่ีสวยงาม ชดัเจน  มีขอ้ความท่ีน่าสนใจ และดา้นปัจจยัท่ีส่งผลใหธุ้รกิจนิยม

ใชโ้ฆษณาบนส่ืออินเทอร์เน็ตท่ีอยูใ่นระดบัมาก 
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โสภิดา คาํย่อย(2559) กลยุทธ์การแข่งขนัของสถานีโทรทศัน์ดิจิทลัช่องพีพีทีวี และสถานีโทรทศัน์ดิจิทลั

ช่องวนั ภายใตพ้นัธมิตรธุรกิจไลน์ทีวีโทรทศัน์ยุคดิจิทลั” มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการกาํหนดกลยุทธ์การแข่งขนั

และกลยุทธ์การตลาดของผูป้ระกอบการสถานีโทรทศัน์ดิจิทลั และเพ่ือศึกษาการกาํหนดกลยุทธ์การดาํเนินงาน

ผูป้ระกอบการไลน์ทีวี โดยใชแ้นวทางการวิจยัเชิงคุณภาพ(Qualitative) ใชวิ้ธีรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิง

ลึก (In-depth Interview) และรวบรวมจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง (Literature Review) แลว้นาํขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์

และอภิปรายตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ผลการวิจยั พบว่า สถานีโทรทศัน์ดิจิทลัช่องพีพีทีวี มีความโดดเด่นใน

เร่ืองของการกาํหนดเน้ือหารายการสาํคญัของสถานีเป็นรายการกีฬา โดยเฉพาะฟุตบอลต่างประเทศท่ีมีช่ือเสียงส่วน

สถานีโทรทศัน์ดิจิทลัช่องวนัไดก้าํหนดใหร้ายการละครเป็นรายการสาํคญัของสถานี โดยเน้ือหารายการสาํคญัของ

ทั้งสองสถานีไดส้ร้างความแตกต่างจากช่องโทรทศัน์ดิจิทลัคู่แข่ง เพ่ือมุ่งตอบสนองกลุ่มผูช้มเป้าหมายในตลาด

ขนาดใหญ่ แต่ดว้ยกระบวนการเปล่ียนผา่นระบบโทรทศัน์จากอนาลอ็กไปเป็นระบบดิจิทลัยงัไม่สมบูรณ์ ประกอบ

กับพฤติกรรมผูช้มท่ีเปล่ียนแปลง หันไปรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านทางส่ือออนไลน์มากข้ึน จึงส่งผลให้

สถานีโทรทศันดิ์จิทลัช่องพีพีทีวีและสถานีโทรทศันดิ์จิทลัช่องวนัตอ้งปรับกลยทุธ์การแข่งขนัและกลยทุธ์การตลาด 

ดว้ยการเป็นพนัธมิตรลงนามในสัญญาความร่วมมือกบัผูป้ระกอบการไลน์ทีวี เพ่ือนาํรายการละคร ชิทคอม และ

รายการวาไรต้ี ไปเผยแพร่ซํ้าในไลนที์วีทนัทีท่ีออกอากาศจบ เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในระยะเวลา 30 วนั ก่อนน 

าไปเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน ถือเป็นการเพ่ิมช่องทางการจัดจําหน่ายให้เข้าถึงผู ้ชมกลุ่มใหม่ และเพ่ิมการ

ประชาสมัพนัธ์ในส่วนของกลยุทธ์การตลาดของสถานีโทรทศันดิ์จิทลัช่องพีพีทีวีและสถานีโทรทศันดิ์จิทลัช่องวนั

อีกดว้ย  

ดาวดึงส์ พลกรรณ์กา (2553) ศึกษาปัญหา กลยุทธ์องคก์รและกลยุทธ์การตลาดเพ่ือสร้างความสามารถใน

การแข่งขนัของอุตสาหกรรมส่ือและส่ิงพิมพแ์ละรายการโทรทศัน์กรณีศึกษา บริษทั เวิร์คพอยทเ์อนเตอร์เทนเมน้ท ์

จากดั (มหาชน) มีวตัถุประสงค ์คือ 1.เพ่ือศึกษาสภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไปของอุตสาหกรรมส่ือและส่ิงพิมพ ์2.เพ่ือ

ศึกษาสาเหตุและผลกระทบของปัญหาบริษทั เวิร์คพอยทเ์อนเตอร์เมน้ท ์จากดั (มหาชน) 3.เพ่ือศึกษาการกาหนดกล

ยทุธ์องคก์รทางการแข่งขนัเพ่ือความสามารถในการแข่งขนัของบริษทั เวิร์คพอยทเ์อนเตอร์เมน้ท ์จากดั (มหาชน) 4.

เพ่ือศึกษาการกาหนดกลยุทธ์การตลาดเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมส่ือและส่ิงพิมพแ์ละ

รายการโทรทศัน์ โดยไดอ้อกแบบการวิจยัเป็นแบบเชิงคุณภาพมีระเบียบวิธีการศึกษาวิจยัคน้ควา้ คือดา้นการศึกษา

ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary study) ทาํการศึกษาโดยวิธีการสัมภาษณ์ ผูบ้ริหารฝ่ายการผลิตรายการโทรทศัน์ภายใน

บริษทั (Interview) เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลและทาํการศึกษา โดยวิธีการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารฝ่ายการตลาด 

(Interview) เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล ส่วนดา้นการศึกษาขอ้มูลทุติภูมิ (Secondary study) โดยการเก็บ

รวบรวมเอกสารขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือนามาวิเคราะห์และกาํหนดกลยุทธ์ ผลการศึกษาพบวา่กลยุทธ์ท่ีเหมาะสมควร

นาํไปแบ่งเป็น 1.กลยุทธ์ระดบัองคก์ร (Corporate Level) คือ กลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy) 2.กลยุทธ์ระดบั

หน่วยธุรกิจ(Business Level) คือ กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) กลยุทธ์ระดับหน้าท่ี

การตลาด (Functional Level) คือ กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) 4P’s และกลยุทธ์การผลิต (Production 

Strategy) 
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ระเบียบวธีิวจิัย 

 

 รูปแบบงานวิจยัใชวิ้ธีการวิจยัแบบผสม (Mixed Model) ระหวา่งการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) 

และการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Method) โดยอาศยัการตีความขอ้มูลเอกสาร บทความทางวิชาการ รายงาน

การวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและบทสัมภาษณ์จากผูบ้ริหารบริษทั สแนป วิท มี จาํกดั เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและกาํหนดกลยุทธ์

ทางการตลาดและทําการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) รวมทั้ ง ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนาและใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงจาก ผูป้ระกอบการท่ีใชบ้ริการส่ือ

ออนไลน ์เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาและการกาํหนดกลยุทธ์เพ่ือการแข่งขนัของบริษทั สแนป วิท มี 

จาํกดั การเลือกประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่  ผูบ้ริหารบริษทั สแนป 

วิท มี จาํกดั จาํนวน 3 ท่าน คือ กรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด ผูจ้ดัการฝ่ายการผลิตส่ือออนไลน ์

และลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ บริษทั สแนป วิท มี จาํกดั ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงรวมจาํนวน 30 กลุ่มตวัอยา่ง 

การวเิคราะห์และสถิตทิี่ใช้วจิยั 

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถาม หลงัจากรวบรวมแบบสอบถามไดน้าํมาตรวจสอบขอ้มูล (Editing) 

ผูวิ้จยัตรวจสอบความเรียบร้อยและสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และเรียบรียงแบบสอบถามเพ่ือการลงรหัสโดยนาํ

แบบสอบถามท่ีถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้ มาลงรหสัท่ีไดก้าํหนดไวล่้วงหนา้ สาํหรับแบบสอบถามท่ีเป็นปลายปิด ส่วน

แบบสอบถามท่ีเป็นปลายเปิด ผูวิ้จยัไดจ้ดักลุ่มคาํตอบแลว้จึงนบัคะแนนใส่รหสั และนาํมาการประมวลผลขอ้มูล ท่ี

ลงรหัสแลว้ได้นํามาบันทึกเข้า File โดยใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือทาํการประมวลผล ในการคาํนวณค่าสถิติโดยใช้

โปรแกรมสาํเร็จรูปท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่ ตวัแปรเชิงคุณภาพ จะใชก้ารแจกแจงค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 

(Percentage) อธิบายลกัษณะดา้นขอ้มูลทัว่ไปของลูกคา้ผูต้อบแบบสอบถาม พฤติกรรมการใชส่ื้อออนไลนข์องกลุ่ม

ตัวอย่าง และการตัดสินใจใช้บริการ และตัวแปรเชิงปริมาณ จะใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) แสดงระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดการบริการ  

2. การวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ ผูวิ้จยัทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล สาํหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์

ไดท้าํการตรวจสอบขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ โดยผูวิ้จยัตรวจสอบความเรียบร้อยและสมบูรณ์และเรียบรียงขอ้มูล

จากการสมัภาษณ์รวบรวมขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ นาํมาการวิเคราะห์โดยใชห้ลกัตรรกะในการศึกษาและวิเคราะห์

ขอ้มูล นาํขอ้มูลมาจดักลุ่มขอ้มูลท่ีใหร้หสัแลว้ตามประเดน็หลกัและประเดน็ยอ่ย พิจารณาขอ้มูลและเช่ือมโยงขอ้มูล

ตามกรอบแนวคิดงานวิจยัรวบรวมและสรุปผลเพ่ือให้ผลท่ีไดรั้บในการศึกษาคร้ังน้ีมาเรียบเรียงและสรุปขอ้มูล

นาํเสนอผลการศึกษาและนาํมาเรียบเรียงอธิบายผลการศึกษาในเชิงการพรรณนา ซ่ึงประกอบดว้ยประเด็นสาํคญั

ดงัน้ี วิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix : 

7Ps), วิเคราะห์สภาวะการแข่งขนั โดยใชเ้คร่ืองมือ Five-Force Model, วิเคราะห์สถานการณ์บริษทั โดยใชเ้คร่ืองมือ 

SWOT Analysis และ TOWS Analysis 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 123



 

ผลการศึกษา 

 

จากการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเร่ือง การศึกษาปัญหาและการกาํหนดกลยุทธ์เพ่ือการแข่งขนั กรณีศึกษา: 

“บริษทั สแนป วิท มี จาํกดั” ซ่ึงไดศึ้กษาโดยใช ้การวิจยัแบบผสมระหว่างการวิจยัเชิงคุณภาพ และการวิจยัเชิง

ปริมาณ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็นสองส่วน คือ การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

แบบสอบถามลูกคา้ท่ีใชบ้ริการของบริษทั สแนป วิท มี จาํกดั ดงัน้ี 

การวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  statistics)  โดยตวัแปรเชิงคุณภาพ   ใชใ้นการอธิบาย

ลกัษณะดา้นขอ้มูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามว่ามีลกัษณะอย่างไร สถิติท่ีใช้   ไดแ้ก่ ความถ่ี 

(Frequency)  และ ร้อยละ ( Percentage)  และตวัแปรเชิงปริมาณ   แสดงระดบัความสาํคญัของ ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบริษทั สแนปวิทมี จาํกดั ซ่ึงสถิติท่ีใช ้  ไดแ้ก่  ค่าเฉล่ีย (Mean)  ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ค่าสูงสุด (Maximum) และค่าตํ่าสุด (Minimum) 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นลูกค้าของบริษัท จากการสํารวจพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นลูกคา้ของ

บริษทั เป็นบริษทัจาํกดั คิดเป็นร้อยละ 86.7 มีท่ีตั้งของกิจการอยู่ในกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 73.3 เป็นผูรั้บ

จดังานอีเวน้ต ์คิดเป็นร้อยละ 43.3 และมีรายไดต่้อเดือน 1,000,0001 – 5,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.0  

ข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ของลูกค้าที่ใช้บริการ จากพฤติกรรมการใชส่ื้อออนไลนข์องลูกคา้

ท่ีเคยใชบ้ริการของบริษทั สแนปวิทมี จาํกดั ซ่ึงส่วนใหญ่ใชบ้ริการทีมช่างภาพและช่างถ่ายวิดีโอ คิดเป็นร้อยละ 

90.0 และกลุ่มตวัอยา่งเลือกใชส่ื้อสังคมออนไลน์ในการประชาสัมพนัธ์และโฆษณา คือ เฟซบุ๊ค (Facebook) คิดเป็น

ร้อยละ 56.7 และมีการใชส่ื้อออนไลนส่์วนใหญ่ผา่นอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 66.7 

ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดการบริการต่อการตดัสินใจใช้บริการ 

ด้านผลิตภัณฑ์  ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑบ์ริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของบริษทั 

สแนปวิทมี จาํกดั ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้เป็นกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี จาํนวน 30 รายพบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามให้ความสําคญักบั การให้บริการมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้บริการ เช่น เว็บไซต์ ส่ือสังคม

ออนไลน์ เป็นต้น อยู่ในระดับสูงสุด โดยมีค่าเฉล่ีย คิดเป็น 3.87 รองลงมาคือ รูปแบบการให้บริการมีความ

สร้างสรรค ์และทนัสมยั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77  และรูปแบบการใหบ้ริการมีความสร้างสรรค ์และทนัสมยั มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.67 ตามลาํดบั 

ด้านราคา ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของบริษทั สแนปวิทมี จาํกดั 

ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้เป็นกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี จาํนวน 30 รายพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้

ความสาํคญักบั การแจกแจงรายละเอียดของราคาในแต่ละแพค็เกจอยา่งชดัเจน อยูใ่นระดบัสูงสุด โดยมีค่าเฉล่ีย คิด
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เป็น 4.87 รองลงมาคือ ราคาเป็นแพ็คเกจให้เลือกตามความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.47  และราคาในการซ้ือ

บริการท่ีเหมาะสมกบัการบริการท่ีไดรั้บ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 ตามลาํดบั 

ด้านช่องทางการให้บริการ ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นช่องทางการให้บริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้

บริการของบริษทั สแนปวิทมี จาํกดั ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี จาํนวน 30 ราย

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสําคญักบั การติดต่อประสานงานกบับริษทัง่าย มีหลายช่องทางอยู่ในระดบั

สูงสุด โดยมีค่าเฉล่ีย คิดเป็น 5.00 รองลงมาคือ มีบริการนอกสถานท่ีสําหรับลูกคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.67  และมี

แผนการขายบริการท่ีชดัเจน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.37 ตามลาํดบั 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้

บริการของบริษทั สแนปวิทมี จาํกดั ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี จาํนวน 30 ราย

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญักบั การลดราคาในบางช่วงเวลา มีหลายช่องทางอยู่ในระดบัสูงสุด โดยมี

ค่าเฉล่ีย คิดเป็น 5.00 รองลงมาคือ การมีบริการเสริม หรือของแถม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.97  และการสมนาคุณแถม

การบริการในส่วนอ่ืนๆ เช่น การดูแล ตอบคาํถามลูกคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.60 ตามลาํดบั 

ด้านบุคลากร ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นบุคลากร ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของบริษทั สแนปวิทมี 

จาํกดั ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี จาํนวน 30 รายพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้

ความสาํคญักบั ทีมงานของบริษทัมีความรู้ และความเช่ียวชาญในการให้บริการแต่ละชนิด ทีมงานของบริษทัมี

ความเขา้ใจในสินคา้ และบริการของลูกคา้ และการใหบ้ริการอย่างมืออาชีพของพนกังาน อยู่ในระดบัสูงสุดเท่ากนั 

โดยมีค่าเฉล่ีย คิดเป็น 5.00 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ

ของบริษทั สแนปวิทมี จาํกดั ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี จาํนวน 30 รายพบวา่ 

ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญักบั มีเคร่ืองมือท่ีช่วยในการจดัการใหบ้ริการท่ีทนัสมยั อยูใ่นระดบัสูงสุด โดยมี

ค่าเฉล่ีย คิดเป็น 5.00 รองลงมาคือ การบริษทัมีการตกแต่งท่ีทนัสมยั และเหมาะสมกบัการบริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.80  และความพอเพียงของท่ีจอดรถ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 ตามลาํดบั 

ด้านกระบวนการ ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นกระบวนการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการของบริษทั 

สแนปวิทมี จาํกดั ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้เป็นกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี จาํนวน 30 รายพบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามให้ความสําคญักบั อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการดาํเนินงานมีความทนัสมยั การให้บริการทุกกระบวนการ

รวดเร็ว และมีการเกบ็ขอ้มูล และสรุปหลงัจากใชบ้ริการ อยูใ่นระดบัสูงสุดเท่ากนั โดยมีค่าเฉล่ีย คิดเป็น 5.00 

การตัดสินใจใช้บริการ บริษัท สแนป วิท มี จํากัด การตดัสินใจใชบ้ริการของบริษทั สแนปวิทมี จาํกดั 

ต่อไป โดยกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่ยงัคงตดัสินใจใชก้ารของบริษทั สแนปวิทมี จาํกดั ต่อไป คิดเป็นร้อยละ 86.7     

การวเิคราะห์ข้อมูลผลสัมภาษณ์เชิงลกึ  

การวิเคราะห์ขอ้มูลปฐมภูมิ โดยใช ้SWOT Analysis จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารของบริษทั สแนป วิท มี 

จาํกดั จาํนวน 3 ท่าน ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดกลยทุธ์การตลาดของบริษทั 

จุดแขง็ขององคก์ร การมีความแตกต่างของผลงาน และมาตรฐานในผลงานท่ีชดัเจน วา่มีความโดดเด่นและ

เป็นเอกลกัษณ์ งานท่ีออกมาจึงไม่เหมือนใครและ ออกมาสอดคลอ้งไปกบังานท่ีลูกคา้ตอ้งการ, สามารถตอบสนอง
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ความตอ้งการท่ีหลากหลายของลูกคา้ไดทุ้กรูปแบบ เพ่ือใหผ้ลงาน ออกมาดีท่ีสุด, การบริการท่ีดีและประทบัใจ คง

มาตรฐานท่ีดีอยู่เสมอ, การมีคอนเนคชัน่ท่ีดี ถา้เราทาํผลงานดี ก็มีการบอกต่อๆไป ถา้เกิดผลงานท่ีไดรั้บมอบหมาย

นั้นออกมาไม่ไดต้าม เป้าหมายท่ีลูกคา้หวงัไว ้กมี็สิทธ์ิส่งผลกระทบต่อ งานอ่ืนๆท่ีกาํลงัจะเขา้มาจุดอ่อน  

จุดอ่อนขององค์กร มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ ถึงแมว้่าเราจะมีบริการท่ีดีแต่ดว้ย

ขนาดธุรกิจท่ีไม่ใหญ่มาก จึงตอ้งมีการจา้งพนกังานชัว่คราว เพ่ิมข้ึน บ่อยคร้ัง, การบริหารภายในขาดการติดต่อกนั

อยา่งต่อเน่ืองทาํใหก้ารส่ือสารและการพูดคุย ประสานงานไม่ประติดประต่อเท่าท่ีควร และมีความเขา้ใจในเน้ืองาน

ท่ีไม่ตรงกนัอยู่บ่อยคร้ัง, ผูบ้ริหารยงัขาด passion ในการทาํงาน ดว้ยสภาพสังคม หรือส่ิงแวดลอ้ม ทาํให้มีความ

คิดเห็นไม่ตรงกนัเป็นบางคร้ัง 

การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก 

โอกาส (Opportunities) การไดรั้บโอกาส จากผูใ้หญ่ในวงการใหค้วามช่วยเหลือ สนบัสนุนและผลกัดนั,  

การท่ี Lifestyle ของคนรุ่นใหม่ท่ีเปล่ียนไป ในทางท่ีชอบออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆ พบปะเพ่ือนใหม่ๆ สังคม

ใหม่ๆ จึงทาํให้งาน Event งาน Festival เป็นท่ีนิยมมากข้ึนเร่ือยๆ และดว้ยสังคมท่ีตึงเครียด และการแข่งขนัสูง

ต่อเน่ือง กช่็วยทาํให ้Entertainment field ดีข้ึนดว้ยเช่นกนั, ตลาดส่ือโฆษณาออนไลน์มีการขยายตวั จึงเป็นโอกาสท่ี 

บริษทัจะสามารถเพ่ิมยอดขายไดม้ากข้ึน 

อุปสรรค (Threats) สภาวะเศรษฐกิจท่ีตกตํ่า ส่งผลต่อธุรกิจบริการท่ีไม่จาํเป็น มีผลกระทบต่อ รายไดท่ี้

อาจจะตํ่ากว่าปกติของบริษทั, การท่ีมีคู่แข่งท่ีสามารถรองรับความตอ้งการ ของจาํนวนลูกคา้ไดม้ากกว่า ดว้ยขนาด

ขององคก์รคู่แข่งท่ีใหญ่กวา่ 

 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาข้อมูลข้อมูลปฐมภูม ิการวจิยัเชิงสํารวจ 

สรุปผลจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ การวิจยัเชิงสํารวจ เก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกใชส่ื้อสังคม

ออนไลน์ของผูป้ระกอบการ รวมไปถึงปัจจยัส่วนประสมตลาด การใหบ้ริการ มีจาํนวน 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบริการ 

ดา้นราคา ดา้นช่องทางการติดต่อ ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นบุคลากร ดา้นการให้บริการและดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ ดา้นกระบวนการ และการตดัสินใชใ้ชบ้ริการ ของผูป้ระกอบการท่ีเป็นลูกคา้ของบริษทั สแนป วิท มี จาํกดั 

สรุปผลไดด้งัน้ี กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 30 ราย โดยกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามรูปแบบกิจการเป็น บริษทัจาํกดั คิดเป็น

ร้อยละ 86.7 และบุคคลทัว่ไป ร้อยละ 13.3  มีจาํแนกตามท่ีตั้งของกิจการ โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีท่ีตั้งอยู่ใน

กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 73.3 และประเภทของกิจการส่วนใหญ่เป็น ผูรั้บจดังานอีเวน้ต์ (คอนเสิร์ต,งาน

เปิดตวัสินคา้, เป็นตน้) คิดเป็นร้อยละ 43.3 ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 1,000,000-5,000,000 บาท คิด

เป็นร้อยละ 40.0  

 พฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ของลูกคา้ท่ีเคยใช้บริการของบริษทั สแนปวิทมี จาํกดั ซ่ึงส่วนใหญ่ใช้

บริการทีมช่างภาพและช่างถ่ายวิดีโอ คิดเป็นร้อยละ 90.0 และกลุ่มตัวอย่างเลือกใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการ
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ประชาสัมพนัธ์และโฆษณา คือ เฟซบุ๊ค (Facebook) คิดเป็นร้อยละ 56.7 และมีการใชส่ื้อออนไลน์ส่วนใหญ่ผ่าน

อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์หรือโนต้บุค คิดเป็นร้อยละ 66.7 

 การตดัสินใจใชบ้ริการของบริษทั สแนปวิทมี จาํกดั ต่อไป โดยกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่ยงัคงตดัสินใจใช้

การของบริษทั สแนปวิทมี จาํกดั ต่อไป คิดเป็นร้อยละ 86.7                         

การนําผลวจิยัไปใช้กาํหนดกลยุทธ์การตลาด 

 โดยการใชก้ลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Mix-7Ps) ในการวางกลยุทธ์เพ่ือแกปั้ญหาซ่ึงสามารถสรุป

ประเดน็ไดด้งัน้ี 

ดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ (Product) กลุ่มตวัอยา่ง ใหค้วามสาํคญักบั การใหบ้ริการท่ีมีหลายรูปแบบใหเ้ลือกใช้

บริการ เช่น เวบ็ไซต,์ ส่ือสงัคมออนไลน,์ เป็นตน้  

ดา้นราคา (Price) ใหค้วามสาํคญักบั การแจกแจงรายละเอียดของราคาในแต่ละแพค็เกจอยา่งชดัเจน  

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ให้ความสําคญักบั การติดต่อประสานงานกบับริษทัสะดวกและมี

หลายช่องทาง  

ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) ใหค้วามสาํคญัต่อ การลดราคาในบางช่วงเวลา  

ด้านบุคลากร (People)  ให้ความสําคัญต่อ ทีมงานของบริษัทท่ีมีความรู้ และความเช่ียวชาญในการ

ให้บริการแต่ละประเภท รวมไปถึงทีมงานของบริษทัตอ้งมีความเขา้ใจในสินคา้และบริการของบริษทั และการ

ใหบ้ริการอยา่งมืออาชีพของพนกังาน  

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical) ใหค้วามสาํคญัต่อเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีช่วยในการจดัการใหบ้ริการ

ท่ีทนัสมยั  

ดา้นกระบวนการ (Process) กลุ่มตวัอยา่ง ใหค้วามสาํคญัต่อ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการดาํเนินงานมีความทนัสมยั 

มีความรวดเร็วในการใหบ้ริการทกักระบวนการ และมีการเกบ็ขอ้มูลและสรุปผลหลงัจากการใชบ้ริการ 

อภิปรายผลและกาํหนดกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา 

การอภิปรายผลจะเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ขอ้มูลกบัเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจะอธิบายตาม

วตัถุประสงค ์ดงัน้ี การศึกษาปัญหาและคู่แข่ง ทาํใหบ้ริษทัทราบถึงจุดแข็งและจุดดอ้ยของบริษทั รวมไปถึงลูกคา้

หลกัของบริษทั โดยบริษทัจะสามารถวางแผนการเพ่ิมยอดขายโดยใชก้ลยุทธ์ทางการตลาด ทั้งการพฒันาจุดแข็งให้

ดียิ่งข้ึน และปรับปรุงจุดดอ้ยใหไ้ปเป็นจุดแข็งของบริษทั โดยกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัยงัคงเป็นบริษทัจาํกดัท่ีเป็น

ผูรั้บจดัอีเวน้ต์ ธุรกิจสถานบนัเทิง และ ธุรกิจโรงแรม ตามลาํดบั โดยบริษทัจะตอ้งขยายฐานลูกคา้ใหม่ และเพ่ิม

บริการท่ีสร้างสรรคแ์ละแปลกใหม่แก่ลูกคา้เจา้เก่า รวมไปถึงการพฒันาการบริการส่ือโฆษณาและประชาสัมพนัธ์

ออนไลน ์เพ่ือใหเ้ท่าทนัยคุของเทคโนโลยี และสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดท้ัว่ถึงทุกระดบั 

จากการศึกษาบริษทั สแนป วิท มี จาํกดั การกาํหนดกลยุทธ์ท่ีจาํเป็นอย่างยิ่งสําหรับบริษทั คือ กลยุทธ์

การตลาด บริษทัมีกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีเนน้การใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ แก่ธุรกิจหลากหลายประเภท 

ข้อเสนอแนะ 
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จากการศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดการบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของ บริษัท 

สแนปวิทมี จาํกดั  สามารถใชเ้ป็นแนวทางใหผู้บ้ริหารของบริษทั รวมไปถึงพนกังานผูใ้หบ้ริการและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

ในทุกหน่วยงานนาํไปปรับปรุง พฒันา เพ่ือใหลู้กคา้ตดัสินใจใชบ้ริการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ด้านผลิตภัณฑ์บริการ  พบว่าลูกคา้ยงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจในบริการ ท่ีหลากหลายของบริษทั จึงควรมี

การแจง้ขอ้มูลข่าวสาร รวมถึงอบรมให้ความรู้กบัพนักงานท่ีให้บริการ เพ่ือแนะนาํลูกคา้ ให้ทราบถึงผลิตภณัฑ์

บริการทุกประเภทของบริษทั  

ด้านราคาบริการ การจดับริการเป็นแพค็เกจท่ีสอดแทรกบริการเสริมอ่ืนๆของบริษทั เพ่ือเพ่ิมมูลค่า และ

เพ่ิมความน่าสนใจของบริการ และช่วยใหผู้ท่ี้ยงัไม่เคยใชบ้ริการ รวมถึงผูท่ี้ใชบ้ริการเดิมอยู่แลว้ตดัสินใจใชบ้ริการ

ต่อไป ควรเพ่ิมดา้นส่งเสริมดา้นการตลาด ควรมีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ในส่ือออนไลนใ์หม้ากข้ึนเพ่ือเป็นปัจจยั

กระตุน้การตดัสินใจใหลู้กคา้ใชบ้ริการเพ่ิมข้ึน 

ด้านบุคลากร ควรจดัส่งพนกังานแต่ละแผนกไปฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมเติมเทคนิค และความแปลกใหม่ท่ีสร้าง

ความแตกต่างในผลงานจากคู่แข่ง 
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ภาคผนวก 

 

Table1 มูลค่าตลาดและส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจกลุ่มโฆษณา ปี 2560 (หน่วย:ลา้นบาท) 

สแนป วทิ ม ี 

 สยามทู

ไนต์  

 นิภา 

เทคโนโลย ี  ดรีต ิ 

 ธุรกจิ

ขนาดเลก็  

 ธุรกจิ

ขนาดกลาง  

 ธุรกจิ

ขนาดใหญ่   รวม 

                

4.50  

              

16.20  

              

71.86  

             

199.62  

         

95,907.41  

           

7,301.27  

         

15,880.32  

        

19,381.18  

0.004% 0.014% 0.060% 0.167% 80.337% 6.116% 13.302% 100.000% 

ท่ีมา: กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย,์ 2560 
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 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือกาํหนดกลยุทธ์การลดอตัราการลาออกของพนกังานหา้งหุน้ส่วนจาํกดัพิษณุ

การุณ ซ่ึงประกอบธุรกิจติดตั้งเคร่ืองกวา้นบานประตูระบายนํ้ า ให้ไดต้ามเป้าหมายท่ีกาํหนด เป็นการศึกษาวิจยัเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ วิเคราะห์หาสาเหตุท่ีส่งผลให้เกิดอตัราการลาออกของพนกังาน ดว้ยการเก็บขอ้มูลโดยใช้

แบบสอบถามถึงความพึงพอใจและส่ิงท่ีบริษทัควรปรับปรุง กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคือ พนกังานในตาํแหน่ง

ปฏิบติัการจาํนวน 50 คน การเก็บขอ้มูลการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือให้ทราบถึงสาเหตุท่ีส่งผลให้เกิดการลาออกของ

พนกังาน โดยการสัมภาษณ์ ผูบ้ริหาร 1 ท่าน วิศวกรและหวัหนา้งาน 4 ท่าน ดว้ยคาํถามปลายเปิด เนน้ใหผู้ถู้กสัมภาษณ์

บอกเล่าเร่ืองราวอยา่งตรงประเดน็ วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และจาํแนกสาเหตุของปัญหาการลาออกของพนกังานท่ี

มีความแตกต่างกนัใหอ้ยูใ่นกลุ่มปัญหาประเภทเดียวกนั กาํหนดกลยทุธ์แนวทางการลดอตัราการลาออกของพนกังาน ทาํ

การเปรียบเทียบงบประมาณ ขอ้ดีขอ้เสีย จากนั้นเลือกแนวทางและกาํหนดแผนปฏิบติัการ (Action Plan) ในแต่ละแนว

ทางเลือกซ่ึงประกอบไปดว้ยแนวทางการจดัทาํโครงสร้างเงินเดือน การพฒันาทรัพยากรบุคคล และการบรรจุพนกังาน 

โดยมีดชันีช้ีวดัคือ การลดจาํนวนอตัราการลาออกของพนกังาน ความล่าชา้ในกระบวนการจดัส่ง ระยะเวลาการทาํงาน

ของเคร่ืองจกัร โดยมีเป้าหมายของการศึกษาคือ ลดอตัราการลาออกของพนกังาน ในปี 2562 พนกังานลาออกไม่เกิน 25 

คน/ปี ในปี 2563 พนกังานลาออกไม่เกิน 20 คน/ปี ในปี 2564 พนกังานลาออกไม่เกิน 15 คน/ปี 
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Abstract 

 

     The purpose of this study is to determine the strategy to reduce staff turnover rates.  Phitsanukarun Limited 

Partnership, which engages in the business of installing a floodgate winch to achieve the goal, is to study quantitative 

and qualitative research, analyze the causes of staff turnover rates.  by collecting data using questionnaires about 

satisfaction and what the company should improve. The sample used in the study is 50 people in the operational position. 

Collecting in-depth interview data to determine the cause of the resignation by interviewing 1 executive, 4 engineers 

and supervisors with open-ended questions, focusing on the interviewer to tell the story, analyze the root cause of the 

problem. And classify the reasons for the resignation of employees who are different in the same group creating a salary 

structure human resource development and staffing with indicators that help reduce the number of staff turnover rates, 

delays in the delivery process, working hours of machines, working hours with the educational goal is to reduce the 

employee turnover rate in the year 2019, employees resigned no more than 25 people / year. In 2020, employees resigned 

not more than 20 people / year. In 2021, employees resigned not more than 15 people / year. 

 

Keyword: Strategy, Reduce the resignation rate, Phitsanukarun 

 

บทนํา 

 

     หา้งหุน้ส่วนจาํกดัพิษณุการุณ เป็นธุรกิจขนาดกลาง รับผลิต ติดตั้ง เคร่ืองกวา้น บานประตูระบายนํ้า เป็นการทาํงาน

ในโรงงานอุตสาหกรรมเหลก็ซ่ึงเป็นงานท่ีค่อนขา้งหนกั เพราะในโรงงานจะมีการทาํงานดว้ยการ กลึง เช่ือม เป็นหลกั 

ในการทาํงานจะตอ้งใชค้วามอดทนสูงในการทาํงาน สภาพการแข่งขนัของธุรกิจประเภทน้ีมีผูป้ระกอบธุรกิจนอ้ยรายแต่

ผูป้ระกอบธุรกิจแต่ละรายจะเป็นผูป้ระกอบธุรกิจรายใหญ่ ท่ีมีกาํลงัในการสาํรองจ่ายงบประมาณในการผลิตซะมากกว่า 

การทาํงานของธุรกิจประเภทน้ีจะตอ้งใชก้าํลงัคนในการทาํงานเป็นส่วนใหญ่ คนจึงเป็นกาํลงัสาํคญัในการทาํงานของ

ห้างหุ้นส่วนจาํกัดพิษณุการุณ ปัญหาท่ีบริษทัจะตอ้งเผชิญในปัจจุบันก็จะเป็นเขา้-ออกจากงานทุกๆเดือน จาํนวน

พนกังานท่ีเขา้-ออก จะส่งผลกระทบต่อระบบการทาํงานในโรงงานเพราะการทาํงานในโรงงานจะตอ้งทาํงานรับช่วงต่อ

กนัเป็นทอดๆ ถา้ตาํแหน่งไหนขาดคนไปก็จะทาํงานใหง้านสะดุดทนัที การท่ีมีพนกังานเขา้-ออกบ่อยๆนั้นก็ไม่เป็นผลดี

เลยพนกังานท่ีเขา้มาใหม่จะประสบปัญหาการทาํงาน เพราะพนกังานใหม่ท่ีเขา้มาจะทาํงานไม่เป็น ตอ้งเร่ิมฝึกฝนการ
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ทาํงานใหม่ตั้งแต่เร่ิมตน้ หรืออาจจะเกิดปัญหาความขดัแยง้จากเพ่ือนร่วมงานท่ีอยู่มาก่อน ในส่วนพนกังานท่ีเร่ิมฝึกจน

เป็นงานแลว้ทางบริษทัก็จะให้ขยบัตาํแหน่งเพราะมีความสามารมากข้ึนแต่พนกังานกลบัมองว่าการขยบัตาํแหน่งงาน

ใหม่นั้นจะตอ้งรับผิดกชอบงานมากข้ึนจึงเร่ิมหยุดงานและลาออกจากงานในท่ีสุด ปัญหาเหล่าน้ีเป็นปัญหาท่ีไม่สามารถ

แกไ้ขใหจ้บลงได ้เพราะพนกังานแต่ละท่านมีความคิด ความเห็นท่ีแตกต่างกนัออกไป ปัญหาท่ีส่งผลใหพ้นกังานลาออก 

มีตั้งแต่ความไม่รับผิดชอบต่อหนา้ท่ีการปฏิบติังานของตน ไปจนถึงความไม่พอใจในผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการทาํงาน 

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ในการทาํงานในเชิงลบของความพึงพอใจในการทาํงาน

และพนกังานเกิดความตั้งใจท่ีจะลาออกเน่ืองจากพนกังานเกิดความขดัแยง้กนัในการทาํงานและสวสัดิการท่ีไดรั้บจาก

องคก์ร ทาํใหเ้กิดความพึงพอใจในการทาํงานท่ีลดลง เม่ือเกิดความพึงพอใจลดลงแลว้เป็นผลใหเ้กิดการตดัสินใจท่ีจะ

ลาออกจากงานในท่ีสุด ผูศึ้กษาจึงไดท้าํการสมัภาษณ์ผูน้าํองคก์ร และทาํแบบสอบถามข้ึนมาเพ่ือสอบถามความพึงพอใจ

ในการทาํงานของพนกังานและส่ิงท่ีบริษทัควรปรับปรุง เพ่ือยืนยนัถึงเหตุผลท่ีแทจ้ริงว่าเพราะเหตุใดพนกังานถึงเกิด

ความไม่พอใจในการทาํงานในหา้งหุน้ส่วนจาํกดัพิษณุการุณ จนทาํใหเ้กิดการตดัสินใจลาออกในท่ีสุด และผลท่ีไดม้ายงั

สามารถนาํไปประยกุตใ์ชเ้พ่ือเป็นแนวทางในการรักษาทรัพยากรบุคคลภายในองคก์รต่อไป 

 

Figure 1 การเปรียบเทียบการลาออกของพนกังานปี 2556 – 2560 
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Table 1 ตารางเปรียบเทียบจาํนวนพนกังานท่ีลาออกร้อยละ 

 

ปี จาํนวนพนกังานท่ีลาออก Percentage 

2556 33 7 % 

2557 33 5 % 

2558 31 8 % 

2559 35 5 % 

2560 33 4 % 

 

 

Figure 2 ค่าเฉล่ียปริมาณงานและพนกังาน 
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ทบทวนวรรณกรรม 

      

 กลยุทธ์การลดการลาออกของพนกังาน การจดัการเชิงกลยุทธ์ในการแกไ้ขปัญหาเป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุ

และปัญหาท่ีเป็นแรงจูงใจในการลาออกของพนกังานสาเหตุการลาออกของพนกังานมาจากหวัหนา้งานซ่ึงเป็นปัญหาใน

การจดัการบริหารทีมงานและการมอบหมายงานให้กบัพนกังานไม่เหมาะสม ความกา้วหนา้ในการทาํงานซ่ึงตอ้งใช้

เวลานานจึงทาํใหเ้กิดความไม่มัน่คง เป็นสาเหตุท่ีทาํใหพ้นกังานตดัสินในลาออก กลยุทธ์ท่ีใชใ้นการรักษาพนกังานคือ

การสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน (วีร์  เสียงเสนาะ,2554) การเพ่ิมกลยุทธ์ท่ีจะรักษาพนักงานเพ่ือลดการลาออกของ

พนกังานโดยการสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน จดักิจกรรมสร้างความสามคัคีใหก้บัพนกังานเพ่ือลดความขดัแยง้ท่ีอาจจะ

เกิดได้ เม่ือพนักงานเกิดความสามคัคีก็จะทาํให้พนักงานรักองค์กรมากข้ึนเป็นเหตุผลท่ีจะช่วยลดการลาออกของ

พนกังาน และจดัสวสัดิการตามความตอ้งการของพนกังานให้มากข้ึนเพ่ือเสริมสร้างกาํลงัใจในการทาํงาน (วราภรณ์ 

นาควิลยั,2553) ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรมีอตัราการลาออกของพนกังานท่ีเพ่ิมสูงมากข้ึน ทาํใหพ้นกังานท่ียงัคงอยู่

ตอ้งรับผิดชอบภาระงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน เพราะมีพนกังานท่ีขอเปล่ียนหนา้ท่ีงานและขอลาออกในอตัราท่ีเพ่ิมสูงข้ึนทุกปี 

ขณะท่ีบริษทัก็เติบโตข้ึน จึงเป็นปัญหาเร่งด่วนท่ีจะตอ้งจดัการแกไ้ข หากปล่อยใหมี้อตัราการลาออกของพนกังานท่ีสูง

ข้ึนอยู่แบบน้ีก็จะส่งผลในรูปของตวัเงิน คือ องค์กรจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการสรรหาและฝึกอบรมพนกังานใหม่ ปัจจยั

ดา้นความน่าสนใจของงาน ปัจจยัดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ และปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ต่อหวัหนา้งาน ซ่ึงทั้ง 3

ปัจจยัมีอิทธิพลในทิศทางตรงกนัขา้มกบัความตั้งใจลาออกของพนกังาน (ศศิ อ่วมเพง็,2558) 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

 

     1. เพ่ือก่อใหเ้กิดความเป็นธรรมในการทาํงาน เกิดขวญัและกาํลงัใจแก่พนกังาน 

     2. เพ่ือหาแนวทางการลดจาํนวนการลาออกของพนกังาน 

     3. เพ่ือความเป็นธรรมในการบริหารค่าตอบแทน 
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กรอบแนวความคดิ 

 

Figure 3 กรอบแนวคิด 

 ตวัแปรอิสระ       ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธีิการศึกษา 

 

 ผูศึ้กษาไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามและการสมัภาษณ์ ผูบ้ริหาร หวัหนา้ฝ่ายต่างๆ พนกังาน 

เพ่ือหาสาเหตุท่ีทาํให้การดาํเนินงานล่าชา้เพ่ือลดอตัราการเสียค่าปรับตามวตัถุประสงค์ของการศึกษา โดยมีคาํถามท่ี

มุ่งเนน้เก่ียวกบั ปัญหา อุปสรรคในการทาํงาน จุดแข็ง จุดอ่อน และการพฒันาบุคลากร ในการเก็บขอ้มูลเพ่ือหาสาเหตุท่ี

อาจจะทาํใหเ้กิดปัญหา จะใหพ้นกังานในบริษทัจาํนวน 50 คนในการทาํแบบสอบถาม ใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึกจะทาํการ

สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร ผูคุ้มการทาํงานทั้งหมด  5  คน และเก็บขอ้มูลทุติยภูมิจากการศึกษาการเก็บรวบรวมขอ้มูลการผลิต

สินคา้ สถิติจาํนวนเขา้-ออกของพนกังาน เกบ็ขอ้มูลของหา้งหุน้ส่วนจาํกดัพิษณุการุณยอ้นหลงั เป็นเวลา 5 ปี 

 

 

 

ปัจจยัดา้นองคก์ร 

ปัจจยัดา้นหวัหน้างาน 

ปัจจยัดา้นการปฏบิตังิาน 

ปัจจยัดา้นเพือ่นร่วมงาน 

ปัจจยัดา้นผลตอบแทนและสวสัดกิาร 

ปัจจยัดา้นสขุภาพร่างกาย 

ความตัง้ใจท่ีจะลาออก 
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ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

1. ข้อมูลทั่วไปจากกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่แลว้เป็นเพศชาย  จาํนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ  82 และเพศหญิง         

จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18 อายุอยู่ท่ี ตํ่ากว่า 31 ปี จาํนวน 29 คน  คิดเป็นร้อยละ 58 รองลงมา 31-40 ปี 

จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 28 อายุ 41-50 ปี จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10 และอายุมากกว่า 50 ปี จาํนวน 2 

คน คิดเป็นร้อยละ 4 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จาํนวน 25 คน  คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมา

สถานภาพ โสด จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 44  และสถานภาพหมา้ย จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6 มีฐาน

เงินเดือน 9,000 – 12,000 บาท จาํนวน 29 คน  คิดเป็นร้อยละ 58 รองลงมา เงินเดือน 12,001 – 15,000 บาท 

จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24  เงินเดือน 15,001-20,000 บาท จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16 และเงินเดือน

มากกว่า 20,000 บาท จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2 มีอายุการทาํงาน 1-3 ปี จาํนวน 17 คน  คิดเป็นร้อยละ 34 

รองลงมา มากกว่า 5 ปี จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 26  อายุการทาํงานมากกว่า 3 เดือน และอายุการทาํงาน 3-5 

ปี จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20 มีตาํแหน่งงานอ่ืนๆ จาํนวน 17 คน  คิดเป็นร้อยละ 34 รองลงมา ช่างเช่ือม 

จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 28 ช่างกลึง จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 22 ช่างประกอบ จาํนวน 5 คน คิดเป็น

ร้อยละ 10 และผูช่้วยช่าง จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ยงัคงเป็นพนกังานอยู่ จาํนวน 50 

คน คิดเป็นร้อยละ  100   

2. ความคิดเห็นในภาพรวมของปัจจยัดา้นองค์กร ระดบัความพึงพอใจของพนกังานอยู่ในระดบัปานกลาง คือ มี

ค่าเฉล่ียรวม ( X ) เท่ากบั 3.23 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวม (SD) เท่ากบั 0.53 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบว่า “พนกังานไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมเม่ือเทียบกบัผลงานและบริษทัมีการสร้างแรงจูงใจในการจ่าย

ค่าตอบแทนเสริม” พนกังานไดรั้บผลตอบแทนท่ีไม่เป็นธรรม ส่งผลต่อการตดัสินใจลาออกของพนกังานมาก

ท่ีสุด ปัจจยัดา้นหัวหนา้งาน ระดบัความพึงพอใจของพนกังานอยู่ในระดบัมาก คือ มีค่าเฉล่ียรวม ( X ) เท่ากบั 

3.81 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวม (SD) เท่ากบั 0.58 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า “หัวหนา้งานมีมนุษย์

สัมพนัธ์ท่ีดี” ปัจจยัดา้นหวัหนา้งานส่งผลต่อการลาออกของพนกังานนอ้ยท่ีสุด ปัจจยัดา้นการปฏิบติังานท่ีส่งผล

ต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงาน อยู่ในระดับปานกลาง คือ มีค่าเฉล่ียรวม ( X ) เท่ากับ 3.19 มีค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานรวม (SD) เท่ากบั 0.50 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ “ลกัษณะงานมีแรงกดดนัในการทาํงาน

สูง” พนกังานมีแรงกดดนัสูงในหารทาํงาน ส่งผลต่อการตดัสินใจลาออกของพนกังานมากท่ีสุด  ปัจจยัดา้นเพ่ือน

ร่วมงานท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลาออกของพนกังาน อยู่ในระดบัปานกลาง คือ มีค่าเฉล่ียรวม ( X ) เท่ากบั 3.11 

มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวม (SD) เท่ากบั 0.49 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า “การทาํงานภายใตค้วาม

ขดัแยง้กนั” ส่งผลต่อการตดัสินใจลาออกของพนกังานมากท่ีสุด ปัจจยัดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการท่ีส่งผลต่อ

การตดัสินใจลาออกของพนักงาน อยู่ในระดบัปานกลาง คือ มีค่าเฉล่ียรวม      ( X ) เท่ากบั 3.23 มีค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานรวม (SD) เท่ากบั 0.60 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า “พนกังานไดรั้บผลตอบแทนท่ีไม่เป็น
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ธรรมเม่ือเทียบกบัผลงาน” ผลตอบแทนไม่เหมาะสมกบังานท่ีปฏิบติัในแต่ละปี ส่งผลต่อการตดัสินใจลาออกของ

พนกังานมากท่ีสุด ปัจจยัดา้นสุขภาพร่างกายท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลาออกของพนกังาน อยู่ในระดบัปานกลาง 

คือ มีค่าเฉล่ียรวม ( X ) เท่ากบั 2.91 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวม (SD) เท่ากบั 0.59 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบว่า “องคก์รมีการบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมอุปกรณ์เคร่ืองใชต่้างๆรวมถึงอาคารสถานท่ีใหอ้ยู่ในสภาพพร้อม

ใชง้านไดเ้สมอ” อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร ขาดการบาํรุงรักษาใหพ้ร้อมใชง้าน ส่งผลต่อการตดัสินใจลาออก

ของพนกังานมากท่ีสุด 

3. จากความคิดเห็นผูบ้ริหาร วิศวกรและหวัหนา้ จาํนวน 5 คน ไดมี้ความคิดเห็นโดยแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ดงัน้ี  

3.1 พนกังานขาดความอดทนในการทาํงาน ขาดประสิทธิภาพในการทาํงาน พนกังานยอ่ทอ้ต่อการทาํงาน เพราะ

การทาํงานจะตอ้งใชท้กัษะขอ้นขา้งสูง รวมถึงตวัพนกังานท่ีไม่สามารถรู้ไดว้่าตนเองท่ีกาํลงัปฏิบติังานจะมี

โอกาสไดเ้ล่ือนตาํแหน่งหรือไม่อยา่งไร กบัหวัหนา้พนกังานจะไม่ค่อยรับฟังคาํสั่งหวัหนา้งาน และพนกังาน

มกัจะเกิดปัญหากบัเพ่ือนร่วมงาน ขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบติัหนา้ท่ี พนกังานกลบัลาออกจากงาน 

เน่ืองจากไม่สูง้านหรือปัญหาส่วนตวั 

3.2 การขาดงาน ไม่เห็นความสําคัญในการปฏิบัติงาน ขาดงานโดยไม่แจ้งล่วงหน้าให้บริษทัได้รับทราบ 

พนักงานมกัไม่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ี ไม่เห็นความสําคัญในการปฏิบัติงาน เร่ืองการ

ประพฤติตวั การขาด ลา มาสาย ไม่เป็นไปตามระเบียบ เช่นการลากิจท่ีไม่ฉุกเฉิน ควรจะแจง้ล่วงหนา้อย่าง

นอ้ย 3 วนั แต่พนกังานกลบัเงียบหายและไม่สามารถติดต่อได ้จนทาํใหเ้กิดปัญหาในกระบวนการทาํงาน 

3.3 ผลตอบแทน พนักงานชอบจบักลุ่มคุยกนั เร่ืองค่าตอบแทนว่าใครไดม้าก ไดน้้อย ปัญหาเร่ืองค่าแรงทั้ง

รายวนัและรายเดือน เราจะปรับใหเ้ฉพาะพนกังานท่ีมีความรับผิดชอบหรือมีความสามารถ ส่วนพนกังานท่ี

ไม่มีความสามารถจะตอ้งใช่เวลาในการพิจารณาหรือทดลองงาน แต่พนักงานปฏิบติังานไดไ้ม่นานตาม

ระยะเวลาท่ีสมควร พนกังานมกัจะอยากไดค่้าตอบแทนสูงๆ แต่ตวัพนกังานเองยงัไม่มีทกัษะในการทาํงานท่ี

ดีพอ เม่ือไม่ได้ค่าตอบแทนตามท่ีพนักงานคาดหวงัจึงทําให้พนักงานไม่อยากทํางานต่อ ปัญหาเร่ือง

ผลตอบแทนท่ีไม่สามารถปิดบงัพนกังานได ้พนกังานมกัจะคุยกนัเร่ืองผลตอบแทนทาํให้ส่งผลกระทบต่อ

การปฏิบติังาน 
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สรุปผลการศึกษา 

 

     จากการทาํการศึกษาหาสาเหตุท่ีก่อให้เกิดการลาออกของพนกังานพบว่าสาเหตุท่ีทาํให้พนกังานของห้างหุ้นส่วน

จาํกดัพิษณุการุณนั้น อาจจะทาํใหเ้กิดการตดัสินใจท่ีจะลาออก คือ ความไม่ชดัเจนถึงหลกัเกณฑใ์นการเล่ือนตาํแหน่ง 

การปรับข้ึนเงินเดือนของพนกังานและพนกังานมองไม่เห็นถึงความมัน่คงและความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 

 

Table 2 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นของพนักงานท่ีมองว่าส่ิงท่ีบริษทัควร

ปรับปรุงแกไ้ข 

 

บริษทัควรปรับปรุงด้านใด X   SD ระดบัความ

คิดเห็น 

ดา้นนโยบายของบริษทั 3.06 0.86 ปานกลาง 

ดา้นผูบ้งัคบับญัชา 2.96 1.04 ปานกลาง 

ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งเพ่ือนร่วมงาน 2.84 1.11 ปานกลาง 

ดา้นผลตอบแทน 3.56 0.81 มาก 

ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 3.60 0.94 มาก 

ดา้นสวสัดิการต่างๆ 3.50 0.88 มาก 

ดา้นการติดต่อส่ือสารภายในองคก์ร 2.90 0.73 ปานกลาง 

หลกัเกณฑใ์นการเล่ือนตาํแหน่ง การปรับข้ึนเงินเดือน 3.66 0.98 มาก 

รวม 3.26 0.50 ปานกลาง 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

     ในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นผูศึ้กษาไดเ้ลือกแนวทางในการแกไ้ขปัญหามา 3 แนวทาง คือ  

     1. แนวคิดและหลักการการจัดทําโครงสร้างเงินเดือน เน่ืองจากเป็นการกาํหนดบญัชีหรือรายจ่ายดา้นค่าจา้งหรือ

เงินเดือนทั้งหมดขององค์กรและการกาํหนดดงักล่าวส่งผลต่อความพึงพอใจของพนกังานทั้งหมดโดยตรง และเพ่ือให้

การกาํหนดโครงสร้างเงินเดือนมีประสิทธิภาพ และก่อใหเ้กิดความเท่าเทียมกนัในตาํแหน่งงานดงักล่าวท่ีวา่ งานเท่ากนั 

เงินเท่ากนั และจะไดท้ราบถึงความสามารถในการจ่ายขององคก์รว่าสามารถท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนใหก้บัพนกังานไดใ้น

ระดบัใด เป็นกลยทุธ์การสร้างบุคลากรภายในใหก้า้วหนา้ มีเป้าหมายในการปฏิบติังานตามท่ีองคก์รกาํหนด ในกลยทุธ์น้ี
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สามารถทาํใหอ้งคก์รรักษาพนกังานศกัยภาพใหอ้ยู่กบัองคก์รเป็นการป้องกนัไม่ใหพ้นกังานลาออกไปทาํงานกบัคู่แข่ง

หรือทาํงานท่ีอ่ืนได ้(นพ ศรีบุญนาค, 2546 หนา้ 49)  

     2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ( HRD ) เป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ิมทกัษะ ทศันะคติ ของบุคลากรในองค์กรให้มี

พฤติกรรมการทาํงานท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ในการทาํงานให้มากท่ีสุดต่อองค์กร ส่งผลให้เกิดความกา้วหนา้ทั้ งตัว

บุคลากรและองคก์ร การพฒันาทรัพยากรบุคคลจะรวมไปถึงการพฒันารายบุคคลดว้ย การพฒันาในสายอาชีพการทาํงาน

ของตนเอง (ดร.ปาณเดชา ทองเลิศ, 28 May 2011) 

     3. การบรรจุพนักงาน องคก์รจะมีการช้ีแจงนโยบายในเร่ืองความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการทาํงานอยา่งชดัเจน ดงันั้นการ

กาํหนดขอบเขตการเติบโตในการทาํงาน หากทาํงานครบ 3 เดือนจะผ่านช่วงทดลองงาน หากทาํงานครบ 1 ปี จะบรรจุ

พนกังานเป็นพนกังานประจาํ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในหนา้ท่ีการทาํงานในองค์กร เป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัพนกังาน 

เป็นอีกหน่ึงวิธีท่ีจะทาํใหพ้นกังานรู้สึกดีคิดบวกต่อองคก์ร ไม่มององคอ์งคก์รไปทางลบสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีให้กบัทุก

คนในองคก์ร (สมศกัด์ิ ดาํริชอบ, 2539, หนา้ 3) 

     ผูศึ้กษาเลง็เห็นวา่แนวทางเลือกท่ี 1  แนวคิดและหลกัการการจดัทาํโครงสร้างเงินเดือนเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะสามารถทาํ

ใหพ้นกังานของหา้งหุน้ส่วนจาํกดัพิษณุการุณ เกิดความสามคัคีในการทาํงานร่วมกนัได ้การพฒันาคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงานและการพฒันาองค์กร เพ่ือให้พนกังานไดเ้รียนรู้กระบวนการทาํงาน ขั้นตอนการทาํงาน ขอบเขตหนา้ท่ีความ

รับผิดชอบของงาน กฎระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ รวมถึงนโยบาย และทีมงานผูบ้ริหารขององค์กรมาประชุมร่วมกนัเพ่ือ

วางแผนในการปรับปรุงการบริหารงาน ผูบ้ริหารทาํ Workshop เพ่ือการปรับเปล่ียนขององคก์รใหมี้ความสอดคลอ้งกบั

ทิศทางท่ีจะไป จดัการองคก์รภายในข้ึนใหม่โดยการจดัโครงสร้างเงินเดือนใหเ้หมาะสม เพ่ือใหง่้ายต่อการบริหาร การ

บงัคบับญัชา โครงสร้างเงินเดือนท่ีบ่งบอกถึงสายงาน ตาํแหน่งงานอย่างชดัเจน เพ่ือให้องค์กรเดินหนา้ต่อไปไดอ้ย่าง

ราบร่ืนเพ่ือขจดัปัญหาความขดัแยง้ต่างๆภายในองคก์ร พนกังานเกิดความสามคัคีในการทาํงานและมีจิตสาํนึกรักองคก์ร 
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บทคดัย่อ 

     การศึกษาวิจยัเร่ือง “กลยุทธ์การสร้างความภกัดีของลูกคา้ กรณีศึกษา บริษทั วชิรนิติ จาํกดั” ผูวิ้จยัไดศึ้กษาเก่ียวกบั

ความพึงพอใจและความภกัดีของลูกคา้โดยการวิจยัเชิงปริมาณใชแ้บบสอบถามลกัษณะคาํถามปลายปิด โดยเกบ็รวบรวม

จากลูกคา้ 83 คน และการวิจยัเชิงคุณภาพใชก้ารสัมภาษณ์แบบโครงสร้างโดยสัมภาษณ์ลูกคา้เก่า 5 คน และผูบ้ริหาร

บริษทัฯจาํนวน 1 คน โดยมีวตัถุประสงค ์คือ 1. เพ่ือศึกษาสาเหตุของปัญหาท่ีทาํใหลู้กคา้เลิกใชบ้ริการและแนวทางใน

การแกปั้ญหา และ 2. เพ่ือกาํหนดกลยุทธ์ในการสร้างความภกัดี จากการศึกษาพบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจ

พาณิชยกรรม มีอายบุริษทั 21 – 30 ปี ทุนจดทะเบียน 1 – 5 ลา้นบาท มีจาํนวนพนกังานตํ่ากวา่ 20 คน และมีรายไดปี้ล่าสุด 

(2560) 1 – 10 ลา้นบาท มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบว่า ลูกคา้มีความพึง

พอใจดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นบุคลากร และดา้นกระบวนการในการทาํงานมากท่ีสุด 

รองลงมาคือดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ตามลาํดบั และมีความภกัดีโดยรวมอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบว่า ลูกคา้มีความภกัดีดา้นการใหคุ้ณค่าในตวัสินคา้หรือการใหบ้ริการ ดา้น

การให้แรงจูงใจในการซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการ ดา้นอารมณ์เชิงบวกหรือพฤติกรรมการตอบสนองของลูกคา้ และดา้น

บทบาทหนา้ท่ีของลูกคา้มากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นความรู้ความเขา้ใจหรือทศันคติ ตามลาํดบั จากการวิเคราะห์ปัจจยั

ต่างๆท่ีส่งผลต่อความภกัดีเพ่ือนาํมาสร้างกลยุทธ์ในการแกปั้ญหาไดท้ั้งส้ิน 3 กลยุทธ์ คือ 1. กลยุทธ์ In-house Training 

Program ให้บริการจดัฝึกอบรมให้ความรู้ภายในองค์กร 2. กลยุทธ์ Exclusive Thanks กิจกรรมขอบคุณลูกคา้ดว้ยการ

จดัการบรรยายให้ความรู้แก่ลูกคา้โดยไม่มีค่าใชจ่้าย และ 3. กลยุทธ์ Paperless Project กิจกรรมขอบคุณลูกคา้ดว้ยการ

จัดการบรรยายให้ความรู้แก่ลูกค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จากการศึกษาน้ีผูวิ้จยัจึงเลือกกลยุทธ์ Exclusive Thanks เพ่ือ

แกปั้ญหาความภกัดีของลูกคา้  
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ABSTRACT 

 

     Building The Customer Loyalty Strategy Case Study: Wachiraniti Co., Ltd. We’re learning about Satisfy and 

Customer loyalty using Quantitative research, we use close-end questionnaire from 83 customers. And using Qualitative 

Research, we use Structured Interview for 5 old customers and one CEO of Wachiraniti Co., Ltd. The objective of this 

research was to study 1. To study the causes of problems that cause customers to stop using services and solutions. 2. 

To building the customer loyalty strategy. In this case we found that the most customers are commercial business with 

the age of 21 - 30 years. The registered capital is 1 - 5 million baht. The number of employees is less than 20 people 

and the last year revenue (2017) 1 - 10 million baht. With the highest level of overall satisfaction. Customers of 

Wachiraniti Co., Ltd. are most satisfied with the products and services, The distribution channel, For personnel and 

Working process respectively. Followed by price, Marketing promotion and Physical characteristics, respectively. 

Customers of Wachiraniti Co., Ltd. are most loyalty to Value in the product or service, In providing incentives for 

purchasing products or using services, Positive emotions or customer response behavior, and The role of the customer 

respectively. Followed by Knowledge, Understanding or attitude respectively. From the analyzed factors their make 

affect to customer loyalty, for building the strategy to solving problem. There are 3 strategies: 1. In-house Training 

Program, provide training services for knowledge within the organization. 2. Exclusive Thanks, Customer appreciation 

activity by organizing lectures to educate customers without charge. 3. Paperless Project, customer appreciation activity 

by organizing lectures to educate customers without charging fee. From this study, the researcher therefore choose the 

Exclusive Thanks strategy to solving the customer’s loyalty problems. 

 

Keywords: Accounting office, Customers, Current customers, Old customers, Customer’s loyalty 

 

1. บทนํา 

 

     บริษทั วชิรนิติ จาํกดั เป็นสํานกังานบญัชีขนาดเล็กตั้งอยู่ท่ีอาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม ประกอบกิจการ

ใหบ้ริการการจดัทาํบญัชี การวางแผนกภาษีอากร และการใหค้าํปรึกษาดา้นบญัชี ปัจจุบนับริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจมาเป็น

เวลากว่า 30 ปี เน่ืองจากสถานการณ์ทางการเมืองท่ีมีความไม่แน่นอน มีการเปล่ียนแปลงแนวนโยบายและออกกฎหมาย

ใหม่อยู่บ่อยคร้ัง เศรษฐกิจเกิดความผนัผวน นกัลงทุนทั้งต่างชาติและภายในประเทศขาดความเช่ือมัน่ในการลงทุน มี

ธุรกิจเป็นจาํนวนมากตอ้งปิดตวัลง ส่งผลให้ความตอ้งการของลูกคา้ในอุตสาหกรรมการบญัชีลดลงอย่างมาก จากปี 

2558-2560 มูลค่าทางตลาดของอุตสาหกรรมมีการเปล่ียนแปลงอย่างมาก พ.ศ. 2559 อตัราเติบโตข้ึน 94.51% แต่ในพ.ศ. 

2560 กลบัมีอตัราเติบโตลดลงถึง 92.43% แสดงให้เห็นถึงความผนัผวนของเศรษฐกิจและการเมืองท่ีส่งผลมาสู่ธุรกิจ

ดงักล่าว บริษทั วชิรนิติ จาํกดั ประสบปัญหาลูกคา้เลิกใชบ้ริการอย่างต่อเน่ืองติดต่อกนัเป็นระยะเวลา 3 ปี ในปี 2558 
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บริษทัฯ มีลูกคา้เลิกใชบ้ริการเป็นจาํนวน 10 ราย คิดเป็น 2.39% ต่อมาในปี 2559 บริษทัฯ มีลูกคา้เลิกใชบ้ริการจาํนวน 3 

ราย คิดเป็น 0.74% และในปี 2560 บริษทัฯ มีลูกคา้เลิกใชบ้ริการจาํนวน 9 ราย คิดเป็น 2.10% สภาพปัญหาดงักล่าวย่อม

ส่งกระทบต่อธุรกิจในระยะสั้น คือ ผลการดาํเนินธุรกิจไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว ้หากเกิดปัญหาเดิมอย่างต่อเน่ือง 

ยอ่มส่งผลต่อรายไดแ้ละทาํใหก้าํไรของบริษทัฯลดลงตามไปดว้ย และระยะยาว คือ เม่ือสภาพการแข่งขนัในตลาดรุนแรง

ข้ึนและทางบริษทัฯไม่สามารถแกไ้ขปัญหาดงักล่าว อาจจะส่งผลใหบ้ริษทัฯประสบปัญหาขาดทุนและอาจจะเลิกกิจการ

ไดใ้นอนาคต 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

แนวคิดและทฤษฎีการวเิคราะห์แรงบีบจากองค์ประกอบในอุตสาหกรรม (Five Forces Model)  

     (Michael E. Porter, 2008) ไดก้ล่าวถึง แรงบีบทั้ง 5 ประการ (Five Forces Model) เป็นปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อการ

แข่งขนัในทุกอุตสาหกรรม โดยประกอบไปดว้ย 

     1. คู่แข่งภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั (Industry Competitors or Rivalry among Existing firms) คือ สภาวะการแข่งขนั

กันภายในอุตสาหกรรมเดียวกันท่ีมีระดับความรุนแรงด้วยปัจจัยบางประการ เช่น จํานวนคู่แข่งขัน (Number of 

Competitors) อตัราการเติบโตของอุตสาหกรรม (Industry Growth Rate) คุณลกัษณะของสินคา้และบริการ (Product 

Characteristic) กาํลงัการผลิต (Capacity) เป็นตน้ 

     2. ภยัคุกคามจากผูเ้ขา้มาใหม่ (Threat of New Entrant) คือ สภาวะการถูกคุกคามโดยคู่แข่งรายใหม่ท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน

อนาคต โดยส่ิงท่ีคู่แข่งรายใหม่ท่ีจะเขา้มาตอ้งเผชิญกบัอุปสรรคในการเขา้สู่อุตสาหกรรม (Entry Barrier) นั้นมีหลาย

ประการ เช่น การเสียเปรียบในดา้นตน้ทุน (Cost Disadvantage) การสร้างความแตกต่างใหก้บัสินคา้หรือบริการ (Product 

Differentiation) ผูบ้ริโภคมีตน้ทุนในการเปล่ียนแปลง (Switching Cost) และแนวนโยบาย (Government Policy) เป็นตน้ 

     3. ภยัคุกคามจากสินคา้ทดแทน (Threat of Substitute Product or Service) คือ สภาวะการถูกคุกคามดว้ยสินคา้หรือ

บริการท่ีมาทดแทน อาจจะสร้างแรงกดดนัให้กบัผูท่ี้อยู่ในอุตสาหกรรมไดโ้ดยเฉพาะกรณีท่ีตน้ทุนของสินคา้ท่ีมา

ทดแทนมีราคาท่ีถูกกวา่หรือความสามารถของสินคา้ทดแทนท่ีมีมากกวา่สินคา้เดิมในตลาด  

     4. อาํนาจต่อรองกบัผูซ้ื้อหรือลูกคา้ (Bargaining Power of Buyers) คือ สภาวะแรงกดดนัจากผูซ้ื้อหรือลูกคา้ โดยมี

อาํนาจต่อรองมากจากปัจจยัต่างๆ เช่น อาํนาจการต่อรองในฐานะลูกคา้รายใหญ่ มีผูข้ายสินคา้และบริการหลายราย

เหมือนกนัทาํให้ลูกคา้มีทางเลือกในการซ้ือหรือใช้บริการ การเปล่ียนไปซ้ือหรือใช้บริการกบัรายอ่ืนทาํไดโ้ดยง่าย

ค่าใชจ่้ายตํ่า เป็นตน้ 

     5. อาํนาจต่อรองของผูข้าย (Bargaining Power of Suppliers) คือ สภาวะแรงกดดนัจากผูข้าย อาจมีอาํนาจการต่อรอง

มาจากปัจจยัต่างๆ เช่น ผูข้ายมีนอ้ยรายหรือมีการรวมกลุ่มกนัของผูข้ายเพ่ือสร้างราคามาตรฐานข้ึนทาํใหเ้กิดอาํนาจการ

ต่อรอง สินคา้หรือบริการท่ีมีเอกลกัษณ์ไม่เหมือนใคร สินคา้ทดแทนหาไดย้าก การเติบโตของธุรกิจผูข้ายก็อาจจะนาํมา

ซ่ึงอาํนาจต่อรองในฐานะของธุรกิจขนาดใหญ่ได ้เป็นตน้  

แนวคิดและทฤษฎีการวเิคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)  
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     การวิเคราะห์สถานการณ์หรือเรียกว่า “SWOT” เป็นเคร่ืองมือท่ีใชวิ้เคราะห์ปัจจยัแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก

องค์กร เพ่ือใหท้ราบถึงสมรรถนะขององค์กร รวมไปถึงทั้งโอกาสและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน (นายณรงค์วิทย ์แสนทอง, 

2551) กล่าววา่มีปัจจยัสาํคญัดงัต่อไปน้ี  

     จุดแขง็ (Strengths) หมายถึง จุดแขง็หรือจุดเด่น ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจยัภายในท่ีดีขององคก์ร เช่น ดา้นทรัพยากร ดา้น

สมรรถนะ เป็นตน้ องคก์รสามารถใชป้ระโยชนจ์ากจุดแขง็ท่ีมีในการกาํหนดกลยทุธ์  

     จุดอ่อน (Weakness) หมายถึง จุดอ่อนหรือจุดดอ้ย ซ่ึงเป็นผลจากปัจจยัภายในท่ีเป็นปัญหาหรือมีขอ้บกพร่อง องคก์ร

ตอ้งหาวิธีการรับมือกบัเร่ืองดงักล่าวใหเ้หมาะสม  

     โอกาส (Opportunities) หมายถึง โอกาสซ่ึงเป็นผลจากปัจจยัภายนอกขององค์กรท่ีมีประโยชน์หรือส่งเสริมการ

ทาํงานขององค์กร โอกาสมีความแตกต่างจากจุดแข็งตรงท่ีเป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายนอก ผูบ้ริหารท่ีดีจะเสาะ

แสวงหาโอกาสอยูเ่สมอและใชโ้อกาสนั้นใหเ้กิดประโยชน ์ 

     อุปสรรค (Threats) หมายถึง อุปสรรคอนัเป็นขอ้จาํกดัท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอก ซ่ึงผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนกล

ยทุธ์ใหส้อดคลอ้งและพยายามขจดัอุปสรรคทั้งหลายท่ีเกิดข้ึนใหไ้ด ้

แนวคิดและทฤษฎีการจดัทาํกลยุทธ์ (TOWS Matrix)  

     เม่ือทาํการวิเคราะห์สถานการณ์แวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกแลว้ ย่อมนาํไปสู่การสร้างกลยุทธ์จากการพิจารณา

กลุ่มปัจจยั (นายณรงควิ์ทย ์แสนทอง, 2551) กล่าวถึงการแบ่งเป็นสถานการณ์ไดด้งัต่อไปน้ี  

     จุดแขง็และโอกาส (SO Strategy) เป็นสถานการณ์ท่ีองคก์รส่วนใหญ่ปรารถนาจะมีมากท่ีสุด ผูบ้ริหารควรกาํหนดกล

ยุทธ์เชิงรุก (Aggressive Strategy) เพ่ือดึงจุดแข็งท่ีองคก์รมีมาปรับใชแ้ละสร้างโอกาสต่างๆเพ่ือใหอ้งคก์รเกิดประโยชน์

สูงสุด 

     จุดอ่อนและโอกาส (WO Strategy) เป็นสถานการณ์ท่ีองคก์รมีโอกาสเป็นขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั แต่ก็มีจุดอ่อน

อยู่เช่นเดียวกนั ดงันั้นผูบ้ริหารควรกาํหนดกลยุทธ์การพลิกตวั (Turnaround Oriented Strategy) เพ่ือขจดัจุดอ่อนภายใน

องคก์รและสร้างโอกาสในการแข่งขนัข้ึนมาแทน  

     จุดแข็งและอุปสรรค (ST Strategy) เป็นสถานการณ์ท่ีองค์กรมีสภาพแวดลอ้มไม่เอ้ืออาํนวย แต่ยงัมีจุดแข็งท่ีเป็นขอ้

ไดเ้ปรียบอยู่ ดงันั้นผูบ้ริหารสามารถเลือกกาํหนดกลยุทธ์การแตกตวัหรือการขยายขอบข่ายของกิจการ (Diversification 

Strategy) เพ่ือใชป้ระโยชนจ์ากจุดแขง็ท่ีมีอยูม่าสร้างโอกาสอ่ืนทดแทน  

     จุดอ่อนและอุปสรรค (WT Strategy) เป็นสถานการณ์ท่ีแย่ท่ีสุด เน่ืองจากองค์กรตอ้งเผชิญกบัอุปสรรคปัญหาและมี

จุดอ่อน ดงันั้นผูบ้ริหารควรกาํหนดกลยุทธ์ตั้งรับหรือการป้องกนัตวั (Defensive Strategy) เพ่ือลดขอ้จาํกดัต่างๆท่ีมีอยู่ 

รวมไปถึงทาํใหอ้งคก์รเกิดความสูญเสียใหน้อ้ยท่ีสุด 

แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  

     (Philip Kotler, 2012) ไดก้ล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) คือ เคร่ืองมือทางการตลาดหรือตวัแปร

ท่ีควบคุมไดซ่ึ้งนาํไปประยกุตก์บัธุรกิจ เคร่ืองมือเหล่าน้ีสามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่

กลุ่มเป้าหมาย ส่วนประสมทางการตลาดแบ่งออกได ้7 กลุ่ม ดงัท่ีรู้จกักนัในช่ือเรียก 7Ps อนัไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) 

ราคา  (Price) การจัดจําหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคลากร  (People) ลักษณะทางกายภาพ 
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(Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ตอ้งคาํนึงถึงความต้องการและ

พฤติกรรมของลูกคา้โดยใชห้ลกัการส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ของ McCarthy ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือทาง

การตลาดหรือตวัแปรท่ีนกัการตลาดในปัจจุบนันิยมนาํมาใชง้านกนั 

แนวคิดและทฤษฎีความพงึพอใจ (Consumer Satisfaction Theory)  

     (Oliver, K., 1998) ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อสินคา้หรืองานบริการ คือการแสดงออกถึงความรู้สึกหรือทศันคติ

ของลูกคา้จากสินคา้หรือส่ิงท่ีไดรั้บจากการบริการ โดยตดัสินดว้ยคุณภาพของสินคา้หรือบริการนั้น หลงัจากท่ีลูกคา้มี

ประสบการณ์เก่ียวกบัสินคา้หรือบริการท่ีตวัเองไดรั้บแลว้ ซ่ึงเกิดจากกระบวนการเปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีตวัลูกคา้นั้น

คาดหวงัว่าจะไดรั้บจากสินคา้หรืองานบริการ (Service Expectation) กบัส่ิงท่ีลูกคา้กาํลงัไดรั้บอยู่ หรือมีประสบการณ์

จากสินคา้หรืองานบริการนั้นไปแลว้เม่ือคร้ังก่อน (Actual Service Performance) 

     สรุปไดว้่า ความพึงพอใจ หมายถึง เม่ือลูกคา้ไดซ้ื้อสินคา้หรือบริการไปแลว้เกิดความประทบัใจในคร้ังแรกทาํให้

ลูกคา้กลบัมาใชบ้ริการซํ้ า การท่ีลูกคา้ไดรั้บการตอบสนองท่ีตรงกบัความตอ้งการอนัเน่ืองมาจากสภาพทางกายท่ีไดรั้บ

การตอบสนองตามความปรารถนา หรือได้รับผลประโยชน์ทางอุดมคติท่ีลูกคา้ได้คิดเอาไว  ้และการแสดงออกถึง

ความรู้สึกหรือทศันคติของลูกคา้ออกมาทางบวก 

แนวคิดและทฤษฎีความภักด ี(Loyalty Theory)  

     (Howard and Sheth, 1969) กล่าวไวว้่า เรากาํหนดความจงรักภกัดีต่อองคก์ารหรือตราสินคา้ เป็นอารมณ์เชิงบวกหรือ

พฤติกรรมการตอบสนองของลูกคา้ ต่อการเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการท่ีมีการใหค้ะแนนการประเมินโดยบุคคลในฐานะ

ท่ีเป็นผูซ้ื้อสินคา้หรือผูใ้ชบ้ริการโดยตรง 

     (Jacoby and Kiner, 1973) ไดใ้ห้ขอ้สรุปไวว้่า บนพ้ืนฐานของการทาํงานในการศึกษาความจงรักภกัดีจะเป็นไปใน

สองปรากฏการณ์หลกั ในทางหน่ึงไดมี้การศึกษาหลกัฐานการแสดงพฤติกรรมความภกัดีของลูกคา้ต่อองคก์ารหรือตรา

สินคา้มากกว่าหน่ึงยี่ห้อโดยมีตัวแปรระดบัการทดแทน / ความพึงพอใจ และดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นปัจจยัในการเปล่ียน

พฤติกรรมของลูกคา้ อีกทางหน่ึงไดมี้การศึกษาเก่ียวกบั ความจงรักภกัดีทางจิตใจ การรับรู้ทศันคติและความเช่ือท่ี

สามารถกาํหนดรูปแบบความภกัดีต่างๆ ได ้เก่ียวกบัการมีส่วนร่วม ซ่ึงไดมี้ขอ้เสนอแนะให้จาํแนกรูปแบบความภกัดี

ต่างๆ การวิเคราะห์ทศันคติของลูกคา้เก่ียวกบัการใหค้วามสาํคญักบัองคก์ารหรือสินคา้เพียงอย่างเดียว และการทาํซํ้ าใน

ลกัษณะการซ้ือหรือใชบ้ริการเดิมๆ กบัองคก์ารเดิมๆ 

     สรุปไดว้่า ความภกัดี หมายถึง อารมณ์เชิงบวกหรือพฤติกรรมการตอบสนองของลูกคา้ท่ีแสดงถึงทศันคติหรือส่ิงท่ี

ลูกคา้แสดงออกถึงความพอใจในสินคา้หรือบริการ มีความเช่ือมัน่ในองค์การหรือตราสินคา้ มองเห็นคุณค่าและความ

แตกต่างอนัเป็นประโยชน์ต่อลูกคา้ ก่อใหเ้กิดความภกัดีดว้ยการแสดงออกทางอารมณ์และพฤติกรรมการซ้ือสินคา้หรือ

ใชบ้ริการซํ้ าๆ อย่างต่อเน่ือง และถือเป็นทางเลือกในการพิจารณาซ้ือในท่ีสุด ลูกคา้ท่ีเคยลองหรือเลือกใชสิ้นคา้นั้นๆ 

หรือมีประสบการณ์มาแลว้จะสามารถช่วยลดการลงทุนทางธุรกิจให้กบัตราสินคา้นั้น ทาํให้องค์กรท่ีประกอบธุรกิจมี

อาํนาจในการต่อรองกบัคู่แข่งทางการตลาด อนัเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความสามารถและประสิทธิภาพขององค์กร

หรือตราสินคา้นั้นได ้

กรอบแนวคิดการศึกษา 

  ตวัแปรต้น                   ตวัแปรตาม  

           ข้อมูลเบ้ืองต้นของลูกค้า 

1 ลกัษณะของธุรกิจ 2 อายบุริษทั 

3 ทนจดทะเบียน  4 จาํนวนพนกังาน 

F-test, 

One way ANOVA 
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3. วธีิการศึกษา

     การศึกษาวิจยัเร่ือง “กลยุทธ์การสร้างความภกัดีของลูกคา้ กรณีศึกษา บริษทั วชิรนิติ จาํกดั” ผูวิ้จยัไดศึ้กษาเก่ียวกบั

ความพึงพอใจและความภกัดีของลูกคา้โดยใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูวิ้จยัเลือกใชแ้บบสอบถาม

ลกัษณะคาํถามปลายปิด โดยเก็บรวบรวมจากลูกคา้จาํนวน 83 คน โดยมีระดบัค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 95% และมีความ

คาดเคล่ือนเท่ากบั ± 10% จากจาํนวนลูกคา้ในปัจจุบนัจาํนวน 419 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คือ การทดสอบหาความ

แตกต่างด้วยการทดสอบค่าเฉล่ียแบบเอฟ (f-test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) เพ่ือ

วิเคราะห์ความแตกต่างของตวัแปร เม่ือพบความแตกต่างเป็นรายกลุ่มท่ีมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จะทาํการ

ทดสอบความแตกต่างกนัระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่โดยใชส้ถิติ LSD (Least Significant Difference) และการวิเคราะห์

การถดถอย (Regression Analysis) เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรตน้ (ความพึงพอใจ) ท่ีส่งผลต่อตวัแปรตาม 

(ความภกัดี) และการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูวิ้จยัเลือกใช้การสัมภาษณ์แบบโครงสร้าง (Structured 

Interview) โดยสมัภาษณ์ลูกคา้เก่าจาํนวน 5 คน และผูบ้ริหารจาํนวน 1 คน ใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหาแบบ Content Analysis 

ใชก้ารวิเคราะห์แรงบีบจากองคป์ระกอบในอุตสาหกรรม (Five Forces Model) และการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT 

Analysis) จากนั้นจึงนาํผลท่ีไดม้าจดัทาํกลยุทธ์ (TOWS Matrix) เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการแกปั้ญหา และการตดัสินใจ

เลือกกลยทุธ์ (Decision Matrix) โดยใชวิ้ธีการถ่วงนํ้าหนกั 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย

     จากกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า ลูกคา้ของบริษทั วชิรนิติ จาํกดั ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจพาณิชยกรรม มี

อายุบริษทั 21 – 30 ปี ทุนจดทะเบียน 1 – 5 ลา้นบาท มีจาํนวนพนกังานตํ่ากว่า 20 คน และมีรายไดปี้ล่าสุด (2560) 1 – 10 

ลา้นบาท 

     ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ พบว่า ลูกคา้ของบริษทั วชิรนิติ จาํกดั มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นปรากฏวา่ ลูกคา้มีความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย ดา้นบุคลากร และดา้นกระบวนการในการทาํงานมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ตามลาํดบั 

     ผลการวิเคราะห์ระดบัความภกัดีของลูกคา้ พบวา่ ลูกคา้ของบริษทั วชิรนิติ จาํกดั มีความภกัดีโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด เม่ือพิจารณาในผลของแต่ละดา้นปรากฏวา่ ลูกคา้มีความภกัดีดา้นการใหคุ้ณค่าในตวัสินคา้หรือการใหบ้ริการ ดา้น

การให้แรงจูงใจในการซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการ ดา้นอารมณ์เชิงบวกหรือพฤติกรรมการตอบสนองของลูกคา้ และดา้น

บทบาทหนา้ท่ีของลูกคา้มากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นความรู้ความเขา้ใจหรือทศันคติ ตามลาํดบั 

    ผลจากการวิเคราะห์แรงบีบจากองคป์ระกอบในอุตสาหกรรมการบญัชีในจงัหวดันครปฐม พบว่า มีคู่แข่งหลกั 3 ราย 

จากจาํนวน 28 ราย ท่ีมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายและลกัษณะการดาํเนินธุรกิจคลา้ยกนั ซ่ึงคู่แข่งใหม่เพ่ิมข้ึนเสมอ แต่ดว้ย

บริษทัฯประกอบกิจการมายาวนานกว่า 30 ปี จึงไดรั้บความเช่ือถือในกลุ่มลูกคา้ คู่แข่งใหม่จึงไม่มีผลต่อบริษทัฯ แต่

แนวนโยบายของกรมสรรพากรท่ีนาํเทคโนโลยีดิจิทลัมาใชใ้นทุกกระบวนการทาํงาน ส่งผลใหลู้กคา้สามารถใชบ้ริการ

ไดด้ว้ยตวัเองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ลูกคา้จึงมีอาํนาจต่อรองในการเลือกใชบ้ริการ และเน่ืองจากสํานกังานบญัชีเป็น

ธุรกิจบริการท่ีไม่มีผูข้าย อาํนาจต่อรองจากผูข้ายจึงไม่มี 

     จุดแขง็ของบริษทัฯ คือ สาํนกังานบญัชีท่ีเปิดกิจการมาเป็นเวลากวา่ 30 ปี ลูกคา้มีความเช่ือถือและมีบริการดา้นบญัชีท่ี

ครบวงจร จุดอ่อนของบริษทัฯ คือ ไม่มีนโยบายดา้นราคาท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ทุกราย พนกังานท่ีมี

ความชาํนาญการไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ ลูกคา้ไม่เขา้ใจระบบการทาํงานท่ีมีความซบัซอ้นของบริษทัฯทาํใหไ้ม่เกิด

ความผกูพนั และสถานท่ีจอดรถไม่เพียงพอ โอกาสของบริษทัฯ คือ การออกกฎหมายใหม่และนาํเทคโนโลยีดิจิทลัเขา้มา

ใชใ้นระบบการทาํงานของกรมสรรพากร ยงัมีผูช้าํนาญการไม่มากจึงเป็นโอกาสให้บริษทัฯพฒันาข้ึนมาเป็นผูน้าํทาง

ธุรกิจและเพ่ิมช่องทางทางธุรกิจดว้ยการรับจดัฝึกอบรมใหค้วามรู้ อุปสรรคของบริษทัฯ คือ การออกกฎหมายใหม่และ

การนาํเทคโนโลยีดิจิทลัมาใชใ้นระบบการทาํงานของสรรพากร ส่งผลใหส้าํนกังานบญัชีเสียรายไดบ้างส่วนจากการท่ี

ลูกคา้สามารถใชง้านระบบไดด้ว้ยตวัเอง และการปรับเปล่ียนระบบการทาํงานทาํใหเ้สียเวลาและมีค่าใชจ่้าย 

     การกาํหนดทางเลือกกลยุทธ์ในการแกไ้ขปัญหาของบริษทั วชิรนิติ จาํกดั สามารถกาํหนดไดท้ั้งหมด 3 แนวทาง 

ดงัต่อไปน้ี 

1. กลยทุธ์ In-house Training Program ใหบ้ริการจดัฝึกอบรมใหค้วามรู้ภายในองคก์ร เป็นกลยทุธ์ท่ีมีเป้าหมายในการ

พฒันาศกัยภาพขององค์กรให้มีประสิทธิภาพจนเป็นผูน้าํทางธุรกิจดา้นบญัชี นาํความรู้ความสามารถท่ีมีมาพฒันา
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บุคลากรทั้งเครือข่ายลูกคา้และบุคคลภายนอก ดว้ยการรับจดัฝึกอบรมให้ความรู้ภายในองค์กรท่ีตอ้งการ นาํไปสู่การ

สร้างเครือข่ายท่ีมัน่คง การขยายขนาดของเครือข่าย และการเพ่ิมปริมาณลูกคา้ 

     2. กลยทุธ์ Exclusive Thanks กิจกรรมขอบคุณลูกคา้ดว้ยการบรรยายใหค้วามรู้แก่ลูกคา้โดยไม่มีค่าใชจ่้าย เป็นกลยุทธ์

ท่ีมีเป้าหมายในการสร้างความเขา้ใจในกระบวนการทาํงานของบริษทัฯและความสมัพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ ผ่านทางการจดั

กิจกรรมการบรรยายใหค้วามรู้ทั้งดา้นบญัชีและกฎหมาย ความรู้ท่ีลูกคา้ไดรั้บสามารถนาํกลบัไปปรับใชก้บัธุรกิจของ

ตวัเองได ้หากลูกคา้เกิดความประทบัใจก็สามารถให้ทางบริษทัฯไปจดัการอบรมให้ความรู้ภายในองค์กรให้ไดโ้ดยมี

ค่าใชจ่้ายตามความเหมาะสม ลูกคา้สามารถชกัชวนบริษทัทั้งในและนอกเครือข่ายมารับฟังการบรรยายร่วมกนัไดจ้าํนวน

หน่ึงราย เพ่ือเป็นการประชาสมัพนัธ์และขยายตลาดไปในเวลาเดียวกนั 

     3. กลยุทธ์ Paperless Project การเปล่ียนแปลงระบบการทาํงานโดยใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาทดแทนการใชก้ระดาษ เป็น

กลยุทธ์ท่ีมีเป้าหมายในการนาํเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นระบบการทาํงานภายในบริษทัฯ โดยการลดการใชก้ระดาษและใช้

เอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ทดแทน ทาํใหบ้ริษทัฯสามารถทาํงานร่วมกบัระบบการทาํงานของกรมสรรพากรท่ีใชเ้ทคโนโลยี

ดิจิทลั นอกจากน้ียงัประหยดัพ้ืนท่ีในการจดัเก็บขอ้มูลโดยใชก้ารจดัเก็บขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตแทนการจดัเก็บเอกสาร

จากกระดาษ ทั้งยงัง่ายต่อการเก็บรักษาและการเคล่ือนยา้ยอีกดว้ย ส่งผลให้บริษทัฯกลายเป็นผูน้าํทางธุรกิจท่ีมีการนาํ

เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเขา้มาใชอ้ยา่งจริงจงั 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

 

     การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ืองการสร้างกลยุทธ์ความภกัดีของลูกคา้ บริษทั วชิรนิติ จาํกดั พบว่า ปัญหาลูกคา้ไม่มีความ

ภักดีต่อบริษัทฯเกิดข้ึนจากการท่ีลูกค้าไม่มีความผูกพันกับบริษัทฯ ซ่ึงปัญหาน้ีมาจากการท่ีลูกค้าไม่เข้าใจใน

กระบวนการทาํงานของบริษทัฯอย่างชดัเจน จึงเกิดความคาดหวงัต่างๆ เช่น คาดหวงัจะไดรั้บราคาท่ีถูก คาดหวงัจะ

ไดรั้บความรวดเร็วในทุกกระบวนการทาํงาน คาดหวงัจะไดล่้วงรู้ความลบัของบริษทัคู่แข่ง เป็นตน้ ทั้งหมดน้ีเม่ือไม่ได้

รับการตอบสนองจึงเกิดเป็นความไม่พึงพอใจและทาํให้ไม่เกิดความสัมพนัธ์อนัดีกบับริษทัฯนาํมาซ่ึงการไม่ผูกพนั 

ดงันั้นการจะแกปั้ญหาลูกคา้ไม่มีความภกัดีนั้นตอ้งเร่ิมจากสร้างความเขา้ใจร่วมกนัระหว่างลูกคา้กบับริษทัฯซ่ึงจะทาํให้

ลูกคา้มองเห็นถึงคุณค่าของการบริการท่ีบริษทัฯมีให ้และเม่ือเกิดความเขา้ใจดงักล่าวก็จะเกิดความพึงพอใจ การร่วมมือ

การทาํงานกจ็ะสร้างความเช่ือมัน่และเช่ือใจกนั จนกลายเป็นความผูกพนัและความภกัดีในท่ีสุด ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั

หลกัการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ (วิชิต อู่อน้, 2550) และงานวิจยัเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจและความภกัดีของ

ผูใ้ชบ้ริการสถานีบริการนํ้ามนัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (วรท ธรรมวิทยาภูมิ, 2558) 

     การวิเคราะห์ทางเลือกกลยุทธ์ในการแกไ้ขปัญหา พบว่า การกาํหนดทางเลือกกลยุทธ์ในการแกไ้ขปัญหาของบริษทั 

วชิรนิติ จาํกดั สามารถกาํหนดไดท้ั้งหมด 3 แนวทาง คือ กลยุทธ์ In-house Training Program มีเป้าหมายในการพฒันา

ศกัยภาพขององคก์รใหมี้ประสิทธิภาพจนเป็นผูน้าํทางธุรกิจดา้นบญัชี กลยทุธ์ Exclusive Thanks มีเป้าหมายในการสร้าง

ความเขา้ใจในกระบวนการทาํงานของบริษทัฯและความสมัพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ และกลยทุธ์ Paperless Project มีเป้าหมาย

ในการนาํเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นระบบการทาํงานภายในบริษทัฯ การตดัสินใจเลือกกลยุทธ์ในการแกปั้ญหาจากการ
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วิเคราะห์และถ่วงนํ้าหนกัโดยใชเ้กณฑก์ารพิจารณาปัจจยั 5 อยา่ง คือ ความสามารถในการแข่งขนักบัคู่แข่ง ส่วนแบ่งทาง

การตลาดท่ีเพ่ิมข้ึน การเติบโตของกิจการในระยะยาว ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินกลยทุธ์ และระยะเวลาในการดาํเนินกลยทุธ์ 

พบว่า กลยุทธ์ Exclusive Thanks เป็นกลยุทธ์ท่ีไดค้ะแนนสูงสุดจากการประเมินดว้ยการถ่วงนํ้าหนกั เพราะมุ่งเนน้การ

สร้างความเขา้ใจและความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ และสามารถนาํไปใชเ้ป็นกลยุทธ์แกปั้ญหาตามเป้าหมายหลกัของ

การศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ี ซ่ึงมีความสอดคลอ้งทฤษฎีการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ของ Nadler และ Nadler (1989) และ

แนวคิด Digital Transformation (ยืน ภู่วรวรรณ, 2559) 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้มดีงัต่อไปนี ้ 

     1. ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารบริษทั วชิรนิติ จาํกดั พบว่า บริษทัฯไม่มีนโยบายดา้นราคาท่ีรองรับความ

ตอ้งการของลูกคา้ทุกราย จึงคิดว่าควรมีการเพ่ิมนโยบายในดา้นราคาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนักบัคู่แข่งท่ี

มุ่งเนน้ทาํการตลาด  

     2. ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารบริษทั วชิรนิติ จาํกดั พบวา่ ปัญหาดา้นพนกังานท่ีมีความ

เช่ียวชาญมีจาํนวนไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ เป็นปัญหาท่ีสาํคญัสาํหรับงานบริการจึงควรแกปั้ญหาน้ีอยา่งเร่งด่วน เพ่ือ

จะไม่ไปกระทบกบัรายไดแ้ละส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีมีอยู ่ 

     3. ผลการวิเคราะห์แรงบีบจากองค์ประกอบในอุตสาหกรรม พบว่า การเปล่ียนแปลงของนโยบายรัฐบาลท่ีนํา

เทคโนโลยีดิจิทลัเขา้มาใชใ้นทุกกระบวนการ ทาํใหส้าํนกังานบญัชีตอ้งปรับเปล่ียนระบบการทาํงานในหลายส่วนเป็น

ปัญหาท่ีตอ้งเร่งแกไ้ข เน่ืองจากส่งผลกระทบโดยตรงกบักระบวนการทาํงานและยงักระทบไปถึงเร่ืองค่าใชจ่้ายในการ

ดาํเนินงานแต่ละขั้นตอน บริษทัฯจึงควรหาวิธีรับมือกบัปัญหาน้ีอยา่งเร่งด่วน  

     4. ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู ้บริหารบริษัท วชิรนิติ  จํากัด  พบว่า  นโยบายของบริษัทฯท่ีมุ่งเน้นสร้าง

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ดว้ยการนัดพบปะพูดคุยทาํความเขา้ใจในกระบวนการทาํงานอย่างท่ีผ่านมา อาจจะไม่เพียง

พอท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์อนัดีและความภกัดีของลูกคา้ อาจจะตอ้งมีนโยบายอ่ืนท่ีมาช่วยสนบัสนุนดา้นความสัมพนัธ์

ระหว่างลูกคา้กบับริษทัฯมากกว่าน้ี เพ่ือรักษาเครือข่ายลูกคา้ท่ีมีอยู่ให้มัน่คงถาวร อีกทั้งควรมีการขยายกลุ่มเครือข่าย

ลูกคา้ใหม้ากยิ่งข้ึนเป็นการเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดในเวลาเดียวกนั  

     5. ผลจากการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี พบว่า ระยะเวลาในการศึกษาไม่เพียงพอต่อการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงลึก เน่ืองจาก

ธุรกิจสาํนกังานบญัชีมีความจาํเป็นตอ้งเก็บรักษาความลบัในส่วนต่างๆ ผูศึ้กษาจึงสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดเ้พียงบางส่วน

เท่านั้น หากระยะเวลาในการศึกษาคน้ควา้มากกวา่น้ีคาดวา่จะสามารถไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบัปัญหาไดอ้ย่าง

ครบถว้น  

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป มดีงัต่อไปนี ้ 

     1. ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามทางสถิติ พบวา่ คาํถามในส่วนท่ี 3 ขอ้มูลระดบัความภกัดีของลูกคา้ในการใชบ้ริการ

บริษทัฯ มีจาํนวนคาํถามเพียงดา้นละ 2 ขอ้ ซ่ึงนอ้ยเกินไปสําหรับการจะวิเคราะห์ผลให้เกิดความแม่นยาํทางสถิติ เม่ือ

เปรียบเทียบกบัส่วนท่ี 2 ขอ้มูลระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการบริษทัฯ มีจาํนวน 5 คาํถามในแต่ละดา้น 
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จะไดผ้ลการวิเคราะห์ท่ีมีความชดัเจนมากกวา่ เน่ืองจากระยะเวลาในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีมีจาํกดัทาํใหเ้กิดขอ้ผิดพลาด

ดงักล่าว จึงควรแกไ้ขในการศึกษาคร้ังต่อไป  

2. ผลการวิเคราะห์การสมัภาษณ์ลูกคา้เก่า พบวา่ ลูกคา้เก่าไม่ใหค้วามร่วมมือในการสมัภาษณ์เท่าท่ีควร ดงันั้นผูศึ้กษา

จึงควรหาวิธีมารับมือกบัสถานการณ์ดงักล่าวเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและครบถว้นตามท่ีคาดการณ์ไวโ้ดยไม่กระทบต่อ

ความสมัพนัธ์ของทั้งสองฝ่าย  
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บทคดัย่อ 

บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษานวตักรรมทางธุรกิจ และเสนอแนวทางในการจดัทาํ Business Model Canvas 

สาํหรับธุรกิจการผลิต กรณีศึกษาธุรกิจการผลิตผลิตภณัฑน์วตักรรมแผน่ยางเทเบิลเทนนิส เป็นการวิเคราะห์แนวคิด

ผลิตภณัฑใ์หม่ในตลาด โดยกระบวนการวิเคราะห์โมเดลธุรกิจสําหรับผลิตภณัฑใ์หม่ ในงานวิจยันั้นนาํเสนอ 3 

ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1.การสร้างแนวความคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์หม่ 2. การพฒันาและทดสอบแนวความคิด และ 3.การ

วิเคราะห์สภาพทางธุรกิจ ผูวิ้จยัประยกุตใ์ชก้รอบแนวคิดของโมเดลธุรกิจ Business Model Canvas เป็นเคร่ืองมือใน

การวิเคราะห์ โดยออกแบบวิจยัเป็นแบบวิจยัเชิงคุณภาพ จากนั้นนาํมาวิเคราะห์โมเดลธุรกิจสาํหรับผลิตภณัฑใ์หม่

ทั้ง 9 องค์ประกอบ ผลสรุปจากการศึกษาพบว่า จากหลกัทฤษฎี Business Model Canvas ท่ีมี 9 องค์ประกอบ แต่

สําหรับผลิตภณัฑ์นวตักรรมในธุรกิจการผลิตให้ความสําคญักบั 5 องค์ประกอบหลกัท่ีมีความสําคญัมากท่ีสุด 

ประกอบดว้ย (1) กาํหนดกลุ่มเป้าหมาย (Customer Segment) (2) คุณค่าท่ีนาํเสนอ (Value Propositions) (3) กิจกรรม

หลกัท่ีช่วยขบัเคล่ือนธุรกิจ (Key Activities) (4) ทรัพยากรท่ีจาํเป็นของธุรกิจ (Key Resources) และ (5) โครงสร้าง

ตน้ทุน (Cost Structure) Business Model Canvas จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห์องค์ประกอบของ

ธุรกิจการผลิตไดอ้ยา่งครอบคลุมทุกดา้น 

คาํสาํคัญ: Business Model Canvas, ธุรกิจการผลิต, ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 
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Abstract 

This article aims to study business innovation and propose guidelines for creating a Business Model Canvas for 

manufacturing businesses. Case study of the production of innovative table tennis rubber products. Is a product 

innovation concept that in the market by analyzing business models for new products. In the research, it presents 

3 steps: 1. Idea generation 2. Concept development and testing 3. Business analysis. The researcher applied the 

conceptual framework of the Business Model Canvas business model by designing research into a qualitative 

research model. Then analyze the business model for all 9 elements.The results found that from the Business 

Model Canvas theory which has 9 elements. For innovative products in the manufacturing business is focused on 

the 6 most important elements that consist of (1) Customer Segment (2) Value Propositions (3) Key Activities (4) 

Key Resources and (5) Cost Structure. Business Model Canvas is a comprehensive tool for analyzing all aspects 

of the manufacturing business. 

 

 Keywords: Business Model Canvas, Production business, Innovative products 

 

1. บทนํา 

 

     ในปัจจุบนัแนวโนม้พฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่างใส่ใจดูแลสุขภาพกนัมากข้ึน และเป็นหน่ึงในกระแสการดาํเนิน

ชีวิตของคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ เล่นกีฬา ออกกกาํลงักาย รวมทั้งใชผ้ลิตภณัฑ์

ท่ีทาํมาจากธรรมชาติ ทาํใหก้ระแสรักสุขภาพมีแนวโนม้ท่ีมีอตัราเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง (ศูนยวิ์จยักสิกรไทย, 2560) 

นอกจากผูบ้ริโภคจะหนัมาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งข้ึนแลว้ ผูป้ระกอบการก็ไดเ้ร่ิมคิดคน้และนาํเสนอผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ 

ทั้งอาหารเพ่ือสุขภาพ อุปกรณ์กีฬาต่างๆ เพ่ือใหสิ้นคา้มีความหลากหลาย  ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้เป็นปัจจยั

สําคญัในการสนบัสนุนการเติบโตของตลาดสินคา้เพ่ือสุขภาพ การกีฬา และการออกกาลงักายโดยดูจากสถิติการ

จดัตั้งธุรกิจกีฬา  

     ปัจจุบนัอุตสาหกรรมกีฬาในประเทศไทยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง (สุพร แซ่ตั้ง,  

2561)  จากกระแสสุขภาพ ส่งผลใหธุ้รกิจกีฬา ตลาดสินคา้เส้ือผา้และอุปกรณ์กีฬาเติบโตอย่างรวดเร็ว อาทิ ผูผ้ลิต

อุปกรณ์กีฬาและช่องทางการจาํหน่าย (สมทบ ฐิตะฐาน, 2560) ซ่ึงการเจริญเติบโตกา้วหนา้ของประเทศมาจากการ

พฒันาเศรษฐกิจ ตอ้งอาศยัการพฒันาผลิตภณัฑจึ์งมีการผลกัดนัใหมี้การนาํการวิจยัพฒันานวตักรรมใหม่ต่างๆโดย

การดําเนินธุรกิจเกิดใหม่ (สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ, 2559) มุ่งเน้นคุณค่าท่ีสร้างข้ึนท่ีตัวผลิตภัณฑ์

นวตักรรม (Innovation Product) นัน่คือ การพฒันาและนาํเสนอผลิตภณัฑใ์หม่ไม่ว่าจะ เป็นดา้นเทคโนโลยี หรือ

วิธีการใช ้รวมไปถึงการปรับปรุง ผลิตภณัฑเ์ดิมท่ีมีอยู่ใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน (สมนึก เอ้ือจิระพงษ์

พนัธ์และคณะ, 2553) หากดูแนวโน้มการเติบโตของตลาดสินคา้เพ่ือสุขภาพและการออกกาํลงักายของคนไทย

สะทอ้นให้ผูวิ้จยัเห็นโอกาสทางธุรกิจ จากความสําคญัท่ีกล่าวมาทาํให้พบว่า “ธุรกิจเพ่ือการผลิตแผ่นยางเทเบิล
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เทนนิส” เป็นธุรกิจท่ีน่าสนใจเน่ืองจากเป็นผลิตภัณฑ์นวตักรรมท่ีจะถูกผลิตและนําเสนอข้ึนในเชิงพาณิชย์ 

ผูป้ระกอบการท่ีจะลงทุนตอ้งการเคร่ืองมือสาํหรับเร่ิมตน้ธุรกิจหรือปรับปรุงธุรกิจเดิมใหเ้ติบโตมากยิ่งข้ึน ท่ีช่วยให้

ผูป้ระกอบการสามารถมองเห็นภาพรวมของธุรกิจไดค้รบทุกมิติมากข้ึน และช่วยในการประเมินความเส่ียงในการ

ลงทุนให้แก่ผูป้ระกอบการ และตอบโจทยท่ี์สําคญัของการทาํธุรกิจได ้Business Model Canvas เคร่ืองมือหน่ึงท่ี

นิยมใช ้เป็นการสร้างหรือวางแผน Business Model โดยจะทาํการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ขอ้มูลในดา้นลูกคา้และ

ตัวธุรกิจเองลงในแต่ละช่องความหมายสัมพนัธ์เก่ียวของกับรูปแบบธุรกิจ ซ่ึงระบุ 9 กิจกรรม ได้แก่ คุณค่าท่ี

นาํเสนอ กลุ่มลูกคา้ สายสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ช่องทางเขา้ถึงลูกคา้ รูปแบบของรายได ้พนัธมิตรทางการคา้ งานหลกัท่ี

ทาํ ทรัพยากรหลกั และโครงสร้างตน้ทุน เพ่ือใชผ้ลการวิเคราะห์ขอ้มูลและระบุประเด็นในการออกแบบและสร้าง

แบบจาํลองธุรกิจ (Osterwalder and Pigneur, 2009) จากเหตุผลและความสาํคญัท่ีกล่าว นาํมาสู่ความน่าสนใจในการ

วิจัย เพ่ือศึกษานวตักรรมทางธุรกิจ Business Model Canvas และเสนอแนวทางในการจัดทํา Business Model 

Canvas สาํหรับธุรกิจการผลิตโดยเนน้การวิเคราะห์โมเดลธุรกิจ  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

     นวตักรรมมีความสาํคญัต่อการพฒันาความสามารถทางการแข่งขนัของประเทศ เป็นส่ิงใหม่ท่ีเกิดจากการใช้

ความคิดสร้างสรรค ์ความรู้ผนวกกบัความสามารถในการบริหารจดัการ เพ่ือสร้างใหเ้กิดเป็นธุรกิจนวตักรรมหรือ

ธุรกิจใหม่ท่ีมีประโยชนต่์อเศรษฐกิจและสงัคม (ณฐันยั ตรีเนตรสมัพนัธ์ และสุทศัน ์รัตนเก้ือกงัวาน, 2559) 

นวตักรรมเป็นส่ิงมีคุณค่าในตวัของมนัเอง หากส่ิงนั้นมีคุณค่าในทางเศรษฐกิจกส็ามารถตีค่าเป็นตวัเงินได ้ซ่ึงมีผูค้น

ยินดีท่ีจะจ่ายในส่ิงแปลกใหม่นั้น (วิมลมาส, 2557) เม่ือพูดถึงนวตักรรมเชิงพาณิชย ์มีนวตักรรมหน่ึงท่ีสาํคญั คือ 

นวตักรรมรูปแบบการทาํธุรกิจ หรือ โมเดลธุรกิจ เป็นส่ิงท่ีทาํใหธุ้รกิจสามารถเพ่ิมค่าเชิงพาณิชยไ์ดอ้ยา่งแตกต่าง

จากธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนั โดยโมเดลธุรกิจ คือ ส่ิงกาํหนดแนวทาง วิธีการหรือวิธีดาํเนินการและหลกัการท่ีกิจการจะ

ใชใ้นการทาํธุรกิจท่ีสามารถนาํเสนอคุณค่าของสินคา้หรือบริการท่ีน่าสนใจใหก้บักลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย อธิบายถึง

ขอบเขตและโครงสร้างของตวัธุรกิจ วิธีการและตรรกะของการส่งต่อคุณค่าดงักล่าวไปสู่ผูบ้ริโภค และวิธีการท่ีจะ

เกบ็เก่ียวผลตอบแทนท่ีจะเกิดข้ึนอยา่งมีประสิทธิภาพ ใหป้ระสบผลสาํเร็จและมีผลกาํไร รวมถึงสามารถแสวงหา

ผลตอบแทนจากวิธีการสร้างคุณค่าน้ีไดอ้ยา่งย ัง่ยืน โดยการมองภาพรวมของธุรกิจนวตักรรมจะใชเ้คร่ืองมือท่ี

เรียกวา่ BUSINESS MODEL CANVAS  

     BUSINESS MODEL CANVAS เป็นเคร่ืองมือหน่ึง ท่ีช่วยวิเคราะห์และออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่และธุรกิจ (ศศิ

มา สุขสว่าง, 2560) มีองคป์ระกอบท่ีสาํคญัเหมาะสาํหรับนาํไปสร้างนวตักรรมโมเดลธุรกิจ ซ่ึงแต่ละองคป์ระกอบ 

ยงัมีความเป็นกลาง สามารถอธิบายรูปแบบธุรกิจไดดี้ท่ีสุด และมีความครอบคลุมสามารถนาํไปใชไ้ดก้บัในทุก

อุตสาหกรรม เป็นเสมือนเคร่ืองมือท่ีช่วยในการวางแผนธุรกิจซ่ึงจะช่วยให้เห็นภาพ ไดอ้ย่างครบถว้น เพราะ

มองเห็นจุดจุดดอ้ยผา่นปัจจยัทั้ง 9 ดา้น ท่ีจบทุกอยา่งไวใ้นแผน่ผืนผา้แผน่เดียว (Osterwalder and Pigneur, 2009) ซ่ึง

ช่วยในการกาํหนดยุทธศาสตร์กลยุทธ์ ประเมินความสาํเร็จของแผนงาน และเลือกรูปแบบธุรกิจ ท่ีมีประสิทธิภาพ
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และเหมาะสมกบัธุรกิจ โดยแบ่งโครงสร้างในการวางแผนและกาํหนดกลยุทธ์ ครอบคลุมส่ีพ้ืนท่ีหลกัของธุรกิจคือ 

สินคา้หรือบริการของธุรกิจ ลูกคา้ โครงสร้างพ้ืนฐาน และความสามารถทางการเงิน สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 9 

องค์ประกอบ ไดแ้ก่ 1. กาํหนดกลุ่มเป้าหมาย 2. คุณค่าท่ีนาํเสนอ 3. การสร้างสายสัมพนัธ์ลูกคา้ 4. ช่องทางการ

เข้าถึงกลุ่มลูกค้า 5. กิจกรรมหลักท่ีช่วยขับเคล่ือนธุรกิจ  6. หุ้นส่วนหลัก 7. ทรัพยากรท่ีจําเป็นของธุรกิจ 8.

โครงสร้างต้นทุน 9. รูปแบบรายได้ เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวของยุทธวิธีดําเนินการผ่านโครงสร้างองค์กร 

กระบวนการ และระบบ ซ่ึงจะช่วยในการวางแผนธุรกิจอย่างรอบดา้น (สาํนกัประสานดา้นการต่างประเทศ, 2557) 

ธุรกิจ startups ท่ีใช ้Business Model Canvas จะประสบความสําเร็จในการพฒันากา้วหนา้มากกว่าบริษทัท่ีไม่ได ้

ใช(้Fabio da Silva Piñeiro et.al, 2017) Business Model Canvas จึงกลายเป็นเคร่ืองมือแกปั้ญหารูปแบบธุรกิจท่ีนิยม

ใช้ในธุรกิจ startups ซ่ึงเป็นโมเดลท่ีช่วยสร้าง พฒันานวตักรรมและผลิตภณัฑ์ใหม่ มีองค์ประกอบท่ีสําคญัของ

โมเดลธุรกิจ  9 ประการ ทั้งน้ีการสร้างนวตักรรมรูปแบบการทาํธุรกิจ ยงัอาจนาํไปสู่การสร้างไอเดียใหม่ๆ ท่ีจะทาํ

ใหเ้กิดผลิตภณัฑน์วตักรรม 

     ผลิตภณัฑน์วตักรรม คือ การพฒันาสินคา้ใหม่และการปรับปรุงผลิตภณัฑท่ี์มีการวิจยัพฒันาและผลิตข้ึนในเชิง

พาณิชยท่ี์ไดใ้หดี้ข้ึนหรือเป็นส่ิงใหม่ในตลาด (ศศิมา สุขสว่าง, 2560) ทั้งดา้นเทคโนโลยี หรือวิธีการใช ้รวมไปถึง

การปรับปรุง ผลิตภณัฑเ์ดิมท่ีมีอยู่ใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน ถือเป็นผลิตผลของธุรกิจ โดยอาจจะอยู่ใน

รูปของตวัสินคา้หรือบริการ นวตักรรมน้ีอาจจะเป็นของใหม่ต่อโลก ต่อประเทศหรือแมแ้ต่ต่อองคก์ร (กรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม.  2560) ซ่ึงกระบวนการวิเคราะห์โมเดลธุรกิจสาํหรับผลิตภณัฑใ์หม่ ตอ้งอาศยัการวิเคราะห์แนวคิด

ผลิตภณัฑใ์หม่ ในงานวิจยัน้ีนาํเสนอ 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1.การสร้างแนวความคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์หม่ เป็นการนาํ

แนวคิดในการพฒันาผลิตภัณฑ์วิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพของผลิตภณัฑ์ทาํให้แน่ใจว่าแนวคิดผลิตภณัฑ์

สามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดไดห้รือไม่เป็นวิธีการคน้หาความคิดท่ีเป็นไปไดแ้ละมองเห็นช่องทางท่ี

จะขายผลิตภณัฑ ์(ช่ืนจิตร องัวราวงศ ์และ ไพบูลย ์ญาณกิตต์ิกูร, 2560) 2. การพฒันาและทดสอบแนวความคิด นาํ

แนวความคิดท่ีผ่านการคดัเลือกแลว้นั้นมาพฒันาให้มีความชัดเจนมากข้ึน และนาํไปทดสอบกบักลุ่มผูบ้ริโภค

เป้าหมาย เพ่ือวดัความรู้สึกและการยอมรับในผลิตภณัฑ์ตวัใหม่ และ 3.การวิเคราะห์สภาพทางธุรกิจ เป็นการ

วิเคราะห์สถานการณ์และความเป็นไปไดท้างธุรกิจ ในการนาํผลิตภณัฑอ์อกจาํหน่าย เช่น การคาดคะเนถึงความ

ตอ้งการซ้ือ ตน้ทุนและผลกาํไรท่ีจะไดรั้บ เป็นตน้ 
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3. วธีิการศึกษา 

 

     การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้วิธีวิเคราะห์ขอ้มูลจากข้อมูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data) ใชก้ารวิเคราะห์เชิงพรรณนา กาํหนดการใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงเอกสาร (Documentary Research) 

เป็นการศึกษารวบรวมทฤษฎีและผลงานวิจัยต่างๆในการกาํหนดขอบเขตและสร้างเคร่ืองมือให้ครอบคลุม

วตัถุประสงค์งานวิจยั เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบกรณีศึกษา ผูวิ้จยัจึงรวบรวมและใชวิ้ธีการวิเคราะห์ขอ้มูล

ทุติยภูมิ (Secondary Data Analysis) เป็นเคร่ืองมือในการดาํเนินการวิจยัคร้ังน้ี โดยศึกษารูปแบบการดาํเนินธุรกิจ

แลว้วิเคราะห์ขอ้มูล ตาม 9 องคป์ระกอบหลกัของแม่แบบโมเดลธุรกิจ  Business Model Canvas โดยระบุคาํจาํกดั

ความของแต่ละองค์ประกอบ กาํหนดคาํถามเพ่ือหาคาํตอบของรายละเอียดในโมเดลธุรกิจในแต่ละส่วน และ

วิเคราะห์รายละเอียดในแต่ละส่วนของโมเดลธุรกิจ ซ่ึงนาํขอ้มูลมาจากงานวิจยัการแปรรูปยางพาราเป็นแผ่นยางเท

เบิลเทนนิส จากนั้นนาํขอ้มูลมาใส่ในองคป์ระกอบแต่ละส่วนของโมเดลซ่ึงแบ่งเป็น 4 ส่วนหลกัๆตาม Business 

Model Canvas ประกอบดว้ย ดา้นการเสนอคุณค่า ดา้นลูกคา้ ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานธุรกิจ และ ดา้นการเงินของ

ธุรกิจ ทั้งหมดน้ีนาํมาวิเคราะห์ และนาํมาจดัทาํ Business Model Canvas เพ่ือธุรกิจนวตักรรมการผลิต กรณีศึกษา

การผลิตแผน่ยางเทเบิลเทนนิส ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑน์วตักรรมเชิงพาณิชย ์และสรุปผลเป็นการบรรยาย  

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

     จากการวิเคราะห์และรวบรวมขอ้มูล พบว่า Business Model Canvas สามารถใชวิ้เคราะห์แบบจาํลองทาง

ธุรกิจได้เป็นอย่างดี โดยสามารถจาํแนกให้เห็นความเช่ือมโยงของแต่ละองค์ประกอบ ได้อย่าง โดยในแต่ละ

องค์ประกอบมีความสําคญัในการขบัเคล่ือนธุรกิจให้เติบโตและอยู่รอดในสภาพการแข่งขนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง

อย่างรวดเร็ว (ธนรักษ ์พ่ึงธรรมะสกุล, 2558) และสอดคลอ้งกบังานวิจยั ท่ีกล่าวว่า การเช่ือมโยงขององคป์ระกอบ

หลกั 9 องคป์ระกอบ มีความเป็นระบบ ไม่ซบัซอ้น เขา้ใจง่าย สะดวกต่อการบริหารจดัการธุรกิจ ถึงความสอดคลอ้ง

เช่ือมโยงสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั หากปัจจยัทางธุรกิจนั้นเปล่ียนแปลงไป โมเดลธุรกิจจะตอ้งปรับเปล่ียนไปดว้ย 

สามารถนาํมาประยุกตใ์ชก้บัการพฒันาโมเดลนวตักรรมใหม่ท่ีมีตวัตนทางกายภาพไดด้ว้ยและอาจมีรายละเอียดท่ี

แตกต่างกนัไดข้ึ้นอยู่กบัการวิจยัพฒันานวตักรรมใหม่สู่เชิงพาณิชยน์ั้นเป็นนวตักรรมเกิดจากข้ึนท่ีส่วนใด  (ณัฐนยั 

ตรีเนตรสัมพนัธ์ และสุทศัน์ รัตนเก้ือกงัวาน, 2559) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั ท่ีพบว่า รูปแบบการดาํเนินงานท่ี

แตกต่างกนัทาํให้ในการนาํโมเดลธุรกิจน้ีไปปรับใช้จึงมีองคป์ระกอบย่อยท่ีแตกต่างกนั (รัชนีกร ตรีสมุทรกุล, 

2558)โดยผลการวิจัยคร้ังน้ีทาํให้ทราบว่าองค์ประกอบอะไรบ้างท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์วตักรรมให้

ความสําคัญ ซ่ึงในธุรกิจผลิตภัณฑ์นวัตกรรมให้ความสําคัญกับทั้ ง 9 องค์ประกอบท่ีครอบคลุม โดยแต่ละ

อุตสาหกรรมใชใ้นแต่ละองคป์ระกอบท่ีแตกต่างกนั เพ่ือใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาด  
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จากกรณีศึกษาไดผ้ลวิจยัการวิเคราะห์ผลิตภณัฑใ์หม่ สามารถนาํเสนอแบบจาํลองทางธุรกิจ Business 

Model Canvas โดยสรุปรายละเอียดตามประเดน็ทั้ง 9 ดา้นในการวิเคราะห์ตามกรอบ แนวคิด ดงัรูปท่ี 2 

 
Key Partner Key Activities Value Propositions Customer Relationships Customer Segment 

 

กลุ่มผูข้ายวตัถุดิบ

ยางพารา บริษทัผูผ้ลิต 

และตวัแทนจาํหน่าย 

แผน่ยางเทเบิลเทนนิส 

 

 

1.) พฒันาสูตรยางพาราท่ี

เหมาะสมสาํหรับการทาํ

ยางเทเบิลเทนนิส   

2.) สร้างแผน่ยางเทเบิล

เทนนิสตน้แบบท่ีสามารถ

นาํไปต่อยอดและใชไ้ด้

จริงในเชิงพาณิชย ์ 

3.) หาสูตรและวธีิการเพื่อ

ผลิตแผน่หนา้ยางเทเบิล

เทนนิสจากยางพารา 

4.) หาสูตรและวธีิการเพื่อ

ผลิตแผน่ฟองนํ้ าเทเบิล

เทนนิสจากนํ้ ายางพารา 

5.) จดัการแข่งขนั เพื่อโป

รโมทสินคา้  

6.) สร้างการรับรู้และการ

ยอมรับในผูบ้ริโภค และ 

7.) การผลิตและจดั

จาํหน่ายแผน่ยางเทเบิล

เทนนิส 

 

 

1.) เป็นผลิตภณัฑแ์ผน่ยางเทเบิล

เทนนิสท่ีผลิตจากยางพาราไทย 

คิดคน้นวตักรรมการผลิตโดยคน

ไทย ดว้ยการผลิตเป็นรายแรก

ในประเทศไทย  

 

2.) ขายในราคาท่ีสามารถจบัตอ้ง

ได ้คุณภาพของสินคา้ เทียบเท่า

แบรนดช์ั้นนาํ คุณสมบติัไดต้าม

ความตอ้งการลูกคา้ 

 

3.) ส่งเสริมการบริโภคสินคา้

ภายในประเทศ และช่วยเหลือ

เกษตรกรยางพาราไทย  

 

 

1.) จะให้บริการผา่น

ออฟไลน์ผา่นทางหนา้ร้าน

ตวัแทนจาํหน่ายท่ีผูบ้ริโภค

นิยม คือ ร้านปิงปอง

อินเตอร์ และ ร้านเซ่ียงไฮ้

สปอร์ต 

 

2.) สร้างเครือข่ายการ

เช่ือมต่อผา่นระบบ

ออนไลน์ ไดแ้ก่ เวบ็ไซต ์

ไลน์แอดร้านปิงปองชั้นนาํ  

และกลุ่มเฟซบุค๊ 

 

1.) กลุ่มผูเ้ล่นกีฬาปิงปอง

ทัว่ไป  

 

2.) กลุ่มนกักีฬาปิงปอง 

 

Key Resource Channels 

1.) องคค์วามรู้นวตักรรม

การผลิตแผ่นยาง  

2.) อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเป็น

รูปธรรม เช่น เคร่ืองจกัร 

ทรัพยสิ์นทางปัญญา  

3.) ครุภณัฑ ์ไดแ้ก่ 

แม่พิมพ ์เคร่ืองอดัไฮโดร

ลิค เคร่ืองตียาง  

1.) ร้านปิงปองอินเตอร์  

2.) เวบ็ไซตร้์านปิงปองอินเตอร์  

3.)ไลน์แอดร้านปิงปองอินเตอร์  

4.) ร้านเซ่ียงไฮส้ปอร์ต   

5.) เวบ็ไซตร้์านเซ่ียงไฮส้ปอร์ต   

6.) ไลน์แอดร้านเซ่ียงไฮส้ปอร์ต   

7.) กลุ่มเฟซบุค๊  

8.) ผ่ า น ท า ง ส ถ า น ท่ี จัด ก า ร

แข่งขนั  

 

Cost Structure Revenue Streams 

ตน้ทุนในการผลิตท่ีเหมาะสม รวมถึงตน้ทุนทั้งหมดท่ีจะเกิดข้ึนในการดาํเนินการ แบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วนหลกัคือ 1.) จากทรัพยากร (Key Resource) 2.) จากกิจกรรมหลกัท่ีช่วยใน

การขบัเคล่ือนธุรกิจ (Key Activities)  

 

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์แผ่นยางเทเบิลเทนนิส และ

ฟองนํ้ าปิงปอง 

 

 

รูปที่ 2 การวิเคราะห์ Business Model Canvas ธุรกิจการผลิตผลิตภณัฑแ์ผน่ยางเทเบิลเทนนิสกรณีศึกษา 

ท่ีมา: ผูวิ้จยั 
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5.สรุปผลการศึกษา 

 

ผลวิจยัการวิเคราะห์ผลิตภณัฑใ์หม่ ท่ีไดมี้การรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจากการทดสอบแนวคิดผูบ้ริโภคท่ีมี

ต่อนวตักรรมผลิตภณัฑ ์พบวา่ ผลิตภณัฑแ์ผน่ยางเทเบิลเทนนิสมีความน่าสนใจท่ีผูป้ระกอบการสามารถนาํไป

พฒันาเป็นผลิตภณัฑเ์ชิงธุรกิจได ้ผูวิ้จยัขอนาํเสนอการวิเคราะห์โมเดลธุรกิจเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการพิจารณา 

โดยประยกุตใ์ชก้รอบแนวคิด Business Model Canvas ในการวิเคราะห์ผลิตภณัฑแ์ผน่ยางเทเบิลเทนนิส ตาม

รายละเอียดโมเดลธุรกิจในกรอบแนวคิดทั้ง 9 องคป์ระกอบ เพ่ือใหผู้ป้ระกอบการท่ีสนใจ ไดเ้ห็นภาพรวมของ

ผลิตภณัฑ ์มีรายละเอียดขององคป์ระกอบยอ่ย ซ่ึงสามารถสรุปผลของธุรกิจกรณีศึกษาไดด้งัน้ี 

 

1. กลุ่มลูกค้า (Customer Segment)  

การระบุกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของธุรกิจเป็นส่วนสาํคญัของธุรกิจการผลิตแผน่ยางเทเบิลเทนนิส 

ซ่ึงเป็นนวตักรรมผลิตภณัฑใ์นตลาดอุปกรณ์กีฬาไทย การกาํหนดกลุ่มเป้าหมายทาํใหธุ้รกิจมีโอกาสท่ีจะ

ประสบความสาํเร็จมากข้ึนจากการรู้กลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจน กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของผลิตภณัฑ ์มี 2 กลุ่ม 

คือ 1.) กลุ่มผูเ้ล่นกีฬาปิงปองทัว่ไป และ 2.) กลุ่มนกักีฬาปิงปอง 

2. คุณค่าที่นําเสนอ (Value Propositions)   

คุณค่าของผลิตภณัฑแ์ผน่ยางเทเบิลเทนนิสท่ีนาํเสนอต่อลูกคา้ คือ ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีส่งออก

ยางพารามากท่ีสุดในโลก แต่ยงัแปรรูปมาใชง้านจริงไดน้อ้ยเม่ือเทียบกบัปริมาณการผลิต สินคา้ของธุรกิจ

ท่ีจะเสนอคุณค่าใหแ้ก่ลูกคา้ คือ นวตักรรมผลิตภณัฑอุ์ปกรณ์กีฬา โดยวิเคราะห์จากลกัษณะท่ีโดดเด่นของ

ผลิตภณัฑมี์ 3 ประเดน็ 1.) เป็นผลิตภณัฑแ์ผน่ยางเทเบิลเทนนิสท่ีผลิตจากยางพาราไทย คิดคน้นวตักรรม

การผลิตโดยคนไทย ดว้ยการผลิตเป็นรายแรกในประเทศไทย 2.) ขายในราคาท่ีสามารถจบัตอ้งได ้คุณภาพ

ของสินคา้ เทียบเท่าแบรนดช์ั้นนาํ คุณสมบติัไดต้ามความตอ้งการลูกคา้ 3.) ส่งเสริมการบริโภคสินคา้

ภายในประเทศ และช่วยเหลือเกษตรกรยางพาราไทย  

3. สายสัมพนัธ์ลูกค้า (Customer Relationships)  

จากขอ้มูลทุติยภูมิผลการสาํรวจทางการตลาด ช่องทางการติดต่อสร้างสายสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 

ประกอบดว้ย 1.) จะใหบ้ริการผา่นออฟไลนผ์า่นทางหนา้ร้านตวัแทนจาํหน่ายท่ีผูบ้ริโภคนิยม คือ ร้าน

ปิงปองอินเตอร์ และ ร้านเซ่ียงไฮส้ปอร์ต 2.) สร้างเครือข่ายการเช่ือมต่อผา่นระบบออนไลน ์ไดแ้ก่ 

เวบ็ไซตร้์านปิงปองอินเตอร์ ไลนแ์อดร้านปิงปองอินเตอร์ เวบ็ไซตร้์านเซ่ียงไฮส้ปอร์ต ไลน์แอดร้านเซ่ียง

ไฮส้ปอร์ต  และกลุ่มเฟซบุ๊ค เพ่ือใหค้วามช่วยเหลือ อาํนวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ ตอบปัญหาต่างๆ ไป

จนถึงการใชก้ารสร้างความสมัพนัธ์ใหค้วามสาํคญักบัลูกคา้ จะเป็นการรักษาความสมัพนัธ์ของลูกคา้ ทาํ

ใหลู้กคา้มีความผกูพนัเพ่ือใหลู้กคา้อยากจะกลบัมาซ้ือผลิตภณัฑซ์ํ้ า 
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4. ช่องทางการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า (Channels)  

ช่องทางในการส่ือสารกบัลูกคา้ และจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ท่ีธุรกิจใชใ้นการส่ือสารและติดต่อกบั

ลูกคา้ จะวิเคราะห์ช่องทางจากการสาํรวจตลาดท่ีสามารถตอบสนองลูกคา้ไดอ้ยา่งทัว่ถึงและตรงตาม

กลุ่มเป้าหมายทั้งออนไลนแ์ละออฟไลน ์มี 8 ช่องทางคือ 1.) ร้านปิงปองอินเตอร์ 2.) เวบ็ไซตร้์านปิงปอง

อินเตอร์ 3.)ไลนแ์อดร้านปิงปองอินเตอร์ 4.) ร้านเซ่ียงไฮส้ปอร์ต  5.) เวบ็ไซตร้์านเซ่ียงไฮส้ปอร์ต  6.) ไลน์

แอดร้านเซ่ียงไฮส้ปอร์ต  7.) กลุ่มเฟซบุ๊ค และ 8.) ผา่นทางสถานท่ีจดัการแข่งขนั  

5. หุ้นส่วนหลกั (Key Partners)  

ในการทาํธุรกิจการสร้างหุน้ส่วนทางธุรกิจเป็นส่ิงสาํคญัและมีความจาํเป็น สาํหรับผลิตภณัฑแ์ผน่ยาง

เทเบิลเทนนิส  พนัธมิตรท่ีสาํคญัทางธุรกิจ คือ กลุ่มผูข้ายวตัถุดิบยางพารา บริษทัผูผ้ลิต และร้านตวัแทน

จาํหน่าย  

6. กจิกรรมหลกัที่ช่วยในการขับเคล่ือนธุรกจิ (Key Activities)  

กิจกรรมหลกัท่ีสาํคญัๆ ในธุรกิจตอ้งดาํเนินการเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องผลิตภณัฑแ์ผ่นยาง

เทเบิลเทนนิส  เน่ืองจากเป็นนวตักรรมผลิตภณัฑใ์หม่กิจกรรมหลกัท่ีตอ้งทาํคือ 1.) พฒันาสูตรยางพาราท่ี

เหมาะสมสาํหรับการทาํยางเทเบิลเทนนิส  2.) สร้างแผน่ยางเทเบิลเทนนิสตน้แบบท่ีสามารถนาํไปต่อยอด

และใชไ้ดจ้ริงในเชิงพาณิชย ์3.) หาสูตรและวิธีการเพ่ือผลิตแผ่นหนา้ยางเทเบิลเทนนิสจากยางพารา 4.) หา

สูตรและวิธีการเพ่ือผลิตแผน่ฟองนํ้าเทเบิลเทนนิสจากนํ้ายางพารา 5.) จดัการแข่งขนั เพ่ือโปรโมทสินคา้ 

6.) สร้างการรับรู้และการยอมรับในผูบ้ริโภค และ 7.) การผลิตและจดัจาํหน่ายแผ่นยางเทเบิลเทนนิส 

7. ทรัพยากรที่ม ี(Key Resource)  

ทรัพยากรหลกัท่ีสาํคญัในการผลิตผลิตภณัฑแ์ผน่ยางเทเบิลเทนนิส  พิจารณาจากทรัพยากรท่ีธุรกิจมี

และทรัพยากรท่ีธุรกิจตอ้งมี ดงันั้นทรัพยากรสาํคญัท่ีธุรกิจมีอยู ่ ไดแ้ก่ องคค์วามรู้นวตักรรมการผลิตแผน่

ยาง อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเป็นรูปธรรม เช่น เคร่ืองจกัร ทรัพยสิ์นทางปัญญา ครุภณัฑ ์และทรัพยากรท่ีธุรกิจตอ้ง

มี ท่ีสาํคญัของธุรกิจท่ีสามารถสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัผลิตภณัฑไ์ด ้คือ ทรัพยากรการเงิน และ

ทรัพยากรบุคคล  

8. โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure)  

โครงสร้างตน้ทุนธุรกิจสาํหรับธุรกิจการผลิตแผน่ยางเทเบิลเทนนิส ซ่ึงเป็นนวตักรรมผลิตภณัฑใ์หม่ 

จึงมีการกาํหนดเป้าหมายตน้ทุนในการผลิตท่ีเหมาะสม รวมถึงตน้ทุนทั้งหมดท่ีจะเกิดข้ึนในการดาํเนินการ 

แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกัคือ 1.) จากทรัพยากร (Key Resource) 2.) จากกิจกรรมหลกัท่ีช่วยในการ

ขบัเคล่ือนธุรกิจ (Key Activities)  

9. รูปแบบรายได้ (Revenue Streams)  

กระแสรายไดท่ี้ไดรั้บจากการดาํเนินธุรกิจจากการท่ีเสนอคุณค่าใหก้บัลูกคา้ท่ีลูกคา้ยินดีท่ีจะ

จ่ายเงินเพ่ือซ้ือหามาของธุรกิจการผลิตผลิตภณัฑแ์ผน่ยางเทเบิลเทนนิส เน่ืองจากเป็นสินคา้ผลิตภณัฑแ์ผน่

ยางเทเบิลเทนนิสรายไดห้ลกั ยอดขายจากการขายแผน่ยางเทเบิลเทนนิส และฟองนํ้าปิงปอง 
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ข้อเสนอแนะ 

 

      งานวิจยัน้ี สามารถนาํไปใชป้ระโยชนต่์อผูต้อ้งการเร่ิมตน้ธุรกิจ ผูป้ระกอบการรายยอ่ย รวมไปถึงผูท่ี้ตอ้งการท่ี

จะเร่ิมสร้างธุรกิจเป็นของตวัเองโดยสามารถนาํ Business Model Canvas ไปประยกุตใ์ชใ้นการสร้างและต่อยอดใน

การพฒันาธุรกิจประเภทในอุตสาหกรรมการผลิตอ่ืนๆได ้และสามารถสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของ

ธุรกิจ ซ่ึงจากการวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมการผลิตนั้นจะใหค้วามสาํคญักบั 5 องคป์ระกอบหลกัท่ีมีความสาํคญั

มากท่ีสุด ประกอบดว้ย (1) กาํหนดกลุ่มเป้าหมาย (Customer Segment) (2) คุณค่าท่ีนาํเสนอ (Value Propositions) 

(3) กิจกรรมหลกัท่ีช่วยขบัเคล่ือนธุรกิจ (Key Activities) (4) ทรัพยากรท่ีจาํเป็นของธุรกิจ (Key Resources) และ (5) 

โครงสร้างตน้ทุน (Cost Structure) จะไม่เนน้ในส่วนดา้นการตลาด และในกรณีศึกษาธุรกิจการผลิตแผน่ยางเทบิล

เทนนิสกใ็หค้วามสาํคญักบั 5 องคป์ระกอบหลกัเช่นเดียวกนั  
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กลยุทธ์การเพิม่ยอดขาย บริษทั AAA คอนกรีต จาํกดั 

Marketing Strategies, Case Study AAA Concrete co.,ltd. 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือกาํหนดกลยทุธ์การเพ่ิมยอดขายของบริษทั ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตสินคา้

คอนกรีต ให้ไดต้ามเป้าหมายท่ีกาํหนด โดยทาํการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ วิเคราะห์หาสาเหตุท่ีทาํให้ยอดขาย

ลดลงดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึกบุคลากรในแผนกขาย 7 คนและลูกคา้ 3 คน ของบริษทัโดยดว้ยคาํถามปลายเปิด 

เนน้ใหผู้ถู้กสมัภาษณ์บอกเล่าเร่ืองราวอย่างตรงประเด็น วิเคราะห์เปรียบเทียบคู่แข่งในธุรกิจเดียวกนัในแต่ละ

กลุ่มสินคา้ และจาํแนกสาเหตุของปัญหายอดขายลดลงท่ีมีความแตกต่างกนัใหอ้ยูใ่นกลุ่มปัญหาเดียวกนัและวดั

ความถ่ีของปัญหาด้วยการแบ่งกลุ่มข้อมูล กาํหนดกลยุทธ์แนวทางการเพ่ิมยอดขาย ทาํการเปรียบเทียบ

งบประมาณ ขอ้ดีขอ้เสีย จากนั้นทาํการเลือกแนวทางและกาํหนดแผนการปฏิบติังาน (Action Plan) ในแต่ละ

แนวทางเลือกซ่ึงประกอบดว้ยแนวทางการพฒันาและเพ่ิมช่องทางการตลาดออนไลน ์(Online Marketing) และ

แนวทางการให้บริการท่ีดีเลิศ (Service Excellent) โดยมีดัชนีในการช้ีวดัคือการเพ่ิมกลุ่มลูกค้ารายย่อย 

ประสิทธิภาพของช่องทางออนไลน์ ความล่าชา้ในกระบวนการจดัส่ง ระยะเวลาการทาํงานของบริการป้ันจัน่ 

โดยมีเป้าหมายคือเพ่ิมยอดขายของบริษทัจาก 223,517,808 บาท (2560) เป็น 250,000,000 บาท ในปี 2562 หรือ 

12% และเพ่ิมยอดขายเป็น  375,000,000 บาท ในปี 2564  

คาํสาํคัญ: การเพ่ิมยอดขาย  ผู้ผลิตสินค้าคอนกรีต 
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ABSTRACT 

This research purposes to analyze the strategies to increase firm sales, which is infield of 

manufactured concrete product. This Research was conducted by qualitative method. Studying and analyzing 

the cause of depreciate sales problem by depth interview, gather the data from the sales department and 

customers with open- ended questions.  The questionnaires emphasize interviewee told direct and precise 

problems.  Benchmarking the competitors in the same industry in different product line, then group the cause 

of problems; analyze the frequency cause of sales problem by using matrix analysis.  Determine the strategies 

by comparing budgeting pros and cons.  Then choose the probable neat solutions, prescribe the action plan in 

each strategy, which is concluded of online marketing strategy and service excellent strategy.  The key 

performance indices ( KPI)  consist of the increasing of new customer segmentation, online marketing 

performance, the delay in product transportation, and the carnage services. The finalize objective is increasing 

the firm sales from 223,517,808  THB  (2017)   to 250,000,000 THB in 2019  increasing 12 percent and 

continuous increased to  375,000,000 THB in 2021  

Key word: Increasing Sales, Concrete Product 

1.บทนํา 

บริษทั  AAA คอนกรีต จาํกดั  ประกอบธุรกิจผลิตสินคา้คอนกรีตเสริมเหล็กสาํหรับงานก่อสร้าง ซ่ึง

ไดท้าํการผลิตสินคา้หลากหลายชั้นคุณภาพสาํหรับลูกคา้หลายกลุ่มในปัจจุบนั สภาพการแข่งขนัในตวัธุรกิจมี

การแข่งขนัมากข้ึน เน่ืองจากมีธุรกิจท่ีเกิดใหม่มากข้ึน โดยกิจการท่ีเร่ิมตน้ใหม่นั้นโดยมากจะใชก้ลยุทธ์ดา้น

ราคา ซ่ึงส่งผลต่อยอดขายรวม มีการแข่งขนัสูงในดา้นการใหบ้ริการอาทิเช่น การใหเ้ครดิตในการซ้ือขายสินคา้ 

การส่งสินคา้ไดต้ามกาํหนดตามขอ้ตกลงโดยคู่แข่งขนัส่วนมากจะใชท้ั้ง กลยุทธ์ดา้นราคาของตวัสินคา้และกล

ยุทธ์สร้างความแตกต่างในการ อย่างไรก็ตามบริษทัตาํเป็นตอ้งพฒันาความสามารถในการให้บริการในดีข้ึน

อย่างต่อเน่ือง เพ่ือป้องกนัไม่ให้สภาวะการแข่งขนัในธุรกิจส่งผลต่อยอดขายมากไปกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 

จากขอ้มูลยอดขายบริษทั AAA คอนกรีต จาํกดั ในช่วงปี 2558-2560 พบว่ายอดขายรวมของบริษทัลดลงอย่าง

ต่อเน่ือง โดย 2558 มียอดขายรวมเท่ากบั 402,991,595 บาทลดลงเป็น 223,517,808 บาท โดยในปี 2560 ลดลง
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ประมาณ 179,473,787  บาท หรือ 44.54% ผูวิ้จยัจึงไดศึ้กษากลยุทธ์และหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเพ่ือ

นาํไปใชบ้ริหารจดัการธุรกิจใหมี้ประสิทธิภาพและเกิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั โดยเพ่ิมยอดขายไดจ้ริง 

เกิดความแตกต่างและตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ กาํหนดแผนระยะสั้นจนไปถึงระยะยาวอย่างย ัง่ยืน

โดยมุ่งเน้นวิเคราะห์แนวทางเลือก กาํหนดแผนปฏิบติังานสร้างตวัช้ีวดัในแต่ละทางเลือกอย่างชัดเจนและ

สามารถนาํไปแกไ้ขปัญหาไดจ้ริงมีเป้าหมายในการเพ่ิมยอดขายดงัแผนภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่1 ยอดขายรวมต่อปี 

2. แนวคดิและทฤษฎทีีใ่ช้ในการศึกษา 

ในการศึกษาเพ่ือหาสาเหตุและกาํหนดกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมยอดขายสินคา้คอนกรีตเสริมเหล็กของบริษทั 

AAA คอนกรีต จาํกัด ผูศึ้กษาขอนําเสนอ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพ่ือใช้เป็นแนวทางใน

การศึกษาตามหวัขอ้ดงัน้ี  

แนวคิดการวเิคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal factor Analysis)    

 การระบุปัจจยัเพ่ือกาํหนดเป้าหมายขององค์กร โดยการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัขององค์กรโดยการ

พิจารณาปัจจยัภายใน  (Internal Factor) ประกอบไปดว้ยจุดแข็ง (Strengths)  และจุดอ่อน  (Weaknesses)  ซ่ึง

เป็นปัจจัยท่ีสามารถควบคุมแก้ไขและพัฒนาให้ดีข้ึนได้เพ่ือให้รู้จักตนเอง (เอกชัย บุญยาทิษฐาน, 2553) 
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วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนัในปัจจยัทุกดา้นขององคก์รเช่น ระบบการทาํงาน กระบวนการทาํงาน โครงสร้าง

องคก์ร ทรัพยากรในการทาํงานประกอบดว้ย ทกัษะของคน การจดัการองคก์ร เทคโนโลยี เป็นตน้  

ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่ายและการส่งเสริมการตลาด 

 การศึกษาความตอ้งการของลูกคา้ เพ่ือนาํมาพฒันาตวัผลิตภณัฑแ์ละบริการใหดี้และมีคุณภาพทาํให้

ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ ใส่ใจในลูกคา้ (E. Jerome McCarthy ,1960) การใหบ้ริการท่ีดีจึงตอ้งอาศยั กลยุทธ์ใน

ดา้นการตลาดเขา้มาช่วย โดยการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเนน้ ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) เป็นองคป์ระกอบท่ีทาํใหก้ลุ่มลูกคา้เกิดความพึงพอใจตอบสนองความตอ้งการของผูซ้ื้อและเต็มใจ

ซ้ือ (Willing to pay)  ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place or Distribution) คือช่องทางในการจดัจาํหน่ายและส่ง

สินคา้เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ จาํหน่ายสินคา้สู่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย (Channels of distribution) 

ให้ความสําคญักบัการบริหารการจดัส่ง (Kotler & Armstrong, 2009, p. 5) ให้ลูกคา้เกิดความสะดวกและพึง

พอใจโดยมุ่งหวงัผลกาํไร การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

แนวคิดกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management: CRM)

 การให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าท่ีมี โดยมีแนวความคิดในการให้ลูกค้าเป็น

ศูนยก์ลางของระบบกระบวนการบริหารงาน ทั้งน้ีลูกคา้หรือองค์กรมีประเภทและระดบัของความสัมพนัธ์ท่ี

แตกต่างกนั องคก์รหรือบริษทัจะตอ้งหาใหไ้ดว้า่ ลูกคา้แต่ละรายมีรูปแบบความสัมพนัธ์กบัองคก์รอยา่งไร การ

จะสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ท่ีมีความแตกต่างของระดบัความสัมพนัธ์ กลยุทธ์การบริหารลูกคา้สมัพนัธ์กจ็ะ

มีความแตกต่างกนัประกอบดว้ย กลยุทธ์การหากลุ่มลูกคา้ใหม่และการใชก้ลยทุธ์การบริหารลูกคา้สมัพนัธ์เพ่ือ

หาลูกคา้กลุ่มใหม่ (New Customer Acquisition) การสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ท่ีเคยซ้ือหรือใชบ้ริการใหเ้กิด

ความประทบัใจ การรักษาฐานลูกคา้ดว้ยกลยทุธ์การบริหารลูกคา้สมัพนัธ์ ภานุ ลิมานนท ์(2548,น. 71-72)  

แนวคิดการทาํตลาดออนไลน์ (Online Marketing)      

 แนวคิดการประกอบธุรกิจในรูปแบบการทาํการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) นั้นจะส่งผลดีกบั

องคก์ร อีกทั้งความสามารถในการจาํแนก (Identity) กลุ่มลูกคา้ไดอ้ย่างชดัเจนว่าเป็นกลุ่มไหน มีความตอ้งการ

อะไรในการซ้ือสินคา้ออนไลน์ รวมถึงสามารถเก็บขอ้มูลส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการได ้(Smith and Chaffey, 2005) 

สามารถรู้ความต้องการของผูบ้ริโภคได้ (Anticipating) ทาํให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ (Satisfy) และเกิด

ประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุด (Effectively) โดยมีคุณประโยชน์จากการทําตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 5Ss 

ประกอบดว้ย การขาย (Sell) จากช่องทางการขายท่ีเพ่ิมมากข้ึน การบริการ (Service) ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงได้

สะดวกตลอดเวลา  ช่วยทาํใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึน จากการพูดคุยสอบถามรายละเอียดมาก ช่วยลดค่าใช้

หรือทดแทนค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงาน สร้างแบรนใหเ้ป็นท่ีรู้จกั  
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3. วธีิการศึกษา 

 การศึกษากลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมยอดขายทาํการศึกษาโดยวิธีการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Quantity Research) 

โดยแบบสอบถามและการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยการเกบ็ขอ้มูลจากนั้นวิเคราะห์เพ่ือการเพ่ิม

ยอดขายใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา       

 การรวบรวมและศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิไดจ้ากการสมัภาษณ์เชิงลึกและแบบสอบถาม โดยใชวิ้ธีการเลือก

กลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ในประเด็นท่ีแตกต่างกนัแบบไม่เป็นทางการ โดยเลือก

กลุ่มตวัอย่างของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในกระบวนการทาํงานประกอบไปดว้ย ผูบ้ริหาร พนกังานขายและลูกคา้ 

ด้วยคาํถามปลายเปิด  (Open-ended questions) เปล่ียนแปลงคาํถามตามสถานการณ์ ทาํให้ผูท้าํการศึกษา

สามารถเรียบเรียงสาเหตุท่ีทาํใหย้อดขายลดลงหาแนวทางการเพ่ิมยอดขายตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาและ

สามารถนาํขอ้มูลไปใชไ้ดจ้ริงโดยทาํการสมัภาษณ์ทั้งหมด 10 คน ประกอบดว้ย ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายในท่ีทาํ

การเก็บขอ้มูลทั้งหมด 7 คน ประกอบไปดว้ย พนกังานขายทั้งหมด 5 คน ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 1 คน รองผูจ้ดัการ

ฝ่ายขาย 1 คน และลูกคา้ 3 ราย ท่ีเป็นรายหลกัของบริษทัท่ีเป็นผูรั้บเหมาและหน่วยงานราชการ โดยทั้ง 3 ราย มี

สัดส่วนยอดซ้ือสินคา้รวมเป็น 15% ของสินคา้และบริการทั้งหมดของยอดขายบริษทั โดยเนน้กลุ่มคาํถามไปท่ี 

ปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน สาเหตุท่ีทาํให้ยอดขายลดลง จุดแข็งและจุดอ่อนของบริษทั การพฒันา

กระบวนการทาํงานเพ่ือเพ่ิมยอดขาย 

3.1 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

ทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแนวคิดแผนผงัก้างปลา (Fishbone Diagram) จากนั้นแบ่งกลุ่มปัญหา 

(Grouping Analysis) ท่ีมีคาํสาํคญั (Key Words) เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุหลกัและสาเหตุรองของปัญหายอดขาย

ลดลง เรียบเรียงความสําคญัของสาเหตุของปัญหาท่ีมีผลกระทบมากท่ีสุด โดยใชก้ารจดัเรียงขอ้มูลท่ีทาํการ

สัมภาษณ์ (Matrix Analysis) เพ่ือลาํดบัความสาํคญัดว้ยจาํนวนความคิดเห็นของผูใ้หส้ัมภาษณ์ในแต่ละสาเหตุ

และสรุปสาระสําคญัของปัญหา ทาํการเปรียบเทียบขอ้มูล (Benchmarking) ทุติยภูมิประกอบดว้ยรายละเอียด

ราคาสินคา้ รายละเอียดการให้บริการ ท่ีไดม้าจากการสัมภาษณ์พนกังานขายและลูกคา้ ระหว่างคู่แข่งกบัตวั

บริษทั เพ่ือวิเคราะห์หาแนวทางปรับปรุงแกไ้ข หาวิธีแนวทางเพ่ิมยอดขายและสรุปจุดแข็งจุดอ่อนของบริษทั 

(Strength-Weakness Analysis)         
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 จากขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น ผูศึ้กษาวิจัยจะนําเสนอวิธีแก้ไขปัญหาด้วยลักษณะการ

พรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) โดยใช้ทฤษฎีต่างๆ เพ่ือใช้สร้างแนวทางการแก้ไขปัญหา 

(Solutions) นําเสนอรูปแบบแนวทางการแก้ไขสาเหตุของปัญหา ทาํการประมาณงบประมาณ จัดทาํแผน

ปฏิบติังานเพ่ือทาํการเลือกแนวทางการแกไ้ขปัญหา (Purpose Solutions) อยา่งเหมาะสม  
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รูปที ่2  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

4. ผลการศึกษา 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตวัอยา่งพนกังานขายบริษทั AAA คอนกรีต จาํกดั 

ประกอบดว้ย ผูจ้ดัการฝ่ายขาย รองผูจ้ดัการฝ่ายขาย พนักงานขายและลูกคา้ เพ่ือสรุปสาเหตุปัญหาท่ีทาํให้

ยอดขายลดลง พบวา่สาเหตุท่ีทาํใหย้อดขายลดลงมีปัจจยัดงัต่อไปน้ี  

สาเหตุจากกระบวนการทํางานและการประสานงาน     

 ผูใ้หส้ัมภาษณ์ภายในจาก 6 ใน 7 คนคิดว่าเป็นปัญหาโดยมีคาํสาํคญัท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลการ

สัมภาษณ์เชิงลึกประกอบไปดว้ย ขาดการประสานงานระหว่างกนั การส่ือสารไม่ชดัเจน เป้าหมายของบริษทั

ควรเป็นเป้าหมายเดียวกนัไม่ใช่หนา้ท่ีของแผนกใดแผนกหน่ึง การไม่ช่วยกนัแกไ้ขปัญหาในการทาํงาน ไม่

เขา้ใจหนา้ท่ีความรับผิดชอบงานแต่ละแผนก 

 สาเหตุจากที่เกดิจากบริการป่ันจัน่สาเหตุที่เกดิกระบวนการจดัส่ง     

 จากการสัมภาษณ์พบว่าฝ่ายขาย 5 ใน 7 คน และลูกคา้ 3 ใน 3 คน ไดพู้ดถึงประเด็นป่ันจัน่และปัญหา

ดา้นการจดัส่งท่ีเป็นปัญหา พบวา่ปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดปัญหาดา้นบริการป่ันจัน่มีคาํสาํคญัดงัน้ี สร้างปัญหาใหลู้กคา้ 

ไม่ทาํงานตามกาํหนดระยะเวลา ไม่แจง้ปัญหา ไม่แกไ้ขปัญหา ทาํงานล่าชา้  

สาเหตุด้านสตอ็กสินค้าไซด์มาตรฐาน       

 ผูใ้ห้สัมภาษณ์ภายใน(ฝ่ายขาย) 5 ใน 7 คน และลูกคา้ 2 ใน 3 คน มองว่าสต็อกสินคา้ไซด์มาตรฐาน

ของบริษทัมีไม่เพียงพอโดยสรุปคาํสาํคญัจากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าสินคา้มาตรฐานมีปริมาณไม่เพียงพอ 

ไม่มีสินคา้ทาํใหเ้สียโอกาสในการขายเป็นปัจจยัท่ีทาํใหเ้สียโอกาสในการขาย  

สาเหตุด้านช่องทางออนไลน์และการเพิม่กลุ่มลูกค้า     

 จากการสมัภาษณ์เชิงลึกพบวา่ฝ่ายขาย 6 ใน 7 คน และลูกคา้ 1 ใน 3 คน มีปัญหากบัช่องทางการติดต่อ

ลูกคา้ การเขา้ถึงลูกคา้ในรูปแบบออนไลน์ อย่างช่องทางเวบ็ไซดค์นขายต่างตอบวา่ลูกคา้บางส่วนเขา้ถึงบริษทั

ดว้ยช่องทางเวบ็ไซด์แต่ท่ีผ่านมาขาดการอพัเดท ใชบ้ริการไดไ้ม่ดี ดูไม่น่าสนใจ ต่างมีความเห็นว่าควรแกไ้ข
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ปัญหาเวบ็ไซด์ท่ีเป็นส่วนท่ีจะสร้างเครือข่ายออนไลน์ สร้างความน่าเช่ือถือ ดึงดูดลูกคา้กลุ่มใหม่ท่ีเป็นผูใ้ช้

โดยตรงหรือกลุ่มลูกคา้อ่ืนๆท่ีตอ้งการหาคู่คา้ท่ีดี  

 

4.1 วเิคราะห์ปัจจัยภายในของบริษัท (SW-Strength Weakness Analysis)    

 โดยสรุปจากการเรียบเรียงขอ้มูลพบว่า จุดแข็งของบริษทัคือ คุณภาพของผลิตภณัฑ ์ท่ีเป็นท่ียอมรับ

ของลูกคา้ โดยสินคา้สามารถตรวจสอบพิสูจน์ไดด้ว้ยเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางวิศวกรรมโยธาท่ีมีมาตรฐาน มี

การทดสอบคุณภาพคอนกรีตท่ีเป็นวตัถุดิบหลกัอย่างต่อเน่ือง ไดรั้บมาตรฐานท่ีมีการรับรองจากสถาบนัการ

ทดสอบท่ีมีความน่าเช่ือถืออย่าง คณะวิศวกรรมโยธาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั คณะวิศวกรรมโยธาสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั คณะวิศวกรรมโยธามหาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 

การเคลมสินคา้ 100 % ท่ีมีขอ้บกพร่องท่ีเกิดจากบริษทั (Defects) ตอบสนองความตอ้งการการใชง้านของลูกคา้

ทุกประเภทสินคา้ (Made to order)  

จุดอ่อนของบริษทัคือกระบวนการทาํงานและการส่ือสารขาดการประสานงานท่ีชดัเจนระหว่างกนั 

บางกระบวนการทาํงานยงัมีการทาํงานซํ้ าระหว่างกนั พนกังานขาดความเขา้ใจในในหนา้ท่ีการทาํงานของ

ตนเอง เม่ือประสบปัญหาในการทาํงานขาดการแกไ้ขปัญหาท่ีดี ปัญหาดา้นการบริการป่ันจัน่ท่ีมีความล่าช้า 

พนกังานไม่ทาํงานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายส่งผลใหง้านล่าชา้ สร้างปัญหาหนา้งานใหก้บัลูกคา้ทาํใหลู้กคา้

ไม่กลบัมาซ้ือซํ้ าและเลิกซ้ือสินค้ากับบริษทั สินค้าคงคลงั (Stock) สินค้ามาตรฐานมีไม่เพียงพอกับความ

ตอ้งการของลูกคา้ท่ีเขา้มาทาํใหเ้สียโอกาสในการขายสินคา้ โดยปัญหาเกิดการเก็บขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลท่ี

ดีพอทาํใหบ้ริษทัไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ไดใ้นช่วงมีความตอ้งการสินคา้เขา้มามาก ในบาง

กรณีสินคา้คงคลงัไม่สามารถขายออกกส่็งผลต่อตน้ทุนสินคา้คงคลงั (Inventory Cost) 

การจดัส่งสินคา้ท่ีมีความล่าชา้ ทาํใหลู้กคา้ไม่พึงพอใจในการใหบ้ริการของบริษทัส่งผลกระทบต่อการ

วางแผนงานของลูกคา้โดยปัญหาเกิดจากการประสานงานกบัลูกคา้ไม่ชดัเจนทาํใหเ้กิดความล่าชา้และแผนงาน

ท่ีวางไวเ้กิดความคลาดเคล่ือน ช่องทางขายสินคา้ของบริษทัท่ีมีแต่ช่องทางเดิมคือ พนกังานขาย (Sale force) 

โดย บริษทัไม่ใหค้วามสาํคญักบัช่องทางออนไลนซ่ึ์งมีความสาํคญั โดยในปัจจุบนัลูกคา้ใชช่้องทางออนไลน์ใน

การประสานติดต่อกบับริษทัเป็นหลกัโดยช่องทางออนไลน์ (Online Channel) ของบริษทัไม่มีคุณภาพขอ้มูล
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ขาดการอพัเดท ขาดความน่าเช่ือถือและเสียโอกาสในการเขา้ถึงลูกคา้เป็นปัจจยัท่ีตอ้งให้ความสําคญัอย่าง

เร่งด่วน เพ่ือกระตุน้ยอดขายของบริษทั 

 

4.2 แนวทางการแก้ไขปัญหา         

 ผูศึ้กษาไดเ้ลือกแนวทางเลือก 2 แนวทางคือ แนวทางการพฒันาและเพ่ิมช่องทางการตลาดออนไลน ์

(Online Marketing) และแนวทางการใหบ้ริการท่ีดีเลิศ (Service Excellent) การพฒันาและเพ่ิมช่องทาง

การตลาดออนไลนเ์ป็นการเพ่ิมช่องทางในการจดัจาํหน่าย เพ่ิมโอกาสในการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ และลดการ

ส่ือสารท่ีอาจทาํใหเ้กิดความผิดพลาดตลอดจนการขยายฐานกลุ่มลูกคา้ใหเ้พ่ิมข้ึนเป็นแนวทางเชิงรุกในการหา

ลูกคา้ใหม่ๆ ในช่องทางตลาดท่ีบริษทัไม่มีมาก่อนสอดคลอ้งกบัแนวทางการใหบ้ริการท่ีดีเลิศ เพ่ือใหบ้ริการ

ตอบสนองลูกคา้ไดต้รงความตอ้งการและทาํใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ โดยรักษาฐานลูกคา้เก่าในช่องทางเดิม

และลูกคา้กลุ่มใหม่ท่ีเขา้มาในช่องทางออนไลนอ์ยา่งเป็นระบบลดความผิดพลาดในระบบการส่ือสารกบัลูกคา้ 

ลดความผิดพลาดในระบบการทาํงานใหน้อ้ยลงจนถึงไม่มีตามลาํดบั (Reduced defect to defect free ) สร้าง

ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั (Competitive Advantages) ทาํเพ่ิมประสิทธิภาพและลดตน้ทุนในการทาํงาน 

แนวทางเลือกการใหบ้ริการท่ีดีเลิศ พฒันาคุณภาพการใหบ้ริการจากการศึกษางานวิจยัรูปแบบและกล

ยทุธ์การดาํเนินธุรกิจคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างของผูป้ระกอบการรายยอ่ย ท่ีเนน้ปัจจยัดา้นความพร้อมในการบริหาร

เช่น มีระบบการจดัส่งท่ีดี การบริการหลงัการขายท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และนาํเทคโนโลยีเขา้มา

ใชใ้นปัจจยัการมุ่งเนน้การพฒันาศกัยภาพตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ดว้ยจิตใจบริการ (Service Mind) การ

แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่างทนัท่วงที โดยใชโ้มเดลแนวคิดไร้ความบกพร่อง (Zero defects) และการทาํใหดี้ให้

ถูกตอ้งตั้งแต่เร่ิมตน้ Do it right at first time  เนน้การปรับปรุงคุณภาพ (Philip Bayard Crosby ,1961) ป้องกนั

และพฒันาเพ่ือไม่ใหมี้บริการท่ีไร้คุณภาพเป็นปัญหาเกิดข้ึน กระบวนการจดัส่ง ดา้นการประสานหนา้งานกบั

ลูกคา้ก็ตอ้งไดร้ายละเอียดท่ีครบถว้น ขอ้มูลถูกตอ้ง เพ่ือท่ีไม่ไปแกไ้ขปัญหาซํ้ าซ้อน ทาํให้การทาํงานไม่เกิด

ความศูนยเ์ปล่า ลดความล่าชา้ตกเน่ืองของงานถดัไป ทาํงานบริการใหต้รงต่อเวลา (On time) เพ่ือใหต้ารางงาน

ของลูกคา้และบริษทัเองไม่คลาดเคล่ือน ศึกษาขอ้มูลเชิงลึกของเส้นทางกฎหมายดา้นระยะเวลาท่ีสามารถว่ิงรถ

ได ้การติดเวลาสภาพการจราจร และเผื่อเวลาอย่างเหมาะสมโดยใช้เคร่ืองมือสมยัใหม่เขา้ช่วยเช่น Google 

Maps, Traffic Application ช่วยคาดการณ์สภาพการจราจร การจดัผงังานท่ีรอสินคา้หรือรอการจดัส่งท่ีชดัเจน  

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 169



การจดัการกระบวนการป่ันจัน่ ระบุลกัษณะการทาํงาน (Job Description, JD) และขอ้กาํหนดงานของ

งานท่ีชัดเจน (Job Specification, JS)  เน้นการฝึกอบรมพนักงานให้แกไ้ขปัญหาในการทาํงาน ตรงต่อเวลา 

ตั้งเป้าหมายในการทาํงานท่ีชดัเจนท่ีตอ้งทาํ (To-do list) เพ่ือใหง้านสาํเร็จลุล่วงตามกรอบเวลาท่ีวางไว ้การระบุ

งานท่ีกาํลงัทาํ (On-going list) ตามผงังานท่ีกาํหนด เพ่ิมบุคลากรผูค้วบคุมงาน พิจารณาปรับเปล่ียนพนกังานท่ี

ทาํผิดกฎระเบียบ ละเลยต่อหนา้ท่ี โดยการเชิญออกจากงาน ใหผู้คุ้มงานและผูป้ฏิบติังานทาํรายงานแบบง่ายเผื่อ

ติดตามงานท่ีสําเร็จ (Finish List) ทาํการป้องกนัลดขอ้บกพร่อง (Prevent Defects) เพ่ิมการผลิตตามช่วงเวลา

เพ่ิมปริมาณสินคา้มาตรฐานใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการลูกคา้ การเพ่ิมบุคลากร การอบรมและพฒันาบุคลากร 

ปรับเปล่ียนบุคลากรท่ีไม่ทาํตามกฎระเบียบของบริษทัใหอ้อกจาก เพ่ือพฒันากิจกรรมหลกัการบริการให้มุ่งสู่

ความเป็นเลิศ (Primary Activity – Service Excellent) โดยการพฒันาบริการใหดี้เลิศจะส่งผลให ้ลูกคา้เกิดความ

พึงพอใจ กลบัมาซ้ือซํ้าในรวมถึงการบอกต่อซ่ึงเป็นการพฒันาการบริหารลูกคา้สมัพนัธ์ (CRM)  

แนวทางช่องทางการตลาดออนไลน ์ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาตวัช่องทางเวบ็ไซดข์องบริษทัใหมี้

รูปแบบท่ีแตกต่าง ง่ายต่อการใชไ้ม่ซับซ้อน ลูกคา้สามารถหาขอ้มูลไดง่้าย เพ่ือเนน้ความสะดวกสบาย สร้าง

ความน่าเช่ือถือใหก้บับริษทั มุ่งเนน้การเพ่ิมช่องทางการตลาดออนไลน์ควบคู่กนัไปประกอบไปดว้ย Line ของ

บริษทั Facebook page ท่ีเช่ือมโยงกนัไดท้ั้งหมดเป็นเครือข่าย (Networking) เพ่ิมช่องทางใหม่ๆในการเขา้ถึง

ลูกคา้อยา่ง Builk.com ในการอพัเดทรายละเอียดสินคา้ การนาํเสนอขอ้มูลอยา่งต่อเน่ืองโดยมีเป้าหมาย (Target) 

ในการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ใหม่ๆท่ีใช ้Search Engine เนน้ลูกคา้กลุ่มท่ีเป็นผูใ้ชง้านโดยตรง การลงทุนกบัช่องทาง

การโฆษณาออนไลนท์ั้งช่องทาง Google และ Facebook  

โดยแนวทางการแกไ้ขปัญหาอยู่ในกรอบของการเพ่ิมช่องทางการจดัจาํหน่าย(Place) เพ่ือเพ่ิมโอกาส

ในการขาย และพฒันาช่องทางในการเขา้ถึงลูกคา้ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ใหเ้กิดความสะดวก 

และทาํใหเ้กิดความพึงพอใจโดยใหเ้กิดผลกาํไร โดยเนน้ใหบ้ริษทัสามารถเขา้ถึงขอ้มูลความตอ้งการสินคา้สู่

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดต้รงจุดมากข้ึน เปล่ียนแปลงตามพฤติกรรมของลูกคา้ในปัจจุบนัท่ีติดต่อหาขอ้มูลและ

คน้หาสินคา้ทางช่องทางออนไลน์เพ่ิมข้ึน ตอบโจทยลู์กคา้ในเร่ืองขอ้มูลและความสะดวกในการเขา้ถึง ทาํให้

ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ  

มีเป้าหมายในการเพ่ิมช่องทางการขายท่ีเพ่ิมมากข้ึน ทั้งลูกคา้เก่าและใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนได ้ ช่วยทาํให้

เขา้ถึงผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึน ทาํให้ผูบ้ริโภคมีพ้ืนท่ีสาํหรับการพูดคุยสอบถามรายละเอียดมากข้ึน ช่วยลดค่าใช้

หรือทดแทนค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานต่าง ๆ ค่าใชจ่้ายในการจา้งพนกังานขาย ค่าใชจ่้ายในการส่งเอกสาร ค่า
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ใชใ้นการส่งต่อขอ้มูลเป็นการสร้างแบรนทาํใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากยิ่งข้ึน เขา้ถึงผูบ้ริโภค พฒันาการทาํตลาดรูปแบบ

ใหม่อย่างต่อเน่ือง สร้างความแตกต่าง ความน่าสนใจ และความน่าเช่ือถือ เพ่ือช่วยส่งเสริมการขายและ

การตลาด ตลอดจนการลดตน้ทุน เพ่ิมกลุ่มลูกคา้ใหม่ และเพ่ิมยอดขายอยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน 

 

4.3 ตัวช้ีวดัแนวทางการแก้ไขปัญหา       

 แนวทางการพฒันาการบริการท่ีดีเลิศ ดา้นการขนส่งสินคา้วดัความประสิทธิภาพในกระบวนการ

จดัส่งสินคา้ (Process Perspective) เพ่ือเป็นเป้าหมายในพฒันากระบวนการทาํงานดา้นการจดัส่งใหต้รงต่อเวลา

ซ่ึงทาํใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ ลดความล่าชา้ในการขนส่งสินคา้ใหเ้หลือ 3% ของจาํนวนเท่ียวการส่งสินคา้

ทั้งหมดและเพ่ิมรอบการขนส่งสินคา้และยอดการขนส่งให้มากข้ึน 10%  ดา้นบริการป้ันจัน่ตั้งเป้าหมายใน

พฒันากระบวนการทาํงานดา้นป่ันจัน่ให้สําเร็จลุล่วงก่อนเวลาท่ีนดัหมายกบัลูกคา้ ช่วยป้องกนัปัญหาความ

ล่าชา้ท่ีจะเกิดขั้น (Prevent Defects) มีเป้าหมายในการทาํงานใหส้าํเร็จลุล่วงก่อนเวลากาํหนด 7 วนั เพ่ิมปริมาณ

งานท่ีสามารถรับไดม้ากข้ึนส่งผลต่อการเพ่ิมของยอดขาย 

แนวทางการพฒันาช่องทางออนไลน์ ช้ีวดัการเขา้ถึงของกลุ่มลูกคา้โดยมีเป้าหมาย 36,000 คนในปี 

2564  ปิดยอดขายท่ีเกิดจากการใช้ช่องทางออนไลน์ Builk.com Website และการตลาดออนไลน์ให้ได้ 

72,000,000 บาทต่อปีในปี 2564  ทั้งน้ีตั้งเป้าหมายการเพ่ิมสัดส่วนกลุ่มลูกคา้รายย่อยจาก 25% ใหเ้พ่ิมข้ึน 50% 

ใน 3 ปี โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อฐานลูกคา้เดิม โดยทั้งสองแนวทางก็กล่าวขา้งต้นเป็นปัจจยัในการเพ่ิม

ยอดขายของบริษทัใหเ้ป็น 375,000,000 บาท ในปี 2564  

5. สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาสาเหตุท่ีทาํให้ยอดขายของบริษทั AAA คอนกรีตลดลง โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก

ผูใ้หส้มัภาษณ์ 10 ราย พบวา่ สาเหตุเกิดจากกระบวนการทาํงานและประสานงาน บริการจดัส่งสินคา้และป้ันจัน่ 

การเขา้ถึงลูกคา้กลุ่มใหม่ ผูท้าํการศึกษาจึงไดก้าํหนดแนวทางแกไ้ขปัญหา 2 แนวทางคือ แนวทางการพฒันา

และเพ่ิมช่องทางการตลาดออนไลนท่ี์มีเป้าหมายหลกัคือปรับปรุงและพฒันาช่องทางเพ่ือใหส้ามารถเขา้ถึงกลุ่ม

ลูกค้าและมุ่งทําการตลาดโฆษณาในการค้นหาข้อมูลออนไลน์ (Search Engine) พิจารณาจากคําค้นหา 

(Keywords) และการใช้จากวิธีการนับจากการมองเห็นของกลุ่มผูบ้ริโภคในช่องทาง Builk.com Facebook 
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Google และแนวทางการให้บริการท่ีดีเลิศ ใหค้วามสําคญักบัการพฒันาบุคลากรและปรับปรุงแผนงานดา้น

กระบวนการจดัส่งสินคา้และบริการป้ันจัน่ โดยคาดหวงัวา่แนวทางเลือกทั้ง 2 ท่ีผูท้าํการศึกษาไดค้ดัเลือกมาจะ 

สามารถ พฒันาช่องทางการให้บริการให้ดียิ่งข้ึนให้ตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้พฒันาศกัยภาพของ

องคก์รใหเ้หนือกวา่คู่แข่งในธุรกิจและสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัโดยมีเป้าหมายตวัช้ีวดั (KPIs) ในการ

เพ่ิมยอดขายใหไ้ดม้ากข้ึน 12 % หรือ 250,000,000 บาท ในปี 2562 และ 375,000,000 บาท ภายในปี 2564 
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บทคัดย่อ 

 

     งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้ของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัมาตรฐานร้านยาคุณภาพ ศึกษาพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการร้านยา ศึกษาการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภค โดยใชปั้จจยัการรับรู้เก่ียวกบัมาตรฐานร้านยา

คุณภาพและพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านยา กลุ่มตวัอย่างเป็นบุคคลท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร อายุ 20 - 65 

ปีและเคยซ้ือยาจากร้านยาในกรุงเทพมหานครจาํนวน 402 คน สุ่มตวัอยา่ง 2 ขั้นคือการสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม (Cluster 

sampling) สุ่มรายช่ือเขต และสุ่มตวัอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) ใชส้ัดส่วนการเก็บขอ้มูลท่ีสถานท่ีและ

เวลาต่าง ๆ การวิเคราะห์ขอ้มูล 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ขอ้มูลเชิงลกัษณะใช้

ค่าร้อยละและความถ่ี ขอ้มูลเชิงปริมาณใช้ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนท่ี 2 การจดัการตวัแปรเชิง

ปริมาณประเภท Likert scale ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน 5 ขั้นตอนคือการวิเคราะห์จดักลุ่ม 

(Cluster Analysis) ดว้ยวิธี Hierarchical (Ward’s method) การจดัขอ้มูลลงกลุ่มดว้ยวิธี Nonhierarchical (K-means) 

การประเมินความสําคญัของเกณฑก์ารแบ่งกลุ่มดว้ย ANOVA การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มดว้ย Chi-

square test และอธิบายลกัษณะเฉพาะกลุ่มด้วยวิธีวิเคราะห์ความสอดคลอ้งเชิงพหุ (MCA) พบว่าภาพรวมกลุ่ม

ตวัอยา่งมีการรับรู้มาตรฐานร้านยาคุณภาพสูงสุดคือเภสชักรมีการสอบถามและประเมินการแพย้าทุกคร้ัง (3.68) ดา้น

พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านยากลุ่มตวัอยา่งเลือกใชบ้ริการร้านยามากกวา่โรงพยาบาลหรือคลินิกเน่ืองจากไม่มี

อาการเจ็บป่วยรุนแรง (4.00) สามารถวิเคราะห์จดักลุ่มตวัอย่างไดเ้ป็น 3 กลุ่มโดยปัจจยัการรับรู้มาตรฐานร้านยา

คุณภาพและพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านยาพบว่ากลุ่ม B มีค่าเฉล่ียสูงสุดในปัจจยัทั้งสองดา้น รองลงมาเป็น

กลุ่ม A และกลุ่ม C แย่ท่ีสุด กลุ่มท่ีแบ่งไดไ้ม่มีความแตกต่างในปัจจยัดา้นลกัษณะเฉพาะบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ โรค

ประจาํตวั ประวติัแพย้า อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และจาํนวนสมาชิกในครอบครัว แต่มีความแตกต่างอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติในปัจจยัดา้นประสบการณ์การใชบ้ริการร้านยาคุณภาพ  

 

คาํสาํคญั : การแบ่งกลุ่ม, การรับรู้, ร้านยาคุณภาพ, การตลาดร้านยา 
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Abstract 

 

The objectives of this research were to study the customer’s perception toward standards of quality pharmacy, 

investigate customer’s decision-making behavior to select the pharmacy stores, and segment the customers by using 

these two factors. The samples in this study were 402 people, aged between 20-65 years old who lived in Bangkok 

and used to receive any service at pharmacy stores.  Data used in this study were obtained by cluster and stratified 

sampling. Descriptive statistics used for the analysis included percentage, frequency, means and standard deviation, 

and inferential statistics comprised cluster analysis by Hierarchical(Ward’s method), K-means, ANOVA, Chi-square 

test and multiple correspondence analysis (MCA). The highest standard of quality pharmacy perceived by people in 

Bangkok was pharmacists’ asking and evaluating drug allergy (mean= 3.68 ). People preferred to use the service at 

pharmacy stores when they had mild illness (mean= 4. 00) .  Moreover, three customer segments could be divided 

from data analysis. Group B had better perception about quality pharmacy standards and was more careful to select 

pharmacy stores than group A, but group C was the worst.  The three groups were not different in terms of 

demographic factors including gender, age, diseases (health conditions) , drug allergy history, career, salary and 

number of family members.  However, there was a statistically significant difference in customer’s experience at 

quality pharmacy stores among three groups. 

 

Keyword : Customer Segmentation, Perception, Quality pharmacy store, Pharmacy store marketing 

 

บทนํา 

 

     อุตสาหกรรมยามีการเติบโตของมูลค่าการตลาดอย่างต่อเน่ือง จากขอ้มูลวิจยักรุงศรี (นรินทร์ ตนัไพบูลย,์ 2561) 

พบว่ามูลค่าการจาํหน่ายยาภายในประเทศอยู่ท่ี 169 พนัลา้นบาท ซ่ึงมีสัดส่วนของการจาํหน่ายผ่านช่องทางร้านยาท่ี

ร้อยละ 20 ของมูลค่าตลาดยารวม ปัจจุบนัประเทศไทยมีจาํนวนผูป่้วยโรคเร้ือรังต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน ทาํใหค้นเร่ิมให้

ความสนใจกบัประเดน็สุขภาพมากข้ึน เป็นโอกาสเชิงบวกใหก้บัธุรกิจร้านยา แต่อย่างไรก็ตามอุปสรรคท่ีสาํคญัของ

ธุรกิจร้านยา คือ คู่แข่งรายใหม่เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้งจากผูป้ระกอบการภายในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้ง

ขอ้จาํกดัทางกฎหมายของประเทศไทย เก่ียวกบัการทาํโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายต่าง ๆ จึงเป็นเร่ืองทา้ทายของ

ผูป้ระกอบกิจการร้านยาในปัจจุบนัท่ีจะมีแนวทางอยา่งไรใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ร้านยาในประเทศไทย

มีการเปิดดาํเนินกิจการ 2 ลกัษณะคือ ร้านยาเด่ียว (Standalone) ซ่ึงมีสัดส่วนประมาณร้านละ 80 และเป็นร้านยาของ

ผูป้ระกอบการรายใหญ่ท่ีมีสาขา (Chain store) ประมาณร้อยละ 20 ส่วนการแบ่งประเภทของร้านยาตามกฎหมาย

ฉบบัท่ี 15 ออกตามความในพระราชบญัญติัยา พ.ศ.2510 และแกไ้ขเพ่ิมเติมมีการแบ่งประเภทของร้านยาแผนปัจจุบนั

เป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ร้านยาแผนปัจจุบนั (ข.ย.1) ร้านยาแผนปัจจุบนัท่ีไม่ใช่ยาอนัตรายหรือยาควบคุมพิเศษ (ข.ย.2) 

และร้านยาแผนปัจจุบนัเฉพาะบรรจุเสร็จสําหรับสัตว ์(ข.ย.3)  โดยปกติการประกอบธุรกิจร้านยาถูกควบคุมโดย

ประกาศกระทรางสาธารณสุขว่าดว้ยการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบนั พ.ศ.2556 ซ่ึงอยู่
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ภายใตพ้ระราชบญัญติัยา พ.ศ.2510 และแกไ้ขเพ่ิมเติม ร้านยาประเภท ข.ย.1 ทุกร้านจะตอ้งผ่านขอ้กาํหนดตาม

กฎหมายท่ีจะเป็นเกณฑพ้ื์นฐานท่ีจาํเป็นในการเปิดกิจการ ทางสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยาและสภาเภสชั

กรรมเลง็เห็นความสาํคญัของร้านยาท่ีจะเป็นสถานท่ีคดักรองและใหค้าํแนะนาํในการรักษา เป็นตน้ (Primary care) 

จึงจดัตั้งโครงการพฒันาร้านยาตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 โดยสร้างเกณฑม์าตรฐาน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสถานท่ี อุปกรณ์และ

ส่ิงสนบัสนุนบริการ ดา้นการบริหารจดัการเพ่ือคุณภาพ ดา้นการบริการเภสชักรรมท่ีดี ดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบ

และจริยธรรมจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ดา้นการมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม ร้านยาประเภท ข.ย.1 ร้านใดท่ีผ่าน

เกณฑต์รวจประเมินดงักล่าวจะไดรั้บการรับรองเป็น “ร้านยาคุณภาพ” และมีสิทธ์ิในการใชต้ราสัญลกัษณ์ “ร้านยา

คุณภาพ สภาเภสัชกรรม” ซ่ึงจะแสดงถึงมาตรฐานการบริการทางเภสัชกรรมท่ีมีคุณภาพเทียบเท่าระดบัสากลใน

บริบทของสังคมไทย แต่จากตวัเลขสถิติของสภาเภสัชกรรมพบว่า จาํนวนร้านยา ข.ย.1 ท่ีผ่านการตรวจรับรองเป็น 

“ร้านยาคุณภาพ” ยงัมีสดัส่วนค่อนขา้งตํ่าเม่ือเทียบกบัจาํนวนร้านยา ข.ย.1 ท่ีมีการเปิดดาํเนินกิจการอยู ่ทั้งท่ีการไดรั้บ

รองเป็นร้านยาคุณภาพน่าจะมีส่วนในการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทางธุรกิจให้กบัผูป้ระกอบการแต่

มาตรฐานน้ียงัไม่ค่อยได้รับการสนใจจากผูป้ระกอบการเท่าท่ีควร ดังนั้นจึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจและเป็น

วตัถุประสงคข์องงานวิจยัน้ีท่ีตอ้งการทราบว่าผูบ้ริโภคมีการรับรู้เก่ียวกบั “ร้านยาคุณภาพ” เป็นอย่างไร ผูบ้ริโภคมี

พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านยาเป็นอย่างไร และการแบ่งกลุ่มโดยใชปั้จจยัดา้นการรับรู้เก่ียวกบัมาตรฐาน “ร้าน

ยาคุณภาพ” และพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านยาสามารถให้ขอ้มูลลกัษณะของกลุ่มผูใ้ชบ้ริการร้านยาในเขต

กรุงเทพมหานครแต่ละกลุ่มเป็นอยา่งไร ซ่ึงจะช่วยใหผู้ป้ระกอบการสามารถสร้างขอ้เสนอทางการตลาด (Marketing 

offers) ไดต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มมากท่ีสุด อีกทั้งองคก์รท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัโครงการ “ร้านยา

คุณภาพ” สามารถทราบถึงสัดส่วนของกลุ่มตวัอย่างซ่ึงมีการรับรู้เก่ียวกบัมาตรฐาน “ร้านยาคุณภาพ” ท่ีแตกต่างกนั 

สามารถนาํขอ้มูลไปวางแผนเพ่ือพฒันาโครงการใหดี้ยิ่งข้ึน 

      

ทบทวนวรรณกรรม 

 

     กลยุทธ์ในการเลือกกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด (STP) ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ ส่วนท่ีหน่ึงคือการแบ่งส่วน

การตลาด (Segmentation) ซ่ึงแบ่งโดยใช ้4 เกณฑไ์ดแ้ก่ การแบ่งโดยใชห้ลกัภูมิศาสตร์ (Geographic segmentation) 

การแบ่งโดยใชห้ลกัประชากรศาสตร์ (Demographic segmentation) การแบ่งโดยใชห้ลกัทางจิตวิทยา (Psychographic 

segmentation) และการแบ่งโดยพลกัพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral segmentation) ส่วนท่ีสองคือกลุ่มเป้าหมาย 

(Target market) และส่วนท่ีสามคือตาํแหน่งทางการตลาด (Positioning) 

     การรับรู้ (Perception) ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ ส่วนท่ีหน่ึงคือการเลือกรับรู้ (Percepual selection) ประกอบดว้ย 3 

ปัจจยั ไดแ้ก่ คุณลกัษณะของส่ิงเร้า (Stimuli characteristics) คุณลกัษณะของผูบ้ริโภค (Individual characteristics) 

และปัจจยัดา้นสถานการณ์ (Situation characteristics) (ชูชยั สมิทธิไกร, 2556:124-130) ส่วนท่ีสองคือการจดัระเบียบ

ท่ีเก่ียวกับการรับรู้ (Organization) ซ่ึงประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ หลกัการของภาพและพ้ืน (Figure & 

Ground) หลกัการของความเหมือน (Grouping) และหลกัการต่อเติมให้สมบูรณ์ (Closure) (นภวรรณ คณานุรักษ,์ 

2556:98-100) ส่วนท่ีสามคือการแปลความหมาย (Interpretation) ซ่ึงผูบ้ริโภคมีกลไกในการแปลความหมาย 2 

ลกัษณะไดแ้ก่ การจดัประเภท (Interpretation) และ การอนุมาน (Inference) (ชูชยั สมิทธิไกร, 2556:135-138) 
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     พฤติกรรมการเลือก (Selection) เป็นขั้นตอนสุดทา้ยในส่ีขั้นตอนของกระบวนการก่อนการซ้ือ (Prepurchasing) 

การตดัสินใจเลือก ผูบ้ริโภคจะกระทาํโดยอาศยัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินทางเลือก แต่อย่างไรก็ตามแมว้่าผูบ้ริโภค

จะไดรั้บขอ้มูลเหมือนกนั ก็อาจมีการตดัสินใจเลือกต่างกนัได ้เน่ืองจากมีรูปแบบการตดัสินใจ (Decision-marketing 

style) ท่ีแตกต่างกนั 

 

     งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

     การรับรู้เร่ืองมาตรฐานร้านยาคุณภาพ 

     การพฒันาร้านขายยาตามมาตรฐานร้านยาคุณภาพของสภาเภสัชกรรมในมาตรฐานดา้นสถานท่ี อุปกรณ์ และส่ิง

สนบัสนุนบริการ ดา้นการบริการเภสัชกรรมท่ีดี และดา้นการมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม มีอิทธิพลเชิงบวกซ่ึงมี

ผลต่อการตอบรับของผูม้าใช้บริการร้านยาในจงัหวดันครปฐมอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ การพฒันาร้านยาตาม

มาตรฐานสภาเภสชักรรมในดา้นการบริการเภสชักรรมท่ีดี และดา้นการมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม มีอิทธิพลเชิง

บวกต่อศกัยภาพในการแข่งขนัของร้านยาในพ้ืนท่ีจงัหวดันครปฐมอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (ณัฐณี หาสิตพานิชกุล 

และวิโรจน ์เจษฎาลกัษณ์, 2557) ร้านยาคุณภาพจะมีการแยกอุปกรณ์นบัเมด็ยาเพ่ือป้องกนัการปนเป้ือนขา้มระหวา่ง

ยาแต่ละประเภทหรือยาท่ีเสียงต่อการแพย้ามากกวา่ร้านทัว่ไป ร้านยาคุณภาพมีเภสชักรปฏิบติัหนา้ท่ีและสามารถจ่าย

ยาไดถู้กตอ้งเหมาะสมตามแนวทางสาํหรับการรักษามากกว่าร้านยาทัว่ไป ร้านยาคุณภาพมีการจ่ายยาปฏิชีวนะเกิน

จาํเป็นนอ้ยกว่าร้านยาทัว่ไป และซองบรรจุยาท่ีผูม้าใชบ้ริการไดรั้บจากร้านยาคุณภาพจะมีรายละเอียดของฉลากยา

มากกว่าซองบรรจุยาท่ีผูใ้ชบ้ริการไดรั้บจากร้านยาทัว่ไป (ปาริชาติ แกว้อ่อน และคณะ, 2555) ในส่วนของปัจจยัท่ี

เก่ียวกบัการรับรู้มาตรฐานร้านยาคุณภาพท่ีกลุ่มตวัอยา่งตอบขอ้คาํถามถูกตอ้งมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การส่งต่อ

ผูป่้วยท่ีเป็นโรคหรือมีอาการมากเกินความสามารถของเภสัชกรในการดูแลรักษา  สามารถรับรู้ไดว้่าคนท่ีใหบ้ริการ

เป็นเภสัชกรหรือไม่  เภสัชกรจะช่วยเลือกยาท่ีเหมาะสมอย่างปลอดภยั  การจ่ายยาชุดคือจ่ายยาตั้งแต่ 2 ชนิดท่ีอยู่

รวมอยู่ในซองเดียวกนั และเภสัชกรตามใจท่านหากท่านเลือกยาท่ีไม่เหมาะสมและอนัตราย นอกจากน้ีผลการศึกษา

ปัจจยัดา้นลกัษณะเฉพาะบุคคลผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการรับรู้เร่ืองการไดรั้บรองมาตรฐานร้านขายยาคุณภาพไม่แตกต่างกนั (อภิญานี พญาพิชยั, 

2553) 

        พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านยา 

        กลุ่มตวัอย่างประชากรไทยจาํนวน 3 ส่วนใน 4 ส่วนมีพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านขายยาอย่างนอ้ย 1 คร้ังต่อปี 

ประมาณร้อยละ 70 เม่ือมีอาการเจ็บป่วยทัว่ไปจะเลือกไปซ้ือยาจากร้านขายยามากกว่าไปโรงพยาบาลหรือคลินิก 

ปัจจยั 6 ดา้นท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านขายยา คือ ดา้นท่ีตั้งของร้านขายยา ดา้นเภสัชกรและการ

ใหบ้ริการ ดา้นสภาพของร้านขายยา ดา้นผลิตภณัฑย์า ดา้นราคายา และดา้นมูลค่าเพ่ิมของการบริการ ซ่ึงหลกัเกณฑ ์

4 อนัดบัแรกท่ีผูม้าใชบ้ริการร้านยาในประเทศไทยนาํมาพิจารณาในการเลือกใชบ้ริการร้านขายยาคือความสะดวกใน

การเดินทางของผูใ้ช้บริการ เภสัชกรมีความรู้และให้คาํแนะนําแก่ผูใ้ช้บริการไดดี้  ราคายาภายในร้านมีความ

เหมาะสม และคุณภาพของยาท่ีร้านขายยานาํมาจาํหน่ายตามลาํดบั (แสงสุข พิทยานุกุล และ ศิริ ชะระอํ่า, 2560) 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของกลุ่มตวัอย่างมีผล
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ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือยาจากร้านขายยาในเขตกรุงเทพมมหานครไม่แตกต่างกนั (วารี สุทกัษิณา, 2558) 

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือยามกัจะเขา้ร้านขายยาท่ีตั้งอยู่ใกลบ้า้น ประเภทร้านขายยาแผนปัจจุบนัท่ีใชบ้ริการบ่อย

ท่ีสุดคือร้านขายยาประเภทมีสาขารองลงมาคือร้านขายยาเด่ียวท่ีตั้งอยู่ตามชุมชน ประเภทยาท่ีกลุ่มตวัอย่างมกัจะไป

ซ้ือมากท่ีสุดคือยาแกไ้ขห้วดัรองลงมาคือกลุ่มยาแกป้วดต่าง ๆ  ส่วนใหญ่ไม่ไดมี้การเปรียบเทียบราคายาก่อนซ้ือแต่

จะมีการเปรียบเทียบราคาเฉพาะยาท่ีจาํเป็นตอ้งซ้ือเป็นประจาํ และจะเลือกใชบ้ริการกบัร้านขายยาท่ีจาํหน่ายยาใน

ราคาท่ีสูงกวา่ร้านอ่ืนต่อเม่ือเป็นร้านท่ีมีเภสชักรปฏิบติัหนา้ท่ีประจาํอยูท่ี่ร้าน และพนกังานในร้านมีมนุษยสัมพนัธ์ดี

มีใจรักการบริการ ใชบ้ริการซ้ือยาจากร้านขายยาเน่ืองจากมีอาการเจ็บป่วยไม่มาก ยงัไม่ตอ้งการไปพบแพทย ์และ

ตอ้งการขอคาํปรึกษาจากเภสัชกรแทนการพบแพทย ์(ไววิทย ์ศิริตนั, 2558) ประเภทยาท่ีซ้ือจากร้านขายยามากท่ีสุด

คือยากลุ่มแกป้วดลดไข ้ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือยาคือ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ

สถานท่ี ปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อการซ้ือยา คือ เพศ ผลิตภณัฑ ์ราคา และการส่งเสริมการตลาด (อานนท ์ศรีพงษ,์ 2556) ซ้ือ

ยาดว้ยการตดัสินใจของตนเอง มกัจะซ้ือยากลุ่มแกป้วดลดไขจ้ากร้านยา ปัจจยัดา้นสัญชาติ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ผลิตภณัฑ ์ราคา และสถานท่ีไม่มีผลต่อความแตกต่างเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือยา แต่อาชีพ การ

ส่งเสริมทางการตลาด และบุคลากรของร้านขายยามีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือยา (สมประสงค ์แตงพลอย, 2553) ปัจจยั

ของผูบ้ริโภคไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือยาจาก

ร้านขายยาในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ แต่ปัจจยัดา้นอายุมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ยาจากร้านขายยาในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั (รุ่งโรจน ์พ่ึงจิตร และ วรินทร์ทิพย ์กาํลงัแพทย,์ 2558) 

 

     กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

Figure 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั 

 

 
วธีิการศึกษา 

 

     งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) ศึกษาการแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการร้านยาเป็นกลุ่มย่อย ๆ 

โดยใชแ้บบสอบถามในการเกบ็ขอ้มูลปฐมภูมิจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะตามเง่ือนไข 
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     ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

     ประชากรท่ีผูวิ้จยัใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือบุคคลท่ีอยูอ่าศยัในกรุงเทพมหานคร ช่วงอาย ุ20-65 ปี และเคยซ้ือยาจาก

ร้านยาในกรุงเทพมหานคร จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาประมาณการจากขอ้มูลสถิติกองยทุธศาสตร์บริหาร

จดัการ สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลในปี พ.ศ.2560 มีประชาท่ีอายุ 20-65 ปี จาํนวน 3,868,616 คน ซ่ึงเม่ือ

คาํนวณดว้ยสูตรการคาํนวณของ Taro Yamane และกาํหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีคาํนวณได ้

400 คน 

     วิธีการสุ่มตวัอยา่ง 

     การสุ่มตวัอย่าง แบ่งได ้2 ขั้นตอน โดยในขั้นตอนแรกจะทาํการสุ่มเขตพ้ืนท่ีในการเก็บขอ้มูลโดยใช้การสุ่ม

ตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling) ซ่ึงตามขอ้มูลการแบ่งกลุ่มเขตของกองนโยบายและแผนงานสํานักผงัเมือง

กรุงเทพมหานคร จะแบ่งกลุ่มย่อยกรุงเทพมหานครออกเป็น 6 กลุ่ม ผูวิ้จยัจะทาํการสุ่ม 1 เขตของแต่ละกลุ่มย่อยเพ่ือ

เป็นตวัแทนของเขตอ่ืน ๆ ภายในกลุ่ม ในขั้นตอนท่ีสองคือทาํการสุ่มคนโดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ (Stratified 

sampling) โดยสุ่มคนจาํนวน 67 คนจากแต่ละเขตท่ีไดจ้ากการสุ่มในขั้นตอนแรก โดยแบ่งสดัส่วนการเก็บขอ้มูลจาก

กลุ่มตวัอย่าง 50%  เก็บบริเวณร้านยา (34 คน) 25% เก็บท่ีตลาด (17 คน) และอีก 25% เก็บท่ีตึกสาํนกังาน (16 คน) 

และในแต่ละพ้ืนท่ีจะแบ่งการเก็บขอ้มูลเป็น 3 ช่วงเวลา คือ เวลาเชา้ (8:00 น – 12:00 น.) ช่วงบ่าย (12:01 น – 16:00 

น.) และช่วงเยน็ (16:01 น – 20:00 น.) 

     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล 

     การวิจยัน้ีใชแ้บบสอบถามเพ่ือเกบ็ขอ้มูล จากกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

     ส่วนท่ี 1 คาํถามคดัเลือก (Selecting question) เพ่ือใหผู้ต้อบแบบสอบถามท่ีสุ่มมามีคุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขของ

ประชากรท่ีจะทาํการศึกษา ส่วนท่ี 2 เกบ็ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้เร่ืองมาตรฐานร้านยาคุณภาพ คาํถามเป็น Likert scale 

ตวัเลือก 5 ระดบั ส่วนท่ี 3 เก็บขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านยา คาํถามเป็น Likert scale ตวัเลือก 5 

ระดบั ส่วนท่ี 4 เกบ็ขอ้มูลลกัษณะเฉพาะบุคคลใชก้ารตอบคาํถามแบบเลือกตอบเพียงขอ้เดียวและแบบปลายเปิด 

     การวิเคราะห์ขอ้มูล 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา 

     ขอ้มูลเชิงลกัษณะ ไดแ้ก่ ลกัษณะเฉพาะบุคคล ใชค่้าร้อยละและความถ่ี ส่วนขอ้มูลเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ การรับรู้

มาตรฐาน “ร้านยาคุณภาพ” และ พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านยา ใชค่้าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ส่วนท่ี 2 การจดัการตวัแปรเชิงปริมาณประเภท Likert scale เพ่ือการวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงอนุมาน 

     ประเมินการกระจายตวัของคาํตอบ และวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดว้ยกนัเอง 

ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน 

     การจัดจาํนวนกลุ่มจากการวิเคราะห์จัดกลุ่ม (Cluster analysis) ด้วยวิธี Hierarchical cluster analysis (Ward’s 

method)  การจดัขอ้มูลลงกลุ่มจากการวิเคราะห์จดักลุ่ม (Cluster analysis) ดว้ยวิธี Nonhierarchical cluster analysis 

(K-means) ให้ไดจ้าํนวนกลุ่มย่อยท่ีเหมาะสมแลว้พิจารณาค่า Agglomeration Coefficient เพ่ือทาํการแบ่งกลุ่มตาม

จาํนวนกลุ่มท่ีเหมาะสม การประเมินความสาํคญัของเกณฑ ์การแบ่งกลุ่มโดยการทดสอบ ANOVA เพ่ือพิจารณาตวั

แปรท่ีไม่ทาํให้เกิดความแตกต่างระหว่างกลุ่มออก การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มโดยการทดสอบ Chi-

square test เพ่ือคน้หาความแตกต่างระหว่างกลุ่มย่อยดว้ยตวัแปรเชิงลกัษณะ และการอธิบายลกัษณะเฉพาะกลุ่มดว้ย
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วิธีวิเคราะห์ความสอดคลอ้งเชิงพหุ (Multiple correspondence analysis : MCA) กราฟท่ีไดส้ามารถแสดงตาํแหน่ง

ของทั้งตวัเลือกท่ีเป็นคาํถามเดียวกนัและคนละคาํถาม โดยอาศยัความสัมพนัธ์ระหว่างตวัเลือกและแสดงผลลพัธ์

ออกมาเป็นการจดักลุ่ม 

 

ผลการศึกษา 

 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา 

     อตัราการตอบกลบัของกลุ่มตวัอย่าง เฉล่ียรวมทุกพ้ืนท่ี เป็น 0.39 ขอ้มูลเชิงลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี

ร้อยละสูงสุดในแต่ละขอ้คาํถามเป็น เพศหญิง (66.7%) ซ่ึงมากกว่าผูช้าย อายุ 25-29 ปี (23.1%) ไม่มีโรคประจาํตวั 

(77.1%) ไม่มีประวติัการแพย้า (91.8%) วฒิุการศึกษาปริญญาตรี (57.5%) เป็นพนกังานบริษทัเอกชน (30.1%) รายได้

เฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท (47.3%) อยู่กบัครอบครัว 2-4 คน (63.4%) และเคยไปใชบ้ริการร้านยาคุณภาพ 

(83.3%) ขอ้มูลเชิงปริมาณ ในส่วนปัจจยัดา้นการรับรู้มาตรฐานร้านยาคุณภาพท่ีค่าเฉล่ียสูงสุด 5 อนัดบัไดแ้ก่ เภสัช

กรในร้านยาคุณภาพตอ้งมีการสอบถามและประเมินการแพย้าทุกคร้ังท่ีให้บริการ (3.68) ร้านยาคุณภาพตอ้งมีป้าย

แสดงตนเภสัชกรผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติังานตรงกบัเภสัชกรท่ีปฏิบติังานอยู่ขณะนั้น (3.66) เภสัชกรในร้านยาคุณภาพจะ

อธิบายการใชย้าใหแ้ก่ผูม้ารับบริการอย่างชดัเจนทั้งโดยวาจาและลายลกัษณ์อกัษรเม่ือทาํการส่งมอบยา (3.58) เภสัช

กรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในร้านยาคุณภาพจะสวมเส้ือกาวน์ขณะปฏิบติังานพร้อมระบุว่าเป็นเภสัชกร (3.57) และร้านยา

คุณภาพจะตอ้งมีการแสดงป้ายอนุญาตขายยาใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย (3.54) ในส่วนปัจจยัดา้นพฤติกรรมการเลือกใช้

บริการร้านยาท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 5 อนัดบั ไดแ้ก่ ไม่ไปรับบริการสุขภาพท่ีโรงพยาบาลหรือคลินิกเพราะว่าไม่ไดมี้

อาการเจ็บป่วยรุนแรง (4.00) เลือกร้านยาท่ีมีการใหบ้ริการรวดเร็ว (3.91) เลือกร้านยาท่ีเภสัชในร้านมีบุคลิกภาพดี 

น่าเช่ือถือ (3.91) เลือกใชบ้ริการร้านยาเพราะไม่อยากเสียเวลารอคิวท่ีโรงพยาบาล (3.84) และไปซ้ือยากบัร้านยาท่ี

เดินทางสะดวก เช่น ใกลบ้า้น ใกลท่ี้ทาํงาน เป็นทางผา่น เป็นตน้ (3.81) 

ส่วนท่ี 2 การจดัการตวัแปรเชิงปริมาณประเภท Likert scale เพ่ือการวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงอนุมาน 

     การประเมินการกระจายตวัของคาํตอบ พบว่าคาํตอบของคาํถามทุกขอ้มีการกระจายตวัเหมาะสม การวิเคราะห์

ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดว้ยกนัเองพบวา่ มีขอ้คาํถามท่ีมีความสัมพนัธ์กนัเองอยูสู่ง ไดแ้ก่ อุปกรณ์ใหบ้ริการวดั

อุณหภูมิร่างกายและอุปกรณ์ใหบ้ริการวดัความดนัโลหิต จึงทาํการตดัขอ้คาํถามอุปกรณ์ใหบ้ริการวดัอุณหภูมิร่างกาย

ออกจากการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อ ๆ ไป 

ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน 

     ผลการวิเคราะห์จดักลุ่ม (Cluster analysis) ดว้ยวิธี Hierarchical cluster analysis (Ward’s method) เม่ือพิจารณาค่า 

Coefficient จะไดจ้าํนวนกลุ่มท่ีเหมาะสม 3 กลุ่ม ทาํการจดัขอ้มูลลงกลุ่มดว้ยวิธี Nonhierarchical cluster analysis (K-

means) ไดจ้าํนวนสมาชิกกลุ่ม A จาํนวน 142 คน (35.32%) กลุ่ม B จาํนวน 101 คน (25.13%) และกลุ่ม C จาํนวน 

154 คน (39.55%) การทดสอบดว้ย ANOVA เพ่ือเลือกใชข้อ้คาํถามเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแบ่งกลุ่มจากขอ้คาํถามท่ีมี

ค่า F-statistic สูงท่ีสุดในแต่ละส่วน พบว่าในขอ้ร้านยาคุณภาพตอ้งมีป้ายแสดงตนเภสัชกรผูป้ฏิบติังานตรงกบัเภสชั

กรท่ีปฏิบติังงานในขณะนั้นกลุ่ม A และ B มีค่าเฉล่ียของกลุ่มสูงกวา่ค่าเฉล่ียรวมแต่กลุ่ม C มีค่าเฉล่ียของกลุ่มตํ่ากว่า

ค่าเฉล่ียรวม ในขอ้เลือกร้านยาท่ีเภสัชกรในร้านมีบุคลิกภาพดี น่าเช่ือถือกลุ่ม A และ C มีค่าเฉล่ียของกลุ่มตํ่ากว่า
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ค่าเฉล่ียรวมแต่กลุ่ม B มีค่าเฉล่ียของกลุ่มสูงกว่าค่าเฉล่ียรวม ในขอ้สังเกตไดว้่าการจดัวางสินคา้แยกหมวดหมู่เป็น

ระเบียบเรียบร้อยกลุ่ม A และ B มีค่าเฉล่ียของกลุ่มสูงกว่าค่าเฉล่ียรวมแต่กลุ่ม C มีค่าเฉล่ียของกลุ่มตํ่ากว่าค่าเฉล่ีย

รวม การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มโดยการทดสอบ Chi-square พบว่ามีเพียงปัจจยัดา้นประสบการณ์เคย

หรือไม่เคยใชบ้ริการร้านยาคุณภาพ ของผูต้อบแบบสอบถามเท่านั้นท่ีมีความแตกต่างระหว่างกลุ่มอย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติ กลุ่ม A เคยใชบ้ริการร้านยาคุณภาพ 84.5% กลุ่ม B เคยใชบ้ริการร้านยาคุณภาพ 92.1% กลุ่ม C เคยใชบ้ริการ

ร้านยาคุณภาพ 76.7% การอธิบายลกัษณะเฉพาะของกลุ่มดว้ยวิธี Multiple correspondence analysis ไดด้งัน้ี 

 

Figure 2 ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่มยอ่ยและตวัแปรป้ายแสดงตนผูมี้หนา้ท่ีตรงกบัเภสชักรท่ีปฏิบติังานอยูข่ณะนั้น 

 
 

Figure 3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่มยอ่ยและตวัแปรเลือกร้านยาท่ีเภสชักรบุคลิกภาพดีน่าเช่ือถือ 

 

 
 

Figure 4 ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่มยอ่ยและตวัแปรเลือกร้านยาโดยสงัเกตสินคา้เป็นระเบียบแยกตามหมวดหมู่ 
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สรุปผลการศึกษา 

 

     การศึกษาการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคโดยใชปั้จจยัดา้นการรับรู้เก่ียวกบัมาตรฐาน “ร้านยาคุณภาพ” และพฤติกรรมการ

เลือกใชบ้ริการร้านยา โดยทาํการวิเคราะห์แบ่งกลุ่ม (Cluster Analysis)  สามารถแบ่งกลุ่มได ้3 กลุ่ม คือ  

     กลุ่ม A : กลุ่มใส่ใจบรรยากาศและการจดัร้าน สมาชิกในกลุ่มน้ีมีการรับรู้เก่ียวกบัมาตรฐาน “ร้านยาคุณภาพ” 

ค่อนขา้งดี มีลกัษณะชอบการบริการตนเอง (Self service) โดยสังเกตจากคนกลุ่มน้ีไม่ค่อยคาํนึงถึงเภสัชกรภายใน

ร้านแต่ให้ความใส่ใจกบัสถานท่ีมากเป็นพิเศษ เช่น การจดัวางสินคา้ท่ีมีการแยกหมวดหมู่เป็นระเบียบเรียบร้อย 

ตรวจสอบราคายาตรงป้ายบริเวณชั้นวางสินคา้ สงัเกตความสะอาดภายในร้านก่อนซ้ือยา เป็นตน้ มีการรับรู้มาตรฐาน

ดา้นการควบคุมแสง อุณหภูมิ และความช้ืนบริเวณท่ีเก็บยามากกว่ากลุ่ม B คนในกลุ่ม A มกัจะขอคาํปรึกษาจากคน

ในครอบครัวก่อนตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านยา เม่ือพิจารณาตามทฤษฎีพฤติกรรมการเลือกสาํหรับคนในกลุ่มน้ีการ

จดัร้าน ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของร้านเป็นขอ้มูล (Information) ประกอบกบัการปรึกษาคนใน

ครอบครัว ซ่ึงเป็นส่วนของการคน้หาขอ้มูล (Information search) ท่ีคนกลุ่มน้ีใชใ้นการประเมินทางเลือก (Alternative 

Evaluation) และตามมาดว้ยการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีร้านยาใดร้านยาหน่ึง จาํนวนสมาชิกในกลุ่มน้ีเคยใชบ้ริการ

ร้านยาคุณภาพ 5.45 เท่าของจาํนวนสมาชิกในกลุ่มท่ีไม่เคยใชบ้ริการร้านยาคุณภาพ  

     กลุ่ม B : กลุ่มรู้มาตรฐานดีเยี่ยม ละเอียดเร่ืองมาก สมาชิกในกลุ่มน้ีเป็นคนท่ีมีการรับรู้เก่ียวกบัมาตรฐาน “ร้านยา

คุณภาพ” ค่อนข้างดีมากและใส่ใจกับทุกรายละเอียดของร้าน มีลกัษณะชอบท่ีจะไปใช้บริการปรึกษาหรือขอ

คาํแนะนาํจากเภสัชกรภายในร้าน นอกจากน้ียงัใหค้วามใส่ใจกบัการจดัวางสินคา้ท่ีมีการแยกหมวดหมู่เป็นระเบียบ

เรียบร้อยเพราะคนกลุ่มน้ีอาจเช่ือมโยงภาพลกัษณ์ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในร้านกบัความมีคุณภาพของร้าน 

และยงัพบว่าคนในกลุ่มมีพฤติกรรมใชบ้ริการร้านยาเม่ือยงัไม่ไดมี้อาการเจ็บป่วยโดยซ้ือยาจากร้านยามาเพ่ือสาํรอง

ไวใ้ช้ และด้วยความละเอียดถ่ีถว้นของคนกลุ่มน้ีจึงเป็นกลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านยาท่ี

จาํหน่ายยาราคาถูกกว่าร้านอ่ืน ๆ จาํนวนสมาชิกในกลุ่มน้ีเคยใชบ้ริการร้านยาคุณภาพ 11.66 เท่าของจาํนวนสมาชิก

ในกลุ่มท่ีไม่เคยใชบ้ริการร้านยาคุณภาพ  

     กลุ่ม C : กลุ่มไปซ้ือยาท่ีอยากซ้ือ สมาชิกในกลุ่มน้ีเป็นคนท่ีมีการรับรู้เก่ียวกบัมาตรฐาน “ร้านยาคุณภาพ” ไม่ค่อย

ดีและไม่ค่อยใส่ใจรายละเอียด แต่เม่ือพิจารณาในประเด็นเร่ืองการรับรู้ตราสัญลกัษณ์ร้านยาคุณภาพและป้ายท่ีแสดง

ถึงสิทธิของผูป่้วยพบวา่ค่าเฉล่ียค่อนขา้งสูงมากเม่ือเทียบกบัการรับรู้มาตรฐาน “ร้านยาคุณภาพ” ดา้นอ่ืน ๆ ซ่ึงตรงกนั

ขา้มกบัคนในกลุ่ม A สามารถวิเคราะห์ไดว้่าคนในกลุ่มน้ีใหค้วามสนใจกบัพวกป้ายหรือตราสัญลกัษณ์มากกว่าคน

ในกลุ่ม A ซ่ึงเม่ือพิจารณาตามทฤษฎีการรับรู้สามารถตีความไดว้่าป้ายหรือตราสัญลกัษณ์มีความเป็นไปไดท่ี้จะเป็น

ส่ิงกระตุน้ (Stimuli) สาํคญัท่ีคนในกลุ่มน้ีเลือกในการรับรู้ (Perceptual selection) และยงัพบว่าคนในกลุ่มจะเขา้ร้าน

ยาเพ่ือไปซ้ือยาโดยไม่สนใจปรึกษาหรือขอคาํแนะนาํจากเภสัชกรภายในร้าน มีพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านยาเพ่ือ

ซ้ือยาท่ีตั้งใจไม่ไดใ้หค้วามสาํคญักบัคุณภาพของร้านยาท่ีเขา้ไปใชบ้ริการ ไปใชบ้ริการร้านยาเพ่ือซ้ือยาโรคเร้ือรังท่ี

เคยใช้อยู่และมีค่าเฉล่ียของการซ้ือยาฮอร์โมนสูงกว่ายาชนิดอ่ืน ๆ  จาํนวนสมาชิกในกลุ่มน้ีเคยใชบ้ริการร้านยา

คุณภาพ 3.29 เท่าของจาํนวนสมาชิกในกลุ่มท่ีไม่เคยใชบ้ริการร้านยาคุณภาพ  

        งานวิจยัน้ีพบว่าแต่ละกลุ่มท่ีแบ่งไดไ้ม่มีความแตกต่างกนัในดา้นปัจจยัลกัษณะเฉพาะบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ 

ประวติัโรคประจาํตวั ประวติัแพย้า ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และจาํนวนคนในครอบครัวท่ีอาศยั
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อยูด่ว้ย แต่มีความแตกต่างกนัในปัจจยัลกัษณะเฉพาะบุคคลดา้นประสบการณ์เคยหรือไม่เคยใชบ้ริการร้านยาคุณภาพ

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 

     จากขอ้มูลผลการวิจยัดา้นการรับรู้มาตรฐาน “ร้านยาคุณภาพ” ของกลุ่มตวัอย่างพบว่า ค่าเฉล่ียกลุ่มตวัอย่างมีการ

รับรู้มาตรฐานสูงท่ีสุด 5 อนัดบั ไดแ้ก่ เภสัชกรในร้านยาคุณภาพมีการสอบถามและประเมินการแพย้าทุกคร้ังท่ี

ให้บริการ ร้านยาคุณภาพมีป้ายแสดงตนเภสัชกรผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติังานท่ีตรงกบัเภสัชกรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยู่ขณะนั้น 

เภสชักรในร้านยาคุณภาพจะอธิบายการใชย้าใหแ้ก่ผูม้ารับบริการอยา่งชดัเจนโดยวาจาและลายลกัษณ์อกัษร  เภสชักร

ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในร้านยาคุณภาพจะสวมเส้ือกาวน์ขณะปฏิบติังานพร้อมระบุว่าเป็นเภสัชกร และร้านยาคุณภาพตอ้ง

แสดงป้ายอนุญาตขายยาให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลจากงานวิจยัของ (อภิญานี พญา

พิชยั, 2553) วา่ผูม้าใชบ้ริการมีการรับรู้มาตรฐานในประเดน็การจาํแนกวา่บุคคลท่ีมาใหบ้ริการเป็นเภสชักรไดดี้ 

        จากขอ้มูลผลการวิจยัพบว่าเหตุผลท่ีกลุ่มตวัอย่างเลือกใชบ้ริการท่ีร้านยาเน่ืองจากไม่ไดมี้อาการเจ็บป่วยรุนแรง

ตรงกบัขอ้มูลจากงานวิจยั (ไววิทย ์ศิริตนั, 2558) ท่ีระบุว่ากลุ่มตวัอย่างมีพฤติการเลือกใชบ้ริการร้านยาเน่ืองจากมี

อาการเจ็บป่วยไม่มากยงัไม่ม่ีความตอ้งการไปพบแพทย ์ซ่ึงพฤติกรรมดงักล่าวยงัสอดคลอ้งกบัลกัษณะยากลุ่มท่ีซ้ือ

เป็นยากลุ่มแกป้วดลดไข ้ตรงกบัขอ้มูลจากงานวิจยั (อานนท ์ศรีพงษ,์ 2556)  ซ่ึงเป็นลกัษณะอาการป่วยพ้ืนฐานท่ีคน

ยงัไม่ไดต้อ้งการไปตรวจรักษาท่ีดรงพยาบาลหรือคลินิกซ่ึงจะตอ้งเสียเวลาในการรอคิว กลุ่มตวัอย่างเลือกมาใช้

บริการกบัร้านยามีความตอ้งการในเร่ืองของความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการของร้านยาและความสะดวกใน

เร่ืองของการเดินทางซ่ึงกลุ่มตวัอย่างเลือกใชบ้ริการร้านยาท่ีเป็นทางผ่าน กลุ่มตวัอย่างคาํนึงถึงคุณภาพร้านโดย

พิจารณาจากการท่ีเภสัชกรประจาํร้านมีบุคลิกภาพดีน่าเช่ือถือและสังเกตความสะอาดภายในร้านเป็นหลกั โดยการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านยาของกลุ่มตวัอยา่งมีการตดัสินใจดว้ยตนเอง สอดคลอ้งกบัผลการวิจยั (อานนท ์ศรีพงษ,์ 

2556 และ สมประสงค ์แดงพลอย, 2553) 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

     1. ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีเก็บขอ้มูลมีผูท่ี้มีการรับรู้เก่ียวกบัมาตรฐาน “ร้านยาคุณภาพ” ไม่ดีประมาณ 1 

ใน 3 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด ทาํใหท้ราบวา่หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัโครงการน้ียงัมีการประชาสัมพนัธ์

หรือใหข้อ้มูลแก่ประชาชนไม่ทัว่ถึง ดงันั้นเม่ือใหโ้ครงการบรรลุเป้าหมายสูงสุดท่ีไดต้ั้งไวค้วรเร่ิมจากการสร้างการ

รับรู้ของประชาชนเก่ียวกบัมาตรฐาน “ร้านยาคุณภาพ” ใหมี้ความทัว่ถึงมากข้ึน 

     2. การพฒันาร้านยาใหเ้หมาะสมกบัคนในแต่ละกลุ่มซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

ตารางท่ี 1 กลยทุธ์ทากการตลาดท่ีเหมาะสมกบัแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
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 กลุ่ม A : กลุ่มใส่ใจ

บรรยากาศและการจดัร้าน 

กลุ่ม B : กลุ่มรู้มาตรฐานดี

เยีย่ม ละเอียดเร่ืองมาก 

กลุ่ม C : กลุ่มไปซ้ือยาท่ี

อยากซ้ือ 

ผลิตภณัฑ ์

(Product) 

จดัใหมี้ยาชนิดเดียวกนั

มากกวา่หน่ึงยี่หอ้ เพ่ือใหมี้

โอกาสเปรียบเทียบและเลือก 

จดัใหมี้รายการยาท่ีเป็นยา 

Original  

มีรายการยาหลากหลายยี่หอ้

เพ่ือใหค้รอบคลุมกบัยี่หอ้

ในใจของคนกลุ่มน้ี 

ราคา (Price) จาํหน่ายยาในราคาท่ี

สมเหตุสมผล 

ใชก้ารตั้งราคาท่ีตํ่ากวา่ร้าน

อ่ืนเลก็นอ้ย  

จาํหน่ายยาในราคาท่ี

สมเหตุสมผล 

ช่องทางการจดั

จาํหน่าย (Place) 

สถานท่ีตั้งร้านควรอยูใ่กล้

บา้น อยูใ่กลท่ี้ทาํงาน หรือ

เป็นทางผา่น 

สถานท่ีตั้งร้านควรอยูใ่กล้

บา้น อยูใ่กลท่ี้ทาํงาน หรือ

เป็นทางผา่น 

สถานท่ีตั้งร้านควรอยูใ่กล้

บา้น อยูใ่กลท่ี้ทาํงาน หรือ

เป็นทางผา่น 

การส่งเสริม

การตลาด 

(Promotion) 

จดัทาํป้ายท่ีใหข้อ้มูลของ

สินคา้บริเวณชั้นวางสินคา้ 

จดัทาํส่ือท่ีช่วยใหข้อ้มูล

เร่ืองสุขภาพท่ีมีแหล่งอา้งอิง

น่าเช่ือถือ 

นาํเสนอขอ้มูลในลกัษณะ

ป้ายหรือสญัลกัษณ์ต่าง ๆ ท่ี

ติดตั้งภายในหรือหนา้ร้าน 

บุคคล (People) จดัใหมี้เภสชักรประจาํร้าน

และเจา้หนา้ท่ีแค่เพียงพอ

ประจาํจุดสาํหรับกรณีลูกคา้

ตอ้งการซกัถามเพ่ิมเติม 

ควรมีเภสชักรประจาํร้านท่ี

มีบุคลิกภาพดีน่าเช่ือถือและ

มีเจา้หนา้ท่ีท่ีมีใจรักการ

บริการจาํนวนมาก 

เภสชักรประจาํร้านเพ่ือให้

สอดคลอ้งตามขอ้กฎหมาย

แต่อาจไม่ค่อยจาํเป็นตอ้งมี

เจา้หนา้ท่ี 

การนาํเสนอ

ลกัษณะกายภาพ 

(Physical evidence) 

จดัสินคา้แยกหมวดหมู่ เป็น

ระเบียบ สะอาด คุมแสง 

อุณหภูมิ และความช้ืน 

จดัร้านใหไ้ดต้ามขอ้กาํหนด

หรือเหนือกวา่ขอ้กาํหนด

มาตรฐาน “ร้านยาคุณภาพ” 

คนในกลุ่มน้ีไม่ไดใ้ส่ใจกบั

ลกัษณะทางกายภาพของ

ร้าน 

กระบวนการ 

(Process) 

ควรจดัใหมี้กระบวนการ

คุณภาพพอประมาณตาม

กฎหมาย 

พฒันากระบวนการคุณภาพ

ภายในร้านและนาํเสนอให้

คนกลุ่มน้ีเห็น 

ควรจดัใหมี้กระบวนการ

คุณภาพพอประมาณตาม

กฎหมาย 

 

     ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

     1  ควรมีการศึกษาเป็นระยะเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีตรงกบัความเป็นจริงในช่วงระยะเวลานั้น ๆ  

     2  การศึกษาน้ีใชก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นคนท่ีอยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงขอ้มูลท่ีไดอ้าจแตกต่างจากจงัหวดัอ่ืน  

     3  การศึกษาวิจยัในคร้ังต่อไปควรทาํการสนทนากลุ่มยอ่ยก่อนการสร้างแบบสอบถาม เพ่ือใหมี้ขอ้คาํถามครบถว้น 

  

เอกสารอ้างองิ 

 

กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 15 ออกตามความในพระราชบญัญติัยาปี 2510. 2525. [ออนไลน]์. เขา้ถึงไดจ้าก  

     http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/Shared%20Documents/Law02-Ministerial-regulations/ministerial-15.pdf. 
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การศึกษาทัศนคตทิีม่ีต่อความรับผดิชอบต่อสังคม ส่งผลต่อความจงรักภกัด ี

กรณศึีกษา บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จาํกดั (มหาชน) 

ชนากานต์ ยกบุญญาธิการ0

1 และ พศิมร กเิลนทอง1

2 

Chanagan Yokboonyatikarn and Pitsamorn Kilenthong 

บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาทศันคติท่ีมีต่อความรับผิดชอบต่อสังคม ท่ีส่งผลต่อความ

จงรักภักดี กรณีศึกษา บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จาํนวน 384 ตวัอย่าง 

จากลูกค้าทรูท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือนําข้อมูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร                      

หรือทดสอบสมมติฐาน โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เป็นเคร่ืองมือ

ในการวิเคราะห์ จากผลการวิจยัในคร้ังน้ี พบว่า ทศันคติท่ีมีต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของทรูส่งผลทางบวก

ต่อความจงรักภกัดีต่อทรูอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ทศันคติท่ีมีต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของทรู                  

ในดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ดา้นการประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม และดา้นการร่วมพฒันาชุมชนและ

สังคม โดยท่ีทศันคติท่ีมีต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของทรูดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสามารถส่งผลต่อ

ความจงรักภกัดีต่อทรูมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม และดา้นการร่วม

พฒันาชุมชนและสงัคม ตามลาํดบั ส่วนทศันคติท่ีมีต่อความรับผิดชอบต่อสงัคมของทรูดา้นความรับผิดชอบต่อ

ผูบ้ริโภค ดา้นการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม ดา้นนวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรมไม่ส่งผลต่อความจงรักภกัดี

ต่อทรู 
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ABSTRACT 

 The purpose of this research is to examine the attitudes toward Corporate Social Responsibility 

influencing the loyalty in True Corporation Public Company Limited (True) .  This research is quantitative 

research using questionnaires is a tool for collecting data of 384 samples from True customers living in 

Bangkok, and Multiple Regression Analysis to analyse the relationship of variables and test the hypothesis. 

The research found that the attitude towards True’s social responsibility was significantly related to the loyalty 

of True in three aspects, namely good governance, fair business conduct and community and social 

development.  Examining the consumers’  attitude towards True’ s CSR, the good governance is the most 

influential factor impacting its loyalty followed by the business operation with fairness, and the development 

of the community and society. However, the research found no significant relationship between the loyalty of 

True and the attitude towards True’ s CSR in terms of the responsibility to consumers, environmental 

preservation, innovation and innovation dissemination. 

Key words: Corporate Social Responsibility, Attitude, Loyalty, True Corporation Public Company Limited 

บทนํา 

ในอดีตเป้าหมายทางธุรกิจมกัจะมุ่งเนน้ไปท่ีการสร้างความมัง่คัง่ให้ผูถื้อหุ้น แต่ปัจจุบนัเป้าหมายนั้น              

ไดเ้ปล่ียนแปลงไปอย่างส้ินเชิง เพราะว่าท่ีผ่านมาแนวคิดการดาํเนินธุรกิจดงักล่าวมกัจะนาํธุรกิจไปสู่การ

แสวงหากาํไรโดยไม่คาํนึงถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ประกอบในการดาํเนินธุรกิจ ทาํใหส่้งผลกระทบต่อความยัง่ยืนของ

ธุรกิจตามมา จากการไดรั้บการต่อตา้นหรือการไม่ยอมรับการขยายตวัของธุรกิจนั้น ๆ ทาํใหปั้จจุบนัเป้าหมาย-

หลกัของการทาํธุรกิจจึงเน้นไปท่ีการสร้างสมดุลระหว่าง การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม การใส่ใจต่อสังคม                 

และชุมชน และผลกาํไรของการประกอบการไปพร้อม ๆ กนั ซ่ึงความรับผิดชอบต่อสงัคมของธุรกิจ (Corporate 

Social Responsibility : CSR) กเ็ป็นหน่ึงแนวคิดท่ีจะนาํไปสู่เป้าหมายดงักล่าว จึงทาํใหปั้จจุบนัความรับผิดชอบ

ต่อสงัคมเป็นส่ิงท่ีองคก์รธุรกิจทัว่โลกต่างใหค้วามสนใจมากข้ึน (สถาบนัธุรกิจเพ่ือสงัคม, 2555) 

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการส่ือสารโทรคมนาคมครบวงจร ก็ไดใ้ห้

ความสาํคญักบัการทาํกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอย่างมาก และดาํเนินนโยบายความรับผิดชอบต่อ

สังคมต่อเน่ืองมาโดยตลอด เพราะแน่นอนว่าการดาํเนินธุรกิจของบริษทัย่อมก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางตรง

และทางออ้มต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สียต่าง ๆ เช่น ก่อใหเ้กิดความเหล่ือมลํ้าทางสังคมดา้นการ
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เขา้ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการใชท้รัพยากรจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นนํ้า พลงังานไฟฟ้า เป็นตน้ แต่บริษทั

ก็ไม่ละเลยท่ีจะรับผิดชอบต่อส่ิงดงักล่าวท่ีเกิดข้ึนจึงไดด้าํเนินนโยบาย CSR  ซ่ึงจากรายงานการพฒันาเพ่ือ

ความยัง่ยืนปี 2560 พบว่าทรูไดใ้ชง้บในการสนบัสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคมเป็นจาํนวนเงินถึง 275.89 ลา้นบาท 

หากนับจากปี 2557 ก็เป็นจาํนวนเงินท่ีเพ่ิมข้ึนทุก ๆ ปี จาก 115.79 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเป็น 137.67 ลา้นบาท                   

ในปี 2558 และเพ่ิมข้ึนอีกเกือบเท่าตัวเป็น 262.27 ล้านบาทในปี 2560 (บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด                         

(มหาชน), 2560) 

อย่างไรก็ตาม การท่ีองค์กรธุรกิจจะทราบไดว้่าการดาํเนินนโยบายดา้น CSR ขององค์กรนั้นประสบ

ความสําเร็จหรือบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด จําเป็นต้องมีการประเมินหรือวัดผลของการดําเนิน                                  

นโยบายดงักล่าว โดยจะออกมาในรูปของประสิทธิผลของความยัง่ยืน และความสามารถในการตอบสนอง                 

ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สีย (Stakeholder) ซ่ึงหน่ึงในนั้นคือผูบ้ริโภค (อนุวตั สงสม, 2555) จึงเป็นท่ีมาของการวิจยั                          

ในคร้ังน้ี ท่ีตอ้งการศึกษาว่าการท่ีบริษทัดาํเนินนโยบาย CSR ไปแลว้นั้น สามารถส่งผลกระทบต่อผูบ้ริโภค 

โดยผูบ้ริโภคมีทศันคติอยา่งไรต่อนโยบาย CSR ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัทางการตลาดเพราะหากบริษทัทราบไดว้า่

ผูบ้ริโภคมีทศันคติอย่างไรต่อนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ก็จะทาํใหส้ามารถคาดการณ์ไดถึ้งพฤติกรรม                            

หรือความจงรักภกัดีในระยะยาวได ้(Schiffman & Kanuk, 2007) 

ทบทวนวรรณกรรม 

สาํหรับการวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดร้วบรวมแนวคิด ทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง                 

ท่ีจาํเป็นในการใชอ้ธิบายถึงความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรท่ีสามารถนาํไปสู่การกาํหนดสมมติฐาน และกาํหนด

กรอบแนวคิดของการวิจยั โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 ความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกจิ 

สถาบนัธุรกิจเพ่ือสังคมไดแ้บ่งแนวปฏิบติัในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจออกเป็น 8 ดา้น 

(สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม, 2551) ได้แก่ การกาํกับดูแลกิจการท่ีดี การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม                   

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค การดูแลรักษา

ส่ิงแวดล้อม การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดํา เนิน                                    

ความรับผิดชอบต่อสังคม การจดัทาํรายงานดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม แต่งานวิจยัฉบบัน้ีจะทาํการศึกษา

ทศันคติท่ีมีต่อนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 6 ดา้น ซ่ึงไดแ้ก่ การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี การประกอบธุรกิจ

ดว้ยความเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม                               
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และนวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริโภคโดยตรงและผูบ้ริโภค

สามารถใหข้อ้มูลได ้

ทัศนคต ิ(Attitude) 

ทศันคติ หมายถึง แนวโนม้พฤติกรรมจากการประเมินท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง เช่น สินคา้ ตราสินคา้ บริการ 

ซ่ึงจะสามารถบอกไดว้่าดีหรือเลว ชอบหรือไม่ชอบ พอใจหรือไม่พอใจ และเป็นประโยชน์หรือไม่ (สิทธิโชค 

วรานุสนัติกลุ, 2546) โดยจากแบบจาํลององคป์ระกอบของทศันคติ 3 ประการ (Tri-component Attitude Model) 

กล่าวว่า ทัศนคติประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังน้ี (Schiffman & Kanuk, 2007) ความเข้าใจ (Cognition) 

ความรู้สึก (Affection) และแนวโนม้ของพฤติกรรม (Conation) โดยทศันคติทั้ง 3 องคป์ระกอบ มีความสมัพนัธ์

ไปในทิศทางเดียวกัน เช่น หากมีความรู้ ความเช่ือ และความรู้สึกต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ก็จะมีแนวโน้มแสดง

พฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัความเช่ือและความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนนั้น 

ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) 

ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า หมายถึง ความตั้ งใจจะซ้ือสินค้านั้นซํ้ า (Repeat Purchase Intention)                      

และมีพฤติกรรมการซ้ือซํ้ า (Repeat Purchase Behavior) จากการท่ีผูบ้ริโภคมีความผูกพนัต่อตราสินค้าใด                              

ตราสินคา้หน่ึง (Peter & Olson, 2008) โดยการวดัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ (Measuring Brand Loyalty) 

แบ่งออกเป็น 2 ดา้น คือดา้นพฤติกรรม (Behavioral Brand Loyalty) และดา้นทศันคติของผูบ้ริโภคต่อตราสินคา้ 

(Attitudinal Brand Loyalty) ซ่ึงการวดัความจงรักภักดีต่อตราสินค้า ควรใช้ทั้ ง 2 ด้านประกอบกัน โดยวดั                      

ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้จากพฤติกรรมควบคู่ไปกบัการวดัความภกัดีต่อตราสินคา้โดยพิจารณาจากทศันคติ

ของผูบ้ริโภคดว้ย ทั้งน้ีเพ่ือใหท้ราบถึงความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ท่ีแทจ้ริง (Gomez, Arranz and Cillan, 2006                  

อา้งถึงในชูศกัด์ิ นพถาวร, 2558 ) 

ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและความจงรักภักด ี

แอนโตนิเดร์ส  และรอยน์ (Antonides & Raaij, 1998 อ้างถึงใน ชูศักด์ิ  นพถาวร , 2558) กล่าวถึง                        

ความภกัดีต่อตราสินคา้วา่เกิดจากพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือแบบกิจวตัรประจาํวนั โดยการตดัสินใจซ้ือมาจาก

ความช่ืนชอบหรือทัศนคติเชิงบวกต่อตราสินค้าเป็นสําคัญ และเคิทดรูล่ี (Chaudhuri, 1999) ท่ีกล่าวถึง                       

ความภกัดีต่อตราสินคา้วา่เป็นทศันคติเชิงบวกของผูบ้ริโภคท่ีไดพิ้จารณาประเมินตราสินคา้และมีการซ้ือสินคา้                        

ประเภทนั้น โดยเลือกซ้ือตราสินค้าเดียวเสมอ รวมถึงงานวิจยัของออร์เซนต์, คัทมอร์ และฮิวน์ (Olsen, 

Cudmore & Hill, 2006) ศึกษาเร่ือง ผลของการรับรู้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจต่อพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความเช่ือว่า ธุรกิจควรมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดประโยชน์กบั

ธุรกิจตามมาเพราะความรับผิดชอบต่อสังคมมีผลต่อความเช่ือ ทศันคติและความตั้งใจซ้ือสินคา้ และงานวิจยั                 
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ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อความรับผิดชอบ 

ต่อสงัคม (CSR) ของทรู 6 ดา้น 

1. การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

2. การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม 

3. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค  

4. การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม  

5. การร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม 

6. นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม 

ก่อนหนา้ของวิภาดา วีระสัมฤทธ์ิ พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมีผลต่อความจงรักภกัดีลูกคา้

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) (วิภาดา วีระสมัฤทธ์ิ, 2553) 

จากทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งและงานวิจยัก่อนหนา้ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความเป็นไปไดข้องความสัมพนัธ์ระหว่าง

ทศันคติและความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ ดงันั้น จึงสามารถนาํความสมัพนัธ์ดงักล่าวขา้งตน้มาสร้างเป็นกรอบ

แนวคิดของการวิจยั ดงัน้ี 

กรอบแนวคิดของการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปสมมตฐิาน 

สมมติฐานท่ี 1 (H1)  ทศันคติท่ีมีต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของทรูดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี                     

ส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อทรู 

สมมติฐานท่ี 2 (H2)  ทศันคติท่ีมีต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของทรูดา้นการประกอบธุรกิจดว้ยความ

เป็นธรรม ส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อทรู 

สมมติฐานท่ี 3 (H3)  ทศันคติท่ีมีต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของทรูดา้นความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค                

ส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อทรู 

สมมติฐานท่ี 4 (H4)  ทศันคติท่ีมีต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของทรูดา้นการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม                

ส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อทรู 

สมมติฐานท่ี 5 (H5)  ทศันคติท่ีมีต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของทรูดา้นการร่วมพฒันาชุมชนและ

สงัคม ส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อทรู 

สมมติฐานท่ี 6 (H6)  ทศันคติท่ีมีต่อความรับผิดชอบต่อสงัคมของทรูดา้นนวตักรรมและการเผยแพร่

นวตักรรม ส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อทรู 

ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม 

 

 

ความจงรักภกัดีต่อทรู 
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วธีิการศึกษา 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 

เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงประชากรสําหรับงานวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ลูกคา้ทรูท่ีอาศยัอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร  และกลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าทรูท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  จํานวน 384 คน                                    

ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างจะมีลกัษณะตรงกบัลกัษณะของประชากรทุกประการ และกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 384 คนน้ี 

กาํหนดจากการใช้ตารางขนาดของกลุ่มตวัอย่างสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543)                

ซ่ึงจากประชากรท่ีเป็นลูกคา้ทรู ท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร นั้นมีจาํนวนมากกว่า 100,000 คน ดงันั้น 

จากตารางของ Krejcie and Morgan จะไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งการเท่ากบั 384 คน จากนั้นใชวิ้ธีการ

เลือกตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling) ทั้งแบบใชค้วามน่าจะเป็น (Probability Sampling) และ

ไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Nonprobability sampling) โดยเร่ิมจากการท่ีผูวิ้จยัเลือกกรอบการสุ่ม (Sampling Frame) 

เป็นหมวดสถานบริการ ท่ีลูกคา้ทรูจะไปใชบ้ริการ ซ่ึงไดแ้ก่ ทรูชอ้ป ทรูคอฟฟ่ี และทรูสเฟียร์ จากนั้นจะสุ่ม

อย่างง่ายเพ่ือเลือกสถานท่ีในกลุ่มย่อยท่ีสุดแต่ละกลุ่มมาเป็นหน่วยเก็บตวัอย่าง (Sampling Unit) และกาํหนด

สัดส่วนของกลุ่มตวัอย่างท่ีจะเก็บแบบสอบถามแบบสะดวก ดงัน้ี ทรูชอ้ป จาํนวน 89 สาขา เลือกสุ่มโดยการ        

จบัฉลาก 5 สาขา โดยเก็บแบบสอบถามสาขาละ 34 คน ทรูคอฟฟ่ี จาํนวน 85 สาขา เลือกสุ่มโดยการจบัฉลาก            

5 สาขา โดยเก็บแบบสอบถามสาขาละ 34 คน และทรูสเฟียร์ จํานวน 3 สาขา เลือกสุ่มมา 1 สาขา และ                  

เก็บแบบสอบถามจาํนวน 44 คน โดยการเก็บแบบสอบถามจะใหผู้ต้อบแบบสอบถามกรอกคาํตอบดว้ยตวัเอง 

(Self-administration) และคาํถามทั้งหมดเป็นคาํถามลกัษณะปลายปิด (Close-ended question) ซ่ึงแบบสอบถาม

มีทั้งหมด 3 ส่วน ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ในส่วนท่ี 2 จะเป็น

แบบสอบถามเก่ียวกบัทศันคติท่ีมีต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของทรู และส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั

ความจงรักภกัดีต่อทรู โดยขอ้มูลท่ีเก็บไดจ้ากส่วนท่ี 1 จะเป็นขอ้มูล เชิงลกัษณะ ส่วนขอ้มูลท่ีไดจ้ากส่วนท่ี 2 

และ 3 จะเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ จากนั้นนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามไปทาํการวิเคราะห์

ด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมานโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression 

Analysis) เพ่ือนาํมาวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของตวัแปรตน้และตวัแปรตามหรือทดสอบสมมติฐานในการวิจยั  
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ผลการศึกษาและอภิปราย 

สรุปผลการศึกษาเชิงพรรณนา 

กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 384 ตวัอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ช่วงอายุ ช่วงอายุ 18-25 ปี               

มากท่ีสุด รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 26-33 ปี กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี

รองลงมาคือมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และมีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน รองลงมาประกอบธุรกิจ

ส่วนตัว ส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนเท่ากับ 15,000 -25,000 บาท รองลงมาคือ 25,001-35,000 บาท 

นอกจากน้ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ทรูมูฟ รองลงมาคือ ทรูออนไลน์ และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น

ลูกคา้ทรูมานานมากกวา่ 3 ปีข้ึนไป   

นอกจากน้ี กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีทศันคติต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของทรูดา้นการร่วมพฒันา

ชุมชนและส่ิงแวดลอ้มโดยมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 3.92 รองลงมาคือดา้นความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค                   

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85 ดา้นการประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76 ดา้นการดูแลรักษา

ส่ิงแวดลอ้ม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75 ดา้นนวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 และดา้นการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 ตามลาํดบั 

สรุปผลการศึกษาเชิงอนุมาน 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตนั อนัไดแ้ก่ ทศันคติท่ีมีต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ของทรูทั้ง 6 ดา้น กบัตวัแปรตามซ่ึงในท่ีน้ีคือ ความจงรักภกัดีต่อทรู จากการทดสอบสมมติฐานสรุปผลไดด้งัน้ี 

ทศันคติท่ีมีต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของทรูทั้ง 6 ดา้น มี 3 ดา้นท่ีส่งผลทางบวกต่อความจงรักภกัดี ไดแ้ก่ 

ดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ดา้นการประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม และดา้นการร่วมพฒันาชุมชนและ

สังคม ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุมาตรฐาน (Standardized Regression Coefficient: Beta) 

เพ่ือประเมินระดบัความสําคญัของตวัแปรตน้ในการพยากรณ์ตวัแปรตาม พบว่า ตวัแปรทศันคติท่ีมีต่อความ

รับผิดชอบต่อสังคมของทรูเรียงลาํดบัตามขนาดของความสําคญัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ทศันคติท่ีมีต่อความ

รับผิดชอบต่อสังคมของทรูดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ดา้นการประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม และดา้น

การร่วมพฒันาชุมชนและสังคมโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุมาตรฐานเท่ากบั 0.391 0.312 และ 0.126 

ตามลาํดบั แสดงไดด้งัตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1 แสดงนํ้าหนกัความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม 

ลาํดบัความสาํคญั 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

 (constant) 0.882 0.212  4.153 0.000 

1 ทศันคติท่ีมีต่อความรับผิดชอบต่อ

สงัคมของทรูดา้นการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี 

0.436 0.067 0.391 6.491 0.000 

2 ทศันคติท่ีมีต่อความรับผิดชอบต่อ

สงัคมของทรูดา้นการประกอบ

ธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม 

0.337 0.065 0.312 5.171 0.000 

3 ทศันคติท่ีมีต่อความรับผิดชอบต่อ

สงัคมของทรูดา้นการร่วมพฒันา

ชุมชนและสงัคม 

0.141 0.067 0.126 2.105 0.036 

4 ทศันคติท่ีมีต่อความรับผิดชอบต่อ

สงัคมของทรูดา้นความรับผิดชอบ

ต่อผูบ้ริโภค 

-0.038 0.076 -0.032 -0.495 0.621 

5 ทศันคติท่ีมีต่อความรับผิดชอบต่อ

สงัคมของทรูดา้นนวตักรรมและ

การเผยแพร่นวตักรรม 

-0.042 0.062 -0.042 -0.674 0.501 

6 ทศันคติท่ีมีต่อความรับผิดชอบต่อ

สงัคมของทรูดา้นการดูแล

ส่ิงแวดลอ้ม 

-0.074 0.072 -0.070 -1.030 0.304 

 

อภิปรายผล 

ทศันคติท่ีมีต่อความรับผิดชอบต่อสงัคมของทรู สามารถส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อทรูได ้ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัแนวคิดของแอนโตนิเดร์ส และรอยน์ (Antonides & Raaij, 1998 อา้งถึงใน ชูศกัด์ิ นพถาวร, 2558) กล่าวว่า

ความภกัดีต่อตราสินคา้ว่าเกิดจากพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือแบบกิจวตัรประจาํวนั โดยการตดัสินใจซ้ือมาจาก

ความช่ืนชอบหรือทศันคติเชิงบวก และจากการทาํวิจยัในคร้ังน้ีพบว่าลูกคา้ทรูต่างก็มีทศันคติเชิงบวกต่อ CSR 
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ของทรู กล่าวคือมีระดบัความเห็นต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของทรูค่อนไปในทางเห็นดว้ย ดงันั้นจึงส่งผล

ต่อความจงรักภกัดีได ้นอกจากน้ีผลการศึกษายงัสอดคลอ้งกลบังานวิจยัก่อนหน้าของ ออร์เซนต์, คทัมอร์ 

และฮิวล ์(Olsen, Cudmore & Hill, 2006) ท่ีพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความเช่ือว่า ธุรกิจควรมีความรับผิดชอบต่อ

สังคม ซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์กบัธุรกิจตามมาเพราะความรับผิดชอบต่อสังคมน้ีมีผลต่อความเช่ือ ทศันคติ

และความตั้งใจซ้ือสินคา้                 

แต่ทั้งน้ีไม่ใช่วา่ทศันคติท่ีมีต่อความรับผิดชอบต่อสังคมทุกในทุกๆ ดา้นจะส่งผลหรือมีความสมัพนัธ์กบั

ความจงรักภกัดี โดยจะแยกพิจารณาในแต่ละดา้นดงัน้ี 

1.ทัศนคติท่ีมีต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของทรูด้านการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี ส่งผลทางบวกต่อ               

ความจงรักภักดีต่อทรู ทั้ งน้ีเพราะการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีไม่ว่าจะเป็นการดาํเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 

โปร่งใส สามารถตรวจสอบไดเ้ป็นส่ิงท่ีองคก์รตอ้งทาํเพราะเป็นขอ้บงัคบัของตลาดและผูบ้ริโภคค่อนขา้งรับรู้

ไดจ้ากแหล่งขอ้มูลท่ีเป็นทางการ อีกทั้งมีการส่ือสารท่ีค่อนมากทาํให้ผูบ้ริโภคมีทศันคติเชิงบวกและคิดว่า

บริษทัมีความน่าเช่ือถือซ่ึงส่งผลทางบวกต่อความจงรักภกัดีได ้ 

2.ทศันคติท่ีมีต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของทรูดา้นการประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม ส่งผล

ทางบวกต่อความจงรักภักดีต่อทรู ซ่ึงจากงานวิจัยก่อนหน้าของวิภาดา วีระสัมฤทธ์ิ ท่ีศึกษาเร่ือง ความ

รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ของ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) ผลการวิจยัไม่พบความสัมพนัธ์ดงักล่าว ทั้งน้ีเพราะว่าบริษทัท่ีต่างกนั ผูบ้ริโภคย่อม              

มีทศันคติต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทันั้น ๆ แตกต่างกนัด้วยจึงทาํให้ผลท่ีไดไ้ม่สอดคลอ้งกัน                 

แต่จากการทาํวิจยัคร้ังน้ีสาํหรับทรูแลว้ค่อนขา้งมีความเป็นธรรมกบัลูกคา้ท่ีเห็นไดช้ดัคือการมีสินคา้และบริการ

ท่ีหลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกใช้ และลูกค้าสามารถร้องเรียนได้เม่ือได้รับบริการท่ีไม่เป็นธรรมจากทรู 

นอกจากน้ีลูกคา้มีทศันคติในดา้นน้ีโดยรวมแลว้ค่อนขา้งสูงจึงส่งผลทางบวกต่อความจงรักภกัดีได ้

3.ทัศนคติท่ีมีต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของทรูด้านความรับผิดชอบต่อผู ้บริโภคไม่ส่งผลต่อ                 

ความจงรักภกัดีต่อทรู ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะว่าผูบ้ริโภคเห็นว่าความรับผิดชอบต่อสังคมดา้นดงักล่าวเป็นส่ิงท่ี

บริษทัควรปฏิบติัอยู่แลว้จึงไม่มีผลกบัความจงรักภกัดี แต่ทั้งน้ีบริษทัอาจทาํใหท้ศันคติท่ีมีต่อความรับผิดชอบ

ต่อสังคมในดา้นน้ีดีข้ึนโดยการสร้างสรรค์ส่ือเพ่ือให้ความรู้และคาํแนะนาํในการใชบ้ริการ และศูนยบ์ริการ

ลูกคา้ทรูช้อปในทุกท่ีควรมีมาตรฐานในการให้บริการโดยตอ้งให้บริการอย่างดีรวดเร็วและตรงตามความ

ตอ้งการ ซ่ึงอาจจะส่งผลต่อความจงรักภกัดีตามมาได ้

4.ทัศนคติท่ีมีต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของทรูด้านการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมไม่ส่งผลต่อ                           

ความจงรักภกัดีต่อทรู อาจเป็นเพราะทรูยงัไม่ไดมี้การประชาสมัพนัธ์ในดา้นส่ิงแวดลอ้มอย่างกวา้งขวางทาํให้
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ทศันคติท่ีมีต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของทรูในดา้นน้ียงัไม่เห็นผลเท่าท่ีควรจึงทาํให้ไม่ส่งผลต่อความ

จงรักภกัดี  

5.ทศันคติท่ีมีต่อความรับผิดชอบต่อสงัคมของทรูดา้นการร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม ส่งผลทางบวกต่อ

ความจงรักภกัดีต่อทรู ทั้งน้ีเพราะว่าทรูมีการประชาสมัพนัธ์โครงการน้ีค่อนขา้งมากและผูบ้ริโภคสามารถเห็น

ไดว้า่โครงการเหล่าน้ีมีประโยชน์ต่อสังคมจริงทาํใหผู้บ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในดา้น

น้ีและสามารถส่งผลทางบวกต่อความจงรักภกัดีได ้

6.ทัศนคติท่ีมีต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของทรูด้านนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม                           

ไม่ส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อทรู ในขอ้น้ีเป็นส่ิงท่ีทรูทาํและค่อนขา้งต่างจากบริษทัอ่ืนแต่ทั้งน้ีอาจจะเพราะคน

ยงัไม่รู้จกัโครงการน้ีเท่าไหร่นัก ไม่ค่อยไดมี้การประชาสัมพนัธ์จึงทาํให้ทศันคติท่ีมีต่อความรับผิดชอบต่อ

สงัคมของทรูในดา้นน้ียงัไม่เห็นผลเท่าท่ีควรจึงทาํใหไ้ม่ส่งผลต่อความจงรักภกัดี 

จะเห็นไดว้า่ทรูมีการดาํเนินนโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมท่ีค่อนขา้งมากและในดา้นท่ีเป็นส่ิงท่ีตลาด

บงัคบัหรือเป็นส่ิงท่ีบริษทัพึงปฏิบติั เช่น การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมนั้น 

ทาํใหผู้บ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อบริษทัและนาํมาซ่ึงความจงรักภกัดีได ้ส่วนความรับผิดชอบต่อสังคมดา้นอ่ืน ๆ 

ท่ีบริษทัทาํเพ่ือก่อใหเ้กิดความยัง่ยืนของธุรกิจหรือจากการคาํนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนไม่วา่จะเป็นดา้นการดูแล

ส่ิงแวดลอ้ม การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม และการเผยแพร่นวตักรรม แต่ถา้หากว่าบริษทัมีการดาํเนิน

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านดังกล่าวและมีการประชาสัมพนัธ์ให้ผูบ้ริโภคได้รับรู้และเห็น           

ถึงประโยชน์ของความรับผิดชอบต่อสังคมเหล่านั้นจริง อย่างเช่น โครงการทรูปลูกปัญญา จะสามารถทาํให้

ผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อความรับผดิชอบต่อสงัคมในดา้นนั้น ๆ และส่งผลต่อความจงรักภกัดีตามมาได ้

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจดัการการตลาด 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัควรวางแผนปรับและพฒันานโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัโดยเนน้กิจกรรม CSR 

ในดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพราะเป็นดา้นท่ีมีนํ้ าหนกัส่งผลต่อความจงรักภกัดีมากท่ีสุด แต่ปัจจุบนักลบั

พบว่าผูบ้ริโภคมีทศันคติในดา้นดงักล่าวนอ้ยท่ีสุด ดงันั้น บริษทัจึงควรเนน้กิจกรรม CSR ดา้นการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดีมากท่ีสุด รองลงมาคือเนน้กิจกรรม CSR ดา้นการประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม และดา้นการ

ร่วมพฒันาชุมชนและสังคม เน่ืองจากสามารถเพ่ิมความจงรักภักดีจากลูกค้าท่ีมีต่อตราสินคา้และบริการ                  
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ของบริษทั ทรู ได ้ส่วนใน ดา้นท่ีเหลือ เช่น ดา้นการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มดา้นนวตักรรมและการเผยแพร่

นวตักรรม ท่ีบริษทัทรูไดท้าํและเป็นประโยชน์ แต่ยงัขาดการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงความจริงแลว้บริษทั

ควรจะทาํให้ผูบ้ริโภคทราบเพราะอาจจะส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ได ้ทั้งน้ีการประชาสัมพนัธ์             

แค่เพียงในเว็บไซต์ และผ่านทางโทรทศัน์อาจจะยงัไม่เพียงพอ เพราะปัจจุบนัคนหันมาใช้โทรศพัท์มือถือ                 

มากข้ึน และทรูก็มีแอปพลิเคชนั true id ท่ีเป็นแหล่งรวมความบนัเทิงต่าง ๆ ใหลู้กคา้ทรูไดใ้ช ้ซ่ึงบริษทัควรนาํ

กิจกรรม CSR ท่ีบริษทัได้ทาํแทรกไวใ้นนั้นและแสดงให้เห็นว่าส่ิงท่ีทาํเป็นประโยชน์จริงต่อสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้มอย่างเช่น บอกว่าการมีแอปพลิเคชนั We Grow ทาํให้มีการปลูกตน้ไมแ้ละแชร์ผ่านแอปพลิเคชนั 

We Grow ไปแล้วจํานวนกว่า 4.32 ล้านต้น ซ่ึงสามารถช่วยดูดซับคาร์บอนได้แล้วกว่า 53,000 ตัน ทั้ งน้ี                   

เพ่ือส่ือสารให้ลูกค้าได้รับรู้และเห็นความสําคัญของโครงการดังกล่าว ซ่ึงอาจจะก่อให้เกิดทัศนคติท่ีดี                 

ต่อกิจกรรม CSR ดงักล่าวมากยิ่งข้ึนและส่งผลต่อความจงรักภกัดีตามมาได ้ 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยั 

เน่ืองจากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีอาจจะมีขอบเขตในการศึกษาท่ีจาํกดั ดงันั้นหากผูท่ี้สนใจจะทาํการศึกษา

วิจยัในลกัษณะเดียวกนั ผูวิ้จยัจึงมีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

1. การวิจยัในคร้ังต่อไป ควรทาํการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีเก่ียวกบันโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของ

บริษทัเพ่ิมดว้ย โดยการสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร ฝ่ายการตลาด หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพ่ือใหท้ราบถึงวตัถุประสงคข์องการ

ทาํนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมดงักล่าวเพ่ือนาํมาใชป้ระกอบการสร้างแบบสอบถาม การวิเคราะห์ผล 

และอภิปรายผล 

2. ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม ไดแ้ก่ การรับรู้นโยบายความรับผิดชอบต่อ

สังคม เพ่ือท่ีจะสามารถวดัผลจากการดาํเนินนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมไดล้ะเอียด ชดัเจนและเป็นไป

ตามขอ้เท็จจริงมากยิ่งข้ึน อีกทั้งนกัการตลาดยงัสามารถนาํขอ้มูลน้ีไปใชว้างแผนในการพฒันานโยบายความ

รับผิดชอบต่อสงัคมใหดี้และครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 

ข้อจาํกดัของการศึกษาวจิยั 

1. เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีทาํการศึกษานโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของทรูท่ีทาํภายในปี 2560 

เท่านั้น ทั้งน้ีอาจทาํใหข้อ้มูลเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสงัคมอาจไม่ไดท้นัสมยัเท่าท่ีควร 

2. การศึกษาในคร้ังน้ีเลือกเพียง 1 บริษทั เป็นกรณีศึกษา ซ่ึงคือ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

แน่นอนว่าแต่ละบริษัทมีนโยบายด้าน CSR ไม่เหมือนกัน ดังนั้ นการจะนําข้อมูลไปปรับใช้กับธุรกิจ

ผูป้ระกอบการหรือนกัการตลาดความจะพิจารณาขอ้จาํกดัน้ีใหดี้เสียก่อน 
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ถึงสาเหตุท่ีส่งผลให้เกิดการจดัส่งสินคา้ล่าช้าและปรับปรุง

ประสิทธิภาพในกระบวนการให้การจดัส่งสินคา้ทนัตามกาํหนด โดยการศึกษาไดวิ้เคราะห์สายการผลิตถึงแผนผงัการ

ไหลในกระบวนการเพ่ือดูถึงกระบวนการท่ีก่อให้เกิดความล่าชา้ พร้อมทั้งวิเคราะห์ความสูญเปล่าในกระบวนการ 7 

ประการว่าในส่วนใดท่ีเกิดความสูญเปล่า ซ่ึงการเก็บข้อมูลเป็นการเก็บข้อมูลและสํารวจในกระบวนการทํางาน

สายการผลิต หลงัจากนั้นทาํการสรุปปัญหาทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในแผนผงัอิชิกาวา่หรือแผนผงักา้งปลา เพ่ือทาํใหง่้ายต่อการ

แยกปัญหาท่ีจะนาํมาแกไ้ข ทั้งน้ีในแนวทางแกไ้ขนั้นมีการนาํการจดัผงัโรงงาน การปรับปรุงประสิทธิภาพการทาํงาน 

ตามหลกั ECRS  ท่ีว่าดว้ยเร่ืองการกาํจดั การรวมกนั การจดัใหม่ การทาํให้ง่าย มาใชเ้สนอเป็นแนวทางในการแก้ไข

ปัญหา โดยแนวทางท่ีเลือกในการแกไ้ขปัญหาขององค์กรก็คือการนาํหลกัของไคเซ็น ท่ีว่าดว้ยเร่ืองการปรับปรุงอย่าง

ต่อเน่ืองมาใชใ้นการแกไ้ขปัญหา หลกัการก็คือการจดัตั้งทีมควบคุมคุณภาพไคเซ็นข้ึนมาเพ่ือควบคุมการใชห้ลกัการ 

PDCA มาแกไ้ขปัญหาความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงหลกัการ PDCA นั้นจะเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดาํเนินการ

ท่ีมีวงลอ้ดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง เม่ือจบในการกระบวนการแรกก็จะมีการเร่ิมวงลอ้กระบวนการใหม่ ทาํใหมี้การพฒันา

อยา่งต่อเน่ืองอยา่งไม่หยดุย ั้ง ซ่ึงทาํใหอ้งคก์รเกิดประสิทธิผลท่ีเพ่ิมข้ึน 

คาํสาํคัญ : การจัดส่งสินค้าล่าช้า ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การพัฒนาอย่างไม่หยดุยั้ง 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to analyze the causes that result in delayed delivery and improve the efficiency of 

operation process . The study analyzes the production line to the flow diagram in the process to see the process causing 

delays. Along with analyzing 7 waste in processes that in any part caused a waste Which data collection is data collection 

and survey in the production line work process After that, The researcher determine the root causes of problems by the 

Ishikawa diagram or the fishbone diagram. Then the new factory layout was determined together with the  performance 

improvement according to ECRS principles (Eliminate, Combine, Rearrange, and Simplify)  to propose the guideline 

for solving problems.  The approach chosen to solve the problem of the organization is to apply Kaizen (continuous 

improvement) to solve problems. The principle is to establish a kaizen quality control team to control the use of PDCA 

principles to solve the problem of wastes.  The principle of PDCA is to improve the efficiency of operations 

continuously.  At the end of the first process, a new process wheel is started.  Making continuous development 

continuously which makes the operation process more efficient. 

Key word : Delayed delivery, efficiency and effectiveness, continuous improvement 

บทนํา 

 ปัจจุบนัห้างหุ้นส่วนจาํกดั ณนท์รพี อินสทรูเมนท์ ไดก่้อตั้งมาแลว้กว่า 10 ปี โดยดาํเนินธุรกิจผลิตและจัด

จาํหน่ายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และเคร่ืองมือทดลองในหอ้งปฏิบติัการและเคร่ืองมือสแตนเลสผลิตตามแบบ โดยท่ีผา่นมา

องคก์รมีการมุ่งเนน้ท่ีตน้ทุนในการเลือกซ้ือวตัถุดิบซ่ึงทาํให้บริษทัมีกาํไรต่อหน่วยสูง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีองคก์รยึดถือมานาน 

ซ่ึงทาํใหบ้ริษทัไม่ไดมุ่้งเนน้ในจุดอ่ืนเท่าท่ีควรจนเกิดการส่งมอบสินคา้ถึงมือลูกคา้ล่าชา้อนัอาจเกิดมาจากกระบวนการ

ต่าง ๆ จากการเก็บขอ้มูลจากใบสั่งซ้ือ (Purchase Order) กบัใบส่งสินคา้ (Delivery Order) ท่ีลูกคา้ไดท้าํการส่งอีเมลแ์ละ

แฟกซ์มายืนยนัการส่งซ้ือ จาํนวน 79 ชุด ในระหวา่งเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกนัยายน 2561 พบวา่ล่าชา้ถึง 29 รายการ คิด

เป็น 36.7% จากรายการส่งสินคา้ ซ่ึงถือว่ามีอตัราท่ีสูง เม่ือแยกสัดส่วนเป็นรายเดือน พบว่า เดือนกรกฎาคมมีการจดัส่ง

สินคา้ 24 รายการ ล่าชา้ 8 รายการ คิดเป็น 33.3% จากรายการส่งสินคา้ ในเดือนสิงหาคมนั้นมีการจดัส่งสินคา้ 22 รายการ 

ล่าชา้ 6 รายการ คิดเป็น 27.3% จากรายการส่งสินคา้ และในเดือนกนัยายนมีการจดัส่งสินคา้ถึง 33 รายการ ซ่ึงล่าชา้ถึง 15 

รายการ คิดเป็น 45.4% จายการจดัส่งสินคา้  
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เม่ือพิจารณาจากขอ้มูลขา้งตน้พบวา่มีแนวโนม้ท่ีสูงข้ึนและอาจเป็นปัญหาในระยะยาวได ้ซ่ึงจะทาํใหลู้กคา้อาจ

ไปใชบ้ริการจากเจา้อ่ืนได ้เพ่ือท่ีจะแกไ้ขปัญหาทางองคก์รตอ้งมีการปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ท่ีทาํใหเ้กิดการจดัส่ง

สินคา้ล่าชา้ จากการวิเคราะห์ขอ้มูลของใบส่งสินคา้ พบว่าในเดือนกรกฎาคม สินคา้ท่ีมีความล่าชา้คือเหล็กหล่อและ

อลูมิเนียมนาํมาประกอบมีจาํนวนล่าชา้อยู่ท่ี 2,005 ช้ิน เดือนสิงหาคมสินคา้ท่ีมีความล่าชา้มากสุดคือ สแตนเลสประกอบ

ข้ึนรูปและผลิตตามแบบมีจาํนวนล่าชา้อยู่ท่ี 1,535 ช้ิน ในเดือนกนัยายนนั้นพบว่าสินคา้ท่ีมีความล่าชา้จาํนวนมากมี 2 

รายการคือเหลก็หล่อและอลูมิเนียมนาํมาประกอบท่ี 2,460 ช้ิน และ สแตนเลสประกอบข้ึนรูปและผลิตตามแบบท่ี 2,549 

ช้ิน จะเห็นไดว้่าสินคา้ท่ีจดัส่งถึงมือลูกคา้มีความล่าชา้อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงในระยะยาวอาจส่งผลต่อความสามารถในการ

แข่งขนัระยะยาวได ้

จากปัญหาดงักล่าวงานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุของความล่าชา้ท่ีเกิดข้ึน และเพ่ือปรับปรุง

ประสิทธิภาพในกระบวนการท่ีส่งผลล่าชา้ใหส่้งสินคา้ไม่ทนัตามกาํหนดการ ทางผูศึ้กษาคาดวา่ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บต่อ

องค์กรก็คือสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัในระยะยาวได ้เป็นผลมาจากกระบวนการเกิดประสิทธิภาพ

เพ่ิมข้ึน โดยจะส่งผลใหอ้งคก์รมีการจดัส่งสินคา้ท่ีตรงตามกาํหนด 

ทบทวนวรรณกรรม 

 การศึกษาเร่ืองการแกไ้ขปัญหาความล่าชา้ในการจดัส่งสินคา้ของห้างหุ้นส่วนจาํกดั ณนท์รพี อิสทรูเมนท์ ผู ้

ศึกษาไดศึ้กษาแนวคิดคิด ทฤษฎี งานวิจยัต่าง ๆ เพ่ือนาํมาวิเคราะห์ใหท้ราบถึงท่ีมาของปัญหาอย่างมีหลกัการและเป็น

ระบบรวมทั้งแนวทางทางแกไ้ขท่ีมาของปัญหาความล่าชา้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานขององคก์ร ทางผูศึ้กษาได้

ทบทวนงานวิจยัดงัน้ี  

 การศึกษาด้านความสูญเปล่าต้องห้าม  7 ประการ 

ความสูญเปล่า (Waste) คือ ส่ิงท่ีไม่เพ่ิมคุณค่าในกระบวน การผลิตหรือธุรกิจ และกล่าวว่าประมาณ 80% ของ

กิจกรรมการผลิตและตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งนั้น เป็นส่ิงท่ีไม่ไดเ้พ่ิมคุณค่า (Non-Value Added) ซ่ึงเป็นตวัการสาํคญัท่ีทาํให้

เป็นความสูญเปล่า เม่ือในระบบจดัซ้ือเป็นการมุ่งเนน้ไปท่ีการบ่งช้ี และการกาํจดัความสูญเปล่าจะทาํใหช่้วยลดตน้ทุน

ในระบบจดัซ้ือไดอ้ย่างมาก โดยบริษทัโตโยตา้ประเทศญ่ีปุ่นไดน้าํระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) มาใช้

ในกระบวนการผลิต ซ่ึงเป็นการหาถึงท่ีมาของความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต เป็นส่ิงท่ีไม่เกิดประโยชน์ต่อบริษทั 

ไม่ก่อให้เกิดกาํไร แต่มีตน้ทุนเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลาอีกดว้ย (ดุสิต ชอบจิต, 2552) ทั้งน้ีความสูญเปล่าทั้ง 7 ประกอบไป

ดว้ย การผลิตมากเกินไป สินคา้คงคลงั การลาํเลียง ขอ้บกพร่อง ความสูญเปล่าจากการดาํเนินการผลิต ความสูญเปล่าจาก

การปฏิบติัการ, เวลาวา่งงาน  
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การศึกษาด้านแผนผงัการไหลในกระบวนการและแผนภาพการไหลของงาน 

 แผนผงัการไหลในกระบวนการ หมายถึงแผนผงัท่ีแสดง ถึงการเคล่ือนท่ีของคน วสัดุ หรือเคร่ืองจักร ใน

กระบวนการผลิต โดยมีรายละเอียดทุกขั้นตอนของการทาํงาน มี เวลาหรือระยะทางท่ีเกิดข้ึนแสดงไวด้ว้ย ซ่ึงง่ายต่อการ

จดัการโดยสามารถกาํจดังานท่ีไร้ประสิทธิภาพและงานท่ีไม่ก่อใหเ้กิดมูลค่าเพ่ิมออกไปได ้โดยการจาํแนกความสูญเปล่า

ในกระบวนการ ซ่ึงจะทาํใหเ้ราเห็นไดค้ร่าวๆ ว่า งานใดเป็นงานท่ีก่อใหเ้กิดมูลค่าเพ่ิมและงานใดเป็นงานท่ีไม่ก่อใหเ้กิด

มูลค่าเพ่ิม หรือทาํใหเ้กิดการสูญเสีย ในดา้นของแผนภาพการไหลของงานนั้น จะเป็นแผนผงัของพ้ืนท่ีท่ีเราสนใจจะทาํ

การวิเคราะห์ปัญหา โดยมองมุมบนของพ้ืนท่ีนั้น ๆ  เพ่ือใหเ้ห็นการเคล่ือนท่ีและการใชร้ะยะเวลาโดยรวมวา่ เสียเวลาไป

กบัสาเหตุใดบา้ง และสามารถนาํไปตั้งคาํถามต่อไดว้่า จะกาํจดัไดห้รือไม่ ควรเปล่ียนเป็นอย่างไร ทั้งน้ีเพ่ือลดความ

สูญเสียในกระบวนการใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด (วนัรัตน ์จนัทกิจ, 2546)  

 โดยในขั้นตอนของการทาํแผนผงักระบวนการไหล เม่ือเราตอ้งการแยกกิจกรรมการทาํงานออกจากกนัเป็น

ขั้นตอนย่อย ๆ แลว้นาํไปรวบรวม เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในกระบวนการทาํงาน ดงันั้นจาํเป็นตอ้งแทนค่า

สญัลกัษณ์ในกระบวนการ ซ่ึงช่วยในการปรับปรุงและพฒันากระบวนการทาํงานใหดี้ข้ึน 

ตารางที่ 1. แสดงสญัลกัษณ์ในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการไหล 

 

สัญลกัษณ์ ช่ือขั้นตอน ความหมาย 

 การปฏิบติังาน 
การผลิต การประกอบช้ินส่วน การเตรียม

งานเพ่ือส่งใหข้ั้นตอนต่อไป 

 
การเคล่ือนยา้ย การเคล่ือนท่ี การยา้ยวตัถุดิบ 

 การตรวจสอบ 
ตรวจสอบคุณภาพของวตัถุ ตรวจสอบ

ปริมาณ 

 การล่าชา้ การรอคอยระหวา่งรอส่งในขั้นตอนต่อไป 

 การเกบ็ การเกบ็รักษาช้ินส่วนวสัดุ 

 

 จากตารางท่ี 1. แสดงถึงสญัลกัษณ์ในแต่ละขั้นตอนของแผนผงักระบวนการไหล โดยมีขั้นตอนการปฏิบติังาน 

ขั้นตอนการเคล่ือนยา้ย ขั้นตอนการตรวจสอบ ขั้นตอนการล่าชา้ ขั้นตอนการเกบ็ โดยการใส่สญัลกัษณ์ขั้นตอนต่างเพ่ือ

เป็นการจาํแนกส่วนงานท่ีใหคุ้ณค่าและไม่ใหคุ้ณค่าในกระบวนการปฏิบติังานใหง่้ายต่อการปรับปรุงกระบวนการ 
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การศึกษาด้านแผนผงัสาเหตุและผล (Cause and effect diagram) 

แผนผงัสาเหตุและผลเป็นแผนผงัท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัญหาและสาเหตุทั้งหมดท่ีจะเก่ียวเน่ืองถึง

ปัญหา โดยแผนภูมิกา้งปลาเป็นเคร่ืองมือท่ีใชก้นัอย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาทางดา้นคุณภาพ

ขององค์กรอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาควรเป็นการระดมสมอง (Brainstorming) ร่วมกนั

ระหวา่งทุกส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ ทั้งน้ีท่ีหวัปลาจะแสดงถึงผลกระทบทางดา้นคุณภาพหรือปัญหาท่ีเกิดข้ึน

ในกระบวนการท่ีตอ้งการการแกไ้ข โดยผูท้าํการวิเคราะห์จะตอ้งพิจารณาว่าอะไรว่าอะไรท่ีน่าจะเป็นสาเหตุหลกัของ

ปัญหา แลว้จึงทาํการรวบรวมขอ้มูลจากการปฏิบติังานจริงเพ่ือวิเคราะห์ท่ีสาเหตุย่อยในรายละเอียดท่ีส่งผลกระทบต่อ

ปัญหาดา้นคุณภาพท่ีเกิดข้ึน โดยจะพบว่าการใชแ้ผนภูมิกา้งปลาเพ่ือการรวบรวมและวิเคราะห์หาสาเหตุนั้นจะช่วยให้

องคก์รสามารถวิเคราะห์สาเหตุท่ีแทจ้ริง รวมถึงการพิจารณาความสาํคญัของสาเหตุท่ีส่งผลกระทบต่อปัญหาเพ่ือนาํไปสู่

การแกไ้ขอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป (ณฐัพนัธ์ บวัวราภรณ์,2560)    

การศึกษาด้านหลกัการไคเซ็น        

ไคเซ็น (Kaizen) เป็นภาษาญ่ีปุ่น หมายถึง การปรับปรุงเปล่ียนแปลงอย่างไม่หยุดย ั้ง และยงัหมายถึงวิธีการ

ดาํเนินการปรับปรุงท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุกคนทั้งผูบ้ริหารและผูร่้วมงาน ปรัชญาของไคเซ็นถือว่า วิถีชีวิตของคนเราเป็นชีวิต

แห่งการทาํงาน ชีวิตทางสังคมและชีวิตทางครอบครัวท่ีควรจะไดรั้บการปรับปรุงอย่างสมํ่าเสมอ ไคเซ็น ในความหมาย

การบริหารงาน คือการปรับปรุงคุณภาพ การทาํงานทนัเวลา การบริหารงานโดยไม่บกพร่อง การร่วมมือกนัทาํงาน การ

ปรับปรุงผลิตภาพเป็นตน้ (สมบติั นพรัก,2549) 

ความหมาย ไคเซ็น ท่ีมกัแปลเป็นไทยว่าการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง (Continuous Improvement) เป็นปรัชญา

ดา้นการจดัการท่ีมีพ้ืนฐานบนขอ้เสนอของพนกังาน การปรับปรุงสมยัเก่า มกัจะเนน้แต่การปรับปรุงใหญ่ๆ ท่ีตอ้งลงทุน

เป็นหลกั หรือตอ้ง ผา่นงานวิจยัและพฒันา เช่น ใชเ้ทคโนโลยีใหม่ เคร่ืองมือใหม่ กระบวนการแบบใหม่ ซ่ึงการปรับปรุง

ลกัษณะน้ีก็คือ “Innovation” หรือ “นวตักรรม” และมกัเป็นภารกิจของระดบับริหารหรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ส่วน

พนกังานทัว่ไป ก็เป็นเพียงผูท่ี้ “คอยรักษาสภาพ” ใหเ้ป็นไปตามท่ีหวัหนา้กาํหนดไว ้ไม่ค่อยมีส่วนร่วมใน การปรับปรุง

มากนกัแต่ในความเป็นจริง การรักษาสภาพก็ไม่ใช่เร่ืองง่าย เพราะสภาพท่ีดีมกัจะค่อยๆ ลดลง และจะกลบัมาดีข้ึนเม่ือ

เกิดนวตักรรม ในคร้ังถดัไป แนวคิดของไคเซ็น จึงเขา้มาเสริมจุดบอดท่ีเกิดข้ึนตรงน้ี คือ เป็นการปรับปรุงเพ่ือการรักษา

สภาพและปรับปรุงเพ่ือให้ดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทีละเล็กทีละนอ้ย ผสมผสานไปกบัการปรับปรุงแบบกา้วกระโดดหรือ

นวตักรรม 

การศึกษาหลกัการ PDCA 

          ในการทาํไคเซ็นนั้นไดมี้หลายเคร่ืองมือท่ีสามารถใช้ในการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองได ้ซ่ึง PDCA เป็นหน่ึงใน

ขั้นตอนท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมากในการทาํไคเซ็น โดยขั้นตอนการทาํไคเซ็นตามแบบ PDCA หรือ (Plan-Do-
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Check-Act) เป็นกิจกรรมพ้ืนฐานในการพฒันา ประสิทธิภาพและคุณภาพของการดาํเนินงาน ส่งผลใหก้ารดาํเนินงานมี

ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ มากยิ่งข้ึน วงจร PDCA น้ีไดพ้ฒันาข้ึนโดย ดร.ชิวฮาร์ท ต่อมา ดร.เดมม่ิง ไดน้าํมาเผยแพร่

จนเป็นท่ีรู้จกักนัซ่ึงประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัน้ี (บูรณะศกัด์ิ มาดหมาย, 2551) 

• P-Plan (วางแผน) คือ ขั้นแรกสุดของกระบวนการวางแผนดาํเนินงาน 

• D-Do (ปฏิบติั) คือ ช่วงท่ีมีการนาํผลลพัธ์หรือแนวทางในช่วงของการวางแผนมาใช ้ 

• C-Check (ตรวจสอบ) คือ การตรวจสอบวดัผลท่ีไดล้งมือปฏิบติัในขั้น Do ว่าเป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้น

ขั้นตอนวางแผนหรือไม่  

• A-Act (ปรับปรุงแกไ้ข) โดยนาํขอ้มูลท่ีวดัผลและประเมินในช่วงของการตรวจสอบเพ่ือใชส้ําหรับ ดาํเนินการ

ปรับแก ้(Corrective Action) ดว้ยทีมงานไคเซ็น เพ่ือนาํกระบวนการดงักล่าวไปปรับปรุงใหเ้หมาะสมมากยิ่งข้ึน 

วธีิการศึกษา 

 การศึกษาจะเป็นการเก็บข้อมูลในองค์กร โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนดว้ยกนัโดยเก็บข้อมูลเวลาในการทาํงานของ

กระบวนการผลิต และการหาความสูญเปล่าในกระบวนการ 7 ประการ 

 การเก็บขอ้มูลเวลาในการทาํงานนั้นเพ่ือเป็นการตรวจสอบในสายการผลิตแต่ละขั้นตอนว่ามีความสูญเปล่ามาก

นอ้ยเพียงใดท่ีส่งผลใหง้านเกิดความล่าชา้ โดยใชต้ารางตรวจสอบความสูญเปล่าและใชต้ลบัเมตรและนาฬิกาจบัเวลาใน

การบนัทึกกระบวนการ หลงัจากนั้นทาํการจดัทาํภาพแผนผงัโรงงานเพ่ือจดัทาํแผนภาพกระบวนการไหล เพ่ือหาปัญหา

ท่ีส่งผลใหเ้กิดความล่าชา้ในกระบวนการ ในดา้นการหาความสูญเปล่าในกระบวนการ 7 ประการนั้นเป็นการลงพ้ืนท่ีไป

ในแต่ละส่วนภายในบริษทัเพ่ือคน้หาถึงสาเหตุท่ีมาของปัญหาความสูญเปล่าในแต่ละด้านท่ีส่งผลความล่าช้าใน

กระบวนการผลิต หลงัจากนั้นจดัทาํสรุปวิเคราะห์ปัญหาในดา้นต่างท่ีไดร้วบรวมมาลงในแผนผงักา้งปลาโดยกาํหนดให้

ตวักา้งปลานั้นแทนค่าคนสูญเปล่า 7 ประการเพ่ือท่ีจะเลือกนาํปัญหาท่ีพบมาเลือกทาํการแกไ้ขในขั้นตอนต่อไป 

 หลงัจากไดปั้ญหาทั้งหมดท่ีไดจ้ากการสรุปผลแลว้จึงทาํการเลือกปัญหานั้น ๆ มาทาํการนาํเสนอแนวทางเลือกใน

การแกไ้ขปัญหาโดยยึดหลกัการนาํเสนออย่างเป็นระบบและเป็นหลกัการ ซ่ึงไดน้าํ 3 ทฤษฎีมาใชเ้ป็นแนวทางในการ

แกไ้ขปัญหา ไดแ้ก่ การจดัวางผงัโรงงาน หลกัการ ECRS และหลกัการไคเซ็นในการปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

ผลการศึกษาและอภิปราย 

 ผลการศึกษาด้านแผนผงัการไหลในกระบวนการและแผนภาพการไหลของงาน 

 ในการศึกษาจะเป็นการลงพ้ืนท่ีโดยใชเ้คร่ืองมือตารางแผนภูมิกระบวนการไหลโดยใชต้ลบัเมตรมาวดัระยะทาง

ของกระบวนการผลิตและใชน้าฬิกาในการจบัเวลามาใชใ้นการเก็บขอ้มูลในกระบวนการผลิตสินคา้ประเภทสแตนเลส 

ประกอบข้ึนรูปและผลิตตามแบบ ช่ือสินคา้ กระบอกใส่ถาดเพาะเช้ือในหอ้งทดลองวิทยาศาสตร์ สามารถเก็บขอ้มูลได้

ดงัน้ี 
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ตารางที ่2. แผนภูมิกระบวนการไหล ของกระบวนการผลิตกระบอกสแตนเลส 

  

  

  

 

 

  

 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 204



การเก็บขอ้มูลนั้นเป็นการทดลองใชแ้ผ่นสแตนเลส จาํนวน 1 แผ่น ขนาด 1 x 2.4 เมตร มาทดลองผลิตเพ่ือทาํ

การเก็บขอ้มูล โดย 1 แผ่นสามารถผลิตกระบอกสแตนเลสไดจ้าํนวน 18 กระบอก ซ่ึงจากตารางพบว่าในกระบวนการมี

ขั้นตอนในการอยูห่ลายขั้นตอน ซ่ึงแบ่งเป็นขั้นตอนดาํเนินงาน 21 ขั้นตอน ใชเ้วลาในการดาํเนินงาน 3 ชัว่โมง 54 นาที 6 

วินาที และขั้นตอนในการขนส่งลาํเลียงจาํนวน 10 ขั้นตอนใชเ้วลาในการขนส่ง 4 นาที 32 นาที รวมใชร้ะยะทางในการ

ขนส่งลาํเลียงอยูท่ี่ 78 เมตรดงัท่ีแสดงใน Table 1 

 ในการเก็บขอ้มูลจะมีวตัถุดิบมีการรอคอยแอบแฝงจากท่ีบนัทึกในตารางอยูห่ลายขั้นตอน เน่ืองจากการดาํเนิน 

การเป็นการดาํเนินการโดยใชพ้นกังาน 1 คนเป็นผูป้ฏิบติังาน อีกทั้งในสายการผลิตกระบอกแสตนเลสนั้นมีผูช้าํนาญ

งานเพียง 2 คน จากพนกังานในสายการผลิต 11 คน ซ่ึงเม่ือพนกังานอีกคนติดภารกิจก็จะทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในการผลิต

เพ่ิมข้ึน เพ่ือใหเ้ห็นภาพรวมในการทาํงานใหช้ดัเจนผูศึ้กษาจึงนาํกระบวนการลงแผนภาพการไหลของงาน 

รูปที ่1. แผนภาพกระบวนการไหล (Flow Diagram) 
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พบว่าในกระบวนการดาํเนินงานมีการเคล่ือนท่ีของผลิตภณัฑ์เป็นจาํนวนมาก ซ่ึงจากขั้นตอนทั้ งหมด 31 

ขั้นตอน มีการเคล่ือนท่ีถึง 10 ขั้นตอน คิดเป็น 32.2% จากกระบวนการทาํงาน ในกระบวนการท่ี 11 การเคาะรูฝากระบอก

ท่ีเจาะ เน่ืองมาจากในกระบวนการเจาะนั้นจะทาํให้เกิดความคมข้ึนท่ีรูท่ีเจาะ ซ่ึงในกระบวนการน้ีมีความสูญเปล่า

เพ่ิมข้ึน โดยการเคาะรูท่ีฝากระบอกนั้นสามารถอยู่ในขั้นตอนการเจาะไดซ่ึ้งจะทาํใหส้ามารถลดเวลาในการปฏิบติังาน

เพ่ิมข้ึนได ้

ผลการศึกษาด้านความสูญเปล่าต้องห้าม  7 ประการ 

จากการศึกษาโดยการเก็บขอ้มูลในขั้นตอนต่าง ๆ โดยใชห้ลกัแนวคิดความสูญเปล่า 7 ประการนั้นสามารถ

จาํแนกความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนไดด้งัน้ี 

1. ความสูญเปล่าจากการผลิตมากเกินไป พบว่ามีสินคา้ส่วนเกินจากการผลิตมากเกินไป อีกทั้งมีสินคา้ท่ีผลิต

คา้งรอคาํสัง่ซ้ือ ทาํใหร้ะหวา่งรอคาํสัง่ซ้ือ จาํเป็นตอ้งสัง่มาเพ่ิมเพ่ือทดแทนวตัถุดิบท่ีรอคาํสัง่ซ้ือ 

2. ความสูญเปล่าจากสินคา้คงคลงั ในสินคา้คงคลงั มีสินคา้ท่ีถูกจดัเก็บไม่เป็นท่ีเน่ืองจากไม่มีระบบในการ

จดัเกบ็ท่ีดี และมีสินคา้อยูจ่าํนวนมากท่ีรอคาํสัง่ซ้ือท่ีจดัเกบ็รออยูเ่ป็นเวลสานาน 

3. ความสูญเปล่าจากการลาํเลียง ปัญหาท่ีพบคือในสายการผลิตมีการจุดในการผลิตแยกห่างออกจากกนั ซ่ึง

ในระหวา่งการผลิตมีการเดินข้ึนเดินลงอยูห่ลายรอบ ส่งผลใหเ้กิดความสูญเปล่าในการลาํเลียง 

4. ความสูญเปล่าจากข้อบกพร่อง พบว่าสินค้ามีข้อพร่องจากการท่ีส่ือสารกับลูกค้า จึงส่งผลในเกิด

ขอ้บกพร่องขอสินคา้และตอ้งจดัการผลิตใหม่ใหแ้ก่ลูกคา้เพ่ิมข้ึน ในส่วนน้ีเม่ือตอ้งจดัการผลิตใหม่ทาํให้

ส่งผลไปถึงความล่าชา้ในการจดัส่งเพ่ิมข้ึน 

5. ความสูญเปล่าจากการดาํเนินการผลิต พบว่าอุปกรณ์เขา้ช่องนั้นไม่มีการระบุขนาดท่ีชดัเจนและไม่จดัเกบ็

ใหเ้ป็นจุด ซ่ึงในขั้นตอนการผลิตอาจตอ้งใชเ้วลามากในการคน้หา อีกทั้งอุปกรณ์ในการเขา้มุมสแตนเลส

นั้นลา้สมยั เน่ืองดว้ยใชง้านมากวา่ 15 ปี ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัของความสูญเปล่าจากการดาํเนินการผลิต 

6. ความสูญเปล่าจากการปฏิบติังาน พบวา่ในขั้นตอนการผลิตกระบอกแสตนเลสนั้นพนกังานชาํนาญงานไม่

สามารถทดแทนกนัได ้ซ่ึงจะเป็นตอ้งฝึกอบรมพนกังานเพ่ิมข้ึนให้เกิดความชาํนาญงานสามารถทอแทน

กนัได ้อีกทั้งเคร่ืองมือในการปฏิบติังานมีการวางอยู่ตามพ้ืนไม่เป็นระบบระเบียบ ซ่ึงส่งผลใหเ้วลาในการ

ปฏิบติังานเพ่ิทข้ึนเกิดเป็นความสูญเปล่าในการปฏิบติังาน 

7. ความสูญเปล่าจากการว่างงาน พบว่าพนกังานนั้นมีการรอคอยคาํสั่งในการทาํงานเม่ืองานในส่วนตวัเอง

เสร็จเรียบร้อย ซ่ึงในระหวา่งนั้นผูจ้ดัการฝ่ายผลิตตอ้งมาสัง่ในกระบวนการต่อไป ซ่ึงเป็นผลมาจากการขาด

ในสัง่งานท่ีชดัเจนจนนาํไปสู่ความสูญเปล่าจากการรอคอยในการทาํงาน 

หลงัจากไดศึ้กษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนผูศึ้กษาจึงนาํปัญหามาสรุปผลในแผนผงัสาเหตุและผลโดยใชห้ลกัการความ

สูญเปล่า  7 ประการมาเป็นกา้งปลาเพ่ือใหเ้ห็นภาพชดัเจนของปัญหา 
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รูปที ่ 2.  แผนผงัสาเหตุและผล 
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สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาดา้นแผนผงักระบวนการไหลจนนาํไปสู่การทาํแผนภาพกระบวนการไหล ตลอดจนการหาความ

สูญเปล่าตอ้งหา้ม 7 ประการภายในสายงานผลิตขององคก์ร เพ่ือวิเคราะห์ถึงปัญหาท่ีส่งผลถึงความล่าชา้ในการจดัส่ง

สินคา้ ทางผูศึ้กษาจึงไดวิ้เคราะห์ทางเลือกโดยใชต้ารางในการวิเคราะห์โดยเกณฑก์ารใหค้ะแนนพบวา่จากแนวทางเลือก

นั้นในทางเลือกท่ี 2 แนวทางเลือกการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองตามหลกัไคเซ็น ไดค้ะแนนมากสุดจากการรวบรวมคะแนน

ในแต่ละหวัขอ้ 

 ทางผูศึ้กษาจึงเลือกแนวทางเลือกการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองตามหลักไคเซ็น มาใช้ในการดาํเนินงานใน

กระบวนการ เน่ืองจากจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทาํงานเพ่ิมข้ึนอย่างมากและเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถของ

พนกังานในระยะยาว ซ่ึงเม่ือทาํการดาํเนินงานตามหลกัไคเซ็นแลว้นั้นจะส่งผลให้พนกังานเกิดการทาํงานท่ีเป็นแบบ

แผน นอกจากน้ีวิธีการในการปฏิบติัตามแนวทางเลือกจะส่งผลดีต่อองคก์ร ซ่ึงจะช่วยลดความล่าชา้ในกระบวนการท่ี

เกิดข้ึนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

 ในระยะยาวการปฏิบติัตามหลกัไคเซ็นยงัถือว่ามีความยืดหยุน่เป็นอยา่งสูงนอกจากจะส่งผลดีต่อความสามารถ

ของบริษทัแลว้นั้น ยงัสามารถดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขตามวงลอ้คุณภาพ PDCA ไดอี้กดว้ย ซ่ึงเม่ือจบในแต่ละรอบใน

กระบวนการวงล้อคุณภาพสามาถพฒันาและวงแผนการการทาํงานท่ีจะพัฒนาได้เพ่ิมข้ึนในขั้นตอนต่อไป ทั้ งน้ี

กระบวนการไคเซ็นท่ีใชว้งลอ้ PDCA มาใชย้งัจะส่งผลใหพ้นกังานทุกคนในองคก์รเกิดการต่ืนตวัท่ีจะพฒันาองคก์รไป

ในทิศทางเดียวกนัไดอี้กดว้ย 

ข้อเสนอแนะ 

 ในขั้นตอนปฏิบติังานตามหลกัไคเซ็นส่ิงสาํคญัในการทาํงานของกระบวนการก็คือทีมงานควบคุมคุณภาพไค

เซ็น เน่ืองมาจากถา้ทีมงานคุณภาพละเลยในการทาํงานปฏิบติัหนา้ท่ีในแผนการทาํงานนั้นกจ็ะไม่เกิดประสิทธิผล อีกทั้ง

ระยะเวลาในการทาํงานในแต่ละขั้นตอนจาํเป็นตอ้งมีการตรวจสอบอยูเ่ป็นระยะวา่ไดด้าํเนินตามแผนท่ีวางไวห้รือไม่ ซ่ึง

ถา้ขาดพลงัใจในการทาํงานท่ีส่งมาจากทีมงานคุณภาพ พนกังานกจ็ะไม่เกิดความเช่ือมัน่วา่ส่ิงท่ีดาํเนินนั้นจะเป็นผลดีต่อ

ตัวพนักงานและองค์กร ซ่ึงในท้ายท่ีสุด แผนท่ีได้วางเอาไวก้็จะเกิดความสูญเปล่า โดยทั้ งพนักงานและผูบ้ริหาร

จาํเป็นตอ้งมีความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง จึงจะเกิดการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  
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ศึกษาผลกระทบอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีผลต่อผลตอบแทน

หลกัทรัพย์ 50 บริษทัแรกในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

Impact of Debt to Equity Ratio to SET 50 Stock Returns  

In The Stock Exchange of Thailand 

 

ชนินทร พรหมจรรย์ และ บุญเลิศ จิตรมณโีรจน์ 

Chaninthorn Prommachan and Boonlert Jitmaniroot 

 

บทคดัย่อ 

ศึกษาผลกระทบอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีมีผลต่อผลตอบแทนหลกัทรัพย ์50 บริษทัแรกในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยตวัแปรอิสระท่ีนาํมาศึกษา คือ อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วน

เงินทุนหมุนเวียน อตัราส่วนกาํไรต่อหุ้น อตัราเงินเฟ้อ  ตั๋วเงินคลงัอายุ 3 เดือน ผลตอบแทนตลาดของตลาด

หลกัทรัพย ์ซ่ึงใชข้อ้มูลเป็นรายไตรมาส โดยเกบ็ขอ้มูล 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 ถึง 2560 รวมทั้งส้ิน 20 ไตรมาส กลุ่ม

ตวัอย่างคือ บริษทัท่ีอยู่ในกลุ่ม SET50 ซ่ึงใชข้อ้มูลจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ SETSMART จะทาํ

การเกบ็ขอ้มูลแบบทุติยภูมิการศึกษาคน้ควา้วิจยัในคร้ังน้ีจะเลือกใชเ้คร่ืองมือวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซอ้นดว้ย

วิธีการกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัใดท่ีส่งผลต่อผลตอบแทนหลกัทรัพย ์50 บริษทัแรกใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลต่อผลตอบแทนหลกัทรัพย ์50 บริษทัแรก

ในตลาดหลกัทรัพย ์อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ และมีความสัมพนัธ์เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ณ ระดบัความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 95 คือ อตัราผลตอบแทนตลาดหลกัทรัพย ์50 บริษทั อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อตัราเงินเฟ้อ 
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ABSTRACT 

The study of Impact of Debt to Equity Ratio to SET 50 Stock Returns In The Stock Exchange of Thailand.  The 

independent variable that is studied is the Debt to equity ratio, Current ratio, Earnings per share, inflation rate, 

Treasury bills 3 months, Market returns of SET50 uses data on a quarterly basis By collecting data for 5 years from 

2013 to 2017, a total of 20 quarters.  The sample group is Companies in the SET50 group, which use information 

from the Stock Exchange of Thailand and SETSMART, will collect secondary data. This study will use the tool to 

create complex regression with the least squares method. The objective is to study any factors that affect the return 

of SET 50 in the Stock Exchange of Thailand.  According to studies, it has been found that Factors affecting the 

return on the first 50 securities companies in the stock market Statistically significant And he relationship is based 

on the hypothesis at a confidence level of 95 per cent is the return of SET50, Current ratio, Inflation Rate 

 

Key word: Debt to Equity, Factors affecting securities returns 

 

1. บทนํา 

     หน้ีสินจดัเป็นส่วนสําคญัขั้นพ้ืนฐานต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัเน่ืองจากบริษทับางบริษทัอาจไม่มีแหล่ง

เงินทุน ดงันั้นบริษทัจึงตอ้งทาํการก่อหน้ี หากบริษทัมีการก่อหน้ีและมีหน้ีสินมากเกินไปจะทาํให้บริษทันั้นไม่

สามารถจ่ายภาระหน้ีตามกาํหนดได ้โดยธุรกิจมีภาระท่ีตอ้งจ่ายชาํระดอกเบ้ียเป็นงวดๆ พร้อมทั้งจ่ายเงินตน้คืนเม่ือ

ครบกาํหนด สาํหรับแหล่งเงินทุนจากหน้ีสิน มี 2 แบบ คือแบบระยะสั้น และ แบบระยะยาว แหล่งเงินทุนจากหน้ีสิน

ส่วนมากมาจากการกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน ดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้แหล่งเงินทุนจากหน้ีสิน ทั้ง 2 วิธี มีทั้งขอ้ดีและ

ขอ้เสียท่ีแตกต่างกนัไป เช่น การจดัหาเงินทุนจากการก่อหน้ีสิน ขอ้ดีจะไดรั้บสิทธิประโยชนท์างภาษี คือ สามารถนาํ

ทั้งดอกเบ้ียจ่ายมาหักเป็นค่าใชจ่้ายเพ่ือลดหย่อนภาษีได ้การจดัหาเงินทุนจากการก่อหน้ี ก็มีขอ้เสียถา้หากบริษทัมี

สภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการจ่ายชาํระหน้ีและ อาจทาํให้เกิดปัญหาทางการเงินโดยท่ีจะนาํไปสู่ภาวะลม้ละลาย

ไดม้ากข้ึน อีกทั้งบริษทัตอ้งจ่ายดอกเบ้ีย และเงินตน้ตามจาํนวนเงินและระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา ซ่ึงสภาวะ

ดงักล่าวจะเป็นการเพ่ิมโอกาสท่ีกิจการจะตกอยู่ในสภาวะลม้ละลายไดม้ากข้ึน (Bankruptcy Risk) และเง่ือนไข

บางอย่างในสัญญาอาจจะก่อให้เกิดการเพ่ิมความเส่ียงจากการดาํเนินงาน (Operation Risk) ซ่ึงจะทาํให้ความ

คล่องตวัในการบริหารงานลดลง  
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     ดงันั้นดว้ยเหตุน้ี ตวัช้ีวดัท่ีเรียกว่า “อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น” (Debt to Equity ratio : D/E) ซ่ึงเป็น

อตัราส่วนทางการเงินท่ีสามารถบ่งบอกถึงความเส่ียงในธุรกิจทางการเงินของบริษทัได ้นอกจากน้ีหากบริษทัจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ใชแ้หล่งเงินทุนจากภายนอกบริษทั หรือ แหล่งเงินทุนจากหน้ีสิน มากกวา่การหาแหล่ง

เงินทุนจากภายในบริษทั หรือ แหล่งเงินทุนจากส่วนของเจา้ของ บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์ชเ้งินทุนจาก

การกูย้ืมหรือเงินทุนของบริษทัโดยมีอตัราส่วน Debt to Equity ท่ีอยูใ่นอตัราท่ีสูงกวา่ 1 เท่าตวั 

     ทั้งน้ีจะแสดงถึงธุรกิจท่ีใชเ้งินทุนจากการกูย้ืมเพ่ือดาํเนินกิจการมากกว่าจากส่วนของผูถื้อหุ้นเกิดภาระหน้ีสินท่ี

เพ่ิมข้ึน โดยบริษทัมีภาระผูกผนัท่ีจะตอ้งชาํระคืนดอกเบ้ียทุกงวด และเงินตน้ โดยไม่คาํนึงว่าบริษทัจะมีกาํไรหรือ

ขาดทุน จึงทาํใหเ้กิดความเส่ียงทางการเงิน (Financial Risk) 

 

1.1 วตัถุประสงค์งานวจัิย 

     1.เพ่ือศึกษาปัจจยัใดท่ีส่งผลต่อผลตอบแทนหลกัทรัพย ์50 บริษทัแรกในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

1.2 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

     1.นกัลงทุนสามารถนาํขอ้มูลจากการศึกษาคร้ังน้ีไปใชป้ระกอบในการตดัสินใจเพ่ือตดัสินใจลงทุนซ้ือหลกัทรัพย ์

50 บริษทัแรกในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

     ทฤษฎีโครงสร้างเงินทุน (The Modigliani – Miller Theory M&M , 1958) ไดศึ้กษาและนาํเสนอทฤษฎีและ

ขอ้สรุปเก่ียวกบัโครงสร้างเงินทุนไว ้2 แนวทาง คือ รูปแบบท่ีมีภาษีเงินได ้และมีรูปแบบไม่มีภาษีเงินได ้

     1.รูปแบบท่ีไม่มีภาษีเงินได ้คือ มูลค่าของบริษทัและตน้ทุนของเงินทุนจะเป็นอิสระจากโครงสร้างเงินทุนโดย 

MM ไดต้ั้งสมมุติฐานว่า ไม่มีการเสียภาษีในโลกตลาดมีการแข่งขนัอย่างไม่สมบูรณ์ และสมมุติฐานตน้ทุนทาง

รายการคา้ข้ึน MM ยืนยนัวา่บริษทัท่ีไม่ตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล การเพ่ิมหน้ีสินเขา้ไปในโครงสร้างเงินทุนจะไม่

สามารถเพ่ิมมูลค่าของกิจการได ้ผลประโยชน์ของการก่อหน้ีท่ีมีตน้ทุนตํ่าจะถูกชดเชยดว้ยตน้ทุนของส่วนของ

เจา้ของท่ีเพ่ิมข้ึนอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเหมาะสม (Optimal Capital Structure) ซ่ึงพิสูจนว์า่การจดัหา

เงินทุนไม่มีผลต่อมูลค่ากิจการในตลาดทุนท่ีสมบูรณ์ (Perfect Capital Markets) 
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     2.รูปแบบท่ีมีภาษีเงินไดคื้อ เม่ือหน้ีสินถูกเพ่ิมเขา้ไปในโครงสร้างเงินทุนมูลค่าของบริษทัจะเพ่ิมข้ึน และตน้ทุน

ของเงินทุนจะลดลง ซ่ึงสาเหตุมาจากดอกเบ้ียจ่ายท่ีสามารถนาํไปหกัค่าใชจ่้ายเม่ือคาํนวณภาษี 

     ทฤษฎี MM ยงัไดก้ล่าวอีกว่าถา้หน้ีสินเยอะกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัทุนของกิจการจะมีความเส่ียงทางการเงินสูง 

(Financial Risk) ผูล้งทุนก็จะตอ้งการผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน (Required Return) ราคาหุน้ก็จะลดลง อตัราผลตอบแทน

ของหุน้กจ็ะนอ้ยลงตามไปดว้ย 

 

ทฤษฎีความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย์ 

     ความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์หมายถึง ความไม่แน่นอนท่ีจะไดรั้บจากการลงทุนนั้น ซ่ึงเบ่ียงเบนไปจาก

ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนคาดวา่จะไดรั้บ ดงันั้นยิ่งความไม่แน่นอนท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนจริงตามจาํนวนท่ีคาดหวงัไว้

มาก ความเส่ียงจะยิ่งสูงข้ึน หรือความเส่ียงก็คือ ภาวะความไม่แน่นอนของอตัราผลตอบแทนในอนาคตนั้นเอง 

(Markowitz, Harry M.,1964) ประเภทของความเส่ียง ความเส่ียงจากการลงทุนในสินทรัพย ์ประกอบดว้ย 2 ลกัษณะ 

คือ 

     1.ความเส่ียงท่ีมีระบบ (Systematic Risk) เป็นความเส่ียงท่ีผูล้งทุนได้รับจากปัจจัยต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อ

หลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพย ์เช่น การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง หรือ นโยบายการเงินการคลงัประเทศ เป็น

ตน้ ทาํใหผ้ลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัการเปล่ียนแปลงของกลุ่มหลกัทรัพยใ์น

ตลาดโดยรวมซ่ึง ความเส่ียงท่ีมีระบบในแต่ละหลกัทรัพยน้ี์มีขนาดและระดบัไม่เท่ากนั ผูล้งทุนไม่สามารถขจดั

ความเส่ียงส่วนน้ีใหห้มดไปไดแ้มจ้ะกระจายการลงทุนแลว้ก็ตาม ความเส่ียงท่ีมีระบบน้ีเรียกวา่ Undiversifiable Risk 

ความเส่ียงท่ีไม่อาจขจดัไดโ้ดยการกระจายลงทุน 

     2.ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ (Unsystematic Risk) เป็นความเส่ียงเฉพาะตวัของหลกัทรัพยโ์ดยไม่เก่ียวเน่ือง

สมัพนัธ์กนักบัธุรกิจอ่ืน ความเส่ียงประเภทน้ีสามารถหลีกเล่ียงไดเ้น่ืองจากเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง

ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยน์ั้น ซ่ึงอาจเกิดจากการบริหารงาน การผลิต การวางแผนของบริษทันั้น ๆ ซ่ึงจะส่งผลต่อ

กาํไรของบริษทันั้น ๆ โดยตรง ความเส่ียงท่ีไม่มีระบบน้ีเรียกวา่ Diversifiable Risk ความเส่ียงท่ีสามารถขจดัไดด้ว้ย

การกระจายการลงทุน 

 

ทฤษฎีการลงทุน Arbitrage Pricing Theory (APT) 

     Arbitrage Pricing Theory (APT) มีขอ้สมมติวา่ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

ของกลุ่ม 50 บริษทัแรกในตลาดหลกัทรัพย ์SET50 โดยให้ขอ้สมมติว่าปัจจยัท่ีเป็นฤดูกาล (Seasons) เป็นตวัแทน

ปัจจัยซ่ึงมีอิทธิพลต่อผลตอบแทนของหลกัทรัพย์นั้น ภายใต้กฎการราคาเดียวผูล้งทุนในตลาดจะซ้ือและขาย
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หลักทรัพย์ โดยหลักทรัพย์ต่าง ๆ ท่ีได้รับผลกระทบจากปัจจัยหน่ึงในลักษณะท่ีเหมือนกัน ควรจะให้อัตรา

ผลตอบแทนท่ีคาดไวเ้ท่ากัน การซ้ือและขายเพ่ือทาํกาํไรจากราคาท่ีแตกต่างกันในแต่ละตลาดจนกระทัง่ราคา

หลกัทรัพยเ์ท่ากนัเป็นกระบวนการท่ีก่อใหเ้กิดการกาํหนดหลกัทรัพย ์

 

3. วธีิดําเนินการวจิัย 

     การศึกษาในคร้ังน้ีเกบ็ขอ้มูลจากบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นกลุ่มดชันี SET50 โดยเกบ็ขอ้มูล 5 

ปี ตั้งแต่ปี 2556-2560 เป็นรายไตรมาส รวมทั้งส้ิน 20 ไตรมาส ประชากร คือ บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

กลุ่มตวัอยา่งคือ บริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่ม SET50 ซ่ึงขอ้มูลโดยจะอา้งอิงขอ้มูลจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 

และ SETSMART (Set Market Analysis and Reporting Tool) จะทาํการเกบ็ขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึง

เป็นขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีมีการรวบรวมจากแหล่งท่ีมา โดยจะแบ่งออกเป็นตวัแปรตน้ ประกอบดว้ย อตัราส่วนหน้ีสิน

ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt to Equity) อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) อตัราส่วนกาํไรต่อหุน้ (Earnings 

Per Share) อตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) ตัว๋เงินคลงั อาย ุ3 เดือน (Treasury Bill M3) ผลตอบแทนตลาดของตลาด

หลกัทรัพย ์ (RM) กลุ่มตวัอยา่งบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 50 บริษทัแรกในตลาด

หลกัทรัพย ์จาํนวน 33 บริษทัท่ีมีขอ้มูลครบถว้นสาํหรับการทาํวิจยั โดยใชข้อ้มูลเชิงปริมาณ เกบ็ขอ้มูลตั้งแต่ปี 2556-

2560 เป็นรายไตรมาส จาํนวน 20 ไตรมาส ยกเวน้บริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่มธุรกิจธนาคาร 8 บริษทั และบริษทัท่ีขอ้มูลไม่

ครบถว้น รวมทั้งส้ิน 660 ชุดขอ้มูล โดยมีขอ้มูลบริษทัรวมทั้งส้ิน 33 บริษทั การศึกษาคน้ควา้วิจยัในคร้ังน้ีจะเลือกใช้

เคร่ืองมือวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Linear Regression) ดว้ยวิธีการกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary 

Least Squares : OLS) เป็นรูปแบบการวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือสร้างสมการในการคาดการณ์ และเพ่ือกาํหนด

ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ท่ีมีมากกวา่ 1 ตวัข้ึนไปและตวัแปรตาม (Dependent 

Variable) เพ่ือทดสอบความสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีกาํหนดไว ้ และทดสอบสมมติฐานวา่มีผลทางสถิติเป็นในทิศทาง

เดียวกนัหรือตรงกนัขา้ม 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

     จากการศึกษาในคร้ังน้ีผูศึ้กษามีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัใดท่ีส่งผลต่อผลตอบแทนหลกัทรัพย ์50 บริษทัแรก

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเลือกใชเ้คร่ืองมือวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear 

Regression) ซ่ึงใชข้อ้มูลอนุกรมแบบทุติยภูมิ (Secondary Panel Data) ขอ้มูลเป็นรายไตรมาส จาํนวน 20 ไตรมาส 

เพ่ือให้นักลงทุนสามารถนําข้อมูลจากการศึกษาคร้ังน้ีไปใช้ประกอบในการตัดสินใจ เพ่ือตัดสินใจลงทุนซ้ือ

หลกัทรัพย ์50 บริษทัแรกในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลต่อผลตอบแทนหลกัทรัพย ์50 

บริษทัแรกในตลาดหลกัทรัพย ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ และมีความสมัพนัธ์เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้  
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Table 1 ผลลพัธ์จากการวิเคราะห์สมการถดถอย 

ตวัแปรอสิระ ผลลพัธ์จากการวเิคราะห์สมการถดถอย 

แบบจาํลองท่ี 1 แบบจาํลองท่ี 2 แบบจาํลองท่ี 3 แบบจาํลองท่ี 4 

Constant (0.9734) (0.6243) (0.0000)** (0.3941) 

Debt to Equity  (0.0344)**  (0.0267)** 

Current Ratio  (0.0082)**  (0.0074)** 

Earnings Per Share  (0.2435)  (0.6692) 

Inflation Rate (0.0217)**   (0.0356)** 

Treasury Bill M3 (0.3660)   (0.8292) 

Rm (0.0000)**   (0.0000)** 

Dummy Q3   (0.0010)** (0.0065)** 

Dummy Q4   (0.0000)** (0.0405)** 

 

หมายเหตุ ค่าในวงเลบ็ หมายถึง ค่า T-Statistic 

 **หมายถึง ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 

     อตัราผลตอบแทนตลาดหลกัทรัพย ์(SET50) สามารถอธิบายผลตอบแทนหลกัทรัพย ์50 บริษทัแรกในตลาด

หลกัทรัพยไ์ดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เป็นไปตามแนวคิด ความเส่ียงในการลงทุนในหลกัทรัพย ์ความไม่แน่นอนท่ี

จะไดรั้บจากการลงทุนนั้น ซ่ึงเบ่ียงเบนไปจากผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนคาดว่าจะไดรั้บ ดงันั้นยิ่งความไม่แน่นอนท่ีจะ
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ไดรั้บผลตอบแทนจริงตามจาํนวนท่ีคาดหวงัไวม้าก ความเส่ียงจะยิ่งสูงข้ึน หรือความเส่ียงก็คือ ภาวะความไม่

แน่นอนของอัตราผลตอบแทนในอนาคตนั้ นเอง (Markowitz, Harry M.,1964) ดังนั้ นความเส่ียงท่ีมีระบบ 

(Systematic Risk) เป็นความเส่ียงท่ีผูล้งทุนไดรั้บจากปัจจยัต่างๆท่ีส่งผลกระผลต่อหลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพย ์เช่น การ

เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง หรือ นโยบายการเงินการคลงัประเทศ เป็นต้น ทาํให้ผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัการเปล่ียนแปลงของกลุ่มหลกัทรัพยใ์นตลาดโดยรวมซ่ึง ความ

เส่ียงท่ีมีระบบในแต่ละหลกัทรัพยน้ี์มีขนาดและระดบัไม่เท่ากนั ผูล้งทุนไม่สามารถขจดัความเส่ียงส่วนน้ีใหห้มดไป

ไดแ้มจ้ะกระจายการลงทุนแลว้กต็าม ความเส่ียงท่ีมีระบบน้ีเรียกวา่ Undiversifiable Risk ความเส่ียงท่ีไม่อาจขจดัได้

โดยการกระจายลงทุน ดงันั้นนกัลงทุนจะตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัต่างๆ หากดชันีราคาหุน้ของตลาดหุน้ไทยเปล่ียนแปลง

เพ่ิมสูงข้ึน แสดงว่าสภาวะตลาดกาํลงัคึกคกั นกัลงทุนมีความเช่ือมัน่ในการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ย่อมส่งผลให้

ราคาหลกัทรัพยป์รับตวัสูงข้ึนไปดว้ย หากดชันีราคาหุน้เปล่ียนแปลงในทางตรงกนัขา้ม ทาํใหน้กัลงทุนไม่กลา้ท่ีจะ

เขา้ซ้ือหุน้ ซ่ึงจะกลวัถึงความเส่ียงท่ีจะตามภายหลงัในสภาวะตลาดขาลงนั้นเอง ทั้งน้ีดชันีตลาดหุน้ไทยยงัส่งผลต่อ

ดชันีกลุ่มอ่ืนดว้ย ตามผลการศึกษาของ สุจิตตา พ่ึงแรง (2553) ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพาณิชย ์ 

     อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) สามารถอธิบายผลตอบแทนหลกัทรัพย ์50 บริษทัแรกในตลาด

หลกัทรัพยไ์ดอ้ย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ เป็นไปตามแนวคิดอตัราส่วนทางการเงินระหว่าง สินทรัพยห์มุนเวียน และ 

หน้ีสินหมุนเวียน ซ่ึงบ่งบอกถึงสภาพของกิจการในการท่ีจะชาํระหน้ีสินระยะสั้น หากอตัราส่วนน้ีมีค่านอ้ยมากกว่า 

1 หมายความว่ากิจการมีหน้ีสินหมุนเวียนมากกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนใหอ้าจมีปัญหา ในการชาํระหน้ีระยะสั่นได ้

หากอตัราส่วนนั้นมากกว่า 1 แสดงว่ากิจการมีสินทรัพยห์มุนเวียนมากพอท่ีจะชาํระหน้ีระยะสั้น แต่หากมีค่าสูงกวา่ 

1 มากๆ อาจหมายถึงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพยข์องกิจการไม่ดีพอ อย่างไรก็ตามสินทรัพยห์มุนเวียนบาง

ประเภท เช่น สินคา้คงเหลือ อาจมีมูลค่าลดลงหากตอ้งรีบขายเพ่ือนาํไปชาํระหน้ี ทาํใหบ้างทีเราอาจใชอ้ตัราส่วนท่ี

ไม่นาํสินคา้คงเหลือมาคิดดว้ย ซ่ึงค่าเฉล่ียของอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนนั้นอยู่ท่ีร้อยละ 1.68 เน่ืองจากบริษทัท่ีอยู่

ใน SET50 นั้นมีมูลค่าสินทรัพยม์ากกวา่หน้ีสินจาํนวนมากดงันั้นสรุปไดว้า่หากกิจการท่ีมีสภาพคล่องมากๆจะส่งผล

ต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยใ์นเชิงบวก 

     อัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) สามารถอธิบายได้ถึงอัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์ 50 บริษัทแรกในตลาด

หลกัทรัพยไ์ดอ้ย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดการวิเคราะห์ ทฤษฎีความเส่ียงจากการลงทุนใน

หลกัทรัพยท่ี์กล่าวว่าความเส่ียงท่ีมีระบบ (Systematic Risk) เป็นความเส่ียงท่ีผูล้งทุนไดรั้บจากปัจจยัต่างๆท่ีส่งผล

กระผลต่อหลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพย ์ เช่น การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง หรือ นโยบายการเงินการคลงั

ประเทศ เป็นตน้ ทาํใหผ้ลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัการเปล่ียนแปลงของกลุ่ม

หลกัทรัพยใ์นตลาดโดยรวม ซ่ึงภาวะเงินเฟ้อท่ีเพ่ิมข้ึน จะทาํใหร้ายไดล้ดลง และกาํลงัซ้ือลดลง หากภาวะเงินเฟ้อ

ลดลง จะทาํใหร้ายไดเ้พ่ิมข้ึน และกาํลงัซ้ือเพ่ิมข้ึน และจากขอ้มูลท่ีศึกษาเพ่ิมเติม อตัราเงินเฟ้อมีความเช่ือมโยงกบั
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อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจนอ้ยลงมาก และการเปล่ียนแปลงราคานํ้ามนัดีเซลในประเทศก็ส่งผลต่ออตัราเงินเฟ้อ

ลดลงเช่นกนั ซ่ึงหมายความวา่ แมว้า่ราคานํ้ามนัจะพุ่งสูงข้ึน อตัราเงินเฟ้อกจ็ะไม่ขยบัมากเท่ากบัท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต 

ในขณะท่ีการคาดการณ์เงินเฟ้อกลบัมีผลต่อต่อการเปล่ียนแปลงอตัราเงินเฟ้อเพ่ิมข้ึน โดยเงินเฟ้อในอดีตเป็นส่วนท่ีมี

อิทธิพลมากข้ึนต่อแนวโนม้อตัราเงินเฟ้อในอนาคต ซ่ึงเห็นไดจ้ากเงินเฟ้อในอดีตสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลง

ของอตัราเงินเฟ้อไดม้ากข้ึนจาก 13% ในช่วงปี 2542-2549 เป็น 21.7% ในช่วงปี 2556-2560 ซ่ึงเม่ือกลบัมาพิจารณา

อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปของไทยในช่วงปี 2556-2560 จะพบวา่อยูใ่นระดบัตํ่าเพียง 0.6% และอา้งอิงจากสถิติเชิงพรรณนา

สะทอ้นใหเ้ห็นว่า อตัราเงินเฟ้อของไทยน่าจะคงอยูใ่นระดบัไม่สูงนกัในอนาคต (วิจยักรุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

2560) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัตามผลการศึกษาของ สุจิตตา พ่ึงแรง (2553) ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวด

พาณิชย ์อภิปรายผลปัจจยัท่ีมีผลต่อผลต่อผลตอบแทนหลกัทรัพย ์50 บริษทัแรกในตลาดหลกัทรัพย ์อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ และไม่มีความสมัพนัธ์เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

     อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt to Equity) สามารถอธิบายผลตอบแทนหลกัทรัพย ์50 บริษทัแรกใน

ตลาดหลกัทรัพยไ์ดอ้ย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ และไม่มีความสัมพนัธ์เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ดงันั้นจากการ

ทดสอบอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นค่าเป็นบวกเน่ืองจากขอ้มูลท่ีเก็บมาจากบริษทัทั้ง 33 บริษทัในตลาด

หลกัทรัพย ์50 บริษทัแรกในตลาดหลกัทรัพยโ์ดยอา้งอิงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นซ่ึงค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 1.79 

เท่าพบว่าการก่อหน้ีของบริษทัมีนอ้ยจึงทาํใหค่้าท่ีไดน้ั้นเป็นบวกแต่ตวัแปรดงักล่าวนั้นมีนยัสาํคญั โดยอา้งอิงจาก 

ทฤษฎีโครงสร้างเงินทุน MM ท่ีกล่าวว่าอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเหมาะสม (Optimal Capital 

Structure) ซ่ึงพิสูจน์ว่าการจดัหาเงินทุนไม่มีผลต่อมูลค่ากิจการในตลาดทุนท่ีสมบูรณ์ (Perfect Capital Markets) 

นอกจากน้ีทฤษฎี MM ยงัไดก้ล่าวอีกว่าถา้หน้ีสินเยอะกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัทุนของกิจการจะมีความเส่ียงทาง

การเงินสูง (Financial risk) ผูล้งทุนก็จะตอ้งการผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน (Required return) ราคาหุ้นก็จะลดลง อตัรา

ผลตอบแทนของหุน้ก็จะนอ้ยลงตามไปดว้ย ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัตามผลการศึกษาของ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ธาราวนั 

เพชรเจริญ อตัราส่วนความเส่ียงของหน้ีสินท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงการศึกษาดงักล่าวศึกษา

ขอ้มูลของบริษทัจาํนวน 348 บริษทั ซ่ึงแตกต่างจากขอ้สรุปของงานวิจยัซ่ึง จาํนวนบริษทัท่ีนาํมาศึกษานั้นมีจาํนวน

ขนาดใหญ่ซ่ึงระดบัการก่อหน้ีของกิจการอาจไม่เท่ากนั 

     ตวัแทนดมัม่ี ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 และไตรมาสท่ี 4 (Dummy Q2 Q3 Q4) สามารถอธิบายผลตอบแทน

หลกัทรัพย์ 50 บริษทัแรกในตลาดหลกัทรัพยไ์ดอ้ย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และไม่มีความสัมพนัธ์เป็นไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทฤษฎีการลงทุน Arbitrage Pricing Theory (APT) Arbitrage Pricing Theory (APT) มีขอ้สมมติวา่

ปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยข์องกลุ่ม 50 บริษทัแรกในตลาดหลกัทรัพย ์SET50 

โดยใหข้อ้สมมติว่าปัจจยัท่ีเป็นฤดูกาล (seasons) เป็นตวัแทนปัจจยัซ่ึงมีอิทธิพลต่อผลตอบแทนของหลกัทรัพยน์ั้น 

ภายใตก้ฎการราคาเดียวผูล้งทุนในตลาดจะซ้ือและขายหลกัทรัพย ์โดยหลกัทรัพยต่์างๆ ท่ีไดรั้บผลกระทบจากปัจจยั
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หน่ึงในลกัษณะท่ีเหมือนกนั ควรจะให้อตัราผลตอบแทนท่ีคาดไวเ้ท่ากนั การซ้ือและขายเพ่ือทาํกาํไรจากราคาท่ี

แตกต่างกนัในแต่ละตลาดจนกระทัง่ราคาหลกัทรัพยเ์ท่ากนัเป็นกระบวนการท่ีก่อให้เกิดการกาํหนดหลกัทรัพยซ่ึ์ง

จากผลการวิเคราะห์แลว้พบวา่ไตรมาสท่ี 1 นั้นมีค่าเป็นบวกซ่ึงมีผลต่อการลงทุนของนกัลงทุน สรุปไดว้า่การลงทุน

ในไตรมาส 1 สามารถสร้างผลตอบแทนใหแ้ก่นกัลงทนุไดม้ากท่ีสุด 
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บทคดัย่อ 

 

           บทความน้ีนาํเสนอแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการจดัซ้ือ เพ่ือลดปัญหาตน้ทุนการสัง่ซ้ือสินคา้ให้

ทนัต่อการใชง้านรวมไปถึงการจดัหาซพัพลายเออร์ท่ีเหมาะสม ผูศึ้กษาไดอ้อกแบบเกณฑก์ารประเมินซพัพลายเออร์

ใหส้อดคลอ้งตามนโยบายบริษทั แบ่งเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นคุณภาพ ดา้นราคา ดา้นการส่งมอบ ดา้นเง่ือนไขการ

ชาํระเงิน ดา้นการใหบ้ริการ/การประสานงาน  เพ่ือลดระยะเวลาในการจดัหาซพัพลายเออร์และจดัทาํแผนดาํเนินงาน

ทั้งปี ทาํให้ทราบปริมาณการสั่งซ้ือสินคา้ล่วงหนา้และเพ่ิมอาํนาจการต่อรองกบัซพัพลายเออร์ได ้ จากปัญหาดา้น

ตน้ทุนการจดัส่งสินคา้ไดน้าํแนวคิดการจดัการห่วงโซ่อุปทานมาช่วยในการปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการเดิมใหมี้

ประสิทธิภาพจดัส่งสินคา้รวดเร็วข้ึนลดตน้ทุนการจดัส่งไดแ้ละนาํหลกัการลีน  7 wastes และหลกั ECRS เขา้มา

ประยุกต์ใชป้รับปรุงสายธารคุณค่าทาํให้เห็นกระบวนการไหลของขั้นตอนการทาํงานและวิเคราะห์หาจุดท่ีเป็น

ปัญหาลดความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึน จากผลการศึกษานาํเคร่ืองมือ ABC  Analysis มาช่วยจดักลุ่มทาํใหไ้ดซ้พัพลายเออร์

ท่ีมีมาตรฐานตามนโยบายบริษทั มีแนวทางการจดัการซพัพลายเออร์รายเก่าและรายใหม่ได ้  หลงัทาํแผนดาํเนินงาน

ทั้งปีดว้ยขอ้มูลการสั่งซ้ือซํ้ าในแต่ละหมวดสินคา้ จาํนวน 4,027 ช้ิน ราคาปรับลดลงได ้ 5,557 บาท/ปี มูลค่าลดลง 

659,606 บาท/ปี  การจดัส่งสินคา้เดิมใชเ้วลา 3–5 วนั  เหลือ  2–3 วนั ลดได ้1–2 วนั ปรับลดค่าใชจ่้ายลง 17,000 บาท/

ปี และหลงัจากใชแ้นวคิดลีนเขา้มาประยกุตใ์นการปรับปรุงสายธารคุณค่าขั้นตอนการจดัซ้ือของบริษทัพบกิจกรรม

ท่ีเกิดปัญหาจาํนวน 6 กิจกรรม  เกิดจากการรอคอยและการทาํงานซํ้ าซ้อน  ทาํใหก้ระบวนการจดัซ้ือเร็วข้ึนจาก      

19-30 วนั เหลือ 12–28 วนั ลดไดป้ระมาณ 5 –7  วนั และลดขั้นตอนจาก 17 ขั้นตอน เหลือ 11 ขั้นตอน   

    

คาํสาํคัญ: การจัดซื้อจัดหา, การคัดเลือกซัพพลายเออร์, ลนี,  7 Waste, ECRS    
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ABSTRACT 

 

 This article presents guidelines for increasing the efficiency of the purchasing process, in order to reduce   

the cost of ordering  of products to be up-to-date, including procurement of suitable suppliers The researcher has 

designed the criteria for evaluating suppliers to comply with the policy of company is divided into 5 parts, namely 

quality, price, delivery, payment, service / coordination in order to reduce the time to procure suppliers and create 

a year-round operation plan. It is possible to know the amount of orders in advance and increase the bargaining 

power of suppliers. From the cost of shipping has introduced the concept of   supply chain management to help 

improve the original process to be able to deliver products faster. Reduce the cost of shipping and adopt lean 

principles, namely concept of elimination of  7 wastes and the principles of  ECRS applied  to improve the value 

stream. Making the process flow and analyzing the problematic point in order to reduce waste is incurred. From the 

results of the study ABC Analysis tools to help in the grouping make suppliers with standards according to company 

policies. There are guidelines for managing both old and new suppliers. After preparing a year-round operation plan 

with repeat order information for each of product 4,027 pieces, which can be reduced by 5,557 baht / annum and 

the total value is reduced by 659,606 baht / annum. From the same product delivery takes 3-5 days as 2-3 days can 

be reduced for 1-2 days and can reduce expenses by 17,000 baht / annum. After applying the Lean concept to apply 

to improve the value stream. The procurement process of the company found 6 activities that caused problems and 

problems caused by waiting and repetitive work. That make the purchasing process faster from 19-30 days as 12-

28 days, can be reduced by 5-7 days can be reduced from 17 steps to 11 steps. 

 

Keywords: Procurement, Supplier selection, Lean, 7waste, ECRS 

 
 

1. บทนํา 

         จากสถานการณ์ปัจจุบนัในแต่ละธุรกิจมีการแข่งขนัท่ีรุนแรง ทาํให้หลายบริษทัในธุรกิจการท่องเท่ียวต่าง

ปรับเปล่ียนรูปแบบการใหบ้ริการท่ีแปลกใหม่ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศ

เพ่ือนาํไปสู่ผลกาํไรสูงสุด ปัจจุบนัฝ่ายจดัซ้ือประสบปัญหาในเร่ืองของการจดัซ้ือจดัหาสินคา้ใหส้าขาไม่ทนัต่อการ

ใชง้านและพบปัญหาตน้ทุนสั่งซ้ือสินคา้ท่ีสูง ดงันั้นผูศึ้กษาจึงหาแนวทางตอบสนองความตอ้งการใชสิ้นคา้และการ

จดัซ้ือจดัหาสินคา้ท่ีรวดเร็วข้ึน โดยปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากกระบวนจดัซ้ือท่ีไม่มีประสิทธิภาพมีความซํ้ าซอ้นและ

บางขั้นตอนทาํใหเ้กิดความล่าชา้ ปัญหาความตอ้งการใชสิ้นคา้ด่วน  โดยฝ่ายจดัซ้ือขาดกระบวนการควบคุมหรือการ

ประเมินซพัพลายเออร์ท่ีเป็นมาตรฐานสอดคลอ้งกบันโยบายบริษทั ซ่ึงนาํไปสู่สาเหตุสินคา้ท่ีไม่ไดคุ้ณภาพส่งผลให้

ตน้ทุนสูงข้ึน การส่ือสารพูดคุยระหว่างผูใ้ชง้าน  ความไม่สมํ่าเสมอดา้นราคาสินคา้และการขนส่งสินคา้ท่ีมีความ
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ล่าชา้ เป็นตน้  จากปัญหาของการจดัซ้ือในคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดศึ้กษาและเสนอแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการ

จดัซ้ือ การวางแผนจดัซ้ือสินคา้ การคดัเลือกซพัพลายเออร์และการลดตน้ทุนการจดัส่งสินคา้ทาํใหป้ระสิทธิภาพใน

กระบวนการจดัซ้ือเพ่ิมข้ึน  โดยปัญหาในกระบวนการจดัซ้ือท่ีพบแสดงดงัรูปท่ี 1 โดยวิเคราะห์ในช่วงเวลาท่ีใช้

ศึกษาตั้งแต่เดือน ม.ค. – ธ.ค.  2560 โดยมีใบขอซ้ือทั้งหมดจาํนวน 497 ใบ สามารถแบ่งสาเหตุความล่าชา้จาํนวน 

189 ใบ คิดเป็นร้อยละ 39 และใบขอซ้ือปกติจาํนวน 308 ใบ คิดเป็นร้อยละ 61 ของจาํนวนใบขอซ้ือทั้งหมด ซ่ึงจะ

แสดง ดงัรูปท่ี 1 

 

     
 

รูปที่ 1  แสดงสาเหตุความล่าชา้    

 

 2. ทบทวนวรรณกรรม   

 

 2.1 แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง  

    ลีน “ Lean Procurement ” คือ หลกัการกาํจดัความสูญเปล่าเกิดข้ึนในกระบวนการจดัซ้ือทั้งภายในและ

ภายนอกองคก์ร เขา้มาช่วยพฒันาและลดความสูญเปล่าอนัเกิดจากกระบวนการจดัซ้ือจดัหาท่ีไม่เหมาะสม การรอ

คอยในแต่ละขั้นตอนท่ีเกินความจาํเป็น เช่น การรออนุมติัใบ PO  การรอใบเสนอราคา รวมไปถึงการลดตน้ทุนของ

กระบวนการจดัส่งสินคา้ตามแนวคิด 7 wastes  โดยลีนมีหลกัการท่ีสามารถช่วยลดตน้ทุนในการจดัซ้ือจดัหา ไดแ้ก่ 

การปรับกระบวนการจดัซ้ือภายในองคก์ร โดยการปรับบุคคลากรและทรัพยากรท่ีมีทั้งหมดใหมี้ความเหมาะสมตรง

ตามความตอ้งการท่ีแทจ้ริง และการคดัเลือกซพัพลายเออร์รายใหม่ท่ีมีคุณสมบติัตรงตามความตอ้งการรวมไปถึงการ

แก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในโซ่อุปทานอย่างเหมาะสม การลดต้นทุนและการปรับปรุงคุณภาพดาํเนินการปรับปรุง

ประสิทธิภาพของซพัพลายเออร์อย่างต่อเน่ืองโดยอยู่บนพ้ืนฐานของการพฒันาความเช่ือมัน่และความสัมพนัธ์ใน

ระยะยาวเสมือนหุน้ส่วนขององคก์ร (องักรู วีระสกลุ, 2557) 

 หลกัการ ECRS คือ  การกาํจดั (Eliminate) การกาํจดัขั้นตอนท่ีไม่จาํเป็นออกจากกระบวนการ  การรวมกนั 

(Combine) การรวมขั้นตอนท่ีเหมือนกนัหรือคลา้ยกนัเขา้ดว้ยกนั การจดัเรียงใหม่  (Rearrange) การจดัเรียงและปรับ
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กระบวนการทาํงานใหม่ใหมี้ประสิทธิภาพข้ึน และทาํใหง่้ายข้ึน (Simplify) ลด ความยุ่งยากซบัซอ้นในการทาํงาน 

ซ่ึงเป็นหลกัการง่ายๆในการลดความสูญเปล่าหรือวา่ MUDA ลงสามารถทาํไดโ้ดยอาศยัหลกั ECRS  

 2.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

 ( ศิริลกัษณ์ คาโสจนัทร์, 2559) ไดศึ้กษาการสัง่ซ้ือสินคา้ท่ีมีความถ่ีในการสัง่ซ้ือบ่อยๆ จาํนวน 4,909 คร้ัง มี

แนวทางในการปรับปรุงขั้นตอนการจดัซ้ือเพ่ือลดเวลาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการตอบกลบัราคาให้กบัผูร้้องขอ

สัง่ซ้ือ สามารถลดขั้นตอนการขอใบเสนอราคาโดยการจดัทาํ Master Price Approve ทาํใหปั้ญหาการทาํงานซํ้ าซ้อน

และปัญหาการตอบกลบัราคาผูข้อซ้ือลดลง  

 (พรหมภสัสร ปุญญบาล, 2559)ไดศึ้กษานาํ ABC Analysis มาใชใ้นการจดักลุ่มซพัพลายเออร์และทาํการ

ตกลงราคา ไดจ้ดัทาํ Mat Code สินคา้ข้ึนใหม่ในระบบ SAP จาก 500 Mat Code เหลือ 300 Mat Code และขั้นตอน

เดิมใชเ้วลา 27- 45 วนั เหลือ 15-26 วนั โดยนาํแผนการดาํเนินงานมาทาํขอ้ตกลงดา้นราคากบัทางซพัพลายเออร์ มี

ตน้ทุนการสัง่ซ้ือสินคา้ 15,430,160 บาท สามารถลดตน้ทุนในการสัง่ซ้ือ 12,983,330 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 18.8   

 (แจ่มจิต ศรีวงษ,์ 2558) ไดศึ้กษาการจดัซ้ือของแต่ละกลุ่ม ทาํใหส้ามารถบริหารงานดา้นจดัซ้ือจดัหาสินคา้

ไดแ้ละกาํหนดขั้นตอนในกระบวนการจดัซ้ือใหม่ ซ่ึงลดระยะเวลาในการเปิดใบสั่งซ้ือไดถึ้ง 83.29 ชั่วโมงและ

ตน้ทุนในการสัง่ซ้ือลดลง 1,580,792.92 บาท  

(ธิญาดา ใจใหมคร้าม, 2558) ไดศึ้กษาการใชแ้ผนภูมิการไหลของงานพิจารณาขั้นตอนปฏิบติังานท่ีมีความ

ซํ้ าซ้อนและไม่มีประสิทธิภาพ และจดักระบวนการทาํงานดว้ยสายธารแห่งคุณค่า นาํแนวคิดลีนมาลดขั้นตอนใน

กระบวนการท่ีไม่ก่อเกิดประโยชน์ ดว้ยวิธีการจดัเก็บเป็นโซนตาม ABC โดยกาํหนดสินคา้ประเภท A มีปริมาณ  

20%  กลุ่มสินคา้ B มีปริมาณ 30% และสินคา้ในกลุ่ม C มีปริมาณ 50% ของสินคา้ทั้งหมด เพ่ือใหก้ารจดัวางตาํแหน่ง 

สินคา้มีความเหมาะสมกบัขนาดคลงัสินคา้และง่ายต่อการเบิกจ่ายสินคา้   

 

3. วธีิการศึกษา  
 

 ผูศึ้กษามีวตัถุประสงค์เพ่ือหาแนวทางในการคดัเลือกซัพพลายเออร์ การลดต้นทุนการสั่งซ้ือ การลด

ขั้นตอนในงานจดัซ้ือและหาวิธีการส่งมอบสินคา้ให้ทนัต่อการใชง้าน โดยมีเคร่ืองมือในการดาํเนินงานศึกษาและ

ระเบียบวิธีการศึกษาดงัน้ี  
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รูป 2  แสดงกระบวนการวิธีการศึกษา 

 แนวทางแกไ้ขปัญหา       

 1. นาํเคร่ืองมือ ABC Analysis  เขา้มาช่วยจดักลุ่มซพัพลายเออร์ตามนโยบายของบริษทัโดยมีเกณฑ ์ดงัน้ี 

ดา้นคุณภาพ ดา้นราคา ดา้นกาํหนดการส่งมอบ ดา้นเง่ือนไขการชาํระเงินและดา้นการบริการ/การประสานงาน 

เพ่ือใหง่้ายต่อการจดัการซัพพลายเออร์ จากขอ้มูลปริมาณสินคา้ท่ีมีความถ่ีในการสั่งซ้ือซํ้ า ๆ ทั้งปี ทาํให้ทราบถึง

ปริมาณและชนิดของสินคา้ท่ีจะใชล่้วงหนา้รวมไปถึงช่วงระยะเวลาท่ีจะใช้สินคา้ เพ่ือเพ่ิมอาํนาจการต่อรองซัพ 

พลายเออร์และลดตน้ทุนการสัง่ซ้ือสินคา้เป็น Volume ใหญ่  และลดระยะเวลาการจดัส่งสินคา้จากสาํนกังานใหญ่ไป

ถึงสาขา 

 2. ศึกษาสาเหตุท่ีมีความสําคญัโดยใช้แผนภูมิพาเรโต้ ทาํให้พบปัญหาท่ีมีเปอร์เซ็นต์มากท่ีสุดอนัดบั             

3 อนัดบัแรก คือ การคดัเลือกผูข้ายใชเ้วลาเกิน 3 วนั รอใบเสนอราคาผูข้ายเกิน 3 วนั และต่อรองราคากบัผูข้ายใช ้

เวลาเกิน 1 วนั โดยไดน้าํแนวคิดลีน แนวคิด 7 wastes และหลกั ECRS เขา้มาประยุกต์เพ่ือช่วยวิเคราะห์ในการ

จาํแนกวาดการไหลของกระบวนการทาํงานฝ่ายจดัซ้ือและหาจุดท่ีเป็นปัญหาเพ่ือทาํการลดความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนทาํ

การปรับปรุงกระบวนการใหม่ซ่ึงจะนาํไปสู่การลดและขจดัความสูญเปล่าต่อไปได ้
  

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

 ผลการวิเคราะห์การจดักลุ่มซพัพลายเออร์ดว้ยวิธี ABC Analysis สามารถแบ่งกลุ่มไดด้งัน้ี ซพัพลายเออร์

กลุ่ม A มีจาํนวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 78 ซัพพลายเออร์กลุ่ม B มีจาํนวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 17 และซัพพลาย

เออร์กลุ่ม C มีจาํนวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 5 ของปริมาณการสัง่ซ้ือทั้งหมด ซ่ึงจะแสดงดงัรูปท่ี 3 

 

Input Process Output

- กระบวนการจดัซื�อเดมิ

- ตน้ทุนการจดัซื�อ & จดัหาลดลง

- ข้อมูลความเสยีหายของสนิคา้ - ไดซ้พัพลายเออรท์ี�มคีุณภาพ

- ข้อมูลผูข้าย (Supplier) - ผูข้าย (Supplier) จดัส่งสนิคา้ไดท้ันเวลา

- สาขาไดร้บัสนิคา้ที�มคีุณภาพมมีาตรฐาน

- กระบวนการจดัซื�อที�มปีระสทิธภิาพใช้

ระยะเวลาลดน้อยลง

- ทําการประเมนิซพัพลายเออรด์ว้ยวิธกีาร

วิเคราะห์ ABC

- วิเคราะห์ปัญหาสาเหตุจากกระบวนการ

จดัซื�อดว้ย (Fish Bone Diagram)

- เขียนขั �นตอนระบวนการจดัซื�อดว้ย Flow 

Process Chart

- การแก้ไขปัญหา การลดความสูญเปล่า

ดว้ยหลกัการของระบบ ECRS

- วิเคราะห์กระบวนการจดัซื�อดว้ย แนวคดิ

ลนี (Lean) & แนวคดิ (7 Waste)

- ข้อมูลการสั �งซื�อสนิคา้ในแต่ละหมวดสนิคา้

ที�มกีารสั �งซื�อมากที�สุด
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รูปที่ 3 แสดงการแบ่งกลุ่มซพัพลายเออร์ ดว้ยวิธี ABC Analysis รวมทุกหมวดสินคา้ 

          ผลการหาแนวทางลดตน้ทุนในการสั่งซ้ือสินคา้  โดยจดัทาํแผนดาํเนินการทั้งปีและ แบบฟอร์มการสํารวจ 

ความตอ้งการใชสิ้นคา้ เพ่ือใหท้ราบปริมาณการสัง่ซ้ือล่วงหนา้ท่ีได ้ซ่ึงแผนการดาํเนินงานซ่ึงจะแสดงดงัรูปท่ี 4 

 

 
 

รูปที่  4  แสดงแผนการดาํเนินงานทั้งปี (Action Plan Year) 
 

          จากแนวทางแผนการดาํเนินการทั้งปี โดยใชป้ริมาณการสั่งซ้ือเดิมยอ้นหลงั 1 ปี จาํนวนสินคา้ 4,027 ช้ินมา

ต่อรองราคาทาํให้ราคาปรับลดลง 5,557 บาท และประหยดัค่าใชจ่้ายสินคา้ลดลงทั้งปี 659,606 บาท   จะแสดงดงั

ตารางท่ี 1 
 

Supplier Quality (PC) Amount (Bath) คะแนนประเมิน

Supplier 1 73 472,464             100% IT

Supplier 2 7,894                238,631             98% Stationary

Supplier 3 7,200                174,624             94% Safety

Supplier 4 56 7,500                94% Tools supplies

Supplier 5 175 279,604             92% Furniture A
Supplier 6 200 61,278               91% Unifrom

Supplier 7 44 3,625,210          91% IT 78%
Supplier 8 16 159,358             90% IT

Supplier 9 148 49,528               88% Safety

Supplier 10 43 14,787               88% Tools supplies

Supplier 11 60 29,400               87% Tools supplies

Supplier 12 3,704                594,300             86% Unifrom

Supplier 13 26 16,034               82% IT

Supplier 14 12 122,370             81% Furniture

Supplier 15 42 564,764             79% IT

Supplier 16 2 3,124                79% Unifrom B
Supplier 17 13 142,689             78% IT

Supplier 18 9 74,764               77% Furniture 17%
Supplier 19 1,404                91,652               76% Stationary

Supplier 20 8 2,140                76% Safety

Supplier 21 185 223,029             74% IT

Supplier 22 1 94,312               62% Furniture

Supplier 23 36 106,034             60% IT C
Supplier 24 250 75,000               58% Unifrom 5%
Supplier 25 2,603                45,262               54% Stationary

Grand Total 24,204                  7,267,859             100%

ปี 2560 - 2561
Classหมวดสินค้า
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ตารางที่ 1  แสดงปริมาณการสั่งซ้ือยอ้นหลงั 1 ปี ราคาสินคา้เดิมและราคาสินคา้ใหม่  
 

 
 

  การขนส่งพบปัญหาการจดัส่งสินคา้จาํนวนใบขอซ้ือ (PR) จาํนวน 34 ใบ คิดเป็นจาํนวน 34 เท่ียว ค่าเท่ียว 

เฉล่ียต่อคร้ัง 500 บาท หลงัจากการปรับรูปแบบในการจดัส่งสินคา้ทาํใหส้าขาไดรั้บสินคา้เร็วข้ึน 1 - 3 วนั ปรับลด 

ค่าขนส่งได ้17,000 บาท และสามารถลดระยะเวลาการจดัส่งสินคา้ลงประมาณ  2 - 3 วนั ซ่ึงจะแสดงภาพก่อนและ 

หลงัปรับรูปแบบการขนส่งดงัรูปท่ี 5 และรูปท่ี 6 
 

          
  รูปที ่5  รูปแบบการขนส่ง (ก่อนปรับปรุง)                            รูปที่ 6  รูปแบบการขนส่ง (หลงัปรับปรุง)    

               

 จากการวิเคราะห์กระบวนการจดัซ้ือโดยใชแ้นวคิดลีน แนวคิดขจดัความสูญเสีย 7 ประการ และหลกั 

ECRS จากแนวคิดการปรับปรุงสายธารคุณค่า ทาํใหเ้ห็นถึงการไหลของขั้นตอนการทาํงานและสามารถวิเคราะห์หา

จุดท่ีเป็นปัญหาท่ีทาํใหเ้กิดความสูญเปล่าข้ึน การไหลแต่ละกิจกรรมของกระบวนการจดัซ้ือจะแสดงดงัรูปท่ี 7 

  

ราคาเดิม รวม ราคาใหม่ รวม

Computer  PC (DT001) 22 24,000 528,000 22,300 490,600 1,700 37,400

Note Book  (NB001) 16 25,500 408,000 24,000 384,000 1,500 24,000

ชุดช่าง+กางเกง 700 500 350,000     440 308,000     60 42,000         

พนักงานขบัรถ+กางเกง 1,200 350 420,000     290 348,000     60 72,000         

โต๊ะ 26 3,700 96,200       3,200 83,200       500 13,000         

เก้าอ ี� 32 2,200 70,400       1,800 57,600       400 12,800         

หมวดอปุกรณ์เซฟตี� รองเทา้เซฟตี� 125 790 98,750       690 86,250       100 12,500         

โทรศพัทม์อืถอื 22 7,990 175,780     7,300 160,600     690 15,180         

โทรศพัทต์ั �งโต๊ะ 58 569 33,002       532 30,856       37 2,146           

หลอดไฟ 186 500 93,000       470 87,420       30 5,580           

ยางรถ (ทวัร)์ 890 9,750 8,677,500  9,300 8,277,000  450 400,500       

4,027             76,139        11,168,132 70,582        10,508,526 5,557       659,606    

ผลต่าง  (PC)
ผลต่างรวม  

(PC)

ราคาสินค้าเดิม  (PC)
หมวดสินค้า รายการ

ปริมาณการ

สั �งซื�อเดิม

ย้อนหลงั 1 ปี 

 (PC)

ราคาสินค้าใหม่  (PC)

Total

217,500     

หมวดยูนิฟอร์ม

หมวดเฟอร์นิเจอร์

เสื�อพนักงานสนํี�าเงนิ

หญงิ/ชายปักโลโก้สขีาว

หมวดอปุกรณ์

สาํนักงาน

หมวดอปุกรณ์ช่าง 

(อะไหล่)

750 290 22,500         30

หมวดไอที

260 195,000     

Procurement

Supplier User

จดัส่งสินคา้

จดัส่งสินคา้

Procurement

Supplier User
จดัส่งสินคา้
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รูปที่ 7  แสดงการไหลแต่ละกิจกรรมของกระบวนการจดัซ้ือ 

โดยกระบวนการไหลของกระบวนการจัดซ้ือประกอบดว้ย 17 กิจกรรม สามารถแบ่งออกเป็นจาํนวน     

การไหลของแต่ละประเภทกิจกรรมตามสญัลกัษณ์ ดงัน้ี  การปฏิบติัการ  จาํนวน 6 กิจกรรม   การเคล่ือนยา้ย จาํนวน       

3 กิจกรรม   การรอคอย จาํนวน 3 กิจกรรมและการตรวจสอบ จาํนวน 5 กิจกรรม  

การระบุคุณค่าท่ีมองเห็นไดด้ว้ยการวิเคราะห์ความสูญเปล่าในกระบวนการตามแนวคิดแบบลีน  ในมุมมอง

จากตวัผูป้ฏิบติังานของฝ่ายจดัซ้ือ ตามขั้นตอนการจดัซ้ือโดยพิจารณาถึงรอบเวลาของแต่ละกิจกรรมและจาํนวน 

ขั้นตอนท่ีตอ้งปฏิบติั มุ่งใหค้วามสนใจในกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อผูป้ฏิบติังานดงัรูปท่ี 8 

 

กิจกรรม
ระยะเวลา 

(วนั)

1. สาขาแจ้งใบความตอ้งการ 1 - 2

2. อนุมตัเิอกสารเบื�องตน้ 1

3. ส่งเจ้าหน้าที�จดัซื�อ 0.5

4. ตรวจสอบความตอ้งการพื�นฐาน 0.5

5. คดัเลอืกผู้ขาย 1.5

6. ขอใบเสนอราคา 1.5

7. รอใบเสนอราคา 3

9. ตอ่รองราคาสินคา้ 0.5

10. จดัทาํใบสั �งซื�อ 1

1

12. ตรวจสอบใบสั �งซื�อ (ผู้จดัการจดัซื�อ) 1

13. อนุมตัใิบสั �งซื�อ (EVP/SVP) 2

14. ส่งใบสั �งซื�อใหผู้้ขาย/สาขา 0.5

15. รอยืนยนัใบสั �งซื�อแจ้งกาํหนดส่งสินคา้ 0.5

16. รอซพัพลายเออร์ส่งมอบ              

(ตามระบใุน PO)

3 - 30

17. การรบัสินคา้ 1

รวม 6 3 3 5 19 - 30 วัน

ประเภทกิจกรรม

0.5
8. รวบรวมใบเสนอราคาจดัทาํใบ

เปรียบเทยีบราคาสินคา้

11. ตรวจสอบใบสั �งซื�อ (ผู้ชว่ยผู้จดัการ

จดัซื�อ)
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รูปที่ 8 การวิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรุงและสรุปผล 

 

จากการปรับปรุงขั้นตอนท่ีทาํใหเ้กิดความสูญเปล่าในกระบวนการจดัซ้ือโดยใชเ้กณฑก์ารคดัเลือกท่ีไดจ้าก 

ABC Analysis บริษทัสามารถลดระยะเวลาและการรอคอยในการตดัสินเลือกใชผู้ข้ายไดร้วดเร็วข้ึน  จากเกณฑก์าร

คดัเลือกผูข้ายและการกาํหนดแผนซ้ือขายในระยะยาวทาํให้มีตน้ทุนท่ีลดลง ทั้งน้ีบริษทัมีแนวทางในการตดัสินใจ

เลือกซ้ือสินคา้กบัผูข้ายไดเ้บ้ืองตน้ สามารถสรุปแนวทางการปรังปรุงไดด้งัน้ี    

 ปัญหาดา้นการทาํงานซํ้าซอ้น  

• ควรลดขั้นตอนการตรวจใบขอซ้ือ (PR) ลงเน่ืองจากผา่นการตรวจสอบจากทางสาขามาแลว้  

• ขั้นตอนในการตรวจสอบใบสั่งซ้ือ (P/O) จากผูช่้วยผูจ้ดัการควรลดขั้นตอนออก เน่ืองจากก่อน เปิดใบสัง่

ซ้ือ (P/O)  พนกังานจดัซ้ือมีการตรวจสอบความถูกตอ้งมาแลว้ 

• ควรลดขั้นตอนรอยืนยนัใบสัง่ซ้ือแจง้การส่งสินคา้ลง เน่ืองจากไดต้กลงไวต้ั้งแต่ขั้นตอนการ ต่อรองราคา

กบัผูข้าย 

ปัญหาดา้นการรอคอย  

• จดัซ้ือใชเ้กณฑก์ารคดัเลือกผูข้ายโดยวิธี ABC Analysis จดัทาํการประเมินผูข้าย และทาํสญัญาระยะยาว 

7.รอใบเสนอราคา

9. ต่อรองราคาสนิคา้

11.ตรวจสอบใบสั �งซื�อ (ผูช่้วย

ผูจ้ดัการจดัซื�อ)

ตกลงกับซัพพลายเออรก่์อน

ทําการซื�อขายจากขั �นตอน

การต่อรองราคากับผูข้าย

15.รอยนืยนัใบสั �งซื�อแจง้

กําหนดส่งสนิคา้

3. กําหนดระยะเวลาการส่งใบ

เสนอราคาอย่างชัดเจน 

ภายใน 1 วนั  ทําการ

การรอคอย

8.รวบรวมใบเสนอราคาจดัทํา

ใบเปรยีบเทยีบราคาสนิคา้

การทํางานซํ�าซ้อน
ควรลดขั �นตอนนี�ออกจาก

กิจกรรม

ใบสั �งซื�อ(PO) เจา้หน้าที�

จดัซื�อพจิารณาและตรวจสอบ

เอกสารแล้ว

ควรลดขั �นตอนนี�ออกจาก

กิจกรรม
การทํางานซํ�าซ้อน

1. ทําใหไ้ดต้น้ทุนที�ตํ�าลง

 มรีาคาคงที�

2. ลดระยะเวลาการ

คดัเลือกซัพพลายเออร ์

ลดปัญหาเรื�องคุณภาพ

สนิคา้

3.ลดการรอคอยใบเสนอ

ราคา เนื�องจากซัพพลาย

เออรท์ราบขอ้มูลการใช้

สนิคา้เบื�องตน้แล้ว

1.ดําเนินมแีพลนการใช้สนิคา้

ใหผู้ข้ายเป็นแบบ Pull Order

โดยใหผู้ข้ายยนืราคาระยะยาว

 1 - 2 ปี

2.จดัซื�อใช้เกณฑก์ารคดัเลือก

ผูข้ายโดยวธิ ีABC Analysis 

จดัทําประเมนิผูข้ายจดักลุ่ม

ดว้ยวธิ ีABC  Analysis และ

ทําสญัญาระยะยาว

ขั �นตอน ปัญหาที�พบ
แนวทางในการปรบัปรงุ

แก้ไข
สรปุผล

การตรวจสอบใบขอซื�อควรลด

กระบวนการเนื�องจากไดผ้่าน

การตรวจสอบจากสาขามาแล้ว

4.ตรวจสอบความตอ้งการ

พื�นฐาน
การทํางานซํ�าซ้อน

การลดขั �นตอนนี�ทําใหล้ด

เวลาในดา้นของเอกสาร

ลง 1 วนั
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• มีแผนการใชสิ้นคา้ใหผู้ข้ายเป็นแบบ Pull Order โดยใหผู้ข้ายยืนราคาระยะยาว  

• กาํหนดระยะเวลาการส่งใบเสนอราคาอยา่งชดัเจน ภายใน 1 วนั โดยมีแผนการใชสิ้นคา้ใหผู้ข้ายอยา่ง

ชดัเจน 

 หลงัจากปรับปรุงการไหลของแต่ละกิจกรรม จะทาํให้ระยะเวลาในกระบวนการจดัซ้ือเร็วข้ึนประมาณ       

5 - 7 วนั จากเดิม 19 – 30 วนั เป็น 12 – 28 วนัและลดขั้นตอนจาก 17 ขั้นตอนเหลือ 11 ขั้นตอน ซ่ึงพบขั้นตอนท่ี

ไม่เกิดประโยชน ์6 ขั้นตอนและจาํนวนการไหลของแต่ละประเภทกิจกรรมลดลงไดแ้ก่ การปฏิบติัการ  จาํนวน 

6 กิจกรรม เหลือจาํนวน 4 กิจกรรม การเคล่ือนยา้ย  จาํนวน 3 กิจกรรม เหลือจาํนวน 3 กิจกรรมคงเดิม  การรอ

คอย   จาํนวน 3 กิจกรรม เหลือจาํนวน 1 กิจกรรมและการตรวจสอบ จาํนวน 5 กิจกรรม เหลือจาํนวน 3 กิจกรรม  

 

 

รูปที่ 9  แสดงกระบวนการไหลของแต่ละกิจกรรมในกระบวนการจดัซ้ือ 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการจดัซ้ือดว้ยแนวคิด Lean กรณีศึกษา บริษทั ท่องเท่ียว 

TTT จาํกดั ผูศึ้กษาไดท้าํการเก็บรวบรวมปริมาณการสั่งซ้ือสินคา้ซ่ึงเป็นขอ้มูลทุติยภูมิจากระบบ SAP ขอ้มูลท่ีได้

จากการศึกษาคน้ควา้เอกสาร บทความและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จากปัญหากระบวนการจดัซ้ือท่ีมีความซํ้ าซอ้นจึงทาํ

ใหเ้กิดความล่าชา้ในหลายกระบวนการของงานจดัซ้ือ เช่น ตน้ทุนในการสั่งซ้ือสินคา้ท่ีสูง การจดัส่งสินคา้ท่ีมีความ

ล่าชา้ เป็นตน้ หลงัจากไดศึ้กษาหาแนวทางในการแกไ้ขโดยใชท้ฤษฏีแผนผงักา้งปลาวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจะ

กิจกรรม
ระยะเวลา

 (วนั)

1. สาขาแจ้งใบความตอ้งการ 1 - 2

2. อนุมตัเิอกสารเบื�องตน้ 1

3. ส่งเจ้าหน้าที�จดัซื�อ 0.5

4. คดัเลอืกผู้ขาย 1.5

5. ขอใบเสนอราคา 1.5

6. จดัทาํใบสั �งซื�อ 1

7. ตรวจสอบใบสั �งซื�อ (ผู้จดัการจดัซื�อ) 1

8. อนุมตัใิบสั �งซื�อ (EVP/SVP) 2

9. ส่งใบสั �งซื�อใหผู้้ขาย/สาขา 0.5

10.รอซพัพลายเออร์ส่งมอบ            

  (ตามระบใุน PO)
3 - 30

11. การรบัสินคา้ 1

รวม 4 3 1 3 12 - 28 วัน

ประเภทกิจกรรม
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แสดงถึงปัญหาและสาเหตุท่ีสอดคลอ้งกัน ปัจจุบันบริษทัฯยงัไม่มีแนวทางในการประเมินซัพพลายเออร์ตาม

นโยบายท่ีชัดเจน หลงัจากกาํหนดนโยบายเกณฑ์การประเมินซัพพลายเออร์ท่ีชัดเจนแลว้ จะใช้การวิเคราะห์

โดย  ABC Analysis  ทาํให้ฝ่ายจดัซ้ือสามารถลดปัญหาในการจดัซ้ือจดัหาลงได ้จากปัญหาการสั่งซ้ือสินคา้ท่ีได้

ราคาไม่เท่ากนัผูศึ้กษาจึงไดจ้ดัทาํแผนการดาํเนินการ (Action plan year) เพ่ือใหท้ราบปริมาณการใชสิ้นคา้ล่วงหนา้

และเพ่ิมอาํนาจการต่อรองกบัซพัพลายเออร์ ซ่ึงสามารถสรุปราคาทั้งปีปรับลดลงได ้5,557 บาท และบริษทัสามารถ

ประหยดัค่าใชจ่้ายสินคา้ลงไดท้ั้งส้ิน 669,606 บาท/ปี และจากปัญหาในการขนส่งสินคา้เม่ือจดัการห่วงโซ่อุปทาน

ใหม่พบว่า สามารถปรับลดระยะเวลาการขนส่งสินคา้เดิมใชเ้วลาโดยประมาณ 3 – 5 วนั  เหลือ 2 – 3 วนั ลดได้

ประมาณ 1 – 2 วนัสามารถลดค่าใชจ่้ายในการขนส่งลง 17,000 บาท/ปี โดยคิดจากค่าขนส่งเฉล่ีย 500 บาทต่อเท่ียว 

หลงัจากนั้นจึงวิเคราะห์กระบวนการจดัซ้ือโดยใช ้ระบบลีน (Lean Procurement) & 7 Waste และหลกั ECRS เขา้มา

ช่วยหาจุดท่ีเป็นปัญหาและทาํการปรับปรุงแกไ้ขพบว่าการไหลของแต่ละกิจกรรม ทาํใหร้ะยะเวลาเร็วข้ึนประมาณ   

5 – 7 วนั จากระยะเวลาเดิม 19 – 30 วนั เป็น 12 – 28 วนั และลดขั้นตอนกระบวนการจดัซ้ือจากเดิมจาํนวน 17 

ขั้นตอน คงเหลือจาํนวน 11 ขั้นตอน ซ่ึงเป็นการลดระยะเวลาการรอคอยและกระบวนการทาํงานท่ีซํ้ าซอ้น  

ขอ้เสนอแนะ การประเมินซัพพลายเออร์จากเกณฑ์การประเมินควรแจ้งให้ทางซัพพลายเออร์รายนั้น

รับทราบและปรับปรุงแกไ้ขควรประเมินซพัพลายเออร์อยา่งนอ้ย 1 คร้ังต่อปี ฝ่ายจดัซ้ือควรนาํซพัพลายเออร์รายเก่า

ท่ีอยู่ใน Vender List มาประเมินและทาํการแยกซัพพลายเออร์ให้เป็นตามหมวดหมู่สินคา้โดยใหง่้ายต่อการติดต่อ

ประสานงานและวิธีจดัหาซพัพลายเออร์รายใหม่มาแทนรายเก่า และในการจดัทาํแผนการดาํเนินงานทั้งปี (Action 

Plan Year) ฝ่ายจดัซ้ือควรมีความรอบครอบในการสัง่ซ้ือเน่ืองจากราคาอาจมีการปรับข้ึนลงตลอดเวลา หากมีผูส้นใจ

นาํไปพฒันาต่อ เช่น การไปปรับใชใ้นส่วนของคลงัสินคา้ การเช็คสตอ็กสินคา้ การเรียกใชสิ้นคา้ ฯลฯ 
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บทคดัย่อ 

 

การวิจยัในคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดท้าํการศึกษาคน้ควา้แนวทางสาํหรับการกาํหนดกลยทุธ์เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบดา้น

การแข่งขนัของบริษทั ABC Engineering จาํกดั โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 1. เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของบริษทั 

ABC Engineering จํากัด (SWOT Analysis) 2. เพ่ือวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ของบริษัท ABC 

Engineering จาํกดั 3. เพ่ือศึกษาขอ้ไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนั และ 4. เพ่ือเสนอกลยุทธ์ทางเลือกของบริษทั ABC 

Engineering จาํกดั การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

ทั้งสองแหล่งขอ้มูล คือทั้งจากขอ้มูลปฐมภูมิไดแ้ก่ จากเป็นการสมัภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) สอบถามขอ้มูล

จากผู ้บริหารของบริษัท  ABC Engineering จํากัด (SWOT, Value Chain, 7S),  การสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth 

Interview) สอบถามขอ้มูลจากลูกคา้ท่ีเป็นผูบ้ริหารของจาํนวน 4 ราย (PEST) และแบบสอบถามกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย

จาํนวน 50 ชุด(7Ps) และขอ้มูลทุติยภูมิ จากขอ้มูลข่าวสาร วารสารตีพิมพเ์พ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลสนบัสนุนการศึกษาในเชิง

คุณภาพ ซ่ึงหลงัจากท่ีไดผ้ลวิจยัแลว้ จึงนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของสถานการณ์

ปัจจุบนัทาํการกาํหนดทางเลือกกลยทุธ์ เพ่ือนาํมาปรับปรุงธุรกิจเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัต่อไป 

จากผลการศึกษาได้มีการนําเสนอกลยุทธ์ เพ่ือสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันของบริษัท ABC 

Engineering จาํกดั โดย มีการนาํเสนอมีทั้งส้ิน 3 กลยทุธ์ คือ กลยทุธ์ในการใชจุ้ดแขง็ท่ีมีและโอกาสท่ีมีเพ่ือการขยาย

ธุรกิจ (SO Strategy) กลยทุธ์ในการแกไ้ขจุดอ่อนในขณะท่ีมีโอกาส (WO Strategy) และกลยทุธ์ในการใชจุ้ดแข็งเพ่ือ

ป้องกนัอุปสรรค (ST Strategy) โดยไดน้าํเสนอกลยุทธ์ดงักล่าวและมีการใชวิ้ธีการตดัสินใจเลือกใชก้ลยุทธ์ 2 กล

ยุทธ์ คือการใชจุ้ดแข็งท่ีมีและโอกาสท่ีมีเพ่ือการขยายธุรกิจ และ กลยุทธ์ในการใชจุ้ดแข็งเพ่ือป้องกนัอุปสรรค ใน

การนาํมาใชป้รับปรุงเพ่ือป้องกนั 
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Abstract  

 

The objective of this researcher was to study determining strategies to create competitive advantage of the 

ABC Engineering Company Limited.  The objective of this research were four- fold (1)  to analyze strengths and 

weaknesses of the ABC Engineering Company Limited (SWOT Analysis); (2) to analyze marketing mix (7Ps) of 

the ABC Engineering Company Limited; (3) to study an competitive advantage; and (4) to offer alternative strategy 

of the ABC Engineering Company Limited.  The study was a qualitative research.  Data were collected from two 

data sources which are primary data source; In-depth interviews with inquiries from ABC Engineering Company 

Limited (SWOT, Value Chain, 7S) , In-depth interviews with inquiries from 4 executive customers (PEST) , and 

questionnaire for target customers of 50 sets ( 7Ps) ; and secondary data source from information published in 

journals for use as a support for qualitative study.  After obtaining information, use the data to analyze the internal 

and external environment of the situation at present.  Determining options of the strategy in order to improve the 

business to create a competitive advantage. 

There are 3 strategies that are proposed to create competitive advantage of the ABC Engineering Company 

Limited. Which are strategies for using strengths and opportunities for business expansion (SO Strategy), strategies 

for fixing weaknesses while having opportunities ( WO Strategy) , and strategies for using strengths to prevent 

obstacles (ST Strategy) by presenting strategy that mentioned and there is some method for deciding to use these 2 

strategies which are strategies for using strengths and opportunities for business expansion, and strategies for using 

strengths to prevent obstacles in applying for improvement to prevent. 

Keywords :  determining strategies to create competitive advantage, corporate strategy, creating competitive 

advantage, conveyor Belt 

 

บทนํา 

 

บริษทั ABC Engineering จาํกดั เป็นบริษทัฯ ท่ีรับออกแบบ ผลิตและติดตั้งเคร่ืองจกัรประเภทอุปกรณ์ขนถ่าย

ลํา เ ลียง  (Material Handling)  และระบบการผลิตอัตโนมัติ  (Automate Production System) ให้กับโรง งา น

อุตสาหกรรมทัว่ไปภายในประเทศ โดยกลุ่มลูกคา้ของบริษทั ABC Engineering จาํกดันั้นมีหลากหลายอุตสาหกรรม 

(Segmentation) ซ่ึงปัญหาท่ีทางบริษทั ABC Engineering จาํกดั ประสพอยูจ่ะแบ่งออกดว้ยกนัดงัน้ี 

1. ปัญหายอดขายลดลงเม่ือเทียบกบัขนาดของตลาด (Market Capitalization) 

2. ปัญหาส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีลดลง (Market Share) 

3. ปัญหากาํไรสุทธิลดลง  

ซ่ึงทั้ง 3 ปัญหาท่ีพบน้ี ส่วนหน่ึงก็มาจากปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคการผลิตใน

ประเทศไทยในช่วงหลายปีท่ีผ่านมานั้น ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมภาคการผลิตส่วนใหญ่ประสพปัญหาในการ

ดาํเนินธุรกิจและรวมถึงมีการปิดตัวลงของผูป้ระกอบการอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นภาพสะท้อนต่อภาคเศรษฐกิจ
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อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย และในขณะเดียวกนัปัญหาแรงงานก็เป็นอีกปัจจยัท่ีผูป้ระกอบการไดรั้บ

ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจดว้ย ซ่ึงปัญหาตน้ทุนค่าแรงงานท่ีปรับตวัสูงข้ึนน้ีส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการใน  4 

ประเดน็สาํคญั ไดแ้ก่ 

1. ปัญหาขาดแคลนแรงงานเน่ืองจากแรงงานยา้ยกลบัภูมิลาํเนา 

2. ปัญหาค่าจา้งแรงงานรายชัว่โมง มีตน้ทุนเพ่ิมสูงข้ึน (เช่นการจา้งงานพาร์ทไทมท่ี์ทาํงานไม่เต็มวนั แต่

กฎหมายกาํหนดการจ่ายค่าจา้งเป็นเตม็วนั)  

3. ตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึน นอกเหนือจากค่าจา้งแรงงาน อาทิ เงินสมทบต่าง ๆ, กองทุนประกนัสังคม, กองทุน

เงินทดแทน, กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ และกองทุนคนพิการ เป็นตน้ 

4. ผลกระทบต่อโครงสร้างค่าจา้งแรงงานทั้งระบบ ทั้งในแง่ของการปรับค่าแรงของตาํแหน่งงานท่ีสูงข้ึน

ไป ซ่ึงแมจ้ะจ่ายค่าจา้งเกินกว่าค่าแรงขั้นตํ่าแลว้ แต่ก็ตอ้งปรับ เพ่ือใหมี้ช่วงห่างของค่าจา้งท่ีเหมาะสม 

รวมไปถึงการจา้งแรงงานท่ีตอ้งใชท้กัษะและฝีมือในการทาํงาน ก็ตอ้งปรับใหสู้งข้ึนกว่าค่าแรงขั้นตํ่า

ดว้ยเช่นกนั 

จากผลกระทบทั้ง 4 ดา้น ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการมีภาวะตน้ทุนท่ีสูงข้ึน โดยสาํหรับองคก์รธุรกิจขนาดใหญ่ ท่ี

มีพนกังานเกิน 500 คนข้ึนไป จากเดิมท่ีอตัราค่าแรงอยูท่ี่ 300 -500 บาท แต่ตามขอ้กาํหนดใหม่ท่ีค่าแรงขั้นตํ่าข้ึนเป็น 

308-330 บาทต่อวนั ทาํให้องค์กรตอ้งปรับเพ่ิมค่าแรงอีก 5-22 บาท (จากฐาน 300 บาท) และปรับค่าแรงข้ึนตาม

ขั้นบนัได ทาํใหอ้งคก์รนั้นตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพ่ิม 3.39 ลา้นบาท ซ่ึงยงัไม่รวมอตัราเพ่ิมสมทบเขา้กองทุนประกนัสังคม

อีก 11.83% กองทุนเงินทดแทนอีก 1.87% และ กองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการอีก 58,035 บาทต่อคน (จริยา จิ

ราธิวฒัน์, 2561: ออนไลน์) และจากปัญหาท่ีกล่าวมาในขา้งตน้ ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมภาคการผลิต จึงมีความ

จาํเป็นอยา่งยิ่งในการหาวิธีการท่ีจะนาํพาธุรกิจใหร้อดและมีความสามารถในการทาํกาํไรไดต่้อเน่ืองในขณะท่ีสภาพ

เศรษฐกิจยงัคงอยูใ่นสภาวะชะลอตวั ผูป้ระกอบการภาคการผลิตจึงใหค้วามสาํคญัพ่ึงพาระบบการผลิตอตัโนมติัหรือ 

Industrial 4.0 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางดา้นการผลิตและลดตน้ทุนเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัและทาํกาํไร ซ่ึง

การวิจยัน้ีเป็นการศึกษาเพ่ือหากลยุทธ์ทางเลือกต่อบริษทั ABC Engineering จาํกดัท่ีเป็นบริษทัฯท่ีประกอบธุรกิจ

สร้างระบบสายการผลิตอตัโนมติั ถึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบท่ีกระทบต่อผลการดาํเนินงาน 

เพ่ือใหบ้ริษทั ABC Engineering จาํกดั สามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ย่างเติบโต มีส่วนแบ่งทางการตลาดและมีกาํไรท่ี

สูงข้ึน 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

ในการวิจยัเร่ือง การกาํหนดกลยุทธ์สร้างความไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขนัของ บริษทั ABC Engineering จาํกดั 

คร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพแบบพรรณนา ซ่ึงสามารถอภิปรายผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

ก. ปัจจัยภายในองค์กรนั้นเป็นปัญหา จนส่งผลกระทบต่อลักษณะปัญหาหรือไม่ โดยผลจากการท่ี

สัมภาษณ์ผู ้บริหารบริษัท  ABC Engineering จํากัดด้วยลักษณะคําถามแนวคิดของแมคคินซีย์ 
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(McKinsey 7S Framework) และทฤษฎีห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) นั้น ผลท่ีไดคื้อ บริษทั ABC 

Engineering จาํกดัมีการดาํเนินกิจการภายในท่ีดีและมีประสิทธิภาพอยู่แลว้ เพียงแต่ปัญหาท่ีพบคือ

ดา้นบุคคลากร (S-Staff) ในดา้นงานขายและการตลาดมีไม่เพียงต่อความตอ้งการของบริษทัฯ จึงส่งผล

กระทบต่อยอดขาย ซ่ึงสอดคลอ้งถึงลกัษณะรูปแบบการขายงานท่ีตอ้งมีพนักงานขายคอยเขา้ไปให้

ขอ้มูลและทาํงานร่วมกบัลูกคา้ดว้ย ซ่ึงงานวิจยัในดา้นกลยทุธ์การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั

อุตสาหกรรมสายพานลาํเลียง (Conveyor) ในดา้นพนกังานขายสินคา้อุตสาหกรรมมีผลหรือส่งผลต่อ

ยอดขายนั้น ซ่ึงสอดคล้องต่องานวิจัยของ กําจร รัถยาบัณฑิต เร่ืองการวางแผนกลยุทธ์สําหรับ

โรงงานผลิตลูกกล้ิงลาํเลียง (2542) ในด้านการวิเคราะห์แนวคิดของแมคคินซีย์ (McKinsey 7S 

Framework) และทฤษฎีห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) 

ข. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีไดศึ้กษาถึงความตอ้งการจากลูกคา้นั้น ผลท่ีไดอ้อกมาจาก

ลูกค้าเก่านั้นมีคะแนนความพึงพอใจท่ีสูงมากท่ีสุดเกือบทุกข้อ แต่ถา้ดูพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายเขาจะไม่ซ้ือเพราะเหตุผลว่าราคาแพง และเม่ือกลบัไปถึงผลสาํรวจจากแบบสอบถามลูกคา้

เก่าพบว่าลูกคา้มีระดบัความพึงพอใจในความคุม้ค่าของราคาสินคา้ท่ีพึงพอใจมาก และบทสัมภาษณ์

ลูกคา้ในระดบัผูบ้ริหารนั้น จาก 3 ใน 4 รายก็ให้ความคิดเห็นเร่ืองราคาว่าบริษทั ABC Engineering 

จาํกดัมีราคาขายท่ีมีความคุม้ค่ามากท่ีสุด ดงันั้นดว้ยขอ้มูลท่ีไดม้าจึงเขา้ใจไดว้า่ถา้พนกังานขายท่ีเขา้ไป

ทาํงานใหข้อ้มูลลูกคา้อยา่งใกลชิ้ด ลูกคา้จะรับรู้ไดถึ้งระดบัความคุม้ค่าของราคาไม่ไดมี้ความคิดเห็นว่า

ราคาสูงหรือแพงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนายอิศเรศ แสงนนท ์และ ผูช่้วยศาสตราจารยก์ุสุมา ดาํ

พิทกัษ ์เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือตดัของโรงงานอุตสาหกรรมผูผ้ลิต ช้ินส่วนยาน

ยนตใ์นนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวนัออกของประเทศไทย ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีความสาํคญั

ต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือตดั ในดา้นราคาโดยรวม มีความสาํคญั ในระดบัสาํคญัมาก ทั้งน้ีพนกังาน

ของโรงงานอุตสาหกรรมผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตใ์นนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวนัออกของ ประเทศไทย 

ต่างมีความเขา้ใจถึงสินค้าในเรื่องคุณภาพ และราคา จึงมองเร่ืองราคาสินค้ามีความเหมาะสมกบั

คุณภาพมาเป็น อนัดบัหน่ึง ในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองมือตดั พนกังานของโรงงานอุตสาหกรรม

ผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนต ์ราคาท่ีถูกท่ีสุดไม่ใช่ ประเด็นท่ีตอ้งเอามาพิจารณาเป็นอนัดบัแรกเสมอไป แต่

เป็นเร่ืองคุณภาพท่ีเหมาะสมกบัราคาท่ีกาํหนดไว ้จึงจะเป็นส่ิงท่ีควรให ้ความสาํคญัมาเป็นอนัดบัแรก  

ค. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูบ้ริหารบริษทั ABC Engineering จาํกดัในดา้นการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม (5 

Forces Model) พบว่าในอุตสาหกรรมน้ีมีคู่แข่งท่ีมาก และวิธีการในการแข่งขนัก็จะไปมุ่งเนน้ท่ีการ

แข่งขนักนัลดราคา ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีสะทอ้นถึงผลกาํไรท่ีลดลงดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งต่องานวิจยัของ กาํจร 

รัถยาบณัฑิต เร่ืองการวางแผนกลยทุธ์สาํหรับโรงงานผลิตลูกกล้ิงลาํเลียง (2542) ความแตกต่างระหวา่ง

ผลิตภณัฑ ์พบว่าผลิตภณัฑข์องคู่แข่งขยัในแต่ละรายในอุตสาหกรรมไม่มีความแตกต่างกนัมากนกัใน

เร่ือง ของราคาและคุณภาพ ทาํใหร้ะดบัการแข่งขนัเพ่ิมสูงข้ึน  

ง. การศึกษาถึงปัจจัยภายนอก (O, T) นั้นเราจะพบได้ว่าอุปสรรคจากเศรษฐกิจ, ความไม่มัน่ใจต่อ

การเมืองการลงทุน และการคู่แข่งขนัท่ีมีจาํนวนมาก นั้นยงัคงเป็นอุปสรรคต่อธุรกิจของบริษทั ABC 
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Engineering จาํกดั แต่ถา้ศึกษาถึงปัจจยัทางดา้นโอกาสนั้น พบว่าจากโครงการท่ีภาครัฐบาลไดล้งมือ

ทาํคือโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก และ Thailand 4.0 ท่ีเนน้ย ํ้าถึงการสร้าง

มูลค่าทางเศรษฐกิจไดน้ั้น โอกาสในเร่ืองน้ีจะเป็นตวัเร่งอย่างดีในการสร้างงานในประเทศอยา่งมากท่ี

เ ดียว ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2560) เร่ืองรายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study

) การจดัตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เขตนวตักรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก  

 

วธีิการศึกษา 

 

จากหัวขอ้การศึกษาน้ี ผูศึ้กษาไดท้าํการออกแบบการวิจยัเพ่ือการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง แบบเชิงคุณภาพ 

(Qualitative) ต่อวิธีการศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิและขอ้มูลปฐมภูมิ จากนั้นก็นาํเอาขอ้มูลทั้งสองส่วนมาทาํการวิเคราะห์

โดยใชท้ฤษฎีการจดัการเชิงกลยุทธ์ในการสรุปประมวลผลโดยใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ เพ่ือสรุปทางเลือกกลยุทธ์องคก์ร 

โดยการออกแบบวิจยันั้นแบ่งเป็น 2 ส่วนไดด้งัน้ี 

การวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Design)  

ในส่วนของการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Design) ผูศึ้กษาไดท้าํการออกแบบการวิจยัโดยการ

สัมภาษณ์ (In Depth Interview) ผูบ้ริหารบริษทั ABC Engineering จาํกดั ซ่ึงปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งผูจ้ดัการทัว่ไปท่ี

ทาํงานอยู่ในอุตสาหกรรมน้ีมามากกว่า 15 ปี จากประสบการณ์จึงเป็นท่ีแน่ชดัถึงความเขา้ใจในการเปล่ียนแปลง 

กระบวนการทาํงานต่าง ๆ ขององค์กรและสภาพอุตสาหกรรมไดเ้ป็นอย่างดีและผูบ้ริหารจากกลุ่มลูกคา้ 4  รายท่ี

ประกอบไปด้วย CEO.ของบริษทัฯผูผ้ลิตและจัดจาํหน่ายบรรจุภัณฑ์รายใหญ่ของประเทศไทย, ผูจ้ ัดการฝ่าย

วิศวกรรมสินคา้อุปโภคและบริโภคของบริษทัฯขนาดใหญ่ในโลก, ผูจ้ดัการผูบ้ริหารโครงการปรับปรุงกระบวนการ

ผลิตสินคา้อตัโนมติัในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย และผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ืออาวุโสท่ีอยู่ในแวดวงอุตสาหกรรม

มากกว่า 20 ปีอีกทั้งอุตสาหกรรมยานยนตเ์ป็นอุตสาหกรรมหลกัของเศรษฐกิจในประเทศไทย ดว้ยแบบสัมภาษณ์

ตามหลกัการ การจดัการเชิงกลยุทธ์ เพ่ือนาํคาํตอบท่ีไดม้าวิเคราะห์และกาํหนดเป็นกลยุทธ์องคก์รในการแกปั้ญหา

ต่อไป 

การวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research Design) 

ในส่วนของการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research Design) ผูศึ้กษาไดท้าํการออกแบบ แบบสอบถามถึง

ปัจจยัในการเลือกซ้ือหรือใชสิ้นคา้อุปกรณ์ขนถ่ายลาํเลียง (Conveyor system) และคลงัสินคา้อตัโนมติั (Automatic 

Warehouse System) จากกลุ่มลูกคา้โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศจาํนวน 50 ราย ซ่ึงเป็นจาํนวนของลูกคา้ท่ีมี

ความเคล่ือนไหวในทางการคา้กบับริษทัฯในรอบ 1 เดือน โดยการแจกแบบสอบถาม 
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ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

ผลการศึกษาในดา้นประชากรศาสตร์ (Demographic) และดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคส่วนประสมทางการตลาด 

(7 Ps) จากกลุ่มเป้าหมายจาํนวน 50 รายดว้ยแบบสอบถามนั้นไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 

ด้านประชากรศาสตร์  

พบว่ากลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชาย มากกว่าเพศหญิง มีอายุในช่วง 31-40 ปีมากท่ีสุด และจบการศึกษาในระดบั

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าท่ีร้อยละ 94 และมีอาชีพวิศวกรท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมการผลิต ทั้งหมด 

ด้านพฤตกิรรมผู้บริโภคส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps)   

พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีทั้งเคยไดใ้ชสิ้นคา้ และไม่เคยไดใ้ชสิ้นคา้ในอตัราส่วนท่ี 30 : 70 ซ่ึงระดบัความพึงพอใจ

ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยใชสิ้นคา้และบริการพบวา่มีระดบัความพึงพอใจดงัน้ี 

       ระดบัความพึงพอใจในดา้นราคา มีความพึงพอใจมาก 

ระดบัความพึงพอใจในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและส่งมอบ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ระดบัความพึงพอใจในดา้นสินคา้ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ระดบัความพึงพอใจในดา้นการส่งเสริมการขาย มีความพึงพอใจปานกลาง 

ระดบัความพึงพอใจในดา้นพนกังานผูใ้หบ้ริการ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ระดบัความพึงพอใจในดา้นการสร้างและนาํเสนอทางกายภาพ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ระดบัความพึงพอใจในดา้นขั้นตอนหรือกระบวนการทาํงาน มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

และระดบัความพึงพอใจสินคา้หรือบริการจากผูจ้ดัจาํหน่ายรายอ่ืนของกลุ่มลูกคา้ท่ีไม่เคยใชสิ้นคา้และบริการ

จากบริษทั ABC Engineering จาํกดัพบวา่มีระดบัความพึงพอใจดงัน้ี 

ระดบัความพึงพอใจในดา้นราคา มีความพึงพอใจมาก 

ระดบัความพึงพอใจในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและส่งมอบ มีความพึงพอใจมาก 

ระดบัความพึงพอใจในดา้นสินคา้ มีความพึงพอใจปานกลาง 

ระดบัความพึงพอใจในดา้นการส่งเสริมการขาย มีความพึงพอใจมาก 

ระดบัความพึงพอใจในดา้นพนกังานผูใ้หบ้ริการ มีความพึงพอใจมาก 

ระดบัความพึงพอใจในดา้นการสร้างและนาํเสนอทางกายภาพ มีความพึงพอใจมาก 

ระดบัความพึงพอใจในดา้นขั้นตอนหรือกระบวนการทาํงาน มีความพึงพอใจมาก 

 

ผลการศึกษาสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารบริษทั ABC Engineering จาํกดัในดา้นการวิเคราะห์ปัจจยัภายในและ

ภายนอก (SWOT Analysis) ในดา้นวิเคราะห์ปัจจยัภายในองค์กร 7S, ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) และ 5 Force 

Model ซ่ึงไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 
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SWOT Analysis 

 

จุดแข็งขององคก์ร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนคือ วิธีการทาํงานท่ีมุ่งเนน้สร้างคุณค่าเพ่ือใหลู้กคา้ไดรั้บสูงสุด

และมีคู่คา้ทางธุรกิจระดบัโลกหลายราย 

จุดอ่อนขององค์กร แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ หน่ึงการสร้างทีมงานท่ีโตไม่ทนัต่อความตอ้งการขององค์กร

เพราะเน่ืองจากรูปแบบของธุรกิจท่ีตอ้งสร้างคนให้มีความรู้เชิงลึกแต่พนกังานมีอตัราการลาออกท่ีสูงเน่ืองจากไม่

อดทนต่อลกัษณะประเภทของธุรกิจ สองสถานท่ีตั้งของท่ีประกอบการไม่มีรถสาธารณะสญัจรผา่น และสามตน้ทุน

ของสินคา้ในมุมมองของลูกคา้ท่ียงัไม่เคยใชสิ้นคา้และบริการจากเรามีราคาแพงกวา่คู่แข่ง 

โอกาสทางธุรกิจขององคก์ร แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ หน่ึงการลงทุนโครงการเศรษฐกิจขนาดใหญ่ EEC.จาก

ภาครัฐบาลซ่ึงจะเพ่ิมความตอ้งการในตลาดไดม้าก สองปัญหาการขาดแคลนแรงงานและตน้ทุนแรงงานท่ีมีราคา

สูงข้ึนเร่ือย ๆจึงเป็นปัจจยัเชิงบวกท่ีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายตอ้งการสินคา้และบริการประเภทเดียวกนักบับริษทั ABC 

Engineering จํากัด และสามการสนับสนุนช่วยเหลือสิทธิพิเศษทางภาษีจากภาครัฐบาลต่อการลงทุนในเร่ือง

เคร่ืองจกัรกลอตัโนมติั เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนั 

อุปสรรคทางธุรกิจขององค์กร แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ หน่ึงการเขา้มาของคู่แข่งรายใหม่ท่ีใชสิ้นคา้ MCP. 

Platform ซ่ึงทาํใหก้ารแข่งขนัมีผูเ้ล่นหลากหลายข้ึนไปอีก สองจาํนวนแรงงานทกัษะท่ีหายากข้ึนจึงเป็นอุปสรรคต่อ

การพฒันาธุรกิจและ สามความไม่แน่นอนทางการเมืองซ่ึงส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่และการลงทุนจากนกัลงทุน 

 

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (7s) 

 

ด้านความรับผิดชอบ และการกระจายอาํนาจผูบ้ริหาร (Structure) ปัจจุบันการแบ่งโครงสร้างองค์กร 

(Organization Chart) ต่อกิจกรรมตามสายงานในงานประจาํวนัท่ีมีความชดัเจนไม่ซบัซอ้น ลาํดบัชั้นไม่ใหเ้กิน 3 ชั้น 

และรวมไปถึงการกาํหนด Authorize ในการตดัสินใจและกระจายอาํนาจในแต่ละเร่ืองท่ีชดัเจนเพ่ือความคล่องตวัใน

การบริหารงานกนั  

ด้านกลยุทธ์ในการแข่งขัน (Strategy) องคก์รของเรามีการวางแผนกลยทุธ์หลกัๆอยู ่2 ระดบักลยทุธ์ คือ 

กลยุทธ์ระดบัองคก์ร (Corporate Strategy) จะเป็นกลยุทธ์การเติบโต ดว้ยการเติบโตจากภายใน เพ่ิมทีมงาน

เพ่ิมยอดขาย เพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาด (Market share)  และ กลยทุธ์ระดบัธุรกิจ (Business Strategy) จะเป็นกลยทุธ์ 

Cost Leadership เพราะเน่ืองจากในมุมมองลูกคา้ส่วนใหญ่เขายงัเขา้ใจว่าสินคา้ประเภทน้ีมนัทดแทนกนัไดร้ะดบั

ใหญ่และลูกคา้มีความอ่อนไหวในเร่ืองราคาพอสมควร           

ด้านการคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงาน และวิธีการพัฒนาบุคลากร (Staff) แบ่งออกเป็น 2 

หวัขอ้ใหญ่ๆคือ การสรรหาและคดัเลือกบุคลากร โดยยึดจากผงัโครงสร้างองคก์ร (Organization Chart) ว่าตอ้งการ

กาํลงัพลต่อตาํแหน่งงานท่ีก่ีตาํแหน่งและทาํการระบุคุณลกัษณะเฉพาะต่อตาํแหน่งงาน (Job Specifications) และ

ลกัษณะของงานท่ีชดัเจน (Job Description) และก็ทาํการประกาศหาคนเขา้มาสัมภาษณ์โดยมีทั้งการหารายช่ือจาก 

Web site หางาน, รับสมคัรงาน และรวมไปถึงการใหค้นภายในองคก์รช่วยแจง้ข่าวสารแนะนาํคนท่ีรู้จกัเขา้มาสมคัร
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เพ่ือนดัสัมภาษณ์ ส่วนการพฒันาบุคลากรนั้น ในองค์กรจะมีการวางแผนการฝึกอบรมว่าพนกังานแต่ละคนแต่ละ

ตาํแหน่งจะตอ้งเรียนรู้อะไรเพ่ือใหเ้ขาพฒันาลอ้ไปตามแผนกลยุทธ์องคก์ร ดาํเนินการจดัทาํตารางทกัษะพนักงาน 

(Skill Matrix) พร้อมทั้งจดัสร้างปฏิทินการฝึกอบรม และแผนปฏิบติังานพร้อมการวดัผลการเรียนรู้นั้น ๆ 

ด้านกระบวนการการส่ังการ การควบคุม การสร้างแรงจูงใจ และวิธีการบริหารงานภายในองค์กร 

(Managerial Style) ปัจจุบนัมีการกระจายอาํนาจตามสายงานและตามกิจกรรมของงานอยู่แลว้ ดงันั้นแลว้เร่ืองของ

การควบคุมและการบริหารงานก็จะตอ้งเป็นไปตามเป้าหมายท่ีมีการกาํหนดก่อนงานนั้น ๆ เกิด แต่ส่วนเร่ือง

แรงจูงใจนั้นมีการมุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมต่อผลประกอบการขององค์กรโดยให้พนักงานเห็นถึงผลการ

ดาํเนินงานต่อเป้าหมายทางการเงิน ซ่ึงถา้ทาํงานผ่านเป้าหมายทางการเงินท่ีเกินกว่า EBIT เท่าไหร่นั้นเราก็มีการ

นาํเอาเงินส่วนเกินมาแบ่งเป็น 2 ส่วนคือส่วนโบนสัทางตรงจดัสรรตามเคร่ืองมือช้ีวดัประสิทธิภาพ (KPI’s) และอีก

ส่วนไวส้ร้างสวสัดิการต่าง ๆ ท่ีไม่ใช่ในรูปของเงินสดท่ีพนกังานจะไดรั้บ 

ด้านขั้นตอนของกระบวนการ การปฏิบัติงาน ความต่อเน่ืองของระบบ (System) ปัจจุบันระบบการ

ดาํเนินงานภายในองคก์รไม่มีการติดขดั มีความสอดคลอ้งกิจกรรมงานกนัอย่างดี จะมีก็เพียงแต่ปัญหาพนกังานบาง

คนท่ีทาํงานลดัขั้นตอนไม่เป็นไปตามคู่มือมาตรฐาน (QM.) ซ่ึงเราก็จะเห็นไดต้ั้งแต่ยงัไม่เกิดเหตุท่ีสร้างผลกระทบ

ต่อองคก์รได ้

ด้านค่านิยมในองค์กร (Shared Value) พนักงานของ ABC Engineering ทุกคนมีความรับผิดชอบและ

ศกัยภาพสูง ทาํงานเป็นมืออาชีพ เราตั้งใจทาํงานและควบคุมคุณภาพอย่างสูงสุดเพ่ือส่งมอบคุณค่าต่อลูกคา้ของเรา

ทุกราย เราไม่หยดุน่ิงต่อการพฒันาความรู้ความสามารถ เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั เราเป็นคนดี ไม่เอา

เปรียบสงัคม รับผิดชอบต่อตนเอง ไม่เป็นภาระของผูอ่ื้น 

ด้านทักษะของพนักงานในองค์กร (Skill) พนกังานในองค์กรมีทกัษะท่ีมีความโดดเด่นนั้นก็จะเป็นในเร่ือง

การสร้างคุณค่าในงานโครงการท่ีลูกคา้จะไดรั้บผ่านจากงานของเรา ไม่ว่าจะเป็นการทาํเอกสารนาํเสนอโครงการ 

โปรแกรมสาํเร็จรูปเพ่ือแสดงวีดีโอจาํลองโครงการเพ่ือใหลู้กคา้เห็นภาพก่อนตดัสินใจลงทุนในโครงการจริง ส่วน

หวัขอ้ในการปรับปรุงอบรมอยา่งเร่งด่วนเลยจะมีดงัน้ี ทกัษะภาษาองักฤษเพ่ือใชใ้นการส่ือสารทางธุรกิจ และทกัษะ

ดา้นเทคโนโลย ี4.0 เพ่ือใหเ้ท่าทนัต่อแผนกลยทุธ์องคก์ร 

 

วเิคราะห์ปัจจัยภายใน (Value Chain) 

 

ขั้นตอนหรือกระบวนการการทาํงานในกิจกรรมหลกั ถูกเขียนไวเ้ป็นกระบวนการการทาํงานเชิงคุณภาพ 

(Quality Management) โดยมีขั้นตอนหลกัๆดงัน้ี 

ฝ่ายการตลาดสร้างความตอ้งการ ใหค้วามรู้ และหาความตอ้งการงานต่อกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

ฝ่ายขายเขา้พบลูกคา้เพ่ือสืบคน้ความตอ้งการและปัญหาท่ีแทจ้ริง 

ฝ่ายขายและฝ่ายวิศวกรรมออกแบบมาออกแบบงานโครงร่าง (Project Concept) งานร่วมกนัเพ่ือใหค้วาม

เขา้ใจถูกตอ้งและรวดเร็วท่ีสุด 
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 ฝ่ายขายรับงานโครงร่าง (Project Concept) กลบัจากฝ่ายวิศวกรรมออกแบบเพ่ือทาํเอกสารนาํเสนอ

โครงการ (Proposal) และแบบจาํลองการเคล่ือนไหว (Simulation) เพ่ือเขา้ไปนาํเสนองานโครงการ 

 ฝ่ายขายเขา้ไปนาํเสนองานกบัลูกคา้และรวมถึงการรับขอ้คิดเห็น (Comment) เพ่ือกลบัมาปรับปรุงงาน

โครงร่าง (Project Concept) 

เม่ือไดรั้บคาํสั่งซ้ือ องค์กรจะมีการจดัตั้งคณะกรรมการทาํงานโครงการ (Project Management Officer) 

โดยมีการประกอบไปดว้ยฝ่ายขาย ฝ่ายวิศวกรออกแบบ ฝ่ายวิศวกรโครงการ ฝ่ายผลิตและติดตั้ง ฝ่ายจดัซ้ือ และฝ่าย

บญัชีการเงิน เพ่ือวางแผนงานโครงการ  

มีการประชุมประจาํสัปดาห์ของคณะกรรมการการทาํงานโครงการเพ่ือติดตามงานให้ไดไ้วซ่ึ้ง คุณภาพ

ทางดา้นตน้ทุน เวลางานโครงการและ ตวัสินคา้บริการ 

ติดตั้งงานเสร็จงานก็จะถูกโอนยา้ยไปยงัแผนกบริการหลงัการขายเพ่ือติดตามการตรวจสอบและซ่อม

บาํรุงต่อไป 

 

ขั้นตอนหรือกระบวนการการทาํงานในกิจกรรมสนบัสนุนก็มีบางส่วนท่ีทาํไปร่วมกบักิจกรรมหลกัไปแลว้

เช่นงานจดัซ้ือ เพราะธุรกิจของเราเป็นงานโครงการ (Project Base) ดงันั้นแลว้ขั้นตอนของกิจกรรมสนบัสนุนก็จะ

เป็นในเร่ืองท่ีทางองคก์รจะมีหาหนา้จดัหา จดัเตรียมทรัพยากรใหเ้พียงพอต่อกระบวนการทาํงานของกิจกรรมหลกั 

ช่วยส่งเสริมในเร่ืองการจัดหาทรัพยากรบุคคลและร่วมวางแผนการฝึกอบรมบุคคลากร อีกทั้ งองค์กรก็มีการ

สนบัสนุนในเร่ืองเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีเป็นเทคโนโลยี (Technology) ไม่ว่าจะเป็นซอฟตแ์วร์ (Software) ในการทาํงาน 

ระบบซอฟตแ์วร์เพ่ือบริหารทรัพยากรของผูป้ระกอบการ, ระบบซอฟตแ์วร์เพ่ือการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้, 

ระบบซอฟตแ์วร์เพ่ือการบริหารการเงิน (ERP., CRM., Financial) และรวมถึงซอฟตแ์วร์เพ่ือการบริหารงานโครงการ 

(Project Management) เพ่ือการทาํงานใหง่้าย เร็วและมีประสิทธิภาพ 

 

วเิคราะห์ปัจจยัภายนอก (5 Force Model) 
 

ดา้นแรงกดดนัจากปัจจยัสภาวการณ์แข่งขนัภายในอุตสาหกรรมในปัจจุบนัและอนาคตมีการแข่งขนัท่ีรุนแรง 

เนน้การตดัราคาแต่ไม่เนน้การสร้างคุณค่าใหลู้กคา้และอุตสาหกรรมใหดี้ข้ึน คู่แข่งในอุตสาหกรรมมีมากถึง 200 กวา่

รายดงันั้นการท่ีจะเป็นผูน้าํในตลาด (Market Leader), การแข่งขนัราคาจึงทาํไดย้ากช่วงปัจจุบนัและในอนาคต

อนัใกลน้ี้ เศรษฐกิจโลกมีการชะลอตวัลง ปัญหาเร่ืองช่องทางการจดัจาํหน่าย (Sales Team) ท่ีทุกบริษทัฯพบคือหา

คนท่ีสนใจเขา้มาทาํงานในดา้นน้ีนอ้ยและขาดความอดทน จึงทาํใหก้ระบวนการเติบโตขององคก์รจึงเป็นคอขวดท่ี

ช่องทางการจดัจาํหน่าย มีระเบียบ กฎหมายและขอ้บงัคบัเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงผูป้ระกอบการหรือองคก์รตอ้งหมัน่ติดตาม

ข่าวสารและเร่งปรับตวัรับมือในเร่ืองเหล่าน้ี เพราะมีผลกระทบต่อการทาํงานและตน้ทุน 

 

ดา้นแรงกดดนัจากปัจจยัคู่แข่งรายใหม่ บริษทัฯผูผ้ลิตลูกกล้ิงรายใหญ่ไดข้ยายขอบข่ายสินคา้ (Product line) 

เพ่ิมระบบสายพานลาํเลียงท่ีเป็นโมดุลใหง่้ายต่อการออกแบบ ติดตั้งและวางระบบควบคุม (MCP. Platform) เขา้มา 

จึงทาํให้คู่แข่งรายใหม่เขา้มาไดโ้ดยง่ายข้ึนโดยเฉพาะธุรกิจท่ีทาํพวกไฟฟ้าควบคุมหรือผูพ้ฒันาอุปกรณ์เพ่ือการ

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 240



ควบคุมเคร่ืองจกัร (Programmer) ท่ีไม่เคยทาํระบบสายพานลาํเลียง (Conveyor System) มาก่อน ปัจจุบนัมีการควบ

รวมระหว่างบริษทัฯท่ีมีช่องทางการจดัจาํหน่ายสินคา้มาก ๆ แต่ไม่เคยเป็นผูผ้ลิตระบบสายพานลาํเลียง (Conveyor 

System) กบับริษทัฯท่ีผลิตสายพานลาํเลียง (Conveyor) รายเลก็ถึงกลางเพ่ือเพ่ิมสินคา้ใหม่ในตลาดเก่าของตนเอง  

 

ดา้นแรงกดดนัจากปัจจยัของสินคา้ทดแทนต่าง ๆ และผลกระทบต่อสินคา้ทดแทน ปัจจยัดา้นน้ีเป็นผลกระทบ

เชิงบวกเพราะ สินคา้ท่ีทดแทนต่องานประเภทสายพานลาํเลียง (Conveyor) นั้นก็ตอ้งมีแรงงานเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ย 

ประกอบกบัปัญหาแรงงานท่ีกล่าวมาในขา้งตน้ จึงทาํใหปั้จจยัน้ีไม่มีผลกระทบเชิงลบ 

 

ดา้นแรงกดดนัจากปัจจยัท่ีผูข้ายมีอาํนาจต่อรอง มากกว่าองคก์ร เน่ืองจากวตัถุดิบส่วนใหญ่ ผูมี้จาํหน่ายหลาย

ราย ปัจจยัดา้นน้ีจึงยงัไม่ส่งผลกระทบใดๆ วสัดุ อุปกรณ์ บางตวัท่ีเป็นอุปกรณ์เฉพาะ ยี่หอ้เฉพาะกจ็ะมีอาํนาจต่อรอง

บา้งแต่ไม่มากเพราะเน่ืองจากธรกิจเรา เราเป็นผูท่ี้กาํหนดอุปกรณ์ตั้งแต่ตน้อยู่แลว้ ความสนิทกบัหุ้นส่วน(partner) 

ในต่างประเทศยงัตอ้งพฒันากนัอีกมาก ซ่ึงในปัจจุบนัปัจจยัน้ีผูข้ายยงัตอ้งพ่ึงพาผูจ้ดัจาํหน่ายในประเทศอยู ่

 

ดา้นแรงกดดนัจากปัจจยัลูกคา้มีอาํนาจต่อรอง มากกวา่องคก์ร ลูกคา้กมี็พฤติกรรมท่ีตอ้งการของดีแต่ราคาถูก 

ซ่ึงจริง ๆ แลว้มนัไม่ผิดเพราะผูข้ายอย่างพวกเราต่างหากท่ีไม่สามารถนาํเสนอถึงคุณค่าท่ีเขาจะไดรั้บ และความ

แตกต่างระหวา่งสินคา้และบริการของเรากบัคู่แข่งได ้ลูกคา้กเ็ลยตอ้งมองปัจจยัราคาขายเป็นตวัตั้ง ซ่ึงปัจจยัท่ีลูกคา้มี

อาํนาจต่อรอง มากกว่าองค์กรหลกั หน่ึงลูกคา้มีอาํนาจต่อรองสูงมากเพราะมีทางเลือกสูง และสองลูกคา้เขา้ใจว่า

สินคา้สามารถทดแทนกนัได ้100% จึงยงัไม่ค่อยใหค้วามสาํคญัวา่สินคา้มนัเทียบกนั 100% (Apple to Apple) ไม่ได ้

 

ผลการศึกษาสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารของลูกคา้บริษทั ABC Engineering จาํกดัในดา้นการวิเคราะห์ปัจจยั

ภายนอก (PEST Analysis) ซ่ึงไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 

ดา้นปัจจยัทางดา้นการเมืองส่งผลกระทบต่อการลงทุนเคร่ืองจกัรสายพานลาํเลียงของลูกคา้อย่างไร (P = 

Politic) จากขอ้มูลจะไดค้าํตอบไปในทิศทางเดียวกนัว่า จากปัญหาการเมืองท่ีผ่านมานั้นไม่ส่งผลกระทบเชิงลบไป

มากกว่าน้ี ตอนน้ีผูป้ระกอบการก็มีการปรับตวัถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดตน้ทุนจากการนาํเอาระบบอตัโนมติั

มาใชก้นัอยู่แลว้ เวน้เสียแต่ถา้การเมืองมีเสถียรภาพ ดึงดูดนกัลงทุนมาลงทุนเพ่ิม ปัจจยัน้ีก็จะส่งผลกระทบเชิงบวก

โดยทนัที 

ดา้นปัจจยัต่อเศรษฐกิจ ทั้งในและต่างประเทศส่งผลต่อการลงทุนเคร่ืองจกัรสายพานลาํเลียงของลูกคา้อย่างไร 

(E = Economic) จากขอ้มูลจะไดค้าํตอบไปในทิศทางเดียวกันว่า ลูกคา้เป็นโรงงานผลิตเพ่ือการจาํหน่ายทั้ งใน

ประเทศและเพ่ือการส่งออก ดงันั้นแลว้ถา้เศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศมีการชะลอตวัลง กาํลงัการผลิตของลูกคา้

กจ็ะเหลือ ซ่ึงการตดัสินใจต่อการลงทุนกจ็ะลดการลงทุนลงไปเช่นเดียวกนั 

ดา้นปัจจยัต่อภาคสังคมท่ีส่งผลต่อลูกคา้ท่ีมีผลต่อภาคการลงทุนในดา้นเคร่ืองจกัรสายพานลาํเลียงของลูกคา้

อย่างไร (S = Social) จากขอ้มูลจะไดค้าํตอบไปในทิศทางเดียวกนัคือ จากสภาพสังคมท่ีแรงงานหายาก ตน้ทุน

แรงงานท่ีมีราคาสูงและค่านิยมท่ีไม่ชอบทาํงานในโรงงานนั้น เป็นปัจจยัหลกัท่ีส่งผลใหเ้กิดการศึกษาและลงทุน ท่ี

จะนาํเอาระบบสายพานลาํเลียง หรือระบบการผลิตอตัโนมติัเขา้มาทดแทนและแกไ้ขปัญหาต่อปัจจยัน้ี 
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ด้านปัจจัยต่อเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการลงทุนในดา้นเคร่ืองจักรสายพานลาํเลียงของลูกค้าอย่างไร (T = 

Technology) จากขอ้มูลจะไดค้าํตอบไปในทิศทางเดียวกนัวา่ ลูกคา้ใหค้วามสนใจต่อเทคโนโลยีเป็นอยา่งมาก เพราะ

เทคโนโลยีสามารถเช่ือมต่อเคร่ืองจักรกับฐานข้อมูล หรือสร้างข้อมูลซ่ึงง่ายต่อการนํามาคิดวิเคราะห์ อีกทั้ ง

เทคโนโลยีท่ีเกิดการกระตุน้ในการลงทุนนั้นตอ้งเป็นเทคโนโลยีท่ีลดตน้ทุนหรือลดแรงงานไดม้าก ๆ 

 

สรุปผลการศึกษา 

 

จากการศึกษาพบว่าประเภทธุรกิจของบริษทั ABC Engineering จาํกดัมีหลายองคป์ระกอบต่อการสร้างความ

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ซ่ึงมีทั้งปัจจยัภายในและภายนอกขององคก์รเอง โดยในการศึกษาน้ีผูศึ้กษาไดใ้ชเ้คร่ืองมือ

ทฤษฎีการวิเคราะห์ อุปสรรค โอกาส จุดอ่อนและจุดแข็ง ทาวส์ เมตตริค (TOWS Matrix) มาวิเคราะห์เพ่ือสร้างกล

ยทุธ์ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดใหก้บับริษทั ABC Engineering จาํกดั โดยกลยทุธ์ท่ีน่าสนใจก็จะมีอยู ่2 กลยทุธ์นั้นคือ กลยทุธ์

การรุกตลาด (SO: Strength and Opportunity) เพราะจากจุดแข็งท่ีมีทั้งในเร่ืองของคุณภาพและมาตรฐานในการ

ทาํงาน (ISO9001:2015), การสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ไดดี้มากและเคร่ืองมือในการนาํเสนองานท่ีทาํใหลู้กคา้

เห็นภาพจาํลอง (Simulation) ประกอบกับโอกาสทางธุรกิจท่ีมีการลงทุนโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวนัออก (EEC.) และการมองหาระบบอตัโนมติัเพ่ือมาแกไ้ขปัญหาแรงงานคนของลูกคา้ทัว่ไปนั้น และประกอบ

กบัเงินลงทุนต่อกลยุทธ์ท่ีใชเ้พียง 300,000 บาทเพ่ือการทาํกิจกรรมทางการตลาดทั้งการตลาด Online และการตลาด 

Offline ควบคู่กนั เพ่ือมุ่งเนน้ในดา้นสร้างการรับรู้ต่อกลุ่มเป้าหมายใหรู้้จกับริษทั ABC Engineering จาํกดั ถือว่าไม่

มากต่อผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บท่ีจะมาแกไ้ขปัญหายอดขายลดลง ส่วนแบ่งทางการตลาดลดลง และกาํไรสุทธิท่ีลดลง 

ส่วนกลยุทธ์อีกหน่ึงกลยุทธ์ท่ีน่าสนใจก็เป็นกลยุทธ์การใชโ้อกาสเพ่ือลดจุดอ่อนลง (WO.) โดยเอาโอกาสทางธุรกิจ

ท่ีมีการลงทุนโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC.) และการมองหาระบบอตัโนมติัเพ่ือมาแกไ้ข

ปัญหาแรงงานคนของลูกคา้ทัว่ไปนั้นเอามาสร้างทีมงานท่ีเป็นจุดอ่อนของบริษทัฯ โดยการเพ่ิมทีมขายและการตลาด 

เพ่ิมทีมวิศวกรออกแบบและลงทุนซ้ือในเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นตอ้งใช ้โดยในกลยุทธ์การใชโ้อกาสเพ่ือลด

จุดอ่อนลง (WO.) น้ีจะมีขอ้ดีท่ีในระยะกลางหรือระยะยาวบริษทัฯก็น่าจะมีทีมงานท่ีเพียงพอต่อการขยายกิจการ แต่

ผลกระทบเชิงลบของกลยุทธ์น้ีคือการท่ีต้องใช้เงินมากถึง 1,510,000 บาทในเดือนแรกและต้นทุนคงท่ีจะเพ่ิม 

460,000 บาทในอีกทุก ๆ เดือน และจากการท่ีเพ่ิมจาํนวนทีมงานอาจจะเกิดปัญหาในดา้นการสนบัสนุนพนกังาน

ใหม่จนเป็นเหตุให้งานท่ีเดินไดต้ามแผนอาจเกิดการชะงกัลงได ้สรุปกลยุทธ์ทางเลือกท่ีเลือกใชเ้พ่ือให้ตอบตาม

วตัถุประสงค ์กลยทุธ์การรุกตลาด (SO) จึงเป็นกลยทุธ์ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดท่ีจะเพ่ิมยอดขาย เพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาด

และเพ่ิมกาํไรสุทธิได ้ 
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ข้อเสนอแนะ 

 

จากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ปัญหาคุณภาพของสินคา้และบริการในอุตสาหกรรมน้ียงัคงตอ้งไดรั้บการปรับปรุง

และพฒันาอีกอยา่งมาก เพ่ือท่ีผูป้ระกอบการไทยจะไดมี้ความสามารถในการแข่งขนักบัผูป้ระกอบการต่างประเทศ

และรวมถึงความสามารถในการส่งออกเคร่ืองจกัรระบบสายพานลาํเลียงไปยงัประเทศเพ่ือนบา้นหรือประเทศอ่ืน ๆ

เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจดัหน่ายและสามารถนาํเอาเงินตราเขา้สู่ประเทศไดอี้กทางหน่ึงอีกหน่ึงปัญหาใหญ่ใน

อุตสาหกรรมน้ีคือเร่ืองการพฒันาทีมงานขาย หรือช่องทางการจดัจาํหน่ายเพราะอุตสาหกรรมน้ีจาํเป็นตอ้งมีผูท่ี้คอย

ใหค้าํแนะนาํ ลงมือทาํงานควบคู่กบัลูกคา้เพ่ือสร้างคุณค่าอยา่งสูงสุดซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัในการตดัสินใจจดัซ้ือจดัจา้ง

จากลูกคา้ และปัญหาสุดทา้ยคือความสามารถดา้นเทคโนโลยีท่ียงัตอ้งพฒันาอยา่งมากเม่ือเทียบกบัคู่แข่งรายใหม่

ท่ีมาจากต่างประเทศท่ีมีเทคโนโลยีมากกวา่ผูป้ระกอบการในประเทศไทย ซ่ึงปัญหาทั้ง 3 ส่วนถา้ไดรั้บการแกไ้ขก็

เช่ือวา่โอกาสท่ีผูป้ระกอบการไทยจะสามารถแข่งขนักบัผูป้ระกอบการจากต่างประเทศและสามารถสร้างเศรษฐกิจ

ไดเ้องภายในประเทศลดการพ่ึงพาจากต่างชาติไดใ้นหลายส่วนเช่นเดียวกนั 
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การกาํหนดกลยุทธ์ เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนั ของร้านไข่สองพีน้่อง

(ตลาดสดห้วยขวาง) 

Determining strategies to create competitive advantage of Khai Song Phi Nong 

shop (Huay Kwang Market) 
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Chonticha Sujaritvarakul and Laddawan Lakmas 

  

 

บทคดัย่อ 
 การศึกษาหวัขอ้การกาํหนดกลยทุธ์เพ่ือความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของร้านไข่สองพ่ีนอ้ง (ตลาดสดหว้ย

ขวาง) ผูศึ้กษาไดศึ้กษาถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบักิจการร้านคา้ นัน่คือ การมีจาํนวนคู่แข่งเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วและเป็น

จาํนวนมาก ซ่ึงหากกิจการไม่สามารถกาํหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหาไดอ้าจสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดไป 

ดงันั้นการศึกษาเพ่ือวางแผนกลยทุธ์สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัน้ี จึงตอ้งเกบ็รวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดย

การสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริการร้านไข่สองพ่ีน้อง จาํนวน 1 คน และรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยทาํการแจก

แบบสอบถามเพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือไข่ไก่ จากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นกลุ่มลูกคา้ประเภทธุรกิจ

องคก์รท่ีเคยสั่งซ้ือไข่ไก่จากร้านไข่สองพ่ีนอ้ง จาํนวน 100 คน ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความเห็นดว้ยเป็น

อย่างยิ่งกบัการมีบรรจุภณัฑท่ี์สามารถป้องกนัการกระแทกได ้เพ่ือคงสภาพไข่ไก่ไม่ใหบุ้บแตก ราคาไข่ไก่ตอ้งไม่

แพงเม่ือเปรียบเทียบราคากบัร้านคา้คู่แข่งอ่ืนๆ สามารถติดต่อกบัร้านคา้ไดส้ะดวก หลากหลายช่องทาง และมีไข่ไก่

ใหเ้ลือกซ้ือหลากหลายขนาด การศึกษาคร้ังน้ีไดเ้สนอทางเลือกกลยุทธ์ในการแกไ้ขปัญหาและจุดอ่อนของร้านคา้ 

โดยกาํหนดเป้าหมายใน 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

 

คาํสาํคัญ: กลยทุธ์สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน, การดาํเนินงาน 

 

Abstract 

 The study of strategy formulation for competitive advantage of Khai Song Phi Nong shop (Market Area) 

have studied problems with the store is that the number of competitors has increased dramatically as well. If the 

store can not impose solutions may be losing market share to. Therefore, must collect qualitative data By in-depth 

interviews with shop owner and collecting quantitative data By distributing the questionnaires to analyze factors 

affecting the purchasing of eggs from 100 business customers that used to buy from Khai Song Phi Nong shop The 
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results of the study showed that the sample group strongly agreed with the packaging that could prevent shock to 

keep the eggs from breaking down. Egg prices must not be expensive when comparing prices with other 

competitors. Able to contact the store conveniently and in a variety of ways and have eggs to choose from to buy a 

variety of sizes. This study proposes an alternative strategy for resolving the problems and weaknesses of the store 

by setting goals in three levels: short-term, medium-term and long-term 

 

Keywords: Strategy to create competitive advantage, Operation 

 

บทนํา 

 

     ร้านไข่สองพ่ีนอ้ง เร่ิมดาํเนินกิจการเม่ือปี พ.ศ. 2540 เป็นธุรกิจครอบครัวขนาดย่อมท่ีมีเจา้ของกิจการเพียงคน

เดียว โดย ดาํเนินธุรกิจจาํหน่ายสินคา้บริโภคประเภทไข่สด เช่น ไก่ไข่สด ไข่เป็ดสด ไข่นกกระทาสด และผลิตภณัฑ์

ไข่แปรรูป เช่น ไข่เคม็, ไข่เยี่ยวมา้ เป็นตน้ เนน้การคา้ขายท่ีซ่ือสตัยแ์ละเท่ียงตรงต่อลูกคา้ มีการคดัเลือกวตัถุดิบท่ีสด 

สะอาด และปลอดภยัจากฟาร์มผูผ้ลิตในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทั้งน้ียงัมีไข่สดหลากหลายขนาดใหลู้กคา้หรือผูบ้ริโภค

ไดเ้ลือกตามความตอ้งการ กลุ่มลูกคา้ของกิจการจะมี 2 รูปแบบไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้ผูบ้ริโภคทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 40 

และกลุ่มลูกคา้องคก์รธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 60 ร้านคา้มียอดขายเพ่ิมข้ึนในปี 2560 แต่กาํไรท่ีไดรั้บกลบัลดลงจากปีท่ี

ผ่านมา ทั้งน้ีเน่ืองจากตน้ทุนในการประกอบกิจการดา้นต่าง ๆ มีราคาสูงข้ึน เช่น ค่าเช่าสถานท่ี ค่าวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้

ประกอบการดาํเนินกิจการ อีกทั้งปริมาณไข่ไก่ท่ีลน้ตลาดในปัจจุบนั และตน้ทุนการผลิตท่ีค่อนขา้งสูง ทาํใหก้าํไรท่ี

ไดรั้บต่อหน่วยลดลง ก่อให้เกิดปัญหาแก่องค์กรในระยะยาว และธุรกิจคา้ขายไข่สดในพ้ืนท่ีเขตหว้ยขวางก็มีการ

แข่งขนัสูงเป็นไปตามกลไกตลาด เน่ืองจากมีผูค้า้รายเก่าท่ีมีอยูเ่ป็นจาํนวนมาก อีกทั้งยงัมีผูค้า้รายใหม่เกิดข้ึนไดอ้ย่าง

ง่ายดาย ดงันั้นจึงเกิดการตดัราคาสินคา้เพ่ือจูงใจลูกคา้ ร้านไข่สองพ่ีนอ้งจึงควรจะตอ้งพิจารณาส่ิงต่างๆทั้งภายใน

และภายนอก จดัระเบียบการทาํงาน มีวิสัยทศัน์และเป้าหมายในการดาํเนินกิจการ เพ่ือนาํมาเป็นแนวทางในการ

กาํหนดกลยุทธ์การแกไ้ขปัญหาต่างๆ เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั และธุรกิจจะสามารถอยู่รอดอย่าง

ย ัง่ยืน โดยผูศึ้กษาไดก้าํหนดวตัถุประสงค์ในการศึกษาไว ้ดงัน้ี 1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ 2. 

เพ่ือกาํหนดกลยุทธ์และทิศทางของการดาํเนินธุรกิจใหเ้ติบโตไดอ้ย่างเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคือ 

ร้านไข่สดสองพ่ีน้องมีความคาดหวงัว่า การทราบถึงสาเหตุของปัญหาในคร้ังน้ีจะทาํให้ร้านคา้สามารถกาํหนด

แนวทางเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั และสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากท่ีสุด 

อนัจะนาํไปสู่การเพ่ิมยอดขาย กาํไร และส่วนแบ่งการตลาดไดม้ากข้ึน ทาํใหธุ้รกิจเติบโดตไดอ้ยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงสามารถ

แบ่งตามช่วงเวลาไดด้งัน้ี ระยะสั้น สามารถทราบถึงสาเหตุท่ีแทจ้ริงท่ีเกิดข้ึนกบัร้านคา้ และสามารถนาํปัญหาท่ีเกิด

ข้ึนมาแกไ้ขและปรับปรุงใหดี้ข้ึน รวมถึงป้องกนัการลดลงของยอดขาย ระยะกลาง สามารถนาํขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นแนว

ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัให้มากข้ึน และเพ่ิมยอดขายไดต้าม

เป้าหมายท่ีวางไว ้และระยะยาว ตวัเลขของยอดขายเพ่ิมข้ึน ทาํกาํไรไดม้ากข้ึน โอกาสท่ีจะเติบโตทางการตลาดเพ่ิม

สูงข้ึน ร้านคา้มีศกัยภาพในการแข่งขนักบัคู่แข่งขนัในตลาด และสามารถเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดไดม้ากข้ึน 
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ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฎษฎี 

 

     ทฤษฎีท่ีใชใ้นการศึกษาเพ่ือนาํไปใหก้าํหนดกลยทุธ์ในการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของร้านไข่สองพ่ี

นอ้ง มีดงัน้ี 

     1. วิเคราะห์สภาพการแข่งในอุตสาหกรรมโดยใช ้Five Force Model การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มในแข่งขนั จะ

ทาํให้ทราบถึงระดบัความรุนแรงของการแข่งขนัในอุตสาหกรรม เพ่ือประกอบการตดัสินใจดาํเนินกิจการ หรือ

วางแผนเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ (นฤมล จิตภกัดี, 2549) กล่าวถึง Michael E. Porter นกัการตลาดจากมหาวิทยาลยัฮา

วาร์ด ไดท้าํการคิดคน้และพฒันาเคร่ืองมือในการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนั และอธิบายวา่ ระดบัความ

รุนแรงของการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมจะถูกกาํหนดโดยแรงผลกัดนัทั้ง 5 ประการ ไดแ้ก่ 1. การแข่งขนัภายใน

อุตสาหกรรม 2. ภยัคุกคามจากผูแ้ข่งขนัรายใหม่ 3. อาํนาจต่อรองของผูข้าย 4. อาํนาจต่อรองของผูซ้ื้อ 5. ภยัคุกคาม

จากสินคา้ทดแทน 

     2. การวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค SWOT Analysis (เอกชยั บุญยาธิษฐาน, 2553) การวิเคราะห์

จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรคจะช่วยใหอ้งคก์รทราบถึงสถานภาพของตน และเขา้ใจถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลท่ีมี

ต่อการดาํเนินงาน โดย จดัแบ่งการวิเคราะห์เป็น 2 รูปแบบคือ 1. วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน ไดแ้ก่ จุดแขง็ 

จุดอ่อน 2. วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก ไดแ้ก่ โอกาส และ อุปสรรค 

     3. การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า Value Chain Michael E. Porter ไดท้าํการคิดคน้เสนอแนวความคิดเก่ียวกบั ห่วงโซ่

คุณค่า (Value Chain) และสร้างภาพจาํลองห่วงโซ่คุณค่าขององคก์รธุรกิจซ่ึงประกอบไปดว้ย กิจกรรมหลกั และ

กิจกรรมสนบัสนุน โดยทุกๆกิจกรรมต่างมีผลต่อการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั (สมชาย ภคภาสนวิ์วฒัน,์ 

2537) กิจกรรมหลกัประกอบไปดว้ย การจดัหาวตัถุดิบ (Inbound Logistic) การผลิตหรือการดาํเนินการ (Operation) 

การกระจายสินคา้ (Outbound Logistic) การตลาดและการขายสินคา้ (Marketing and Sale) และการบริการ (Service) 

โดยในแต่ละกิจกรรมจะตอ้งดาํเนินงานอยา่งมีคุณภาพ และส่งต่อไปยงักิจกรรมถดัไปเพ่ือสร้างจุดแขง็ และเพ่ิม

คุณค่าใหแ้ก่สินคา้และบริการ กิจกรรมสนบัสนุนจะช่วยส่งเสริมการสร้างคุณค่าใหก้บัสินคา้และบริการ ประกอบไป

ดว้ยกิจกรรมเสริม ดงัน้ี โครงสร้างพ้ืนฐานขององคก์ร (Firm Infrastructure) การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ (Human 

Resource Management) การวิจยั พฒันาเทคโนโลยี และระบบต่างๆ (Research, Technology and System 

Development) การจดัหาวตัถุดิบ (Procurement) 

     4. การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด Marketing Mix (4Ps) (อดุลย ์จาตุรงคกลุ, 2546) อธิบายวา่ส่วนประสม

ทางการตลาด หรือ Marketing Mix (4Ps) ถือเป็นปัจจยัสาํคญัของการดาํเนินธุรกิจ องคก์รควรนาํมาพิจารณา และใช้

เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ เพ่ือจดัการและวางแผนการทาํการกิจกรรมทางการตลาด โดยมีองคป์ระกอบหลกั 4 

ประการดงัน้ี ผลิตภณัฑ,์ ราคา, สถานท่ี และการส่งเสริมการขาย 

     5. การกาํหนดกลยทุธ์ โดยใชเ้คร่ืองมือ TOWS Matrix (สมชยั ศรีสุทธิยากร, 2561) อธิบายวา่ TOWS Matrix เป็น

เคร่ืองมือในการสร้างกลยทุธ์โดยพิจารณาจากสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกองคก์ร โดยการวิเคราะห์ถึงจุด

แขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ์ทาํใหไ้ดก้ลยทุธ์ออกมา 4 รูปแบบดงัน้ี 1. กลยทุธ์เชิงรุก (SO) 2. กลยทุธ์เชิงแกไ้ข 

(WO) 3. กลยทุธ์เชิงป้องกนั (ST)  4. กลยทุธ์เชิงรับ (WT) 
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     6. การจดัการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management (เลอทดั ศุภดิลก, 2555) ไดอ้ธิบายการจดัการเชิงกลยุทธ์ไวด้งัน้ี 

การจดัการเชิงกลยทุธ์จะแบ่งกลยทุธ์ออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ กลยุทธ์ระดบัหนา้ท่ี (Functional Strategy) เป็นกลยุทธ์

ในแต่ละหนา้ท่ีขององค์กร โดยจะมุ่งเนน้การใชท้รัพยากรท่ีมีใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบ

ทางการแช่งขนั ซ่ึงในแต่ละหน่วยงานภายในองคก์รจะมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการพฒันากลยทุธ์ท่ีแตกต่าง

กนัไป กลยุทธ์ระดบัธุรกิจ (Business Strategy) (Greed is Goods, 2017) ไดอ้ธิบายถึงกลยุทธ์ระดบัธุรกิจว่า เป็นกล

ยุทธ์ท่ีกาํหนดข้ึนในระดบัหน่วยธุรกิจ มุ่งเนน้การแข่งขนัเพ่ือท่ีจะเป็นผูน้าํในอุตสาหกรรม โดยกาํหนดกลยุทธ์ท่ี

เป็นท่ีนิยม คือ 1. กลยทุธ์สร้างความแตกต่าง (Differentiation) 2. กลยทุธ์ความเป็นผูน้าํดา้นตน้ทุน (Cost Leadership) 

3. กลยุทธ์การตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Quick Response) 4. กลยุทธ์มุ่งเนน้ตลาดเฉพาะส่วน (Focus) กลยุทธ์ระดบั

องคก์ร (Corporate Strategy) เป็นกลยุทธ์ท่ีใชก้าํหนดแนวทางการดาํเนินการขององคก์รในภาพรวม โดยจะเป็นกล

ยทุธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัดาํเนินการในระยะยาว แบ่งออกเป็น 3 แนวทางคือ 1. กลยทุธ์การเติบโต (Growth Strategy) 2. กล

ยทุธ์คงท่ี (Stability Strategy) 3. กลยทุธ์หดตวั (Retrenchment Strategy)      

 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 

     (ปัณณวิชญ ์พยุหวรรธนะ, 2559) ไดศึ้กษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือวิปป้ิงครีม 

สามารถอภิปรายผลแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑด์า้นราคา ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

วิปป้ิง มี 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และปัจจยัดา้นราคา จะเห็นไดว้่า 

ลูกคา้ให้ความสําคญัในเร่ืองคุณภาพของผลิตภณัฑ ์การมีตราสินคา้ท่ีน่าเช่ือถือทาํให้ลูกคา้มัน่ใจมากข้ึน รวมถึง

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ท่ีง่ายและสะดวกต่อการคน้หา และในปัจจยัดา้นราคาจะส่งผลต่อการตดัสินใจ 

เน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มกัจะเปรียบเทียบคุณภาพกบัราคาของสินคา้ และเปรียบเทียบกบัสินคา้ของแบรนดอ่ื์นๆ

ท่ีมีอยูใ่นตลาด 

     (ปาณิศรา สิริเอกศาสตร, 2556) ไดศึ้กษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑป์ลา

เส้น โดยทาํการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 200 คนท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑป์ลาเส้นฟิชโชในเขต

พญาไท ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความสาํคญัโดยเรียงตามลาํดบัค่าเฉล่ีย ดงัน้ี ปัจจยัดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด เป็นปัจจยัท่ีมีระดบัความสําคญัมากท่ีสุด คือ การทาํโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทศัน์ 

โรงหนงั ส่ือส่ิงพิมพ ์อินเตอร์เน็ต และปัจจยัท่ีมีระดบัความสาํคญัมากรองลงมา ไดแ้ก่ เป็นปัจจยัดา้นราคา คือ ความ

คุม้ค่าราคาเม่ือเทียบกบัปริมาณท่ีไดรั้บ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย คือ มีสินคา้จาํหน่ายท่ีร้านสะดวกซ้ือ 

หา้งสรรพสินคา้ใกลชุ้มชน และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์คือ บรรจุภณัฑมี์ความสะอาดและผา่นกระบวนการฆ่าเช้ือ 

     (อรรถสิทธ์ิ สกลคณาพงษ,์ 2559) ไดศึ้กษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารคลี

นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยใชแ้บบสอบถามเป็ นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม

ตวัอย่างประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จาํนวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมี 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ ์โดยกิจการควรคาํนึงถึงวตัถุดิบท่ีใชใ้น

ประกอบอาหาร และวิธีการในการประกอบอาหาร ปัจจยัดา้นราคา การกาํหนดราคาของอาหารคลีน กิจการควร
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กาํหนดราคาใหเ้หมาะสมกบัคุณภาพ เพราะจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยใหผู้บ้ริโภคสามารถตดัสินใจเลือกซ้ือ และปัจจยั

ดา้นส่งเสริมการตลาด ผูป้ระกอบการควรคาํนึงถึงการสร้างกลยทุธ์เพ่ือส่งเสริมการตลาดอยา่งสมํ่าเสมอ  

     (นันทพร เส็งวงษ์, 2557) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือไข่ไก่ออร์แกนิคของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยทาํการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือไข่ไก่ออร์แกนิคในร้านคา้ Villa 

Market, Tops และ Lemon Farm จาํนวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า มีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือไข่ไก่ออร์แกนิคของผูบ้ริโภค ลาํดบัแรกคือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์โดยผลเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 

คือ ไข่ไก่ออร์แกนิคมีความใหม่ สด สะอาด น่ารับประทาน รองลงมา คือ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผลเฉล่ีย

อยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ สถานท่ีจาํหน่ายอยู่ใกลบ้า้นหรือท่ีทาํงาน ปัจจยัดา้นราคา ผลเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก คือ ไข่

ไก่ออร์แกนิคมีราคาท่ีเหมาะสม และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ผลเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก คือ มีการโฆษณา

เก่ียวกบัผลิตภณัฑต่์างส่ือต่างๆ 

 

วธีิการศึกษา 

 

     การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง การกาํหนดกลยุทธ์เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ของร้านไข่สองพ่ีนอ้ง 

เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ ดว้ยวิธีการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารของร้านคา้ และเกบ็รวบรวมขอ้มูลเชิงประมาณ 

ดว้ยวิธีการทาํแบบสอบถามของกลุ่มลูกคา้หลกัขององค์กรถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือก

ซ้ือไข่ไก่ และนํามาวิเคราะห์ควบคู่กับแนวคิดทฤษฎีต่างๆ หลงัจากท่ีได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและ

รวบรวมขอ้มูลจากการทาํแบบสอบถาม ขอ้มูลทั้งหมดจะถูกนาํมาวิเคราะห์โดยทาํการจดัเรียงลาํดบัขอ้มูล และ

บนัทึกสถิติ คาํนวณหาค่าเฉล่ียร้อยละ จากนั้นนาํมาประกอบใชก้บัแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือกาํหนดกลยุทธ์เพ่ือ

สร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของร้านไข่สองพ่ีนอ้ง โดยกาํหนดกลุ่มประชากรเป็นลูกคา้ประเภทธุรกิจองคก์ร 

จาํนวนทั้งส้ิน 130 ราย ผูศึ้กษาเลือกใชต้ารางสําเร็จรูปของเครจซ่ี และมอร์แกน ในการประมาณค่าสัดส่วนของ

ประชากร โดยใหค่้าระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้5% ดงันั้นจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้

ในการทาํแบบสอบถามเท่ากบั 97 คนตามตาราง แต่ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาจะทาํการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่ม

ลูกคา้ประเภทร้านคา้ท่ีเคยใชบ้ริการจาํนวนทั้งส้ิน 100 คน และทาํการติดต่อเจา้ของกิจการร้านไข่สองพ่ีนอ้ง เพ่ือ

กาํหนดวนัสัมภาษณ์ และขออนุญาตเก็บขอ้มูลแบบสอบถามจากลูกคา้ท่ีใชบ้ริการในช่วงเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

– กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562   

 

 

ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

     ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารร้านไข่สองพ่ีนอ้งจาํนวน 1 ท่าน โดยมีการสอบถามถึงการบริหารจดัการดา้น

สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกกิจการ เช่น การจดัหาวตัถุดิบ การดาํเนินการต่างๆ การส่งเสริมการขายและการ

บริการ คู่แข่งทางการคา้ รวมถึงทรัพยากรท่ีมีและการวางแผนการดาํเนินงานในอนาคต และผลการทาํแบบสอบถาม 
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ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็น อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่งในทุกดา้น 

โดยในดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ในดา้นมีบรรจุภณัฑป้์องกนัการกระแทก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.95 ผลการสอบถามดา้น

ราคา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็น อยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่งในทุกดา้น โดยในดา้นท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ในดา้นราคาไข่ไก่ไม่แพงเม่ือเทียบกบัร้านอ่ืน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.96 ผลการสอบถามดา้นช่องทาง

การจาํหน่าย พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็น อยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง โดยในดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย

สูงสุดคือ ในดา้นช่องทางการติดต่อร้านสะดวกและหลากหลาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.93 ผลการสอบถามดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็น อยู่ในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่งในทุกดา้น โดยใน

ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ในดา้นหนา้ร้านมีการจดัวางไข่ไก่ใหเ้ลือกหลายขนาด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.82  

     วิเคราะห์สภาพการแข่งในอุตสาหกรรมโดยใช้ Five Force Model 1. การแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม ความ

รุนแรงในดา้นการแข่งขนัของธุรกิจคา้ไข่ไก่ในพ้ืนท่ีตลาดสดห้วยขวาง ปัจจุบนัมีคู่แข่งเป็นจาํนวนมาก ทาํให้เกิด

การตดัราคาเพ่ือดึงดูดลูกคา้ใหม้าซ้ือไข่ไก่ท่ีร้านของตน ถือเป็นอุปสรรคอยา่งหน่ึงในการดาํเนินกิจการ 2. ภยัคุกคาม

จากผูแ้ข่งขนัรายใหม่ การเขา้มาของคู่แข่งขนัรายใหม่สามารถเป็นไปไดง่้าย เน่ืองจากธุรกิจประเภทคา้ไข่ไก่มีตน้ทุน

ไม่สูงมาก และเป็นธุรกิจท่ีสามารถทาํกาํไรไดไ้ม่ยาก เน่ืองจากไข่ไก่ยงัคงเป็นอาหารยอดนิยมของคนไทย ทาํใหมี้

ปริมาณการบริโภคไข่ไก่ในระดบัสูง 3. อาํนาจต่อรองของผูข้าย เน่ืองจากร้านไข่สองพ่ีนอ้งสั่งซ้ือไข่ไก่จากผูผ้ลิต

รายใหญ่ท่ีฟาร์มร่วมมิตร และเกษตรกรรายย่อยจงัหวดัฉะเชิงเทรา จึงทาํให้ร้านคา้สามารถคดัเลือกวตัถุดิบ และ

คดัเลือกผูข้ายท่ีมีคุณภาพได ้ดงันั้นร้านไข่สองพ่ีนอ้งจึงสามารถมีอาํนาจการต่อรองท่ีสูงกว่าผูข้าย  4. อาํนาจในการ

ต่อรองของผูซ้ื้อมีมาก เน่ืองจากมีร้านคา้ไข่ไก่ในพ้ืนท่ีใหเ้ลือกซ้ือเป็นจาํนวนมาก จึงทาํใหเ้กิดการเปรียบเทียบราคา

และคุณภาพการให้บริการ ร้านไข่สองพ่ีนอ้งจึงตอ้งพฒันาการบริการให้ดียิ่งข้ึน เพ่ือรักษาลูกคา้เก่าและดึงดูดให้

ลูกคา้ใหม่หนัมาเลือกซ้ือไข่ไก่จากทางร้าน 5. ภยัคุกคามจากสินคา้ทดแทน ไข่ไก่ของร้านไข่สองพ่ีนอ้ง สามารถมี

สินคา้ทดแทนไดเ้ป็นจาํนวนมาก เน่ืองจากไข่ไก่จดัอยู่ในประเภทอาหารท่ีให้โปรตีนแก่ร่างกาย โดยผูบ้ริโภค

สามารถเลือกรับประทานอาหารประเภทอ่ืนๆ หรือใชว้ตัถุดิบทดแทน เช่น ถัว่, เมลด็แฟลกซ์ หรือเน้ือสตัว ์
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ตารางที่  1  วิเคราะห์ทางเลือกกลยทุธ์ดว้ย TOWS Matrix 

 

ปัจจยัภายใน 

 

 

 

ปัจจยัภายนอก 

 จุดแขง็ (S) 

1. รับไข่ไก่จากฟาร์มท่ีไดม้าตราฐาน 2. มี

ลูกคา้ประจาํ 3. ราคาไม่แพงเม่ือเทียบกบั

กบัร้านอ่ืน 4. มีบริการจดัส่งสินคา้ใน

บริเวณใกลเ้คียงร้านคา้ 

จุดอ่อน (W) 

1. บรรจุภณัฑไ์ม่ทนต่อแรงกระแทก 2. 

จาํนวนคนทาํงานไม่เพียงพอ 3. พ้ืนท่ี

จดัเกบ็ไข่ไก่ไม่เพียงพอ 4. ไม่มีส่ือ

ประชาสมัพนัธ์ร้านคา้ 

โอกาส (O) 

1. ร้านคา้ร้านอาหาร

เปิดตวัมากข้ึน 2. มีธุระกิจ

รับจา้งขนส่งใหเ้ลือกใช้

บริการมากข้ึน 3. กรมปศุ

สตัว ์และกรมอนามยั 

สนบัสนุนใหค้นไทย

บริโภคไข่ไก่มากข้ึน 

 กลยทุธ์เชิงรุก (SO) 

1. ทาํพาร์ทเนอร์กบัธุรกิจขนส่ง 2. เจาะ

ตลาดหาลูกคา้เพ่ิม 3. เพ่ิมสาขาร้านคา้ 

 

กลยทุธ์เชิงแกไ้ข (WO) 

1. พฒันาบรรจุภณัฑใ์หม่ใหท้นต่อการ

กระแทก 2. ปรับโครงสร้างองคก์ร

ร้านคา้ 3. ขยายพ้ืนท่ีจดัเกบ็ 

 

อุปสรรค (T) 

1. การเพ่ิมข้ึนของร้านคา้

คู่แข่ง 2. โรคระบาดของ

สตัวปี์ก 

 กลยทุธ์เชิงป้องกนั (ST) 

1. จดัโปรโมชัน่ใหก้บัลูกคา้ประจาํ 

กลยทุธ์เชิงรับ (WT) 

1. จดัทาํส่ือออนไลนเ์พ่ือการโปรโมท

และติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ เช่น 

Facebook หรือ Line@ 2. ทาํบรรจุ

ภณัฑท่ี์มีตราสินคา้ 3. เพ่ิมบริการตม้

สุกไข่ไก่ 

 

แนวทางกาํหนดกลยทุธ์ในการแกปั้ญหา 

     กลยทุธ์เชิงรับ 

     ในสถานการณ์ท่ีร้านไข่สองพ่ีนอ้งยงัมีจุดอ่อนท่ีตอ้งแกไ้ข และในขณะเดียวกนัร้านคา้ยงัไม่สามารถกา้วผา่น

อุปสรรคไปได ้ดงันั้นร้านไข่สองพ่ีนอ้งจึงควรหาวิธีตั้งรับกบัส่ิงท่ีกาํลงัเปล่ียนแปลงใหดี้ เพ่ือปรับตวัใหอ้ยูร่อดใน

สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยร้านคา้จะตอ้งสร้างการรับรู้ใหแ้ก่ลูกคา้และผูท่ี้มีโอกาสจะมาเป็นลูกคา้ โดยการ

จดัทาํส่ือดิจิทลัออนไลนเ์พ่ือการโปรโมทและติดต่อส่ือสาร เช่น Facebook หรือ Line@ สร้างตราสินคา้เพ่ือใหเ้ป็นท่ี

จดจาํ และเพ่ิมบริการตม้สุกไข่ไก่เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เฉพาะกลุ่มเพ่ือทาํการขยายตลาด 
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     ขอ้ดี ในเชิงตั้งรับจะทาํใหลู้กคา้จะสามารถจดจาํ รู้จกัตวัตน และเขา้ถึงร้านคา้ไดม้ากข้ึน อีกทั้งยงัสามารถเพ่ิม

มูลค่าใหก้บัไข่ไก่ดว้ยการตม้สุก สร้างความสะดวกสบายแก่ลูกคา้ 

     ขอ้เสีย ทาํใหร้้านคา้มีตน้ทุนในการดาํเนินการเพ่ิมมากข้ึน มีขั้นตอนและวิธีการทาํท่ีง่าย จึงเส่ียงต่อการโดน

ลอกเลียนแบบ 

     กลยทุธ์เชิงแกไ้ข 

     ปัจจุบนัมีโอกาสท่ีดีมากมายท่ีเขา้มามีส่วนช่วยในการพฒันาธุรกิจ อีกทั้งร้านไข่สองพ่ีนอ้งยงัไดรั้บคาํติชมจาก

ลูกคา้ในเร่ืองของบรรจุภณัฑ ์เสมือนเป็นอีกหน่ึงโอกาสท่ีทาํใหร้้านคา้ไดม้องเห็นขอ้บกพร่องและหาแนวทางแกไ้ข 

โดยทาํการออกแบบและพฒันาบรรจุภณัฑใ์หม่ใหท้นต่อการกระแทก เพ่ือสร้างประสบการณ์ท่ีดีใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีเขา้มา

เลือกซ้ือไข่ไก่ รวมถึงปรับโครงสร้างองคก์รร้านคา้ จดัหาพนกังานและทาํการฝึกอบรมทกัษะการทาํงานใหมี้

ประสิทธิภาพ และทาํการขยายพ้ืนท่ีจดัเกบ็ไข่ไก่เพ่ือใหเ้พียงพอต่อการขาย 

     ขอ้ดี ลูกคา้จะมีประสบการณ์ท่ีดีในการสัง่ซ้ือไข่ไก่จากร้านไข่สองพ่ีนอ้ง และพนกังานท่ีเขา้มาจะสามารถแบ่ง

เบาหนา้ท่ีจากเจา้ของกิจการได ้เพ่ือแกไ้ขปัญหางานลน้คน และเม่ือพิจารณายอดขาย ปัจจยัต่างๆการขยายพ้ืนท่ี

จดัเกบ็จะทาํใหร้้านคา้มีสตอ็คไข่ไก่เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้มากข้ึน 

     ขอ้เสีย กลยทุธ์ในเชิงแกไ้ขจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งใชเ้งินทุนเพ่ิมเติมในจาํนวนมากและใชร้ะยะเวลาในการ

ฝึกอบรม ซ่ึงหากเกิดขอ้ผิดพลาดจากตวับุคคลหรือบรรจุภณัฑท่ี์พฒันา อาจก่อใหเ้กิดประสบการณ์ท่ีไม่ดีแก่ลูกคา้

ได ้และมีความเส่ียงหากความตอ้งการซ้ือไข่ไก่ลดลง การลงทุนขยายพ้ืนท่ีจดัเก็บจึงจะไม่เกิดผลดี 

     กลยทุธ์เชิงรุก 

     ปัจจุบนัมีร้านคา้และบริษทัขนส่งเปิดตวัข้ึนมากมาย จึงถือเป็นโอกาสดีท่ีร้านไข่สองพ่ีนอ้งจะร่วมธุรกิจเป็นพาร์ท

เนอร์กบับริษทัขนส่ง เพ่ือลดตน้ทุนและความเส่ียงในดา้นการจดัส่งสินคา้ดว้ยตนเอง รวมถึงเจาะตลาดหาผูท่ี้มี

โอกาสซ้ือไข่ไก่และพยายามโนม้นา้วเพ่ือดึงดูดใหม้าเป็นลูกคา้ของร้านไข่สองพ่ีนอ้ง หรือทางเลือกเพ่ิมจาํนวนสาขา

ร้านคา้ใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีมากยิ่งข้ึน  

     ขอ้ดี ในการร่วมมือเป็นพาร์ทเนอร์กบับริษทัขนส่ง ทาํใหเ้กิดการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business 

Ecosystem) ท่ีร้านคา้จะสามารถลดความเส่ียงและตน้ทุนในการจดัส่งได ้ทาํใหพ้นกังานมีเวลาใหท้าํงานอยา่งอ่ืนให้

มีประสิทธิภาพมากข้ึน เม่ือร้านคา้มีลูกคา้เพ่ิมมากข้ึนจะทาํใหส้ามารถขายไข่ไก่ในปริมาณท่ีมากข้ึนได ้และการเพ่ิม

จาํนวนสาขาจะทาํใหส้ามารถเขา้ถึงลูกคา้ในหลากหลายพ้ืนท่ีมากยิ่งข้ึน และลดระยะเวลาในการขนส่ง 

     ขอ้เสีย อาจนาํมาซ่ึงความลม้เหลวหรือผิดพลาดเม่ือร้านคา้ตอ้งการท่ีจะแข่งขนั จึงมีแนวโนม้ท่ีจะขาดความ

รอบคอบในการตดัสินใจ เช่น หากความตอ้งการซ้ือไข่ไก่ลดลง การลงทุนทาํพาร์ทเนอร์หรือขยายสาขาร้านคา้จึงจะ

ไม่เกิดผลดีต่อตวัร้านไข่สองพ่ีนอ้ง  

     กลยทุธ์เชิงป้องกนั 

     เพ่ือเป็นการป้องกนัใหธุ้รกิจสามารถดาํเนินงานต่อไปไดอ้ยา่งย ัง่ยืน ร้านไข่สองพ่ีนอ้งไม่ควรละท้ิงฐานลูกคา้เก่า 

ดงันั้นจึงควรจดัโปรโมชัน่ใหแ้ก่ลูกคา้เก่าท่ีซ้ือไข่ไก่จากร้านคา้เป็นประจาํ เพ่ือเป็นการรักษาฐานลูกคา้ และเพ่ิม

ความภกัดีท่ีมีต่อร้านคา้ใหม้ากยิ่งข้ึนไป 
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     ขอ้ดี เม่ือลูกคา้มีความภกัดีต่อร้านไข่สองพ่ีนอ้งจะทาํใหเ้กิดการบอกต่อ ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงช่องทางในการ

ประชาสมัพนัธ์ร้านคา้ท่ีดีท่ีสุด ทาํใหร้้านคา้มีโอกาสไดลู้กคา้ในจาํนวนมากข้ึน และสามารถขายไข่ไก่ไดม้ากข้ึน

ตามไปดว้ย 

     ขอ้เสีย การจดัโปรโมชัน่ หรือการลดราคาสินคา้ จะเป็นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของลูกคา้ อาจจะทาํให ้ดงันั้น

จึงควรระมดัระวงั และเลือกจดัโปรโมชัน่ใหเ้หมาะสม 

     ในการศึกษาคร้ังน้ีพบประเด็นท่ีหนา้สนใจคือ ลูกคา้จะทาํการเปรียบเทียบราคาไข่ไก่ของร้านสองพ่ีนอ้ง กบัราคา

ไข่ไก่ของร้านคา้คู่แข่งไวล่้วงหนา้ก่อนเลือกซ้ือและใชบ้ริการ โดยลูกคา้จะเลือกซ้ือกบัร้านคา้ท่ีให้ราคาถูก และมี

ขนาดให้เลือกซ้ือหลากหลาย มีบรรจุภณัฑ์ท่ีคงทนแข็งแรง มีช่องทางการติดต่อร้านคา้ท่ีหลากหลาย เพ่ือความ

สะดวกสบายต่อลูกคา้มากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบังานวิจยัของปัณณวิชญ ์พยหุวรรธนะ, (2559) ในดา้นปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย และปัจจยัดา้นราคา แต่มีขอ้ขดัแยง้ในปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีเห็นว่าไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ ในการศึกษาพบว่าการส่งเสริมการตลาดยงัคงเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

สินคา้ เช่น การจดัโปรโมชัน่ลดราคา การมีสินคา้ใหเ้ลือกท่ีหลากหลายขนาด เป็นตน้ 

 

สรุปผลการศึกษา 

 

     ร้านไข่สองพ่ีนอ้งมีจุดแข็งในดา้นของทาํเลท่ีตั้ง ท่ีลูกคา้สามารถเขา้ถึงและเลือกซ้ือไข่ไก่ไดง่้าย เพราะร้านคา้

ตั้งอยู่บริเวณหอ้งแถวชั้นล่างของตลาด สะดวกต่อการเดินทาง และขนยา้ยไข่ไก่ มีฐานลูกคา้ประจาํ ไข่ไก่มีคุณภาพ 

และยงัมีบริการจดัส่งให้แก่ลูกคา้ท่ีอยู่บริเวณใกลเ้คียง และจุดอ่อนของร้านไข่สองพ่ีนอ้งคือ จาํนวนคนทาํงานไม่

เพียงพอ เน่ืองจากธุรกิจดาํเนินงานโดยเจา้ของกิจการเพียงคนเดียว ทาํใหไ้ม่สามารถบริหารจดัการไดท้นัต่อความ

ตอ้งการของลูกคา้ ร้านคา้มีพ้ืนท่ีจดัเกบ็ไข่ไก่ไม่เพียงพอ ร้านคา้ไดรั้บคาํตาํหนิจากลูกคา้ในเร่ืองของบรรจุภณัฑท่ี์ไม่

ทนต่อแรงกระแทก และไม่มีส่ือประชาสัมพนัธ์ร้านคา้ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั และในปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือไข่ไก่ พบวา่มีหลากหลายปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือไข่ไก่ ซ่ึงแต่ละปัจจยัมีรายละเอียดดงัน้ี 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ลูกคา้ใหค้วามใส่ใจกบับรรจุภณัฑท่ี์จะตอ้งสามารถป้องกนัการแตกกระแทกของไข่

ไก่ไดเ้ป็นอย่างดี ปัจจยัดา้นราคา ลูกคา้จะเลือกซ้ือไข่ไก่ท่ีราคาไม่แพง เม่ือทาํการเปรียบเทียบราคากบัคู่แข่งขนั 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ลูกคา้ตอ้งการท่ีจะติดต่อร้านคา้ดว้ยวิธีท่ีสะดวกและหลากหลายช่องทางมาก

ยิ่งข้ึน และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ลูกคา้ชอบท่ีจะไดเ้ลือกดูไข่ไก่ในหลายๆขนาด เพ่ือทาํการเปรียบเทียบ

ความคุม้ค่าก่อนตดัสินใจเลือกซ้ือ 

     การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดเ้สนอแนะสาํหรับการทาํธุรกิจของร้านไข่สองพ่ีนอ้งดงัน้ี 1. ร้านคา้ควรรักษาจุดแขง็ท่ีดี

ของตนเอาไว ้เพ่ือรักษาฐานลูกคา้เดิมไว ้และดึงดูดลูกคา้ใหม่ๆใหเ้ขา้มาเลือกซ้ือไข่ไก่และใชบ้ริการ 2. ร้านไข่สอง

พ่ีนอ้งควรนาํเทคโนโลยีในปัจจุบนัมาใชใ้หเ้กิดประโยชน ์และรู้เท่าทนัเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา เพ่ือ

สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั มีการดาํเนินกิจการทั้งรูปแบบออนไลนแ์ละออฟไลนไ์ปพร้อมๆกนั และ 

ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป ดงัน้ี 1. ในการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือไข่ไก่จากร้านไข่สองพ่ีนอ้ง 
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อาจมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีผูศึ้กษาไม่ไดร้วบรวมไวใ้นแบบสอบถามคร้ังน้ี ดงันั้นจึงควรศึกษาในเชิงคุณภาพและปริมาณ

สาํหรับปัจจยัอ่ืนๆเพ่ิมเติม เพ่ือใหค้รอบคลุมและนาํไปสู่การกาํหนดกลยุทธ์ไดแ้ม่นยาํยิ่งข้ึน 2. การเกบ็รวบรวม

ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งอาจไม่ครอบคลุมถึงความตอ้งการของลูกคา้ทั้งหมด เน่ืองจากเป็นการเกบ็รวบรวมเฉพาะ

ลูกคา้ประเภทองคก์รธุรกิจท่ีเคยเลือกซ้ือไข่ไก่จากร้านสองพ่ีนอ้งเพียงเท่านั้น 3. ร้านไข่สองพ่ีนอ้งควรวางแผนกล

ยทุธ์และการดาํเนินการในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวอยา่งชดัเจน เพ่ือแกไ้ขปัญหาและเป็นการป้องกนัธุรกิจ

ในเชิงรุก เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยืน ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรพิจารณาถึงความเหมาะสม

และความเป็นไปไดท่ี้จะสามารถเกบ็รวบรวมขอ้มูลไดห้ลากหลายมากยิ่งข้ึน 3. ควรเกบ็ขอ้มูลจากลูกคา้ดว้ยวิธีอ่ืน

ดว้ยเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีละเอียดมากข้ึน เช่น การสมัภาษณ์เชิงลึกกบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ เป็นตน้ 
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การวดัความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการ ของลูกค้าร้านกาแฟ 
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ความคาดหวงัในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านกาแฟ

คุณภาพการบริการท่ีดี 2) การรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกคา้ร้านกาแฟคริสตลั บ็อกซ์ คอฟฟ่ี อาํเภอเมือง 

จงัหวดัเลย 3) การตั้งใจเป็นผูส้นบัสนุนการแนะนาํต่อของลูกคา้ร้านกาแฟคริสตลั บอ็กซ์ คอฟฟ่ี 4) การเปรียบเทียบ

ความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการ5) ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ในคุณภาพ

การบริการกบัการตั้งใจเป็นผูส้นับสนุนการแนะนาํต่อของลูกคา้ร้านกาแฟคริสตัล บ็อกซ์ คอฟฟ่ี  โดยมีการใช้

เคร่ืองมือในการวดัคุณภาพการบริการ “DINESERV” 5 ดา้น จาํนวน 29 ขอ้ และคุณภาพของอาหาร จาํนวน 5 ขอ้ 

เป็นเคร่ืองมือในการสร้างแบบสอบถามเพ่ือสอบถามกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 120 คน โดยใช ้Likert Scale7 ระดบัเป็นมาตร

วดั และเคร่ืองมือ The Net Promoter Score ในการวดัการตั้งใจเป็นผูส้นบัสนุนการแนะนาํต่อของลูกคา้ โดยมีมาตร

วดั 11 ระดบั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทีแบบการ

ทดสอบทางเดียว และการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ ผลการศึกษาพบวา่ ค่าเฉล่ียของความคาดหวงัสูงกวา่การรับรู้อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติ มีจาํนวน 5 ดา้นไดแ้ก่ รูปธรรมของการให้บริการ การบริการท่ีน่าเช่ือถือและไวว้างใจ การให้

ความเช่ือมัน่แก่ลูกคา้ ความรู้จกัเขา้ใจและรับรู้ความตอ้งการของลูกคา้และคุณภาพอาหาร แสดงให้เห็นว่าลูกคา้ 

ไม่พอใจในคุณภาพการบริการ และพบว่า คุณภาพบริการดา้นความรู้จกัเขา้ใจและรับรู้ความตอ้งการของลูกคา้ และ

ดา้นคุณภาพอาหาร มีผลต่อการตั้งใจเป็นผูส้นบัสนุนการแนะนาํต่อของลูกคา้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

คาํสาํคัญ: คุณภาพการบริการ, การแนะนาํต่อ, DINESERV, ร้านกาแฟคริสตัล บอ็กซ์ คอฟฟ่ี 

 

Abstract 

 This study aimed to measure 1) the customer expectations in service quality of coffee shops that have good 

service quality 2) the customer perceptions in service quality of the Crystal Box Coffee, 3) the net promoter score 

( NPS)  of the shop 4) the differences between the expectations and perceptions in service quality, and 5) the 
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relationship between the service quality and the customer recommendation. Questionnaires were applied 

DINESERV’s 5 dimensions 29 items and food quality dimension 5 items using Likert scale of 7 levels. Data were 

conducted with 120 customers. The net promoter score (NPS) of 11 level scales was used for the customer 

recommendation. For data analysis, frequency, percentage, mean, standard deviation, pair sample t test and multiple 

regression were used .It was found that the means of the expectations were higher than the means of perceptions in 5 

dimensions, which were tangibles, reliability, assurance, empathy, and food quality. This indicated that customers 

were not satisfied with these dimension. The empathy and food quality dimension was significantly effect on the 

net promoter score at .05. 

Keywords:ServiceQuality. Net Promoter Score, DINESERV, Crystal Box Coffee 

 

1. บทนํา 

 ร้านกาแฟ คริสตัล บ็อกซ์ คอฟฟ่ี (Crystal Box Coffee) เป็นร้านกาแฟในรูปแบบคาเฟ่ STAND ALONE ท่ี

จาํหน่ายและใหบ้ริการทั้งเคร่ืองด่ืมกาแฟสด ชา โกโก ้สมูทต้ี เบเกอร่ีโฮมเมด รวมไปถึงเมนูอาหารหลกัและอาหารว่าง

ท่ีตั้งของร้านมีบริเวณกวา้งขวาง สามารถรองรับลูกคา้ไดม้ากท่ีสุดถึง 150 คน การตกแต่งร้านภายในโทนสีเทาดาํ  

ทาํหลงัคาสูงปูนเปลือย เนน้การติดกระจกหนา้ต่างบานใหญ่เรียบๆ บริเวณภายนอกจดัเป็นท่ีนัง่บริเวณสวน ทางร้าน

มีการคดัสรรชาและกาแฟพรีเม่ียมท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัโดยเลือกใชว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ ทาํใหไ้ดผ้ลการตอบรับ

จากลูกคา้และนกัท่องเท่ียว โดยมีทั้งคาํติชมจากลูกคา้ งานบริการเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัละเอียดอ่อนท่ีผูป้ระกอบการตอ้ง

เนน้ใหค้วามสาํคญัเป็นอยา่งมากเพ่ือการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการบริการใหดี้อยูต่ลอดเวลา เน่ืองจากคุณภาพ

การบริการส่งผลใหเ้กิดความประทบัใจแก่ลูกคา้และนาํไปสู่ความจงรักภกัดีจนเกิดการบอกต่อกนัในท่ีสุด 

 ดว้ยเหตุน้ีผูศึ้กษาซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการ จึงสนใจในการศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้ของลูกคา้ในคุณภาพ 

การบริการจึงเป็นท่ีมาของวตัถุประสงคข์องการศึกษาน้ี คือ 1) เพ่ือศึกษาความคาดหวงัในคุณภาพการบริการของ

ลูกคา้ท่ีมีต่อร้านกาแฟคุณภาพท่ีดี 2) เพ่ือศึกษาการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านกาแฟคริสตลั 

บ็อกซ์ คอฟฟ่ี 3) เพ่ือศึกษาการตั้งใจเป็นผูส้นบัสนุนการแนะนาํต่อของลูกคา้ร้านกาแฟคริสตลับ็อกซ์คอฟฟ่ี 4) เพ่ือ

เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการ และ 5) เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์

ระหวา่งการรับรู้ในคุณภาพการบริการกบัการตั้งใจเป็นผูส้นบัสนุนการแนะนาํต่อของลูกคา้ร้านกาแฟคริสตลั บอ็กซ์ 

คอฟฟ่ี  โดยการศึกษาน้ีสามารถนาํผลการศึกษาไปเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการบริการของร้านกาแฟ

คริสตลั บอ็กซ์ คอฟฟ่ี ต่อไป 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 คุณภาพการบริการ (Service Quality) หมายถึง การให้บริการท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการ 

ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ โดยก่อนมาใชบ้ริการจะมีความคาดหวงัท่ีตอ้งการ และเม่ือมาใชบ้ริการแลว้จะเกิดการรับรู้จาก 

การใหบ้ริการจริง หลงัจากนั้นการทาํการเปรียบเทียบในคุณภาพการบริการท่ีไดรั้บว่าตรงกบัความคาดหวงัหรือไม่

จะแสดงใหท้ราบถึงความพึงพอใจหรือไม่พอใจในการบริการนั้น (Rodrigues, 2013) 
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 ความคาดหวงั (Expectation) หมายถึง ความตอ้งการของผูรั้บบริการก่อนมาใชบ้ริการโดยคาดการณ์ถึงบริการท่ี

จะไดรั้บว่าผูใ้ห้บริการควรจะบริการอะไรดา้นไหน อย่างไร และระดบัใดซ่ึงความคาดหวงัเกิดจากความตอ้งการ

ส่วนบุคคล การไดรั้บในคาํบอกเล่าต่อกนั หรือประสบการณ์ต่างๆ ในอดีต (Collins, 2017) 

 การรับรู้ (Perception) หมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนหลงัจากไดรั้บบริการจริง ไม่ว่าจะโดยการมองเห็น การไดย้ิน 

การสัมผสั การล้ิมรสและการไดก้ล่ินเป็นส่ิงท่ีเม่ือนาํมาเทียบกบัความคาดหวงัจะทาํให้ทราบถึงคุณภาพบริการ 

(Schermerhorn, Hunt andOsborn, 2011; Gronroos, 2016) 

 การวดัคุณภาพบริการเป็นแนวคิดสําคัญโดยมีตวัแบบในการทาํการศึกษาช่ือว่า SERVQUAL เพ่ือใช้ศึกษา

คุณภาพของการให้บริการจากความคาดหวงัของผูรั้บบริการ ดว้ยองค์ประกอบ 5 ดา้นคือความเป็นรูปธรรมของ

บริการ (Tangibles) ความน่าเช่ือถือและไวว้างใจได ้(Reliability) การตอบสนองความตอ้งการ (Responsiveness) การให้

ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance) การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (Empathy) (Ziethaml, Parasuraman and Berry, 2009) 

 เคร่ืองมือวดัคุณภาพการบริการ SERVQUAL มีขอ้จาํกดับางอย่างเม่ือนาํไปใชใ้นธุรกิจบริการอ่ืนท่ีแตกต่างกนั

ออกไปจึงมีการพฒันาเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมในการวดัคุณภาพการบริการของร้านอาหารข้ึนโดยมีช่ือเรียกว่า 

DINESERV ท่ีดดัแปลงมาจาก SERVQUALเพ่ือใช้วดัคุณภาพการบริการทั้ง 5 ดา้นเช่นเดียวกนั แต่มีจาํนวนขอ้

เพ่ิมข้ึนเป็น 29 ขอ้ ไดแ้ก่ 1) ดา้นความเป็นรูปธรรมของการใหบ้ริการ จาํนวน 10 ขอ้ 2) ดา้นน่าเช่ือถือและไวว้างใจ 

จาํนวน 5 ขอ้ 3) ดา้นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้จาํนวน 3 ขอ้ 4) ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่แก่ลูกคา้จาํนวน 

6 ขอ้ 5) ความเขา้ใจ รู้จกัและรับรู้ความตอ้งการของลูกคา้จาํนวน 5 ขอ้ DINESERV เป็นเคร่ืองมือท่ีไดรั้บความ

น่าเช่ือถือระดบัสูงและใชก้นัอย่างกวา้งขวาง เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือวดัในเชิงปริมาณท่ีทาํให้เห็นถึงคุณภาพการ

บริการของร้านอาหาร (Stevens, Knutson and Patton, 1995) 

 คุณภาพของอาหาร (Food Quality) หมายถึง ลกัษณะดา้นต่างๆ ของอาหารท่ีมีผลต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค

เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจเลือกใชบ้ริการกบัร้านอาหาร อาหารท่ีมีคุณภาพดีควรมีรสชาติท่ีดี มีความ

สดใหม่อยู่ในอุณหภูมิท่ีเหมาะสมรวมถึงการเลือกใชว้ตัถุดิบท่ีดีมีคุณภาพมาใชใ้นการปรุงอาหาร คุณภาพอาหาร

เป็นประสบการณ์ในการรับประทานอาหาร เม่ือผูบ้ริโภครับประทานแลว้เกิดความประทบัใจมกัจะเกิดการบอกต่อ 

ส่งผลใหเ้กิดความภกัดีและเลือกใชบ้ริการร้านอาหารต่อไป คุณภาพอาหารจึงเป็นปัจจยัสาํคญัในการคงอยูข่องธุรกิจ

ร้านอาหาร(Tan, Oriade and Fallon, 2014) 

      การวดัระดบัการตั้งใจเป็นผูส้นบัสนุนการแนะนาํต่อของลูกคา้ (Net Promoter Score: NPS) เป็นเคร่ืองมือวดั

ความภกัดีของลูกคา้โดยจะถามผูต้อบแบบสอบถามเพียงคาํถามเดียว คือ “คุณมีแนวโนม้ท่ีจะแนะนาํองคก์รน้ีให้กบั

คนท่ีคุณรู้จกัมากนอ้ยเพียงใด” และกาํหนดให ้Scale 11 ระดบัจากคะแนน 0-10 ผลท่ีไดม้าจะแบ่งกลุ่มลูกคา้ออกเป็น 

3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มลูกคา้ท่ีไม่พึงพอใจต่อสินคา้และบริการ (Detractors) คือ กลุ่มท่ีใหค้ะแนนตั้งแต่ 0-6 คะแนน กลุ่ม

น้ีนอกจากเป็นกลุ่มท่ีไม่แนะนาํสินคา้และบริการแลว้ ยงัเป็นกลุ่มท่ีอาจทาํลายช่ือเสียงของธุรกิจดว้ย แมบ้างคร้ังกลุ่ม

น้ีอาจจะยงัคงซ้ือสินคา้และบริการอยู่ เน่ืองจากไม่มีทางเลือกอ่ืน 2) กลุ่มลูกคา้ท่ีพร้อมจะเปล่ียนใจหากพบสินคา้

หรือบริการท่ีดีกว่า (Passives) คือ กลุ่มท่ีใหค้ะแนน 7-8 คะแนน กลุ่มน้ีจะไม่ค่อยภกัดีต่อธุรกิจมากนกั และอาจถูก

ชกัจูงจากคู่แข่งไดง่้าย และ 3) กลุ่มท่ีเป็นผูส้นบัสนุนองคก์ร (Promoters) คือ กลุ่มท่ีใหค้ะแนน 9-10 คะแนน กลุ่มน้ี

จะเป็นกลุ่มลูกค้าท่ีภักดี นอกจากจะซ้ือหรือใช้บริการแลว้ ยงัเป็นผูท่ี้จะแนะนําสินค้าหรือบริการต่อไปด้วย 

(Reichheld and Markey, 2011) 
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2.2 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 วชัราพร ลาภา (2561) ศึกษาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการบริการของร้านกาแฟอินทนิล สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า

อุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพบริการ 6 ดา้น จาํนวน 13 ขอ้ ไดแ้ก่ ดา้นรูปธรรมของการ

ให้บริการดา้นการบริการท่ีน่าเช่ือถือและไวว้างใจ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ดา้นการให้ความ

เช่ือมัน่แก่ลูกคา้ ดา้นความเขา้ใจ รู้จกัและรับรู้ความตอ้งการและดา้นคุณภาพอาหาร มีค่าค่าเฉล่ียของความคาดหวงั

สูงกวา่การรับรู้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ นัน่คือ ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบริการ  

 วรวิทย ์กาญจนัดา (2561) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ในคุณภาพการบริการกบัความตั้งใจใชบ้ริการ

โดยใชแ้บบสอบถาม “DINESERVE” 5 ดา้น จาํนวน 29 ขอ้และคุณภาพของอาหาร 5 ขอ้ สอบถามกลุ่มตวัอยา่ง 120 

คน ผลการศึกษาพบว่า มีเพียงดา้นรูปธรรมของการให้บริการเท่านั้นท่ีค่าเฉล่ียของความคาดหวงันอ้ยกว่าค่าเฉล่ีย

ของการรับรู้อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติแสดงใหเ้ห็นว่า ลูกคา้พึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ และพบว่า การรับรู้ใน

คุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ คือ ดา้นคุณภาพของอาหาร 
 

2.3 กรอบแนวคิด 
 

 การศึกษาน้ีสามารถสรุปกรอบแนวคิดได ้ดงัรูปท่ี 1  

 

ความคาดหวงัในคุณภาพการบริการ   การรับรู้ในคุณภาพการบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 จากรูปท่ี 1 ทาํการศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพบริการของลูกคา้ร้านกาแฟคริสตลั บ็อกซ์ คอฟฟ่ี  

แลว้หลงัจากนั้นทาํการเปรียบเทียบความคาดหวงักบัการรับรู้คุณภาพการบริการ และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง

การรับรู้ในคุณภาพการบริการกบัการตั้งใจเป็นผูส้นบัสนุนการแนะนาํต่อของลูกคา้   

1. ดา้นความเป็นรูปธรรมของการให้บริการ 

2. ดา้นบริการท่ีน่าเช่ือถือและไวว้างใจ 

 3. ดา้นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

 4. ดา้นการให้ความเช่ือมัน่แก่ลูกคา้ 

 5. ดา้นความเขา้ใจ รู้จกัและรับรู้ความตอ้งการลูกคา้ 

 6. ดา้นคุณภาพอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 
การตั้งใจเป็นผูส้นบัสนุนการแนะนาํต่อของลูกคา้ร้านกาแฟคริสตลั บอ็กซ์ คอฟฟ่ี 

1. ดา้นความเป็นรูปธรรมของการให้บริการ 

 2. ดา้นบริการท่ีน่าเช่ือถือและไวว้างใจ 

 3. ดา้นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

 4. ดา้นการให้ความเช่ือมัน่แก่ลูกคา้ 

 5.ดา้นความเขา้ใจ รู้จกัและรับรู้ความตอ้งการลูกคา้ 

 6. ดา้นคุณภาพอาหารและเคร่ืองด่ืม 
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3. วธีิการศึกษา 

3.1 การศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการร้านกาแฟคริสตัล บ็อกซ์ คอฟฟ่ี จังหวดัเลย 

3.1.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากร คือ ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้านกาแฟคริสตลั บ็อกซ์ คอฟฟ่ี อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย ซ่ึงร้านกาแฟคริสตลั 

บอ็กซ์ คอฟฟ่ี  ไม่ไดเ้กบ็ขอ้มูลจาํนวนลูกคา้ ทาํใหไ้ม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนในการศึกษาคร้ังน้ี คาํนวณโดยใชสู้ตรสมการท่ี (1) ของ Bartlett, Kotrlik and Higgins 

(2001) ในการกาํหนดขนาดตวัอย่างแบบตวัแปรต่อเน่ืองและคาดว่าไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างไม่เกินร้อยละ 5 ของ

ประชากรทั้งหมดจึงไม่ตอ้งทาํการปรับสูตร ดงัน้ี 

811
0.03)*(7
(1.167)(1.96)

(d)
(s)(t)n 2

22

2

22

0 ===      (1) 

เม่ือค่า  Alpha Level ท่ีระดบั .05 เป็นระดบัค่าความเส่ียงท่ียอมรับได ้

  t = ค่าของ alpha level คือ .25 แต่ละหางเท่ากบั 1.96 

  s = ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของจาํนวนประชากรท่ี 0.8 

  d = ระดบั 7 โดยมีค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดท่ี้ 0.03 

 เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน และคาดว่าจาํนวน กลุ่มตวัอย่างท่ีคาํนวณไดจ้ากจากสูตรไม่เกิน 

5% ของประชากรผูศึ้กษาจึงไดก้าํหนดปรับจาํนวนกลุ่มตวัอย่างเป็น120 คน โดยทาํการแจกแบบสอบถามแบบทาํ

การสุ่มแบบตามสะดวก (Convenience Sampling)  

 วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูศึ้กษาทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวิธีการตอบแบบสอบถามของลูกคา้ท่ีมาใช้

บริการท่ีร้านกาแฟคริสตลั บอ็กซ์ คอฟฟ่ี 

3.1.2 เคร่ืองมือที่ใช้เกบ็ข้อมูล   

 เคร่ืองมือท่ีใชเ้กบ็ขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถาม โดยมีแบบสอบถาม 4 ส่วน ดงัน้ี  

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

โดยใชม้าตรวดันามบญัญติั  

 ส่วนท่ี 2  และส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัความคาดหวงัในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านกาแฟท่ีมีคุณภาพ

การบริการท่ีดีและขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านกาแฟคริสตลั บ็อกซ์ คอฟฟ่ี

อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลยใชเ้คร่ืองมือ DINESERV จาํนวน 29 ขอ้ (Stevens al.,1995) และคุณภาพของอาหาร 5 ขอ้ 

(Tan, Oriadeand Fallon, 2014) โดยใช ้Likert Scale7 ระดบัเป็นมาตรวดัของแบบสอบถาม ค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟา (α- 

Coefficient) ดงัตารางท่ี 1  

 สําหรับเกณฑก์ารแปลผลค่าเฉล่ียความคาดหวงัและการรับรู้ใชจ้ดัระดบัค่าเฉล่ียออกเป็นช่วงตามความกวา้ง

อนัตรภาคชั้น   

 ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลการตั้งใจเป็นผูส้นบัสนุนการแนะนาํต่อของลูกคา้ร้านกาแฟคริสตลั บอ็กซ์ คอฟฟ่ี  จงัหวดัเลยใช้

เคร่ืองมือ The Net Promoter Score  ของ Reichheld and Markey (2011) โดยมีเพียงคาํถามเดียว คือ “คุณมีแนวโนม้ท่ี

จะแนะนาํองคก์รน้ีใหก้บักลุ่มบุคคลท่ีคุณรู้จกัหรือไม่” และใชม้าตรวดั 11 ระดบั คือ 0 เท่ากบั คงจะไม่แนะนาํเลย  5 

เท่ากบัยงัไม่แน่ใจ และ 10 เท่ากบั คงจะแนะนาํแน่นอน การวิเคราะห์ผลโดยการจดักลุ่มขอ้มูลผูท่ี้ตอบ 0-6 คะแนน  
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เป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีไม่พึงพอใจ (Detractors) ผูต้อบ 7-8 คะแนน เป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีพร้อมจะเปล่ียนใจ (Passives) ผูต้อบ 9-

10 คะแนน เป็นกลุ่มท่ีเป็นผูส้นบัสนุนองคก์ร (Promoters) 

 

ตารางที่ 1 ค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟา (α- Coefficient) ของคุณภาพการบริการ 

 

ปัจจยัในแต่ละด้าน จาํนวนข้อ ความคาดหวงั การรับรู้ 

รูปธรรมของการใหบ้ริการ 10 ขอ้ .769 .887 

การบริการท่ีน่าเช่ือถือและไวว้างใจ 5 ขอ้ .861 .941 

การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 3 ขอ้ .710 .908 

การใหค้วามเช่ือมัน่แก่ลูกคา้ 6 ขอ้ .857 .948 

ความเขา้ใจรู้จกัและรับรู้ความตอ้งการของลูกคา้ 5 ขอ้ .876 .953 

คุณภาพอาหาร 5 ขอ้ .845 .899 

รวมทั้งฉบับ 34 ข้อ .955 .979 
 

3.1.3 สถิตใินการวเิคราะห์ข้อมูล  

 การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดว้ยความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations) แลว้นาํค่าเฉล่ียมาแปลผลเป็น

ระดบัความคิดเห็นตามค่าเฉล่ียแบบอนัตรภาคชั้น 
 

3.2 การศึกษาเปรียบเทยีบความแตกต่างของความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการบริการ 

 การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการใช ้สถิติค่าที (Paired Sample  

t-test) แบบการทดสอบทางเดียว (One-tailed test) โดยมีเกณฑก์ารตดัสินใจอยู่ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

หากค่าเฉล่ียของความคาดหวงัน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเฉล่ียการรับรู้ (E < P) หมายถึงลูกค้ามีความพึงพอใจต่อ

คุณภาพการบริการท่ีไดรั้บ หากค่าเฉล่ียของความคาดหวงัมากกว่าค่าเฉล่ียการรับรู้ (E > P) หมายถึงลูกคา้ไม่พึง

พอใจต่อคุณภาพการบริการท่ีไดรั้บ 

3.3 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ในคุณภาพการบริการกบัการตั้งใจเป็นผู้สนับสนุนการแนะนําต่อ

ของลูกค้าร้านกาแฟคริสตัล บ็อกซ์ คอฟฟ่ี  จังหวดัเลย 

 นาํผลของการศึกษาในส่วนการรับรู้ในคุณภาพการบริการมาหาความสัมพนัธ์กับการตั้งใจเป็นผูส้นับสนุน 

การแนะนาํต่อของลูกคา้ ร้านกาแฟคริสตลั บอ็กซ์ คอฟฟ่ี  โดยทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติการถดถอยเชิงเส้น

พหุคูณ (Multiple Linear Regression) ดว้ยวิธี Stepwise method 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1 ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ดงัรูปท่ี 2 
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รูปที่ 2 ร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน 

 

     จากรูปท่ี 2 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.00 มีอายรุะหวา่ง 20- 30 ปี ร้อยละ 60.00 

มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีร้อยละ 70.83 อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา ร้อยละ 35.00 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

มากกวา่ 30,000 บาท จาํนวน ร้อยละ 28.33 

 

4.2 ผลการศึกษาความคาดหวงัในคุณภาพการบริการของลูกค้าต่อร้านกาแฟทีม่คุีณภาพการบริการทีด่ี 

     ผลการศึกษาความคาดหวงัในคุณภาพการบริการของลูกคา้ต่อร้านกาแฟท่ีมีคุณภาพการบริการท่ีดี ดงัรูปท่ี 3  

 

 
รูปที่ 3 ค่าเฉล่ียความคาดหวงัในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านกาแฟท่ีมีคุณภาพการบริการท่ีดี 
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 จากรูปท่ี 3 พบว่า ความคาดหวงัในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านกาแฟท่ีมีคุณภาพการบริการท่ีดีมี 4 

ดา้น คือ รูปธรรมของการใหบ้ริการ การบริการท่ีน่าเช่ือถือและไวว้างใจ ความเขา้ใจ รู้จกั และรับรู้ความตอ้งการของ

ลูกคา้ และคุณภาพอาหาร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง ยกเวน้2 ดา้น คือ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ

ของลูกคา้ และการใหค้วามเช่ือมัน่แก่ลูกคา้อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 

4.3 การรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกค้าร้านกาแฟคริสตลั บ็อกซ์ คอฟฟ่ี อาํเภอเมือง จงัหวดัเลย  

      ผลการศึกษาการรับรู้ในคุณภาพการบริการร้านกาแฟคริสตลั บอ็กซ์ คอฟฟ่ี จงัหวดัเลย ดงัรูปท่ี 4  
 

 
รูปที่ 4 3 ค่าเฉล่ียการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกคา้ร้านกาแฟคริสตลั บอ็กซ์ คอฟฟ่ี อาํเภอเมือง จงัหวดัเลย 

 

 จากรูปท่ี 4 พบว่า ระดบัการรับรู้ในคุณภาพบริการตามความดเห็นของลูกคา้ของลูกคา้ร้านกาแฟคริสตลั บ็อกซ์ 

คอฟฟ่ี อาํเภอเมือง จงัหวดัเลย ทั้ง 6 ดา้นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 

 

4.4 ผลการศึกษาการตั้งใจเป็นผู้สนับสนุนการแนะนําต่อของลูกค้าร้านกาแฟคริสตัล บ็อกซ์ คอฟฟ่ี 

 จากผลการศึกษาการตั้งใจเป็นผูส้นบัสนุนการแนะนาํต่อของลูกคา้ร้านกาแฟคริสตลั บอ็กซ์ คอฟฟ่ี ดงัรูปท่ี 5 

 

 
 

รูปที่ 5 แผนภูมิร้อยละของระดบัการตั้งใจสนบัสนุนแนะนาํต่อร้านกาแฟคริสตลั บอ็กซ์ คอฟฟ่ี 

 

Detractors Passives Promoters

NPS 17.50 42.50 40.00
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6.16 เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
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 จากรูปท่ี 5 พบวา่ ผูท่ี้ตอบ 0-6 คะแนน เป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีไม่พึงพอใจ (Detractors) จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 

17.50 ผูต้อบ 7-8 คะแนน เป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีพร้อมจะเปล่ียนใจ (Passives) จาํนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 และ

ผูต้อบ 9-10 คะแนน เป็นกลุ่มท่ีเป็นผูส้นบัสนุนองคก์ร (Promoters) จาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 

 

4.5 ผลการศึกษาการเปรียบเทยีบความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการ 

 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการรายด้านของลูกคา้ 

ร้านกาแฟคริสตลั บอ็กซ์ คอฟฟ่ีดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบระหวา่งความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกคา้ 

 

ด้านคุณภาพการบริการ 
ความคาดหวงั 

(E) 

การรับรู้ 

(P) 

E-P t Sig. (1-

tailed) 

แปลผล 

รูปธรรมของการใหบ้ริการ 6.34 6.10 0.24 4.047 .000* E > P 

การบริการท่ีน่าเช่ือถือและไวว้างใจ 6.25 5.94 0.31 3.742 .000* E > P 

การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 6.08 5.94 0.14 1.585 .058 E = P 

การใหค้วามเช่ือมัน่แก่ลูกคา้ 6.16 5.88 0.28 3.653 .000* E > P 

ความเขา้ใจรู้จกัและรับรู้ความตอ้งการของ

ลูกคา้ 

6.19 5.76 0.43 5.267 .000* E > P 

คุณภาพอาหาร 6.43 6.03 0.40 6.135 .000* E > P 

หมายเหตุ: *แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ค่าเฉล่ียของความคาดหวงัมากกว่าค่าเฉล่ียของการรับรู้ (E > P) มี 5 ดา้น ไดแ้ก่ รูปธรรม

ของการให้บริการการบริการท่ีน่าเช่ือถือและไวว้างใจการให้ความเช่ือมัน่แก่ลูกคา้ความเขา้ใจรู้จกัและรับรู้ความ

ตอ้งการของลูกคา้ และคุณภาพอาหารแสดงใหเ้ห็นว่า ลูกคา้ไม่พึงพอใจคุณภาพการบริการท่ีไดรั้บ ยกเวน้ ดา้นการ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้มีค่าเฉล่ียของความคาดหวงันอ้ยกว่าหรือเท่ากบัค่าเฉล่ียของการรับรู้ (E < P) จึง

แสดงใหเ้ห็นวา่ ลูกคา้พึงพอใจคุณภาพการบริการดา้นน้ีดงัรูปท่ี 6 – รูปท่ี 11 

 

 
รูปที่ 6 การเปรียบเทียบระหวา่งความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการดา้นรูปธรรมในการบริการ  
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 จากรูปท่ี 6 พบว่า ดา้นรูปธรรมของการใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ียของความคาดหวงัสูงกวา่การรับรู้ (E>P) จาํนวน 7 ขอ้ 

มีขอ้ท่ีลูกคา้พึงพอใจ (E=P) จาํนวน 3 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 4 ร้านกาแฟคริสตลั บ็อกซ์ คอฟฟ่ี มีการตกแต่งร้านท่ีแสดงถึง

ภาพลกัษณ์และราคาไดอ้ย่างเหมาะสม ขอ้ 7 ร้านกาแฟคริสตลั บ็อกซ์ คอฟฟ่ี มีพ้ืนท่ีสาํหรับรับประทานอาหารท่ีมีท่ี

นัง่สบายและสามารถเดินไปมาไดส้ะดวก และขอ้ 10 ร้านกาแฟคริสตลั บ็อกซ์ คอฟฟ่ี มีท่ีนัง่เล่นหรือนัง่รอเพ่ือนท่ี

สะดวกสบาย 
 

 
รูปที่ 7 การเปรียบเทียบระหวา่งความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ 

 

 จากรูปท่ี 7 พบวา่ ดา้นการบริการท่ีน่าเช่ือถือและไวว้างใจ มีค่าเฉล่ียของความคาดหวงัสูงกว่าการรับรู้ (E>P) 

ทุกขอ้ กล่าวคือ ลูกคา้ไม่พึงพอใจคุณภาพบริการทั้ง 5 ขอ้  

 

 
รูปที่ 8 การเปรียบเทียบระหวา่งความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการดา้นการตอบสนอง 

 

 จากรูปท่ี 8 พบวา่ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ มีค่าเฉล่ียของความคาดหวงัสูงกวา่การรับรู้ 

(E>P) จาํนวน 1 ขอ้ คือ ขอ้ 2 ร้านกาแฟคริสตลั บอ็กซ์ คอฟฟ่ี มีพนกังานท่ีคอยบริการผูรั้บบริการอยา่งทนัทีและ

รวดเร็ว ส่วนขอ้ 1 และขอ้ 3 ลูกคา้มีความพึงพอใจ 

 

 
รูปที่ 9 การเปรียบเทียบระหวา่งความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่แก่ลูกคา้ 
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 จากรูปท่ี 9 พบวา่ ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่แก่ลูกคา้ มีค่าเฉล่ียของความคาดหวงัสูงกวา่การรับรู้ (E>P) จาํนวน 

5 ขอ้ ซ่ึงลูกคา้ไม่พึงพอใจคุณภาพบริการ ยกเวน้ขอ้ 4 ร้านกาแฟคริสตลั บอ็กซ์ คอฟฟ่ี มีพนกังานคอยดูแลผูรั้บบริการ

เพ่ือใหผู้รั้บบริการรู้สึกปลอดภยัท่ีลูกคา้พึงพอใจ (E=P)   

 

 
รูปที่ 10 การเปรียบเทียบระหวา่งความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการดา้นความเขา้ใจ รู้จกัลูกคา้ 

 

 จากรูปท่ี 10 พบวา่ ดา้นความเขา้ใจ รู้จกัลูกคา้ มีค่าเฉล่ียของความคาดหวงัสูงกวา่การรับรู้ (E>P) จาํนวน 4 

ขอ้ ซ่ึงลูกคา้ไม่พึงพอใจคุณภาพบริการ ยกเวน้ขอ้ 1 ร้านกาแฟคริสตลั บอ็กซ์ คอฟฟ่ี มีพนกังานท่ีคอยดูแลเอาใจใส่ต่อ

ความตอ้งการของผูรั้บบริการเฉพาะรายไดเ้ป็นอยา่งดี ท่ีลูกคา้พึงพอใจ (E=P) 

 

 
รูปที่ 11 การเปรียบเทียบระหวา่งความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการดา้นคุณภาพอาหาร 

 

 จากรูปท่ี 11 พบวา่ ดา้นคุณภาพอาหารมีค่าเฉล่ียของความคาดหวงัสูงกวา่การรับรู้ (E>P) ทุกขอ้ กล่าวคือ 

ลูกคา้ไม่พึงพอใจคุณภาพบริการทั้ง 5 ขอ้  

 

4.6 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ของการรับรู้ในคุณภาพการบริการกบัการตั้งใจเป็นผู้สนับสนุนการแนะนําต่อ

ของลูกค้าร้านกาแฟคริสตัล บ็อกซ์ คอฟฟ่ี 

 ความสัมพนัธ์ของการรับรู้ในคุณภาพการบริการกบัการตั้งใจเป็นผูส้นบัสนุนการแนะนาํต่อของลูกคา้ร้านกาแฟ

คริสตลั บอ็กซ์ คอฟฟ่ีดงัตารางท่ี 3 
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ตารางที ่3 ความสมัพนัธ์ของการรับรู้ในคุณภาพการบริการกบัการตั้งใจเป็นผูส้นบัสนุนการแนะนาํต่อของลูกคา้ 

 

Model B Beta t-test Sig. 

(Constant) -1.126  -1.072 .286 

ความเขา้ใจ รู้จกัและรับรู้ความตอ้งการของลูกคา้ .735 .389 4.577 .000* 

คุณภาพอาหาร .817 .342 4.024 .000* 

หมายเหตุ: Dependent variable: ระดบัการสนบัสนุนแนะนาํต่อ R = .646, R2= .418, Adjusted R2 = .408,  F = 41.944 

                   * มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

 จากตารางท่ี 3 พบว่า การรับรู้ในคุณภาพการบริการมีความสัมพนัธ์กบัการตั้งใจเป็นผูส้นบัสนุนการแนะนาํต่อ

ของลูกคา้ร้านกาแฟคริสตลั บ็อกซ์ คอฟฟ่ี อย่างมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2ดา้น ไดแ้ก่ ความรู้จกัเขา้ใจรับรู้

ความตอ้งการของลูกคา้ และคุณภาพอาหาร ส่วนรูปธรรมของการให้บริการ การบริการท่ีน่าเช่ือถือและไวว้างใจ 

การตอบสนองความต้องการของลูกค้า และการให้ความเช่ือมัน่แก่ลูกค้า ไม่มีความสัมพนัธ์กับการตั้ งใจเป็น

ผูส้นบัสนุนการแนะนาํต่อของลูกคา้ร้านกาแฟคริสตลั บอ็กซ์ คอฟฟ่ี 

 

4.7 การอภิปรายผล 

 ผลการศึกษา พบว่า ลูกคา้มีความคาดหวงัในคุณภาพการบริการของร้านกาแฟคุณภาพท่ีดีอยู่ในระดบัเห็นดว้ย

อย่างยิ่ง 4 ดา้น ระดบัเห็นดว้ย 2 ดา้น และการรับรู้ในคุณภาพการบริการของร้านกาแฟคริสตลั บ็อกซ์ คอฟฟ่ี อยู่ใน

ระดบัเห็นดว้ยทั้ง 6 ดา้น การตั้งใจเป็นผูส้นบัสนุนการแนะนาํต่อของลูกคา้ร้านกาแฟอยู่ในระดบักลาง จดัเป็นกลุ่ม

บุคคลผูส้นบัสนุนทัว่ ๆ ไปหรือเฉยๆ (Passive) การเปรียบเทียบความแตกต่าง พบว่า ค่าเฉล่ียของความคาดหวงัสูง

กว่าการรับรู้ จาํนวน 5 ดา้น ไดแ้ก่ รูปธรรมของการให้บริการ การบริการท่ีน่าเช่ือถือและไวว้างใจ การใหค้วาม

เช่ือมัน่แก่ลูกคา้ ความรู้จกัเขา้ใจและรับรู้ความตอ้งการของลูกคา้ และคุณภาพอาหาร ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ลูกคา้ยงัไม่พึง

พอใจในคุณภาพการบริการในดา้นเหล่าน้ีท่ีไดรั้บ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวชัราพร ลาภา (2561) ท่ีพบว่า ค่าเฉล่ีย

ของความคาดหวงัสูงกวา่การรับรู้ในคุณภาพการบริการอยา่งมีนยัสาํคญัทั้ง 6 ดา้นซ่ึงหมายถึงลูกคา้ยงัไม่พึงพอใจใน

คุณภาพการบริการ ทั้งน้ีผลการศึกษายงัแสดงใหเ้ห็นว่าการรับรู้ในคุณภาพการบริการมีความสัมพนัธ์กบัการตั้งใจ

เป็นผูส้นบัสนุนการแนะนาํต่อของลูกคา้ร้านกาแฟคริสตลั บ็อกซ์ คอฟฟ่ี อย่างมีนยัสาํคญั 2 ดา้น ไดแ้ก่ ความเขา้ใจ

รู้จกัและรับรู้ความตอ้งการของลูกคา้ และคุณภาพอาหารสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรวิทย ์กาญจนัดา (2561) ท่ีผล

การศึกษาพบว่า การรับรู้ในคุณภาพการบริการมีผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติในดา้นของ

คุณภาพของอาหาร 

 

5. สรุปผลการศึกษา   

 1. ขอ้มูลทัว่ไป พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.00 มีอายุระหว่าง 20- 30 ปี ร้อยละ 60.00 

มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีร้อยละ 70.83 โดยอาชีพส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษา ร้อยละ 35.00 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

มากกวา่ 30,000 บาท จาํนวน ร้อยละ 28.33  
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 2. ความคาดหวงัในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านกาแฟคุณภาพการบริการท่ีดี มี 4 ดา้น ท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่

ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง ยกเวน้ 2 ดา้น คือ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และการใหค้วามเช่ือมัน่แก่

ลูกคา้ซ่ึงอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย  

 3. การรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านกาแฟคริสตลั บ็อกซ์ คอฟฟ่ี จงัหวดัเลย พบว่า ระดบัการ

รับรู้ในคุณภาพบริการทั้ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย  

 4. การตั้งใจเป็นผูส้นับสนุนการแนะนาํต่อของลูกคา้ร้านกาแฟ อยู่ในกลุ่มคนผูส้นับสนุนทัว่ไปหรือเฉยๆ 

(Passive) ต่อการแนะนาํ  

 5. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความคาดหวงัสูงกว่าค่าเฉล่ียของการรับรู้ 5 ดา้น คือ ดา้นรูปธรรมของการ

ใหบ้ริการ การบริการท่ีน่าเช่ือถือและไวว้างใจ การใหค้วามเช่ือมัน่แก่ลูกคา้ การเขา้ใจรู้จกัและรับรู้ความตอ้งการของ

ลูกคา้ และคุณภาพอาหารแสดงใหเ้ห็นวา่ลูกคา้ยงัไม่พึงพอใจคุณภาพการบริการท่ีไดรั้บ  

 6. การรับรู้ในคุณภาพการบริการมีความสัมพนัธ์กบัการตั้งใจเป็นผูส้นบัสนุนการแนะนาํต่อของลูกคา้อย่างมี

นยัสาํคญั 2 ดา้น ไดแ้ก่ ความรู้จกัเขา้ใจและรับรู้ความตอ้งการของลูกคา้ และคุณภาพอาหาร จึงเป็น 2 ปัจจยัหลกัท่ี

ส่งผลต่อการประกอบการของร้านกาแฟคริสตลั บอ็กซ์ คอฟฟ่ี อาํเภอเมือง จงัหวดัเลย 

 

ข้อเสนอแนะ  

 1. ขอ้เสนอแนะสาํหรับร้านกาแฟคริสตลั บ็อกซ์ คอฟฟ่ี ควรปรับคุณภาพบริการความรู้จกัเขา้ใจและรับรู้ความ

ตอ้งการของลูกคา้ และคุณภาพอาหาร โดยเสนอใหมี้การอบรมพนกังานเพ่ือสร้างจิตสาํนึกในการบริการท่ีดีและสร้าง

แรงจูงใจในการทาํงานเพ่ือให้พนักงานดูและเอาใจใส่ดูแลลูกคา้เป็นอย่างดี ในดา้นของคุณภาพอาหาร ควรจดัทาํ

เมนูอาหารสุขภาพเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของเมนูอาหาร โดยใชว้ตัถุดิบท่ีมีความสดใหม่ เพ่ือใหลู้กคา้ไดบ้ริโภค

อาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพในปริมาณท่ีเหมาะสมพอดี เน่ืองจากผลการศึกษา พบว่า คุณภาพการบริการมี

ความสัมพนัธ์กบัการตั้งใจเป็นผูส้นบัสนุนการแนะนาํต่อของลูกคา้อย่างมีนยัสาํคญั 2 ดา้น ไดแ้ก่ ความรู้จกัเขา้ใจ

และรับรู้ความตอ้งการของลูกคา้ และคุณภาพอาหาร  

 2. หลงัจากทาํการพฒันาคุณภาพการบริการแลว้ควรจดัใหมี้การประเมินคุณภาพการบริการเป็นประจาํ และตอ้ง

มีการสอบถามความพึงพอใจของลูกคา้อยูเ่สมอเพ่ือใหลู้กคา้กลบัมาใชบ้ริการในคร้ังถดัไป 

 3. สําหรับการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาว่าคุณภาพการบริการโดยใช้วิธีแบบผสมผสาน (Mixed Method)  

ทั้งการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสามารถนาํมาปรับปรุงคุณภาพการบริการไดช้ดัเจนข้ึน 
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มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 
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ศึกษากระบวนการทํางานในการผลติอาหารของสุกร บริษทั CSF  จาํกดั 

The study of working procedures of CSF’s Feed production 

นางสาวชลติา ธีระสัตยกุล และ ผศ. ดร.ฐานิตา ฆ้องฤกษ์ 

Chalita Theerasattayakun and Asst. Prof. Dr. Thanita Konglerk 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือหาแนวทางแกไ้ขกระบวนการทาํงานในการผลิตอาหารสุกรและ

แนวทางในการรักษาคุณภาพอาหารใหไ้ดม้าตรฐานของบริษทั CSF จาํกดั ซ่ึงทาํใหเ้กิดผลกระทบระหวา่งสตอ็กใน

ระบบคอมพิวเตอร์กบัสตอ็กการใชจ้ริงของวตัถุดิบและยาของสุกรคลาดเคล่ือน ส่งผลต่อตน้ทุนการผลิตอาหารสุกร

ท่ีสูงข้ึน และอาหารไม่ไดคุ้ณภาพตามสูตรมาตรฐาน ส่งผลกระทบทาํใหสุ้กรในฟาร์มมีอาการป่วยสูญเสีย และมีการ

เจริญเติบโตท่ีล่าชา้ นํ้าหนกัจบัขายไม่ไดต้ามมาตรฐานการเล้ียง โดยผูศึ้กษาจะใชท้ฤษฎีทางการบริหารและจดัการ

รวมทั้งหมด 3 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีแนวคิดเก่ียวกบัการวิเคราะห์สาเหตุดว้ยผงักา้งปลา (Fishbone Diagram) โดยการเกบ็

ขอ้มูลจากการสอบถามและสมัภาษณ์พนกังานในบริษทัโดยตรงเพ่ือเกบ็ขอ้มูล รับฟังปัญหาและสาเหตุ มีการจดั

ประชุมระดมความคิดเพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุหลกัและสาเหตุรองดว้ยการกาํหนดหวัขอ้ของปัญหา คือ ปัญหา

กระบวนการในการผลิตอาหารสุกร มีการรวบรวมรายงานสตอ็กวตัถุดิบและยาของสุกรจากสาํนกังานรับคาํสัง่ซ้ือ

และจากฝ่ายผลิตมาวิเคราะห์ขอ้มูล ทฤษฏีการบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร(TQM) และทฤษฎีการบริหารภายใน

องคก์ร (POSDCoRB) มาใชใ้นการศึกษา พบวา่พนกังานมีปัญหาดา้นการใชภ้าษาทางการส่ือสารระหวา่งแรงงาน

ไทยกบัแรงงานต่างดา้ว และมีทกัษะในการทาํงานท่ียงัไม่เหมาะสมต่อการทาํงาน  จึงหาแนวทางการแกไ้ขโดยการ

วางผงัโครงสร้างองคก์รใหม่ มีการวางแผนและกาํหนดกระบวนการทาํงานอยา่งเป็นขั้นตอน แบ่งบทบาทหนา้ท่ี

ของพนกังานแต่ละแผนกอยา่งชดัเจน มีการจดัสรรพนกังานท่ีเช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบคุณภาพวตัถุดิบ-ยาของสุกร

และอาหารสุกร รวมทั้งตรวจสอบการทาํงานของเคร่ืองจกัรอุปกรณ์อยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพ

ของอาหารสุกรและคุณภาพชีวิตของพนกังานทุกคนใหดี้ข้ึน เปิดโอกาสใหพ้นกังานมีส่วนร่วมและทาํงานเป็นทีม

ในเป้าหมายร่วมเดียวกนั และสนบัสนุนใหพ้นกังานมีการพฒันาทกัษะดา้นการทาํงานท่ีดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

คาํสาํคัญ : กระบวนการทาํงานในการผลิตอาหารสุกร, คุณภาพของอาหารสุกร, ทฤษฏี TQM, ทฤษฎ ีPOSDCoRB 
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Abstract 

The purpose of this study is to find a solution for the working procedure of pig feed Production and solution to 

maintain standard feed quality of CSF company Ltd. This causes the impact of the incorrect stock of raw materials 

and medicines for pig in the system and actual stock. Causing the high production cost of pig feed, and feed quality 

is not up to standard formula, causing illness of pigs in the farm, losing , slow growth and non-standard weight for 

selling. Student will use altogether 3 management theories which are Fishbone Diagram, by collecting datas directly 

from questionnaires and interviews from employees in the company, listening to problems and causes, and 

brainstorming in order to analysing the main cause and sub cause by specific problem topics, which is a problem 

of pig feed Production procedure.   Collecting stock report of raw materials and medicines from office and 

production for analysis., The theory of quality management throughout the Organisation (TQM), and POSDCoRB 

Theory for studying, found that employees have communication problem between Thai labor and foreign labor, 

and improper working skills. Therefore finding solutions to the problem by renew organisation chart, defining the 

work process step by step, clear roles and duties of employees in each department, expertise allocation in quality 

control of raw materials -  medicines and pig feed, including the checking operation of machinery and equipment 

regularly for development of feed quality and employees’ better life quality.  Provide opportunities for employees 

to participate and work as a team in the same goal and encourage employees to continuously develop their working 

skills. 

Keywords : Working procedure in pig’s feed production, quality of pig feed, TQM  Theory, POSDCoRB Theory 

 

บทนํา 

ปัจจุบนั บริษทั CFS จาํกดั พบกบัปัญหากระบวนการทาํงานในการผลิตอาหารสุกร อนัเกิดมาจากพนกังาน

ในองค์กรมีปัญหาดา้นการส่ือสารท่ีไม่ชดัเจนและยงัไม่รู้ถึงบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง ส่งผลให้เกิดการทาํงานท่ี

ซํ้ าซ้อน อีกทั้งปัญหาดา้นระบบสต๊อกวตัถุดิบและยาไม่ตรงกบัขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร์ เน่ืองจากในระบบ

คอมพิวเตอร์เป็นสูตรท่ีตรงตามมาตรฐานแต่การตกัตวงของพนกังานนั้นยงัขาดความแม่นยาํ ปัญหาการมีวตัถุดิบ

และยาของสุกรติดคา้งอยู่บนถงัไซโล ทาํใหเ้ม่ือผสมสูตรอาหารออกมาเกิดความผิดพลาด ขาดคุณภาพและไม่ตรง

ตามมาตรฐานของสูตร ส่งผลกระทบใหส้ต๊อกวตัถุดิบและยาของสุกรในระบบไม่ตรงกบัยอดจริงท่ีใชไ้ป ทาํใหฝ่้าย

สาํนกังานไม่ทราบยอดสั่งซ้ือจริงท่ีจะตอ้งสต๊อกวตัถุดิบและยาของสุกรไวใ้นโกดงั กระบวนการทาํงานเกิดความ
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ล่าชา้ อีกทั้งยงัส่งผลใหต้น้ทุนในการผลิตสูงข้ึนจากการตกัตวงวตัถุดิบและยาท่ีมากเกินปริมาณ สูตรอาหารไม่ได้

เป็นไปตามมาตรฐานของบริษทั ส่งผลกระทบใหสุ้กรในฟาร์มมีอาการป่วยสูญเสียและมีการเจริญเติบโตท่ีล่าชา้ 

นํ้ าหนกัจบัขายไม่ไดต้ามมาตรฐานการเล้ียงดู ผูวิ้จยัเลง็เห็นถึงความสาํคญัของปัญหา จึงจดัทาํเล่มวิจยัน้ีข้ึนเพ่ือหา

แนวทางในการแกไ้ขกระบวนการทาํงานในการผลิตอาหารของสุกรของบริษทั CSF จาํกดัและแนวทางในการ

รักษาคุณภาพอาหารของสุกรใหไ้ดต้รงตามสูตรมาตรฐาน โดยผูวิ้จยัจะนาํผลจากการศึกษาไปใชเ้ป็นแนวทางใน

การปรับโครงสร้างการบริหารกระบวนการทาํงานของบริษทัใหม่ มีการปรับเปล่ียนระบบการจดัการบริหาร    สต๊

อกวตัถุดิบและยาของสุกรให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือนาํสู่การพฒันาคุณภาพการผลิตอาหารสุกรและคุณภาพ

ชีวิตของพนกังานทุกคนใหดี้ยิ่งข้ึนสืบต่อไป  

ทบทวนวรรณกรรม 

ในการศึกษาคน้ควา้เร่ือง “ การศึกษากระบวนการทาํงานในการผลิตอาหารของสุกร บริษทั  CSF  จาํกดั ” 

ผูศึ้กษาไดร้วบรวมแนวคิด ทฤษฎีและองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือนาํมาใชป้ระกอบการศึกษาคน้ควา้และสนบัสนุน

ขอ้มูลตลอดจนสามารถนาํผลการศึกษาไปใชป้ระโยชนใ์หบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้ท่ีกาํหนดไวต้าม

หวัขอ้ต่อไปน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบัการวิเคราะห์สาเหตุดว้ยผงักา้งปลา (Fishbone Diagram)   

 

รูปที่ 1  ส่วนประกอบของผงักา้งปลา 

ท่ีมา: http://www.research-system.siam.edu/images/IE/Chanida/1.2557/1/6.pdf 

 

การกาํหนดปัจจยัเป็นขอ้หลกัเพ่ือเอาไวร้ะบุสาเหตุของปัญหาและกาํหนดปัญหาสาเหตุต่างๆ เพ่ือสามารถนาํไปแยก

ตามกระบวนการทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งเป็นระบบและเป็นเหตุเป็นผล โดยใชห้ลกัการ 4M1E ประกอบไปดว้ย 
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 M Man คนงานหรือพนกังานหรือบุคลากร 

 M Machine เคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์อาํนวยความสะดวก 

 M Material วตัถุดิบหรืออะไหล่อุปกรณ์อ่ืนๆท่ีใชใ้นกระบวนการ 

 M Method กระบวนการทาํงาน 

 E Environment อากาศสถานท่ีความสวา่งและบรรยากาศการทาํงาน 

 

2. ทฤษฏีการบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร (Total Quality Management  TQM) 

Total Quality Management หรือ TQM เป็นระบบบริหารคุณภาพท่ีมุ่งเนน้การใหค้วามสาํคญัสูงสุดต่อ

ลูกคา้ภายใตค้วามร่วมมือของพนกังานทัว่ทั้งองคก์รท่ีจะปรับปรุงงานอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหต้อบสนองความตอ้งการ

ได ้TQM จึงเป็นแนวทางท่ีหลายองคก์รนาํมาใชป้รับปรุงงาน TQM เป็นระบบท่ีมองภาพรวมของทั้งองคก์ร ระบบน้ี

ลูกคา้จะเป็นผูก้าํหนดมาตรฐานหรือความตอ้งการ เป็นระบบท่ีปรับปรุงการวางแผน การจดัองคก์ร และการทาํความ

เขา้ใจในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัแต่ละบุคคลในแต่ละระดบั เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพใหมี้ความยืดหยุน่และ 

สามารถแข่งขนัได ้ TQM เป็นระบบท่ีสามารถนาํไปใชไ้ดก้บัทุกองคก์ร ประสิทธิภาพของการจดัองคก์รในระบบน้ี

ข้ึนอยูก่บัการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของทุกคนในการนาํองคก์รไปสู่เป้าหมาย (ธงทิว ปฎิสังข,์2555) 

 

3. ทฤษฎีการบริหารภายในองคก์ร (POSDCoRB) 

POSDCoRB คือ หลกัในการบริหารจดัการองคก์รท่ีใชก้นัทั้งในภาครัฐและเอกชน ท่ีผูมี้อาํนาจบริหารมี

หนา้ท่ีและบทบาทการบริหารอยู ่7 ประการ คือ 

P- Planning หมายถึง การวางแผน ไดแ้ก่ การจดัวางโครงการและแผนงานต่างๆ ข้ึนมาไวล่้วงหนา้ 

O-Organizing หมายถึง การจดัองคก์าร ไดแ้ก่ การแบ่งงาน การกาํหนดส่วนงาน โครงสร้างขององคก์าร 

การกาํหนดตาํแหน่งงานต่างๆ พร้อมกบัอาํนาจหนา้ท่ี 

S-Staffing หมายถึง การจดัการเก่ียวกบัตวับุคคลในองคก์าร นบัตั้งแต่ การจดัอตัรากาํลงั การสรรหา การ

คดัเลือก การบรรจุแต่งตั้งบุคคล การเล่ือนขั้น เล่ือนตาํแหน่ง เงินเดือน การโยกยา้ย การพฒันาบุคคลในองคก์าร

เร่ือยไปจนกระทัง่การใหบุ้คคลพน้จากตาํแหน่ง 

D-Directing หมายถึง การอาํนวยงาน ไดแ้ก่ การทาํหนา้ท่ีในการตดัสินใจ วินิจฉยัสัง่การ มอบหมายการ

งานไปใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา หลงัจากนั้นตอ้งใชภ้าวะของการเป็นผูน้าํในการกระตุน้จูงใจคนใหย้อมรับในผูบ้ริหาร 
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Co- Coordinating หมายถึง การประสานงาน ไดแ้ก่ การทาํหนา้ท่ีในการประสานกิจกรรมต่างๆท่ีแบ่งแยก

ออกไปเป็นส่วนงานยอ่ยๆ เพ่ือใหทุ้กภาคส่วนสามารถทาํงานประสานสอดคลอ้งกนั และมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกนั 

R- Reporting หมายถึง การรายงาน ไดแ้ก่ การทาํหนา้ท่ีรับฟังรายงานผลการปฏิบติังานของบุคคลและ

หน่วยงานท่ีเป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดร้ายงานมา การรายงานถือเป็นมาตรการในการตรวจสอบและควบคุมงานดว้ย 

B- Budgeting หมายถึง การงบประมาณ ไดแ้ก่ หนา้ท่ีท่ีเก่ียวกบัการจดัทาํงบประมาณ การจดัทาํบญัชีการใช้

จ่ายเงินและการตรวจสอบควบคุมดา้นการเงิน การบญัชีของหน่วยงานนัน่เอง (ขนิษฐา อาํนกัมณี ,2558 ) 

 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 เพชรนํ้าหน่ึง เดชทิพยพ์รพงศ ์, จรรยาวรรธน์ นามวิจิตร์ิ (2560)  ทาํการวิจยัเร่ือง สถานการณ์สารพิษจาก

เช้ือราในอาหารสตัวแ์ละวตัถุดิบอาหารสัตวบ์างทอ้งท่ีของประเทศ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือหาขอ้มูลในการควบคุม

ระดบัของสารพิษจากเช้ือราในอาหารสัตวแ์ละวตัถุดิบภายในประเทศไทย อีกทั้งเป็นแนวทางในการจบัสารพิษจาก

เช้ือราในอาหารสัตว ์โดยใชข้อ้มูลจาํนวนทั้งหมด 2,025 ตวัอย่าง จากวตัถุดิบท่ีนาํมาใชเ้ป็นอาหารสุกรจากฟาร์ม

เกษตรกรและโรงงานอาหารสัตวบ์างทอ้งท่ีในประเทศไทย แลว้นาํตวัอย่างมาวิเคราะห์ปริมาณสารพิษจากเช้ือรา 

ดว้ยวิธีการ ELISA เป็นระยะเวลา 8 เดือน จากผลการรายงานพบว่าในวตัถุดิบและอาหารสตัวมี์ค่าเฉล่ียสารพิษจาก

เช้ือรายอมรับได ้ตามมาตรฐานของ EU2003/100/EC แต่พบค่าความแปรปรวน ของค่าสารพิษจากเช้ือราในตวัอย่าง

อาหารและวตัถุดิบบางชนิดค่อนขา้งสูง ดงันั้นการควบคุมระดบัของสารพิษจากเช้ือราในวตัถุดิบเป็นส่ิงสาํคญัและ

หากจาํเป็นควรมีการใชส้ารจบัสารพิษจากเช้ือในอาหารสาํเร็จรูป 

 

วธีิการศึกษา 

การรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดท้าํการเก็บขอ้มูลโดยการสาํรวจเพ่ือใหไ้ดค้าํตอบของการแกไ้ขปัญหา 

แบ่งการเก็บขอ้มูลออกเป็น 2 ประเภท คือ ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data)  โดยการสอบถามและสัมภาษณ์พนกังาน

ในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในส่วนสาํนกังานและส่วนผลิต ทาํการประชุมระดมความคิดเพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุดว้ยผงั

กา้งปลา(Fishbone Diagram) ขอ้มูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) โดยการนาํรายงานสต๊อกวตัถุดิบและยาของสุกร จาก

สาํนกังานรับคาํสัง่ซ้ือและฝ่ายผลิต มาเป็นขอ้มูลเพ่ือใชวิ้เคราะห์ในการศึกษา ผูวิ้จยัไดท้าํการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจาก

การสัมภาษณ์และระดมความคิดจากพนักงานบริษทั CSF จาํกดั จาํนวน 10 คน เป็นตวัแทนจากฝ่ายสํานักงาน

จาํนวน 4 คนและฝ่ายผลิตจาํนวน 6 คน ผ่านแนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารและจดัการรวม 3 ทฤษฎี ไดแ้ก่ แนวคิด

เก่ียวกบัการวิเคราะห์สาเหตุดว้ยผงักา้งปลา (Fishbone Diagram) โดยมีการตั้งคาํถาม อาทิ มีปัญหาและอุปสรรคท่ี

พบในกระบวนการทาํงานอย่างไร อุปกรณ์เคร่ืองมือรวมถึงสภาพแวดลอ้มเอ้ืออาํนวยต่อการทาํงานหรือไม่ ทฤษฏี
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การบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร(TQM) โดยมีการตั้งคาํถาม อาทิ ตอ้งการใหบ้ริษทัจดัการฝึกอบรม พฒันาทกัษะใน

เร่ืองใด หลงัจากผลิตอาหารสุกรเสร็จแลว้มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพหรือไม่ ทฤษฎีการบริหารภายในองค์กร 

(POSDCoRB) โดยมีการตั้งคาํถาม อาทิ การแบ่งหนา้ท่ีงานของแต่ละคน ชดัเจนหรือไม่ ตอ้งการบุคลากรท่ีมีความ

เช่ียวชาญเพ่ิมเติมหรือไม่ และไดน้าํขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ตามแนวคิดทฤษฎีดงักล่าวมาขา้งตน้ มาเป็น

แนวทางพฒันากระบวนการทาํงานในการผลิตอาหารสุกรใหไ้ดคุ้ณภาพตรงตามมาตรฐานของบริษทั CFS จาํกดั 

 

ผลการศึกษาและอภิปราย 

จากการเก็บขอ้มูลผ่านวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากพนกังานกลุ่มตวัอย่างบริษทั CSF จาํกดั แบ่งเป็น ฝ่าย

สาํนกังาน ฝ่ายผลิตและฝ่ายโกดงั จาํนวน 10 คน ผ่านการประชุมระดมความคิดและการสัมภาษณ์ โดยพนกังานมี

ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหากระบวนการทาํงานในการผลิตอาหารของสุกรเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ผูวิ้จยัไดข้อ้ 

สรุปจากฝ่ายสาํนกังานว่า พนกังานตอ้งการใหบ้ริษทัพฒันาในเร่ืองของภาษาแรงงานต่างดา้วและตอ้งการใหมี้การ

ฝึกพนกังานแต่ละบุคคลให้สามารถทาํงานไดใ้นทุกหนา้ท่ี อีกทั้งยงัพบปัญหาของราคาวตัถุดิบและยาสุกรท่ีไม่

แน่นอนส่งผลต่อการผลิต ทาํใหเ้กิดการขาดทุน ปัญหาการนบัสต๊อกในคอมพิวเตอร์และสต๊อกในโกดงัไม่ตรงกนั

และปัญหาการวางบิลอาหารผิดทาํให้คิดราคาอาหารไม่ตรงตามสูตร ในส่วนของฝ่ายผลิต พนกังานตอ้งการให้

บริษทัพฒันาตา้นการดูแลเคร่ืองจกัรอุปกรณ์และมีหลกัการเก่ียวกบัการจดัการผลิตอาหารสุกรแบบวนัต่อวนั โดย

ใหมี้การใชว้ตัถุดิบท่ีใหม่ ตรวจสอบวตัถุดิบก่อนผลิตทุกคร้ัง เพ่ือใหไ้ดว้ตัถุดิบท่ีผา่นมาตรฐานมาผลิตอาหารสุกร  

ฝ่ายผลิตมีการแบ่งหนา้ท่ีการทาํงานท่ีไม่ชดัเจนจนเกิดการทาํงานซํ้ าซอ้นของแรงงานต่างดา้ว ดงันั้นทางบริษทัจึง

จาํเป็นตอ้งมีบุคลากรท่ีมีความเชียวชาญทางดา้นการส่ือสาร ดา้นเคร่ืองจกัรและคุณภาพของอาหารสุกรเพ่ือใหก้าร

ทาํงานมีคุณภาพมากข้ึน ในส่วนของฝ่ายผลิตยงัพบปัญหาสําคญั คือ ปัญหาเคร่ืองจกัรดบัและปิดเองขณะผลิต 

ปัญหาส่ิงแปลกปลอมปนเขา้มาในการผลิต เช่น เหลก็ ไม ้ทาํใหเ้กิดการขดัขอ้งในการผลิตอาหารสุกรและมีอุปกรณ์

เคร่ืองมือ รวมถึงสภาพแวดลอ้มไม่เอ้ืออาํนวยต่อการทาํงาน คือ แสงสวา่งไม่เพียงพอและวอลส่ื์อสารไม่เพียงพอใน

การทาํงาน ในส่วนของฝ่ายโกดงัพบว่า พนกังานตอ้งการใหท้างบริษทัมีการตรวจสอบคุณภาพของวตัถุดิบและยา

ก่อนนาํมาจดัเก็บ ตอ้งเป็นวตัถุดิบท่ีใหม่ ไม่มีความช้ืน ไม่มีส่ิงปนเป้ือน มีสภาพพร้อมสาํหรับการผลิตทุกคร้ัง ใน

ส่วนของปัญหาส่วนโกดงัท่ีพบ บริษทัมีปัญหาเร่ืองการตกัตวงวตัถุดิบผิดพลาดจากการท่ีแรงงานต่างดา้วไม่เขา้ใจ

ในการส่ือสาร อีกทั้งปัญหานก หนู ทาํรัง กดักินวตัถุดิบพร้อมท้ิงมูล จึงทาํใหว้ตัถุดิบและยาสุกรเกิดการปนเป้ือน   

รวมถึงสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เอ้ืออาํนวย มีการฟุ้งกระจายของวตัถุดิบและยาในระหวา่งการผสมอาหารของสุกร  

จากปัญหาท่ีพบดงักล่าวมาขา้งตน้ทั้งหมดอนัเป็นสาเหตุใหบ้ริษทั CFS จาํกดัพบปัญหาจากกระบวนการ

ทาํงานในการผลิตอาหารสุกรและมีคุณภาพอาหารท่ีไม่ตรงตามมาตรฐานของบริษทั ผูวิ้จยัไดน้าํแนวทางเลือก 3 

แนวทาง มาใชใ้นการจดัการปัญหาดงักล่าว ไดแ้ก่  

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 273



 

แนวทางเลือกท่ี 1: การจดัการองคก์ร  

ปรับโครงสร้างผงัองคก์รใหม่ใหพ้นกังานมีบทบาทหนา้ท่ีในการทาํงานอยา่งชดัเจน โดยแบ่งเป็น 

แผนกบญัชี มีหนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนทาํเช็คและบนัทึกการจ่ายเช็คพร้อมตรวจสอบความ

ถูกตอ้งของการบนัทึกจดัเก็บใบสาํคญั จ่ายเช็คเรียงตามเลขท่ีใบสาํคญัจ่ายใหส้ามารถอา้งอิงได ้มีการบนัทึกบญัชี

สาํหรับการซ้ือและจดัทาํสรุปยอดในสมุดรายวนัซ้ือและจดัทาํใบสาํคญัทัว่ไป พร้อมทั้งบนัทึกบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งทุก

ส้ินเดือนมีการจดัทาํรายงานเจา้หน้ีคงคา้งทุกส้ินเดือน 

แผนกธุรการรับคาํสัง่ซ้ือ มีหนา้ท่ีดูสต๊อกวตัถุดิบและยาของสุกรวา่ใชไ้ปเท่าไรและเหลือเท่าไรในแต่ละ  

วนั เพ่ือสรุปและส่งยอดการสัง่ซ้ือไปยงัฝ่ายจดัซ้ือ คอยติดตามผลการสัง่ซ้ือเพ่ือใหมี้วตัถุดิบและยาของสุกรใชไ้ด้

อยา่งต่อเน่ือง มีการตรวจนบัสต๊อกของจริงเพ่ือมาตรวจสอบยอดวตัถุดิบและยาของสุกรในระบบคอมพิวเตอร์วา่

ตรงกนัจริงไหมและคอยตรวจสอบยอดรายรับรายจ่ายของบริษทัใหอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์กาํหนด 

แผนกธุรการจดัซ้ือ มีหนา้ท่ีคอยรับสินคา้ท่ีมาส่งและตรวจนบัเพ่ือนาํเขา้ระบบคอมพิวเตอร์การซ้ือและทาํ

รายงานการใชว้ตัถุดิบและยาของสุกร ตรวจนบัสต๊อกเพ่ือยืนยนัยอดกบัฝ่ายสัง่ซ้ือ 

แผนกคลงัวตัถุดิบ มีหนา้ท่ีรับวตัถุดิบและยานาํเขา้ท่ีจดัเก็บเพ่ือเบิกจ่ายวตัถุดิบท่ีจะนาํมาใชใ้นแต่ละวนั

และจดัทาํสต๊อกทุกวนัส่งออฟฟิศ (ธุรการรับคาํสัง่ซ้ือ) 

แผนกคลงัยา มีหน้าท่ีคอยเก็บเวชภณัฑ์ยาท่ีมาส่งเก็บเขา้ท่ีและรับยอดจาํนวนการสั่งใช้เพ่ือจดัยาตาม

จาํนวนท่ีจะใชส่้งใหฝ่้ายผลิตและมีการจดัทาํสต๊อกและตรวจสอบยอดการใชจ้ริง 

แผนกฝ่ายผลิต มีหนา้ท่ีทาํรายงานการผลิตสูตรอาหารของสุกรแต่ละวนัและผสมอาหารสุกรโดย มีการออ

กบิลอาหารสุกรและเช็คอาหารสุกรใหต้รงตามเอกสารก่อนนาํส่งไปยงัฝ่ายขนส่ง และตอ้งคาํนวณสต๊อกอาหารสุกร

ในแต่ละวนัวา่มีจาํนวนก่ีตนั เพ่ือปล่อยอาหารใส่รถขนส่งและนาํไปส่งใหฟ้าร์มในเครือบริษทั CSF จาํกดั 

แผนกช่างซ่อมบาํรุง มีหนา้ท่ีดูแลตรวจสอบและดาํเนินการซ่อมแซมและบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรให้อยู่ใน

สภาพพร้อมใชง้านและงานดา้นไฟฟ้า 

แผนกขนส่ง มีหนา้ท่ีขบัรถจดัส่งอาหารของสุกรจากคลงัสินคา้ไปยงัฟาร์มในเครือบริษทั CSF จาํกดั และ

ดูแลรักษารถใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 

 

แนวทางเลือกท่ี 2: การจดัหาพนกังาน 

 จากการสัมภาษณ์พนักงานพบว่าพนักงานในบริษทั CSF จาํกดั บางส่วนยงัมีความรู้ความสามารถไม่

เพียงพอต่อหน้าท่ีท่ีได้รับ เน่ืองจากพนักงานบริษทับางคนเป็นแรงงานต่างด้าวซ่ึงขาดความเช่ียวชาญและไม่

สามารถส่ือสารไดอ้ย่างเขา้ใจ จึงมีแนวคิดการจดัหาพนกังานเพ่ิมเติม โดยการแสวงหาคนท่ีมีความรู้ความสามารถ

ตรงกบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย เพ่ือสานต่อเป้าหมายของบริษทัจนประสบความสาํเร็จ 
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แนวทางเลือกท่ี 3: การบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร  

จากการสัมภาษณ์พนักงานทาํให้ทราบว่าพนักงานบางตาํแหน่งยงัมีทกัษะการทาํงานไม่เพียงพอต่อ

บทบาทหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ ส่งผลทาํใหคุ้ณภาพของสินคา้ไม่ไดม้าตรฐานตามท่ีนกัวิชาการตั้งไว ้จึงนาํแนวคิด TQM มา

พฒันาและปรับปรุงคุณภาพสินคา้ให้ตรงความตอ้งการของลูกคา้ ( ส่วนของฟาร์มสุกรในกลุ่มธุรกิจบริษทั CSF 

จาํกดั ) ใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจและเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑอ์าหารสัตวแ์ละยกระดบัคุณภาพชีวิตของพนกังานใน

บริษทัทุกคนเพ่ือเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีส่วนร่วมและทาํงานเป็นทีมเดียวกนั มีเป้าหมายเดียวกนัและสนบัสนุนให้

พนกังานมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง โดยหลกัการสาํคญัของ TQM แบ่งออกเป็น 3 หวัขอ้ ดงัน้ี 

1.การให้ความสําคญักบัลูกคา้ โดยลูกคา้ของบริษทั คือ ฟาร์มสุกรในเครือบริษทั CSF จาํกดั ซ่ึงตอ้งการ

ผลิตภณัฑอ์าหารสุกรท่ีมีคุณภาพ กล่าวคือ อาหารสุกรท่ีมีคุณค่าโภชนาตรงตามความตอ้งการของสุกรแต่ละระยะ 

และประกอบสารเสริมหรือยาปฏิชีวนะอย่างถูกตอ้งนอกจากน้ีตอ้งปราศจากส่ิงปนเป้ือนหรือเช้ือโรคและสารพิษ

ต่างๆ เพ่ือใหสุ้กรเจริญเติมโตดว้ยความสมบูรณ์แข่งแรง เล้ียงไดน้ํ้าหนกัตามาตรฐานในระยะเวลาและประสิทธิภาพ 

2.การพฒันาและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง โดยเราไดรั้บคาํร้องเรียนจากฟาร์มสุกรในเครือ ในเร่ืองสุกรใน

ฟาร์มป่วยและไดส้ั่งยาปฏิชีวนะมาในสูตรอาหารของสุกร แต่สุกรบางชุดในฟาร์มยงัคงมีอาการป่วย ทาํให้มีการ

เจริญเติมโตชา้ลงและมีความเสียหายเกิดข้ึน บริษทัจึงไดต้รวจสอบคุณภาพอาหารสุกรและกระบวนการผลิตแต่ละ

ขั้นตอน จนมาพบปัญหากระบวนการในการผลิตอาหารของสุกร 

3.ฝึกอบรมพฒันาทกัษะพนกังาน โดยการใหค้วามรู้ความเขา้ใจต่องานท่ีไดรั้บผิดชอบเพ่ือใหก้ารทาํงานมี

ประสิทธิภาพ ทางบริษทัมีความมุ่งหวงัท่ีจะสร้างพนกังานใหเ้ป็นมืออาชีพ เพ่ือนาํความสามารถไปใชท่ี้หนา้งาน 

โดยดึงเอาความรู้ และเทคนิคของแต่ละคนออกมาใหไ้ดม้ากท่ีสุด ผ่านการฝึกฝนอบรมดา้นทกัษะฝีมือ และความรู้

ดา้นภาษา 

 

สรุปผลการศึกษา 

จากสาเหตุของปัญหาท่ีพบว่า บริษทั CSF จาํกดั มีกระบวนการในการผลิตอาหารของสุกรท่ีผิดพลาด อนั

เกิดมาจากความบกพร่องในการทาํงานของพนักงาน ทาํให้กระบวนการผสมอาหารไม่ไดต้ามสูตรมาตรฐานท่ี

นกัวิชาการกาํหนดไว ้ส่งผลกระทบใหสุ้กรในฟาร์มมีอาการป่วยสูญเสียและมีการเจริญเติบโตท่ีล่าชา้ นํ้ าหนกัจบั

ขายไม่ไดต้ามมาตรฐานการเล้ียงดู ผูวิ้จยัจึงไดจ้ดัทาํเล่มวิจยัน้ีข้ึนเพ่ือรวบรวมขอ้มูลปัญหาและหาแนวทางการแกไ้ข

ปัญหาดงักล่าว ผูวิ้จยัไดข้อ้สรุปว่าแนวทางเลือกท่ีเหมาะสมกบัการแกปั้ญหาดงักล่าวมีอยู ่3 แนวทางเลือก คือ แนว

ทางเลือกท่ี 1 การจดัการองค์กร โดยการวางผงัโครงสร้างบริษทัใหม่และกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีการทาํงานของ

พนกังานในองคก์รใหช้ดัเจน เป็นระบบมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากพนกังานมีการทาํงานซํ้ าซอ้นเพราะไม่รู้บทบาทหนา้ท่ี
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ในการทาํงานของตน แนวทางเลือกท่ี 2 การจดัสรรพนกังาน เพ่ือแสวงหาพนกังานท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทางมา

รับผิดชอบดูแลการตรวจสอบคุณภาพวตัถุดิบ ยาและอาหารของสุกรภายหลงัการผลิตใหถู้กตอ้งตรงตามมาตรฐาน

การผลิต และแนวทางเลือกท่ี 3 การบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM) เพ่ือพฒันา

และปรับปรุงคุณภาพอาหารของสุกรใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีตอ้งการรวมถึงการเพ่ิมการอบรมทางดา้นภาษาและ

ศกัยภาพในการทาํงานให้แก่พนกังาน นาํไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวิตของพนกังานทุกคนใหดี้ยิ่งข้ึนอย่างต่อเน่ือง

และมัน่คงสืบไป 
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บทคดัย่อ 

 

     การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาในดา้นยอดขายท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมายของ

กิจการแครปยวัร์แฮนดปู์มา้น่ึง และหาแนวทางแกไ้ขปัญหาเพ่ือเพ่ิมยอดขายของกิจการ ซ่ึงมีการเกบ็ขอ้มูล 3 รูปแบบ 

คือการเกบ็ขอ้มูลทุติยภูมิ ขอ้มูลปฐมภูมิโดยวิธีการเกบ็แบบสอบถามสาํหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีเคยซ้ือสินคา้ จาํนวน 50 คน 

เพ่ือทราบถึงความพึงพอใจในสินคา้และบริการจากทางกิจการ และวิธีการเกบ็ขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์ลูกคา้ท่ีเคยซ้ือ

สินคา้ จาํนวน 6 คน เพ่ือทราบถึงปัญหาและความคิดเห็นจากลูกคา้โดยตรง และการสัมภาษณ์ลูกคา้ท่ีมีความสนใจ 

แต่ยงัไม่เคยซ้ือสินคา้ จาํนวน 2 คน เพ่ือทราบถึงสาเหตุท่ียงัไม่ตดัสินใจซ้ือสินคา้ เม่ือเกบ็ขอ้มูลและทาํการวิเคราะห์

ถึงปัญหาของกิจการ พบวา่จากการเกบ็ขอ้มูลทุติยภูมิโดยใชง้บกาํไรขาดทุนของกิจการ พบวา่ รายไดก้บังบประมาณ

โฆษณาส่งเสริมการขายมีความสัมพนัธ์กนั เช่น ในเดือนท่ีมีการโฆษณาในระดบัตํ่าส่งผลใหย้อดขายในเดือนนั้นตํ่า

เช่นกนั จากการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์พบปัญหาในดา้นระยะเวลาในการจดัส่ง 

รสชาติอาหาร บรรจุภณัฑ ์ความหลากหลายของเมนูอาหาร และลูกคา้ขาดความเช่ือมัน่ในตวัสินคา้เน่ืองจากทาง

กิจการไม่มีหนา้ร้านสาํหรับรับรองลูกคา้ ทาํใหลู้กคา้ไม่สามารถเห็นสินคา้จริงได ้โดยผูศึ้กษาไดเ้สนอแนวทางเลือก 

3 แนวทาง ดงัต่อไปน้ี แนวทางเลือกท่ี 1 การเขา้ถึงลูกคา้โดยการทาํ Macro Influencer และ Micro Influencer เพ่ือ

สร้างการรับรู้แบรนด์ไดอ้ย่างรวดเร็ว กวา้งขวาง ไม่จาํกดักลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มเป้าหมายค่อนขา้งเช่ือมัน่ในตวั

สินคา้เม่ือเห็นผูมี้ช่ือเสียงไดท้าํการรีวิว แนวทางเลือกท่ี 2 การพฒันาสินคา้ (Product Development) โดยการพฒันา

สินคา้ทั้งในดา้นรสชาติ บรรจุภณัฑ ์แนวทางเลือกท่ี 3 การเปิดหนา้ร้านแบบ TakeHome ในหา้งสรรพสินคา้ 

 

คาํสาํคัญ: การเพ่ิมยอดขาย 1, การรับรู้แบรนด์ 2, การพัฒนาสินค้า 3 
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Abstact 

     The objective of this study were to analyze the reason of the problems that the sales did not meet the target of 

the Crab Your Hand business and to find the resolution to enlarge the sales of the business. The data was collected 

by using three methods which are secondary data collection, primary data collection by questionnaires for 50 

customers who used to purchase the products in order to know the satisfaction of products and the service from the 

business, and the data collection method by interviewing 6 customers who used to purchase the products to know 

the problems and opinions directly from the customers and the interviews from 2 customers who are interested 

about the product, but they have never bought the products before in order to know that why they have not decided 

to purchase the product.  After the data was collected and analyzed, it was found that in the term of the secondary 

data collection using the profit and loss statements of the business found that the revenue and budget for promotional 

advertising are related. For example, if the month that has low advertising, the sales in that month are also low. In 

the term of the primary data collection from questionnaires and interviews, it was found that there is a problem with 

the delivery time, food flavor, packaging, variety of food menus. Besides, the customers do not have confidence in 

the product because the business does not have a storefront for customer testimonials.  As a result the customers 

cannot see the actual product.  Therefore, the researcher has proposed 3 alternatives.  Option 1, accessing the 

customers by creating the Macro Influencer and Micro Influencer in order to create brand awareness for customers 

quickly, spaciously and without limiting the target group.  Therefore, the target group is quite confident in the 

product when they see the celebrity review about the product.  Option 2, product development by improving the 

products about the taste and the packaging. And option 3, opening a Take Home store in a department store. 

 

Keyword: Increase the sales 1, Brand Awareness 2, Product development 3 

 

1. บทนํา 

 

     กิจการแครปยวัร์แฮนดปู์มา้น่ึง ก่อตั้งเม่ือปีพ.ศ. 2560  เป็นร้านอาหารเดลิเวอรร่ีท่ีจาํหน่ายทางออนไลนแ์ละผ่าน 

Application Partner เท่านั้น ไม่มีหนา้ร้านสาํหรับรับรองลูกคา้ อาหารประเภทอาหารทะเล ท่ีเนน้เมนูปูมา้น่ึงเป็น

หลกั เนน้คุณภาพท่ีความสดและวตัถุดิบตอ้งมีขนาดใหญ่ เช่น กรรเชียงปูจมัโบ ้เน้ือปูกอ้นจมัโบ ้กา้มปูจมัโบ ้ไข่ปู

มา้ และ ปูมา้น่ึงขนาด 3-4 ตวัต่อกิโลกรัม เมนูปูอ่ืนๆท่ีทาํมาจากปูมา้ เช่น ขนมจีนนํ้ายาปูกอ้นจมัโบ ้ขา้วผดัปูกอ้น 
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ไข่เจียวปู ยาํปูกอ้น ยาํไข่ปู เน้ือปูกอ้นจมัโบผ้ดัพริกเหลือง เน้ือปูกอ้นจมัโบผ้ดัผงกะหร่ี เป็นตน้ และมีอาหาร

ประเภทกุง้แม่นํ้ าเผา สามารถจดัส่งถึงบา้น ทัว่ประเทศไทย ปัญหาของกิจการแครปยวัร์แฮนด ์คือ ทางกิจการมี

เป้าหมายของยอดขายอยูท่ี่ 300,000 บาทต่อเดือน แต่จากผลประกอบการท่ีผ่านมา จะเห็นไดว้่าเดือนท่ียอดขายถึง

เป้าหมายคือ เดือนตุลาคม 2560 และเดือนมกราคม 2561 ซ่ึงทาํใหท้างกิจการไม่สามารถดาํเนินการตามเป้าหมายท่ี

จะขยายกิจการ โดยยอดขายเฉล่ียของปี 2560 อยู่ท่ีประมาณ 220,888 บาท และยอดขายเฉล่ียของปี 2561 อยู่ท่ี

ประมาณ 215,000  บาท จะเห็นไดว้่ายอดขายไม่มีการเติบโตในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมาโดยพิจารณาจากตารางยอดขาย

ดงัต่อไปน้ี  

 

Table 1 รายการยอดขายของกิจการ  

เดือน ยอดขายปี2560 ยอดขายปี2561 

มกราคม 0 312,000 

กมุภาพนัธ์ 0 223,000 

มีนาคม 0 227,000 

เมษายน 129,000 160,000 

พฤษภาคม 250,000 240,000 

มิถุนายน 163,000 166,000 

กรกฎาคม 149,000 132,000 

สิงหาคม 172,000 157,000 

กนัยายน 199,000 257,000 

ตุลาคม 383,000 276,000 

พฤศจิกายน 267,000   

ธนัวาคม 276,000   

ท่ีมา : รายการเดินบญัชีกิจการแครปยวัร์แฮนด ์

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

กลยุทธ์การเลือกกลุ่มเป้าหมาย Segmentation Target Positioning STP 

     STP Marketing คือ การใชร่้วมกนักบักลยุทธ์ทางการตลาด4P เช่น เม่ือตอ้งการทาํโปรโมชัน่ เราจาํเป็นตอ้งทราบ

วา่ลูกคา้ของกิจการเป็นกลุ่มไหน  ซ่ึงในการวางแผนกลยทุธ์ STP มีวิธีการวางแผนดงัน้ี 

1. Segmentation คือ การแบ่งส่วนการตลาด สามารถแบ่งไดจ้าก 
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1.1 Demographic ประชากรศาสตร์ คือการแบ่งด้วย อายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 

สถานการณ์แต่งงาน เช้ือชาติ ขนาดครอบครัว และศาสนา เป็นตน้ 

1.2 Geographic ภูมิศาสตร์ คือการแบ่งดว้ยภูมิศาสตร์ดา้นต่างๆ เช่น ภูมิภาค ทวีป จงัหวดั สภาพอากาศ อยู่ใน

เมือง อยูน่อกเมือง ขนาดเมือง และ ความหนาแน่นของประชากร เป็นตน้ 

1.3 Phychological หลกัจิตวิทยา คือการแบ่งดว้ยหลกัจิตวิทยาต่างๆ เช่น บุคลิกของลูกคา้ วฒันธรรม ความชอบ 

วิถีการดาํเนินชีวิต เป็นตน้ 

1.4 Behavioral พฤติกรรมศาสตร์ คือการแบ่งดว้ย พฤติกรรมผูบ้ริโภค เช่น ความถ่ีในการซ้ือสินคา้หรือการใช้

บริการ ทศันคติต่อสินคา้และบริการ จาํนวนท่ีใชสิ้นคา้แต่ละคร้ัง เป็นตน้ 

2. Targeting คือ การเลือกกลุ่มตลาดเป้าหมาย ดงัน้ี 

2.1 Mass Market คือ เลือกตลาดใหญ่ท่ีครอบคลุมทุก Segment จบัลูกคา้ทุกกลุ่ม แต่มีขอ้จาํกดัวา่ตอ้งเป็นบริษทั

ขนาดค่อนขา้งใหญ่ เพราะใชเ้งินทุนจาํนวนมาก 

2.2 Segment Marget คือ การเลือกเป้าหมายดว้ยการเลือกมาจาก Segment ท่ีแบ่งไดใ้น Segmentation เช่น แบ่ง

ดว้ยเพศ แลว้เลือกเป้าหมายเป็นเพศหญิง  

2.3 Niche Market คือ การเลือกตลาดเฉพาะกลุ่ม เป็นกลุ่มท่ีมีขนาดเล็ก มีความเฉพาะทาง เช่น สายการบินท่ี

ขายฉพาะเท่ียวบินส่วนตวัเท่านั้น โดยวิธีน้ีถึงจะมีลูกคา้ไม่มาก แต่ในการขายแต่ละคร้ังจะไดผ้ลตอบแทนจาํนวน

มาก การเลือกลูกคา้กลุ่มน้ีเหมาะกบัการทาํกาํไรดว้ยการสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัสินคา้ 

3. Positioning เป็นการกาํหนดจุดยืนของแบรนด ์เป็นการวางตาํแหน่งของผลิตภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย

ท่ีเลือกไว ้ซ่ึงหลกัๆแลว้ Positioning จะสามารถแบ่งออกเป็น 3 ดา้นดงัน้ี 

3.1 จุดยืนดา้นอารมณ์ (Emotional) เป็นจุดยืนท่ีเนน้ดา้นภาพลกัษณ์บรรยากาศและอารมณ์ร่วมกบัสินคา้โดย

การ Positioning แบบ Emotional ถือเป็นวิธีหน่ึงในการสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value Added) ใหก้บัสินคา้หรือบริการท่ี

ไดรั้บความนิยมในปัจจุบนั 

3.2 จุดยืนดา้นการใชง้าน (Functional) เป็นจุดยืนท่ีเนน้เก่ียวกบัคุณภาพของสินคา้หรือบริการฟังกช์ัน่ต่างๆใน

การใชง้านรวมทั้งความคุม้ค่าท่ีไดรั้บ ซ่ึงไม่ไดห้มายความว่าคุณภาพของสินคา้จะตอ้งคุณภาพสูงเสมอไป อาจจะ

เป็นสินคา้คุณภาพตํ่าลงมาแต่มีราคาท่ีสมเหตุสมผลกไ็ดเ้ช่นกนั 

3.3 จุดยืนดา้นความแตกต่าง (Differentiation) เป็นจุดยืนท่ีเนน้สร้างความแตกต่างแปลกใหม่เนน้ทาํส่ิงท่ีไม่มี

ใครเหมือนและไม่สามารถหาส่ิงทดแทนสินคา้เราไดซ่ึ้งขอ้ดีของจุดยืนในดา้นความแตกต่างคือเป็นการสร้าง

มูลค่าเพ่ิมใหก้บัสินคา้ไดเ้ช่นเดียวกบัจุดยืนดา้นอารมณ์ (Emotional) และไม่ตอ้งแข่งขนักบัคู่แข่งรายอ่ืนเน่ืองจาก

เป็นสินคา้ใหม่ 

 

กลยุทธ์  Influencer Marketing  

     Influencer Marketing หรือ Key Opinion Leader (KOL) คือ กลยุทธการตลาดท่ีอาศยัอิทธิพลทางความคิด 

เป็นเคร่ืองมือช้ินหน่ึงขององคก์รธุรกิจ ท่ีเกิดข้ึนพร้อมๆกบัยคุของส่ือดิจิตลัและโซเชียลมีเดีย โดยอาศยัการใหข้อ้มูล

ของเหล่า Influencer ท่ีอาจเป็น ‘ใครสักคน’ หรือ ‘กลุ่มคนสักกลุ่ม’ ท่ีมีผูติ้ดตามมากพอสมควร เพ่ือโนม้นา้วเหล่า

ผูติ้ดตามของพวกเขาใหห้นัมาใหค้วามสนใจกบัแบรนดข์องเรา (รัฐญา มหาสมุทร, 2559) 
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โดย Influencer สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภทคือ 

1. Influencer ใชแ้ลว้ใชต้าม เป็นกรณีท่ีผูติ้ดตามเห็น Influencer ใชแ้ลว้สวย ใชแ้ลว้ดี จึงใชต้าม เช่น การท่ีดาราใช้

สินคา้บางแบรนด ์แลว้กลายเป็นกระแส 

2. ใชต้าม Influencer แนะนาํ เป็นกรณีท่ีลูกคา้จะเช่ือทุกอย่างท่ี Influencer คนนั้นพูด หรือ มีความรู้จริงเก่ียวกบั

ผลิตภณัฑน์ั้น ทาํใหลู้กคา้เช่ือถือ เช่น Beauty Blogger รีวิวเคร่ืองสาํอาง , Youtuber เก่ียวกบัการรีวิวท่ีพกัหรือ

สายการบิน เป็นตน้ 

3. ลูกคา้ใชอ้ยู่ + เห็น Influencer ใช ้= รู้สึกว่าผลิตภณัฑน์ั้นดี เป็นกรณีท่ีลูกคา้ใชผ้ลิตภณัฑน์ั้นอยู่แลว้ หรืออาจจะ

อยูใ่นช่วงทดลอง เม่ือลูกคา้เห็น Influencer ใชก้จ็ะยิ่งเสริมความมัน่ใจในสินคา้นั้นมากข้ึนไปอีก  

 

การเปรียบเทียบคู่แข่งขัน      

      Benchmarking คือวิธีการในการวดัและเปรียบเทียบผลิตภณัฑ ์บริการ และวิธีการปฏิบติักบัองคก์รท่ีสามารถทาํ

ไดดี้กว่า เพ่ือนาํผลการเปรียบเทียบมาใชใ้นการปรับปรุงองค์กรของตนเพ่ือมุ่งความเป็นเลิศทางธุรกิจ และ Best 

Practices คือวิธีการปฏิบติัท่ีทาํใหอ้งคก์รประสบความสาํเร็จหรืออาจกล่าวไดว้า่คือวิธีการท่ีทาํใหอ้งคก์รสู่ความเป็น

เลิศ กล่าวคือกระบวนการทาํ Benchmarking นาํไปสู่การคน้พบผูท่ี้เป็น Benchmark หรือผูป้ฏิบติัไดดี้ท่ีสุดว่าเป็น

ใคร และผูท่ี้เป็น Benchmark สามารถตอบคาํถามเราไดว้า่ Best Practices หรือวิธีการปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด  

 

การพฒันาด้านผลติภัณฑ์ (Product Development)      

      คือ การเพ่ิมยอดขายจากการขายผลิตภณัฑใ์หม่ในตลาดเดิม ซ่ึงกคื็อ การออกผลิตภณัฑใ์หม่ เช่น Mercedes Benz 

ออกรุ่นใหม่เร็วและบ่อยข้ึนมาก จากแต่ก่อนนาน ๆ จึงจะออก เพราะตอ้งการใหย้อดขายเติบโต และการออกกลุ่ม

ผลิตภณัฑใ์หม่ เช่น จากเดิมร้านขายแต่เส้ือกบักางเกง ก็เพ่ิมสินคา้กระเป๋าและรองเทา้ หรือการปรับ Packaging เลก็ 

กลาง ใหญ่ เป็นตน้อีกทั้งเป็นขั้นตอนท่ีมีความสาํคญั เน่ืองจากมีการเปล่ียนความคิดใหเ้ป็นตวัผลิตภณัฑท่ี์มีตวัตน 

ขั้นตอนการพฒันาด้านผลิตภัณฑ์จะเก่ียวขอ้งกับการหากรรมวิธีการผลิตการเลือกวตัถุดิบ ส่วนประกอบของ

ผลิตภณัฑ ์สูตรในการผลิต วิธีการผลิตใหไ้ดคุ้ณภาพ ประสิทธิภาพ รูปแบบ สีสัน ขนาดต่าง ๆ ตามความตอ้งการ

ของตลาด หลายต่อหลายคร้ังท่ีความคิดท่ีผ่านการกลัน่กรองไม่สามารถผลิตเป็นสินคา้มีตวัตนได ้เน่ืองจากตอ้งใช้

ตน้ทุนสูงมากจนไม่คุม้ หรือตอ้งใชเ้วลาในการผลิตนานเกินไปไม่ทนักบัความตอ้งการของตลาด ดงันั้น เม่ือแนวคิด

ผ่านขั้นตอนน้ีไปย่อมหมายถึงกิจการมีผลิตภณัฑใ์หม่อยู่ในมือเพ่ือรอการจดัจาํหน่าย เพียงแต่ปริมาณสินคา้ท่ีผลิต

ข้ึนมายงัคงมีจาํนวนนอ้ย เน่ืองจากยงัไม่มีความมัน่ใจต่อการตอบรับของตลาดมากนกั 

   

3. วธีิการศึกษา 

 

     การศึกษาเร่ือง “กลยุทธ์การจดัการเพ่ือเพ่ิมยอดขายของกิจการแครปยวัร์แฮนด”์ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัญหา

การบริหารจดัการภายในของกิจการ ท่ีส่งผลต่อยอดขายและการเติบโตของกิจการ เพ่ือกาํหนดกลยุทธ์ในการเพ่ิม

ยอดขาย โดยมีระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษาดงัน้ี 
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     วธีิการเกบ็ข้อมูล (Data Collection) 

1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบทุติยภูมิ โดยใชข้อ้มูลงบกาํไรขาดทุนของกิจการ เพ่ือวิเคราะห์ความสมัพนัธ์กนัของ

ยอดขายและการโฆษณา 

2. ทาํการเก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิ โดยใชวิ้ธีการเก็บแบบสอบถาม สาํหรับลูกคา้ท่ีเคยซ้ือผลิตภณัฑ ์จาํนวน 50 ชุด

เป็นแบบสอบถามในด้านปัจจัยในการตัดสินใจซ้ือ ความพึงพอใจท่ีก่อให้เกิดการซ้ือซํ้ า ในด้านของราคา 

คุณภาพสินคา้ การบริการ เป็นตน้  

3. เก็บขอ้มูลโดยใชวิ้ธีการสัมภาษณ์ ลูกคา้ท่ีเคยซ้ือผลิตภณัฑ ์จาํนวน 8 คน คาํถามเชิง ความพึงพอใจ ความสนใจ

หรือปัญหาท่ีอยากให้แกไ้ข และการสัมภาษณ์ลูกคา้ท่ีสนใจแต่ยงัเคยไม่ซ้ือผลิตภณัฑ ์จาํนวน 2 คน คาํถามเชิง 

เหตุผลท่ียงัไม่ทาํการซ้ือ และสนใจเพราะอะไร 

     ทั้งน้ี แบบสอบถามวดัความพึงพอใจหรือความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามดว้ย Likert Scale โดยให้ผูต้อบ

แบบสอบถามเลือกแสดงความคิดเห็นจากระดบัความพึงพอใจดว้ย 5 ระดบั ตั้งแต่ ระดบันอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง 

มาก และมากท่ีสุด จากนั้นจึงนาํขอ้มูลค่าเฉล่ียมาใชวิ้เคราะห์ถึงสาเหตุท่ีกิจการยอดขายยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

          จากการเก็บขอ้มูลในส่วนของรายไดแ้ละงบประมาณโฆษณาและส่งเสริมการขาย  พบว่าอตัราการโฆษณา

และส่งเสริมการขาย มีผลต่อยอดขายของกิจการ ในเดือนมกราคม ยอดขาย 312,156 บาท ใชค่้าโฆษณาจาํนวน 

38,000 บาท เดือนกุมภาพนัธ์ยอดขาย 223,145 บาท ค่าใชจ่้ายโฆษณาจาํนวน 22,575 บาท เดือนมีนาคมยอดขาย 

227,413 บาท ค่าโฆษณา 5,000 บาท แต่ทั้งน้ีในเดือนมีนาคม ท่ีมีค่าโฆษณานอ้ยแต่ยอดขายไม่นอ้ยลง เพราะเป็นผล

จากการโฆษณาช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ในปลายเดือน เดือนเมษายนยอดขาย 160,094 บาท เดือนพฤษภาคมยอดขาย 

240,472 บาท เดือนมิถุนายนยอดขาย 166,246 บาท เดือนกรกฎาคมยอดขาย 132,146 บาท และเดือนสิงหาคม

ยอดขาย 157,525 บาท ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง เดือนสิงหาคม มีอตัราการโฆษณาจาํนวน 900 บาทในทุกเดือน เห็น

ไดช้ดัว่ายอดขายอยู่ในระดบัท่ีค่อนขา้งนอ้ย ลาํดบัต่อมา เดือนกนัยายนยอดขาย 257,763 บาท ค่าโฆษณา 30,144 

บาท เดือนตุลาคมยอดขาย 276,000 บาท ค่าโฆษณา 30,004 บาท เดือนพฤศจิกายนยอดขาย 177,640 บาท ค่าโฆษณา 

23,977 บาท และเดือนธนัวาคมยอดขาย 200,897บาท ค่าโฆษณา 18,564 บาท จากการวิเคราะห์แบบสอบถามของ

ลูกคา้ท่ีเคยซ้ือสินคา้จาํนวน 50 คน พบว่าปัจจยัหลกัท่ีเป็นปัญหา คือ ความหลากหลายของเมนู รสชาติอาหาร จาก

การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ท่ีเคยซ้ือสินคา้จาํนวน 6 คน เพ่ือให้ทราบถึงขอ้มูลเชิงลึก พบว่าสาเหตุ

ของปัญหาจากทางร้านมี 3 ดา้นดงัน้ี รสชาติอาหาร ดา้นบรรจุภณัฑ์ ด้านระยะเวลาในการจดัส่ง และจากการ

วิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ท่ีมีความสนใจสินคา้ แต่ยงัไม่ตดัสินใจซ้ือจาํนวน 2 คน พบสาเหตุท่ียงัไม่

ตดัสินใจซ้ือดงัน้ี ดา้นค่าจดัส่ง ความเช่ือมัน่ในตวัสินคา้ 
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Figure 1 แผนผงัสาเหตุและผล 

 

     ขั้นตอนต่อมาทางผูศึ้กษาไดท้าํการเปรียบเทียบคู่แข่งขนัเพ่ือวิเคราะห์คู่แข่งขนัและพฒันากลยุทธ์ของกิจการใน

ดา้น ช่องทางการจดัจาํหน่าย จาํนวนสาขา ช่องทางการสั่งซ้ือ ช่องทางการโฆษณาท่ีเขา้ถึงลูกคา้ จาํนวนเมนู และ

ประเภทของวตัถุดิบ เป็นตน้ 

 

Table 2 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบคู่แข่งขนั 

 

ลกัษณะ 

ด้านต่างๆ 
ร้านแครปยวัร์แฮนด์ ร้านปูดองอนัยอง ร้านเจคิวปูม้าน่ึง ร้านปูไข่เยิม้ บาย มคิ 

ช่องทาง 

จดัจาํหน่าย 

- ทางออนไลน ์  

-บริการเดลิเวอร่ี 

- ทางออนไลน์ 

-บริการเดลิเวอร่ี  

- ทางออนไลน์ 

-บริการเดลิเวอร่ี 

- ทางออนไลน์ 

- บริการเดลิเวอร่ี 

 

 

 

สาขาและ 

หนา้ร้าน 

 

 

 

-บริการจดัส่งทัว่

ประเทศ 

- ไม่มีหนา้ร้านสาํหรับ

นัง่ทาน 

- ออกบูทตามอีเวนท์

ต่างๆ 

-หนา้ร้านใน

หา้งสรรพสินคา้ใน

เขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล จาํนวน 9 

แห่ง เช่น Eathai, 

EmQuartier, Central 

Embassy, Central บาง

นา, Siam Paragon 

-บริการจดัส่งทัว่

ประเทศ 

- ไม่มีหนา้ร้านสาํหรับ

นัง่ทาน 

- จุดกระจายสินคา้ 

จาํนวน 8 แห่ง เช่น 

รัชดา, ประตูนํ้า, ทอง

หล่อ, สะพานควาย, 

สุวรรณภูมิ, ท่าพระ, 

รามอินทรา 

- บริการจดัส่งทัว่

ประเทศ 

- มีหนา้ร้านสาํหรับนัง่

ทาน 

พิกดั รัชดาภิเษก 36 
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ช่อง

ทางการ

สัง่ซ้ือ 

- Line official 

@crabyourhand 

- Facebook page  

- AppLINEMAN 

- App GrabFood 

- โทร 086-669-8521 

 - Line official 

@pudeongannyeong 

- Facebook page  

- App LINEMAN 

- โทร 089-249-2442   

- Line official 

@jqpuumanung 

- Facebook page  

- App LINEMAN 

- โทร 02-106-4205 

 

- Line official 

@pookaiyermby 

mick 

- Facebook page  

- App LINEMAN 

- App Grabfood 

- โทร 092-886-6456 

ช่องทาง Instagram Instagram Instagram Instagram 

โฆษณา Facebook Facebook Facebook Facebook 

  Macro Influencer Macro Influencer Macro Influencer Macro Influencer 

ดา้นเมนู จาํนวน 13 เมนู จาํนวน 10 เมนู จาํนวน 12 เมนู จาํนวน 7 เมนู 

ประเภท

วตัถุดิบ 
ปูมา้น่ึง(ตวั) ปูทะเล ปูมา้น่ึง(ตวั) ปูทะเล 

  ปูมา้แกะ ปูไข่ ปูมา้(แกะ) กุง้แชบ๊วย 

  กุง้แม่นํ้า ปูมา้ไข่ ปูไข่ดอง ปูมา้น่ึง(ตวั) 

    กุง้แชบ๊วย ปลากะพง   

    หอยนางรม กุง้กา้มกราม   

    หอยแครง หอยชกัตีน   

ดา้นนํ้าจ้ิม นํ้าจ้ิม 1 สูตร 

- สูตรตน้ตาํรับ 

นํ้าจ้ิม 4 สูตร 

- ซีฟู๊ ดมะนาวสวน 

- ซีฟู๊ ดนํ้าปลาร้า 

- ซีฟู๊ ดวาซาบิ 

- ซีฟู๊ ดมสัตาร์ด  

นํ้าจ้ิม 1 สูตร 

- สูตรตน้ตาํรับ 

จาํนวน 1 สูตร 

- สูตรตน้ตาํรับ 

 

5.  สรุปผลการศึกษา  

     จากการศึกษาหาสาเหตุและแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีทาํให้ยอดขายของกิจการยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมาย พบว่า

สาเหตุหลกั คือ การโฆษณายงัไม่สามารถเขา้ถึงลูกคา้กลุ่มเป้าหมายไดใ้นจาํนวนมาก ดา้นผลิตภณัฑแ์ละการบริการ 

และดา้นความมัน่ใจของลูกคา้ท่ีมีต่อตวัสินคา้ ผูศึ้กษาจึงเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหา 3 แนวทาง ดงัน้ี 
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     แนวทางท่ี 1 Macro Influencer / Micro Influencer   การเพ่ือเพ่ิมอตัราการโฆษณาเพ่ือสร้างการรับรู้แบรนด ์และ

ทาํอย่างต่อเน่ือง ทาํการโฆษณาผ่านช่องทาง Social media ใน Instagram และ Facebool fanpage ดว้ยการโปรโมท

แบบเขา้ถึงลูกคา้โดยตรง และ แบบ Influencer Marketing เพ่ือเขา้ถึงลูกคา้ผา่นคนมีช่ือเสียงหรือนกัรีวิวอาหาร  

     แนวทางท่ี 2 การพฒันาผลิตภณัฑ์ (Product Development)  โดยพฒันาผลิตภณัฑ์และคุณภาพเพ่ือตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ไดห้ลากหลายกลุ่ม 

     แนวทางท่ี 3 การเปิดหนา้ร้านแบบ TakeHome ในหา้งสรรพสินคา้ เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ในตวัผลิตภณัฑใ์หก้บั

ลูกคา้ สามารถเขา้ถึงลูกคา้กลุ่ม Offline และมีความเป็นไปไดท่ี้จะทาํใหกิ้จการเติบโตตามเป้าหมายไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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การกาํหนดกลยุทธ์ เพ่ือเพิม่การใช้งานรหัสควิอาร์ในระบบโมบายแบงก์กิง้ 

ของลูกค้า ธนาคารไทยพาณชิย์ จาํกดั (มหาชน) 

Strategy Development for Increasing the Usage of QR Code in Mobile Banking: 

A Customer of Siam Commercial Bank Public Company Limited 

 

ชิติณพทัธ์  แก้วพฒันวงศ์* และ ศิริรัตน์ รัตนพิทกัษ์** 

Chitinapat  Kaewpattanawong* and Sirirat  Rattanapituk 

 

บทคัดย่อ 

 

การศึกษาการกาํหนดกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมการใชง้านรหสัคิวอาร์ในระบบโมบายแบงก์ก้ิง ของลูกคา้ ธนาคาร

ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือหาปัญหาและแนวทางในการเพ่ิมการใชง้านรหสัคิวอาร์ (QR 

Code) โดยใชแ้นวคิดและทฤษฎีความไวใ้จ การยอมรับนวตักรรม ความน่าเช่ือถือ ความคาดหวงั เป็นการวิจยัเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) เก็บขอ้มูล ดว้ยวิธีการสัมภาษณ์ (Interview) การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ใชค้วาม

น่าจะเป็น และเลือกกลุ่มเฉพาะเจาะจง คือกาํหนดชดัเจนวา่กลุ่มตวัอยา่งนั้นตอ้งเป็นผูท่ี้ใชบ้ญัชีธนาคารไทยพาณิชย์

และมีแอพพลิเคชัน่เอสซีบี อีซี (SCB Easy) แต่ตอ้งไม่ใชง้านรหสั (QR Code) โดยการสัมภาษณ์คร้ังน้ีมีจาํนวน 15 

คน แบ่งเป็น 3 กลุ่มช่วงอาย ุกลุ่มท่ี1อายไุม่เกิน 21 ปี จาํนวน 5 ท่าน กลุ่มท่ี 2 อาย ุ22-38 ปี จาํนวน 5 ท่าน และกลุ่มท่ี 

3 กลุ่ม อาย ุ39-55 ปี จาํนวน 5 ท่าน จากกลุ่มตวัอยา่งมีผลสรุปวา่สาเหตุสาํคญัท่ีไม่ใชง้านรหสัคิวอาร์ (QR Code) ใน

การโอนเงินนั้นมีประมาณร้อยละ 40 ท่ีให้ข้อมูลว่า มีความกังวลได้เร่ืองความปลอดภัยของระบบทั้ งการถูก

โจรกรรมขอ้มูลรวมทั้งการโอนเงินไม่ถูกตอ้งหรือไม่ถึงปลายทางและอีกประมาณร้อยละ 40 แสดงใหเ้ห็นวา่รหสัคิว

อาร์ (QR Code) ไม่เป็นท่ีนิยมและการใชง้านไม่แพร่หลายและประมาณร้อยละ 20 แสดงให้เห็นว่าการใชบ้ริการ

รูปแบบอ่ืนมีการไดรั้บโปรโมชัน่ท่ีน่าสนใจมากกวา่ 
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 ABSTRACT 
 

This study focuses on creating the strategies to increase the usage of QR code in the Siam Commercial 

Bank mobile banking.  The purpose of this study is to investigate and examine the problems and solutions for 

expanding the amount of QR code usage by applying trust, innovation acceptance, trustworthiness, and hope theory. 

In the data collection, qualitative research method was applied through interviewing.  The samplings were non-

probability criteria.  The specific group of participants must be the Siam Commercial Bank customers who have 

SCB Easy application but do not use QR code.  In the interview process, there are 15 participants which divided 

into 3 groups due to their age range.  Every group consists of 5 participants.  The participants of the first group are 

not more than 21 years old.  The age ranges of the second group are between 22-38 years old.  For the third group, 

their ages are between 39-55 years old.  According to the results from 15 participants, it can indicate that 40% of 

participants do not prefer to use QR code in the money transaction due to the unconfident in online security which 

includes the data hacking, mistaken money transaction and errors in receiving money.  In addition, 40%  of 

participants also reported that the usage of QR code is not popular and widespread while 20% of participants 

presented that other payment methods are more attractive because of the special promotion. 

Key word: QR Code, Application “SCB Easy” 

 

บทนํา 

 

ปัจจุบนัรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ประเทศไทยเขา้สู่ยุค 4.0 เป็นการนาํนวตักรรมเขา้มามีบทบาทใน

ชีวิตประจาํวนัมากข้ึน การศึกษา การอุปโภค บริโภค กลุ่มธุรกิจผูผ้ลิต รวมถึงการเงินการธนาคาร ส่งผลให้กลุ่ม

ธนาคารพาณิชยมี์การพฒันาระบบและรูปแบบการให้บริการใหม่ ๆ ทาํให้ประเทศไทยเขา้สู่ยุคสังคมไร้เงินสด 

(Cashless Society) อีกทั้งธนาคารพาณิชยมี์การแข่งขนัการหาลูกคา้โดยลดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นการโอน

เงินผ่านบตัรเอ.ที.เอ็ม (ATM) การโอนเงินผ่านระบบโมบาย แบงกก้ิ์ง  (Mobile Banking) ในปีพ.ศ. 2559 ธนาคาร

แห่งประเทศไทยประกาศอนุญาตใหธ้นาคารพาณิชยส์ามารถเปิดบริการระบบพร้อมเพย ์(Promptpay) แก่ผูใ้ชบ้ริการ

ได ้(ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย) ซ่ึงระบบพร้อมเพย ์เป็นระบบการโอนเงินผ่านโมบายแบงกก้ิ์งโดยสามารถทาํ

ธุรกรรมโอนเงินขา้มเขตหรือโอนไปต่างธนาคารไดโ้ดยฟรีค่าธรรมเนียมและธนาคารไทยพาณิชยไ์ดใ้ชร้ะบบพร้อม

เพย ์(Promptpay) ร่วมกบัระบบเอสซีบี อีซีเน็ตจนกระทัง่ปีพ.ศ. 2560 ธนาคารไทยพาณิชยไ์ดป้ระกาศ เปิดตวัการใช้

งานรหสัคิวอาร์ (QR Code) ภายใตช่ื้อวา่ “แม่มณี” และไดเ้ร่ิมใหค้วามสาํคญัของการใชร้หสัคิวอาร์ (QR Code) มาก

ยิ่งข้ึน รหสัคิวอาร์ (QR Code) ท่ีใชใ้นระบบโมบายแบงกก้ิ์ง คือเป็นการโอนเงินใชร้หสัคิวอาร์แทนเงินสดหรือแทน

เลขท่ีบญัชี ทางธนาคารพาณิชยไ์ดป้รับเร่งกลยทุธ์ต่างๆ ใหลู้กคา้ใชบ้ริการดา้นอิเลก็ทรอนิกส์มากข้ึนซ่ึงการโอนเงิน

หรือการชาํระสินคา้โดยระบบพร้อมเพยแ์ละโดยเฉพาะรหสัคิวอาร์ (QR Code) ซ่ึงถือว่ารวดเร็วและสะดวกในการ
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ทาํรายการ แต่กส่็งผลใหเ้งินหมุนเวียนเขา้ออกจากธนาคารไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซ่ึงปัจจยัหลกัของธนาคารพาณิชยคื์อเงิน

ฝาก หากธนาคารใดสามารถสร้างฐานลูกคา้จากการใชง้านระบบอิเลก็ทรอนิกส์ไดม้ากกส็ามารถมีโอกาสในการเพ่ิม

เงินฝากในระบบไดจ้าํนวนมหาศาล  ซ่ึงเป็นผลใหธ้นาคารตอ้งมีการผลกัดนัใหลู้กคา้ใชง้านรหสัคิวอาร์ (QR Code) 

มากข้ึน เน่ืองจากระบบดงักล่าวไม่เพียงแต่ใชใ้นธุรกรรมการโอนเงินเท่านั้น ยงัสามารถเช่ือมโยงไปยงับริการอ่ืน ๆ 

ได ้และยงัต่อยอดกบัธุรกิจพนัธมิตรองคก์รไดท้างธนาคารจึงมีนโยบายท่ีจะกระตุน้การใชง้านช่องทางของรหสัคิว

อาร์ (QR Code) และ พร้อมเพย ์(Prompt Pay) เพ่ือสร้างความพึงพอใจต่อลูกคา้ให้มากท่ีสุดและยงัสามารถแนะนาํ

ผลิตภณัฑก์ารลงทุนต่าง ใหลู้กคา้ใชบ้ริการไดง่้ายและเร็วข้ึน เพ่ือใหเ้ป็นช่องทางเพ่ิมรายไดใ้หม้ากข้ึนแทนช่องทาง

สาขา แต่ผลปรากฏว่าในปัจจุบนัธนาคารมีบญัชีประมาณ 15 ลา้นบญัชี โดยมีผูใ้ช้งาน เอสซีบี อีซี (SCB Easy) 

จาํนวน 7 ลา้นบญัชี และในจาํนวน 7 ลา้นบญัชีมีการใชง้านรหสัคิวอาร์ (QR Code)ในการโอนเงินหรือชาํระสินคา้

และบริการรวมตลอดทั้งปีประมาณจาํนวน 1 ลา้นบญัชี (Ou-Kin, 2018) จากขอ้มูลดงักล่าวถือว่าการใชง้านรหสัคิว

อาร์ (QR Code) นั้นยงันบัว่านอ้ยมากและเป็นสาเหตุใหผู้ศึ้กษาคิดคน้การกาํหนดกลยุทธ์ปรับวิธีการเพ่ือเพ่ิมการใช้

งานรหสัคิวอาร์ (QR Code) ใหม้ากข้ึน 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 

1. พร้อมเพย์ (Promptpay) คือ การโอนเงินปราศจากการใชเ้ลขท่ีบญัชี โดยเปล่ียนเป็นการใชเ้บอร์โทรศพัท์

หรือเลขบตัรประชาชนแทน ซ่ึงธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกบัสมาคมธนาคารไทยและสถาบนัการเงินต่างๆ ซ่ึง

เป็นนวตักรรมของระบบการเงินแบบใหม่ อีกทั้งยงัเป็นการประหยดัเงินท่ีตอ้งเสียไปจากการท่ีทาํธุรกรรมแลว้ตอ้ง

เสียค่าธรรมเนียมการโอน  

2. รหัสคิวอาร์ (QR CODE) หมายถึงรหสัแท่งสองมิติท่ีเป็นรูปแบบการใหบ้ริการในลกัษณะกระดาษและ

ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์รวมทั้งในระบบแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีหรือสมาร์ทโฟนซ่ึงเป็นการใชส้าํหรับ

โอนเงินหรือชาํระสินคา้ผ่านระบบออนไลน์ ซ่ึงบริษทั เด็นโซ่ เวฟเป็นผูคิ้ดคน้ แนวคิดของรหสัคิวอาร์น้ีข้ึนเม่ือปี 

ค.ศ.1994 (Probst, 2012) 

3.โมบายแบงก์กิง้ (Mobile Banking) คือ ซอฟท์แวร์ท่ีให้บริการผ่านโทรศพัท์สมาร์ทโฟน ซ่ึงเป็นการทาํ

ธุรกรรมต่าง ๆ ของธนาคารไดเ้ช่นการโอนเงินการชาํระสินคา้หรือบริการต่าง ๆ โดยซอฟทแ์วร์ของธนาคารไทย

พาณิชยมี์ช่ือวา่ เอสซีบี อีซี (SCB Easy) 

4.แอพลิเคช่ัน (Application) เป็นระบบซอฟทแ์วร์ท่ีอยู่ในมือถือเพ่ือใชใ้นการเขา้ถึงบริการธนาคารไดง่้าย

ข้ึน 

5.ดิจิทัลแบงก์กิง้ (Digital Banking) เป็นการทาํธุรกรรมผ่านการออนไลน์ปัจจุบนัธนาคารไทยพาณิชยมี์

ระบบดิจิทลัแบงก์ก้ิง (Digital Banking) เช่น เอสซีบี อีซี (SCB Easy) เอสซีบีพร้อมเพย ์(SCB Promtpay) เอสซีบี

คอนเน็ค (SCB Connect) 

6.สมาร์ทโฟน (Smart Phone) คือโทรศัพท์มือถือท่ีมีระบบออนไลน์รองรับซ่ึงสามารถดาวน์โหลด

โปรแกรมหรือซอฟทแ์วร์ (Software) ต่าง ๆ ของธนาคารลงมือถือได ้
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7.ธนาคารพาณิชย์ (Commercial Bank) คือธนาคารท่ีได้รับอนุญาตให้สามารถทําธุรกิจด้านการเงิน 

ธุรกรรมการฝากถอน การใหสิ้นเช่ือ ธุรกิจดา้นประกนั ดา้นการลงทุน และการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  

8.สังคมยุค 4.0 เป็นโมเดลของการพฒันาประเทศซ่ึงยุค 4.0 น้ีคือการนาํเทคโนโลยีหรือนวตักรรมใหม่ ๆ 

มาเป็นส่วนพฒันาและผลกัดนัเศรษฐกิจของประเทศทุกภาคส่วน 

9.สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) คือรูปแบบเศรษฐกิจท่ีจะนาํนวตักรรมหรือเทคโนโลยีเขา้มาใชแ้ทนท่ี

เงินสด หรือเช็คเงินสดอยา่งเต็มรูปแบบ เช่น การใชบ้ตัรเดบิต บตัรเครดิต แอพพลิเคชัน่ผา่นโทรศพัทมื์อถือ และ

ส่วนออนไลนต่์าง ๆ 

 

ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 

การศึกษาปัญหาเพ่ือกาํหนดกลยุทธ์การใช้งานรหัสคิวอาร์ (QR Code) ในระบบโมบายแบงก์ก้ิงของ

ธนาคารไทยพาณิชย ์ใชท้ฤษฎีในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ ทฤษฎีความไวใ้จ ทฤษฏีความคาดหวงัของลูกคา้ท่ีมีผลต่อ

การเลือกใชง้านรหสัคิวอาร์ (QR Code) และ การยอมรับนวตักรรม รวมทั้งความน่าเช่ือถือท่ีส่งผลต่อการใชง้านรหสั

คิวอาร์ (QR Code) เพ่ือนาํไปสู่การกาํหนดกลยทุธ์และหาแนวทางในการเพ่ิมการใชง้านรหสัคิวอาร์ (QR Code) 

ความไว้ใจ (Trust) เป็นความเช่ือใจในตวัผูใ้ห้บริการหรือตวัสินคา้และบริการโดยจากการศึกษาคร้ังน้ี

มุ่งเน้นไปถึงส่วนการให้บริการท่ีซ่ือตรงน่าไวใ้จและการมีบริการท่ีมีคุณภาพ รวมถึงความปลอดภยัของขอ้มูล

ส่วนตวัหรือการถูกโจรกรรมผา่นระบบออนไลน ์อีกทั้งการทาํธุรกรรมในแต่ละคร้ังตอ้งมีความรวดเร็วน่าเช่ือถือได้

ว่าตอ้งสําเร็จและไม่เกิดความผิดพลาดของระบบ ซ่ึงจะส่งผลถึงความรู้สึกในภาพรวมของผูใ้ช  ้งานท่ีจะมีต่อผู ้

ใหบ้ริการในอนาคตได ้(Bourdeau, 2005) 
ความน่าเช่ือถือ (Credibility) คือการใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งซ่ือสัตยแ์ละไม่เอาเปรียบผูรั้บบริการ ซ่ึงเป็นปัจจยั

สร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ ความน่าเช่ือถือในตวัองคก์ร เช่นช่ือเสียง หรือรูปลกัษณ์องคก์ร รวมทั้ง

ความน่าเช่ือถือตวัผลิตภณัฑ ์และความน่าเช่ือถือนั้นนบัว่าเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีส่วนสาํคญัในการสร้างความพึงพอใจ

ของลูกคา้ เช่น การใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง ซ่ือสตัยแ์ละไม่เอาเปรียบผูรั้บบริการ (วีรพงษ ์เฉลิมจิระรัตน,์ 2538) 

การยอมรับนวตักรรมและการใช้เทคโนโลย ี (Innovation Adoption Theory) 

Roger and Shoemaker (1978) ซ่ึงไดท้าํการแบ่งขั้นตอนการยอมรับนวตักรรมเป็น 5 ขั้นตอนไวด้งัน้ี 

ขั้นตอนการรับรู้  (Awareness Stage) เป็นขั้นตอนท่ีทาํใหค้นไดรู้้วา่มีนวตักรรมใหม่วิธีการหรือแนวปฏิบติั

ใหม่ ๆ แต่ยงัไม่รู้ขอ้มูลท่ีละเอียดในส่ิงนั้น 

ขั้นตอนการสนใจ (Interest Stage) เป็นขั้นตอนท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความสนใจในนวตักรรม หรือส่ิงใหม่ ๆ 

เพ่ิมมากข้ึน เป็นเพราะมีความสนใจหรือตอ้งการหาแนวทางใหม่ ๆ ในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน 

ขั้นตอนการประเมินค่า (Evaluation Stage) เป็นขั้นตอนท่ีบุคคลไดคิ้ดถึงประโยชน์และความคุม้ค่าท่ีจะ

ไดรั้บรวมทั้งเป็นขั้นตอนท่ีอยูใ่นการตดัสินใจในการยอมรับนวตักรรมใหม่ ๆ 

ขั้นตอนการทดลอง (Trial Stage) เป็นขั้นตอนท่ีนาํนวตักรรมใหม่หรือเทคโนโลยี มาใชใ้นการแกปั้ญหา

ตนเองจริง ๆ  และทาํการประเมินถึงขอ้ดีขอ้เสียในการใช้งาน เพ่ือเป็นการตดัสินใจท่ีจะยอมรับนวตักรรมนั้น

หรือไม่ 
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การยอมรับ (Adoption Stage) เป็นขั้นตอนท่ีตดัสินใจยอมรับนวตักรรมใหม่ ๆ หรือความคิดใหม่ ๆ ท่ีต่อ

ยอดมาจากการทดลองใช ้และท่ีเป็นประโยชนแ์ละมีความพึงพอใจท่ีจะนาํไปใชอ้ยา่งต่อเน่ือง 

ความคาดหวัง (Expectation) คือความตอ้งการหรือส่ิงท่ีเป็นเป้าหมายของลูกคา้ซ่ึงเป็นส่วนท่ีสร้างความ

พึงพอใจต่อการใชบ้ริการ การศึกษาคร้ังน้ีคือความคาดหวงัในการใชง้านรหสัคิวอาร์ (QR Code) ทั้งทางดา้นระบบ

รักษาความปลอดภยัของขอ้มูล ความสะดวกรวดเร็วในการใชง้าน ปัญหาการใชง้านต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนระหว่างการ

ทาํธุรกรรม รวมถึงประโยชนท่ี์จะไดรั้บจากการใชง้านเช่น โปรโมชัน่ (นิติพล ภูติโชติ, 2549) 

 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

  

การศึกษาเร่ืองการกาํหนดกลยุทธ์ เพ่ือเพ่ิมการใช้งานรหัสคิวอาร์ในระบบโมบายแบงก์ก้ิงของลูกคา้ 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในคร้ังน้ีไดศึ้กษาขอ้มูลเพ่ิมเติมจากการศึกษาคน้ควา้ของงานวิจยัอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 1.การศึกษาเร่ือง “การยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยี การใชเ้ทคโนโลยี และพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีส่งผล

ต่อความตั้งใจของประชาชนในการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นระบบพร้อมเพย ์(Promtpay) ของรัฐบาลไทย”, 

(พรชนก พลาบูลย์, 2558) ผลสรุปพบว่า การตัดสินใจใช้บริการพร้อมเพย์ (Promtpay) ของกลุ่มตัวอย่างท่ีได้

ทาํการศึกษาส่วนใหญ่เลือกใช ้เน่ืองจากบริการพร้อมเพย ์(Promtpay) ใชง้านง่ายสะดวกรวดเร็วและอิทธิพลจากคน

รอบขา้งเช่นเพ่ือนหรือครอบครัวรวมทั้งการสนบัสนุนจากหน่วยงานรัฐและสถาบนัการเงิน แต่ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ี

ตดัสินใจไม่ใช้บริการพร้อมเพย ์ (Promtpay) เน่ืองจากกลวัเร่ืองความปลอดภัยของขอ้มูลและการถูกโจรกรรม

ทรัพยสิ์น  

 2.การศึกษาเร่ือง “อิทธิพลของความคาดหวงัต่อคุณภาพการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณประโยชน์ 

และความง่ายในการใชง้านท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีในการชาํระเงินผ่าน QR Code ของผูบ้ริโภคใน

จงัหวดักรุงเทพมหานคร”  (ฐิตินี จิตรัตนมงคล, 2560) ทาํวิจยัประชากรท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยใชก้าร

รับรู้ถึงประโยชน์จากวิธีการชาํระสินคา้ผ่านรหสัคิวอาร์ (QR Code) เป็นตวัแปรตน้มีความรวดเร็ว ความปลอดภยั

เป็นตวัแปรตาม และใชค้วามคาดหวงัต่อคุณภาพการใหบ้ริการเป็นตวัแปรตน้ มีความน่าเช่ือถือ ความเป็นส่วนตวั 

การตอบสนองความตอ้งการเป็นตวัแปรตาม ผลปรากฏว่ากลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม มีการรับรู้ถึงการใชง้านรหสัคิว

อาร์ (QR Code) ในการโอนเงินว่าสะดวกรวดเร็วไม่จาํเป็นตอ้งใชเ้งินสดแต่ยงัเป็นการคาดการณ์ท่ีจะใชบ้ริการใน

อนาคต 

 3.การวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีต่อความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking Application 

ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” (สุรียพ์ร เหมืองหล่ิง, 2558) โดยใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณแบบ

สาํรวจเป็นแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นประชากรท่ีอยูใ่นจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีผลสรุปว่ามีลูกคา้2

กลุ่ม คือผูใ้ชง้านนั้นส่วนนั้นเลือกใชเ้พราะการใชง้านของระบบง่ายรวดเร็ว แต่กลุ่มท่ีไม่ใชง้านพบวา่ปัจจยัสาํคญัคือ

ความเช่ือมัน่ในความปลอดภยัท่ีใชร้ะบบงาน 
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รูปที่ 1 แสดงรายไดร้วม ธ.ไทยพาณิชย ์ฯ ประจาํปีพ.ศ. 2557-2560 

ท่ีมา: สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 

 
รูปที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบกาํไรสุทธิกลุ่มธนาคารพาณิชย ์ 

ท่ีมา: สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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รูปที่ 3  แสดงการเปรียบเทียบบญัชีท่ีมีอยูแ่ละมีการใชง้านรหสัคิวอาร์ (QR Code)  

ท่ีมา: http//marketingopps.com 

 

วธีิการศึกษา 

 

 สําหรับการศึกษาเร่ืองการกาํหนดกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมการใชง้านรหัสคิวอาร์ในการซ้ือสินคา้และบริการของ

ลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์ เป็นการเก็บขอ้มูลแบบการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดว้ยวิธีการสัมภาษณ์ 

(Interview) กลุ่มผูใ้ชแ้อพพลิเคชนั เอสซีบี อีซี (SCB Easy) แต่ไม่ไดใ้ชง้านรหสัคิวอาร์ (QR Code) วิธีการรวบรวม

ขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการและมีบญัชี รวมทั้งมีการโหลดแอพพลิเคชัน่ธนาคารไทยพาณิชย ์

 1. เลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีมีการใชบ้ริการธนาคารไทยพาณิชย ์และตอ้งเป็นกลุ่มท่ีมีการเปิดบญัชีกบัธนาคาร

รวมทั้งตอ้งมีการดาวนโ์หลดและใชง้าน แอพพลิเคชัน่ เอสซีบีอีซี 

 2. เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ผูใ้ชบ้ริการสําหรับการสัมภาษณ์ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการสัมภาษณ์จาก

ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นการใชค้าํถามปลายเปิดโดยมีการสุ่มกลุ่มผูจ้ะมาใหก้ารสัมภาษณ์ จาํนวน 

15 ท่าน แบ่งเป็นกลุ่ม Gen Z อายุ ไม่เกิน 21 ปี จาํนวน 5 ท่าน กลุ่ม Gen Y อายุ 22-38 ปี จาํนวน 5 ท่าน กลุ่ม Gen X 

อายุ 39-55 ปี จาํนวน 5 ท่าน ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑลซ่ึงจะใชเ้วลาการสัมภาษณ์

ประมาณ 20 ขอ้ ขอ้ละ 2 นาทีต่อผูส้มัภาษณ์ 1 คน โดยผูส้มัภาษณ์จะทาํการบนัทึกขอ้มูลทางเสียงและถอดคาํพูดเพ่ือ

หาคาํตอบ 

 3. เม่ือไดผ้ลการศึกษาและสรุปหาปัญหาต่าง ๆ ท่ีส่งผลใหลู้กคา้ไม่ใชง้านรหสัคิวอาร์ (QR Code) ผูศึ้กษา

จะกาํหนดกลยทุธ์ตามความสาํคญัของปัญหาท่ีพบ 
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ผลการศึกษาและอภิปราย 

  

 ผูศึ้กษาพบวา่จากประเดน็ปัญหาท่ีเกิดข้ึนท่ีทาํใหไ้ม่ใชง้านรหสัคิวอาร์ (QR Code) นั้นมีดงัน้ี  

1. รหัสคิวอาร์ (QR Code) ยงัไม่เป็นท่ีนิยมและการใช้งานในปัจจุบันไม่แพร่หลายเน่ืองจากขาดการ

ส่งเสริมและแนะนาํการใชง้านจากทางธนาคาร หากปัญหาน้ีมีการปรับปรุงอย่างเร่งด่วนคาดว่าจะมีผูใ้ชง้านใหม่ ๆ 

เพ่ิมข้ึนได ้ 

2. ผูใ้ช้บริการมีความกังวลในเร่ืองความปลอดภัยของระบบคิวอาร์โค้ดในการโอนเงิน เช่น การถูก

โจรกรรมขอ้มูลไดง่้ายเน่ืองจากกลุ่มมิจฉาชีพมีความสามารถในการขโมยขอ้มูลไดร้วมทั้งมีความกงัวลเร่ืองการโอน

เงินไม่ถึงปลายทาง หรือ ระบบขดัขอ้งระหว่างการทาํธุรกรรมจะส่งผลใหข้าดความเช่ือมัน่ในตวัแอพพลิเคชัน่หรือ

ธนาคารได ้  

3. แอพพลิเคชัน่ไม่มีความหลากหลายควรจะหาผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีน่าสนใจเขา้มา เช่น การใชแ้อพพลิเคชัน่

เช่ือมโยงกบัร้านคา้อ่ืนหรือผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ และใชคิ้วอาร์โคด้ในการชาํระเงิน 

4. การใชบ้ริการรูปแบบอ่ืนมีการไดรั้บโปรโมชัน่ท่ีน่าสนใจมากกว่า เช่น การชาํระดว้ยบตัรเครดิต มีการ

แลกแตม้สะสม หรือการท่องเท่ียว 

 

กลยุทธ์แนวทางแก้ปัญหา  

ระยะสั้น (1ปี) ธนาคารจะตอ้งทาํการพฒันาและวางแผนดา้นการตลาดเพ่ือทาํใหค้นรู้จกัและเพ่ิมความนิยม

ในการใชง้านรวมทั้งทาํการส่งเสริมใหร้้านคา้และผูป้ระกอบการมีการใชง้านมากข้ึนและธนาคารตอ้งทาํการโฆษณา

ใหผู้ใ้ชบ้ริการเขา้ใชง้านรหสัคิวอาร์ (QR Code) อย่างแพร่หลายอีกทั้งจะตอ้งพฒันาดา้นระบบความปลอดภยัของ

การใชง้านรหสัคิวอาร์ (QR Code) เพ่ือทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการเห็นถึงความปลอดภยัของระบบทั้งท่ีเป็นขอ้มูลส่วนตวั หรือ

ความปลอดภัยระหว่างการทาํธุรกรรม เช่น การโอนเงินต้องไม่มีความผิดพลาดและไม่ถูกขโมยข้อมูล โดย

งบประมาณ 20 ลา้นบาท 

ระยะกลาง (3-5ปี) ธนาคารตอ้งหาพนัธมิตรทางธุรกิจเพ่ือเพ่ิมความสนใจในการใช้งานของลูกคา้และ

สามารถสร้างฐานลูกคา้ใหม่เพ่ิมข้ึนไดอ้ย่างต่อเน่ือง เช่น การหาบริษทัร้านคา้ออนไลน์ หรือลูกคา้กลุ่มธุรกิจของ

ธนาคารใหเ้ขา้มามีบทบาทเพ่ือทาํใหมี้การซ้ือขายผา่นระบบไดอ้ยา่งรวดเร็วและยงัเพ่ิมช่องทางใหลู้กคา้กลุ่มธุรกิจมี

โอกาสหารายไดผ้า่นช่องทางน้ีได ้โดยงบประมาณ 50 ลา้นบาท 

ระยะยาว (5ปี) ธนาคารควรหาแนวทางเจาะตลาดลูกคา้กลุ่มนกัเรียนนกัศึกษาซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีความนิยมใน

การใชร้ะบบออนไลน์ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่นการสร้างผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัวยัรุ่นท่ีน่าสนใจโดยให้สอดคลอ้ง

กบัการใชง้านรหสัคิวอาร์เพ่ือสร้างฐานลูกคา้ใหม่ และหากสร้างความไวว้างใจ และความพึงพอใจกบักลุ่มลูกคา้กลุ่ม

น้ีไดจ้ะส่งผลใหลู้กคา้ใชบ้ริการไดใ้นระยะยาวและธนาคารจะมีโอกาสนาํเสนอผลิตภณัฑใ์หม่ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองโดย

งบประมาณ 100 ลา้นบาท 
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สรุปผลการศึกษา 

  

การศึกษาเร่ืองการกาํหนดกลยุทธ์ เพ่ือเพ่ิมการใช้งานรหัสคิวอาร์ในระบบโมบายแบงก์ก้ิง ของลูกค้า 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) โดยผลการศึกษาการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 15 คนในประเดน็การไม่ใชง้าน

รหสัคิวอาร์ (QR Code) สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ีผูศึ้กษาจึงทาํการสรุปผลการศึกษาโดยวิเคราะห์คาํตอบ

โดยรวมผลทุกกลุ่มช่วงอายุ จึงทาํใหพ้บว่า สาเหตุท่ีกลุ่มตวัอย่างไม่ใชง้านรหสัคิวอาร์ (QR Code) ในการโอนเงิน

นั้นประมาณร้อยละ 40 ท่ีให้ขอ้มูลว่าการใชร้หัสคิวอาร์ (QR Code) ยงัไม่เป็นท่ีนิยมและการใชง้านไม่แพร่หลาย

รวมถึงบุคคลรอบขา้งไม่มีการใชง้านจึงส่งผลให้ไม่มีโอกาสไดใ้ชซ่ึ้งสอดคลอ้งกบัการศึกษาเร่ือง “การยอมรับ

นวตักรรมและเทคโนโลยี การใชเ้ทคโนโลยี และพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อความตั้งใจของประชาชนในการใช้

บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย ์(Promtpay) ของรัฐบาลไทย” (พรชนก พลาบูลย,์ 2558) ท่ีไดผ้ล

สรุปพบว่า การตดัสินใจใช้บริการพร้อมเพย ์ (Promtpay) ของกลุ่มตัวอย่างท่ีไดท้าํการศึกษาส่วนใหญ่เลือกใช้ 

เน่ืองจากบริการพร้อมเพย์ (Promtpay) ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วและอิทธิพลจากคนรอบข้างเช่นเพ่ือนหรือ

ครอบครัวรวมทั้งการสนบัสนุนจากหน่วยงานรัฐและสถาบนัการเงินไม่มากพอและอีกประมาณร้อยละ 40 แสดงให้

เห็นวา่มีความกงัวลไดเ้ร่ืองความปลอดภยัของระบบทั้งการถูกโจรกรรมขอ้มูลรวมทั้งการโอนเงินไม่ถูกตอ้งหรือเงิน

ท่ีทาํการโอนนั้นไม่ถึงปลายทางซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่าความน่าเช่ือถือของระบบการทาํงานเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีสาํคญัท่ี

ทาํใหลู้กคา้ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีต่อความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการทาง

การเงินผ่าน Mobile Banking Application ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” (สุรียพ์ร เหมือง

หล่ิง, 2558) โดยมีผลสรุปวา่มีลูกคา้2กลุ่ม คือผูใ้ชง้านนั้นส่วนนั้นเลือกใชเ้พราะการใชง้านของระบบง่ายรวดเร็ว แต่

กลุ่มท่ีไม่ใชง้านพบวา่ปัจจยัสาํคญัคือความเช่ือมัน่ในความปลอดภยัท่ีใชร้ะบบงาน และประมาณร้อยละ 20 ของกลุ่ม

ตวัอยา่งแสดงใหเ้ห็นวา่ความคาดหวงัในการใชบ้ริการมีส่วนสาํคญัเช่นกนัโดยใหเ้หตุผลวา่การใชบ้ริการรูปแบบอ่ืน

มีการไดรั้บโปรโมชัน่ท่ีน่าสนใจมากกว่า หากมีขอ้เสนอท่ีน่าสนใจก็จะทาํใหต้ดัสินใจหนัมาเลือกใชบ้ริการรหสัคิว

อาร์ (QR Code) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกับการศึกษาเร่ือง “อิทธิพลของความคาดหวงัต่อคุณภาพการให้บริการทาง

อิเลก็ทรอ นิกส์ คุณประโยชน์ และความง่ายในการใชง้านท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีในการชาํระเงิน

ผา่น QR Code ของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร”  (ฐิตินี จิตรัตนมงคล, 2560) การศึกษาใชค้วามคาดหวงัต่อ

คุณภาพการใหบ้ริการเป็นตวัแปรตน้ มีความน่าเช่ือถือ ความเป็นส่วนตวั การตอบสนองความตอ้งการเป็นตวัแปร

ตาม ผลปรากฏวา่กลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม มีการรับรู้ถึงการใชง้านรหสัคิวอาร์ (QR Code) ในการโอนเงินวา่สะดวก

รวดเร็วไม่จาํเป็นตอ้งใชเ้งินสดแต่ยงัเป็นการคาดการณ์ท่ีจะใชบ้ริการในอนาคต   

  

ข้อเสนอแนะ 

 

1. ควรเพ่ิมขอ้มูลจากลูกคา้กลุ่มอ่ืนให้มากข้ึน เช่น ผูป้ระกอบการร้านคา้ทัว่ไปท่ีมีการใชง้านรหัสคิวอาร์ 

(QR Code) ในการรับเงิน 

2. ควรไดรั้บขอ้มูลจากพ้ืนท่ีท่ีหลากหลาย เช่น การขยายขอบเขตพ้ืนท่ีการสัมภาษณ์ใหม้ากข้ึนเพ่ือสามารถ

ไดรั้บขอ้มูลท่ีแตกต่างกนั 
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3. ควรศึกษาพฤติกรรมการใชง้านรหสัคิวอาร์ (QR Code) เพ่ิมเติมเพ่ือจะไดรั้บรู้ถึงความเปล่ียนแปลงของ

พฤติกรรมในการใชง้านในปัจจุบนั และ อนาคต 

4. ควรศึกษาและทาํวิจยัเก่ียวกบัปัญหาทางดา้นระบบการใชง้านอยา่งต่อเน่ือง 
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บทคดัย่อ 

     การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ในช่วงก่อนบริหารและช่วงบริหารประเทศโดย คสช.ว่ามีความแตกต่างกนัหรือไม่อย่างไร โดยกาํหนดปัจจยั

อิสระทั้งหมด 7 ตวัแปร ไดแ้ก่ ดชันี S&P 500 ดชันีราคานํ้ ามนัดิบเวสต์เท็กซัส อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์

สหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียเงินกูเ้ฉล่ียธนาคารพาณิชย ์ดชันีราคาผูบ้ริโภค ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ และปริมาณการใชไ้ฟฟ้า

ในประเทศรายเดือน ใชข้อ้มูลรายเดือนตั้งแต่ พฤษภาคม พ.ศ.2553 ถึง พฤษภาคม พ.ศ.2561 ระยะเวลา 8 ปี วิเคราะห์ผลดว้ย

สมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple regression) แบบกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด  

ผลการศึกษาพบวา่ ช่วงก่อนบริหารประเทศโดย คสช. มี 4 ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน 

คืออดชันีS&P500 ดชันีราคานํ้ ามนัดิบเวสต์เท็กซัส ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ และดชันีราคาผูบ้ริโภค ส่วนช่วงบริหาร

ประเทศโดย คสช.มี 3 ปัจจยั คือดชันีS&P500 ดชันีอตัราแลกเปล่ียนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และดชันีราคาผูบ้ริโภค 

สามารถสรุปไดว้่าช่วงแรก สถานการณ์การเมืองไม่ปกติ ปัจจยัพ้ืนฐานพ้ืนในประเทศและเศรษฐกิจภาพรวมสหรัฐฯมี

ความสมัพนัธ์ต่อดชันีอยา่งละก่ึงหน่ึง แต่หลงัจากการปฏิวติั ปัจจยัเศรษฐกิจภาพรวมสหรัฐฯมีสดัส่วนความสมัพนัธ์มากข้ึน 

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงนกัทุนต่างชาติ และเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยในในมุมมองต่างชาติมีผลต่อการเปล่ียนแปลงต่อดชันี

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการพ่ึงพาเงินทุนต่างประเทศ แนวคิดตน้ทุนเศรษฐกิจของความไม่แน่นอน

ทางการเมืองไทย และกรณีศึกษาท่ีอา้งอิง 

 

คาํสาํคัญ: หลกัทรัพย์กลุ่มพลลงังาน, คสช., ต้นทุนเศรษฐกิจของความไม่แน่นอนทางการเมืองไทย 
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Abstract 

This research aims to compare the economic factors influencing energy sector index in Thailand Stock 

Exchange between the period before and during the government of National Council for Peace and Order (NCPO). 

This study analyzed seven independent variables include S&P 500 index, West Texas Intermediate (WTI), Thai baht 

to US dollar exchange rate, commercial bank loan interest rate, consumer price index (CPI), business sentiment index 

(BSI), and domestic monthly electricity consumption index. This comparison research was a result from the 8-year 

secondary data between May 2010 to May 2018 analyzed by ordinary least squares multiple regression approach.  

The results from the study can be concluded that, during the period before the government of NCPO there are 

four independent variables correlated to ENERG which are S&P500, WTI, BSI and CPI at 99 percent significant level. 

During the government of NCPO, there are three independent variables correlated to ENERG includes S&P500, EX 

and CPI at 99 percent significant level. 

The conclusion is the first period of study , as uncertain of politic environment there are domestic fundamental 

factors and the overview of Us economic effects to the energy sector index within half and half portions, but after 

governed by NCPO the major factor is the overview of Us economic which effects to the energy index as well as the 

result relates to Fundamental of Economic theory, study of  Economic Impact of Political Uncertainty in Thailand and 

reference materials.  

Keywords: Energy Index, National Council for Peace and Order (NCPO), Economic Impact of Political Uncertainty 

in Thailand 
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1. บทนํา 

 

ทีม่าและความสําคัญของปัญหา 

 ตลาดทุนมีความสาํคญัต่อเศรษฐกิจและการพฒันาประเทศ หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานมีสัดส่วนมูลค่าสูงท่ีสุดใน

ตลาดหลกัทรัพย ์นกัลงทุนทั้งในและต่างประเทศใหค้วามสาํคญัมากเป็นลาํดบัตน้ๆ จะเห็นไดจ้ากสดัส่วนการซ้ือขายใน

แต่ละเวลาวนั ทั้งน้ีตั้งแต่เปิดทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยต์ั้งแต่เม่ือ 44 ปีท่ีผ่านมา มีเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงรัฐบาลโดย

รัฐประหาร 3 คร้ัง ในคร้ังล่าสุดเม่ือ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2553 ทั้งก่อนและหลงัเหตุการณ์มีความเปล่ียนแปลงทั้งท่ีมีผล

และไม่มีผลต่อหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน เช่นนโยบายการส่งเสริมการรับซ้ือพลงังานทดแทนโดยรัฐบาลปัจจุบนั จึงเป็น

ท่ีมาของการศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีกลุ่มพลงังานทั้งก่อนและหลงัการบริหารโดยรัฐบาล คสช. วา่มีความ

แตกต่างกนัหรือไม่อยา่งไร  

 การศึกษาใช้ข้อมูลรายเดือนของตัวแปรอิสระท่ีคาดว่าจะมีความสัมพนัธ์ทั้ งหมด 7 ตัวแปรประกอบดว้ย 

ดชันีS&P500 อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ดชันีราคานํ้ ามนัดิบเวสเท็กซัส อตัราดอกเบ้ียเงินกูเ้ฉล่ีย

ธนาคารพาณิชย ์ดชันีราคาผูบ้ริโภค ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ และ ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าภายในประเทศรายเดือน ช่วง

การศึกษาตั้งแต่เดือน พ.ค. 2553 ถึงเดือน พ.ค. 2561 ระยะเวลา 8 ปี แบ่งเป็นสองช่วงเวลา ช่วงเวลาละ4 ปีเท่ากนั 

 ประโยชน์ท่ีไดรั้บคือ 1) เพ่ือคาดการณ์ราคาหลกัทรัพก์ลุ่มพลงังานในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ในลกัษณะเดียวกนั

และปัจจยัท่ีตอ้งคาํนึงถึงของทั้งนักลงทุน บริษทัในกลุ่มพลงังาน และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 2) เป็นขอ้มูลสําหรับตลาด

หลกัทรัพยใ์นการวิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์ในสถาณการณ์ท่ีใกลเ้คียงกนัในกรณีท่ีเกิดข้ึนในอนาคต และ 3) เพ่ือเป็น

ขอ้มูลประกอบสาํหรับการกาํหนดนโยบายการส่งเสริมการผลิต หรือรับซ้ือพลงังานหรือนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาคร้ังน้ีได้รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องประกอบด้วยทฤษฎีเศรษฐมิติการวิเคราะห์

ปัจจยัพ้ืนฐาน ทฤษฎีตลาดมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งและใชใ้นการอา้งอิงสมมติฐาน และแนวคิดการกรณีศึกษาท่ี

เก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีมีลกัษณะเดียวกนัเพ่ือเปรียบเทียบท้ีงวิธีการดาํเนินการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้มูล การอภิปราย เพ่ือหา

ส่วนท่ีสามาพ่ิมเติมใหก้บัการศึกษาคร้ังน้ีใหมี้ความแม่นยาํและมีประโยชน์ต่อการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งหรือผูท่ี้สนใจ โดย

แนวคิดและทฤษฎีประกอบดว้ย 

1) แนวโนม้การใชป้ริมาณการใชน้ํ้ามนัดิบของโลกท่ีเพ่ิมมากข้ึน  

นํ้ามนัดิบถือเป็นทรัพยากรสาํคญัและมีประโยชนท์างเศรษฐกิจตั้งแต่อดีต หลายประเทศมีการนาํเขา้มาใชป้ระโยชนม์าก

ข้ึนจนนํ้ามนักลายเป็นส่ิงจาํเป็นพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ช่วง 5 ปีท่ีผา่นมาจนถึงปัจจุบนั ภาวะนํ้ามนัดิบตลาดโลกค่อนขา้ง
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ผนัผวน และเม่ือสังเกตจากตวัเลขทางสถิติแลว้พบว่าปริมาณการใชพ้ลงังานเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองโดยเฉพาะประเทศ

เกิดใหม่ (Emerging Market) ซ่ึงรวมประเทศไทยดว้ย  สัดส่วนของการใชพ้ลงังานของกลุ่มประเทศเกิดใหม่มีสัดส่วน

สูงกวา่กลุ่มประเทศท่ีพฒันาแลว้ อยา่งห็นไดช้ดัเจน นบัไดว้า่มีอิทธิพลมากต่อการใชพ้ลงังานรวมของโลก นอกจากน้ียงั

มีการพยากรณ์การใชพ้ลงังานในอนาคต โดย Reserve Bank of Australia ระบุวา่ในอีกประมาณ 20 ปีขา้งหนา้ หรือในปี 

ค.ศ. 2035 จะมีการเติบโตต่อเน่ืองท่ีระดบั 2-3% ในกลุ่มประเทศโลกเกิดใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้

(Reserve Bank of Australia, 2016) 

2) ทฤษฎีตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ (Efficient Market Hypothesis) หรือ EMH 

เป็นตลาดทุนแข่งขนัสมบรูณ์ ตลาดท่ีมีนักลงทุนจาํนวนมาก โดยท่ีแต่ละคนลว้นมีขอ้มูลข่าวสารครบถว้นสมบูรณ์

เหมือนๆกนั ไม่มีขอ้หา้มขอ้จาํกดัในการลงทุน ไม่มีการเก็บภาษี ไม่มีตน้ทุน หรือค่าธรรมเนียมในการทาํธุรกรรมต่างๆ 

ซ่ึงในตลาดน้ีนกัลงทุนจะมีเหตุผลในการลงทุน โดยการเลือกลงทุนในส่ิงท่ีใหผ้ลตอบแทนมากท่ีสุดภายใตค้วามเส่ียง

นอ้ยท่ีสุดเป็นแนวคิดของตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีมูลค่าท่ีควรจะเป็นของหลกัทรัพยเ์ท่ากบัราคาตลาดเสมอ แสดง

ใหเ้ห็นว่าการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์ณ เวลาใดเวลาหน่ึงจะเป็นขอ้มูลสะทอ้นข่าวสารอย่างสมบรูณ์ หากการ

ตดัสินใจซ้ือขายหุน้ของนกัลงทุนในตลาดตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการคาดคะเนดว้ยเหตุผล (Rational Expectations) ราคา

หุน้จะปรับตวัสูงข้ึนหรือลดลงอย่างรวดเร็วเม่ือมีขอ้มูลข่าวสารใหม่ๆเขา้มา ดงันั้นจึงไม่มีใครสามารถทาํกาํไรเกินปกติ

ได ้ผลกาํไรท่ีนกัลงทุนไดรั้บจะเป็นกาํไรในระดบัปกติ (Normal Profit) 

3) กฎของพาเรทโต ้(Pareto Law) 

กฎความสัมพนัธ์ระหว่าง80/20 คิดคน้โดยนกัเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาเลียนช่ือ Vilfredo Pareto (พ.ศ. 2392 - 2466) คือกฎ

ของความไม่สมดุล จะตรงกนัขา้มกบักฎความสมดุล ท่ีบอกว่าร้อยละ 50 ของ Inputs ก่อใหเ้กิดร้อยละ 50 ของ Outputs 

มีการประยกุตใ์นกลยุทธ์ดา้นธุรกิจ เช่น ในปี พ.ศ. 2506 บริษทั IBM สาํรวจพบวา่ร้อยละ 80 ของเวลาและทรัพยากรใน

การทาํงานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทั้งหมดจะเป็นการใชง้านจากโคด้ของ Operating System เพียงร้อยละ 20 เท่านั้น 

ดงันั้น IBM จึงไดป้รับปรุงซอฟตแ์วร์ใหใ้ชป้ระโยชน์จากส่วนร้อยละ 20 น้ีใหม้ากข้ึน ทาํใหส่้วนน้ีสามารถถูกใชง้านได้

อยา่งสะดวกและง่ายข้ึน ทาํใหค้อมพิวเตอร์ของ IBM ในยคุนั้นทาํงานเร็ว และมีประสิทธิภาพกวา่คู่แข่งเป็นตน้ 

 4) การพ่ึงเงินทุนจากต่างประเทศ 

ระบบเศรษฐกิจของไทยมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งถูกขบัเคล่ือนดว้ยเงินลงทุนเพ่ือให้เศรษฐกิจเติบโต ท่ีมาของการเงิน

ลงทุนท่ีมาลงทุนในประเทศออกเป็น2 แหล่งใหญ่ๆแหล่งท่ีสาํคญัก็คือเงินออมภายในประเทศ (Gross National Saving) 

หากเงินออมภายในประเทศมีไม่เพียงพอท่ีจะสนองตอบความตอ้งการในการลงทุนก็ตอ้งอาศยัเงินออมต่างประเทศ 

(Foreign Saving) ดว้ยการกูย้ืม นบัตั้งแต่ปี พ.ศ.2504 ระบบเศรษฐกิจไทยไดพ้ฒันาไปในทางท่ีตอ้งพ่ึงพิงเงินออมจาก

ต่างประเทศมากข้ึนส่วนสาํคญัเกิดจากนโยบายการกดอตัราดอกเบ้ียใหอ้ยูใ่นระดบัตํ่าเพ่ือจูงใจใหมี้การลงในการลงทุน 

แต่นโยบายอตัราดอกเบ้ียน้ีไดท้าํลายแรงจูงใจในการออมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบางช่วงเวลาอตัราเงินเฟ้อสูงกว่าอตัรา

ดอกเบ้ีย เช่นในปี พ.ศ. 2517 อตัราเงินเฟ้อสูงถึงร้อยละ 24 ในขณะท่ีอตัราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารพาณิชยร์ะยะเวลา 1 ปี

เท่ากบัร้อยละ 8 ผลกัดนัใหมี้การใชจ่้ายในการบริโภคอยา่งฟุ่ มเฟือยและยงัผลใหเ้งินออมภายในประเทศมีไม่พอเพียงท่ี
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จะสนองความต้องการในการลงทุนทาํให้ต้องอาศัยเงินออมจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตามแมใ้นยามท่ีเงินออม

ภายในประเทศมีมากพอท่ีจะสนองความตอ้งการในการลงทุนแต่การกูย้ืมเงินออมจากต่างประเทศอาจจะยงัมีอยู่หาก

เงินกูต่้างประเทศเสียตน้ทุน (Cost of Capital) ตํ่ากวา่เงินกูภ้ายในประเทศ 

การลงทุนจากต่างประเทศอาจจาํแนกออกเป็น2ประเภทไดแ้ก่การลงทุนโดยตรงจาก ต่างประเทศ (Foreign 

Direct Investment) หมายถึงการลงทุนผลิตสินค้าและบริการต่างๆ ประเภทท่ีสองได้แก่การลงทุนซ้ือหลกัทรัพย์ 

(Portfolio Investment) การท่ีการลงทุนซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ากต่างประเทศมีความสาํคญัเพ่ิมข้ึนอย่างมากในโครงสร้าง

การลงทุน ทาํใหร้ะบบเศรษฐกิจไทยมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบัตลาดการเงินระหว่างประเทศมากยิ่งข้ึนสายสัมพนัธ์

ดงักล่าวน้ียิ่งแน่นแฟ้นข้ึนไปอีกเม่ือรัฐบาลไทยประกาศยอมรับพนัธะขอ้ 8 แห่งขอ้ตกลงว่าดว้ยกองทุนการเงินระหวา่ง

ประเทศ (IMF) และผ่อนคลายการควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศนบัตั้งแต่วนัท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 

เป็นตน้มาโดยท่ีมีเป้าหมายท่ีจะให้การเคล่ือนยา้ยเงินทุนระหว่างประเทศ (International Capital Mobility) เป็นไปโดย

เสรีในอนาคต  (รังสรรค ์ธนะพรพนัธ์ุ, 2547) 

5) แนวคิดแนวโนม้การใชป้ริมาณไฟฟ้าเพ่ิมมากข้ึน  

จากขอ้มูลการใชพ้ลงังานเชิงพาณิชยข์ั้นสุดทา้ยเฉล่ียต่อวนั ตั้งแต่ เดือนมกรคม - ตุลาคม พ.ศ. 2561 เพ่ิมข้ึน 2.3% เม่ือ

เทียบกบัปี พ.ศ. 2560 ปริมาณนํ้ามนัดิบท่ีเป็นวตัถุดิบหลกัมีสดัส่วนท่ี 54% รองลงมาคือการใชไ้ฟฟ้าท่ี 22% ตามมาดว้ย 

ถ่านหินนาํเขา้ ก๊าซธรรมชาติ และลิกไนตต์ามลาํดบั ท่ี 13% 11% และ 0.2% การใชพ้ลงังานไฟฟ้านบัวา่มีความสาํคญัต่อ

ภาคอุตสาหกรรมมากท่ีสุดท่ี 47% รองลงมาคือภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนท่ี 25% และ 24% ตามลาํดบั ดงันั้นการ

เติบโตของปริมาณการใชไ้ฟฟ้าย่อมส่งผลต่อกลุ่มบริษทัผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าท่ีมีสัญญาการรับซ้ือ

ระยะยาว และอุดหนุนดา้นการลงทุนจากนโยบายการสนนัสนุนการผลิตไฟฟ้าภาคเอกชน ตามแผนการบูรณาการดา้น

พลงังานของรัฐบาล คสช. 

 6) แนวคิดตน้ทุนเศรษฐกิจของความไม่แน่นอนของการเมืองไทย  

ประเทศไทยตอ้งเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงทางการเมืองอยู่บ่อยคร้ัง โดยเฉพาะตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 เป็นตน้มา ซ่ึงเป็น

จุดเร่ิมตน้ของความขดัแยง้การเมืองในประเทศ ท่ีต่อมาไดน้าํไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรงและการทาํรัฐประหารถึงสาม

คร้ัง ความขดัแยง้ทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนน้ีสามารถส่งผลกระทบเชิงลบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การคาํนวณดชันีช้ีวดั

ระดบัความขดัแยง้จากทางการเมืองอาศยัขอ้มูลจากข่าวในหนา้หนงัสือพิมพ ์โดยใชห้ลกัการพ้ืนฐานเดียวกบัการคาํนวณ

ดชันีความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจ (Economic Policy Uncertainty Index – EPU) (Baker et al., 2016) และการ

คน้หาคาํดา้นความไม่แน่นอนทางการเมืองจากดชันีการแบ่งแยกฝักฝ่ายของกลุ่มการเมือง (Partisan Conflict Index – 

PCI) (Azzimonti, 2018)  

 จากผลการวิจยัพบว่า ความไม่แน่นอนของการเมืองไทยกระทบต่ออตัราการเติบโตของเศรษฐกิจ การลงทุน

และการบริโภคภาคเอกชน โดยสินคา้คงทนตอบสนองชดัเจนกว่าสินคา้ไม่คงทน ซ่ึงความผนัผวนเกิดข้ึนในระยะสั้น 
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ต่อเน่ืองประมาณ 2-4 ไตรมาส เม่ือพิจารณาผลกระทบในรายสาขาการผลิต พบว่ากระทบต่อสาขาการโรงแรมมาก

ท่ีสุด รองลงมาคือ สาขาการก่อสร้าง สาขาอสังหาริมทรัพย ์และสาขาบริการขนส่ง การวิจยัน้ีไดใ้หข้อ้มูลถึงตน้ทุนทาง

เศรษฐกิจท่ีมาจากความขดัแยง้ทางการเมืองในช่วงท่ีผา่นมาแลว้ ช่วยเป็นขอ้มูลอา้งอิงในการประเมินระดบัความรุนแรง

ของความขดัแยง้ทั้งท่ีเกิดข้ึนในอดีต เพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ และนอกจากน้ีมีประโยชน์ใน

การเป็นขอ้มูล real time ท่ีเป็นเสมือนสัญญาณเตือนภยัให้กบัสาธารณะในการเฝ้าระวงัปัญหาและความสูญเสียท่ีอาจ

เกิดข้ึนจากความขดัแยง้ทางการเมืองในอนาคตอีกดว้ย (พงศศ์กัด์ิ เหลืองอร่าม, 2561) 

 

2.2 วรรณกรรมและงานวิจยัที่เกีย่วข้อง 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระยะยาวของปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อหลกัทรัพย์กลุ่มพลงังานในหลายประเทศ  

(Lanza, Marena, Grasso and Giovannini, 2003) ไดอ้ธิบายว่าความสัมพนัธ์ระยะยาวราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน กบั

ดัชนีราคาหลักทรัพย์ของตลาด  อัตราแลกเปล่ียน ราคานํ้ ามันในตลาดทันที (Spot) และราคาตลาดอนุพันธ์ 

(Future)ในช่วงมกราคม ค.ศ.1998 - เมษายน ค.ศ.2003 โดยวิธี Cointegration และVAR โดยศึกษาบริษทัท่ีอยูใ่นประเทศ

ต่างกนั ทั้งสหรัฐฯ องักฤษ อิตาลี และฝร่ังเศส พบว่าราคาดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคา 

Spot และ Future แต่ทิศทางจะแตกต่างกนัในแต่ละบริษทั บริษทัตน้นํ้ ามีความสัมพนัธ์เชิงบวก และบริษทัปลายนํ้ ามี

ความสัมพนัธ์เป็นเชิงลบซ่ึงอาจไม่สามารถปรับราคานํ้ามนัสาํเร็จรูปใหส้อดคลอ้งกบัตน้ทุนได ้ส่วนความสัมพนัธ์ของ

ราคากลุ่มพลงังานต่อตลาดหลกัทรัพยข้ึ์นอยู่กบัปัจจยัของแต่ละบริษทั ผลกระทบจะเพ่ิมมากข้ึนถา้มูลค่าดชันีสูงเม่ือ

เทียบกบัมูลค่าตลาด และถา้อตัราแลกเปล่ียนต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนลง มูลค่าดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานกล็ดลง 

นอกจากนั้นการศึกษาปัจจยัขอ้มูลทางการเงินพ้ืนฐานของบริษทัก็เป็นตวัแปรหน่ึงท่ีกระทบราคาหุ้นกลุ่ม

พลงังาน (Boyer and Filion, 2007) ไดใ้ชปั้จจยัทางเศรษฐกิจมหภาคและขอ้มูลพ้ืนฐานของบริษทัในกลุ่มพลงังาน ใน

ประเทศแคนาดา ไดผ้ลว่าหุน้พลงังานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อมุลค่าตลาดหลกัทรัพย ์ราคานํ้ามนัดิบ และราคาก๊าซ

ธรรมชาติ แต่มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนกบัค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ สาํหรับขอ้มูลพ้ืนฐาน

ของบริษทัพบวา่ มูลค่ากลุ่มพลงังานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบักระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน (Operating Cashflow) 

ปริมาณปิโตรเลียมสาํรอง (Proven Reserve) แต่มีความสัมพนัธ์เชิงลบต่อปริมาณการผลิต และอตัราส่วนในการขดุเจาะ

ปิโตรเลียม (Drilling Success Rate) นอกจากน้ียงัพบว่าการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินดอลลาร์สหรัฐฯส่งผล

กระทบต่อบริษทัท่ีผลิตนํ้ามนัเพียงอยา่งเดียว ไม่กระทบ Integrated firms  

สําหรับในในเอเซีย มีการศึกษาปัจจัยท่ีกระทบต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานเช่นกัน โดยการศึกษา

ความสัมพนัธ์ของการเปล่ียนแปลงปัจจยัเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในกลุ่มประเทศ

เกิดใหม่(ดวงรัตน ์ พิพิธพฒันาปราปต,์ 2553) ไดแ้ก่ ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปินส์ และไทย ผลการศึกษาพบว่า 

ประเทศอินโดนีเซียมีปัจจยัท่ีส่งผลกระทบคือ อตัราแลกเปล่ียนต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ ดชันีตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศ 

ประเทศมาเลเซียมี 3 ปัจจยั คือ อตัราแลกเปล่ียนต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ ดชันีตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศ และราคา
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นํ้ามนัดิบ ประเทศฟิลิปินส์มี 3 ปัจจยั คือ ดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัราดอกเบ้ีย และดชันีตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศ และ

สาํหรับประเทศไทยมี 3 ปัจจยั คือ อตัราแลกเปล่ียนต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์(SET) และราคานํ้ามนัดิบ 

ทิศทางความสัมพนัธ์เป็นบวกทั้งหมด ยกเวน้อตัราดอกเบ้ียของประเทศฟิลิปินส์ท่ีมีทิศทางความสัมพนัธ์เป็นลบ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัทาํการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีกาํหนดดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพย ์และดชันีราคาหุ้นในหมวด

พลงังาน (อุรุษา  รัตนอมรธญั, 2552) ท่ีกล่าววา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุน้ในตลาดหลกัทรัพย ์คือ อตัราแลกเปล่ียนต่อ

ดอลลาร์สหรัฐฯ และดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 

อย่างไรก็ตาม ความเช่ือมัน่ในสภาวเศรษฐกิจของประเทศในช่วงเวลามีความแตกต่างกนัก็เป็นตวัสะทอ้น

สภาพเศรษฐกิจในมุมมองของผูบ้ริโภค โดยการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเคล่ือนไหวของดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังาน

และสาธารณูปโภค (สุภาภรณ์  อภิรักษว์ฒันา, 2554) พบว่าปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเคล่ือนไหวของดชันีหลกัทรัพย์

หมวดพลงังานสาธารณูปโภค คือ ราคานํ้ามนัดิบจากเวสตเ์ทก็ซสั ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจน ์ดชันีเช่ือมัน่ทางธุรกิจ และ

ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์

สมมติฐานในการศึกษาคร้ังน้ี แบ่งเป็นสองช่วงเวลา ช่วงแรกกาํหนดไวว้า่ ตวัแปรอิสระทั้งหมดมี

ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ยกเวน้ดชันีราคาผูบ้ริโภค ดชันีความเช่ือมัน่ธุรกิจ และปริมาณการใชไ้ฟฟ้าในประเทศ

รายเดือน ช่วงหลงัตวัแปรอิสระทั้งหมดทมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน 

 

2.3 กรอบการวจัิย  

 

ตารางที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจยั, โดยผูวิ้จยั 

 

ตัวแปรอสิระ  ตัวแปรตาม 

- ดชันี S&P500 

- ดชันีราคานํ้ามนัดิบเวสเทก็ซสั  

- อตัราแลกเปล่ียนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

- อตัราดอกเบ้ียเงินกูเ้ฉล่ียธนาคารพาณิชย ์

- ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

- ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ 

- ดชันีปริมาณการใชไ้ฟฟ้าในประเทศรายเดือน 

  

 

ดชันีหลกัทรัพย์

กลุ่มพลงังาน 
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3.วธีิการวจิัย 

 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือหาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน ใชวิ้ธีวิจยัเชิงคุณภาพ การ

เก็บข้อมูลแบบทุติยภูมิ จากแหล่งข้อมูลสาธารณะอหน่วยงานท่ี เก่ียวข้อง และเอกสารงานวิจัย กาํหนดให้ดัชนี

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานเป็นตวัแปรตาม และ 7  ตวัแปรอิสระท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ดว้ยวิธีใชก้ารวิเคราะห์ดว้ยแบบจาํลอง

สมการพหุคูณ ( Multiple regression) วิธีกาํลงันอ้ยท่ีสุด (OLS) โดยปรับปรุงขอ้มูลใหน่ิ้ง เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดของ

ขอ้มูลดว้ยการทดสอบ Unit root test จากนั้นทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามและตวัแปรอิสระทุกตวัโดยใช้

การทดสอบทางสถิติ F-test ทดสอบวา่ตวัแปรอิสระมีความสมัพนัธ์กนัเองหรือไม่ (Multicollinearity) ทดสอบปัญหาค่า

ความแปรปรวนไม่คงท่ี (Heteroscedasticity) และการทดสอบปัญหาตัวคลาดเคล่ือนมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

(Autocorrelation) ดว้ยการตรวจสอบค่า Durbin-Watson หลงัจากนั้นนาํผลของแบบจาํลองมาวิเคราะห์และอภิปราย 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

4.1 สรุปผลช่วงการศึกษาทั้งสองช่วง 

 เพ่ือทดสอบว่าเหตุการณ์รัฐประหารของรัฐบาล คสช.ว่ามีความมัพนัธ์ต่อตวัแปรตามหรือไม่ จึงใชวิ้ธีเพ่ิมตวั

หุ่นในแบบจาํลอง (Dummy) ในสมการ ไดผ้ลว่า เหตุการณ์ดงักล่าวไม่มีผลต่อดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน มีเพียง 3 

ปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์ดงัน้ี ดชันี s&P500 และดชันีนํ้ามนัดิบเวสเท็กซสั มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั และอตัรา

แลกเปล่ียนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติร้อยละ 99 ทั้ง 3 

ปัจจยั ค่าR Square = 0.567  

 

4.2 สรุปเปรียบเทยีบทั้งช่วงก่อนและหลังการบริหารโดย คสช. 

 จากผลการทดสอบความสัมพนัธ์ของเหตุการณ์รัฐประหารตลอดช่วงเวลาท่ีกาํหนดไวข้า้งตน้ เพ่ือใหมี้ความ

ชดัเจนยิ่งข้ึนจึงแบ่งการศึกษาเป็นสองช่วงเพ่ือเปรียบเทียบมีผลการวิเคราะห์ดงัน้ี  

ช่วงเวลาแรก ก่อนการเขา้บริหารโดย ค.ส.ช.พบว่าตวัแปรอิสระดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ดชันีความเช่ือมัน่

ทางธุรกิจ (BSI)  ดชันี S&P 500 และดชันีราคานํ้ามนัดิบเวสเท็กซัส (WTI) มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัทั้งหมด

กับดัชนีหุ้นกลุ่มพลงังาน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติร้อยละ 95 และ 99 ซ่ึงป็นไปตามสมมติฐาน ส่วนดัชนีอตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (EX) อตัราดอกเบ้ียเงินกูธ้นาคารพาณิชย ์(MLR) และปริมาณการใชไ้ฟฟ้า
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ในประเทศรายเดือน (ECI) ไม่มีความสัมพนัธ์ สมการมีความสามารถในการอธิบายตวัแปรตามไดร้้อยละ 75.83 (R-

squared = 0.7583) 

ช่วงท่ีสอง หลงัการบริหารประเทศโดย คสช. พบวา่ตวัแปรอิสระดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) และดชันี S&P 500  

และดชันีอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (EX) มีความสัมพนัธ์ต่อดชันีหุ้นกลุ่มพลงังานในทิศทาง

เดียวกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติร้อยละ 95 และ 99 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีไดต้ั้งเอาไว ้ส่วนตวัแปรอิสระท่ีเหลือ

ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสถิติ ซ่ึงไม่ตรงกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยตวัแปรอิสระในสมการมีความสามารถในการอธิบายตวั

แปรตามไดร้้อยละ 43.71 (R-squared = 0.4371) ดงัตารางต่อไปน้ี 

 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบดว้ยแบบจาํลองสมการพหุคุณกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด 

ช่วงก่อนบริหารโดย คสช.  ช่วงหลงับริหารโดย คสช. 

Variable Coefficient Prob. Variable Coefficient Prob. 

LOG(BSI2_SA) 0.305399 ** 0.0280 DLOG(EX3_SA) 2.84862 *** 0.0071 

DLOG(CPI2_SA) 4.675409 ** 0.0389 DLOG(CPI3_SA) 0.84862 ** 0.0443 

DLOG(SP5002_SA) 0.319986 ** 0.0273 DLOG(SP5003_SA) 4.84862 ** 0.0415 

LOG(WTI2_SA) 0.374086 *** 0.0044    

Durbin – Watson 2.262921 Durbin – Watson  2.405066 

F-statistic 14.51771 F-statistic  4.327605 

R-squared 0.758394 R-squared 0.437174 

Adjusted R2 0.706154 Adjusted R2 0.336154 

โดยท่ี *** แสดงถึงระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 และ** แสดงถึงระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

เปรียบเทียบผลของแบบจาํลอง ช่วงแรกสถานการณ์ภายในประเทศมีความไม่แน่นอนสูง ส่งผลให้

ปัจจยัพ้ืนฐานภายในประเทศมีความสมัพนัธ์ก่ึงหน่ึง คือดชันีราคาผูบ้ริโภค และดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน แนวคิดตน้ทุนเศรษฐกิจของความไม่แน่นอนทางการเมืองไทย และการ

วิจยัของ ดวงรัตน ์ พิพิธพฒันาปราปต ์สุภาภรณ์  อภิรักษว์ฒันา และพงศศ์กัด์ิ เหลืองอร่าม เน่ืองจากกลุ่มพลงังานเป็น

ปัจจยัพ้ืนฐานของการบริโภคและตน้ทุนการผลิตของทุกอุตสาหกรรม ส่วนอีกก่ึงหน่ึงคือปัจจยัภายนอกประเทศ 

ประกอบดว้น ดชันี S&P500  และดชันีราคานํ้ามนัดิบเวสเทก็ซสั ซ่ึงดชันี S&P500  แสดงถึงนกัทุนต่างชาติท่ีมีผลต่อ

การดชันีฯ เน่ืองจากสดัส่วนเงินทุนไทยยงัตอ้งอาศยัจากต่างประเทศตามทฤษฎีการพ่ึงพาเงินทุนต่างประเทศ  และ
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การศึกษาของ อุรุษา  รัตนอมรธญั และ สุภาภรณ์  อภิรักษ ์ส่วนนํ้ามนัดิบนั้นเป็นเป็นตน้ทุนในการผลิตพลงังานหลกั

มากกวา่ 50% จึงมีความสมัพนัธ์ต่อดชันีฯ อยา่งไรกต็าม ช่วงหลงัสดัส่วนปัจจยัภายนอกประเทศสูงข้ึน โดยดชันี 

S&P500 ยงัมีความสัมพนัธ์และมีค่าสมัประสิทธ์ท่ีมากข้ึน เพ่ิมปัจจยัอตัราแลกเปล่ียนเขา้มามีความสมัพนัธ์ และเหลือ

เพียงปัจจยัภายในประเทศ 1 ตวัแปร จึงกล่าวไดว้า่เม่ือมีเหตุการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมืองเกิดข้ึน ทาํใหเ้สถียรภาพ

ของประเทศลดลง เศรษฐกิจชะลอตวัลง ความเช่ือมัน่ของนกัทุนกจ็ะลดลงเน่ืองจากรอดูทิศทางและความชดัเจนของ

สถานการณ์ ปัจจยัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัต่างประเทศจะส่งผลมากกว่าปัจจยัในประเทศ  ในส่วนของนโยบายการส่งเสริม

พลงังานของรัฐบาล คสช.นั้นไม่มีผลในช่วงการศึกษา อนัเน่ืองมาจากการลงทุนตั้งโรงงานไฟฟ้านั้นใชร้ะยะเวลา

ยาวนานกวา่จะสามารถส่งไฟฟ้าเขา้ระบบได ้(COD) และราคาหุน้ไดส้ะทอ้นราคาอนาคตไปแลว้ในชว้งเร่ิมตน้

โครงการ สอดคลอ้งกบันโยบายในปี พ.ศ. 2562ท่ีวา่ ปริมาณไฟฟ้าสาํรองในภาพรวมมีความเพียงพอแลว้ และมีความ

เป็นไปไดท่ี้จะจาํกดัช่วงเวลาของนกัลงทุนท่ีตอ้งการตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าท่ีไดรั้บการช่วยเหลือจากนโยบายดงักล่าว 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

 

5.1 สรุปผลวเิคราะห์แบบจําลอง และตัวแปรทีม่ีความสัมพันธ์ 

 ผลการวิเคราะห์แบบจาํลองช่วงท่ีบริหารประเทศโดย คสช. มีความใกลเ้คียงกบัแบบจาํลองตลอดช่วง

การศึกษา คือ ดชันี S&P500 และดชันีอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ช้ีใหเ้ห็นวา่ปัจจยัภาพรวมตลาด

สหรัฐฯ ซ่ึงเป็นตวัแทนของนกัลงทุนต่างประเทศมีความสมัพนัธ์ไม่วา่จะมีเหตุการณ์สาํคญัทางการเมืองหรือไม่ 

สอดคลอ้งกบัหลายกรณีศึกษาท่ีอา้งอิง ส่วนปัจจยัผูบ้ริโภคนั้นเป็นตวัแทนภาคบริโภคปลายนํ้าในประเทศท่ีส่งผลการะ

ทบนอ้ยกวา่ แต่ข้ึนกบัช่วงเวลาและความกงัวลต่อสถานการณ์นั้นๆ แต่เม่ือวิเคราะห์สมการช่วงหลงัการบริหารโดย 

คสช. จะเห็นไดว้า่ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัลงทุนต่างประเทศมีผลกระทบมากข้ึนดว้ยค่าสมัประสิทธ์ท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่ง

ชดัเจน  ตวัแปรท่ีเพ่ิมเติมเขา้มาในการศึกษา คือปริมาณการใชไ้ฟฟ้ารายเดือนในประเทศนั้น ไม่มีความสัมพนัธ์

เน่ืองจากขอ้มูลมีรูปแบบเป็นฤดูกาลท่ีชดัเจน ส่วนปัจจยัดอกเบ้ียเงินกูท่ี้ไม่มีความสมัพนัธ์เป็นเพราะธุรกิจพลงังานตอ้ง

อาศยัเงินทุนสูง และส่วนใหญ่เป็นบริษทัในตลาดหลกัทรัพยจึ์งมีความสามารถระดมทุนท่ีมีตน้ทุนตํ่ากวา่การกูย้ืม 

 

5.2 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

 สามารถวางแผนการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติได ้ไม่วิตกกงัวลผลกระทบ

มากเกินไปจนเสียโอกาสในการสร้างผลกาํไรตามทฤษฎีตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นขอ้มูลประกอบในการศึกษา หรือ

วางแผนกลยทุธ์ท่ีเก่ียวกบันโยบายการส่งเสริมพลงังานในอนาคต 
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5.3 ข้อจํากดัและข้อเสนอแนะ 

 ขอ้จาํกดัในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ไม่ไดเ้จาะจงบริษทัท่ีไดรั้บนโยบายส่งเสริมการผลิตพลงังานโดยเฉพาะ อาจทาํ

ใหไ้ม่สามารถสะทอ้นต่อผลกระทบจากนโยบายส่งเสริมการผลิตพลงังานไดช้ดัเจน รวมทั้งระยะเวลาในการศึกษาอาจ

ไม่เพียงพอตามกาํหนดระยะเวลาของโรงงานไฟฟ้าท่ีสามารถใชก้าํลงัผลิตไดเ้ต็มประสิทธิภาพ และไม่ไดเ้ปรียบ

ผลกระทบในช่วงเหตุการณ์อ่ืนในลกัษณะเดียวกนั รวมทั้งปัจจยัท่ีนาํมาศึกษาบางปัจจยัไม่สามารถหาขอ้มูลได ้เช่นดชันี

ตน้ทุนทางเศรษฐกิจของความไม่แน่นอนทางการเมืองอยา่งท่ีมีในบางประเทศ  

 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป อาจจะเพ่ิมระยะเวลาในการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัระยะเวลาท่ีเหมาะสม

ของโรงไฟฟ้าท่ีตอบรับนโยบายฯ อาจจะเปรียบเทียบผลการะทบในเหตุการณ์ในลกัษณะเดียวกนั และแยกเป็น

เหตุการณ์ท่ีมีความรุนแรงแตกต่างกนัเพ่ือสะทอ้นผลลพัธ์ท่ีมีความชดัเจนยิ่งข้ึน รวมทั้งเพ่ิมปัจจยัท่ีมีผลต่อนกัลงทุน

ต่างประเทศ เช่นปริมาณการซ้ือขายสุทธิของนกัลงทุนต่างชาติในช่วงเวลาท่ีศึกษาเป็นตน้ 
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การรับรู้ความเส่ียงด้านคุณภาพ ด้านความคุ้มค่าทางการเงนิ ด้านเวลา และรูปแบบการ

ดาํเนินชีวติทีม่ผีลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผ้าแฟช่ันผ่านช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ 

(Facebook Live) 

Effect of Perceived Regarding Quality Risk, Financial Risk ,Time Risk 

and Life style on Purchasing Decision via Facebook Live. 

ซอลหิะต์ สุวรรณ์1
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Sawliha Suwan and Rojanasak Chomvilailuk 

 

บทคดัย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการรับรู้ความเส่ียงคุณภาพ การรับรู้ความเส่ียงดา้นความคุม้ค่าทาง

การเงิน การรับรู้ความเส่ียงดา้นเวลาและรูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ผา่นช่องทาง

เฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) โดยใชก้ารสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างเป็นเคร่ืองมือในงานวิจยัเชิงคุณภาพ และใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุตั่งแต่ 18 – 37 ปี ท่ีอาศยัในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 384 คน นาํมาวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงอนุมาน และสมการถดถอยเชิงพหุคูณ  

ผลการศึกษาพบว่า ความกงัวลว่าการซ้ือเส้ือผา้ผ่านทางช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์อาจจะไม่ไดรั้บสินคา้ และ

ความกงัวลเร่ืองของระยะเวลาในการเปล่ียนคืนสินคา้ท่ี รวมทั้งรูปแบบการดาํเนินชีวิตดา้นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การซ้ือเส้ือผา้ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) มีผลกระทบกบัการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ 

(Facebook Live) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

คาํสาํคัญ: เฟซบุ๊กไลฟ์, การรับรู้ความเส่ียงด้านคุณภาพ, การรับรู้ความเส่ียงด้านการเงิน, การรับรู้ความเส่ียงด้านเวลา, 

รูปแบบการดาํเนินชีวิต 

 

ABSTRACT 

This research aims to study the perceived regarding quality risk, financial risk, time risk and Life style 

which affects the decision making in purchasing clothes via Facebook Live.  The data had been collected in two 

ways . For the qualitative research, the data was collected by Semi-Structured Interview. For quantitative research, 

the data was collected by using questionnaires.   The sample group is the 384 people who live in Bangkok.  The 

majority of the sample group are between 18 –  27 years old.  They finish a bachelor degree, are private employee. 

The monthly income is 15,001 – 25,000 Baht. The data was analyzed statistically using frequency, average, standard 

deviation, and multiple regression analysis. It was found that the average amount which most of this sample group 

1 1นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย E-mail sawliha.suwan@gmail.com 
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use is less than 100 Baht per one bill.  In addition, from the information, the sample group were concerned about 

not receiving the products. and about the period of time in returning the products. It was also found lifestyle affect 

in decision making when purchasing clothes via Facebook Live. 

Key word: Facebook Live, Quality Risk, Financial Risk, Time Risk, Life style 

 

1. บทนํา  

ปัจจุบนัสถานการณ์ของธุรกิจพาณิชอิเลก็ทรอนิกส์ มีแนวโนม้การเติบโตสูง เน่ืองจากความกา้วหนา้ทาง

เทคโนโลยีการส่ือสาร โดยในปี พ.ศ.2560 ธุรกิจพาณิชอิเลก็ทรอนิกส์ของไทยมีมูลค่าทั้งส้ิน 2,812,592.03 ลา้นบาท 

โดยมีการเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2559 ถึง 9.86% (สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน), 2561) 

ขณะเดียวกนัขอ้มูลผลการสํารวจของสาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ปี พ.ศ.2561 

พบว่ามีการใช้งาน Social Media หรือส่ือสังคมออไลน์ สูงข้ึนอย่างมีนัยสําคัญ คนไทยนิยมซ้ือสินค้าผ่านทาง

ช่องทางออนไลน์มากข้ึน โดยมีการซ้ือสินคา้และบริการผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ิมข้ึน จาก 50.8% ในปี 2560 เป็น

51.28%ในปี 2561 และยงัพบว่ากิจกรรมการขายสินคา้และบริการผ่านช่องทางออนไลน์ในปี พ.ศ.2561 มีอตัราการ

เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 จาก 13.7% สู่ 24.48% (สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน), 2561)  

ทั้งน้ีประเภทสินคา้ท่ีคนไทยมีการซ้ือผ่านช่องทางออนไลน์มากท่ีสุดในปี พ.ศ.2560 คือ แฟชัน่เคร่ืองแต่ง

กาย 44.0% รองลงมาคือ สินคา้เก่ียวกบัสุขภาพและความงาม 33.7% อุปกรณ์ไอที 26.5% ตามลาํดบั สํานักงาน

พฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 2560) ประกอบกับ สถิติข้อมูลจากงาน Thailand Social 

Awards 2018 พบว่าสถิติการใชง้าน Social Media ของคนไทยในปี พ.ศ.2560 มีการใชง้านเฟซบุ๊ก (Facebook) เป็น

อนัดบั 8 ของโลก โดยมีจาํนวนมากถึง 49 ลา้นคน และเพ่ิมข้ึนจากปี 2017 ถึง 4% และเม่ือเปรียบเทียบความถ่ีในการ

ใชง้านของส่ือสังคมออนไลน์แลว้ เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีการใชง้านบ่อยท่ีสุด (สํานกังาน

พฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน), 2561) 

ดว้ยคุณสมบติัของเฟซบุ๊ก (Facebook) ซ่ึงเป็นช่องทางท่ีใชใ้นการสร้างพ้ืนท่ีสําหรับการประชาสัมพนัธ์ 

การขายสินคา้ หรือการรวบรวมส่ิงต่างๆท่ีมีความน่าสนใจ โดยเฉพาะคุณสมบติัเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) เป็น

การนาํเสนอในรูปแบบวิดีทศัน ์ผูใ้ชง้านสามารถถ่ายทอดสดและสามารถพูดคุยโตต้อบในระหว่างการถ่ายทอดสด

และมีการแสดงขอ้ความจากผูเ้ขา้ชม ณ เวลานั้น จากขอ้มูลสถิติพบว่าผูใ้ชบ้ริการเฟซบุ๊ก (Facebook) มีการรับชม

การถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) มากกว่าการชมวิดีทศัน์ ธรรมดาถึง 6 เท่า (สํานักงานพฒันา

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 2561) จึงเห็นได้ว่าคุณสมบติัของเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) 

สามารถนํามาใช้ในการแสดงสินค้า การจัดการส่งเสริมการขาย (Promotion) รวมไปถึงการขายสินค้า ได้ใน

หลากหลายธุรกิจ จึงเห็นไดว้่าธุรกิจเส้ือผา้แฟชั่น ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมีความนิยมซ้ือขายผ่านทางช่องทางออนไลน์ 

สามารถนาํเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) มาใชเ้พ่ือเป็นอีกหน่ึงช่องทางในการขายเส้ือผา้ ซ่ึงผูบ้ริโภคจะสามารถเห็น

สินคา้จริงรวมไปถึงเห็นการสวมใส่ผา่นทางผูท้าํการขายผา่นการถ่ายทอดสดได ้ 

อยา่งไรกต็ามผูวิ้จยัไดท้าํการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายเบ้ืองตน้ โดยเป็นกลุ่มอาย ุ18 – 37 ปี เพศหญิง จาํนวน 

10 คน เน่ืองจาก การสาํรวจของสาํนกังานพฒันาธุรกิจพบวา่ช่วงอาย ุ18-37 ปีนั้นมีการใชอิ้นเตอร์เน็ตสูงท่ีสุดและยงั

พบว่ากิจกรรมออนไลน์ท่ีใช้มากท่ีสุด คือการ Shopping Online (สํานักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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(องค์การมหาชน), 2561) เก่ียวกับประสบการณ์และปัญหาผ่านการซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นผ่านช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ 

(Facebook Live) จึงพบว่า ผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่างมีปัญหาในการซ้ือสินคา้เส้ือผา้แฟชัน่ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ 

(Facebook Live) กล่าวคือมีความกงัวลในดา้นของคุณภาพสินคา้ท่ีไดรั้บ รวมไปถึงดา้นความคุม้ค่าทางการเงิน อีก

ทั้งเวลาท่ีผูบ้ริโภคใชข้ณะรับชมเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) และเน่ืองจากผูวิ้จยัพบวา่ยงัไม่มีการทาํการศึกษาดา้น

ความเส่ียงกบัรูปแบบการดาํเนินชีวิตในดา้นกิจกรรมกบัการซ้ือเส้ือผา้ผา่นเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ดงันั้นผูวิ้จยั

จึงไดท้าํการศึกษาทบทวนวรรณกรรม งานวิจยัก่อนหนา้ และกาํหนดปัจจยัท่ีตอ้งการศึกษาเก่ียวกบัการรับรู้ความ

เส่ียง (Perceived Risk) ในดา้นคุณภาพของสินคา้ ดา้นการเงิน และดา้นเวลา (Forsythe and Shi, 2003)  และรูปแบบ

การดาํเนินชีวิตวา่มีผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผา่นเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) อยา่งไร เพ่ือพฒันา

องคค์วามรู้ทางการตลาดและนาํมาประยุกต์ใชก้บัสถานการณ์การตลาดปัจจุบนัเพ่ือเสริมสร้างให้ผูป้ระกอบการมี

ความเขา้ใจและใชง้านช่องทางท่ีมีความสาํคญัน้ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 2.1 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) 

กระบวนการตดัสินใจ หมายถึง กระบวนการการเลือกทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกท่ีมีอยู่หลายทาง ซ่ึง

มกัจะเกิดข้ึนกบัผูบ้ริโภคท่ีมีความจาํเป็นตอ้งเลือกสินคา้หรือบริการอยู่เสมอ โดยจะตอ้งตดัสินใจเลือกบนพ้ืน

ฐานขอ้มูลและสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นกระบวนการตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการสาํคญัและเกิดข้ึนภายใน

ของผูบ้ริโภค (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550) โดยกระบวนการตดัสินใจซ้ือนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 5 กระบวนการ ไดแ้ก่ 

การรับรู้ถึงปัญหา (Problem Recognition) การคน้หาขอ้มูลข่าวสาร (Information Search) การประเมินทางเลือก 

(Evaluation of Alternative) การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) และพฤติกรรมหลงัจากการซ้ือ (Post-Purchase 

Behavior) (Kotler and Keller, 2012) 

 เร่ิมจากการตระหนกัและรับรู้ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนของผูบ้ริโภค และเม่ือผา่นการถูกกระตุน้จากส่ิงเร้าจึงทาํให้

ผูบ้ริโภคเลือกท่ีจะแสวงหาขอ้มูลเพ่ิมข้ึนหรือไม่แสวงหา นาํไปสู่การประเมินทางเลือกจากขอ้มูลท่ีมีโดยผ่านการ

เปรียบเทียบคุณสมบติัต่างๆของสินคา้และประเมินความพึงพอใจท่ีผูบ้ริโภคมีต่อสินคา้นั้น ๆ ซ่ึงผูบ้ริโภคจะมีการ

ตดัสินใจเลือกสินคา้จากตราสินคา้ใดสินคา้หน่ึงท่ีอยู่ในความสนใจและเป็นท่ีช่ืนชอบท่ีสุดของผูบ้ริโภค นาํไปสู่การ

ซ้ือในท่ีสุด (Assael, 1998) ซ่ึงขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือเป็นขั้นตอนท่ีมีความน่าสนใจในบริบทการซ้ือสินคา้ผา่นช่อง

ทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) เน่ืองจากการตดัสินใจซ้ือในบริบทของการซ้ือสินคา้ผ่านการ

ถ่ายทอดสดนั้นหากผุบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้ใดแลว้ผูบ้ริโภคจะตอ้งแสดงความประสงค์หรือความตอ้งการผ่าน

ช่องทางนั้นเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงสินคา้ท่ีตนตอ้งการในทนัที หลงัจากตดัสินใจซ้ือขั้นตอนต่อไปของผูบ้ริโภคคือการ

ประเมินความพึงพอใจต่อสินคา้หรือบริการนั้นๆหลงัจากการใชง้าน  

 จากงานวิจยัของ จิดาภา ทดัหอม (2558) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ความ

ไวว้างใจและคุณภาพของระบบสารสนเทศท่ีมีผลต่อการ ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ 

(Facebook Live) ของผูบ้ริโภคออนไลน์ ในกรุงเทพมหานคร โดยการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ผ่านช่องทางการถ่ายทอดสด เฟซบุ๊กไลฟ์ของผูบ้ริโภคออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัหน่ึงท่ีมี

ความสาํคญัอยา่งมีนยัทางสถิติ คือความไวว้างใจเก่ียวกบัคุณภาพของระบบสารสนเทศ สินคา้และบริการ 
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2.2 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัการรับรู้ความเส่ียง (Perceived Risk) 

การรับรู้ความเส่ียง (Perceived Risk) คือ ความสามารถในการประเมินผลกระทบของความไม่แน่นอนท่ีตวั

ผูบ้ริโภคตอ้งเผชิญเม่ือมีการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ (Kotler and Armstrong, 2001) ซ่ึงความสามารถในการ

ประเมินค่าความเส่ียงท่ีต่างกนัของผูบ้ริโภค ส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั โดยผูบ้ริโภคมีระดบัการรับรู้ความ

เส่ียงท่ีแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัแต่ละบุคคล (Schiffman et al., 2008) โดยข้ึนอยูก่บัการใหค้วามสาํคญัและประสบการณ์

ในอดีตท่ีผ่านมาของผูบ้ริโภค และการรับรู้ความเส่ียงจะส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคแต่ละราย

แตกต่างกนั โดยผูบ้ริโภคท่ีมีประสบการณ์มากจะมีความเส่ียงตํ่ากว่าผูบ้ริโภคท่ีไม่มีประสบการณ์เลย (ชนิตวส์รณ์ 

ตรีวิทยาภูมิ, 2544)   

งานวิจยัของ ณิชภคั อโนทิพย ์(2556) เร่ือง “การศึกษาการรับรู้ความเส่ียงท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือสินคา้

ออนไลน์บนเวบ็ Facebook” ท่ีมีการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่านช่องทาง Facebook ของผูบ้ริโภค

โดยศึกษาเก่ียวกบัการรับรู้ความเส่ียงของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้ผา่นช่องทาง Facebook และการศึกษาน้ีไดจ้าํแนก

ความเส่ียงออกเป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่การรับรู้ความเส่ียงดา้นการเงิน ดา้นคุณภาพสินคา้ ดา้นเวลา ดา้นจิตวิทยา และ

ดา้นสงัคม  

จากการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interview) คือ การสัมภาษณ์รายบุคคล (Individual 

interviews) และคาํถามท่ีใชมี้ลกัษณะคาํถามปลายเปิด (Open end questions) เพ่ือให้ผูต้อบไดมี้การแสดงออกถึง

ทศันะและความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ ประวิต เอราวรรณ์ (2545) พบว่าความเส่ียงผ่านการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผ่าน

ช่องทางของการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ ของกลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคเพศหญิง ช่วงอายุ 18 – 37 ปี  พบว่าเป็น

ในดา้นของคุณภาพของเส้ือผา้ ในดา้นของการเงินท่ีกลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญัไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของค่าใชจ่้ายแอบ

แฝงและความคุ้มค่าทางดา้นราคาเม่ือเปรียบเทียบกับส่ิงท่ีได้รับ อีกทั้ งการรับชมการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ 

(Facebook Live) เพ่ือขายเส้ือผา้แฟชัน่นั้นใชร้ะยะเวลาท่ีค่อนขา้งนาน ทาํใหใ้นบางคร้ังกลุ่มตว้อยา่งมีความกงัวลวา่

เวลาท่ีเสียไปในการรับชมนั้นจะคุม้ค่าหรือไม่หากไม่พบเส้ือผา้ท่ีถูกใจ  

ดงันั้นผูวิ้จยัจึงแบ่งการศึกษาการรับรู้ความเส่ียงออกเป็นมิติท่ีจาํศึกษาดงัน้ี 

 1. มิติดา้นคุณภาพของสินคา้ (Quality Risk) หมายถึง ความรู้สึกว่าสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือมาจะไม่

ตรงกบัส่ิงท่ีเห็นผา่นช่องทางการถ่ายทอดสด (Facebook Live)  

 2. มิติดา้นความคุม้ค่าทางการเงิน (Financial Risk) หมายถึง ความรู้สึกว่าการซ้ือคร้ังน้ีอาจจะ

ก่อใหเ้กิดความไม่คุม้ค่าทางดา้นของราคา หรือการท่ีผูบ้ริโภคตอ้งเสียค่าจดัส่งเพ่ิมข้ึน  

 3. มิติดา้นเวลา (Time Risk) ความรู้สึกกงัวลใจเร่ืองเวลาท่ีสูญเสียไปในการรับชมสินคา้ผ่านการ

ถ่ายทอดสดโดยอาจจะไม่มีสินคา้ท่ีตนถูกใจ 

 และจากการทบทวนวรรณกรรมในดา้นการรับรู้ความเส่ียง ผูวิ้จยัจึงไดก้าํหนดสมมติฐานดงัน้ี 

 

สมมตฐิานที่ 1: การรับรู้ความเส่ียงดา้นคุณภาพของสินคา้มีผลกระทบกบัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

สมมตฐิานที่ 2: การรับรู้ความเส่ียงดา้นความคุม้ค่าทางการเงินมีผลกระทบกบัการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

สมมตฐิานที่ 3: การรับรู้ความเส่ียงดา้นเวลามีผลกระทบกบัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
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2.3 แนวคิดเกีย่วกบัรูปแบบการดําเนินชีวติ (Lifestyle) 

 รูปแบบการดาํเนินชีวิต (Lifestyle) หมายถึง ลกัษณะการใชชี้วิตของแต่ละบุคคล มีความสอดคลอ้งกบัการ

ปฏิสัมพนัธ์กับผูอ่ื้นในสังคม เป็นลกัษณะท่ีไม่คงท่ีสามารถปรับเปล่ียนได้ โดยเกิดจากการกระทบจากปัจจัย

ภายนอกต่างๆ โดย Kotler (1994) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบการดาํเนินชีวิตไวว้่าเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีมีความสําคญัและมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค โดยรูปแบบการดาํเนินชีวิต จะก่อใหเ้กิดความตอ้งการและทศันคติท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจซ้ือและนาํไปสู่การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในท่ีสุด ไดมี้การจดักลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวิต เป็น

หน่ึงในรูปแบบการวิเคราะห์ทางจิตนิสัย (Psychographic Analysis) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ AIO (Activities, 

Interests, Opinions) ในการจดักลุ่มผูบ้ริโภค โดยแต่ละกลุ่มจะมีรูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีแตกต่างกนั โดยท่ีผูบ้ริโภค

ท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกนัจะมีรูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีใกลเ้คียงกนั โดย Antonides and Raaijl (1998) อา้งถึงใน สุมาลี 

เหลืองดาํรงกิจ โดยมีการใหค้วามหมายของรูปแบบการดาํเนินชีวิตดา้นกิจกรรมไวว้า่ กิจกรรม ท่ีเป็นส่วนกาํหนดว่า

ในเวลาวา่ง เช่น ลกัษณะงานท่ีทาํ กิจกรรมท่ีทาํยามวา่ง รูปแบบกีฬาท่ีช่ืนชอบ ลกัษณะการเขา้สังคม มีการซ้ือสินคา้

มากนอ้ยแค่ไหน 

 งานวิจยัของ ภทัรา เรืองสวสัด์ิ (2553) ไดมี้การศึกษารูปแบบการดาํเนินชีวิต และพฤติกรรมการใชเ้ครือข่าย

สังคมออนไลน์ ของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาพบว่าคนวยัทาํงานท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมี

ช่วงเวลาในการใชบ้ริการแตกต่างกนั และจากการทดสอบสมมติฐานพบว่ารูปแบบการดาํเนินชีวิตแบบกลุ่มชอบ

แสวงหาความสนุกสนาน (Fun Seeker) มีผลกระทบกบัความถ่ี (วนั/สัปดาห์) และจากจากการศึกษาแนวคิดและ

ทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงงานวิจยัต่าง ๆ อีกทั้งจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง ท่ีแสดงถึงปัจจยั

รูปแบบการดาํเนินชีวิตในรูปแบบของการทาํกิจกรรม และลกัษณะการทาํงาน กิจกรรมท่ีทาํนอกเหนือจากเวลา

ทาํงาน  

2.4 แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยด้านพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) 

เคร่ือข่ายสงัคมออนไลน ์(Social Media) เป็นเครือข่ายท่ีเช่ือมต่อและส่ือสารระหวา่งบุคคลผา่นอินเทอร์เน็ต 

และมีการเติบโตพฒันาอย่างรวดเร็วนํามาสู่ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) หลายประเภท เพ่ือสร้างชุมชน

ออนไลน์และการแลกเปล่ียน ขอ้มูล กิจกรรมต่างๆ ความสนใจเฉพาะเร่ือง (วิยะดา ฐิติมชัฌิมา, 2553) โดยใน

ปัจจุบนัเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) ไดพ้ฒันามาเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการใชท้าํการตลาด เน่ืองจาก

เป็นช่องทางส่ือสารท่ีมีความนิยมและเป็นส่วนหน่ึงของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในปัจจุบนั 

จากงานวิจยัของ ปณิชา นิติพรมงคล (2554) พบวา่จากกลุ่มตวัอยา่งเป็นกลุ่มคนวยัทาํงานมีการใชเ้ครือข่าย

สงัคมออนไลนเ์พ่ือใชพู้ดคุยและนดัพบปะกบักลุ่มเพ่ือนมากท่ีสุด และแสดงความคิดเห็นรวมไปถึงการร่วมกิจกรรม

ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ และพฤติกรรมการใชเ้คร่ือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) มีความสัมพนั์กบัเพศ อายุ 

อาชีพ การศึกษา  และรายได ้อีกทั้งยงัพบว่า เพศชายและหญิงมีพฤติกรรมการกด Like (ถูกใจ) หรือแสดงความ

คิดเห็นต่อสินคา้และบริการแตกต่างกนั เน่ืองดว้ย ความคิด ทศันคติ วฒันธรรมและสังคมกาํหนดบทบาทและ

กิจกรรมของเพศชาย และเพศหญิงไวแ้ตกต่างกนั จึงส่งผลให้พฤติกรรมการส่ือสารของหญิงและชายแตกต่างกนั

ดว้ย 

จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวรูปแบบการดาํเนินชีวิตและพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

(Social Media) ผูวิ้จยัจึงไดก้าํหนดสมมติฐานได ้ดงัน้ี 
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สมมตฐิานที่ 4: รูปแบบการดาํเนินชีวิตดา้นกิจกรรมมีผลกระทบกบัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

 

กรอบแนวคิดการวจิยั 

  จากการทบทวนวรรณกรรมภายใตท้ฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งและงานวิจยัก่อนหนา้โดยใชท้ฤษฏีกระบวนการการ

ตดัสินใจเป็นทฤษฏีหลกัโดยมุ่งเนน้ศึกษาในขั้นตอนของการตดัสินใจซ้ือ (Purchase decision) จึงสามารถกาํหนด

กรอบแนวคิดไดด้งัน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยัเร่ืองการรับรู้ความเส่ียงดา้นคุณภาพ การรับรู้ความเส่ียงดา้นการเงิน การรับรู้

ความเส่ียงดา้นเวลา และรูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผา่นช่องทาง

เฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) 

 

3. วธีิการศึกษา 

การศึกษาเร่ืองการรับรู้ความเส่ียงดา้นคุณภาพสินคา้ ดา้นความคุม้ค่าทางการเงิน ดา้นเวลา และรูปแบบการ

ดาํเนินชีวิตท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ผา่นช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) มีการใชร้ะเบียบวิธีการวิจยั

ทั้งในส่วนของเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  ดงัน้ี  

3.1 การวจัิยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  

 เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของงานวิจัยเชิงคุณภาพในคร้ังน้ี เป็นการสัมภาษณ์แบบก่ึง

โครงสร้าง (Semi-structured Interview) คือ การสมัภาษณ์ท่ีมีความเหมาะสมของสถาณการณ์เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงคาํตอบ

ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั กิติพฒัน์ (2554 อา้งถึงใน พิจิตรจนัทร์ หวงัไพบูลยกิ์จ, 2559) เป็นการสัมภาษณ์รายบุคคล 

(Individual interviews) และคาํถามท่ีใช้มีลกัษณะคาํถามปลายเปิด (Open end questions) เพ่ือให้ผูต้อบได้มีการ

แสดงออกถึงทศันะและความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ ประวิต เอราวรรณ์ (2545) โดยประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 

ช่วงอายุ 18-37 ปี จากการสาํรวจของสาํนกังานพฒันาธุรกิจพบว่าช่วงอายุ 18-37 ปีนั้นมีการใชอิ้นเตอร์เน็ตสูงท่ีสุด

และยงัพบวา่กิจกรรมออนไลน์ท่ีใชม้ากท่ีสุด คือการ Shopping Online (สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

(องค์การมหาชน), 2561) เพศหญิง ท่ีเคยรับชมการถ่ายทอดสดเฟสบุ๊กไลฟ์เพ่ือขายเส้ือผา้แฟชั่น และอาศยัใน

กรุงเทพมหานคร โดยคดัเลือกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 10 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มคนท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่

ผา่นช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ 

การตดัสินใจซ้ือ  

(จิดาภา ทดัหอม, 2558) 

H1 การรับรู้ความเส่ียงดา้นคุณภาพ  

H2 การรับรู้ความเส่ียงดา้นการเงิน  

H3  การรับรู้ความเส่ียงดา้นเวลา  

 (ณิชภคั  อโนทิพย,์ 2556) 

H4 รูปแบบการดาํเนินชีวติดา้นกิจกรรม                    

(ภทัรา เรืองสวสัด์ิ, 2553)  
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3.2 การวจัิยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

 งานวิจัยน้ีใช้เคร่ืองมือในรูปแบบของแบบสอบถาม(Questionnaire) เก็บข้อมูลเพ่ือนํามาวิเคราะห์

ผลกระทบของตวัแปรและทดสอบสมมติฐานจากตวัแปร ประชากรไดแ้ก่กลุ่มวยัรุ่นและวยัทาํงาน ในช่วงอาย ุ18-37 

ปีนั้นมีการใชอิ้นเตอร์เน็ตสูงท่ีสุดและยงัพบวา่กิจกรรมออนไลนท่ี์ใชม้ากท่ีสุด คือการ Shopping Online (สาํนกังาน

พฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน), 2561) เพศหญิง ท่ีเคยซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผา่นช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ 

(Facebook Live) ภายในระยะเวลา 3 เดือน และอาศยัในกรุงเทพมหานคร และกลุ่มตวัอยา่ง 384 คน จากการคาํนวณ

ขนาดของกลุ่มตวัอย่างจากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอย่างของ Cochran (1977) ช่วงอายุ 18-37 ปี เพศหญิง และเป็น

บุคคลท่ีเคยซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ภายในระยะเวลา 3 เดือน การศึกษาในคร้ังน้ี

ใชก้ารเลือกกลุ่มตวัอย่างหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ใชวิ้ธีการเลือกตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random 

Sampling) โดยใช้วิธีการจับฉลาก เพ่ือสุ่มเลือก 1 เขตเพ่ือเป็นตัวแทนจากแต่ละกลุ่มเขตการปกครองของ

กรุงเทพมหานคร โดยผูวิ้จยัไดท้าํการเลือกตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากการเลือกเขตทั้งหมด 6 

เขต ไดแ้ก่  เขตดินแดง เขตจตุจกัร เขตวฒันา เขตบางกะปิ เขตบางกอกนอ้ย เขตภาษีเจริญ ผูวิ้จยัไดเ้จาะจงเลือก

สถานท่ี สถานศึกษามหาวิทยาลยั อาคารสาํนกังานและหา้งสรรพสินคา้ เน่ืองจากจะมีโอกาสพบกลุ่มตวัอย่างมาก

ท่ีสุด โดยใชม้าตรวดั เรียงบญัญติั (Ordinal Scale) สาํหรับขอ้คาํถามดา้นประชากรณ์และพฤติกรรม และใชม้าตรวดั

อนัตรภาคชั้น (Interval Scale) สาํหรับขอ้คาํถามดา้นการรับรู้ความเส่ียงและรูปแบบการดาํเนินชีวิต 

3.3 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล  

ผูวิ้จยัไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Method) และสถิต์ิเชิงปริมาณ (Quantitative 

Method) ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยการทาํการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor 

Analysis: EFA) การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจรวมกนัเพ่ือสกดัองคป์ระกอบใหเ้หมาะสมกบัผลกระทบของ

ปัจจยัตามแต่ละตวัแปรและหลงัจากนั้น ไดน้าํตวัแปรท่ีผ่านเกณฑก์ารจดักลุ่มมาทาํการทดสอบองค์ประกอบเชิง

ยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) โดยใหค่้านํ้าหนกัองคป์ระกอบ ภายหลงัการหมุนแกนโดยวิธี Verimax และ

กาํหนดใหแ้สดงค่าเฉพาะค่านํ้าหนกัองคป์ระกอบท่ีมีค่ามากกวา่ 0.50 ข้ึนไป (Hair et al., 2010)  

หลงัจากนั้นไดท้าํการทดสอบค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของ ตวัแปรทั้งหมดท่ีทาํการศึกษาประกอบไป

ดว้ยตวัแปรดา้นการรับรู้ความเส่ียงดา้นคุณภาพ การรับรู้ความเส่ียงดา้นการเงิน การรับรู้ความเส่ียงดา้นเวลา และตวั

แปรรูปแบบการดาํเนินชีวิตในดา้นกิจกรรม รวมทั้งส้ิน 4 ตวัแปร โดยตรวจสอบผลจากโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ

คาํนวนทดสอบค่า Cronbach’s alpha ท่ีมีค่ามากกว่า 0.6 ข้ึนไปถือว่าเป็นเกณฑ์ท่ียอมรับได ้(ศิริชัย กาญจนวาสี, 

2544) และหลงัจากนั้นไดท้าํการประเมินความสาํคญัของตวัแปรตน้ โดยใช ้Linear Correlation Coefficient และจึง

ได้นําข้อมูลเพ่ือไปวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยได้ทําการทดลองทาํวิธี 

Stepwise Method โดยการคดัเลือกตวัแปรอิสระเขา้สู่สมการทีละตวั ตามลาํดบัความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามมาก

ท่ีสุด เพ่ือหาสมการท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด (สุทิน ชนะบุญ, 2560) 
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4. สรุปผลการศึกษา 

4.1 ผลการศึกษาด้านประชากรศาสตร์ 

 ผลขอ้มูลการวิจยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีอายรุะหวา่ง 18 – 27 ปี จาํนวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 54.9 และมีช่วง

อายุ 28 – 37 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.1 มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 69 รองลงมาคือระดบัปริญญา

โท คิดเป็นร้อยละ 17.7 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 15,001 – 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.6 รองลงมาคือ

ระหว่าง 25,001 – 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.2 มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 53.1 รองลงมาคือ

นกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 24.7 มีจาํนวนคร้ังในการซ้ือเส้ือผา้ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ภายในระยะเวลา 3 

เดือน จาํนวนนอ้ยกวา่ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 44.5 รองลงมา 1-5 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 44.3 และขอ้มูลจากการวิจยัพบว่า

กลุ่มตวัอยา่งมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ังในการซ้ือเส้ือผา้ผา่นช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ นอ้ยกวา่ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.3 

รองลงมาคือ 100-500 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.8 501-1,000 บาท  

4.2 ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

จากค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปรเพ่ือวดัระดบัความคิดเห็นการรับรู้ความเส่ียงด้าน

คุณภาพ (Quality Risk)  พบวา่ อนัดบัท่ี 1 กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็น “เห็นดว้ย” กบัขอ้คาํถาม “ท่านคิดวา่การ

ซ้ือเส้ือผา้ผา่นช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ยากต่อการตรวจสอบลกัษณะสินคา้ในเร่ืองของคุณภาพการตดั

เยบ็” โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.063  ในดา้นของการรับรู้ความเส่ียงดา้นการเงิน (Financial Risk) อนัดบัท่ี 1 กลุ่มตวัอยา่งมี

ระดบัความคิดเห็น “เห็นดว้ย”  ไดแ้ก่ขอ้คาํถาม “ท่านกงัวลว่าเม่ือท่านจ่ายเงินไปแลว้จะไม่ไดรั้บสินคา้” โดยมี

ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.477 การรับรู้ความเส่ียงดา้นเวลา (Time Risk) พบว่าอนัดบัท่ี 1 กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็น 

“เห็นดว้ย” ขอ้คาํถาม “ท่านกงัวลว่าการเปล่ียนคืนสินคา้ท่ีซ้ือผ่านช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) จะตอ้งใช้

เวลานาน” โดยมีค่าเฉล่ีย 3.628 ทางดา้นรูปแบบการดาํเนินชีวิต (Life style) พบว่า  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความ

คิดเห็นเฉย ๆ สาํหรับขอ้คาํถาม ท่านหาขอ้มูลเก่ียวกบัเส้ือผา้แบบต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 

3.359 

4.3 ผลการทดสอบสมมติฐานงานวจัิย 

 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณเพ่ือศึกษาถึง การรับรู้ความเส่ียงดา้นคุณภาพ ดา้นการเงิน 

ดา้นเวลา และรูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีมีผลกระทบกบัการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook 

Live) 

ตาราง 1 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

ตวัแปรตน้ B β t P-Value 

(Constant) 4.126  15.145 .000 

การรับรู้ความเสียงดา้นคุณภาพ (Quality Risk) .010 .009 .193 .847 

การรับรู้ความเส่ียงดา้นการเงิน (Financial Risk) -.301 -.244*** -5.036 .000 

การรับรู้ความเสียงดา้นเวลา (Time Risk) -.189 -.142** -2.962 .003 

รูปแบบการดาํเนินชีวิตดา้นกิจกรรม (Life style) .352 .407*** 8.854 .000 

หมายเหตุ:  *** P < 0.001 , ** P < 0.01, * P < 0.05 
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 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของตวัแปรทั้ง 4 ดา้น ประกอบดว้ย 

การรับรู้ความเส่ียงดา้นคุณภาพ (Quality Risk)  การรับรู้ความเส่ียงดา้นการเงิน (Financial Risk) การรับรู้ความเสียง

ดา้นเวลา (Time Risk)  และรูปแบบการดาํเนินชีวิตดา้นกิจกรรม (Life style) ซ่ึงทางดา้นของการรับรู้ความเส่ียงดา้น

คุณภาพ (Beta = -.009; t = .193; p-value = .847) ไม่มีผลกระทบกบัการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ 

(Facebook Live) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ การรับรู้ความเส่ียงดา้นการเงิน (Beta = -.244; t = -5.036; p-value = .000) 

การรับรู้ความเสียงดา้นเวลา  (Beta = -.142; t = -2.962; p-value = .003) และรูปแบบการดาํเนินชีวิตดา้นกิจกรรม 

(Beta = .407; t = 8.854; p-value = .000) มีผลกระทบกบัการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ผา่นช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook 

Live) อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ดงัแสดงในตาราง โดยมีค่า F = 38.714 ค่า P-Value 0.000 มีค่าความผนัแปรของตวั

แปร (R Square) เท่ากบั .290 และสามารถทาํนายค่าสมการของการวิเคราะห์ (Adjusted R Square) ไดเ้ท่ากบัร้อยละ 

28.3  รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี1 สามารถเขียนรูปแบบสมการดงัน้ี  

 

สมการ  

                                       Y = 4.126 - 0.244 (X2) - 0.142 (x3) + 0.407 (x4) 
(0.003)       (0.000)      (0.000) 
 

เม่ือ                               Y   = การตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ผา่นช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) 

          X2   = การรับรู้ความเส่ียงดา้นการเงิน (Financial Risk) 

          X3 = การรับรู้ความเสียงดา้นเวลา (Time Risk) 

          X4 = รูปแบบการดาํเนินชีวิตดา้นกิจกรรม (Life style) 

 

5. อภิปรายผลการศึกษา  

การศึกษาการรับรู้ความเส่ียงดา้นคุณภาพ ดา้นความคุม้ค่าทางการเงิน และดา้นเวลา ท่ีมีผลกระทบกบัการ

ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) โดยการเก็บขอ้มูลและวิเคราะห์ผลตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

4 สมมติฐานสามารถสรุปและอภิปรายได ้ดงัน้ี  

สมมติฐานท่ี 1 การรับรู้ความเส่ียงดา้นคุณภาพสินคา้ (Quality Risk) ท่ีมีผลกระทบกบัการตดัสินใจซ้ือ

เส้ือผา้ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) พบว่าปัจจยัน้ี ไม่มีผลกระทบกบัการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ 

(Facebook Live) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงขดัแยง้กบังานวิจยัของ 

ณิชาภคั อโนทิพย ์(2556) ท่ีระบุวา่การรับรู้ความเส่ียงดา้นหนา้ท่ีเป็นเหตุผลหลกัท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจท่ีจะไม่ซ้ือ

สินคา้ออนไลน์ทางเฟซบุ๊ก (Facebook) หากพิจารณาจากขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคส่วนมากมีความคิดเห็นในเชิง “เห็นดว้ย” 

กล่าวคือผูบ้ริโภคมีความกงัวลและมีความคิดเห็นว่าการซ้ือเส้ือผา้ผา่นช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ยากต่อ

การตรวจสอบคุณภาพในดา้นของการตดัเยบ็ 

สมมติฐานท่ี 2 การรับรู้ความเส่ียงดา้นความคุ้มค่าทางการเงิน (Financial Risk) ท่ีมีผลกระทบกับการ

ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) พบว่าปัจจยัดา้นน้ีมีผลกระทบกบัการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ผ่าน

เฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ Shashikala R. (2011) ซ่ึงพบว่าการรับรู้ความเส่ียงดา้นการเงินมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่าน
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ทางช่องทางออนไลน ์และสอดคลอ้งกบังานวิจยับางส่วนของ Griffin and Viehland (2011) พบวา่การรับรู้ความเส่ียง

ดา้นการเงินมีอิทธิพลสูงท่ีสุดโดยเฉพาะกบัเพศหญิง 

สมมติฐานท่ี 3 การรับรู้ความเส่ียงดา้นเวลา (Time Risk) ท่ีมีผลกระทบกบัการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ผ่าน

เฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) พบวา่ปัจจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียงดา้นเวลา (Time Risk) มีผลกระทบกบัการตดัสินใจ

ซ้ือเส้ือผา้ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 มีความสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้ง

ไว ้จากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 384 คน ผูบ้ริโภคส่วนมากมีความคิดเห็นในเชิง “เห็นดว้ย” กบัความ

กงัวลในดา้นของการเปล่ียนสินคา้คืนจะตอ้งใช้ระยะเวลานาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ Forsythe and Shi 

(2003) ท่ีพบวา่ผูบ้ริโภคมีระดบัการรับรู้ความเส่ียงท่ีสามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ ความเส่ียงทางดา้นหนา้ท่ี 

ความเส่ียงดา้นการเงิน ความเส่ียงดา้นจิตวิทยา และความเส่ียงดา้นเวลา 

 สมมติฐานท่ี 4 รูปแบบการดาํเนินชีวิตดา้นกิจกรรม (Life style) ท่ีมีผลกระทบกบัการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้

ผา่นเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) พบวา่ปัจจยัดา้นรูปแบบการดาํเนินชีวิตดา้นกิจกรรม มีผลกระทบกบัการตดัสินใจ

ซ้ือเส้ือผา้ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 มีความสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้ง

ไว ้จากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 384 คน ผูบ้ริโภคส่วนมากมีความคิดเห็นในเชิง “เฉย ๆ” ในเร่ืองของการ

คน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัเส้ือผา้แบบต่างๆผ่านช่องทางออนไลน์ สอดคลอ้งกบักรอบแสดงรูปแบบการดาํเนินชีวิต และ

กระบวนการบริโภคของ Hawkins Best Coney (อา้งถึงใน ดารา ทีปะปาล, 2542, น. 170) โดยแสดงให้เห็นว่า

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ แบบการดาํเนินชีวิตทั้งในรูปแบบกิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็นลว้นแลว้แต่มีผล

ต่อพฤติกรรมการบริโภคทั้งส้ิน 

จากผลการวิเคราะห์สมมติฐานพบว่า การรับรู้ความเส่ียงในดา้นการเงินและเวลา ท่ีมีผลกระทบต่อการ

ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) มีความสอดคลอ้งกบัผลการสัมภาษณ์ในงานวิจยัเชิง

คุณภาพท่ีพบว่าผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่างมีความกงัวลในดา้นความคุม้ค่าต่อราคา และมีความกงัวลเร่ืองระยะเวลา และ

ยงัพบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีเคยซ้ือเส้ือผา้ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) มีรูปแบบการดาํเนินชีวิตด้าน

กิจกรรมโดยมีการติดตามเส้ือผา้ออกใหม่ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกับ

ผลการวิจยัเชิงปริมาณ 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

 6.1 ข้อเสนอแนะทางการตลาด 

จากผลการศึกษางานวิจยัเร่ืองการรับรู้ความเส่ียงดา้นคุณภาพสินคา้ ดา้นความคุม้ค่าทางการเงิน ดา้นเวลา 

และรูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีมีผลกระทบกบัการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ซ่ึง

ขอ้มูลขา้งตน้อาจจะเป็นประโยชน์สําหรับนักการตลาด ผูป้ระกอบการ หรือผูท่ี้มีความสนใจ เพ่ือนาํขอ้มูลไป

ปรับปรุงและพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยผูวิ้จัยนําเสนอขอ้เสนอแนะในเชิง

การตลาด ดงัน้ี กล่าวคือ ในแง่ของการรับรู้ความเส่ียงดา้นคุณภาพสินคา้ (Quality Risk) ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีไม่ได้มี

ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ แต่แสดงใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของคุณภาพของสินคา้ ดงันั้น

ทางผูป้ระกอบการควรจะใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของคุณภาพของสินคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฐิติมา ผการัตน์
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สกลุ (2559) ซ่ึงพบวา่ปัจจยัท่ีทาํใหธุ้รกิจเส้ือผา้แฟชัน่ประสบผลสาํเร็จ ส่วนหน่ึงมาจากคุณภาพของสินคา้และความ

แตกต่าง  

การรับรู้ความเส่ียงดา้นความคุม้ค่าทางการเงิน (Financial Risk) เป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบกบัการตดัสินใจ

ซ้ือท่ีระดบันยัสาํคญั  ดงันั้นทางผูป้ระกอบควรใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของการสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัธุรกิจ เพ่ือ

ลดความกงัวลใจของผูบ้ริโภค เช่น การมีขอ้มูลของร้านคา้ ช่องทางการติดต่อกบัผูค้า้ท่ีชดัเจน รวมไปถึงการสร้าง

เน้ือหาท่ีมีความน่าเช่ือถือทั้งในการถ่ายทอดสด และการนาํเสนอในรูปแบบอ่ืนๆของธุรกิจ รวมไปถึงการนาํเสนอ

ตวัอย่างของผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้จากทางร้านมาก่อน เพ่ือเสริมสร้างความมัน่ใจใหผู้บ้ริโภคว่าการสั่งสินคา้กบัทางร้าน

เรานั้นไดรั้บสินคา้ท่ีมีคุณภาพและคุม้ค่ากบัราคา 

ดา้นการรับรู้ความเส่ียงเวลา (Time Risk) ผลการศึกษาพบว่าเป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัทาง

สถิติ จากผลการศึกษาขอ้มูลการรับรู้ความเส่ียงดา้นเวลาของกลุ่มตวัอย่างมีความเห็นดว้ยในเร่ืองของเวลาท่ีต้อง

สูญเสียไปขณะรับชมเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) และความกังวลว่าการซ้ือสินค้าผ่านช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ 

(Facebook Live) จะสูญเสียเวลามากกว่าการซ้ือผ่านช่องทางออนไลน์อ่ืน ๆ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ของผูบ้ริโภค ดงันั้น ส่ิงท่ีผูป้ระกอบการควรให้ความสําคญั คือเร่ืองเวลาในการถ่ายทอดสด ควรมีความ

กระชบัไม่ยืดเยื้อ เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีความรู้สึกว่าสูญเสียเวลามากกว่าช่องทางอ่ืน ๆ ดงันั้นในการถ่ายทอดสดเพ่ือ

ขายสินคา้ควรมีการนาํเสนอสินคา้ท่ีกระชบั สอดแทรกกบักิจกรรมเพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจใหผู้บ้ริโภคไดร่้วมสนุก

และไม่รู้สึกสูญเสียเวลา 

ดา้นรูปแบบการดาํเนินชีวิตดา้นกิจกรรม จากผลการศึกษาขอ้มูลรูปแบบการดาํเนินชีวิตดา้นกิจกรรมมี

ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ผา่นช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ในดา้น

ของการซ้ือเส้ือผา้ออกใหม่ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ผูวิ้จยัจึงเสนอแนะในผูป้ระกอบการมีการ

นาํเสนอสินคา้ในรูปแบบใหม่ๆ มีความทนัสมยัผา่นช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) อยา่งสมํ่าเสมอ 

 6.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

 สําหรับในส่วนของกลุ่มเป้าหมาย จากงานวิจยัคร้ังน้ีพบว่าสําหรับผูบ้ริโภคท่ีอยู่ในช่วงอายุ 25 ปีข้ึนไป

ค่อนขา้งไม่ใหค้วามร่วมมือในการเกบ็แบบสอบถาม มีบางส่วนท่ีมีการใหข้อ้มูลในลกัษณะไม่มีความตั้งใจในการทาํ

แบบสอบถาม จึงทาํใหข้อ้มูลและผลการวิจยัออกมาไม่สมบูรณ์เท่าท่ีควร ในการวิจยัคร้ังต่อไปจึงอยากเสนอแนะให้

พึงระวงัในจุดน้ี อีกทั้งในเร่ืองของสถานท่ีและวนัเวลาในการแจกแบบสอบถาม เน่ืองจากผูวิ้จยัไดเ้ลือกสถานท่ีเป็น

บริเวณสถานศึกษา หา้งสรรพสินคา้ และอาคารสาํนกังาน สาํหรับสถานศึกษาผูวิ้จยัลงพ้ืนท่ีเกบ็แบบสอบถามในช่วง

ท่ีเป็นช่วงการสอบกลางภาคของมหาวิทยาลยั เน่ืองจากเป็นช่วงของการสอบจึงไดรั้บความร่วมมือไม่เต็มท่ี และขอ้

ควรระวงัในเร่ืองของแบบสอบถาม ควรมีการปรับปรุงคาํถามให้มีความเขา้ใจง่ายข้ึน มีคาํศพัท์และรูปประโยคท่ี

อ่านง่ายข้ึน เพ่ือใหก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายแุตกต่างกนัสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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ศึกษาจงัหวะการเข้าซ้ือขายใน SET50  Index Future 

โดยใช้การวเิคราะห์ทางเทคนิค 

Study the timing of trading in the SET50 Index Future  

using a little technical analysis 
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Yanothai  Anantagoon* and Lalita  Hongratanawong** 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการกาํหนดสญัญาณการซ้ือขาย โดยใช ้การวิเคราะห์ทางเทคนิค 

(Technical Analysis)  โดย เค ร่ืองมือ ท่ีใช้  Moving Averages Convergence/Divergence (MACD) , Exponential 

Moving Average (EMA), Relative Strength Index (RSI), Simple Moving Average (SMA) มาประกอบในการ

ตดัสินใจในการลงทุน เพ่ือสร้างผลตอบแทนสูงสุด และทดสอบ Indicator 4 เคร่ืองมือ ใหน้กัลงทุนในตลาดสัญญา

ซ้ือขายล่วงหนา้ การศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูลทุติยภูมิ ของ SET50 Index และ SET50 Index Future ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 

ถึงปี 2561 มาคาํนวณเป็นรายวนั เพ่ือใชเ้ป็นกรณีศึกษาในการลงทุนโดยใชต้วัช้ีวดัทางเทคนิคในการหาจงัหวะการ

เขา้ Long position-Short position โดยจะวดัความแม่นยาํของ Indicator ทั้ง 4 เคร่ืองมือจาก ผลตอบแทนรายวนัและ

ผลตอบแทนรวมตลอดอายุสัญญาของ Future เปรียบดว้ยค่า Standard deviation ของ SET50 Index Future และ 

Sharp Ratio พร้อมแสดงแผนกราฟ Equity Curve ดว้ยกลยุทธ์การลงทุนจะการซ้ือขายตามสัญญาณการซ้ือขาย 

(Trading Signals) โดยไม่ไดค้าํนึงถึงปัจจยัอ่ืนหรือผลตอบแทนในขณะนั้น ทาํใหผ้ลตอบแทนจากการลงทุนติดลบ

หรือขาดทุน ทั้ง 4 Indicator 

คาํสาํคัญ : การวิเคราะห์ทางเทคนิค , สัญญาณการซื้อขาย
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to study the trading signals by using Technical Analysis by using tools. 

Moving Averages Convergence /  Divergence ( MACD) , Exponential Moving Average ( EMA) , Relative 

Strength Index (RSI), Simple Moving Average (SMA) for investment decisions To generate the highest return 

and test the indicator 4 tools for investors in the derivatives market This study uses secondary data of SET50 

Index and SET50 Index Future from 2014 to 2018 to calculate daily. To be used as a case study in investment 

by using technical indicators to find the timing of long position - short position By measuring the accuracy of 

the indicators, all 4 tools from Daily returns and total returns throughout the future of the contract are 

comparable to the standard deviation of the SET50 Index Future and the Sharp Ratio with Equity curve graphs. 

The investment strategy will be traded according to the signal without considering other factors or return at 

that time Causing negative return on investment or loss in all 4 technical 

Keyword : Technical Analysis , Trading Signals 

 

บทนํา 

 

 จากปัญหาของการลงทุนของนกัลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยซ่ึงอาจจะเป็นนกัลงทุน

มือใหม่ท่ีพ่ึงเขา้ตลาดหรือนกัลงทุนท่ีเคยลงทุนอยูแ่ลว้เกือบทุกคนจะพบปัญหาของการขาดทุน หรือซ้ือหุน้แลว้

ราคาร่วง หรือภาษานกัลงทุนเรียกวา่ติดดอย เพราะดนัไปซ้ือหุน้ตอนท่ีราคามนัเกือบจะสูงสุดของวงจรราคาหุน้ 

เหตุการณ์น้ีมกัจะเกิดกบัคนท่ีซ้ือหุน้โดยไม่ไดศึ้กษาขอ้มูลของหุน้ตวันั้นอยา่งดีพอ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อความ

มัง่คัง่ของแต่ละบุคคลโดยท่ีนักลงทุนบางคนอาจจะมีแนวคิดหรือวิธีป้องกันความเส่ียงแตกต่างกันไปแต่

การศึกษาคร้ังน้ีจะแนะนาํนกัลงทุนใหรู้้และเขา้ใจในการป้องกนัความเส่ียงจากการลงทุนโดยใชต้ลาดสัญญา

ซ้ือขายล่วงหนา้เป็นเคร่ืองมือในการป้องกนัความเส่ียงจากการผนัผวนของราคาหลกัทรัพยน์ั้นในตลาดและ

แสวงหาผลกาํไรจากการลงทุนในตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้อีกดว้ย 
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ทบทวนวรรณกรรม 

 

การศึกษาจงัหวะการเขา้ซ้ือขายใน SET50  Index Future โดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคในคร้ังน้ี 

แนวคิดและทฤษฎีของเทคนิคแต่ละตวัจะถูกนาํมาวิเคราะห์กบัขอ้มูลในอดีตท่ีผา่น โดยมุ่งหวงัผลตอบแทนจาก

การลงทุนในตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ซ่ึงจะทาํวิเคราะห์ความแม่นยาํท่ีสะทอ้นออกมาถึง ผลตอบแทน ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานและ Sharp ratio ทั้ ง 4 technical ได้แก่ ใช้ Moving Averages Convergence/Divergence 

(MACD) , Exponential Moving Average (EMA), Relative Strength Index (RSI) , Simple Moving Average 

(SMA) (สายชลี ศรเลิศลํ้าวาณิช, 2552) โดยสามารถอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

Moving Averages Convergence/Divergence (MACD) 

การวิเคราะห์ MACD เป็นการดูแนวโนม้ความแกวง่ของราคาวา่ไปในทิศทางใด พร้อมทั้งแสดงจุดเขา้

ซ้ือและขายและยงัสามารถบอกแนวโนม้ขาข้ึน ขาลงไดอี้กดว้ย ซ่ึงจะทาํใหง่้ายต่อนกัลงทุนซ่ึงทางปฏิบติัจริง 

MACD กมี็ขอ้จาํกดัเร่ืองของการส่งสญัญาณล่าชา้ ทาํใหเ้สียโอกาสในการทาํกาํไรหรือขาดทุนจากการลงทุนผิด

ทาง ควรใชค่้า RSI ควบคู่ไปกบัการใชง้าน MACD ดว้ย เพ่ือให้เราสามารถมองเห็นทั้งในส่วนของแนวโนม้ 

และในส่วนของปริมาณการซ้ือขายท่ีมากเกินไป หรือวา่นอ้ยเกินไป จากนั้นกท็าํการเปิดสัญญาตามลกัษณะการ

ตดักนัของจุด และในงานวิจยัเล่มน้ีผลการวิจยัก็แสดงให่เห็นว่า MACD และ RSI ข้ึนลงในแนวโนม้เดียวกนั

จากผลตอบแทนท่ีได ้(สายชลี ศรเลิศลํ้าวาณิช, 2552) 

Exponential Moving Average (EMA) 

Exponential Moving Average เป็นรูปแบบของ Moving Average รูปแบบหน่ึงท่ีเหมาะในการใช้หา

สัญญาณในการซ้ือ-ขาย เน่ืองจาก Exponential Moving Average เป็นเส้นค่าเฉล่ียท่ีมีสูตรการคาํนวณดว้ยการ

ให้ความสําคญักบัราคาช่วงแรกน้อยและให้ความสําคญักบัราคาช่วงหลงัมาก จึงทาํให้ Exponential Moving 

Average ค่อนขา้งท่ีจะแกวง่ตวัตามราคาปัจจุบนั ทาํให ้Exponential Moving Average เหมาะท่ีจะหาสญัญาณใน

การซ้ือขายแต่กมี็ขอ้จาํกดัในเร่ือง สภาวะตลาดในช่วง Sideway เทคนิคน้ีจะแสดงค่าจุดซ้ือขายไดไ้ม่ชดัเจนหรือ

ล่าช้าและอาจขาดทุนไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยัจากผลการวิจยัเล่มน้ี ในปี พ.ศ. 2560 สามารถทาํกาํไรไดใ้น

สภาวะตลาดอยู่ใน Trend ขาข้ึนไดดี้กว่าทั้ง 4 เคร่ืองมือ และมาขาดทุนปี พ.ศ.2561 ในสภาวะตลาดผนัผวน 

Sideway (ศิวดาต์ิ สมสุข, 2554) 
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Simple Moving Average (SMA) 

Simple Moving Average (SMA) เป็นอีกรูปแบบหน่ึงของ Moving Average ซ่ึงเหมาะกบัการหาแนว

รับและแนวต้านมากกว่าการนํามาหาจังหวะการเข้าซ้ือขายเน่ืองจากว่า Simple Moving Average ป็นเส้น

ค่าเฉล่ียท่ีใหค้วามสาํคญัในแต่ละวนัเท่าๆกนั จึงทาํให ้Simple Moving Average ค่อนขา้งไม่แกว่งตวัตามราคา

ปัจจุบนั ทาํใหเ้สน้ค่าเฉล่ียน้ีค่อนขา้งน่ิง ไม่ไหวตวัตามราคาปัจจุบนัมากนกั ค่อนขา้งสอดกบังานวิจยัเล่มน้ีและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ช้ีวดัจากผลตอบแทนท่ีได ้ในความไม่เหมาะสมของการนาํ SMA มาเคร่ืองมือในการเทรด

สภาวะตลาดในช่วง Sideway เทคนิคน้ีจะแสดงค่าจุดซ้ือขายไดไ้ม่ชดัเจนหรือล่าชา้และจะขาดทุนเพราะการ   

เทรดเป็นการ เขา้เทรดทั้ง 2 ขา Long position และ Short position ทาํให้มีโอกาสท่ีจะขาดทุกมากแต่ในทาง

ตรงกนัขา้ม หากตลาดอยูใ่นสภาวะ Trend ขาข้ึน หรือ Trend ขาลง เป็นแนวโนม้ยาว SMA กจ็ะทาํงานไดดี้และ

สร้างผลตอบแทนไดใ้นสภาวะตลาดแบบน้ี (สายชลี ศรเลิศลํ้าวาณิช, 2552)  

 Relative Strength Index (RSI) 

Relative Strength Index (RSI) เป็นเทคนิคอีกรูปแบบหน่ึงของนักลงทุนค่า RSI เป็นค่าท่ีแสดงถึง

ปริมาณการซ้ือขายของหลกัททรัพยน์ั้นโดยคาํนวณมาจากความเร็วของการเคล่ือนท่ีของราคา แสดงออกมาอยู่

ในกรอบค่า 0-100 หากค่า RSI มากกว่า 70 ข้ึนไปแสดงใหเ้ห็นถึงภาวการณ์ซ้ือมากเกินไป ซ่ึงถือเป็นสัญญาณ

ว่า อาจจะมีแรงเทขายออกมา หรือราคาหลกัทรัพยอ์าจจะลงมาได ้ในทางกลบักบั หากค่า RSI น้อยกว่า 30 

แสดงใหเ้ห็นถึงภาวการณ์ขายมากเกินไป ซ่ึงถือเป็นสัญญาณว่า อาจจะมีกาํลงัซ้ือออกมา หรือราคาหลกัทรัพย์

อาจรีบาวดข้ึ์นได ้ทั้งน้ีทั้งนั้น ค่าท่ีแสดงออกมาเป็นเพียงสญัญาณไวพิ้จารณาประกอบเท่านั้นในทางปฏิบติัจริง

เม่ือถึงจุด Oversold นกัลงทุนควรรอใหก้ราฟหัวงอข้ึนหรือค่า RSI ทะลุเกินเส้นค่า 30 ข้ึนมา ถึงสั่งคาํสั่ง Buy 

ในทางตรงกนัขา้ม เม่ือถึงจุด Overbought นกัลงทุนควรรอใหก้ราฟหวัท่ิมลงหรือค่า RSI ตกลงมาเกินเสน้ค่า 70 

ลงมาถึงจะสั่งคาํสั่ง ขาย งานวิจยัเล่มน้ีจึงแนวคิดในทางปฏิบติัมาใช้เพ่ือหา จุดท่ีควรเขา้ Long หรือ Short        

สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีว่า RSI แสดงค่าท่ีเคล่ือนไหวตามแนวโน้มราคาในสภาวะตลาด Sideway ไดดี้ ตาม

ผลตอบแทนไดปี้ พ.ศ.2560 (ศุภฤกษ ์พนัธ์ไมเ้ดิม, 2549) 
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วธีิการศึกษา 

 

1.Moving Averages Convergence/Divergence (MACD) 

เส้น MACD สร้างข้ึนโดยใชค้วามต่างระหว่างเส้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 2 เส้น โดยท่ีเส้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี

เส้นหน่ึง ใชร้ะยะเวลาในการคาํนวณยาวกว่าเส้นค่าเฉล่ียฯ อีกเส้นหน่ึง และเส้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 2 เส้นน้ี นิยม

ใชเ้ส้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบ exponential ส่วนจาํนวนวนัท่ีนาํมาหาค่าเฉล่ีย ก็อาจเปล่ียนแปลงได ้แต่ท่ีนิยมใช้

กนัทัว่ไปคือ 12 วนั และ 25 (หรือ 26 วนั) มีขอ้สงัเกตวา่ เสน้ค่าเฉล่ียระยะยาวน้ี จะมีระยะเวลายาวนาน กวา่เส้น

ค่าเฉล่ียระยะสั้นประมาณ1 เท่า การใหส้ัญญาณซ้ือขายท่ีนิยมวิธีหน่ึงของ MACD คือ การใชส้ัญญาณ (Signal 

Line) ตดักบัเสน้ MACD 

MACD  = EMA (12 Days) - EMA (25 Days) 

Signal Line  = EMA 9 Days Of MACD 

EMA   = Exponential Moving Average 

 

หลกัการวเิคราะห์ 

ถา้ MACD ตดัเสน้สญัญาณ (Signal Line) ข้ึนไป แสดงวา่ราคาหุน้มีแนวโนม้สูงข้ึนเป็น  

สัญญาณซ้ือ (Buy Signal) ในวันถัดไปจะทําการปิดสัญญา Close Short และเปิดสัญญา Open Long ตาม

สญัญาณ Buy Signal ณ ราคาเปิด 

 

                  Buy Signal = MACD > Signal Line 

ถา้ MACD ตดัเส้นสัญญาณ (Signal Line) ลงมา แสดงว่าราคาหุ้นมีแนวโนม้ลดลง เป็นสัญญาณขาย 

(Sell Signal) ในวนัถดัไปจะทาํการปิดสญัญา Close Long และเปิดสญัญา Open Short ตามสญัญาณ Sell Signal 

ณ ราคาเปิด 

   Sell Signal = MACD < Signal Line 
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2.Relative Strength Index   RSI  

เส้น RSI เป็น Indicator ท่ีได้รับความนิยมกันมากในนักลงทุนแนวเก๊งกําไร RSI เป็น Indicator 

ประเภท Oscillator ซ่ึงมีกรอบการเคล่ือนไหวอยูร่ะหวา่ง 30 – 70 โดยการนาํเอา RSI ไปใชง้านมีอยูห่ลากหลาย

รูปแบบ 

 

หลกัการวเิคราะห์ RSI การดูจากสัญญาณ OVERBOUGHT, OVERSOLD 

OVERBOUGHT คือ สัญญาณท่ีเรียกว่าตลาดมีการซ้ือมากเกินไป ทาํใหร้าคามีโอกาสพกัตวัหรือตก

ลงมาหรืออาจมีผลทาํใหร้าคาเปล่ียนจากแนวโนม้ขาข้ึนสู่ขาลง Sell Signal =  RSI(14) ข้ึนไปสูงกว่า 70 แสดง

ว่าราคาหุ้นมีแนวโนม้ลดลง เป็นสัญญาณขาย (Sell Signal) ในวนัถดัไปจะทาํการปิดสัญญา Close Long และ

เปิดสัญญา Open Short ตามสัญญาณ Sell Signal ณ ราคาเปิด แลว้จะ Close Short ก็ต่อเม่ือ เส้น RSI ลงตํ่ากว่า 

30 และตอ้งมี Momentum ท่ีกลบัตวัข้ึนเกิน 30 ถึงจะปิดสญัญา   

OVERSOLD คือ สัญญาณท่ีเรียกว่า ตลาดมีการขายมากเกินไป ทาํให้ราคามีโอกาสท่ีจะเดง้ข้ึนหรือ

เปล่ียนแนวโนม้จากขาลงเป็นขาข้ึน Buy Signal = RSI(14) ลงไปตํ่ากว่า 30 ในวนัถดัไปจะทาํการปิดสัญญา 

Close Short และเปิดสญัญา Open Long ตามสญัญาณ Buy Signal ณ ราคาเปิด แลว้จะ Close Long กต่็อเม่ือ เสน้

RSI ข้ึนสูงกวา่ 70 และตอ้งมี Momentum ท่ีกลบัตวัลงเกิน 70 ถึงจะปิดสญัญา 

 

3.Exponential Moving Average (EMA) 

        เม่ือ EMA t คือ ค่าของ Exponential Moving Average ณ เวลาปัจจุบนัโดยกาํหนดใหต้วัแปรต่างๆ มี

ความหมายดงัน้ี 

EMA t-1 ค่าของ Exponential Moving Average ณ คาบเวลาก่อนหนา้ 

SF  ค่าของ Smoothing Factor = 2/(n+1) 

Pt  ราคาปัจจุบนั 

n  จาํนวนวนั 
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หลกัการวเิคราะห์ 

เม่ือเสน้ค่าเฉล่ียระยะสั้น (EMA5) เคล่ือนข้ึน และทะลุผา่นเส้นค่าเฉล่ียระยะยาว (EMA20) ท่ีเคล่ือนข้ึนตาม จะ

ถือเป็นสัญญาณซ้ือในวนัถดัไปจะทาํการปิดสญัญา Close Short และเปิดสญัญา Open Long ตามสญัญาณ Buy 

Signal ณ ราคาเปิด 

Buy Signal = EMA5 > EMA20  

เม่ือเสน้ค่าเฉล่ียระยะสั้น (EMA1) เคล่ือนลง และทะลุผา่นเส้นค่าเฉล่ียระยะยาว (EMA5) ท่ีเคล่ือนลง

ตาม จะถือเป็นสัญญาณขายในวนัถดัไปจะทาํการปิดสญัญา Close Long และเปิดสญัญา Open Short ตาม

สญัญาณ Sell Signal ณ ราคาเปิด 

Sell Signal = EMA5 < EMA20   

 

4. Simple Moving Average (SMA) 

เส้น SMA สามารถนาํไปใชเ้ป็นเส้นแนวรับ (Support) และ เส้นแนวตา้น (Resistance) ได ้นัน่คือเม่ือ

กราฟตกไปชนเส้น SMA (Support) หรือพุ่งข้ึนไปชนเส้น SMA (Resistance) จะเกิดการกลบัตวักราฟไปอีกทิศ

หน่ึง ดงันั้น ณ จุดนั้น จึงเปิดจุดท่ีสามารถคาดเดาทิศทางของกราฟไดง่้ายข้ึนค่อนขา้งแน่นอนเลยทีเดียว แต่

ไม่ไดห้มายความวา่จะกลบัตวัทนัทีท่ีแตะ หรือจะกลบัตวัเม่ือแตะเท่านั้น เม่ือยงัไม่ถึงเส้น หรือเลยเสน้ไปกราฟ

อาจจะยงัไม่กลบัตวัก็ได ้เส้น SMA มีหนา้ท่ีเป็นเส้นตา้นกบัเส้นรับดูแนวโนม้เท่านั้น แต่โอกาสท่ีจะผิดพลาดก็

เป็นไปไดน้อ้ยลง นอกจากนั้นการใช ้ยงัแนะนาํใหใ้ชเ้สน้ SMA 2 เสน้ช่วยดว้ยหากเร่ิมถนดั SMA เสน้เดียวแลว้ 

ซ่ึงเส้น SMA 2 เส้นนั้นสามารถช่วยในการหาจุดตดั (Price Cross Over) ได ้โดยเส้นหน่ึงตอ้งเป็นเส้นท่ีเป็น 

SMA ระยะสั้น และอีกเสน้เป็น SMA ระยะยาว ซ่ึงกราฟจะมีความต่างกนัมากนอ้ยข้ึนอยูก่บัสภาพของกราฟ แต่

เม่ือกราฟทั้งสองตดักนั หมายความวา่เกิดสญัญาณบางอยา่งข้ึนแลว้  

 

หลกัการวเิคราะห์ 

ถา้เส้น SMA5 ตดัเส้นสัญญาณ SMA20 ข้ึนไป แสดงว่าราคาหุ้นมีแนวโน้มสูงข้ึนเป็น สัญญาณซ้ือ 

(Buy Signal) ในวนัถดัไปจะทาํการปิดสญัญา Close Short และเปิดสญัญา Open Long ตามสญัญาณ Buy Signal 

ณ ราคาเปิด 

Buy Signal = SMA5 > SMA20 
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ถา้ SMA5 ตดัเส้นสัญญาณ SMA20 ลงมา แสดงว่าราคาหุ้นมีแนวโนม้ลดลง เป็นสัญญาณขาย (Sell 

Signal) ในวนัถดัไปจะทาํการปิดสัญญา Close Long และเปิดสัญญา Open Short ตามสัญญาณ Sell Signal ณ 

ราคาเปิด 

                                      Sell Signal = SMA20 < SMA100 

 

ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

 ตารางผลการศึกษา  
 

S.D 

 Return  Sharp Ratio 

 บาท   %  

S50Z17 

SMA 

51.9158 

7,960.00 159% 0.03 

EMA  13,120.00 262% 0.05 

MACD -  8,000.00 -160% -0.03 

RSI -26,880.00 -538% -0.10 

S50Z18 

SMA 

41.7830 

-32,560.00 -651% -0.16 

EMA  -15,720.00 -314% -0.08 

MACD 2,980.00 59.6% 0.01 

RSI 6,320.00 126% 0.03 

 

*** เงินประกนัการลงทุน 5,000 บาทต่อ 1 สญัญา (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 20 กนัยายน 2560) 

 

จากตาราง ใชส้ัญญาฟิวเจอร์สท่ีหมดอายุเดือนธันวาคม ของปี พ.ศ.2560 และ พ.ศ. 2561 เน่ืองจากมี

ปริมาณการซ้ือขายมากกว่าสัญญาฟิวเจอร์สของเดือนอ่ืนของทุกปี จากผลการศึกษาพบว่า เคร่ืองมือท่ีให้ค่า

แม่นยาํสะทอ้นถึงผลตอบแทนมากท่ีสุดในสัญญาฟิวเจอร์สของปี 2560 ท่ีหมดอายเุดือนธนัวาคม หรือ S50Z17 

คือ Exponential Moving Average (EMA) โดยท่ีไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุน 1 สัญญา เท่ากบั 13,120 

บาท คิดเป็น 262% ของเงินลงทุน และ Sharp ratioอยู่ท่ีร้อยละ 0.05 ในส่วนเคร่ืองมือท่ีใหค่้าความแม่นยาํล่าชา้

หรือผิดทิศทางการลงทุนของสัญญา S50Z17  คือ Relative Strength Index (RSI) ขาดทุนจากการลงทุน 1 
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สัญญา เท่ากบั -26,880 บาท คิดเป็น -538%        Sharp ratio อยู่ท่ีร้อยละ -0.10 และสัญญาฟิวเจอร์สท่ีหมดอายุ

เดือนธนัวาคม ของปี 2561 หรือ S50Z18 เคร่ืองมือท่ีใหค่้าแม่นยาํสะทอ้นถึงผลตอบแทนมากท่ีสุดคือ Relative 

Strength Index (RSI) โดยท่ีไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุน 1 สัญญา เท่ากบั 6,320 บาท คิดเป็น 126% ของ

เงินลงทุน Sharp ratio อยูท่ี่ร้อยละ 0.03 และในส่วนเคร่ืองมือท่ีใหค่้าความแม่นยาํล่าชา้หรือผิดทิศทางการลงทุน

ของสญัญา S50Z18  คือ Simple Moving Average (SMA) ขาดทุนจากการลงทุน 1 สญัญา เท่ากบั -32,560 บาท 

คิดเป็น   -651% Sharp ratio อยูท่ี่ร้อยละ -0.16 

 

สรุปผลการศึกษา 

 

การศึกษาคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ีโดยท่ีการศึกษาจะทาํการหา Signal เพ่ือทดสอบความแม่นยาํของ

เ ท ค นิ ค แ ต่ ล ะ ตัว โ ด ย ท่ี  เ ช่ื อ ใ น แ น ว คิ ด แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี ข อ ง  technical analysis ไ ด้แ ก่  Moving Averages 

Convergence/Divergence (MACD) , Exponential Moving Average (EMA), Relative Strength Index (RSI) , 

Simple Moving Average (SMA)   สมมุติถา้ซ้ือขายตาม Signal จะทาํกาํไรในตลาดได ้แต่ในความเป็นจริง ทั้ง 4 

เทคนิค มีขอ้จาํกดัจากปัจจยัความผนัผวนของตลาดไม่เหมือนกนัซ่ึงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการลงทุนในตลาด สัญญา

ซ้ือขายล่วงหนา้มีทั้งขาดทุนและกาํไร การซ้ือขายตาม Signal ทั้ง 4 เคร่ืองมือ ไม่สามารถทาํกาํไรได ้ดว้ยกลยทุธ์

การซ้ือตาม Signal ทุกคร้ังได ้ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

 การลงทุนในตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้นกัลงทุนควรศึกษาพิจารณาการลงทุน วางกลยทุธ์การลงทุน

ใหช้ดัเจน เพราะมีความมีความเส่ียงสูงแต่ก็มีผลตอบแทนสูงเช่นกนั High Risk High Return เส่ียงท่ีจะขาดทุน

ไม่จาํกดั หรืออาจจะไดผ้ลตอบแทนเกินกว่า ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั แต่วิเคราะห์แบบ Technical analysis ไม่

ควรวิเคราะห์เคร่ืองมือเดียว ควรวิเคราะห์หลายเคร่ืองมือประกอบกนั เป็นแนวทางในการตดัสินใจลงทุน หรือ

อาจจะวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานประกอบดว้ยจะเป็นส่ิงท่ีดีมากข้ึน  
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ภาคผนวก 

 

Figure 1 แสดง Equity curve ตลอดอายุสัญญาตั้ งแต่ว ันท่ี  29 ธันวาคม 2559 -   28 ธันวาคม 2560 รวม

ผลตอบแทน 13,120 บาท 

 
ท่ีมา : จากการคาํนวณ 

 

Figure 2 แสดง Equity curve ตลอดอายุสัญญาตั้งแต่วนัท่ี 29 ธันวาคม 2559 -  28 ธันวาคม 2560 ขาดทุนรวม 

26,880 บาท 

 
ท่ีมา : จากการคาํนวณ 
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 Figure 3 แสดง Equity curve ตลอดอายุสัญญาตั้ งแต่ว ันท่ี  29 ธันวาคม 2560 -27 ธันวาคม 2561 รวม

ผลตอบแทน 2,980 บาท 

 

ท่ีมา : จากการคาํนวณ 

Figure 4 แสดง Equity curve ตลอดอายุสัญญาตั้งแต่วนัท่ี 29 ธันวาคม 2560 -27 ธันวาคม 2561  ขาดทุนรวม

32,560 บาท 

 

ท่ีมา : จากการคาํนวณ 
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การกาํหนดกลยุทธ์เพ่ือการแก้ไขปัญหาการส่งคืนสินค้าจากการซ้ือสินค้าออนไลน์ 

กรณศึีกษา ร้าน P.O. Sports 
 

Determining strategies for resolving problems of returning products from online 

purchases, case studies of P.O. Sports 

 
 

ฐิติพฒัน์ แสงสิริคุณากร* และ ประสิทธ์ิ มะหะหมัด** 

Thitiphat Sangsirikunakorn* and Prasit Mahamad** 

 

บทคัดย่อ 

 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแนวทางการแกไ้ขปัญหาการส่งคืนสินคา้จากการซ้ือสินคา้

ออนไลน์ และ กาํหนดกลยทุธ์เพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาอยา่งเหมาะสม กรณีศึกษา ร้าน P.O. Sports โดย

กาํหนดระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ.2561 ซ่ึงใชข้อ้มูลทุติยภูมิท่ีไดร้วบรวม 

แยกแยะปัญหาท่ีเกิดข้ึน คือ การจดัส่งลม้เหลว และ การถูกตีคืน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ

ผา่นช่องทางการจดัจาํหน่ายสินคา้ของทางร้าน โดยปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นปัญหาท่ีลูกคา้ไม่เขา้ใจในการเลือก

สินคา้ และกรอกรายละเอียดลูกคา้ไม่ครบถว้น ถูกตอ้ง จึงตอ้งใชท้ฤษฎีคุณภาพงานบริการเขา้มาช่วยเหลือ

ลูกคา้ เพื่อใหลู้กคา้เขา้ใจในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีถูกตอ้ง เลือกสินคา้ไดต้รงตามท่ีลูกคา้ตอ้งการได ้

ทบทวนขอ้มูลของลูกคา้เพื่อความถูกตอ้งเพื่อลดปัญหาการส่งคืนสินคา้ในอนาคต 
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ABSTRACT 

 

 The purpose of this study was to study the solutions to the problems of returning products from 

online purchases and to determine strategies to find suitable solutions. Case studies of P.O. Sports stores By 

determining the period from May to December 2018 which uses secondary data collected Identify problems 

that occur, delivery fails, and returns. The target group is customers who use the service through the 

distribution channels of the shop. The problem is a problem that customers do not understand in choosing 

products. And filling in the details of the customer is not complete correctly, therefore must use the service 

quality theory to help customers To allow customers to understand the decision to buy the right product 

Choose products that meet the customers' needs. Review customer information for accuracy in order to 

reduce future return issues. 

 

บทนํา 

 

ปัจจุบนัธุรกิจซ้ือขายผา่นระบบออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ต หรือท่ีเรียกวา่ พาณิชย ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-

commerce) เป็นท่ีรู้จกัและเป็นท่ีนิยมแพร่หลาย ทาํใหพ้ฤติกรรมของผูบ้ริโภค เปล่ียนแปลงไปจากท่ีผูบ้ริโภค

ตอ้งซ้ือสินคา้และบริการจากร้านคา้ทัว่ไป เปล่ียนมาใช ้ อินเทอร์เน็ต หรือระบบออนไลน์ ท่ีมีสัญญาณ

ครอบคลุมเกือบทุกพื้นท่ี ซ่ึงสะดวก สบายแก่ ผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนั โดยพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ตในปี 

2560 สาํนกังานพฒันาธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอต็ดา้) กระทรวง

ดิจิทลัเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม เผยผลสาํรวจพฤติกรรมผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต ปี 2560 พร้อมผลสาํรวจมูลค่าอี 

คอมเมิร์ซไทยปี 2559 และการคาดการณ์มูลค่าอีคอมเมิร์ซไทยปี 2560 ช้ียอดการซ้ือสินคา้และ บริการทาง

ออนไลน์เติบโตต่อเน่ือง โดยคุณจีราวรรณ บุญเพิ่ม ประธานบอร์ด ETDA กล่าววา่ การสาํรวจพฤติกรรมผูใ้ช้

อินเทอร์เน็ตและมูลค่าอีคอมเมิร์ซของ ETDA สาํคญัอยา่งยิง่ต่อ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีตอ้งอาศยั

ขอ้มูลสถิติจากผลสาํรวจไปใชป้ระกอบการตดัสินใจเชิง นโยบาย การบริหารจดัการกลยทุธ์ การวางแผน และ

การดาํเนินธุรกิจทั้งในระดบัองคก์รและ ระดบัประเทศ เพื่อปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบัสภาพตลาดท่ี

เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงจะช่วยในการพฒันา ในธุรกิจอีคอมเมิร์ซของประเทศไทยใหส้ามารถแข่งขนัได ้ ทั้งใน

ระดบัภูมิภาคและระดบัสากล อยา่งมีประสิทธิภาพและย ัง่ยนื สาํหรับผลสาํรวจพฤติกรรมผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตใน

ปี 2560 น้ี สุราง คณา วายภุาพ ผูอ้าํนวยการ ETDA ไดก้ล่าววา่ ETDA ไดรั้บความร่วมมือในการตอบแบบ 

สาํรวจจากประชาชนรวม 25,101 คน ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2560 ไม่เพียงแต่จะเก็บ รวบรวมขอ้มูล

พื้นฐาน แต่ยงัศึกษาถึงพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ตและการซ้ือสินคา้และบริการ ทางออนไลน์ ทั้งยงัใหร้ะบุ

ถึงปัญหาท่ีผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตพบมาก ปัจจยัท่ีทาํใหป้ฏิเสธอีคอมเมิร์ซ ปัญหาของผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้และบริการ

ออนไลน์ไดรั้บ และวธีิการแกปั้ญหาของผูซ้ื้อ ทั้งน้ีเพื่อ นาํมาเป็นขอ้มูลสาํหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
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ในการปรับปรุงแกไ้ขปัญหา และสามารถช่วยเหลือใหแ้ก่ผูซ้ื้อไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน โดยแบ่งช่วง

อายตุ่างๆ (Generation:Gen) Gen Y เป็นกลุ่มท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ตต่อวนัสูงสุด โดยในช่วงวนัทาํงานหรือวนั เรียน

หนงัสือใชเ้ฉล่ียท่ี 7.12 ชัว่โมง/วนั และมากถึง 7.36 ชัว่โมง/วนัในช่วงวนัหยดุ ขณะท่ี Gen X และ Gen Z ใช้

อินเทอร์เน็ตในวนัทาํงานและวนัเรียนหนงัสือ โดยเฉล่ียเท่ากนัท่ี 5.48 ชัว่โมง/ วนั แต่ในวนัหยดุ Gen Z กลบั

ใชเ้พิ่มข้ึนเป็น 7.12 ชัว่โมง/วนั สวนทางกบั Gen X ท่ีใชล้ดลงท่ี 5.18 ชัว่โมง/วนั โดยกลุ่ม Baby Boomer ใช ้

4.54 ชัว่โมง/วนัในวนัทาํงาน และ 4.12 ชัว่โมง/วนั ในวนัหยดุ นอกจากน้ี ยงัพบวา่ 61.1% จากผูต้อบใช้

อินเทอร์เน็ตเพิ่มข้ึนจากปีก่อน เฉล่ีย 3.06 ชัว่โมง/วนั 30.8% มีปริมาณการใชเ้ท่าเดิม และมีเพียง 8.1% ท่ีใช้

ลดลง เฉล่ียท่ี 2.24 ชัว่โมง/วนั ส่วนสถานท่ีท่ีนิยมใชอิ้นเทอร์เน็ตมากท่ีสุดยงัคงเป็นท่ีบา้น คิดเป็น 85.6% 

รองลงมาคือท่ีทาํงาน 52.4% ตามมาดว้ยการใชร้ะหวา่งเดินทาง 24% เพิ่มข้ึนจาก 14% ในปีก่อน ขณะท่ีการใช ้

อินเทอร์เน็ตท่ีสถานศึกษาลดลงจาก 19.7% เป็น 17.5% ในปีน้ี ส่วนกิจกรรมท่ีนิยมทาํเม่ือใช ้อินเทอร์เน็ตมาก

ท่ีสุด 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การใชโ้ซเชียลมีเดีย (86.9%) การคน้หาขอ้มูล (86.5%) การรับส่งอีเมล (70.5%) การ

ดูทีวแีละฟังเพลงออนไลน์ (60.7%) และการซ้ือสินคา้ ออนไลน์ (50.8%) (สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์, 2560) 

         แต่ในปัจจุบนัทางร้านมีจาํนวนการส่งคืนสินคา้ท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ ตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งร้านมา เม่ือเปรียบเทียบ

กบัรายการคาํสั่งซ้ือกบัอตัราการส่งคืนสินคา้ของลูกคา้ ไดแ้ก่ 

        1.  การจดัส่งลม้เหลว 

         2.  การถูกตีคืน หรือ การส่งคืนสินคา้ 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

         1.  เพือ่ศกึษาสาเหตุของปัญหาการส่งคนืสนิคา้จากการซือ้สนิคา้ออนไลน์ 

         2.  เพือ่ศกึษาหากลยุทธใ์นการแกไ้ขปัญหา เพื่อลดการคนืสนิคา้จากการซือ้สนิคา้ออนไลน์ ของ

รา้น P.O. Sports 

 

แนวคิด ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง  

 ทฤษฎคุีณภาพงานบริการ (Service Quality หรือ SERVQUAL) 

คือ ส่ิงท่ีลูกคา้รับรู้ไดจ้าการใหบ้ริการ และเป็นส่ิงท่ีลูกคา้ตดัสินใจเม่ือไดรั้บบริการ โดย ประกอบดว้ย

คุณภาพการบริการทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้ (Tangible) ความน่าเช่ือถือ (Reliability) การตอบสนอง

ของพนกังาน(Responsiveness) การเอาใจใส่ (Empathy) ความ ไวว้างใจ (Assurance) 

1. ส่ิงท่ีจบัตอ้งได(้Tangible)คือสภาพแวดลอ้มต่างๆท่ีลูกคา้สามารถรับรู้ไดด้ว้ยสัมผสัทั้ง 5 จากการบริการ

ของทางร้าน เช่น การตกแต่งร้าน บรรยากาศ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และป้าย ต่างๆ 

2. ความน่าเช่ือถือ(Reliability)คือส่ิงท่ีผูใ้หบ้ริการตอ้งบริการลูกคา้ใหไ้ดต้ามท่ีรับปากไว ้ เช่น ส่งถึงมือลูกคา้

ภายใน 3 - 5 วนั 
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3. การตอบสนองของพนกังาน(Responsiveness) คือ การตอบสนองของพนกังานเม่ือ ลูกคา้มาใชบ้ริการ เช่น 

เม่ือมีลูกคา้สอบถามเขา้มาในร้าน พนกังานจะช่วยลูกคา้แกปั้ญหา หรือ ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

อยา่งเตม็ใจใหบ้ริการ 

4. การเอาใจใส่ (Empathy) คือ คุณภาพเก่ียวกบัการเอาใจใส่ลูกคา้ของพนกังาน เช่น การ เอาใจใส่ลูกคา้

รายบุคคล 

5. ความไวว้างใจ (Assurance) คือ คุณภาพเก่ียวดบัความรู้ความสามารถของพนกังานท่ี ใหบ้ริการ เพื่อใหเ้กิด

ความไวว้างใจจากลูกคา้ รวมทั้งการส่ือสารท่ีดีก็ช่วยสร้างความมัน่ใจใหก้บั ลูกคา้ดว้ยเช่นกนั 

(greedisgoods.com, 2560) 

  

กรอบแนวคิด 

 

         ในการศึกษาเรื่อง การกําหนดกลยุทธ์เพื่อการแก้ไขปัญหาการส่งคืนสินค้าจากการซื้อสนิค้า

ออนไลน์ กรณศีกึษา รา้น P.O. Sports 

 

 

 
 

ทีม่า : (P.O. Sports, 2561) 
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วธีิการศึกษา 

 

การศึกษาน้ีเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิโดยใชข้อ้มูลจากทางร้าน P.O. Sports ในระยะเวลา

ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคมถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ.2561 ในดา้นสินคา้ท่ีเป็นปัญหาของทางร้านเดือนพฤษภาคม 

พ.ศ.2561 มีผูเ้ขา้ชมสินคา้ของทางร้านทั้งหมด 1,168 ราย มีคาํสั่งซ้ือทั้งหมด 133 รายการ และมีผูซ้ื้อสินคา้

ของทางร้านทั้งหมด 119 ราย เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 มีผูเ้ขา้ชมสินคา้ของทางร้านทั้งหมด 19,357 ราย มี

คาํสั่งซ้ือทั้งหมด 657 รายการ และมีผูซ้ื้อสินคา้ของทางร้านทั้งหมด 578 ราย    เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 มีผู ้

เขา้ชมสินคา้ของทางร้านทั้งหมด 22,886 ราย มีคาํสั่งซ้ือทั้งหมด 789 รายการ และมีผูซ้ื้อสินคา้ของทางร้าน

ทั้งหมด 695 ราย  เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 มีผูเ้ขา้ชมสินคา้ของทางร้านทั้งหมด 23,779 ราย มีคาํสั่งซ้ือทั้งหมด 

791 รายการ และมีผูซ้ื้อสินคา้ของทางร้านทั้งหมด 692 ราย  เดือนกนัยายน พ.ศ.2561 มีผูเ้ขา้ชมสินคา้ของทาง

ร้านทั้งหมด 25,091 ราย มีคาํสั่งซ้ือทั้งหมด 701 รายการ และมีผูซ้ื้อสินคา้ของทางร้านทั้งหมด 615 ราย  เดือน

ตุลาคม พ.ศ.2561 มีผูเ้ขา้ชมสินคา้ของทางร้านทั้งหมด 20,561 ราย มีคาํสั่งซ้ือทั้งหมด 599 รายการ และมีผูซ้ื้อ

สินคา้ของทางร้านทั้งหมด 517 ราย  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 มีผูเ้ขา้ชมสินคา้ของทางร้านทั้งหมด 22,077 

ราย มีคาํสั่งซ้ือทั้งหมด 620 รายการ และมีผูซ้ื้อสินคา้ของทางร้านทั้งหมด 552 ราย   เดือนธนัวาคม พ.ศ.2561 

มีผูเ้ขา้ชมสินคา้ของทางร้านทั้งหมด 19,673 ราย มีคาํสั่งซ้ือทั้งหมด 670 รายการ และมีผูซ้ื้อสินคา้ของทางร้าน

ทั้งหมด 587 ราย   

กลุ่มตัวอย่าง 

 

กลุ่มผูซ้ื้อท่ีการจดัส่งลม้เหลว และการถูกตีคืน ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 มีจาํนวนรวม

ทั้งหมด 6 รายการ (อตัราคืนสินคา้เฉล่ีย 4.51% )โดยมีขอ้มูลเฉล่ียคาํสั่งซ้ือทั้งส้ิน 133 รายการ      เดือน

มิถุนายน พ.ศ. 2561 มีจาํนวนรวมทั้งหมด 25 รายการ (อตัราคืนสินคา้เฉล่ีย 3.81% )โดยมีขอ้มูลเฉล่ียคาํสั่งซ้ือ

ทั้งส้ิน 657 รายการ      เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 มีจาํนวนรวมทั้งหมด 35 รายการ (อตัราคืนสินคา้เฉล่ีย4.44% 

)โดยมีขอ้มูลเฉล่ียคาํสั่งซ้ือทั้งส้ิน 789 รายการ      เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 มีจาํนวนรวมทั้งหมด 42 รายการ 

(อตัราคืนสินคา้เฉล่ีย5.31% )โดยมีขอ้มูลเฉล่ียคาํสั่งซ้ือทั้งส้ิน 791 รายการ      เดือนกนัยายน พ.ศ. 2561 มี

จาํนวนรวมทั้งหมด 46 รายการ (อตัราคืนสินคา้เฉล่ีย6.53% )โดยมีขอ้มูลเฉล่ียคาํสั่งซ้ือทั้งส้ิน 704 รายการ      

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 มีจาํนวนรวมทั้งหมด 33 รายการ (อตัราคืนสินคา้เฉล่ีย 5.51% )โดยมีขอ้มูลเฉล่ียคาํ

สั่งซ้ือทั้งส้ิน 599 รายการ      เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีจาํนวนรวมทั้งหมด 35 รายการ (อตัราคืนสินคา้

เฉล่ีย5.65% )โดยมีขอ้มูลเฉล่ียคาํสั่งซ้ือทั้งส้ิน 620 รายการ      เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2561 มีจาํนวนรวมทั้งหมด 

34 รายการ (อตัราคืนสินคา้เฉล่ีย5.07% )โดยมีขอ้มูลเฉล่ียคาํสั่งซ้ือทั้งส้ิน 670 รายการ 
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ผลการศึกษาและอภิปราย 

การศึกษาเร่ือง การกาํหนดกลยทุธ์เพือ่การแกไ้ขปัญหาการส่งคืนสินคา้จากการซ้ือสินคา้ออนไลน์ 

กรณีศึกษา ร้าน P.O. Sports โดยวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบทุติยภูมิและขอ้มูลช่องทางการจดัจาํหน่ายของ

ทางร้าน เพื่อกาํหนดกลยทุธ์ในการแกไ้ขปัญหาการส่งคืนสินคา้จากการซ้ือสินคา้ออนไลน์ สรุปไดด้งัน้ี  

1. สรุปผลการศึกษา 

2. อภิปรายผลและการกาํหนดกลยทุธ์ในการแกไ้ขปัญหา 

3. ขอ้เสนอแนะนาํสาํหรับการศึกษาคร้ังน้ีและคร้ังต่อไป 

 

สรุปผลการศึกษา 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากร้าน P.O. Sports ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 

จนถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2561 เป็นจาํนวน 8 เดือน ซ่ึงผลของการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดน้าํ

ขอ้มูลการคืนสินคา้จากการซ้ือสินคา้ออนไลน์ของร้าน P.O. Sports  มีทั้งหมด 256 รายการการคืนสินคา้ ซ่ึง

สรุปผลการวเิคราะห์ไดด้งัน้ี  

      1.สาเหตุของการคืนสินคา้ของกลุ่มผูบ้ริโภคโดยผา่นช่องทางการจดัจาํหน่ายของร้านคา้ตวัอยา่ง

การศึกษาคร้ังน้ี อยูใ่นระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2561 ใหเ้หตุผลในการคืนสินคา้

คือ ผูบ้ริโภคสั่งซ้ือสินคา้ผดิขนาด ทั้งหมด 36 รายการ คิดเป็นร้อยละ 61 ของสินคา้คืนทั้งหมดจากช่อง

ทางการจดัจาํหน่ายของทางร้าน 

      2.สาเหตุของการคืนสินคา้ของกลุ่มผูบ้ริโภคโดยผา่นบริษทัขนส่งท่ีทางร้านใชบ้ริการ ตวัอยา่งการศึกษา

คร้ังน้ี อยูใ่นระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2561 ใหเ้หตุผลในการคืนสินคา้คือ 

ผูบ้ริโภคแจง้ขอ้มูลติดต่อผิดพลาด ทั้งหมด 62 รายการ คิดเป็นร้อยละ 31 ของสินคา้คืนทั้งหมดจากบริษทั

ขนส่งท่ีทางร้านคา้ใชบ้ริการ 

 

การกาํหนดกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา 

      จากการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาพบวา่ประเด็นของปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการคืนสินคา้ของผูบ้ริโภคของร้าน 

P.O. Sports สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

      1.  เร่ืองการสั่งซ้ือสินคา้ผดิขนาดท่ีผูบ้ริโภคซ้ือผา่นระบบอินเตอร์เน็ต จึงทาํให้ไดรั้บสินคา้ไม่ตรงตาม

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

      2.  เร่ืองการแจง้ขอ้มูลติดต่อผดิพลาดท่ีผูบ้ริโภคกรอกขอ้มูลในระบบอินเตอร์เน็ต จึงทาํใหท้างบริษทั

ขนส่งไม่สามารถติดต่อกบัผูบ้ริโภคได ้

 

      ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ ผูบ้ริโภคยงัไม่เขา้ใจในกระบวนการอยา่งถูกตอ้ง และ ขอ้มูลผดิพลาด จึงทาํใหผู้บ้ริโภค

รับรู้ถึงรายละเอียดการทาํงานเพียงเบ้ืองตน้ของระบบอินเตอร์เน็ตในช่องทางการจดัจาํหน่ายของทางร้าน ซ่ึง

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 339



ผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการส่งคืนสินคา้ พบวา่ปัญหาส่วนใหญ่นั้นมาจากการบริการของพนกังาน

ในร้านคา้ โดยขาดการตรวจสอบความถูกตอ้งของผูบ้ริโภค และการช้ีแนะแนวทางการกรอกขอ้มูลเพื่อความ

ถูกตอ้ง 

 

     โดยกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมต่อการแกไ้ขปัญหามากท่ีสุดคือ กลยทุธ์คุณภาพงานบริการ (Service Quality หรือ 

SERQUAL) นาํมาใชใ้นการบริการผูบ้ริโภค เพื่อสร้างเขา้ใจในกระบวนการแก่ผูบ้ริโภค โดยใชส้มมติฐานท่ี 

1 คือ เพิ่มขอ้ความหรือขอ้มูลในร้านคา้เพื่อความเขา้ใจของผูบ้ริโภค ในหวัขอ้ท่ีเป็นส่ิงจบัตอ้งไดใ้นคุณภาพ

งานบริการ  ซ่ึงจะเพิ่มประสิทธิภาพในดา้นการรับรู้ของผูบ้ริโภค สร้างความน่าเช่ือถือโดยการการันตี สินคา้

ถึงมือลูกคา้ภายใน 3-5 วนั ฝึกอบรมพนกังานใหมี้การตอบสนองแก่ผูบ้ริโภค เม่ือมีคาํถามเขา้มาทางร้านคา้ 

เพื่อลดการส่งคืนแลว้เพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งท่ีสาํเร็จ หากทางร้านพบขอ้สงสัยเก่ียวกบัขอ้มูลของ

ลูกคา้ท่ีใหข้อ้มูลไวเ้บ้ืองตน้ ควรติดต่อกลบัหาลูกคา้เป็นรายบุคคล และเพิ่มขีดความสามารถของพนกังานใน

ดา้นความรู้ของผลิตภณัฑใ์นร้านคา้ เม่ือผูบ้ริโภคมีคาํถาม ทาํใหผู้บ้ริโภคเขา้ใจในกระบวนการมากท่ีสุด 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาเร่ือง การกาํหนดกลยทุธ์เพือ่การแกไ้ขปัญหาการส่งคืนจากการซ้ือสินคา้ออนไลน์ 

กรณีศึกษา ร้าน P.O. Sports พบวา่ คุณภาพการบริการ (Service Quality)เป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการคืน

สินคา้ของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด ดงันั้นผูป้ระกอบการหรือผูท้าํธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการขายสินคา้บนโลกออนไลน์ 

ควรใหค้วามสาํคญัในเร่ืองการใส่ใจผูบ้ริโภคในการกรอกขอ้มูล เน่ืองจากความถูกตอ้งในการสั่งซ้ือสินคา้

ตอ้งใชก้ารเขา้ใจในการทาํกระบวนการ โดยใหพ้นกังานเป็นผูช้ี้แนะแก่ผูบ้ริโภค ซ่ึงทาํใหก้ารส่งสินคา้ถึงมือ

ผูบ้ริโภคไดป้ระสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากท่ีสุด โดยผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะในคุณภาพการบริการดงัน้ี 

      1. การจดัการคุณภาพงานบริการ (Service Quality) เป็นการตอบสนองแก่ผูบ้ริโภคใหรั้บรู้ถึงการบริการ 

และสามารถทาํใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้เม่ือไดรั้บบริการท่ีประทบัใจ โดยพนกังานขององคก์รตอ้งมี

ความรู้ ความสามารถในการเขา้ถึงขอ้มูลทั้ง ผลิตภณัฑแ์ละลูกคา้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภค  โดย

การเอาใจใส่ผูบ้ริโภค ทั้งดา้นขอ้มูลร้านคา้ สินคา้ ต่างๆ ในร้านคา้ มีขอ้มูลท่ีเพียบพร้อมแก่ผูบ้ริโภค เพื่อ

ความถูกตอ้งและความสะดวกสบายในการซ้ือขายสินคา้  
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ภาคผนวก 

ตารางที ่4.1.1 ขอ้มลูทัว่ไปในช่วงเดอืนพฤษภาคม ถงึเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2561 

 

 

เดอืน จาํนวนคาํสัง่ซือ้รวม 

(รายการ) 

การคนืสนิคา้รวม 

(รายการ) 

อตัราการคนืเฉลีย่ 

(รอ้ยละ) 

เดอืนพฤษภาคม 133 6 4.51 

เดอืนมถุินายน 657 25 3.81 

เดอืนกรกฎาคม 786 35 4.45 

เดอืนสงิหาคม 791 42 5.31 

เดอืนกนัยายน 704 46 6.53 

เดอืนตุลาคม 599 33 5.51 

เดอืนพฤศจกิายน 620 35 5.65 

เดอืนธนัวาคม 670 34 5.07 

 

ทีม่า : (P.O. Sports, 2561) 

 

 

ตารางที ่4.1.2 ขอ้มลูกลุ่มสนิคา้ทีท่างรา้น P.O. Sports ไดร้บัคนืสนิคา้ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม ถงึเดอืน

ธนัวาคม 2561 
 

เดือน กลุ่มเส้ือผ้า กลุ่มรองเท้า กลุ่มอปุกรณ์ รวม 

เดือนพฤษภาคม 3 1 2 6 

เดือนมิถนุายน 14 7 4 25 

เดือนกรกฎาคม 13 16 6 35 

เดือนสิงหาคม 12 29 1 42 

เดือนกนัยายน 13 28 5 46 

เดือนตลุาคม 13 16 4 33 

เดือนพฤศจิกายน 16 17 2 35 

เดือนธนัวาคม 11 18 5 34 

จาํนวนรวม 95 132 29 256 

 

ทีม่า : (P.O. Sports, 2561) 
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ตารางที ่4.2.1 ขอ้มลูสาเหตุปัญหาทีผู่บ้รโิภคคนืสนิคา้โดยช่องทางการจดัจาํหน่ายของทางรา้น P.O. 

Sports ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม  ถงึเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2561 

 

สาเหตุในการคืนสินค้าผ่านช่องทางการจดัจาํหน่ายของ

ทางร้าน (การถกูตีคืนสินค้า) 

จาํนวน 
(รายการ) 

ร้อยละ 

ผูบ้ริโภคสัง่ซ้ือสินค้าผิดขนาด 36 61 

ผูบ้ริโภคเปล่ียนใจในการซ้ือสินค้า 10 17 

ผูบ้ริโภคแจ้งสินค้ามีตาํหนิ 4 7 

ผูบ้ริโภคแจ้งสินค้าไม่ตรงตามโฆษณา 1 2 

สินค้าใช้งานไม่ได้ 8 13 

รวม 59 100 

 
 

ทีม่า : (P.O. Sports, 2561) 

 

ตารางที ่4.3.1 ขอ้มลูสาเหตุของปัญหาการคนืสนิคา้ผ่านบรษิทัขนส่งทีท่างรา้น P.O. Sports ใชบ้รกิาร 

ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม ถงึเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2561 

 

สาเหตุในการคนืสนิคา้ผ่านบรษิทัขนส่งทีท่างรา้นใชบ้รกิาร 

(จดัส่งลม้เหลว) 

จาํนวน 
(รายการ) 

รอ้ยละ 

ผูบ้รโิภคแจง้ขอ้มลูตดิต่อผดิพลาด 62 31 

ผูบ้รโิภคขาดการตดิต่อ 55 28 

ผูบ้รโิภคปิดเครือ่งมอืสื่อสาร 32 16 

ผูบ้รโิภคไมไ่ดอ้ยูท่ีพ่กัอาศยั 7 4 

ผูบ้รโิภคแจง้ยกเลกิสนิคา้ 41 21 

รวม 197 100 

 

ทีม่า : (P.O. Sports, 2561) 
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Perceived value which affects the purchase decision making on the Fast Fashion 

clothes from Tung Jai Yoo shop. 
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บทคดัย่อ 

 

ผูวิ้จยัเห็นถึงความสาํคญัของเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็ว จึงมีความตอ้งการศึกษาเร่ือง การรับรู้คุณค่าสินคา้ท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็วของร้านตั้งใจอยู่ ซ่ึงเป็นร้านท่ีจาํหน่ายสินคา้เส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็ว โดยมี

สินคา้ท่ีหลากหลาย เช่น เส้ือเช้ิต เส้ือโปโล เส้ือคอกลม คอวี สูททางการ กางเกงยีนขายาว ขาสั้น กางเกงผา้ เส้ือกลา้ม 

เส้ือผา้กนัหนาว ยงัมีความหลากหลายของเน้ือผา้ รูปทรงและสีสนั ท่ีตรงตามสมยั และการออกสินคา้ใหม่ทุก 3-5 วนั 

ซ่ึงผูบ้ริโภคสามารถเลือกสรร และตอบโจทยใ์นทุกโอกาส โดยกลุ่มเป้าหมายหลกัคือกลุ่มวยัรุ่นและวยัทาํงาน ท่ี

อาศยัอยู่ในจงัหวดัชลบุรี แต่ดว้ยทางร้านตั้งใจอยู่ทาํการเปิดกิจการไดร้ะยะเวลา 2 ปี ทาํใหมี้ฐานลูกคา้จาํนวนหน่ึง 

แต่ยอดขายและการรับรู้สินคา้ของร้านตั้งใจอยูก่บัผูบ้ริโภค ยงัไม่ตอบโจทยม์ากนกั เม่ือเปรียบเทียบกบัขอ้มูลความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็วท่ีมีผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจจาํนวนมาก ผูวิ้จยัจึงตอ้งการศึกษาการ

รับรู้คุณค่าสินคา้ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็ว 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

*นิสิตปริญญาโท คณะบริการธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพฯ 
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ABSTRACT 

 

Researcher realizes the importance of the Fast Fashion then desires to study the perceived value which 

affects the purchase decision making on the Fast Fashion clothes from Tung Jai Yoo shop.  The shop sells Fast 

Fashion clothes. They sell a variety of clothes e.g. shirt, polo shirt, t-shirt, v-neck t-shirt, formal suit, Trouser Jeans, 

shorts, slacks, undershirt and Winter clothes.  There is also has a different style of texture, fabric shape, and colors 

which meet fashion era and launch new clothes every 3-5 days.  The customer can choose for their needs on any 

chance.  The main target group is adolescent and worker who lives in Chonburi Province.  Although Tung Jai Yoo 

shop runs a business for a two-year period, They have their own customer base but did not reach their sales target 

and the perceived value from customers.  In contrast to the Information on the customer' demand for fast fashion 

clothing that has a lot of customer interest. Therefore the researcher desires to study the perceived value that affects 

purchase decision on fast fashion clothes. 
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1. บทนํา 

 

    ปัจจุบนัเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็ว (Fast Fashion) เป็นท่ีนิยมและไดรั้บความสนใจมากท่ีสุดในอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

เพราะแฟชั่นรวดเร็ว (Fast Fashion)ถือเป็นเส้ือผา้ท่ีจะตอ้งมีความทนัสมยั ทั้งรูปทรง เน้ือผา้ สีสัน และท่ีสําคญั

จะตอ้งเปล่ียนแปลงตามยคุสมยันั้น ๆ  

    จากสถิติของPriceza ซ่ึงเป็นเวบ็ไซต์และแอปพลิเคชนั “Priceza” เคร่ืองมือคน้หาสินคา้และเปรียบเทียบราคา มี

ผูใ้ชถึ้ง 8 ลา้นคนต่อเดือน และจาํนวนผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตม์ากกว่า 12 ลา้นคร้ังต่อเดือนการซ้ือสินคา้ผ่านโลกออนไลน์

ในหลายประเทศ มียอดการค้นหาคาํในหมวด “เส้ือผา้แฟชั่น” มาแรงท่ีสุด Top5 ในไตรมาส 1/2561 ในหลาย

ประเทศ เช่น Indonesia Vietnam Singapore และ Thailand ท่ีมียอดคน้หาคาํเป็นอนัดบั1 ในหมวด “เส้ือผา้แฟชัน่” 

จากสถิติและจาํนวนผูใ้ช้บริการทาํให้เห็นถึงความสําคญัของแฟชัน่ท่ีเป็นท่ีตอ้งการของมนุษยใ์นปัจจุบนั (ท่ีมา

ขอ้มูล WWW.Priceza.com)    

    โดยทัว่ไปผูบ้ริโภคมีความตอ้งการสินคา้ท่ีแตกต่างกนัออกไป ความตอ้งการท่ีมาก ความหลากหลากกเ็พ่ิมมากข้ึน

เช่นกนั ดงันั้น ในตลาดจึงตอ้งมีสินคา้ท่ีมีความหลากหลาย ช่วงเวลาของการออกสินคา้ใหม่ท่ีรวดเร็วและต่อเน่ือง 

(ท่ีมา Cachon and Swinney, 2011) ทาํใหเ้ส้ือผา้แฟชัน่ตอ้งมีความหลากหลาย ทั้งรูปทรงท่ีทนัสมยั และการมีสินคา้

ใหม่ๆ อยู่เสมอ เพราะการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนในปัจจุบนั อีกทั้งกลุ่มเป้าหมายของเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็ว ส่วนใหญ่เป็น

กลุ่มวนัรุ่นและวยัทาํงาน เพราะมีพฤติกรรมท่ีตดัสินใจรวดเร็ว ทั้งดา้นราคา และการชอบการแต่งตวั (ท่ีมาขอ้มูล 

ศนูยวจิ์ยกัสกิรไทย,2556) 

    ทั้งน้ีจากขอ้มูลเบ้ืองตน้ ผูวิ้จยัเห็นถึงความสาํคญัของเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็ว จึงมีความตอ้งการศึกษาเร่ือง การรับรู้

คุณค่าสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็วของร้านตั้งใจอยู ่ซ่ึงเป็นร้านจาํหน่ายสินคา้เส้ือผา้แฟชัน่

รวดเร็ว โดยมีสินคา้ท่ีหลากหลาย เช่น เส้ือเช้ิต เส้ือโปโล เส้ือคอกลม คอวี สูททางการ กางเกงยีนขายาว ขาสั้น 

กางเกงผา้ เส้ือกลา้ม เส้ือผา้กนัหนาว ยงัมีความหลากหลายของเน้ือผา้ รูปทรงและสีสนั ท่ีตรงตามสมยั และการออก

สินคา้ใหม่ทุก 3-5 วนั ซ่ึงผูบ้ริโภคสามารถเลือกสรร และตอบโจทยใ์นทุกโอกาส โดยกลุ่มเป้าหมายหลกัคือกลุ่ม

วยัรุ่นและวยัทาํงาน ท่ีอาศยัอยู่ในจงัหวดัชลบุรี แต่ดว้ยทางร้านตั้งใจอยูท่าํการเปิดกิจการไดร้ะยะเวลา 2 ปี ทาํใหมี้

ฐานลูกคา้จาํนวนหน่ึง แต่ยอดขายและการรับรู้สินคา้ของร้านตั้งใจอยู่กบัผูบ้ริโภค ยงัไม่ตอบโจทยม์ากนกั เม่ือ

เปรียบเทียบกบัขอ้มูลความตอ้งการของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็วท่ีมีผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจจาํนวนมาก 

ผูวิ้จยัมีความประสงคเ์พ่ือศึกษา เร่ือง “การรับรู้คุณค่าสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็ว (ร้านตั้งใจ

อยู)่” ดงัน้ี  

1. เพ่ือศึกษาการรับรู้คุณค่าสินคา้(Perceived Value)ของเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็ว กลุ่มเป้าหมาย คือ ผูท่ี้เคย

ใชซ้ื้อสินคา้ร้านตั้งใจอยู ่
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2. เพ่ือศึกษาการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็วของผูบ้ริโภค (Purchase Decision) ของกลุ่มเป้าหมาย 

คือ ผูท่ี้เคยใชซ้ื้อสินคา้ร้านตั้งใจอยู ่

3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างดา้นการรับรู้คุณค่าสินคา้ (Perceived Value) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็ว (ร้านตั้งใจอยู)่ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

    การศึกษาเร่ืองการรับรู้คุณค่าสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็ว  (ร้านตั้งใจอยู่) ในส่วนน้ีเป็น

การนาํเสนอ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรต่างๆ ผูท้าํวิจยัไดท้าํการสืบคน้ขอ้มูลจากงานเอกสาร

ทางวิชาการไปจนถึงงานวิจยัจากแหล่งต่างๆ ซ่ึงนาํไปสู่การกาํหนดสมมุติฐานเพ่ือการทดสอบ ทั้งยงักาํหนดกรอบ

แนวคิดของงานวิจยั สาํหรับการวิจยัน้ีโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1 การรับรู้คุณค่าสินค้า (Perceived Value)  

ความหมายของการรับรู้ 

    Assael, (1998). ไดใ้หค้วามหมายของการรับรู้ว่า กระบวนการการท่ีผูบ้ริโภครับรู้ส่ิงใดส่ิงหน่ึงผา่นสัมผสัทั้ง5 ตา 

หู จมูก ปาก จะทาํให้สามารถเขา้ใจ ตีความหมายไดง่้ายข้ึน โดยอาศยัจากประสบการณ์ ความจดจาํ รับรู้ในอดีต

ประกอบดว้ย 

    Garrison and Magoon, (1972). ไดใ้ห้ความหมายของการรับรู้ว่า เกิดจากส่ิงเร้าท่ีเขา้มาสัมผสักบัร่างกาย ทาํให้

ทราบถึงส่ิงเร้าว่าคืออะไร มีลกัษณะอย่างไร บางคร้ังอาจทาํให้นึกถึงประสบการณ์ท่ีผ่านมา ช่วยให้สามารถจาํ

เร่ืองราวต่าง ๆ ได ้ 

 

ความหมายของการรับรู้คุณค่าสินค้า  

    Kotler&Keller, (2009). ไดใ้หค้วามหมายของการรับรู้คุณค่าสินคา้วา่ เกิดจากการท่ีผูบ้ริโภครับรู้และประเมิน 

ตีความถึงประโยชนก์บัตน้ทุนของสินคา้ท่ีซ้ือมาจากแต่ละท่ี วา่ผูบ้ริโภคจะตอ้งเกิดประโยชนสู์งสุด การประเมิน

ของผูบ้ริโภคจะแบ่งเป็น 2 ดา้นคือประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจหรือการทาํงานหนา้ท่ีของสินคา้ (Functional Value) และ

ดา้นจิตวิทยาอารมณ์ (Emotional Value) 

    งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการรับรู้ พบวา่ กลมทิพย ์แวน่แกว้ (2557) ทาํการศึกษากลุยทุธ์ของเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็ว

กบัการตดัสินใจซ้ือ โดยประกอบดว้ยตวัแปรยอ่ย คือ ตวัแปรระยะเวลา (Timing)โดยวดัการการวางสินคา้พร้อมจดั

จาํหน่ายในระยะเวลารวดเร็ว ตวัแปรดา้นการตอบสนองท่ีรวดเร็ว วงจรของสินคา้ (Fashion Buying Cycle) วดัจาก

การดูกระแสความนิยมในทอ้งตลาดปัจจุบนั การตอบสนอง และสามารถหาซ้ือสินคา้ไดท้นัตามความตอ้งการได ้

และตวัแปรดา้นการออกแบบ (Enhanced Design) วดัโดยการออกแบบแฟชัน่รวดเร็วท่ีมีความประณีต ละเอียด 

สวยงาม ตามความตอ้งการ ซ่ึงจากตวัแปรขา้งตน้นั้นผลการวิจยัพบวา่ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
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     งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของ Moeng (2011) พบวา่ การทาํกลยทุธ์ของเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็วกบัความบ่อยในการเขา้มา

ร้าน  โดยศึกษาตวัแปรยอ่ยคือ วงจรสินคา้ใหม่ (Renewal Cycles) วดัจากการท่ีร้านคา้มีสินคา้ใหม่ ๆ วางจดัจาํหน่าย

อยูเ่สมอ  ตวัแปรการจดัการห่วงโซ่อุปทาน(Supply) วดัจาก การท่ีมีเส้ือผา้ออกใหม่ เราสามารถตดัสินใจซ้ือไดท้นัที 

เพราะกลวัไม่ไดสี้ รูปทรงท่ีถูกใจ ดงันั้น จะเห็นไดว้า่ กลุยทธ์ของเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็วมีอิทธิพลต่อความบ่อยในการ

มาร้าน 

    

    ดงันั้นการรับรู้คุณค่าสินคา้ของเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็ว คือ การท่ีผูบ้ริโภครับรู้ถึงประโยชน ์ความคุม้ค่าสูงสุด กบั

ตน้ทุน การใชง้าน และดา้นอารมณ์ ท่ีไดจ้ากการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็ว ซ่ึงการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจะศึกษาในมิติต่าง ๆ 

ของแฟชัน่รวดเร็ว  

    การศึกษาเก่ียวกบัการรับรู้คุณค่าสินคา้และความตั้งใจของเส้ือผา้แฟชัน่ โดยกาํหนดใหคุ้ณค่าสินคา้เป็นตวัแปรตน้ 

ส่วนความตั้งใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็วเป็นตวัแปรตาม สามารถพิจารณาความสมัพนัธ์ และแบ่งมิติของการศึกษาได ้

4 มิติ (ท่ีมาขอ้มูล พิจิตรจนัทร์ หวงัไพบูลยกิ์จ (2559)) ดงัน้ี  

 

มิติท่ี 1 ตวัวดัการรับรู้คุณค่าของเส้ือผา้แฟชัน่ท่ีรูปทรงท่ีทนัสมยั วดัคุณค่าดา้นหนา้ท่ีการใชง้าน โดยอา้งอิง

จากงานวิจยัของ  เพชรรัตน ์วิริยะสืบพงศ ์(2550) ในเร่ืองการวดัคุณลกัษณะเฉพาะของเส้ือผา้จากความคุม้ค่าของเงิน

ท่ีจ่ายและใส่ได ้หลายโอกาส พบวา่ ปัจจุบนัผูค้นใหค้วามสาํคญักบัรูปทรงท่ีทนัสมยั สามารถนาํไปประยกุตคู่์กบั

เส้ือผา้อ่ืนๆไดง่้าย ส่งผลต่อการสร้างความมัน่ใจของตวัผูใ้ชง้าน อีกทั้งยงัช่วยในการใชชี้วิตท่ีรวดเร็วและสร้างความ

คล่องตวัของผูใ้ชง้านในยคุปัจจุบนั 

มิติท่ี 2 ตวัวดัการรับรู้คุณค่าในมิติความทนัสมยั โดยวดัดา้นอารมณ์ เนน้เร่ืองการทาํใหค้นอ่ืนสนใจ ทาํให้

รู้สึกไดรั้บการยอมรับจากคนรอบขา้ง สวมใส่แลว้รู้สึกดูดีตลอดเวลา รู้สึกมีเสน่ห์มากข้ึน มาํใหรู้้สึกไม่ตกเทรน 

มิติท่ี 3 ตวัวดัการรับรู้คุณค่าของเส้ือผา้ท่ีหลากหลาย วดัคุณค่าดา้นอารมณ์ อา้งมาจาก งานวิจยัของ Jung 

(2014) พบวา่ การท่ีมีเส้ือผา้หลากหลายส่งผลต่อความสนใจ  ความตอ้งการ  ความสนุกสนาน รวมไปถึงความ

เพลิดเพลินในการเลือกซ้ือเส้ือผา้อีกดว้ย 

มิติท่ี 4 ตวัวดัการรับรู้คุณค่าในมิติความรวดเร็วในการออกสินคา้ใหม่  โดยจะวดัเร่ืองหนา้ท่ีการใชง้าน 

(Functional Value)  ความทนัสมยัของกระแสค่าความนิยมในปัจจุบนั การตอบสนองความตอ้งการทนัเวลา สามารถ

เลือกสวมใส่ไดห้ลายโอกาส ดดัแปลงคาํถามมาจาก กมลทิพย ์แวน่แกว้ (2557) และ (Sproles & Kendall, 1986 อา้ง

ถึงใน วิภาดา พงศพ์ุทธิพูน, 2553) 

 

2.1 การตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค (Purchase Decision) 

    ฉัตยาพร เสมอใจ, .(2550). ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ท่ีจะกระทาํต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

หมายความวา่ ผูบ้ริโภคในการท่ีจะซ้ือสินคา้ โดยผูบ้ริโภคจะเป็นผูท่ี้ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ ไดแ้ก่ ประเภทชนิดของ

สินคา้ ตราสินคา้ ผลิตภณัฑ ์ปริมาณในการซ้ือสินคา้แต่ละคร้ัง ร้านคา้หรือผูข้ายสินคา้ เป็นตน้ 
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    Schiffman & Kanuk. (1994) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ กระบวนการในการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึงกระบวนการใน

การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคนั้นเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริโภคทั้งดา้นจิตใจหรือความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบของผูบ้ริโภค 

รวมถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ณ เวลานั้นๆ 

    จากทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) ไดอ้ธิบายถึงขั้นตอนกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

โดยแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน 

ขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ (The stages of the buying decision process) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ที่มา: Kotler, & Keller. (2012).  

    ขั้นตอนท่ี 1 การรับรู้ถึงปัญหา (Problem Recognition) เกิดจากการท่ีผูบ้ริโภครับรู้ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัตนเองเกิด

จากประสบการณ์ในอดีต ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีส่งผลให้เกิดความตอ้งการ ซ่ึงอาจเกิดจากส่ิงเร้าภายในท่ีเกิดจากความ

ตอ้งการทางกายภาพทัว่ไป หรือส่ิงเร้าภายนอกท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอกท่ีสามารถสมัผสัไดด้ว้ยประสาททั้ง 5 ไดจ้น

ทาํใหเ้กิดความตอ้งการในสินคา้หรือบริการและนาํไปสู่ขั้นตอนของการคน้หาขอ้มูลของสินคา้เพ่ือการตดัสินใจซ้ือ 

    ขั้นตอนท่ี 2 การคน้หาขอ้มูล (Information Search) การท่ีผูบ้ริโภครับรู้ปัญหาและรู้ถึงความตอ้งการแลว้ ผูบ้ริโภค

จะทาํการคน้หาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลภายในและแหล่งขอ้มูลจากภายนอก การคน้หาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลจาก

ภายนอก ไดแ้ก่ การสอบถามบุคคลท่ีใกลชิ้ด แฟน ครอบครัว เพ่ือน หรือพนกังานขาย และการคน้หาขอ้มูลจาก

แหล่งขอ้มูลจากภายใน ไดแ้ก่ เกิดจากประสบการณ์ในอดีต เร่ืองราวท่ีเคยเกิดข้ึนของตวัผูบ้ริโภคท่ีเคยใชสิ้นคา้ โดย

การรบัรูห้รอืตระหนกัถงึปัญหา  

(Problem Recognition) 

การคน้หาขอ้มลู  

(Information Search) 

การประเมนิทางเลอืก  

(Evaluation of Alternative) 

การตดัสนิใจซือ้  

(Purchase Decision)   

พฤตกิรรมหลงัการซือ้  

(Post-Purchase Behavior) 
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ความจาํเป็นในการหาขอ้มูลจะมีความสาํคญัมากหรือนอ้ยข้ึน อยู่กบัความทรงจาํและความผูกพนัดา้นบวกหรือดา้น

ลบของผูบ้ริโภคต่อสินคา้ ถา้ผูบ้ริโภคมีความเก่ียวผกูพนัสูงจะใหค้วามสนใจคน้หาขอ้มูลสินคา้นั้นๆมาก  

    ขั้นท่ี 3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เม่ือผูบ้ริโภคไดค้น้หาขอ้มูลทั้งจากแหล่งขอ้มูลทั้งขอ้มูล

ภายในและขอ้มูลภายนอกแลว้ ผูบ้ริโภคไดน้าํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้หาทั้งหมดมาพิจารณา เช่น การเปรียบเทียบจาก

ความชอบส่วนตวั การเปรียบเทียบสินคา้จากคุณสมบติั การเปรียบเทียบจากความสะดวกในการใชง้านหรือราคา 

เป็นตน้โดยส่วนใหญ่จะเปรียบเทียบอยา่งนอ้ย  2-3 ตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคสนใจ 

    ขั้นท่ี 4 การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) เม่ือผูบ้ริโภคไดป้ระเมินทางเลือกสินคา้ตามขั้นตอนขา้งตน้แลว้ 

ผูบ้ริโภคจะวางแผยหรือหาแนวน้ิมเพ่ือให้เกดการตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีเกิดความพึงพอใจมากทีสุด จนนาํไปสู่

การตดัสินใจซ้ือในท่ีสุด  

     ขั้นท่ี 5 พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Post-Purchase Behavior) คือการท่ีผูบ้ริโภคประเมินความความรู้สึกหลงัจากใช้

งาน โดยอาจวดัจากความชอบส่วนตวั ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค หากสินคา้ชนิดนั้นตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคไดม้าก ผูบ้ริโภคอาจเกิดความพึงพอใจในตวัสินคา้ ทาํใหเ้กิดการกลบัมาซ้ือซํ้า แต่ถา้ผูบ้ริโภคไม่พอใจอาจ

เลิกซ้ือสินคา้ และอาจส่งผลเสีย เช่น การบอกต่อแก่คนใกลชิ้ด เพ่ือน แฟน พ่อแม่ เป็นตน้  ทาํใหก้ลุ่มลูกคา้เหล่านั้น

ซ้ือสินคา้นั้นนอ้ยลงตามไปดว้ย  

    อยา่งไรกต็าม จาก 5 ขั้นตอนของกระบวนการของการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ผูวิ้จยัมีความสนใจท่ีจะศึกษา 

เร่ือง การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) เป็นกรณีพิเศษ เน่ืองจากตอ้งการศึกษาการรับรู้คุณค่าสินคา้ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็วของร้านตั้งใจอยู ่เน่ืองจากการศึกษางานวิจยัของ Jung(2014) กล่าวไวว้า่ การรับรู้

คุณค่าสินคา้มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็ว 

2.3 กรอบแนวคิดของงานวจัิย 

 
 

การศึกษาเก่ียวกบัการรับรู้คุณค่าสินคา้และความตั้งใจของเส้ือผา้แฟชัน่ โดยกาํหนดใหคุ้ณค่าสินคา้เป็นตวั

แปรตน้ ส่วนความตั้งใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็วเป็นตวัแปรตาม สามารถพิจารณาความสัมพนัธ์ และแบ่งมิติของ

การศึกษาได ้4 มิติ (ท่ีมาขอ้มูล พิจิตรจนัทร์ หวงัไพบูลยกิ์จ (2559))  
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3. วธีิการศึกษา 

3.1 ประเภทของข้อมูลการศึกษา 

    การศึกษาวิจยัเร่ือง การรับรู้คุณค่าสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็ว (ร้านตั้งใจอยู่) ผูวิ้จยัมีการ

กาํหนดรูปแบบการวิจยัดงัน้ี 

- การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) การวิจยัเป็นแบบสาํรวจ (Survey) จากกลุ่มเป้าหมาย 

- รูปแบบในการเกบ็ขอ้มูลเป็นแบบการเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มเป้าหมาย 

3.2 การกาํหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง และ วธีิการสุ่มตัวอย่าง 

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งประชากรชาวไทยท่ีจงัหวดัชลบุรี ซ่ึงประชากรกลุ่มน้ีมีจาํนวน

มาก ทั้งเพศ และจาํนวนทั้งหมด ผูวิ้จยัไม่สามารถทราบถึงจาํนวนประชากรท่ีชดัเจนได ้ดงันั้น การศึกษาในคร้ังน้ี

ผูวิ้จยัจะกาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง ตามกรณีท่ีไม่ทราบความแน่ชดัของประชากร ดว้ยสมมุติฐานท่ีวา่ ขอ้มูลมีการกระจาย

ตวัแบบปกติ (Normal Distribution) โดยผูวิ้จยัไดก้าํหนดค่าความแปรปรวนสูงสุดคือ p = 0.5 และ q = 0.5 โดย

ความคลาดเคล่ือนจากกลุ่มตวัอย่างท่ี 5% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% เพ่ือนาํมาคาํนวณหาค่าประชากร โดยอา้งอิง 

สูตรของ Cochran, W.G. (1977) 

n =
Z2pq

e2  

โดยท่ี n = ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 

z = ค่าสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 

p = โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์หรือสดัส่วนของคุณลกัษณะท่ีสนใจ ในกลุ่มตวัอยา่ง 

q = โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ซ่ึงเท่ากบั 1-p ในกรณีของกลุ่ม ตวัอยา่ง 

e = เปอร์เซ็นตค์วามคาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับได ้

 

เม่ือแทนค่าในสูตรโดยคิดท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% จะไดค่้า z = 1.96 และ  

ค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณสดัส่วนประชากรทั้งหมดท่ียอมรับได ้ 

คือ 5% หรือ e = 0.05 
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n =
1.962(0.5)(0.5)

0.052  

n = 384.16 

    จาการคาํนวณเพ่ือหาขนาดกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการสาํรวจ = 385  โดยจาํนวนทั้งหมดน้ี

จะตอ้งเป็นกลุ่มประชากรเป้าหมายท่ีผา่นคาํถามคดักรองและตอบแบบสอบถามครบถว้นแลว้ 

    ประชากรเป้าหมายในคร้ังน้ีไดแ้ก่ ประชากรชาวไทยท่ีเคยซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นรวดเร็วจากร้านตั้ งใจอยู่ ภายใน

ระยะเวลา 3 เดือน เน่ืองจากผูบ้ริโภคยงัสามารถจดจาํขอ้มูลการซ้ือ เช่น คุณภาพสินคา้ เช่น เน้ือผา้ สี ความคงทน 

ราคา เป็นตน้ ในการซ้ือสินคา้ ซ่ึงใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง โดยกลุ่มตวัอย่างไดท้าํแบบสอบถามผ่านทาง 

Google Docs การทาํแบบสอบถามออนไลนมี์ขอ้ดีหลายอยา่ง เช่น สามารถส่งใหแ้ก่ผูท่ี้ทาํแบบสอบถามไดที้ละมาก 

ๆ โดยกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 385 คน จะต้องเป็นกลุ่มประชากรเป้าหมายท่ีผ่านคําถามคัดกรองและตอบ

แบบสอบถามครบถว้นแลว้ 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

การศึกษาเร่ือง “การรับรู้คุณค่าสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็ว (ร้านตั้งใจอยู่)” มี

วตัถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาการรับรู้คุณค่าสินคา้ (Perceived Value) ของเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็ว 2) เพ่ือศึกษาการ

ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็วของผูบ้ริโภค (Purchase Decision) และ 3) เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งดา้นการ

รับรู้คุณค่าสินคา้ (Perceived Value) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็ว (ร้านตั้งใจอยู่) เป็นการศึกษาเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มวยัรุ่นและวยั

ทาํงาน ท่ีเคยซ้ือสินคา้เส้ือผา้แฟชั่นรวดเร็วจากร้านตั้งใจอยู่ ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน จาํนวน 385 คน วิเคราะห์

ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard deviation) และการวิเคราะห์เพ่ือหาความสัมพนัธ์ปัจจยัการรับรู้คุณค่าสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เส้ือผา้แฟชั่นรวดเร็ว (ร้านตั้งใจอยู่) โดยการใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุนาม (Multiple Regression Analysis) 

สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ไดด้งัน้ี 

 

4.1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์  

    จากการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 20 - 25 ปี จาํนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 31.7 ซ่ึงเป็น

จาํนวนท่ีมากท่ีสุด ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จาํนวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 59.2 การศึกษาระดบัปริญญาตรี 

จาํนวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 70.1 มีอาชีพพนกังานเอกชน จาํนวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 53.5 มีรายได ้20,001 – 

30,000 บาท จาํนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8  
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4.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล   

 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน  

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นคาํถามคดักรองผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 6 

ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามตวัแปรตน้ ปัจจยัดา้นการรับรู้คุณค่าสินคา้ จาํนวน 16 ขอ้ โดยแยกเป็น 4 มิติยอ่ย 

ดงัน้ี 

- การรับรู้คุณค่าของเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็วในมิติของรูปทรงท่ีทนัสมยั 

- การรับรู้คุณค่าของเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็วในมิติของความท่ีทนัสมยั 

- การรับรู้คุณค่าของเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็วในมิติของความหลากหลาย 

- การรับรู้คุณค่าของเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็วในมิติความรวดเร็วในการออกสินคา้ใหม่ 

โดยกลุ่มตวัอย่างจะทาํแบบสาํรวจดว้ยการตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Ratind Scale) โดยแบ่งเป็น 5 

ระดบั ดงัน้ี 

  5 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

4 หมายถึง เห็นดว้ย 

3 หมายถึง ปานกลาง 

2 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 

1 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

การแปลผลการวิจยัของลกัษณะแบบสอบถามท่ีใช้ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval 

Scale) ผูวิ้จยัใชเ้กณฑเ์ฉล่ียในการอภิปลายผลโดยการคาํนวณดงัน้ี 

 
เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนน  

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 4.21 – 5.00 หมายถึง ผูท่ี้เคยใชบ้ริการเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 3.41 – 4.20 หมายถึง ผูท่ี้เคยใชบ้ริการเห็นดว้ย 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 2.61 – 3.40 หมายถึง ผูท่ี้เคยใชบ้ริการเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.81 – 2.60 หมายถึง ผูท่ี้เคยใชบ้ริการไม่เห็นดว้ย 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.00 – 1.80 หมายถึง ผูท่ี้เคยใชบ้ริการไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

 

 

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามตวัแปรตามดา้นการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็ว จากร้านตั้งใจอยู ่จาํนวน 4 

ขอ้ 
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โดยกลุ่มตวัอย่างจะทาํแบบสาํรวจดว้ยการตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Ratind Scale) โดยแบ่งเป็น 5 

ระดบั ดงัน้ี 

  5 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

4 หมายถึง เห็นดว้ย 

3 หมายถึง ปานกลาง 

2 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 

1 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

การแปลผลการวิจยัของลกัษณะแบบสอบถามท่ีใช้ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval 

Scale) ผูวิ้จยัใชเ้กณฑเ์ฉล่ียในการอภิปลายผลโดยการคาํนวณดงัน้ี 

 
เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนน  

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 4.21 – 5.00 หมายถึง ผูท่ี้เคยใชบ้ริการเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 3.41 – 4.20 หมายถึง ผูท่ี้เคยใชบ้ริการเห็นดว้ย 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 2.61 – 3.40 หมายถึง ผูท่ี้เคยใชบ้ริการเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.81 – 2.60 หมายถึง ผูท่ี้เคยใชบ้ริการไม่เห็นดว้ย 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.00 – 1.80 หมายถึง ผูท่ี้เคยใชบ้ริการไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

    ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปผูใ้ชบ้ริการ เป็นคาํถามคดักรองผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 5 ขอ้ 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

 

5.1  ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ตามวตัถุประสงค์ ดงัน้ี 

1. การรับรู้คุณค่าสินคา้ (Perceived Value) ของเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็ว 

    มิติของรูปทรงทนัสมยั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับรู้คุณค่าสินคา้ มิติของรูปทรงทนัสมยัในภาพ

รวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 โดยรูปทรงท่ีทนัสมยัของเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็วสามารถสวมใส่ได้

หลายโอกาส มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.34 รองลงมาคือ รูปทรงท่ีทนัสมยัของเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็วทาํใหใ้ส่คู่กบัเส้ือผา้

อ่ืนแล้วดูทันสมัย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.27 รูปทรงท่ีทันสมัยของเส้ือผ้าแฟชั่นรวดเร็วทําให้ท่านนําไปใส่ใน

ชีวิตประจาํวนัโดยไม่เชย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22 และรูปทรงท่ีทนัสมยัของเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็วทาํใหท่้านเลือกมาใส่

ไดบ่้อยคร้ัง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 ตามลาํดบั 

    มิติของความทนัสมยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับรู้คุณค่าสินคา้ มิติของความทนัสมยัในภาพ

รวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 โดยความทนัสมยัของเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็วทาํใหท่้านดูดีมากข้ึนเม่ือเวลา

สวมใส่ มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.14 รองลงมาคือ ความทนัสมยัของเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็วทาํให้ท่านมีเสน่ห์มากข้ึน

เม่ือเวลาสวมใส่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 ความทนัสมยัของเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็วทาํให้ท่านรู้สึกมีความมัน่ใจมากข้ึน
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เวลาสวมใส่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 และความทนัสมยัของเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็วจะทาํใหท่้านไดรั้บความสนใจจากคน

รอบขา้ง เช่น เพ่ือน ครอบครัว หรือแฟน เม่ือมาสวมใส่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 ตามลาํดบั 

    มิติของความหลากหลาย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับรู้คุณค่าสินคา้ มิติของความหลากหลายใน

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 โดยการมีเส้ือผา้ให้ท่านเลือกสวมใส่หลายแบบ ทาํให้ท่านรู้สึก 

“สนใจ” มากข้ึน มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.17 รองลงมาคือ ท่านรู้สึก “สนุก” เม่ือท่านไดเ้ลือกสวมใส่เส้ือผา้หลาย

แบบ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 การมีเส้ือผา้ใหเ้ลือกสวมใส่หลายแบบ ทาํใหท่้านรู้สึก “เพลิดเพลิน” มากข้ึน มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.02 และการมีเส้ือผา้ให้เลือกสวมใส่หลายแบบ ทาํให้ท่านรู้สึก “ต่ืนเตน้” มากข้ึน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 

ตามลาํดบั 

    มิติของความรวดเร็วในการออกสินคา้ใหม่ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับรู้คุณค่าสินคา้ มิติของ

ความรวดเร็วในการออกสินคา้ใหม่ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 โดยความรวดเร็วในการ

ออกสินคา้ใหม่ของเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็ว ทาํให้ท่านรู้สึก “ไม่เสียเวลารอสินคา้นาน” มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.31 

รองลงมาคือ ความรวดเร็วในการออกสินคา้ใหม่ ของเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็ว ทาํใหท่้านรู้สึก “มีเส้ือผา้ใหม่สวมใส่ใน

ทุกโอกาส” ท่ีท่านตอ้งการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27 ความรวดเร็วในการออกสินคา้ใหม่ของเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็ว ทาํให้

ท่านรู้สึก “มีเส้ือผา้ทนัสมยัสวมใส่ตลอดเวลา” มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21 และความรวดเร็วในการออกสินคา้ใหม่ ของ

เส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็ว ทาํใหท่้านรู้สึก “ไม่ตอ้งใส่เส้ือผา้ซํ้ าเดิม” มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 ตามลาํดบั 

 

2.  การตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็วของผูบ้ริโภค (Purchase Decision) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีความคิดเห็นต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็วในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22 

โดยความเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ รู้สึกว่าร้านตั้งใจอยู่ มีเส้ือท่ีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.38 รองลงมาคือ รู้สึกว่าร้านตั้งใจอยู ่มีเส้ือผา้ท่ีราคาเหมาะสมกบัอายกุารใชง้าน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.34 และ

รู้สึก “ประทบัใจ” ร้านตั้งใจอยู่มากกว่าร้านอ่ืน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 ตามลาํดบั ส่วนความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ย

ท่ีสุด 3 ลาํดบั ไดแ้ก่ รู้สึก “สนใจ” ร้านตั้งใจอยู่มากกว่าร้านอ่ืน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 รองลงมาคือ รู้สึกว่าร้านตั้งใจ

อยู่ มีเน้ือผา้ท่ี “ไม่หมองหรือเก่าเร็ว” มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 และรู้สึกว่าร้านตั้งใจอยู่ มีเน้ือผา้ท่ี “ไม่เป็นขุยเร็ว” มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11 ตามลาํดบั 

 

3.  การหาความสมัพนัธ์ระหวา่งดา้นการรับรู้คุณค่าสินคา้ (Perceived Value) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้

แฟชัน่รวดเร็ว (ร้านตั้งใจอยู่) พบว่า ปัจจยัการรับรู้คุณค่าสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็ว (ร้าน

ตั้งใจอยู่) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ การรับรู้คุณค่าสินคา้ มิติของรูปทรงทนัสมยั (Sig. = .000) 

และ การรับรู้คุณค่าสินคา้ มิติของความรวดเร็วในการออกสินคา้ใหม่ (Sig. = .000) โดยท่ีการรับรู้คุณค่าสินคา้ มิติ

ของความรวดเร็วในการออกสินคา้ใหม่ (ß = .532) มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็ว (ร้านตั้งใจอยู่) มาก

ท่ีสุด รองลงมาคือ การรับรู้คุณค่าสินคา้ มิติของรูปทรงทนัสมยั (ß = .300) โดย มีความสัมพนัธ์แบบเชิงเส้นไปใน

ทิศทางเดียวกนักบัการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็ว (ร้านตั้งใจอยู่) และสัมประสิทธ์ิการกาํหนด (R2 = 0.647) 

แสดงใหเ้ห็นว่าปัจจยัการรับรู้คุณค่าสินคา้สามารถทาํนายผลการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็ว (ร้านตั้งใจอยู่) คิด

เป็นร้อยละ 64.70 
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จากผลการทดสอบค่าทางสถิติของค่าสัมประสิทธ์ิของปัจจยัการรับรู้คุณค่าสินคา้ ไดแ้ก่มิติของรูปทรงทนัสมยั 

(X1) มิติของความทนัสมยั (X2) มิติของความหลากหลาย (X3) และมิติของความรวดเร็วในการออกสินคา้ใหม่ (X4) ท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็ว (ร้านตั้งใจอยู่) (Y) สามารถเขียนใหอ้ยู่ในรูปสมการเชิงเส้นตรงท่ีได ้จาก

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุนาม ท่ีระดบันยัสําคญั .05 เพ่ือทาํนายผลการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็ว (ร้าน

ตั้งใจอยู)่            

 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมตฐิาน ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานท่ี 1 (H1a) การรับรู้คุณค่าของเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็วในมิติของ

รูปทรงท่ีทนัสมยัมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็ว

ของผูบ้ริโภค 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 2 (H1b) การรับรู้คุณค่าของเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็วในมิติของ

ความทนัสมยัมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็วของ

ผูบ้ริโภค 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 3 (H1c) การรับรู้คุณค่าของเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็วในมิติของ

ความหลากหลายมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็ว

ของผูบ้ริโภค 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 4 (H1d) การรับรู้คุณค่าของเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็วในมิติความ

รวดเร็วในการออกสินคา้ใหม่มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้

แฟชัน่รวดเร็วของผูบ้ริโภค 

ยอมรับสมมติฐาน 

 

5.2 อภิปรายผล 

  

    ผลการการหาความสัมพนัธ์ระหว่างดา้นการรับรู้คุณค่าสินคา้ (Perceived Value) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้

แฟชัน่รวดเร็ว (ร้านตั้งใจอยู่) พบว่า ปัจจยัการรับรู้คุณค่าสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็ว (ร้าน

ตั้งใจอยู่) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ การรับรู้คุณค่าสินคา้ มิติของรูปทรงทนัสมยั และการรับรู้

คุณค่าสินคา้ มิติของความรวดเร็วในการออกสินคา้ใหม่ โดยความรวดเร็วในการออกสินคา้ใหม่ของเส้ือผา้แฟชัน่

รวดเร็ว ทาํใหผู้บ้ริโภครู้สึกไม่เสียเวลารอสินคา้นาน และรูปทรงท่ีทนัสมยัของเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็วสามารถสวมใส่

ไดห้ลายโอกาส โดยท่ีการรับรู้คุณค่าสินคา้ มิติของความรวดเร็วในการออกสินคา้ใหม่ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เส้ือผา้แฟชั่นรวดเร็ว (ร้านตั้ งใจอยู่) มากท่ีสุด รองลงมาคือ การรับรู้คุณค่าสินค้า มิติของรูปทรงทันสมัย ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัสอดคลอ้งกบัคาํนิยามของ Cachon & Swinney (2011) ท่ีกล่าวว่า เส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็วประกอบดว้ย 2 

องค์ประกอบ คือ ความสามารถในการตอบสนองความทันสมัยของแฟชั่นล่าสุดในช่วงเวลานั้ น ๆ และมี

กระบวนการผลิตสินคา้ท่ีรวดเร็ว และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกมลทิพย ์แว่นแกว้ (2557) ศึกษาเร่ืองกลยุทธ์

แฟชัน่รวดเร็วของตรา H&M พบวา่ มิติการตอบสนองท่ีรวดเร็วซ่ึงวดัจากการมีรูปแบบท่ีทนัสมยัและการตอบสนอง
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ความตอ้งการไดอ้ย่างทนัเวลา นอกจากน้ียงัพบว่าสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพิจิตรจนัทร์ หวงัไพบูลยกิ์จ (2559) 

ศึกษาเร่ืองการรับรู้คุณค่าสินคา้ ทศัคติต่อตราสินคา้ และความช่ืนชอบในตราสินคา้กบัความตั้งใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่

รวดเร็ว พบว่า การรับรู้คุณค่าสินคา้มีผลกระทบต่อความตั้งใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็ว โดยมีมิติท่ีมีความสาํคญัมาก

ท่ีสุดคือ มิติความรวดเร็วในการออกสินคา้ใหม่  

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 

    จากการศึกษา “การรับรู้คุณค่าสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็ว (ร้านตั้งใจอยู)่” มีขอ้เสนอแนะ

ซ่ึงเป็นประโยชนส์าํหรับการนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการตดัสินใจทางธุรกิจ และเป็นประโยชนด์า้นการวิจยัต่อไป ดงัน้ี 

    

   ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี 

 1. เน่ืองจากผลการศึกษาพบวา่ การรับรู้คุณค่าสินคา้ มิติของความรวดเร็วในการออกสินคา้ใหม่ มีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็ว (ร้านตั้งใจอยู)่ มากท่ีสุด ดงันั้นจึงควรใหค้วามสาํคญักบัการรับรู้คุณค่าสินคา้ ในมิติ

ของความรวดเร็วในการออกสินคา้ใหม่ เพ่ือใหผู้บ้ริโภครู้สึกวา่ “ไม่เสียเวลารอสินคา้นาน” ซ่ึงจะทาํใหผู้บ้ริโภครู้สึก

วา่เส้ือผา้ใหม่สวมใส่ในทุกโอกาสและมีเส้ือผา้ท่ีมีความทนัสมยัสวมใส่ตลอดเวลา 

 2. นอกจากน้ีผลการศึกษายงัพบว่า การรับรู้คุณค่าสินคา้ มิติของรูปทรงทนัสมยัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็ว (ร้านตั้งใจอยู่) ดงันั้นจึงควรใหค้วามสาํคญักบัการรับรู้คุณค่าสินคา้ ในมิติของรูปทรงทนัสมยั 

โดยการออกแบบเส้ือผา้แฟชัน่ท่ีสามารถสวมใส่ไดห้ลายโอกาส ออกแบบใหใ้ส่คู่กบัเส้ือผา้อ่ืนแลว้ดูทนัสมยั และ

ออกแบบรูปทรงท่ีทันสมยัท่ีให้ผูบ้ริโภคนําไปใส่ในชีวิตประจาํวนัโดยไม่เชย และต้องสามารถเลือกมาใส่ได้

บ่อยคร้ัง  

 

    ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรทาํการขยายขอบเขตงานวิจยัใหก้วา้งข้ึนโดยการเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้และท่ี

มีอายุ 26  ข้ึนไป  ท่ีเคยซ้ือสินคา้เส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็วในจงัหวดัอ่ืน ๆ หรือครอบคลุมทัว่ประเทศ เพ่ือใหค้รอบคลุม

ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้เส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็ว 

2. ควรเพ่ิมเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลอ่ืนๆ เช่น การสัมภาษณ์เจาะลึก (Indepth Interview) การ

สนทนากลุ่ม (Focus Group) ใหไ้ดรั้บรู้ถึงขอ้มูลเชิงลึก และความตอ้งการท่ี แทจ้ริงของกลุ่มผูซ้ื้อสินคา้เส้ือผา้แฟชัน่ 

เพ่ือจะนาํมาพฒันากลยทุธ์การสร้างการรับรู้คุณค่าสินคา้ของสินคา้เส้ือผา้แฟชัน่รวดเร็ว ใหเ้กิดประสิทธิภาพมากข้ึน

และตอบโจทยค์วามตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคมากยิ่งข้ึนต่อไปในอนาคต    
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บทคดัย่อ 

     การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือหาสาเหตุการลาออกของพนกังาน บริษทัคา้ปลีกขนาดใหญ่แห่งหน่ึง และ

เพ่ือหาแนวทางเพ่ิมความผูกพนัของพนักงาน บริษทัคา้ปลีกขนาดใหญ่แห่งหน่ึง โดยงานวิจยัน้ีใชท้ฤษฎีความ

ผูกพันต่อองค์กร ทฤษฎีการจูงใจของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s Two factors Theory) ทฤษฎีการเสริมแรง 

(Reinforcement Theory) ทฤษฎีการออกแบบงาน (Job Design) ทฤษฎีรักษาพนกังานใหค้งอยู่ และแนวคิดองค์กร

แห่งความสุข 8 ประการ (Happy Workplace) ในการศึกษาน้ีเป็นการวิจยัทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยการออก

แบบสอบถามและนาํผลการศึกษาท่ีไดม้าวิเคราะห์ดว้ยค่าเฉล่ีย และร้อยละ เพ่ือเป็นแนวทางในการเพ่ิมความผูกพนั

ต่อองค์กร และส่วนการศึกษาเชิงคุณภาพโดยรวบรวมขอ้มูลจากสัมภาษณ์พนักงานท่ีลาออกไปแลว้ และนาํมา

วิเคราะห์ดว้ยแผนภูมิกา้งปลา (Fishbone diagram) จากนั้นนาํขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาวิเคราะห์

ร่วมกนั เพ่ือหาปัจจยัท่ีทาํใหพ้นกังานลาออก และหาแนวทางเพ่ิมความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทัคา้ปลีก

ขนาดใหญ่แห่งหน่ึง  
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ABSTRACT 

     This study aims to find out the cause of employee's leave.  A large retail company and to find a guideline for 

increasing employee engagement. A large retail company by this research uses its commitment to the organization. 

Herzberg's Two factors Theory Reinforcement Theory, the theory of work design, and the concept of the  

8 Happiness Organization ( Happy Workplace)  In this study are both quantitative and qualitative research by 

designing, querying and bringing out analytical studies.  It is a guideline for increasing engagement to the 

organization and qualitative education by gathering information from an employee who has already been removed 

and analyzed with a fishbone chart, and then combines quantitative and qualitative data in a joint analysis. To find 

out the factors that allow employees to quit and find a way to increase their commitment to the organization of a 

large retail company. 

 

Keywords: leave, strategies, add engagement to the organization 

 

บทนํา 

 

     ในปัจจุบนัองคก์รประสบกบัปัญหาการลาออกของพนกังานในช่วง 3 ปียอ้นหลงัมีจาํนวนเพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง แต่ใน

ทิศทางตรงกนัขา้มพนกังานเขา้ใหม่กลบัมีจาํนวนลดลงต่อเน่ือง การท่ีองค์กรมีระดบัการหมุนเวียนเขา้-ออกของ

พนกังานท่ีมากข้ึนเร่ือย ๆ แสดงให้เห็นว่าพนักงานมีอายุการทาํงานท่ีสั้นลง สะทอ้นใหเ้ห็นว่าความผูกพนัของ

พนกังานท่ีมีต่อองคก์ร มีแนวโนม้อยูร่ะดบัท่ีลดลง ส่งผลต่องานเกิดการล่าชา้ ขาดความต่อเน่ือง และงานหยดุชะงกั

ในท่ีสุด จากพนักงานท่ีลาออกนั้นทาํให้ภาระหน้าท่ีตกอยู่ท่ีพนักงานท่ีปฏิบัติงานอยู่ต้องรับผิดชอบงานของ

พนกังานท่ีลาออกไป จากขา้งตน้ทาํใหเ้ห็นวา่การท่ีพนกังานลาออกส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร จาํนวนพนกังาน

เขา้ใหม่ – พนกังานลาออกฝ่ายจดัซ้ือ ปี 2559 – เดือน สิงหาคม 2561  

    
จากแผนภาพท่ี 1 แสดงถึงจาํนวนพนกังานเขา้ใหม่ – พนกังานลาออกฝ่ายจดัซ้ือ ปี 2559 – เดือน สิงหาคม 2561 
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พนกังานเข้าใหม่ พนกังานลาออก
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     จากจาํนวนพนกังานเขา้ใหม่-พนกังานลาออก ประกอบไปดว้ย 3 แผนกดว้ยกนั คือ แผนกจดัซ้ือ แผนกการตลาด 

แผนกดิสเพลย ์โดยภาพรวมของฝ่ายจดัซ้ือมีจาํนวนพนกังานลาออกเพ่ิมข้ึน แต่ในทิศทางตรงกนัขา้มพนกังานท่ีเขา้

มาใหม่กลบัลดลงเร่ือย ๆ จาํนวนพนกังานฝ่ายจดัซ้ือ ตั้งแต่ปี 2559 – เดือนสิงหาคม 2561 

 

จากแผนภาพท่ี 2 แสดงถึงจาํนวนพนกังานฝ่ายจดัซ้ือ ตั้งแต่ปี 2559 – เดือนสิงหาคม 2561 

     จากปัญหาขา้งตน้ทาํให้งานเกิดความล่าช้า ขาดความต่อเน่ือง หยุดชะงกั ทาํให้หน้าท่ีความรับผิดชอบของ

พนกังานท่ีลาออกไป ตกไปอยู่กบัพนกังานท่ียงัคงปฏิบติังานอยู่ อีกทั้งยงัส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ขององค์กร 

แนวทางเพ่ิมความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังาน บริษทัคา้ปลีกขนาดใหญ่แห่งหน่ึงมีความสาํคญัต่อแนวทางการ

รักษาพนกังานให้คงอยู่กบัองคก์รตลอดไปเพ่ือท่ีจะเป็นประโยชน์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ

องคก์รต่อไป 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

     แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผกูพนัของพนกังานในองคก์รท่ีใชใ้นงานวิจยัน้ีประกอบดว้ย   

แนวคิดทฤษฎีความผูกพนัต่อองค์กร  

      สเตียร์ (1977) มีความเห็นวา่ความผกูพนัต่อองคก์ารเป็นความสัมพนัธ์ท่ีเหนียวแน่นของสมาชิกในองคก์าร และ

เป็นพฤติกรรมท่ีสมาชิกในองค์การมีค่านิยมท่ีกลมกลืนกบัสมาชิกคนอ่ืน ๆ แสดงตนเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบั

องคก์าร และเตม็ใจท่ีจะอุทิศกาํลงักายและกาํลงัใจเพ่ือเขา้ร่วมในกิจกรรมขององคก์าร 
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      เปรมจิตร คลา้ยเพ็ชร (2548) ไดห้มายความว่า ความผูกพนัต่อองค์กร หมายถึง ความคิดเห็นพนกังานท่ีมีต่อ

องคก์รท่ีเป็นผลจากการแลกเปล่ียนจากการทาํงานในองคก์ร ไดใ้หก้ารยอมรับและเห็นความสาํคญัในการทุ่มเทการ

ทํางาน เป็นการแสดงออกทั้ งในด้านความรู้สึกผูกพันยึดมั่น ไม่อยากออกจากองค์กร เพ่ือให้องค์กรบรรลุ

ความสาํเร็จ 

ทฤษฎีการจูงใจของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s Two factors Theory)  

      ภทัรพล กาญจนปาน (2552) ไดพ้บวา่ มีปัจจยั 2 ประการท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจและไม่พอใจในการ

ปฏิบติังาน ไดแ้ก่ องค์ประกอบจูงใจเป็นส่ิงท่ีบุคลากรเกิดความพึงพอใจมนการทาํงาน เช่น ความสําเร็จในการ

ทาํงาน การได้การยอมรับนับถือ ลกัษณะงาน ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้า ส่วนองค์ประกอบคํ้ าจุน 

ประกอบดว้ย เงินเดือน โอกาสท่ีจะไดรี้บความกา้วหนา้ในอนาคต ความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

เพ่ือนร่วมงาน สถานะของอาชีพ นโยบายและการบริหาร สภาพการทาํงาน ชีวิตส่วนตวั ความมัน่คงในการทาํงาน 

และการปกครองบงัคบับญัชา 

ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory)  

     สกินเนอร์(1938) ไดน้าํเสนอการใชก้ารเสริมแรงเพ่ือการจูงใจบุคคลใหเ้กิดพฤติกรรมใหม่  ทาํพฤติกรรมซํ้าหรือ

หยุดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ ตั้งเป็น law of effect โดยมองการเสริมแรงเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ 1. การเสริมแรง

ทางบวก (Positive reinforcement) เป็นการใหผ้ลตอบแทนในส่ิงท่ีบุคคลอยากได ้เช่น เงิน คาํยกย่อง ความกา้วหนา้

ในหนา้ท่ีการงาน การเพ่ิมสวสัดิการ การใหว้นัหยดุ เป็นตน้ เพ่ือจูงใจใหบุ้คลเกิดแรงจูงใจท่ีจะกระทาํพฤติกรรมพึง

ประสงค์ต่าง ๆ 2. การเสริมแรงทางลบ (Negative reinforcement) เป็นการไม่ให้ผลตอบแทนท่ีบุคคลไม่อยากได ้

โดยมีการกาํหนดพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ตอ้งไม่กระทาํและบทลงโทษต่าง ๆ   

ทฤษฎีการออกแบบงาน (Job Design)  

      แฮกเมน และโอลแฮม (1980) ไดเ้สนอลกัษณะงาน ประกอบไปดว้ย 5 องคป์ระกอบ คือ ความหลายหลายของ

ทกัษะ ความเป็นเอกลกัษณ์ของงาน ความสาํคญัของงาน ความอิสระของงาน และการใหข้อ้มูลยอ้นกลบั ในปัจจุบนั

ทฤษฎีในการออกแบบงาน ใหม่ ประกอบดว้ย การขยายขอบเขตของงาน (Job Enlargement) การเพ่ิมเน้ือหางาน 

(Job Enrichment) และการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) การขยายขอบเขตของงาน (Job Enlargement) เป็นการเพ่ิม

หนา้ท่ีของพนกังานใหม้ากข้ึน เพ่ือลดความเบ่ือหน่ายและเพ่ิมความสนใจในการทาํงานของพนกังาน ซ่ึงการขยาย

ขอบเขตของงานน้ีจะเพ่ิมจาํนวนหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในระดบัเดียวกนัของพนกังาน การเพ่ิมเน้ือหางาน (Job 

Enrichment) มีรากฐานมาจากทฤษฎี Herzberg ในเร่ืองการสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูป้ฏิบติังาน ใหโ้อกาสในการ

ประสบความสาํเร็จ โดยการเพ่ิมเน้ือหางานตามแนวด่ิง (Vetical Job Enrichment) การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 

เป็นการให้โอกาสพนักงานไดมี้การโยกยา้ยไปทาํงานอ่ืน และเรียนรู้งานใหม่ เพ่ือลดความจาํเจในการทาํงาน  

อีกทั้งยงัทาํใหพ้นกังานมี ความรู้และประสบการณ์มากข้ีน 
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แนวคิดทฤษฎีรักษาพนักงานให้คงอยู่  

     ปรัชญา ภทัรกาํจร (2546) ซ่ึงคนดีมีความรู้ความสามารถเหมาะกบังานขององคก์ารเขา้มาปฏิบติังานใหไ้ดผ้ลดี มี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยองคก์ารจะตอ้งสร้างกระบวนการใหส้ามารถดึงดูด ธาํรงรักษา และพฒันาบุคลากรให้มี

ความรู้ความสามารถ และมีความพึงพอใจท่ีจะปฏิบติังานอยู่ในองค์กรให้ไดน้านท่ีสุด เพ่ือใหง้านมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลตามความมุ่งหมายขององคก์ารท่ีกาํหนดไว ้ 

     วนัเพญ็ เพช็รัตน์ พรรัตน์ แสดงหาญ และอธิพล เครือปอง (2556) การคงอยู่ คือ การตดัสินใจของพนกังานท่ีจะ

ทาํงานอยู่กบัองค์กรอย่างภาคภูมิใจและตลอดไป โดยไม่คิดท่ีจะเปล่ียนงานหรือลาออกไปทาํงานท่ีอ่ืน และมี

ความรู้สึกวา่องคก์รเปรียบเสมือนครอบครัว ใหพ้นกังานเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร 

แนวคิดองค์กรแห่งความสุข 8 ประการ (Happy Workplace) 

     องค์กรแห่งความสุข 8 ประการ (Happy Workplace) คือ การสร้างเสริมความสุข และสุขภาพท่ีดีพนักงานใน

องคก์ร ซ่ึงทรัพยากรท่ีสาํคญัท่ีสุดก็คือ “คน” หากองคก์รมี คนทาํงานอย่างมีความสุข การทาํงานก็มีประสิทธิภาพ 

องค์กรนั้นสามารถเติบโตไดเ้ช่นกนั Happy Body (สุขภาพดี) Happy Heart (นํ้ าใจงาม) Happy Society (สังคมดี) 

Happy Relax (ผ่อนคลา ย)  Happy Brain (หา ควา ม รู้ )  Happy Soul (ทา งสงบ)  Happy Money (ปลอ ด ห น้ี )  

Happy Family (ครอบครัวดี)  

     ในการนาํแนวคิด Happy Workplace มาปรับใชใ้นองคก์ร ทาํใหพ้นกังานในองคก์รทุกคนสามารถจดัการกบัชีวิต

ของตนใหมี้ความสุข สร้างทศันคติดา้นบวกในการดาํเนินชีวิต การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น การรับผิดชอบต่อสงัคม มีสมดุล

กบัชีวิต ไม่วา่จะเป็นเร่ืองงาน หรือการใชชี้วิตประจาํวนั ทาํใหมี้สุขภาพท่ีดี 

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง  

     พงศกร เผา่ไพโรจนกร (2546)  ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์าร กรณีศึกษาเฉพาะกรณี พนกังาน

บริษทั ซีเมนส์ จาํกดั ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัลกัษณะงาน ปัจจยัลกัษณะองค์กร และ

ปัจจยัประสบการณ์ทาํงาน มีผลต่อความผูกพนัขององคก์ร ซ่ึงบริษทัไดน้าํผลการศึกษาท่ีไดม้าน้ีมาใชเ้ป็นขอ้มูลใน

การปรับการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะในเร่ืองระบบของการจูงใจ และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานต่างๆ ให้

เหมาะสมกบัความตอ้งการของพนกังานมากยิ่งข้ึน เพ่ือเสริมสร้างความผูกพนัต่อองค์กรใหสู้งข้ึน เพ่ือสร้างเสริม

ระดับความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานให้สูงข้ึน อนัจะส่งผลดีต่อ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

บริหารงานของบริษทั ซีเมนส์ จาํกดัต่อไป 

     นิตยา บา้นโก๋ (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลกบัความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรภาครัฐศูนยฝึ์กพาณิชย์

นาวี กรมเจา้ท่า กระทรวงคมนาคม ใชเ้คร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ระดบัความ

ผูกพนัต่อองคก์รของของบุคลากรภาครัฐอยู่ใน ระดบัเห็นดว้ย และปัจจยัท่ีพนกังานรู้สึกว่าทาํใหมี้ความผูกพนักบั

องคก์ร คือ ดา้นความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากในการปฏิบติังานเพ่ือประโยชน์ขององคก์รมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ ดา้นความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร และด้านความ

ปรารถนา อยา่งแรงกลา้ท่ีจะดาํรงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพขององคก์ร 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 365



     ธีระวุฒิ ตรีประสิทธ์ิชยั (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีจะส่งผลกระทบต่อการรักษาพนกังานใหค้งอยู่กบัองค์กร

ใน อุตสาหกรรมการโรงแรมระดบั 5 ดาวในกรุงเทพมหานคร พบว่า การวิจยัน้ีใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ 

ผู ้ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ า ม เ ป็ น พ นัก ง า น   พ นัก ง า น ท่ี มี ร า ย ไ ด้แ ล ะป ระ ส บก า รณ์ ก า ร ทํา ง า น แ ต ก ต่ า งกัน  

มีปัจจยัท่ีจะส่งผลต่อการรักษาพนักงานให้คงอยู่กับองค์กร ความผูกพนัและความภักดีมีอิทธิพลต่อการรักษา

พนักงาน คุณภาพชีวิตในการทํางานมีอิทธิพลต่อปัจจัยท่ีจะส่งผลต่อการรักษาพนักงานให้คงอยู่กับองค์กร  

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรักษาพนักงานให้คงอยู่กบัองค์กรมากท่ีสุด 3 ลาํดบั ไดแ้ก่ การมีเกณฑ์การให้รางวลัและ

ผลตอบแทน และมีความเหมาะสมต่อความสามารถในการทาํงาน รองมาคือ การมีเส้นทางความกา้วหนา้ในสาย

อาชีพและนโยบายการเล่ือนตาํแหน่งงานท่ีชดัเจน และความหวงัท่ีจะไดรั้บการพิจารณาเล่ือนตาํแหน่งงานสูงข้ึน

เม่ือผลงานท่ีทาํแสดงออกถึงประสิทธิภาพ 

     ศุภชยั รุ่งเจริญสุขศรี (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาความผูกพนัในองค์กร การพฒันาความกา้วหนา้ในสาย

อาชีพและความพงพอใจในสวสัดิการพนักงาน ส่งผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานระดับปฏิบัติการของ

บริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ใชเ้คร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ความ

ผูกพันในองค์กรมีผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานระดับปฏิบัติการของพนักงานบริษัทเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร การพฒันาความกา้วหนา้ในสายอาชีพมีผลต่อความจงรักภกัดีของพนกังานระดบัปฏิบติัการของ

พนกังานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และความพึงพอใจในสวสัดิการพนกังานมีผลต่อความจงรักภกัดี

ของพนกังานระดบัปฏิบติัการของพนกังานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

     ศศิธร เหล่าเทง้ และวิโรจน ์เจษฎาลกัษณ์ (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง อิทธิพลกิจกรรมสร้างสุขในองคก์ร ตามแนวทาง

ความสุข 8 ประการ ท่ีมีผลต่อความสุขในการทาํงาน ประสิทธิภาพการทาํงาน และความตั้งใจในการลาออกของ

พนกังานเอกชน ใชเ้คร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า พนกังานทราบถึงผลลพัธ์ท่ี

แทจ้ริงท่ีไดจ้ากการดาํเนินการตามกิจกรรมสร้างสุขทั้ง 8 ประการ อีกทั้งเป็นแนวทางสาํหรับผูบ้ริหารเพ่ือกาํหนด

แผนในการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์มีอยู่ใหเ้กิดประสิทธิภาพ ตลอดจนพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคแ์ห่งความสุขอย่าง

ย ัง่ยืนต่อไป 

 

วธีิการศึกษา 

 

     ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซ่ึงมีกระบวนการดงัน้ี 

     1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1.1 การวิจยัเชิงปริมาณใชแ้บบสอบถาม โดยกาํหนดกลุ่มตวัอย่างของงานวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานท่ียงัคง

ปฏิบติังานอยู่ จาํนวนกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 185 คน โดยแบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 แบบสอบถาม

ขอ้มูลทัว่ไป ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามลกัษณะของงาน ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองคก์ร และ

ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ      

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 366



 1.2 การวิจยัเชิงคุณภาพ ใชก้ารสมัภาษณ์พนกังานท่ีลาออกไปแลว้ จาํนวน 4 คน 

     2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 2.1 การวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบดว้ยคาํถาม

ทั้งหมด 41 ขอ้ ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป จาํนวน 7 ขอ้ ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ตาํแหน่ง

งาน รายไดต่้อเดือน อายุงาน เพ่ือทราบช่วงอายุของพนกังานท่ีลาออกมากท่ีสุด ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามประเมิน

ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ไปจนถึงระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามลกัษณะของงาน จาํนวน 23 ขอ้ เพ่ือศึกษาลกัษณะของงานท่ีส่งผลกระทบต่อการ

ลาออกของพนกังาน ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามประเมินระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ไปจนถึงระดบัความพึงพอใจ

นอ้ยท่ีสุด 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ร จาํนวน 11 ขอ้ เพ่ือศึกษาระดบัความผกูพนั ซ่ึงผูต้อบ

แบบสอบถามประเมินระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ไปจนถึงระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะ เพ่ือทราบถึงคําตอบท่ีเก่ียวข้องปลายเปิด ซ่ึงผู ้ตอบแบบสอบถามจะระบุ

ขอ้เสนอแนะท่ีตอ้งการท่ีเป็นประโยชน์ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทาํใหพ้นกังานขององคก์รเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

ส่งผลใหพ้นกังานเกิดความผกูพนัต่อองคก์ร 

2.2 การวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการแบบสมัภาษณ์พนกังานท่ีลาออกแลว้ เป็นการสอบถามถึงสาเหตุท่ีลาออก

และขอ้มูลเชิงลึก เพ่ือคน้หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของการลาออก ทั้งน้ีคาํถามสาํหรับการสัมภาษณ์ ประกอบดว้ยคาํถาม 

13 ขอ้ 

     3.วธีิการวเิคราะห์ 

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลน้ี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

1.การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถาม เป็นวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) มาอธิบาย

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ เก่ียวกบักลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี  

 1.1.1 ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใชวิ้เคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามในส่วนท่ี 1 คือ 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ตาํแหน่งงาน รายไดต่้อเดือน และอายุ

งาน เพ่ือทราบสดัส่วนของผูต้อบแบบสอบถาม 

 1.1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) ใชวิ้เคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามในส่วนท่ี 2 ระดบัความพึงพอใจ ของลกัษณะงาน 

และส่วนท่ี 3 ระดับความพึงพอใจ ของระดับความผูกพันต่อองค์กร และ ส่วนท่ี 4 เป็นความคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะ 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสมัภาษณ์ เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ดงัน้ี 

ผูศึ้กษานาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ ทั้งหมด 5 คน มาถอดขอ้มูลโดยนาํคาํตอบจากผูต้อบแบบสัมภาษณ์

มาเป็นสาเหตุย่อยและนาํสาเหตุย่อยท่ีมีความสัมพนัธ์ในแต่ละดา้นมารวบรวมเป็นสาเหตุหลกัในดา้นต่าง ๆ และ

จดัทาํแผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) นาํมาวิเคราะห์สาเหตุการลาออกของพนกังาน บริษทัคา้

ปลีกขนาดใหญ่แห่งหน่ึง เพ่ือลดจาํนวนพนกังานท่ีลาออกและเป็นแนวทางเพ่ิมความผกูพนัของพนกังาน 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 367



ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

ผลการศึกษาจากแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 185 คน 

     ส่วนท่ี1 พบว่าพนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุท่ี 20 - 25 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 

ตาํแหน่งงาน แผนกจดัซ้ือ แผนกการตลาด และแผนกดิสเพลย ์รายไดต่้อเดือน 15,001 – 20,000 บาทต่อเดือน อายุ

งาน 1 - 5 ปี   

     ส่วนท่ี  2. ลกัษณะงาน พบว่า งานท่ีทาํอยู่มีความหมายและมีความสาํคญัไดใ้ชค้วามรู้ทกัษะเขา้ใจคาํสั่ง มีความ

ชาํนาญในการแกไ้ขปัญหา และสามารถปฏิบติัตามคาํสัง่เม่ือไดรั้บมอบหมายได ้

     ส่วนท่ี  3. ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร พบวา่ความภูมิใจท่ีจะบอกกบัคนทัว่ไปวา่ท่านเป็นพนกังานขององค์กรน้ี 

ท่านเต็มใจใชค้วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพ่ือให้งานขององค์กรประสบความสําเร็จ มีความรู้สึกว่า

องคก์รคือครอบครัวของท่าน 

     ส่วนท่ี  4. ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ กล่าวคือ ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมของพนกังานท่ีตอบแบบสอบถาม มีดงัน้ี 

อ ง ค์ก ร ค ว ร อ อ ก แ บ บ สํา ร ว จ พ นัก ง า น เ ก่ี ย ว กับ ข้อ ขัด ข้อ ง ใ น ก า ร ทํา ง า น  แ ล ะ ก า ร ดํา ร ง ชี วิ ต ทุ ก  ๆ  

ไตรมาสเพ่ือเช็คดูวา่พนกังานยงัคงมีความสุข กบัการทาํงานอยูห่รือไม่ และตอ้งการอะไรเพ่ิมเติมอีกบา้ง 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการศึกษาจากแบบสอบถาม 

รายละเอยีด จาํนวน ร้อยละ 

เพศ 

หญิง 164 89 

ชาย 21 11 

อายุ 

ตํ่ากวา่ 20 ปี 2 1 

20 – 25 ปี 113 61 

26 – 30 ปี 36 19 

31 – 35 ปี 9 5 

36 – 40 ปี 9 5 

40 ปีขั้นไป 16 9 

สถานภาพ 

โสด 159 86 

สมรส 24 13 

หยา่ร้าง/หม่าย 2 1 
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รายละเอยีด จาํนวน ร้อยละ 

การศึกษา 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 6 3 

ปริญญาตรี 177 96 

ปริญญาโท 2 1 

ตาํแหน่งงาน 

แผนกการตลาด 31 17 

แผนกจดัซ้ือ 142 77 

แผนกดิสเพลย ์ 12 6 

รายได้ต่อเดือน 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท 18 10 

15,001 – 20,000 บาท 113 60 

20,001 – 30,000 บาท 46 26 

สูงกวา่ 30,000 บาท ข้ึนไป 8 4 

อายุงาน 

นอ้ยกวา่ 1ปี 29 16 

1-5 ปี 107 58 

5-10 ปี 26 14 

10-15 ปี 11 6 

15-20 ปี 5 3 

20 ปีข้ึนไป 7 3 

 

ผลการศึกษาจากแบบสัมภาษณ์พนักงานทีล่าออก  

     บริษทัคา้ปลีกขนาดใหญ่แห่งหน่ึง สามารถนาํขอ้มูลท่ีไดม้า สรุปไดว้่า พนกังานท่ีตดัสินใจลาออกไป มีสาเหตุ

อยู ่ดงัน้ี  

1. ผลตอบแทน เป็นส่วนหน่ึงสาํคญั ท่ีทาํใหพ้นกังานตดัสินใจลาออก หากองคก์รอ่ืนใหเ้งินเดือนท่ี

มากกว่า แต่สาเหตุดา้นผลตอบแทนนั้นแกไ้ขไดย้าก เน่ืองจากตอนท่ีรับคนเขา้มาพนักงานยอมรับในเร่ืองของ

ผลตอบแทน และพนกังานไม่ไดส้ามารถรับรู้เร่ืองอตัราการข้ึนของเงินเดือนเลยวา่จะเพ่ิมข้ึนเท่าไหร่   
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2. สวสัดิการ กล่าวคือ พนักงานไม่พึงพอใจในการไดรั้บสวสัดิการน้อย ซ่ึงผูศึ้กษามองเห็นว่า 

สวสัดิการท่ีจาํเป็น ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลท่ีไดรั้บนอ้ย ส่วนลดจากการซ้ือสินคา้จากร้านคา้ในเครือท่ีไดรั้บ

นอ้ยไป เม่ือนาํราคาของสินคา้ไปเปรียบเทียบกบัร้านคา้อ่ืน  

3. หัวหน้า กล่าวคือ หัวหน้าใช้อารมณ์ ขาดการรับฟังความคิดเห็น เหตุและผล ซ่ึงในบางคร้ัง

พนกังานท่ีทาํงานร่วมกบัหวัหนา้ ตอ้งการใหห้วัหนา้รับฟังความคิดเห็น เหตุและผล เพ่ือลดปัญหาขอ้ผิดพลาดใน

การปฏิบติังาน และลดช่องว่างระหว่างหัวหนา้และพนักงาน เพ่ือสร้างความเป็นกนัเอง เสมือนเป็นครอบครัว

เดียวกนั 

4. ลกัษณะงาน กล่าวคือ หนา้ท่ีท่ีไดรั้บผิดชอบของงาน ปริมาณงานท่ีไดรั้บผิดชอบเยอะ เม่ือไป

เปรียบเทียบกบัเพ่ือนร่วมงาน ส่งผลใหพ้นกังานเลิกงานชา้ และทาํงานแบบเดิม มีความจาํเจในเน้ือหางาน ทาํให้

พนกังานรู้สึกถึงขาดการทา้ทาย  

5. บุคลากร กล่าวคือ บุคลากรถือเป็นทรัพยากรสําคัญในการเลือกบุคคลเขา้มาปฏิบติังาน ควร

คดัเลือกบุคลากรใหเ้หมาะสมกบังาน หรือตาํแหน่งนั้น ๆ  

 
จากแผนภาพท่ี 1 แสดงถึงสาเหตุและผลของการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

 

สรุปผลการศึกษา 

 

     แนวทางเลือกท่ี 1 การใหผ้ลตอบแทน กลยุทธ์น้ีจะสามารถดึงประสิทธิภาพของบุคลากรออกมาใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

ผลตอบแทนท่ีอยู่ในรูปของตวัเงิน และอตัราการข้ึนของเงินเดือน กล่าวคือ ผลตอบแทนท่ีอยู่ในรูปของตวัเงิน มี

ประกาศภายในองคก์รเร่ืองอตัราการข้ึนเงินเดือน ตามเรทท่ีชดัเจน และในรูปของไม่ใช่ตวัเงิน เพ่ือเสริมสร้างความ

เป็นอยูท่ี่ดีข้ึน และมัน่คง ไดแ้ก่ ผลประโยชนห์รือสวสัดิการอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่เงิน วนัหยดุ ค่ารักษาพยาบาล เป็นตน้ 

     แนวทางเลือกท่ี 2 การจดักิจกรรม Happy Workplace ใหแ้ก่พนกังาน จดักิจกรรมจาก Happy Workplace โดยให้

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผูรั้บผิดชอบในการดูแลตอ้งไดรั้บความเห็นจากพนกังานดว้ย โดยการจดักิจกรรมทั้งหมด 

ดงัน้ี 1.จดักิจกรรมดา้นสุขภาพคลาสซุมบา้ (Zumba) คลาสโยคะ (Yoka) คลาสบอด้ีคอมแบท (Body Combat) 

 

สาเหตุที�ทําให ้

พนกังานตดัสนิใจ

ลาออก 

หวัหน้า 
เงนิเดอืน 

บคุลากร 

ลกัษณะงาน 

ปรมิาณงานเยอะ 

โครงสรา้งเงนิเดอืน 

ขาดการคดัเลอืกบคุลากร  

คา่รกัษาพยาบาลน้อย 

ขาดความทา้ทาย 

ใชอ้ารมณ์ 

ขาดการรบัฟังความ

คดิเหน็ เหตุและผล 

ใหเ้หมาะกบังาน 

งานเดมิ ๆ ซํ�า ๆ 

ไมม่อีํานาจ 

สว่นลดพนกังานน้อย 

อตัราการขึ�นเงนิเดอืนน้อย 

เงนิเดอืนน้อย 

มากเกนิไปเทยีบ

กบัเพื�อนรว่มงาน 

เลกิงานชา้ 

สวสัดกิาร 

เพิ�มวงเงนิ 
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แบดมินตนั และฟุตบอล เพ่ือใหพ้นกังานทุกคนไดอ้อกกาํลงักายสุขภาพแข็งแรง และเสริมสร้างความสามคัคีในหมู่

เพ่ือนพนกังานอีกดว้ย 2.กิจกรรมนวดผ่อนคลาย เพ่ือพนกังานทุกคนผ่อนคลายกลา้มเน้ือท่ีอ่อนลา้ และห่างไกลจาก

โรค 3. กิจกรรมท่องเท่ียวนอกสถานท่ี โดยสามารถนําบุคลากรไปไดด้้วย เพ่ือนสร้างความสุขระหว่างเพ่ือน

พนกังานและคนในครอบครัว 

     แนวทางเลือกท่ี 3 การเวียนงานกนั คือ การสร้างแรงจูงใจในการทาํงานโดยให้แต่ละคนจดัทาํ Logbook ใน

หัวหนา้งานรับรู้ปริมาณงานของพนกังานแต่ละคน และนาํไปพิจารณาว่าแต่ละคนมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบนอ้ย

ขนาดไหน แลว้แบ่งงานใหเ้ท่า ๆ กนั เม่ือถึงระยะเวลาท่ีกาํหนดมีการเวียนงานกนั 

     การหาแนวทางเลือกสําหรับการแกปั้ญหา 3 แนวทาง ผูก้ศึกษาไดก้าํหนกระดบัช่วงคะแนน 1-3 เพ่ือใช้การ

วิเคราะห์หาแนวทางเลือกท่ีดีท่ีสุด  

1 หมายถึง ไม่น่าสนใจ 

2 หมายถึง น่าสนใจ 

3 หมายถึง น่าสนใจมาก 

ตารางท่ี 2 แสดงการวิเคราะห์แนวทางเลือก 

  

     จากแนวทางเลือก 3 ทางเลือก พบว่าแนวทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด และเป็นแนวทางท่ีควรเลือกปฏิบติัมากท่ีสุด 

คือ แนวทางเลือกท่ี 2  การจัดกิจกรรม Happy Workplace ให้แก่พนักงาน โดยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็น

ผูรั้บผิดชอบในการดูแลตอ้งไดรั้บความเห็นจากพนกังานดว้ย โดยการจดักิจกรรมดา้นสุขภาพคลาสซุมบา้ (Zumba) 

คลาสโยคะ (Yoka) และคลาสบอด้ีคอมแบท (Body Combat) แบดมินต้น ฟุตบอล 2. กิจกรรมนวดผ่อนคลาย   

3. กิจกรรมท่องเท่ียวนอกสถานท่ี โดยสามารถนาํบุคลากรไปไดด้ว้ย เพ่ือเอ้ืออาํนวยกบัพนักงานทุกคน อีกทั้ง

สามารถสร้างความผูกพนัท่ีดีต่อหวัหนา้และพนกังานรู้สึกถึงบรรยากาศใน ดูเป็นกนัเอง เพ่ือลดจาํนวนพนกังานท่ี

ลาออก และเป็นแนวทางเพ่ิมความผกูพนัของพนกังานได ้

 

 

 

เรื�อง แนวทางเลือกที� 1 แนวทางเลือกที� 2 แนวทางเลือกที� 3

คน 3 3 1

งบประมาณ 1 2 3

ประโยชน์ที�คาดว่าจะไดร้บั 3 3 3

คะแนนรวม 7 8 7
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การศึกษาและกาํหนดกลยุทธ์เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนั 

ของร้าน อู้วหูวว บิงซู 

 

ณชัชา  บุษราคัมมณ*ี และ พรีะพงษ์ ฟูศิริ**  

Nutcha   Busarakummanee* and Piraphong Foosiri** 

 

บทคดัย่อ 

 

     การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาลกัษณะของปัญหาของร้านอูว้หูวว บิงซูในส่วนของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั

รายไดใ้นแต่ละช่วงเวลาระยะสั้นและระยะยาว วตัถุประสงคท่ี์สองเพ่ือศึกษาลกัษณะสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ ท่ีจะ

สามารถเติบโตไดอ้ย่าง ย ัง่ยืน วตัถุประสงคท่ี์สามเพ่ือกาํหนดกลยทุธ์ในการแข่งขนัและแนวทางในการปรับปรุงให้

ลูกคา้ท่ีเคยมาใชบ้ริการ กลบัมาซ้ือซํ้ าใหม่เร่ือยๆ วตัถุประสงคท่ี์ส่ีเพ่ือศึกษาระดบัความสาํคญั ของส่วนประสมทาง

การตลาดในการตดัสินใจใชบ้ริการ โดยนาํมาจบัคู่ใหส้อดคลอ้งกบัปัจจยัภายในดา้นจุดแข็งและจุดอ่อน การศึกษาน้ี

เป็นการวิจยัแบบผสม เกบ็ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ ร้าน อูว้หูวว บิงซู และ ตลาดนดัเล่ียงเมือง

นนท์(ตลาดนกฮูก) รวมประชากรจาํนวน 400 คนประกอบดว้ย ผลการวิจยัพบว่า ทางร้านอูว้หูวว บิงซูมีความ

ตอ้งการการปรับตวัทางธุรกิจเพ่ือให้มีความอยู่รอดของธุรกิจ เพ่ือทนัต่อความเปล่ียนแปลงของลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้

บริการ โดยจะมีการแกไ้ขในรูปแบบกลยุทธ์ ทั้ง 3 กลยุทธ์คือ กลยุทธ์กลยุทธ์การพฒันาตลาด กลยุทธ์ดา้นผูน้าํ

ตน้ทุน และกลยทุธ์การพฒันาผลิตภณัฑ ์จากการนาํเสนอทางร้านมีความสนใจในกลยทุธ์. กลยทุธ์กลยทุธ์การพฒันา

ตลาด (Market Development Strategy)  ร้านอู้วหูวว บิงซู ต้องเพ่ิมช่องทางการจัดจําหน่ายและช่องทางการ

ประชาสัมพนัธ์ เพราะทางร้านไม่มีการทาํโปรโมทสินคา้หรือเพจรีวิวเลย จึงทาํใหค้นรู้จกัและเขา้ถึงไดน้อ้ย และถา้

มีการเจริญเติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทางร้านอูว้หูวว บิงซูจะทาํการขยายพ้ืนท่ีร้านและทาํการขยายสาขาในอนาคต 

 

คาํสาํคัญ: การกาํหนดกลยทุธ์, การสร้างความได้เปรียบ, บิงซู 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to study the nature of the problems of the Ou Hoo shop.  BINGSU in terms of 

information related to income in each short and long term period The second objective is to study the business 

environment.  That will be able to grow sustainably.  The third objective is to define competitive strategies and 

guidelines for improving customers who have used the service. Come back and buy again and again The fourth 

objective is to study the level of importance.  Of marketing mix in making decision to use the service By 

matching in accordance with internal factors, strengths and weaknesses This study is a mixed research. The data 

were collected by using questionnaires for customers who used the services of Ou Hoo Bing Soo Shop and Non 

Nont Market (Nok Owl Market). The total population was 400 people. The Ou Hoo Shop BINGSU has a need 

for business adaptation in order to survive the business. In order to keep up with changes in customers who use 

the service Which will be modified in the form of 3 strategies, namely strategy, market development strategy 

Cost leadership strategies And product development strategies From the presentation of the shop, there is an 

interest in the strategy.  Market Development Strategy Strategies Ou Hoo Bing Soo stores have to increase 

distribution channels and public relations channels.  Because the shop does not promote products or reviews 

page Thus making people less acquainted and accessible And if there is continuous growth The Ou Hoo Shop 

BINGSU will expand the shop area and expand the store in the future. 

Keywords: strategy formulation, advantageous creation, bingsu 

 

 

บทนํา 

 

     ปัจจุบนัผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัค่านิยมและไลฟ์สไตลต่์อการดาํรงชีวิต ทาํใหพ้ฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีการ

พฒันาและเปล่ียนแปลงไดรั้บวฒันธรรมจากต่างประเทศ โดยไดรั้บอิทธิพลดา้นของหวานท่ีรู้จกัอย่างแพร่หลาย 

 “บิงซู” เ ป็นของหวานยอดนิยมของประเทศเกาหลีในฤดูร้อน แบบดั้ ง เ ดิมนั้ น เ รียกกันว่า  “พัดบิงซู” 

(Patbingsoo/Patbingsu) โดยจะใส่นํ้าแขง็ใสรสนม หรือราดดว้ยนมขน้หวาน ใส่ถัว่แดง กวน และถัว่ลิสงบด หรืออา

จะใส่เคก้ขา้ว (ต๊อก) ลงไปดว้ย เวลารับประทานอาจจะคลุกเคลา้ทุกอย่าง รวมกนัหรือแยกรับประทานเป็นส่วนๆ ก็

ได ้ซ่ึงจะไดค้วามหวานเยน็จากนํ้าแข็งใส รสชาติหวานและ หอมจากถัว่แดงกวนและความมนัจากถัว่ลิสงบด เม่ือ

เวลาเปล่ียนไป พดับิงซูกเ็ร่ิมมีการเปล่ียนแปลง จากเดิมไปดว้ย เช่น การใส่ส่วนผสมอ่ืนๆ เพ่ิมลงไป อยา่งเช่น ผลไม้

หรือไอศครีมรสท่ีชอบและยงัมี การทาํนํ้าแข็งใสเป็นรสชาติอ่ืนๆ การประกอบธุรกิจร้านอาหารตามกระแสความ

นิยมของลูกคา้ อาจส่งผลใหเ้กิดความเส่ียงใน การประกอบธุรกิจในกรณีท่ีมีจนวนผูป้ระกอบการธุรกิจร้านอาหาร

ประเภทนั้นๆ ประกอบธุรกิจอยู่ ในตลาดมากเกินไป ดงัจะเห็นการมีผูป้ระกอบการจาํนวนไม่นอ้ยท่ีประกอบธุรกิจ

ร้านอาหาร ตามกระแสความนิยมของลูกคา้ แต่ไม่ประสบความสําเร็จและเลิกกิจการไป ดงันั้น ธุรกิจร้านอาหาร 

จาํเป็นท่ีจะตอ้งนาํเสนออาหารและบริการท่ีแปลกใหม่สู่ตลาด หรือเป็นผูน้าํแนวความคิด เพ่ือสร้าง ความไดเ้ปรียบ
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จากการเป็นร้านอาหารประเภทนั้นๆ เป็นรายแรกๆ คนไทยมีทางเลือกในการใชบ้ริการ ร้านอาหารอยา่งหลากหลาย

จากการท่ีมีผูป้ระกอบการเขา้สู่ตลาดธุรกิจร้านอาหารจาํนวนมาก โดย ภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัในปี 2561 น้ี ส่งผล

ต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบ้านของคน ไทย และส่งผลต่อเน่ืองให้การแข่งขันระหว่างธุรกิจ

ร้านอาหารเป็นไปอยา่งรุนแรงข้ึน โดยธุรกิจ ร้านอาหารจะตอ้งจบัตาแนวโนม้การเปล่ียนแปลงต่างๆ เพ่ือนาํมาสู่การ

ปรับกลยุทธ์ในการแสวงหา โอกาสทางธุรกิจและรับมือต่อความท้าทายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนได้อย่างทันท่วงที 

(สุพัชญา วงษ์ทิพย์, 2560) สาเหตุท่ีทําให้ลูกค้าเปล่ียนพฤติกรรม ปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้ นจะส่งผลกระทบต่อ 

ร้านอูว้หูวว บิงซู เม่ือมีจาํนวนคู่แข่งเขา้มาในพ้ืนท่ีจะทาํใหป้ริมาณลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการมีจาํนวนลดลง โดยแต่ละ

ปีลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ ลดลงไปจากวนัละ100คน เหลือ 50คน ต่อเดือน ส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละกาํไรของร้าน

อูว้หูวว บิงซู ลดลง และทาํใหส่้วนแบ่งทางการตลาดมีเพ่ิมข้ึน  

     ผูวิ้จยัจึงศึกษาลกัษณะของปัญหาของร้านอูว้หูวว บิงซูในส่วนของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายไดใ้นแต่ละช่วงเวลา

ระยะสั้นและระยะยาว ลกัษณะสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ ท่ีจะสามารถเติบโตไดอ้ย่าง ย ัง่ยืน เพ่ือกาํหนดกลยุทธ์ใน

การแข่งขนัและแนวทางในการปรับปรุงให้ลูกคา้ท่ีเคยมาใช้บริการ กลบัมาซ้ือซํ้ าใหม่เร่ือยๆ และศึกษาระดับ

ความสาํคญั ของส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจใชบ้ริการ  

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

     การศึกษาการศึกษาและกาํหนดกลยทุธ์เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของร้าน อูว้หูวว บิงซู ซ่ึงจะทาํการ 

วิเคราะห์ศึกษาลกัษณะของปัญหาของร้านอูว้หูวว บิงซูในส่วนของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งโดยกาํหนดกลยุทธ์เพ่ือสร้าง

ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการเชิงกลยุทธ์ ดา้นดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นความคิดพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค ดา้นการตดัสินใจซ้ือ ดา้นการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด และดา้นเคร่ืองมือในการสร้างกลยุทธ์ 

ดงัน้ี 

     การศึกษาการจดัการเชิงกลยุทธ์ 

     การจดัการเชิงกลยุทธ์มีการประเมินโอกาสและอุปสรรคท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางสภาพแวดลอ้มและมีจุด

แขง็หรือจุดอ่อนขององคก์ร เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์างเชิงกลยทุธ์ องคก์รส่วนใหญ่จะมีกลยทุธ์หลกัและกลยุทธ์

ทางการแข่งขนั และมีขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั โดยมีการศึกษาและมีการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายนอกและ

ภายในขององค์กร เพ่ือสร้างแผนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกบัโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอ้มภายนอกและ

จุดอ่อน จุดแขง็ขององคก์ร เพ่ือสามารถนาํแผนกลยุทธ์ไปปฏิบติัใหเ้กิดประสิทธิภาพและการประเมินผลเชิงกลยุทธ์

ไดอ้ยา่งเหมาะสม เพ่ือสร้างทิศทาง และอนาคตขององคก์รในระยะยาวไดอ้ยา่งย ัง่ยืน (ก่ิงพร ทองใบ, 2557) 

      

     การศึกษาพฤตกิรรมผู้บริโภค 

     โซโลมอน (ดารา ทีปะปาล, 2542) ไดใ้ห้ความหมายพฤติกรรมผูบ้ริโภคไวว้่า การศึกษาถึงกระบวนการต่างๆ  

ท่ีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนาํไปเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการเลือกสรร การซ้ือ การให้ การบริโภค รวมทั้งกระบวนการ

ตดัสินใจ อนัเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์บริการ ความคิด หรือประสบการณ์ เพ่ือสนองความตอ้งการ ความจาํเป็น และความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคใหไ้ดรั้บความพอใจ  
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     โมเวนและไมเนอร์ (ดารา ทีปะปาล, 2546) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การศึกษาถึง

หน่วยการซ้ือ (Buying units) และกระบวนการแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดรั้บมา การบริโภค และการกาํจดั อนั

เก่ียวกบัสินคา้ บริการ ประสบการณ์ และความคิด 

     ธงชยั สนัติวงษ ์ (2540: 31) ไดก้ล่าววา่ พฤติกรรมการบริโภคนั้นในความหมายท่ีถูกตอ้งมิใช่หมายถึง การบริโภค 

(Consumption) แต่หากศึกษาถึงการซ้ือ (Buying) ของผูบ้ริโภค เนน้ตวัผูซ้ื้อเป็นสาํคญัและท่ีถูกตอ้งแลว้การซ้ือเป็น

เพียงจุดหน่ึงของกระบวนการการตดัสินใจและไม่สามารถแยกออกไดจ้ากการบริโภคสินคา้ ทั้งท่ีกระทาํโดยตวัผูซ้ื้อ

เอง หรือการบริโภคโดยสมาชิกคนอ่ืนๆ ในครอบครัว ซ่ึงผูซ้ื้อทาํตวัเป็น  ผูซ้ื้อแทนให ้การซ้ือแทนนั้น ผูซ้ื้อแทนจะ

เป็นผูท้าํงานแทนความพอใจของผูบ้ริโภคอีกต่อหน่ึง 

     จากแนวคิดของพฤติกรรมการบริโภคท่ีเป็นการกระทาํของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหา

ใหไ้ดม้าและการใชซ่ึ้งสินคา้และบริการ ทั้งน้ีรวมถึง กระบวนการตดัสินใจซ่ึงมีมาก่อนอยู่แลว้ และเป็นส่ิงท่ีมีส่วน

ในการกาํหนดให้เกิดพฤติกรรมดงักล่าว พฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของผูบ้ริโภค เพ่ือทราบถึงลกัษณะความ

ตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของผูบ้ริโภค คาํตอบท่ีไดจ้ะช่วยให้นักการตลาดสามารถจดักลยุทธ์

การตลาด (Marketing strategies) ท่ีสามารถสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     การศึกษาด้านการตดัสินใจซ้ือ 

     การตดัสินใจ หมายถึงกระบวนการในการเลือกท่ีจะกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่างๆ ท่ีมีอยู่ ซ่ึงผูบ้ริโภค

มกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ของสินคา้และบริการอยู่เสมอในชีวิตประจาํวนั ผูบ้ริโภคตอ้งยอมรับความ

เส่ียงในส่ิงท่ีเขาไม่พึงปรารถนาจากหนา้ท่ีของผลิตภณัฑ ์ลกัษณะทางกายภาพของผลิตภณัฑ ์ราคาท่ีแพงกวา่คุณภาพ

ของสินคา้ การยอมรับของสังคม จิตวิทยาท่ีเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของตนเอง และเวลาท่ีอาจตอ้งเสียไปในการ

ซ้ือ-การใช ้ซ่ึงสามารถหาทางเล่ียงความเส่ียงไดโ้ดยหาขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ภกัดีต่อตราสินคา้ ซ้ือสินคา้หรือบริการ

ท่ีมีช่ือเสียง หาบริษทัหรือร้านคา้ท่ีมีช่ือเสียง บริษทัท่ีมีสาขามาก ซ้ือสินคา้ราคาแพงหรือสินคา้ท่ีมีการสร้างความ

มัน่ใจกระบวนการตดัสินใจแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนคือ  

     1.การตระหนกัถึงปัญหา ซ่ึงอาจมาจากส่ิงของท่ีใชอ้ยูเ่ดิมหมดไป ผลของการแกปั้ญหาในอดีตนาํไปสู่ปัญหาใหม่ 

การเปล่ียนแปลงส่วนบุคคล การเปล่ียนแปลงของสภาพครอบครัว การเปล่ียนแปลงของสถานะทางการเงิน ผลจาก

การเปล่ียนกลุ่มอา้งอิง และประสิทธิภาพของการส่งเสริมทางการตลาด  

     2.การแสวงหาขอ้มูล ซ่ึงมาจากขอ้มูลภายในซ่ึงเป็นขอ้มูลเดิมท่ีมีอยู ่และ/หรือขอ้มูลจากภายนอกจากแหล่งต่างๆ 

     3.การประเมินทางเลือก โดยการเปรียบเทียบรายการคุณสมบติัของสินคา้หรือการใหค้ะแนนตามคุณสมบติัของ

สินคา้  

     4.การตดัสินใจว่าจะซ้ือหรือไม่อย่างไร5. ทศันคติหลงัการซ้ือ-การใชจ้ะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคใน

คร้ังต่อไปปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคแบ่งออกเป็น 2 ระดบัคือ ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ ความจาํเป็น 

แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทศันคติ การรับรู้ และการเรียนรู้ และปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ สภาพเศรษฐกิจ ครอบครัว สังคม 

วฒันธรรม การติดต่อธุรกิจ และสภาพแวดลอ้ม (เชาว ์พนัธ์ุรุ่งจิตติ, 2544)  

     การศึกษาด้านการวเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด 

     นิติพล ภูตะโชติ (2550 : 142) กล่าววา่ ส่วนประสมการตลาดบริการ หมายถึง กลุ่มเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีธุรกิจ

ไดน้าํมาใชร่้วมกนัเพ่ือให้เกิดประโยชน์และบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ ซ่ึงจะตอ้งสร้าง

ความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ดว้ย 
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     ฐิติรัตน ์คุณรัตนาภรณ์ (2550 : 306-310) กล่าววา่ ส่วนประสมการตลาดบริการ หมายถึง  การบริหารงานบริการท่ี

จะตอ้งมุ่งเนน้องคป์ระกอบการจดัการท่ีแตกต่างจากสินคา้ ซ่ึงสินคา้โดยปกติทัว่ไปมีการบริหารจดัการส่วนประสม

การตลาด 4 ประการหรือ 4Ps ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่ายและการส่งเสริมการตลาด งานบริการ

จะตอ้งมุ่งเนน้การบริหารจดัการองคป์ระกอบเพ่ิมเติมเป็น 8 ประการหรือ 8Ps ไดแ้ก่ องค์ประกอบดา้นผลิตภณัฑ ์

สถานท่ี ไซเบอร์สเปซและเวลา กระบวนการ ผลผลิตและคุณภาพ บุคลากร การส่งเสริมการตลาดและการให้

การศึกษาลูกคา้ หลกัฐานทางกายภาพและราคาและค่าใชจ่้ายอ่ืนของผูใ้ชบ้ริการ  

     ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2552 : 78) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาดบริการ หมายถึง  องคป์ระกอบ 7 ประเภท

หลกัคือ The Service Product (ผลิตภณัฑบ์ริการ) Pricing the Services (การกาํหนดราคาค่าบริการ) Place (การจดั

จาํหน่าย) Promotion: Communication of the Services (การส่ือสารการตลาดบริการ) Processes (กระบวนการในการ

ใหบ้ริการ) และ Physical evidence (หลกัฐานทางกายภาพ)  

     กล่าวโดยสรุปจะพบว่าการดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนัคือการอยู่รอดและการเติบโต ในสภาพการดาํเนินธุรกิจใน

ปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีคู่แข่งขนัในตลาดมากข้ึน มีการแข่งขนัสูงและรุนแรง ลูกคา้มีทางเลือก

และมีความตอ้งการท่ีเฉพาะเจาะจงมากข้ึน ธุรกิจจึงตอ้งอาศยักลยุทธ์การตลาดในการบริหารงานเพ่ือสร้างความ

เขม้แข็งให้กบัผลิตภณัฑบ์ริการและธุรกิจของตนเอง เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ สร้างความพึงพอใจ

และความภกัดีใหเ้กิดข้ึนกบัลูกคา้ 

 

วธีิการศึกษา 

 

    กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการประเมินคร้ังน้ี คือลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้านร้าน อูว้หูวว บิงซู และตลาดนดัเล่ียงเมืองนนท์

(ตลาดนกฮูก) เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นขนาดตวัอย่างสามารถคาํนวณไดจ้ากสูตรไม่

ทราบขนาดตวัอยา่งของ W.G. Cochran โดยกาํหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือน

ร้อยละ 5 (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2549) ซ่ึงสูตรในการคาํนวณท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ 

 

    

   สูตร  n= P(1-P)Z2 

                           E2  

  เม่ือ  n  แทน  ขนาดตวัอยา่ง 

   P  แทน  สดัส่วนของประชากรท่ีผูวิ้จยักาํลงัสุ่ม .50 

   Z  แทน  ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีผูวิ้จยักาํหนดไว ้Z  

     มีค่าเท่ากบั 1.96 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่  

     ร้อยละ 95 (ระดบั .05) 

   E  แทน  ค่าความผิดพลาดสูงสุดท่ีเกิดข้ึน = .05 
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 แทนค่า n = (.05)(1-.50)(1.96)2 

      (.05)2  

    = 384.16   

 

 ขนาดตวัอย่างจาํนวน 384 คน โดยมีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ทั้งน้ี

เพ่ือความสะดวกในการประเมินผลและการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูวิ้จยัจึงใช้ขนาดกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400 ตวัอย่าง 

จากนั้นผูวิ้จยัจะใชวิ้ธีการเลือกตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) กบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้านร้าน อูว้หูวว 

บิงซู และ ตลาดนดัเล่ียงเมืองนนท ์(ตลาดนกฮูก) จาํนวน 400 คน 

 

ผลการศึกษาและอภิปราย 

1. ลกัษณะของปัญหาของร้านอู้วหูวว บิงซูในส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายได้ในแต่ละช่วงเวลาระยะส้ันและ

ระยะยาว 

 การประกอบธุรกิจร้านอาหารตามกระแสความนิยมของลูกคา้ อาจส่งผลใหเ้กิดความเส่ียงในการประกอบ

ธุรกิจในกรณีท่ีมีจาํนวนผูป้ระกอบการธุรกิจร้านอาหารประเภทนั้นๆ ประกอบธุรกิจอยู่ในตลาดมากเกินไป ดงั

จะเห็นการมีผูป้ระกอบการจาํนวนไม่นอ้ยท่ีประกอบธุรกิจร้านอาหาร ตามกระแสความนิยมของลูกคา้ ปัญหาท่ี

เกิดข้ึนนั้นจะส่งผลกระทบต่อร้าน อูว้หูวว บิงซู เม่ือมีจาํนวนคู่แข่งเขา้มาในพ้ืนท่ีจะทาํใหป้ริมาณลูกคา้ท่ีเขา้มา

ใชบ้ริการมีจาํนวนลดลง โดยแต่ละปีลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ ลดลงไปจากวนัละ 100 คน เหลือ 50 คน ต่อเดือน 

ส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละกาํไรของร้านอูว้หูวว บิงซู ลดลง ถา้ในระยะยาวร้านอูว้หูวว บิงซู ไม่มีการพฒันา

หรือปรับปรุง และมีสินคา้ให้เลือกซ้ือนอ้ย ขาดการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ข้ึนมา และขาดช่องทางการติดต่อท่ี

สามารถทาํใหลู้กคา้รับรู้และเขา้ถึงง่าย อาจส่งผลใหป้ระสบปัญหาการขาดทุนและปิดตวัลงไดใ้นอนาคต 

2. ลกัษณะสภาพแวดล้อมทางธุรกจิ ที่จะสามารถเตบิโตได้อย่างยัง่ยืน 

ปัจจุบนัผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัค่านิยมและไลฟ์สไตลต่์อการดาํรงชีวิต ทาํใหพ้ฤติกรรมของผูบ้ริโภคมี

การพฒันาและเปล่ียนแปลงไดรั้บวฒันธรรมจากต่างประเทศ โดยไดรั้บอิทธิพลดา้นของหวานท่ีรู้จักอย่าง

แพร่หลาย ซ่ึงนบัจากอดีตจนถึงปัจจุบนั นํ้ าแข็งไสเป็นส่ิงท่ีอยู่คู่กบัคนไทยมานาน เป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีน่าลงทุน

ในปัจจุบนั เหตุผลท่ีสนบัสนุนความน่าสนใจ ของธุรกิจน้ี คือ เป็นธุรกิจท่ีสอดรับกบัภูมิอากาศของเมืองไทย เป็น

ธุรกิจท่ีมีโอกาสเติบโตสูง สืบเน่ืองจากเมืองไทยเป็นเมืองร้อน การทาํธุรกิจของเยน็ประเภทน้ีจึงมาแรงมากท่ีสุด 

เพราะนอกจากจะรับประทานไดทุ้กเพศ ทุกวยัแลว้ ยงัเหมาะสาํหรับคนท่ีเหน็ดเหน่ือยจากการทาํงานหรือเรียน

และเป็น ธุรกิจท่ีสอดรับกบักระแสรักสุขภาพ 

3. ระดบัความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจใช้บริการ   

     การศึกษาความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านอูว้หูวว บิงซู ดา้นบุคคล

(Personal) มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของณัฐพร ดิสนีเวทย ์(2559)  

ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ต่อตราสินคา้ร้านคาเฟ่ขนมหวาน เป็นธุรกิจคาเฟ่ท่ีตอ้งการสร้าง

ความมัน่ใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภคเพ่ือใหธุ้รกิจประสบความสาํเร็จ มีส่วนประสมทางการตลาดท่ีเนน้ดา้นผลิตภณัฑม์าก

ท่ีสุด เพราะผลิตภณัฑท่ี์ดีจะสามารถสร้างแรงจูงใจใหส้ามารถดึงดูดผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือได ้และมีการ
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สร้างภาพลกัษณ์ในดา้นตราสินคา้เพราะในปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีความเช่ือถือในดา้นช่ือเสียงตราสินคา้ เป็นจุดเด่น

ในดา้นความแตกต่างของกิจการคู่แข่ง ทั้งน้ีจะเพ่ิมฐานลูกคา้ใหแ้ก่ธุรกิจโดยการบอกต่อ ซ่ึงส่งผลดีแก่ธุรกิจได้

ในระยะยาว                 

4. การกําหนดกลยุทธ์ในการแข่งขัน และแนวทางในการปรับปรุงให้ลูกค้าที่เคยมาใช้บริการ กลับมาซ้ือซ้ําใหม่

เร่ือยๆ 

     การท่ีผูวิ้จยัวิเคราะห์แบบสอบถามและนาํกลยุทธ์น้ีมาใช ้ทางร้านอูว้หูวว บิงซู มีความตอ้งการการปรับตวั

ทางธุรกิจเพ่ือใหมี้ความอยูร่อดของธุรกิจ เพ่ือทนัต่อความเปล่ียนแปลงของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ จึงเป็นสาเหตุ

ท่ีผูวิ้จยัจะสร้างทางเลือกกลยุทธ์ในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ดงัน้ี 1) กลยุทธ์ดา้นผูน้าํตน้ทุน (Cost Leadership 

Strategy) 2) กลยุทธ์กลยุทธ์การพฒันาตลาด (Market Development Strategy) 3) กลยุทธ์การพฒันาผลิตภณัฑ์ 

(Product Development Strategy) 

 

 บทวเิคราะห์จากการสัมภาษณ์เจ้าของกจิการ 

     1.การรักษาคุณภาพการบริการร้าน ทางร้านอูว้หูวว บิงซูมีการใหก้ารบริการท่ีดีและมีคุณภาพของสินคา้ท่ีดีเอาไว ้

ทางเจา้ของกิจการให้ความสาํคญักบัการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อลูกคา้และพฒันาบุคคลากรอยู่สมํ่าเสมอ เพ่ือให้

ลูกคา้มีเกิดการกลบัมาใชบ้ริการซํ้ า และในอนาคตขา้งหนา้เจา้ของกิจการจะพฒันาเมนูสินคา้ออกมาใหม่เพ่ือเพ่ิม

ความหลากหลายใหแ้ก่ทางร้าน เพราะในปัจจุบนัทางร้านมีเมนูสินคา้ท่ีไม่มีความหลากหลาย ทาํใหร้้านบิงซูอ่ืนได้

กลุ่มลูกคา้ใหม่ๆไปครอง  

     2.การใชเ้ทคโนโลยีในการขายและประชาสัมพนัธ์ ทางร้านอูว้หูวว บิงซูขาดการประชาสัมพนัธ์ ในอนาคตจะ

จดัทาํเพจรีวิวเมนูสินคา้ในเพจเฟสบุ๊คและเวบ็พนัทิพ เพ่ือใหผู้ท่ี้ใชเ้ฟสบุ๊คและเวบ็พนัทิพไดเ้ห็นรีวิวท่ีเขียนลงไป 

เพ่ิมโอกาสในการบอกต่อให้มาใชบ้ริการร้านอูว้หูวว บิงซู ทาํให้เกิดลูกคา้ใหม่ท่ีสนใจในรีวิวของทางร้าน และ

สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดง่้ายมากกวา่การโฆษณาทัว่ไป สามารถสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

     3.การควบคุมราคาสินคา้ ทางร้านอูว้หูวว บิงซูจะตอ้งควบคุมราคาสินคา้ให้มีราคาใกลเ้คียงกบัทางร้านบิงซูอ่ืน 

เพ่ือใหร้าคาของสินคา้ไม่มีขอ้เปรียบเทียบกบัทางร้านบิงซูอ่ืน แต่ร้านบิงซูอ่ืนไดมี้การลดราคาและทาํโปรโมชั่น

ใหแ้ก่ลูกคา้ ทางร้านอูว้หูวว บิงซูไม่เคยทาํการโปรโมชัน่และการลดราคา ทาํใหร้้านอูว้หูวว บิงซูเกิดการใชบ้ริการ

ซํ้านอ้ย ทางเจา้ของกิจการจะจดัทาํโปรโมชัน่ใหแ้ก่ลูกคา้ เพ่ือใหลู้กคา้กลบัมาใชบ้ริการซํ้าและบอกต่อ 

     การวเิคราะห์ Marketing Mix 

     1.ดา้นของผลิตภณัฑ ์ร้านอูว้หูวว บิงซูมีรสชาติอร่อยถูกปากผูท่ี้มาใชบ้ริการ แต่ร้านบิงซูทัว่ไปจะมีจะมีสินคา้ท่ีมี

ความหลากหลายมากกว่าร้านอูว้หูวว บิงซู ซ่ึงมีความแตกต่างจากร้านอูว้หูวว บิงซู โดยแต่ละร้านจะมีเมนูท่ีเป็น

เอกลกัษณ์และมีความโดดเด่นของรสชาติ และมีเมนูแปลกใหม่ออกเพ่ือดึงดูดลูกคา้ท่ีเขา้ใชบ้ริการ  

     2.ดา้นราคา ร้านบิงซูทัว่ไปจะมีป้ายราคาบิงซูท่ีชดัเจนมากกว่าร้านอูว้หูวว บิงซู ทาํให้ผูท่ี้ไปใชบ้ริการสามารถ

เปรียบเทียบราคาสินคา้ไดง่้าย ร้านอูว้หูวว บิงซูมีป้ายราคาท่ีไม่ชดัเจน ทาํใหผู้ท่ี้ไปใชบ้ริการไม่ทราบราคาท่ีแน่นอน

ของสินคา้ และราคาของร้านอูว้หูวว บิงซูมีราคาท่ีไม่ถูกและไม่แพง ถา้เทียบกบัทางร้านบิงซูอ่ืนนั้นจะมีราคาท่ีถูก

และมีราคาท่ีมีความหลากหลายใหเ้ลือกซ้ือ 
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     3.ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  บริเวณร้านคา้มีความสะดวกสบายปานกลาง เม่ือเทียบกบัร้านบิงซูอ่ืนท่ีมีสถานท่ี

เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ โดยท่ีร้านอูว้หูววบิงซู ตอ้งมานัง่รอคิวในการเขา้ใชบ้ริการในแต่ละคร้ัง ซ่ึงทาํให้

ลูกคา้มีอาํนาจในการตดัสินใจไม่เขา้ใชบ้ริการ 

     4.ดา้นส่งเสริมทางการตลาด ทางร้านอูว้หูวว บิงซูไม่มีการจดัทาํโปรโมชัน่และไม่มีส่วนลดใหแ้ก่ลูกคา้ ทาํใหมี้

การดึงดูดลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการไดน้อ้ย เน่ืองจากร้านบิงซูอ่ืนๆมีการจดัทาํโปรโมชัน่ใหแ้ก่ผูเ้ขา้ใชบ้ริการและยงัมี

การจดัทาํส่ือออนไลนห์รือรีวิวทางเฟสบุ๊ค ซ่ึงทาํใหมี้การดึงดูดลูกคา้เขา้ไปใชบ้ริการ 

     5.ดา้นบุคคล ร้านอูว้หูวว บิงซูมีพนกังานท่ีมีอธัยาสยัดีและมีความรู้ความสามารถในการแนะนาํสินคา้ท่ีดีมาก ซ่ึง

เป็นขอ้ไดเ้ปรียบในการรับรู้ของผูเ้ขา้ใชบ้ริการ ทาํใหผู้เ้ขา้ใชบ้ริการเกิดการจดจาํและเขา้มาใชบ้ริการอีกคร้ังในคร้ัง

ต่อๆ ไป 

     6.ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ร้านอูว้หูววบิงซูมีส่ิงอาํนวยความสะดวกปานกลาง เช่นโต๊ะ,เกา้อ้ี,แกว้นํ้า  

     7.ดา้นกระบวนการ การใหบ้ริการของร้านอูว้หูวว บิงซูมีเวลาในการให้บริการท่ีเหมาะสม และบุคลิกภาพของ

พนกังานและการตอ้นรับท่ีดีมากเม่ือเทียบกบัร้านบิงซูอ่ืน ซ่ึงมีความไดเ้ปรียบในดา้นน้ี 

 

    การวเิคราะห์ทางเลือก TOWS MATRIX 

จุดแข็ง Strength (S) 

S1 = มีฐานลูกคา้ประจาํท่ีเป็นผูท่ี้มีเดินตลาดนกฮูก,   S2 = รสชาติผลิตภณัฑอ์ร่อยถูกปาก 

S3 = พนกังานบริการดี,   S4 =  ร้านเปิดบริการทุกวนั 

จุดอ่อน Weakness (W)  

W1 = มีพ้ืนท่ีร้านจาํกดั ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้,   W2 =  การติดป้ายราคาสินคา้ท่ีไม่ชดัเจน 

W3 = สินคา้ไม่มีความหลากหลาย,  W4 = ขาดการจดัโปรโมชัน่ หรือมีส่วนลด,  W5= ไม่มีการโฆษณาหรือส่ือ

ประชาสมัพนัธ์ 

โอกาส Opportunities (O) 

O1 =  ร้านอยูใ่นตลาดใกลแ้หล่งชุมชน,  O2 =  สะดวกต่อการเดินทางของลูกคา้ท่ีอยูใ่นจงัหวดันนทบุรี 

อุปสรรค Threats (T) 

T1 = สภาพอากาศในวนัท่ีมีฝน ไม่สามารถขายได,้  T2 = การเขา้มาของร้าน บิงซูรายใหม่ๆ 

SO-Strategies 

-กลยุทธ์ดา้นผูน้าํตน้ทุน ( Cost Leadership Strategy ) ร้านอูว้หูวว บิงซู มีความโดดเด่นทางดา้นธุรกิจ เหตุผลท่ี

สนบัสนุนความน่าสนใจของธุรกิจน้ีคือเป็นธุรกิจท่ีสอดรับกบัภูมิอากาศของเมืองไทย จึงเป็นธุรกิจท่ีมีโอกาสเติบโต

สูง ดังนั้นผูป้ระกอบธุรกิจควรทาํการขยายฐานลูกค้าเพ่ิมเติม เน่ืองจากปัจจุบันมีฐานลูกค้าประจาํท่ีเป็นผูท่ี้มี

เดินตลาดนกฮูก อีกทั้งร้านอยู่ในตลาดใกลแ้หล่งชุมชนสะดวกต่อการเดินทางของลูกคา้ท่ีอยู่ในจงัหวดันนทบุรี ทาํ

ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัและเป็นโอกาสในการรักษาฐานลูกคา้และขยายธุรกิจไปในเวลาเดียวกนั (S1,O1,O2) 

WO-Strategies 

-กลยทุธ์กลยุทธ์การพฒันาตลาด (Market Development Strategy) เน่ืองจากร้านอยูใ่นตลาดใกลแ้หล่งชุมชน สะดวก

ต่อการเดินทางของลูกคา้ท่ีอยู่ในจังหวดันนทบุรี แต่สินคา้ไม่มีความหลากหลาย ขาดการจดัโปรโมชั่น หรือมี

ส่วนลด และไม่มีการโฆษณาหรือส่ือประชาสมัพนัธ์ ดงันั้นผูป้ระกอบธุรกิจควรใชก้ลยุทธ์น้ีเพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจ
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ของลูกคา้ โดยตอ้งจดัส่งเสริมการขายแก่ลูกคา้ เช่น ส่วนลดแบบมา 4 จ่าย 3 และควรทาํการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือ

ออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค อินสตาร์แกรม ฯลฯ ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั เพ่ือดึงดูดลูกคา้ กลุ่มลูกคา้วยัรุ่นและวยัทาํงานใหม้ากข้ึน 

(W3,W4,W5,O1,O2) 

ST-Strategies 

-กลยุทธ์การพฒันาผลิตภณัฑ ์(Product Development Strategy) เน่ืองจากการเขา้มาของร้านบิงซู รายใหม่ๆ ส่งผล

กระทบต่อโอกาสในการทาํกาํไรของร้านอูว้หูวว บิงซู ดงันั้นผูป้ระกอบธุรกิจ ควรมีการพฒันารสชาติผลิตภณัฑ์

อร่อยถูกปากตลอดจนคิดคน้เมนูใหม่ๆ ใหง่้ายต่อการสั่ง พร้อมทั้งอบรมเร่ือง Service mind ใหแ้ก่พนกังาน เพ่ือเป็น

การสร้างความแตกต่างของผลิตภณัฑข์องตนเองใหมี้ลกัษณะท่ีโดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่ง (S1,S3,T2) 

WT-Strategies 

-กลยุทธ์การพฒันาผลิตภณัฑ ์(Product Development Strategy) ร้านอูว้หูวว บิงซูจะตอ้งวางแผนเพ่ิมเมนูสินคา้และ

ทาํกระบวนการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ใหห้ลากหลาย เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้บริโภคเดิมและเพ่ือ

เพ่ิมกลุ่มลูกคา้ใหม่ โดยจะตอ้งศึกษาความคิดเห็นจากลูกคา้วา่ตอ้งการเพ่ิมเมนูไหนข้ึนมาเพ่ือนาํมาพฒันาใหต้รงตาม

ความตอ้งการมากข้ึน  (W3,T2) 

 

 

สรุปผลการศึกษา 

 

     จากการศึกษาข้อมูล พบว่าจากการศึกษาและกําหนดกลยุทธ์เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของ 

ร้าน อูว้หูวว บิงซู จาํแนกตามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง มีอายุ 24 – 35 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษทั มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ี 

 10,001 – 20,000 บาท จากการศึกษาพฤติกรรมและประสบการณ์พบว่าส่วนใหญ่ช่ืนชอบเมนู บิงซูสตรอเบอร่ีมาก 

มาใชบ้ริการนานๆคร้ัง มีช่วงเวลาท่ีเขา้ใชบ้ริการ คือ 19.00 – 20.59 น. มีเหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการ ร้านอูว้หูวว บิงซู 

คือชอบรสชาติบิงซู มีบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการร้านอูว้หูวว บิงซู คือเพ่ือน มีจาํนวนผูร่้วม

เดินทาง คือ 2 คน ซ่ึงมีจาํนวน 222 คน มีค่าใชจ่้ายในการมาตลาดเล่ียงเมืองคร้ังละ51-100 บาท จากการศึกษาความ

พึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านอูว้หูวว บิงซู ดา้นบุคคล(Personal)มีระดบัความพึง

พอใจมากท่ีสุด  ดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นบุคคลมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ซ่ึงทางดา้นราคาและดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย

อยูใ่นปานกลาง ทาํใหพ้บประเด็นท่ีน่าสนใจวา่ โดยส่วนใหญ่แลว้กลุ่มลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ ลูกคา้ส่วนใหญ่ชอบการ

ส่งเสริมทางการตลาด เช่น การลดราคาและการจดัทาํส่ือประชาสัมพนัธ์ จากการท่ีผูวิ้จยัวิเคราะห์แบบสอบถามและ

นาํกลยทุธ์น้ีมาใช ้ทางร้านอูว้หูวว บิงซูมีความตอ้งการการปรับตวัทางธุรกิจเพ่ือใหมี้ความอยูร่อดของธุรกิจ เพ่ือทนั

ต่อความเปล่ียนแปลงของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ จึงเป็นสาเหตุท่ีผูวิ้จยัจะสร้างทางเลือกกลยทุธ์ในการแกไ้ขปัญหาท่ี

เกิดข้ึน โดยจะมีการแก้ไขในรูปแบบกลยุทธ์ ทั้ ง 3 กลยุทธ์ ดังน้ี 1.กลยุทธ์กลยุทธ์การพัฒนาตลาด (Market 

Development Strategy)  2.กลยุทธ์ด้านผูน้ําต้นทุน( Cost Leadership Strategy ) 3.กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

(Product Development Strategy) หลงัจากท่ีผูวิ้จยัไดน้าํกลยุทธ์ไปเสนอทางร้านอูว้หูวว บิงซู ทางร้านมีความสนใจ

ในกลยทุธ์. กลยทุธ์กลยุทธ์การพฒันาตลาด (Market Development Strategy)  ร้านอูว้หูวว บิงซู ตอ้งเพ่ิมช่องทางการ
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จดัจาํหน่ายและช่องทางการประชาสัมพนัธ์ เพราะทางร้านไม่มีการทาํโปรโมทสินคา้หรือเพจรีวิวเลย จึงทาํให้คน

รู้จกัและเขา้ถึงไดน้อ้ย และถา้มีการเจริญเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทางร้านอูว้หูวว บิงซูจะทาํการขยายพ้ืนท่ีร้านและ

ทาํการขยายสาขาในอนาคต 

ข้อเสนอแนะ 

     การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ทาํให้ทราบถึงซ่ึงจากผลวิจยัดงักล่าวผูป้ระกอบการสามารถนาํไปประยุกต์ใช้ในการนาํ

ขอ้มูลไปแกไ้ขปัญหาหรือวางแผนพฒันาสินคา้และการให้บริการต่างๆ หรือนาํไปใชเ้ป็นแนวทางการกาํหนด

รูปแบบต่างๆท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูท่ี้ใชบ้ริการไดดี้ยิ่งข้ึน ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ัง

น้ี คือ  

1. การศึกษาพบว่า ร้านอูว้หูวว บิงซู มีความโดดเด่นทางดา้นธุรกิจ เหตุผลท่ีสนบัสนุนความน่าสนใจของ

ธุรกิจน้ีคือเป็นธุรกิจท่ีสอดรับกบัภูมิอากาศของเมืองไทย จึงเป็นธุรกิจท่ีมีโอกาสเติบโตสูง ดงันั้นผูป้ระกอบธุรกิจ

ควรทาํการขยายฐานลูกคา้เพ่ิมเติม เน่ืองจากปัจจุบนัมีฐานลูกคา้ประจาํท่ีเป็นผูท่ี้มีเดินตลาดนกฮูก อีกทั้งร้านอยู่ใน

ตลาดใกลแ้หล่งชุมชนสะดวกต่อการเดินทางของลูกคา้ท่ีอยู่ในจงัหวดันนทบุรี ทาํใหเ้ป็นท่ีรู้จกัและเป็นโอกาสใน

การรักษาฐานลูกคา้และขยายธุรกิจไปในเวลาเดียวกนั 

2. การศึกษาพบว่า ร้านอูว้หูวว บิงซู อยู่ในตลาดใกลแ้หล่งชุมชน สะดวกต่อการเดินทางของลูกคา้ท่ีอยู่ใน

จงัหวดันนทบุรี แต่สินคา้ไม่มีความหลากหลาย ขาดการจดัโปรโมชัน่ หรือมีส่วนลด และไม่มีการโฆษณาหรือส่ือ

ประชาสมัพนัธ์ ดงันั้นผูป้ระกอบธุรกิจควรใชก้ลยทุธ์น้ีเพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจของลูกคา้ โดยตอ้งจดัส่งเสริมการขาย

แก่ลูกคา้ เช่น ส่วนลด แบบมา 4 จ่าย 3 และควรทาํการประชาสมัพนัธ์ผ่านส่ือออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค อินสตาร์แกรม 

ฯลฯ ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั เพ่ือดึงดูดลูกคา้ กลุ่มลูกคา้วยัรุ่นและวยัทาํงานใหม้ากข้ึน 

3. การศึกษาพบว่า จากการเขา้มาของร้านบิงซูรายใหม่ๆ ส่งผลกระทบต่อโอกาส ในการทาํกาํไรของร้าน

อูว้หูวว บิงซู ดงันั้นผูป้ระกอบธุรกิจ ควรมีการพฒันารสชาติผลิตภณัฑอ์ร่อยถูกปากตลอดจนคิดคน้เมนูใหม่ๆ ให้

ง่ายต่อการสั่ง พร้อมทั้งอบรมเร่ือง Service mind ใหแ้ก่พนกังาน เพ่ือเป็นการสร้างความแตกต่างของผลิตภณัฑข์อง

ตนเองใหมี้ลกัษณะท่ีโดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่ง 

4. ร้านอูว้หูวว บิงซูจะตอ้งวางแผนเพ่ิมเมนูสินคา้และทาํกระบวนการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ ใหห้ลากหลาย

เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้บริโภคเดิมและเพ่ือเพ่ิมกลุ่มลูกคา้ใหม่ โดยจะตอ้งศึกษาความคิดเห็น

จากลูกคา้วา่ตอ้งการเพ่ิมเมนูไหนข้ึนมาเพ่ือนาํมาพฒันาใหต้รงตามความตอ้งการมากข้ึน   

กรอบแนวคิดวจิยั 

 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

- เพศ

- อาย ุ

- สถานภาพสมรส

- ระดบัการศึกษา

- อาชีพ
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แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการด้านเสียภาษรีถประจาํปี

ของสํานักงานขนส่งจงัหวดัอุดรธานี 

Guidelines to Improve Service Quality of Annual Tax  

inUdonThani Provincial Land Transport  

ณชัชา ยุวชิต* และอมรวรรณ รังกูล**

NuchchaYuvajitaandAmornwanRangkoon 

บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสาํรวจความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการ และนาํมาปรับปรุงคุณภาพ

การให้บริการด้านเสียภาษีรถประจําปีสํานักงานขนส่งจังหวดัอุดรธานี โดยใช้แบบสอบถามจากเคร่ืองมือ 

SERQUAL จาํนวน 5 ดา้นเพ่ือรวบรวบขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างของผูรั้บบริการ จาํนวน 400 คน พบว่า ความคาดหวงั 

มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง 31 หวัขอ้ การรับรู้มีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง 3 หวัขอ้ อยู่ใน

ระดบัเห็นดว้ย 28 หวัขอ้ ค่าเฉล่ียของความคาดหวงัสูงกว่าการรับรู้ทุกดา้น แสดงว่าผูรั้บบริการไม่พึงพอใจทุกดา้น 

 จึงไดท้าํการเสนอแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการ คือ 1) ขนส่งอุดรแสนสะดวก 2) นดัหมายผา่นสมาร์ท

คิว 3) เพ่ิมช่องทางการชาํระภาษีรถประจาํปี และ 4) ขวญัใจมหาชน  

คาํสาํคัญ: คุณภาพการให้บริการ, ภาษีรถประจาํปี, สาํนักงานขนส่ง จังหวัดอุดรธานี 

Abstract 

This study investigated the expectation and perception to guidelines improvement service quality of annual tax in 

Udon Thani provincial land transport. The questionnaires were applied SERVQUAL concept which into 5 aspects 

was collected with 400 samples.The results showed that the expectations rate “strongly agree” for all 31 items and 

the perceptions rate “strongly agree” for 3 items and “Agree” for 28  items. The mean of expectations was higher 

than the mean of perception in service quality for 5 aspects which mean the customers were not satisfied. There 

were suggested5 projects for guidelines to improvement of service quality in annual tax of Udon Thani provincial 

land transport: 1) Convenience, 2) DLT Smart Queues, 3) Increasing Annual Tax Chanel, and 4) Public Favorite.  

Keywords: Service Quality, Annual Tax, UdonThani Provincial Land Transport 
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1. บทนํา 

 

 กรมการขนส่งทางบกมีความมุ่งมัน่พัฒนางานด้านบริการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มีการบริการท่ีเป็นเลิศต่อ 

การอาํนวยความสะดวกแก่ประชาชนผูเ้ขา้มาติดต่อขอรับบริการ จึงให้ความสําคัญกับคุณภาพการให้บริการ  

(กรมขนส่งทางบก, 2560) สํานกังานขนส่งจงัหวดัอุดรธานี เป็นหน่ึงในองค์กรของกรมการขนส่งทางบก ภายใต้

หน่วยราชการสังกดักระทรวงคมนาคม มีภารกิจหลกัในการสร้างมาตรฐานความปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน 

ใหบ้ริการในดา้นทะเบียนรถ ใบอนุญาตขบัรถ การตรวจสภาพรถและส่งเสริมสวสัดิการขนส่งใหมี้คุณภาพ ปัจจุบนั

การใหบ้ริการฝ่ายทะเบียนรถในดา้นการเสียภาษีรถประจาํปีของสาํนกังานขนส่งจงัหวดัอุดรธานีมีแนวโนม้จาํนวน

การใหบ้ริการท่ีสูงข้ึนจากขอ้มูลสถิติ พบวา่ ปี พ.ศ. 2559 มีจาํนวน275,847 คนั ต่อมาปี พ.ศ. 2560 มีจาํนวน 287,227 

คนั (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.13) และปี พ.ศ. 2561 มีจาํนวน 296,519 คนั (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.24) จากจาํนวนการใหบ้ริการท่ี

เพ่ิมข้ึนส่งผลใหป้ริมาณงานเพ่ิมข้ึนจาํนวนมากเม่ือเทียบกบัจาํนวนเจา้หนา้ท่ีบริการ จึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพการ

ให้บริการในดา้นการเสียภาษีรถประจาํปีของสํานกังานขนส่งจงัหวดัอุดรธานี (สํานกังานขนส่งจงัหวดัอุดรธานี, 

2561)  

 จากปริมาณงานท่ีมากเม่ือเทียบกบัจาํนวนเจา้หนา้ท่ีบริการนาํไปสู่ความเหน่ือยลา้และการใหบ้ริการแก่ประชาชน

ได้ไม่เต็มท่ี ประชาชนไม่ได้รับการใส่ใจในการให้บริการ ให้คาํแนะนําอย่างไม่ชัดเจนและครอบคลุม ทาํให้

ผู ้รับบริการไม่พึงพอใจในการบริการของเจ้าหน้า ท่ีพนักงานบริการเกิดข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ 

ในการใหบ้ริการในช่วง ปี พ.ศ. 2561 ท่ีผา่นมาจาํนวน 125 คร้ัง จากการไม่ไดรั้บความใส่ใจการใหบ้ริการ เจา้หนา้ท่ี

ไม่พร้อมตอบคาํถาม การใหบ้ริการท่ีล่าชา้ เอกสารผิดพลาดจากการใหข้อ้มูลท่ีไม่ครบถว้น เป็นตน้ สาํนกังานขนส่ง 

จงัหวดัอุดรธานี จึงตอ้งการปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการดา้นเสียภาษีรถประจาํปีใหดี้ยิ่งข้ึน 

 จากความสําคญัและท่ีมาของปัญหา เพ่ือให้เกิดความเช่ือมัน่ในคุณภาพการบริการตอ้งอาศยัความร่วมมือจาก

ผูรั้บบริการ หากผูรั้บบริการมีความพึงพอใจและทศันคติท่ีดีจะส่งผลใหก้ารบริการมีคุณภาพ ดงันั้นการปรับปรุง

คุณภาพการใหบ้ริการดา้นเสียภาษีรถประจาํปี จึงตอ้งทราบถึงความพึงพอใจของผูรั้บบริการในดา้นความคาดหวงั

และการรับรู้ของคุณภาพการบริการ นาํมาสู่วตัถุประสงค์ของการศึกษาคือ สํารวจความคาดหวงัและการรับรู้ใน

คุณภาพการบริการของฝ่ายทะเบียน สาํนกังานขนส่งจงัหวดัอุดรธานีเพ่ือทราบถึงความพึงพอใจของผูรั้บบริการและ

นาํมาเสนอแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการดา้นเสียภาษีรถประจาํปี สํานกังานขนส่งจงัหวดัอุดรธานี

เพ่ือใหป้ระชาชนผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุดเม่ือเขา้รับการบริการเสียภาษีรถประจาํปี  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 

 

 ความคาดหวงั (Expectation) หมายถึง การคาดการณ์ล่วงหนา้ก่อนท่ีจะเลือกใชบ้ริการท่ีสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการไดต้รงกบัท่ีคาดการณ์ว่าการบริการมีความน่าไวว้างใจ และมีความจริงใจ ซ่ึงเป็นความคิดเห็นท่ีบุคคล 

มุ่งหวงั หรือคาดคะเนไวล่้วงหนา้ต่อตนเองและบุคคลอ่ืนใหก้ระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงใหถึ้งเป้าหมายท่ีตนปรารถนาหรือ

ตอ้งการใหเ้ป็นไป (Zeithaml, Parasuraman and Berry, 2010) 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 386



การรับรู้ หมายถึง ความรู้สึกของผูรั้บบริการจากประสบการณ์จริงท่ีมีต่อการบริการท่ีไดรั้บเม่ือไดม้าใชบ้ริการ 

(Schneider and White, 2004)  

 คุณภาพการบริการ หมายถึง การท่ีลูกคา้สร้างความคาดหวงัเก่ียวกบัการบริการจากประสบการณ์ในอดีต คาํบอก

เล่าจากปากต่อปากและจากโฆษณา ลูกคา้จะเปรียบเทียบบริการท่ีเกิดจากการรับรู้ดว้ยตนเองกบับริการท่ีตนคาดหวงั 

ถา้บริการท่ีรับรู้ตํ่ากวา่ท่ีคาดหวงัจะทาํใหลู้กคา้ผิดหวงั หากการใชบ้ริการท่ีรับรู้ตรงกบัหรือเกินกวา่ท่ีคาดหวงั ลูกคา้

พร้อมจะใชบ้ริการนั้นอีกโดยคุณภาพการใหบ้ริการเป็นมโนทศันแ์ละการปฏิบติัการในการประเมินของผูรั้บบริการ 

ท่ีเปรียบเทียบระหว่างการบริการท่ีผูบ้ริการคาดหวงั (Expectation Service) กบัการบริการท่ีรับรู้จริง (Perception 

Service) จากผูใ้หบ้ริการ ซ่ีงหากผูใ้ห้บริการสามารถให้บริการท่ีสอดคลอ้งตามความตอ้งการของผูรั้บบริการหรือ

สร้างการบริการไดใ้นระดบัสูงกว่าท่ีผูรั้บบริการคาดหวงั ส่งผลใหก้ารใหบ้ริการดงักล่าวเกิดคุณภาพการใหบ้ริการ 

ท่ีทาํใหผู้รั้บบริการเกิดความพึงพอใจ (Kotler and Keller, 2012;Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1988) 

 การวดัคุณภาพการใหบ้ริการเป็นการศึกษาช่องว่างระหว่างความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการบริการท่ีดีและการรับรู้

เม่ือมาใชบ้ริการจริง ซ่ึงคุณภาพการให้บริการท่ีสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดน้ั้น การรับรู้ตอ้งมีค่ามากกว่า

ความคาดหวงั หัวข้อในการพิจารณาคุณภาพการให้บริการท่ีนิยมนํามาใช้กันมาก ได้แก่ เคร่ืองมือท่ีเรียกว่า 

SERVQUAL ของ Parasuraman et al. (1988) แบ่งคุณภาพการบริการออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความไวใ้จ หรือ

ความน่าเช่ือถือ ดา้นการสนองตอบลูกคา้ ดา้นความมัน่ใจ ดา้นความใส่ใจ และดา้นส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้ทั้งน้ี

แนวทางหน่ึงของการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนันั้น คือ การพฒันาคุณภาพการให้บริการให้ตรงหรือ

เหนือกวา่ความคาดหวงัและความตอ้งการของลูกคา้ เพ่ือใหลู้กคา้กลบัมาใชบ้ริการซํ้า 

 

2.2งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 

 สุดารัตน์ สอนศกัดา (2557) ศึกษาเร่ืองความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการให้บริการและเสนอแนวทาง 

การปรับปรุงคุณภาพของสาํนกังานตรวจสอบภาพในมหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถามดดัแปลง

จากSERVQUAL แบ่งคุณภาพการบริการออกเป็น 5 ดา้น ทาํการวดัค่าความแตกต่างของความคาดหวงัและการรับรู้ 

พบว่า มีคุณภาพบริการ จาํนวน 7 ขอ้ ท่ีไม่พึงพอใจดงัน้ี ดา้นความเป็นรูปธรรมในการบริการ จาํนวน 1 ขอ้ คือ ผู ้

ตรวจสอบขาดทกัษะในการส่ือสารท่ีชดัเจนและไม่มีประสิทธิภาพ ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้จาํนวน 3 ขอ้ คือ ผู ้

ตรวจสอบขาดความกระตือรือร้น เอาใจใส่ และความพร้อมในการใหบ้ริการแก่ผูรั้บตรวจ ผูต้รวจสอบขาดความรู้ใน

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในเร่ืองท่ีตรวจสอบ ผูต้รวจสอบขาดความเช่ียวชาญในวิชาชีพการตรวจสอบ ด้านการ

ตอบสนองต่อผูรั้บบริการ จาํนวน 1 ขอ้ คือ ช่องทางการติดต่อส่ือสารไม่หลากหลาย และไม่สะดวก ดา้นการให้

ความเช่ือมัน่ต่อผูรั้บบริการ จาํนวน 1 ขอ้ คือ การปฏิบติังานตรวจสอบยงัไม่ครอบคลุมกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงและ

ความสาํคญั ดา้นการรู้จกัเขา้ใจผูรั้บบริการ จาํนวน 1 ขอ้ คือ การใหค้าํปรึกษาท่ียงัไม่ชดัเจน ไม่ตรงกบัความตอ้งการ  

เม่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัสภาพแวดลอ้มปัจจุบนั (SWOT Analysis) โดยนาํประเดน็ขอ้มูลของผูรั้บบริการท่ีไม่พึง

พอใจตรงกบัจุดอ่อนและอุปสรรค มาเสนอแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการบริการ ไดแ้ก่ ดา้นการเพ่ิมความรู้ใน

กฎระเบียบ การใหผู้ต้รวจสอบมีความเช่ียวชาญ และมีขอ้บงัคบัในการตรวจสอบ 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 387



 พรศุภรัตน์ แสนสุนนท ์(2559) ศึกษาเร่ือง ความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการใหบ้ริการของลูกคา้ท่ีมีต่อ

หน่วยให้บริการงานเครดิตภูมิภาค กุมภวาปี จังหวดัอุดรธานี บริษัท ธนาคารสังคมไทย จํากัด(มหาชน)ใช้

แบบสอบถามดดัแปลงจากแนวคิด SERVQUAL แบ่งคุณภาพการบริการออกเป็น 5 ดา้นไดแ้ก่ ความเป็นรูปธรรม

ของการบริการ ความน่าเช่ือถือไวว้างใจ การตอบสนองต่อลูกคา้ การให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ การรู้จกัและเขา้ใจ

ลูกคา้ ผลการศึกษา พบว่า ความคาดหวงัในคุณภาพบริการอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่งทุกขอ้ ในขณะท่ีการรับรู้ใน

คุณภาพบริการอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง จาํนวน 15 ขอ้ และเห็นดว้ยจาํนวน 5 ขอ้ ความแตกต่างระหว่างความ

คาดหวงัและการรับรู้คุณภาพบริการ พบว่า มีการรับรู้ในคุณภาพบริการตํ่ากว่าความคาดหวงัในทุกดา้น จึงนาํไป

ปรับปรุงคุณภาพบริการ  

 

3. วธีิการศึกษา 

 

 ประชากร คือ ไดแ้ก่ ประชาชนผูรั้บบริการเสียภาษีรถยนต์อายุระหว่าง 18-60 ปี ท่ีอาศยัในอาํเภอเมือง จงัหวดั

อุดรธานี จาํนวน 120,966 คน (กรมการปกครอง, 2561) 

 กลุ่มตวัอย่าง ผูศึ้กษาคาํนวณกลุ่มตวัอยา่งดว้ยสูตรของ Yamane (1973)ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 ดงัน้ี 

n = 
2Ne1

N
+

       (1) 

โดยกาํหนดให ้ n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

  N = จาํนวนของประชาชนผูรั้บบริการเสียภาษี อายรุะหวา่ง 18-60 ปี ท่ีอาศยัอยูใ่นอาํเภอเมือง 

จงัหวดัอุดรธานี จาํนวน 120,966 คน 

  e = ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มท่ียอมรับได ้โดยการศึกษางานวิจยัในคร้ังน้ีไดก้าํหนดระดบั

ความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

สามารถแทนค่าตามสูตรไดด้งัน้ี 

n = 
2(0.05) 120,9661

 120,966
+

      (2) 

           = 398.68คน หรือประมาน 400 คน 

         ผูศึ้กษาไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งเกบ็ขอ้มูลจาํนวน 400คน 

     เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม ประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือนและ

ความถ่ีท่ีเขา้มาติดต่อภายในสาํนกังานขนส่งจงัหวดัอุดรธานี 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความคาดหวงัท่ีมีต่อคุณภาพการบริการของฝ่ายทะเบียนภายในสาํนกังานขนส่งจงัหวดั

อุดรธานี 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัการรับรู้ท่ีมีต่อคุณภาพการบริการของฝ่ายทะเบียนภายในสํานักงานขนส่งจงัหวดั

อุดรธานี 

        โดยแบบสอบถามส่วนท่ี 2 และ 3 ประยุกต์ใช้เคร่ืองมือจากทฤษฎีคุณภาพการให้บริการตามแนวคิดของ 

Parasuraman et al. (1988) ท่ีเรียกว่า SERVQUAL มาดดัแปลงเป็นกรอบในการตั้งคาํถามคุณภาพการให้บริการ 5 
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ดา้น ไดแ้ก่ ความเป็นรูปธรรมในการบริการความน่าเช่ือถือไวไ้จในการบริการ การตอบสนองต่อผูรั้บบริการ การให้

ความมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการและการรับรู้และเขา้ใจผูรั้บบริการ จาํนวน 31 ขอ้ ใชม้าตรวดัแบบลิเคริร์ท (Likert Scale) 

ซ่ึงแบ่งระดบัคะแนนเป็น 5 ระดบั คือ เห็นดว้ยอย่างยิ่ง เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง โดย

แบบสอบถามมีค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบคัของขอ้คาํถามในส่วนของความคาดหวงัมีค่าเท่ากบั 0.975 และใน

ส่วนของการรับรู้เท่ากบั 0.977 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล จากการแจกแบบสอบถามแก่ประชาชนผูเ้ขา้มาใชบ้ริการภายในสาํนกังานขนส่ง_จงัหวดั

อุดรธานี โดยเลือกใช้การศึกษาสุ่มเลือกตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ยึดตามความสะดวกของ

ผูต้อบแบบสอบถามและตามความสมคัรใจของผูต้อบแบบสอบถาม 

 การวิเคราะห์ข้อมูล ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการวิเคราะห์ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

การเปรียบเทียบความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการของฝ่ายทะเบียนภายในสาํนกังานขนส่ง จงัหวดั

อุดรธานี มาเปรียบเทียบหาหัวขอ้ท่ีผูรั้บบริการพึงพอใจและไม่พึงพอใจ โดยพิจารณาช่องว่าง (Quality Gap) ท่ี

เกิดข้ึนจากการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียความคาดหวงักบัการรับรู้คุณภาพการบริการโดยใชส้ถิติทดสอบที

แบบจบัคู่ (Paired Samples t-test) และนาํผลการวิเคราะห์คาํนวณแบบการทดสอบทางเดียว (One-tailed test) โดยมี

เกณฑ ์คือ  

 

 

 

 

 หลงัจากนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากหวัขอ้คุณภาพการบริการท่ีไม่ดีหรือผูรั้บบริการไม่พึงพอใจในแต่ละดา้น (การรับรู้ไม่

เป็นไปตามความคาดหวังท่ีจะได้รับบริการ) มาระดมสมองร่วมกับผู ้บริหารและฝ่ายทะเบียน เพ่ือจัดทํา 

แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการดา้นเสียภาษีรถประจาํปี สาํนกังานขนส่งจงัหวดัอุดรธานี 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1 ข้อมูลทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

ความพงึพอใจของผู้รับบริการ 

ระดบัความคาดหวงั < ระดบัการรับรู้ = พึงพอใจ 

ระดบัความคาดหวงั > ระดบัการรับรู้ = ไม่พึงพอใจ 

 

 

ชาย

47.75%
หญิง 

52.25%

 

ตํ่ากวา่ 30 ปี 

25.25%

30 – 40 ปี

32.25%

41 – 50 ปี

28.50%

51 ปี ข้ึนไป

14.00%

 

ตํ่ากวา่

ปริญญาตรี

44.75%
ปริญญาตรี

46.25%

สูงกวา่

ปริญญาตรี

5.25%

อ่ืนๆ 3.75%

 

เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา 
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รูปที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไป (ต่อ) 

 

 จากรูปท่ี 1 พบว่า กลุ่มตวัอย่างผูรั้บบริการส่วนมากเป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.25 อายุ 30-40 ปี ร้อยละ 32.25

การศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 43.25 อาชีพพนกังานเอกชน ร้อยละ 21.75 สถานภาพสมรส ร้อยละ 51.25 รายไดไ้ม่

เกิน 15,000 บาท ร้อยละ 38.25 และความถ่ีในการใชบ้ริการ 1 ปีข้ึนไปต่อคร้ัง ร้อยละ 33.50 
 

4.2 ความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการให้บริการ 

 
รูปที่ 2 ความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการ 

15.75

5.75

21.75 20.00 20.25

9.00
5.75

1.75

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

1.00

1.80

2.60

3.40

4.20

5.00

TA1
TA2

TA3
TA4

TA5

TA6

TA7

TA8

RL1

RL2

RL3

RL4

RL5
RL6

RL7RP1RP2RP3
RP4

RP5

RP6

AS1

AS2

AS3

AS4

AS5

EP1

EP2
EP3

EP4
EP5

ความคาดหวงั (E) การรับรู้ (P)

 

โสด 

42.00%สมรส 

51.25%

หยา่ร้าง 

6.25%

 

ไม่เกิน 

15,000 บาท 

38.25%

15,000 –

25,000 บาท 

27.75%

25,001 –

35,000 บาท 

22.50%

35,001 บาท 

ข้ึนไป

11.50%

อาชีพ 

 

1 - 3 เดือน/คร้ัง 

32.25%

4 - 6 เดือน/คร้ัง 

15.50%

7 - 9

เดือน/คร้ัง 

5.00%

9 - 12 เดือน/คร้ัง

8.75%

1 ปีข้ึนไป/คร้ัง 

33.50%

อ่ืนๆ 

5.00%

สถานภาพ รายไดต้่อเดือน ความถ่ีในการใชบ้ริการ 
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      จากรูปท่ี 2 แสดงให้เห็นว่าจากคุณภาพการใหบ้ริการ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ความเป็นรูปธรรมของการบริการ ความ

น่าเช่ือถือไวว้างใจ การตอบสนองต่อลูกคา้ การให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ จาํนวน 31 ขอ้ 

พบวา่ ความคาดหวงัของผูรั้บบริการ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่งทั้งหมด 31 ขอ้ ส่วนการรับรู้คุณภาพ

ของการใหบ้ริการของผูรั้บบริการ พบว่า ลูกคา้มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง 3 ขอ้ และมีความคิดเห็น

อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 28 ขอ้ 

 

4.3 การเปรียบเทียบความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการให้บริการดงัแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการ 

รหัส คุณภาพบริการ E P E-P t-test Sig. 

(1-tailed) 

แปลผล 

ความเป็นรูปธรรมในการบริการ 

TA1 พ้ืนท่ีเหมาะสม สะดวกต่อการรับบริการ 4.62 4.12 0.50 10.662 .000* ไม่พึงพอใจ 

TA2 มีผงัอธิบายขั้นตอนการบริการ  4.55 4.11 0.44 9.467 .000* ไม่พึงพอใจ 

TA3 มีป้ายประชาสมัพนัธ์จุดใหบ้ริการอยา่งชดัเจน 4.62 4.18 0.44 10.327 .000* ไม่พึงพอใจ 

TA4 มีเอกสารหรือแผ่นพบัแนะนาํการใหบ้ริการ 4.43 3.79 0.64 11.792 .000* ไม่พึงพอใจ 

TA5 นาํเอาเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใหบ้ริการลูกคา้  4.56 3.91 0.65 13.269 .000* ไม่พึงพอใจ 

TA6 การนาํอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกท่ีใชง้าน

ไดจ้ริง เพียงพอและเหมาะสม 

4.57 3.97 0.60 13.252 .000* ไม่พึงพอใจ 

TA7 มีเวบ็ไซต/์ส่ือขอ้มูลออนไลน ์ท่ีมีขอ้มูลได้

เหมาะสม สามารถสืบคน้ไดง่้าย 

4.51 3.88 0.63 13.001 .000* ไม่พึงพอใจ 

TA8 เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความสุภาพเป็นมิตร 

สร้างความประทบัใจแก่ได ้

4.62 4.15 0.47 11.206 .000* ไม่พึงพอใจ 

ความน่าเช่ือถือไว้ไจในการบริการ 

RL1 การใหบ้ริการท่ีถูกตอ้งตั้งแต่คร้ังแรกท่ีมาใช้

บริการ 

4.66 4.13 0.53 12.114 .000* ไม่พึงพอใจ 

RL2 การใหบ้ริการตรงตามเวลาท่ีไดแ้จง้ไว ้ 4.63 4.09 0.54 11.923 .000* ไม่พึงพอใจ 

RL3 เม่ือเกิดปัญหาในการใชบ้ริการ เจา้หนา้ท่ี 

แสดงความจริงใจในการแกปั้ญหานั้น 

4.60 4.17 0.43 10.178 .000* ไม่พึงพอใจ 

RL4 การไม่มีขอ้ผิดพลาดในการใหบ้ริการ 4.54 3.96 0.58 11.536 .000* ไม่พึงพอใจ 

RL5 มีการเปิด-ปิดหรือใหบ้ริการตรงตามเวลานดั

หมาย 

4.55 4.13 0.42 10.204 .000* ไม่พึงพอใจ 

RL6 การใหบ้ริการตามลาํดบัคิว 4.67 4.21 0.46 10.746 .000* ไม่พึงพอใจ 
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการ (ต่อ) 

รหัส คุณภาพบริการ E P E-P t-test Sig. 

(1-tailed) 

แปลผล 

RL7 การเกบ็รักษาขอ้มูลของลูกคา้ 4.64 4.25 0.39 10.075 .000* ไม่พึงพอใจ 

การตอบสนองต่อผู้รับบริการ 

RP1 เจา้หนา้ท่ีมีการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว 4.66 4.09 0.57 13.387 .000* ไม่พึงพอใจ 

RP2 เจา้หนา้ท่ีเปิดโอกาสใหซ้กัถามถึงขอ้สงสยัได ้ 4.64 4.13 0.51 12.980 .000* ไม่พึงพอใจ 

RP3 เจา้หนา้ท่ีแจง้ใหท้ราบอยา่งชดัเจนวา่จะให ้

บริการเม่ือใด 

4.59 4.08 0.51 11.105 .000* ไม่พึงพอใจ 

RP4 เจา้หนา้ท่ีมีความพร้อมในการใหบ้ริการ 4.63 4.13 0.50 12.520 .000* ไม่พึงพอใจ 

RP5 เจา้หนา้ท่ีมีความยินดี กระตือรือร้น และเตม็

ใจใหบ้ริการ 

4.65 4.15 0.50 12.852 .000* ไม่พึงพอใจ 

RP6 มีช่องทางการจ่ายภาษีท่ีหลากหลาย เช่น 

เคานเ์ตอร์เซอร์วิส จ่ายออนไลน ์เป็นตน้  

4.55 3.86 0.69 12.483 .000* ไม่พึงพอใจ 

การให้ความมัน่ใจแก่ผู้รับบริการ 

AS1 การทาํงานของเจา้หนา้ท่ีสามารถตรวจสอบ

ได ้

4.60 4.04 0.56 12.031 .000* ไม่พึงพอใจ 

AS2 มีการดาํเนินงานไปตามแผนขั้นตอนท่ีไดแ้จง้

ไว ้

4.61 4.19 0.42 9.751 .000* ไม่พึงพอใจ 

AS3 รู้สึกปลอดภยัเม่ือใชบ้ริการ 4.63 4.28 0.35 9.363 .000* ไม่พึงพอใจ 

AS4 เจา้หนา้ท่ี สามารถใหค้าํแนะนาํและคาํปรึกษา

เม่ือเกิดปัญหาระหวา่งการใหบ้ริการ 

4.64 4.18 0.46 12.060 .000* ไม่พึงพอใจ 

AS5 เจา้หนา้ท่ี มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ใหบ้ริการ ไม่หวงัผลประโยชนจ์าก

ผูรั้บบริการ 

4.65 4.17 0.48 12.084 .000* ไม่พึงพอใจ 

การรับรู้และเข้าใจผู้รับบริการ 

EP1 เจา้หนา้ท่ีมีการเอาใจใส่ใหบ้ริการอยา่งเท่า

เทียม เหมือนกนัทุกราย และไม่เลือกปฏิบติั 

4.68 4.19 0.49 12.346 .000* ไม่พึงพอใจ 

EP2 เจา้หนา้ท่ีมีเขา้ใจในความตอ้งการของ

ผูรั้บบริการและวตัถุประสงคข์องงาน 

4.59 4.19 0.40 9.851 .000* ไม่พึงพอใจ 

EP3 เม่ือผูรั้บบริการมีขอ้สงสยั เจา้หนา้ท่ีให้

คาํปรึกษาไดอ้ยา่งชดัเจนตรงตามความ

ตอ้งการของผูรั้บบริการ 

4.59 4.16 0.43 10.572 .000* ไม่พึงพอใจ 
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการ (ต่อ) 

รหัส คุณภาพบริการ E P E-P t-test Sig. 

(1-tailed) 

แปลผล 

EP4 เจา้หนา้ท่ีมีการรับฟังความคิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะจากผูรั้บบริการ 

4.58 4.09 0.49 11.171 .000* ไม่พึงพอใจ 

EP5 การเอาใจใส่ในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 4.61 4.20 0.41 10.124 .000* ไม่พึงพอใจ 

หมายเหตุ: ความคาดหวงั(E) การรับรู้(P)ความแตกต่าง(Gap: E-P) 

                * แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

  จากตารางท่ี 1 พบว่า ค่าเฉล่ียของความคาดหวงัสูงกว่าการรับรู้ทุกขอ้และดา้น แสดงว่าผูรั้บบริการไม่พึงพอใจ

คุณภาพบริการของ สาํนกังานขนส่ง จงัหวดัอุดรธานีทุกดา้น 

  จากผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัการศึกษาของพรศุภรัตน์ แสนสุนนท ์(2559) พบว่า ความคาดหวงัในคุณภาพ

บริการ 5 ดา้นไดแ้ก่ ความเป็นรูปธรรมของการบริการ ความน่าเช่ือถือไวว้างใจ การตอบสนองต่อลูกคา้ การใหค้วาม

เช่ือมัน่ต่อลูกคา้ การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ อยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่งทุกขอ้ การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง

ความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพบริการ พบวา่ มีการรับรู้ในคุณภาพบริการตํ่ากวา่ความคาดหวงัในทุกดา้น จึงนาํไป

ปรับปรุงคุณภาพบริการ  
 

4.4 แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการด้านเสียภาษรีถประจาํปีกรณีศึกษา สํานักงานขนส่ง จงัหวดัอุดรธานี 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ค่าเฉล่ียของความคาดหวงัพบว่าสูงกว่าการรับรู้ทุกขอ้และทุกดา้น แสดงว่าผูรั้บบริการไม่

พึงพอใจคุณภาพบริการทุกดา้น จึงไดน้าํมาระดมสมองร่วมกบัผูบ้ริหารและฝ่ายทะเบียน เพ่ือเสนอและจดัทาํแนว

ทางการปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการดา้นเสียภาษีรถประจาํปี สาํนกังานขนส่งจงัหวดัอุดรธานี ไดจ้าํนวนทั้งหมด 

4 โครงการ เพ่ือเป็นแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการในแต่ละดา้น ไดแ้ก่ โครงการท่ี 1 ขนส่งอุดรแสน

สะดวก จดัทาํข้ึนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการบริการดา้นความเป็นรูปธรรมในการบริการท่ีผูรั้บบริการไม่พึงพอใจใน

ทุกข้อ โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมเก้าอ้ีในการนั่งรอ ติดตั้ งสัญญาณไวไฟ (WiFi) ภายในองค์กรและการทาํป้าย

ประชาสัมพนัธ์ขั้นตอนในการใหบ้ริการ โครงการท่ี 2 นดัหมายผ่านสมาร์ทคิว (DLT Smart Queues) จดัทาํข้ึนเพ่ือ

ปรับปรุงคุณภาพการบริการดา้นความน่าเช่ือถือไวไ้จในการบริการท่ีผูรั้บบริการไม่พึงพอใจในหวัขอ้การใหบ้ริการ

ตรงตามเวลาท่ีไดแ้จง้ไว ้การใหบ้ริการตามลาํดบัคิว โดยมีเป้าหมายเพ่ือนาํเอาส่ือเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใชใ้นการ

นดัหมายเวลาในการใชบ้ริการ โครงการท่ี 3 เพ่ิมช่องทางการชาํระภาษีรถประจาํปี จดัทาํข้ึนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ

การบริการในดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการไม่พึงพอใจในหัวขอ้การใหบ้ริการท่ีรวดเร็วและมีช่องทางการจ่าย

ภาษีท่ีหลากหลาย เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส การเสียภาษีออนไลน์ เป็นต้น โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมช่องทางใน 

การติดต่อชาํระภาษีรถประจาํปีและเพ่ิมความสามารถในการให้บริการแก่ประชาชน และโครงการท่ี 4 ขวญัใจ

มหาชน เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการบริการในดา้นการรับรู้และเขา้ใจผูรั้บบริการท่ีลูกคา้ไม่พึงพอใจทุกขอ้ โดยมี

เป้าหมายเพ่ือเพ่ือประสิทธิภาพในการบริการของเจา้หนา้ท่ีและเอาใจใส่ผูรั้บบริการมากยิ่งข้ึน 
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5.  สรุปผลการศึกษา 

 

      จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างผูรั้บบริการส่วนมากเป็นเพศหญิง อายุ 30-40 ปี การศึกษาปริญญาตรี อาชีพ

พนกังานเอกชน สถานภาพสมรส รายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาท และความถ่ีในการใชบ้ริการ 1 ปีข้ึนไปต่อคร้ัง ความ

คาดหวงัมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 31 หวัขอ้ การรับรู้มีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 3 หวัขอ้ 

อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 28 หวัขอ้ ค่าเฉล่ียของความคาดหวงัสูงกวา่การรับรู้ทุกดา้น แสดงวา่ผูรั้บบริการไม่พึงพอใจทุก

ดา้น จึงไดท้าํการเสนอแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการท่ีตอบสนองต่อคุณภาพบริการท่ีเป็นลาํดบัสาํคญั

ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นความเป็นรูปธรรมในการบริการ 2) ดา้นความน่าเช่ือถือไวไ้จในการบริการ 3) ดา้นการ

ตอบสนองต่อผูรั้บบริการ และ 4) ดา้นการรับรู้และเขา้ใจผูรั้บบริการ มีจาํนวนโครงการทั้งหมด 4 โครงการ คือ 1) 

ขนส่งอุดรแสนสะดวก 2) นดัหมายผ่านสมาร์ทคิว 3) เพ่ิมช่องทางการชาํระภาษีรถประจาํปี และ 4) ขวญัใจมหาชน 

โดยหลงัจากดาํเนินโครงการไปแลว้นั้นส่งผลใหป้ระชาชนผูเ้ขา้รับบริการมีความพึงพอใจมากข้ึน 
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การรับรู้ความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กรที่มีอทิธิพลต่อความภกัดขีองตรา

สินค้าร้านสะดวกซ้ือ SPAR 

The Impact of Corporate Social Responsibility Perception on Brand Loyalty: 

SPAR Convenience Stores 

ณฐัชา บุญตา และลดัดาวลัย์ เลขมาศ   

Natcha Bunta and Laddawan Someran  

บทคัดย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัการรับรู้ความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร และระดบัความ

ภกัดีต่อตราสินคา้ เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรกบัความภกัดี

ต่อตราสินคา้ ร้านสะดวกซ้ือ SPAR กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้เคยใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือ SPAR 

สาขาศรีนครินทร์ของบริษทั บางจาก รีเทล จาํกดั 384 คน โดยการวิเคราะห์สถิติ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ พบว่า 1. ระดบัการ

รับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร ผูใ้ชบ้ริการมีการรับรู้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยรับรู้ดา้นปัจจยันาํเขา้ 

มากท่ีสุด (x ̅ = 4.57) รองลงมาดา้นผลลพัธ์ภายนอก (x ̅ = 4.5) และดา้นผลลพัธ์ภายใน (x ̅ = 4.49) 2. ระดบั

ความภกัดีต่อตราสินคา้ ผูใ้ชบ้ริการมีความภกัดีระดบัมากท่ีสุด เช่นกนั โดยภกัดีในดา้นความรู้สึก มากท่ีสุด (x ̅ 
= 4.55) รองลงมาเป็นดา้นพฤติกรรม (x ̅ = 4.51) 3. ความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ความรับผิดชอบต่อสงัคมของ

องคก์รกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ ร้านสะดวกซ้ือ SPAR พบว่า การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 

ดา้นปัจจยันาํเขา้ ดา้นผลลพัธ์ภายนอก ดา้นผลลพัธ์ภายใน มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อตราสินคา้ ร้าน

สะดวกซ้ือ SPAR  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 

 

คาํสาํคัญ: ร้านสะดวกซื้อ SPAR, การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร, 2. ความภักดีของตราสินค้า

ร้านสะดวกซื้อ SPAR 
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ABSTRACT 

 

This study aims to study the level of perception of corporate social responsibility. And brand loyalty level to 

study the relationship between perceived corporate social responsibility and brand loyalty SPAR 

convenience store. The sample group in this study is those who used to use the SPAR convenience store, 

Srinakarin branch of Bangchak Retail Company Limited, using 384 questionnaires. Is an educational tool 

and analyze statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation And to test the hypothesis by 

multiple regression analysis 1. The level of perception of corporate social responsibility found that users of 

the SPAR convenience store have the highest level of awareness. By recognizing the most input factors (x ̅ = 

4.57), followed by external results (x ̅ = 4.5) and internal results (x ̅ = 4.49) 2. Brand loyalty level, found that 

users of SPAR convenience stores have the highest level of loyalty as well, most loyal (x ̅ = 4.55), followed 

by behavior (x ̅ = 4.51) 3. Relationship between perception of corporate social responsibility and brand 

loyalty SPAR convenience store found that awareness of corporate social responsibility Import factors 

External results Internal results Is related to brand loyalty SPAR convenience store with significant statistic 

significance at level 0.05 

 

Keywords:  SPAR Convenience Stores, The Impact of Corporate Social Responsibility, Perception on Brand 

Loyalty 
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1. บทนํา 

 

     ปัจจุบนัขยะหรือส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดภาวะโลกร้อน คือ ถุงพลาสติกซ่ึงเป็นท่ีนิยมอยา่งแพร่หลายอยา่งมากในเมือง

ใหญ่หรือชุมชนในชนบท เพราะช่วยอาํนวยความสะดวกสบายในการซ้ือสินคา้ตามห้างสรรพสินคา้ ร้าน

สะดวกซ้ือ และร้านคา้ชุมชน รวมทั้งใชใ้ส่อาหารและเคร่ืองด่ืม ถุงพลาสติกเป็นของใชท่ี้มีอายุการใชง้านสั้น 

พร้อมเป็นขยะทนัทีหลงัการใช ้โดยขอ้มูลจากกรมควบคุมมลพิษ พบว่า มีขยะพลาสติก และโฟม 2.7 ลา้นตนั 

หรือเฉล่ีย 7,000 ตนั/วนั ในจาํนวนน้ีเป็นถุงพลาสติกถึงร้อยละ 80 หรือ 5,300 ตนั/วนั และถุงพลาสติกเป็น

บรรจุภณัฑท่ี์ใชเ้วลาในการย่อยสลายยาวนานมากประมาณ 450 ปี ซ่ึงประเทศไทยถูกจดัอยู่ในอนัดบัท่ี 6 ของ

โลก ท่ีปล่อยขยะพลาสติกลงมหาสมุทร (ภวรัญชนรั์ตน ์ภู่วิจิตร์, 2555)  ในปัจจุบนัซุปเปอร์มาร์เก็ต SPAR จาก

บริษทั บางจาก รีเทล จาํกดั (บางจาก รีเทล จาํกดั, 2561) ไม่เห็นแก่ผลประโยชนข์องตนเอง และยงัมองเห็นถึง

ผลกระทบท่ีจะตามมาอีกหลาย ๆ อย่าง SPAR จึงมีการจดักิจกรรมรณรงคล์ดใชถุ้งพลาสติก ลดโลกร้อน โดย

การรณรงค์ปลูกฝังบุคลากรในองค์กรทุกระดับ ตลอดจนเป็นองค์กรคา้ปลีกของไทยมีแคมเปญลดการใช้

ถุงพลาสติกอย่างจริงจงัเพ่ือเชิญชวนใหลู้กคา้ปฏิเสธการรับถุง เพ่ือใหลู้กคา้มีส่วนร่วมในการลดมลพิษใหโ้ลก 

ดว้ยการรณรงคใ์ชถุ้งผา้แทนทั้งน้ี บางจากฯ ไดน้าํร่องรณรงคก์ารใชถุ้งกระดาษและถุงผา้ในร้านสะดวกซ้ือร้าน 

SPAR ทุกสาขา เพ่ือลดการใชถุ้งพลาสติก 

     ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ช่วยสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัธุรกิจ ในงานวิจยัของมหาวิทยาลยัฮาร์

วาร์ด พบวา่ ความรับผิดชอบต่อสงัคมของธุรกิจช่วยสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อสงัคม และชุมชน จึงเป็นผลดีใหก้บั

บริษทัหากถึงคราววิกฤติกจ็ะไดรั้บโอกาสจากลูกคา้ในการสนบัสนุนเพ่ือต่อสู้วิกฤติมากกวา่บริษทัท่ีไม่ไดส้ร้าง

ความรับผิดชอบชอบต่อสังคม นอกจากน้ี ยงัช่วยสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบันักลงทุนและช่วยบริษทัในการ

เขา้ถึงแหล่งเงินทุน  ซ่ึงมีผลต่อยอดขายมากถึง 4 เท่าและมีการเจริญเติบโตของการจา้งงานถึง 8 เท่า โดยเทียบ

กบับริษทัท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูถื้อหุ้นแต่เพียงอย่างเดียว ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ช่วย

สร้างการเรียนรู้และสร้างนวตักรรมใหม่ๆ เช่น ในขณะท่ีอินเดียไม่มีไฟฟ้า ฮิวเลตต์แพคการ์ดได้เข้ามา

ช่วยเหลือดา้นเทคโนโลยีในชุมชนของอินเดีย โดยคิดคน้เคร่ืองพรินเตอร์เพ่ือแกไ้ขปัญหาเร่ืองไฟฟ้า จนใน

ท่ีสุดนวตักรรมน้ีถูกนาํมาใชใ้นผลิตรถ Hybrid ของบริษทั Toyota ท่ีใชไ้ดท้ั้งเช้ือเพลิงและไฟฟ้า เม่ือเทียบกบั

รถปกติ ปล่อยมลพิษเพียง 10% และใชน้ํ้ ามนัเพียงคร่ึงหน่ึงของรถยนตป์กติ นวตักรรมดงักล่าวน้ีทาํใหร้ถยนต์

กลายเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และสุดทา้ยช่วยสร้างประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน คือ 

ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจช่วยลดตน้ทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างความมัน่คงในการดาํเนิน

ธุรกิจมากยิ่งข้ึน 

(www.kriengsak.com/issues/csr) 
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     ดงันั้น ผูท้าํวิจยัจึงทาํการศึกษาเร่ือง การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดี

ของตราสินคา้ร้านสะดวกซ้ือ SPAR เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมของ

องค์กรกบัความภกัดีต่อตราสินคา้โดยศึกษาว่าการรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิต่อความภกัดีต่อตรา

สินคา้ มากหรือนอ้ยเพียงใด เพ่ือนาํผลการวิจยัไปปรับปรุงและพฒันาใหดี้ยิ่งข้ึน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวทางการทํากิจกรรมเพ่ือแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กร 

 

1. ปัจจยันาํเขา้ คือ การแสดงความรับผิดชอบในรูปแบบกิจกรรมท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อ 

สงัคม ซ่ึงกิจกรรมต่างๆ จะมี 6 รูปแบบ ดงัต่อไปน้ี (จิรัชญา โยธาอภิรักษ,์ 2551: 18) คือแนวทางในการส่งเสริม

การรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม, แนวทางในการทาํการตลาดท่ีอิงการกุศล, แนวทางการทาํการตลาดเพ่ือ

สังคมขององค์กรในแกไ้ขปัญหาทางสังคม, แนวทางการบริจาคทางตรง, แนวทางการอาสาสมคัรในการ

ช่วยเหลือชุมชน และแนวทางการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม 

     2. ผลลพัธ์ภายนอก เป็นการดาํเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอกซ่ึงรูปแบบกิจกรรม มี 3 รูปแบบ

กิจกรรมดงัน้ี (สถาบนัไทยพฒัน,์ 2554)   

  2.1 ผลลพัธ์จากความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงตอบสนอง เป็นการดาํเนินความรับผิดชอบต่อสังคมท่ี

ตอบสนองต่อประเดน็ปัญหาหรือขอ้ร้องเรียน 

  2.2 ผลลพัธ์จากความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ

องคก์รแบบ “เชิงรุก” โดยองคก์รจะยกระดบัจากการเป็นเพียงบริษทัท่ีสามารถปฏิบติัไดต้ามขอ้กาํหนด หลกั

ความรับผิดชอบ หรือมาตรฐานความรับผิดชอบทางสากล ไปสู่การเป็นผูริ้เร่ิม 

  2.3 ผลลพัธ์จากความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงสร้างสรรค ์เป็นการดาํเนินความรับผิดชอบต่อสังคมใน

ลกัษณะของการลงมือทาํก่อนท่ีจะเกิดปัญหาข้ึน 

      3. ผลลพัท์ภายใน เป็นผลท่ีเกิดจากกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีสัมพนัธ์กบักระบวนการดาํเนิน

ธุรกิจประกอบกนั 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ (สถาบนัไทยพฒัน,์ 2554)   

  3.1 ผลลพัท์ท่ีเกิดจากการทาํกิจกรรมเพ่ือสังคม ซ่ึงผลลพัธ์ดงักล่าวจะเกิดข้ึนไดอ้งค์กรจะต้องทาํ

กิจกรรมเพ่ือสงัคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อสงัคม 

  3.2 ผลลพัทท่ี์เกิดจากการทาํธุรกิจเพ่ือสงัคม เป็นกิจกรรมเพ่ือสงัคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อผูมี้ส่วน

ไดเ้สียขององคก์ร 

  3.3 ผลลัพท์ท่ีเกิดจากการทําองค์กรเพ่ือสังคม คือ องค์กรท่ีจัดตั้ งข้ึนเพ่ือช่วยเหลือสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้มโดยไม่หวงัผลกาํไร  
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2.2 ความภักดต่ีอลูกค้าในด้านพฤตกิรรม 

 

     ไชยพศ ร่ืนมล (2558:8) กล่าวว่า พฤติกรรมการใชบ้ริการซํ้ าของลูกคา้ต่อสินคา้และบริการขององค์กรนั้น 

เป็นพฤติกรรมท่ีคงทนของลูกคา้จากความรู้สึกเคยชิน 

 

2.3 ความภักดต่ีอลูกค้าในด้านความรู้สึก 

 

     ไชยพศ ร่ืนมล (2558:12) กล่าวว่า การท่ีลูกคา้มีความรู้สึกภกัดีต่อตราสินคา้นั้นเน่ืองจากเขาเหล่านั้นมีความ

ช่ืนชอบต่อองคก์ร โดยส่ิงเหล่าน้ีจะสั่งสมเป็นคุณค่าหรือทรัพยสิ์นของตราสินคา้หรือบริการท่ีนอกเหนือจาก

บทบาทหนา้ท่ีของตราสินคา้เพียงลาํพงัทาํให้การบริหารความสัมพนัธ์ของลูกคา้ตอ้งเขา้มามีบทบาท และมี

อิทธิพลนอกเหนือจากความคิดของผูบ้ริโภคและความรู้สึกท่ีใกลชิ้ดความผูกพนักบัลูกคา้ผ่านความไวว้างใจ

นัน่เอง 

     สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชูศกัด์ิ นพถาวร (2558) ท่ีไดท้าํการศึกษา การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมของ

องค์กร ช่ือเสียงตราสินค้า และบุคลิกภาพตราสินค้าท่ีมีอิทธิพลต่อความภักดีตราสินค้าของเอสซีจี มี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความรับผิดชอบต่อสัมคมขององค์กรช่ือเสียงตราสินคา้

และบุคลิกภาพสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ของเอสซีจี ผลการวิจยัพบวา่ การรับรู้กิจกรรมความ

รับผิดชอบต่อสังคมของเอสซีจี  ประกอบดว้ย ปัจจยันาํเขา้ ปัจจยัภายใน และผลลพัธ์ภายนอก มีอิทธิพลต่อ

ความภกัดี และตวัแปรทุกตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนั ไดแ้ก่ ดา้นความรู้สึก และดา้นพฤติกรรม ซ่ึงถือว่ามีความ

โดดเด่นมากท่ีทาํให้ตราสินค้ามีช่ือเสียงท่ีดีโดยเฉพาะ ด้านความน่าเช่ือถือ และบุคลิกภาพตราสินค้า มี

ความสามารถท่ีชดัเจนทาํใหผู้บ้ริโภคช่ืนชอบจนกลายเป็นความภกัดีต่อสินคา้ เพราะคุณภาพตราสินคา้เอสซีจี

ตรงกบัความคาดหวงั 

 

 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 399



วธีิการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 

     ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ศึกษาเป็นผูท่ี้เคยใช้บริการร้านสะดวกซ้ือ SPAR สาขาศรีนครินทร์ของ

บริษทั บางจาก รีเทล จาํกดั โดยการคาํนวณหากลุ่มตวัอย่าง กรณีท่ีไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน และ

ตอ้งการประมาณค่าเฉล่ียของประชากร (Cochran, 1977 อา้งใน ธีรวฒิุ เอกะกลุ, 2543) 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็ข้อมูล 

 

     เคร่ืองท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถามชนิดปลายปิด จาํนวน 384 ชุด ทั้งหมด  3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 

คาํถามเก่ียวกบัการรู้จกัโครงการของร้าน SPAR และขอ้มูลส่วนบุคคล รวม 7 ขอ้ ( ขอ้ 1-7 ) ส่วนท่ี 2 คาํถาม

เก่ียวกบัการรับรู้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของร้าน SPAR รวม 20 ขอ้ ( ขอ้ 1-20 ) มีเกณฑก์ารให้

คะแนน และเกณฑก์ารจดัแบ่งเป็น 5 ระดบั แบบอนัตรภาคชั้น (Class Interval) (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) และ

ส่วนท่ี 3 คาํถามเก่ียวกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ของร้าน SPAR  รวม 8 ขอ้ ( ขอ้ 1-8 ) มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

และเกณฑก์ารจดัแบ่งเป็น 5 ระดบั แบบอนัตรภาคชั้น (Class Interval) (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

     ในการวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดเ้กบ็รวบรวมแบบสอบถามจาํนวน 384 ชุด ทาํการตรวจสอบ

ความถูกตอ้งทาํการลงรหัส และนาํขอ้มูลทั้งหมดไปประมวลผลโดยโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีเหมาะสม เพ่ือ

วิเคราะห์ค่าทางสถิติต่างๆ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

     1. วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา เพ่ือวิเคราะห์ตัวแปรหรืออธิบายค่าสถิติของขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม 

ทั้งหมด 3 ส่วน เช่น แจงความถ่ี, ค่าร้อยละ, ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ขอ้มูลขอ้มูล

ส่วนบุคคล การรู้จกัโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ของร้าน SPAR และความภกัดีของตราสินค้าร้าน

สะดวกซ้ือ SPAR 

     2. วิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน เพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติท่ีเหมาะสมใน

การหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรตน้และตวัแปรตาม (การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสงัคม และ ความภกัดีต่อตรา

สินคา้) โดยใชส้ถิติ การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ 
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ผลการวจิัยและอภิปราย 

สรุปผลการวจิยัเชิงพรรณนา 

 

     จากผลการวิเคราะห์กลุ่มตวัอย่างทั้งหมดจาํนวน 384 คนส่วนใหญ่รู้จกัโครงการรณรงค์ไม่รับถุงพลาสติก 

“ไม่รับถุง คุณช่วยโลก” จาํนวน 370 คน, รู้จกัโครงการรับบริจาคถุงผา้ใส่ยากลบับา้น มอบใหก้บัโรงพยาบาล

ทัว่ประเทศ จาํนวน 365 คน, รู้จกัโครงการรับบริจาคถุงผา้ใส่ยากลบับา้น มอบใหก้บัโรงพยาบาลทัว่ประเทศ 

จาํนวน 365 คน และรู้จกัโครงการลดใชห้ลอดพลาสติก โดยใชแ้กว้ปิดฝายกด่ืม จาํนวน 361 คนส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย จาํนวน 228 คน เพศหญิง จาํนวน 156 คน มีช่วงอายุ 31-40 ปี จาํนวน 290 คน อยู่ในระดบัการศึกษา

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จาํนวน 326 คน มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 172 คนสถานภาพโสด จาํนวน 

263 คน และส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 20,001-30,000 บาท จาํนวน 208 คน 

สรุปผลการวจิัยเชิงอนุมาน 

 

     จากผลการวิเคราะห์กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดจาํนวน 384 คน ผลวิจยัพบวา่ ค่า Reliability ของตวัแปรตน้ในส่วน

ของปัจจยันาํเขา้มีค่า Cronbach's Alpha สูงกว่า 0.7 และพบว่ากลุ่มตวัอย่างจาํนวน 384 คนมีระดบัการรับรู้ต่อ

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรดา้นปัจจยันาํเขา้ มีการรับรู้อยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 

4.57  

     ส่วนค่า Reliability ของตวัแปรตน้ในส่วนของผลลพัธ์ภายนอกมีค่า Cronbach's Alpha สูงกวา่ 0.7 ระดบัการ

รับรู้ต่อความรับผิดชอบต่อสงัคมขององคก์รดา้นผลลพัธ์ภายนอก มีการรับรู้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย

รวมอยูท่ี่ 4.5 ในส่วนของผลลพัธ์ภายในมีค่า Cronbach's Alpha สูงกวา่ 0.7 มีระดบัการรับรู้ต่อความรับผิดชอบ

ต่อสงัคมขององคก์รดา้นผลลพัธ์ภายใน มีการรับรู้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 4.49 

     ส่วนค่า Reliability ของตวัแปรตาม ในส่วนของพฤติกรรมมีค่า Cronbach's Alpha สูงกว่า 0.7 มีระดบัการ

รับรู้ต่อความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รดา้นผลลพัธ์พฤติกรรม มีการรับรู้อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย

รวมอยูท่ี่ 4.51 ตามในส่วนของความรู้สึกมีค่า Cronbach's Alpha สูงกวา่ 0.7 มีระดบัการรับรู้ต่อความรับผิดชอบ

ต่อสงัคมขอองคก์รดา้น มีการรับรู้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 4.55 
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อภิปรายผล 

 

     จากการศึกษาดา้นปัจจยันาํเขา้ ดา้นผลลพัธ์ภายนอก ดา้นผลลพัธ์ภายใน มีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ร้าน

สะดวกซ้ือ SPAR โดยการเกบ็แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 384 ชุด สามารถนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลตาม

สมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้3 สมมติฐาน ดงัน้ี 

สมมตฐิานที่ 1 ดา้นปัจจยันาํเขา้มีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ร้านสะดวกซ้ือ SPAR 

     ผลการวิจัยพบว่า ด้านปัจจัยนําเข้ามีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าร้านสะดวกซ้ือ SPAR ซ่ึงสนับสนุน

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ในส่วนของดา้นการรับรู้ถึงปัจจยันาํเขา้โดยมีจาํนวนขอ้คาํถาม 4 ขอ้หลกั ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย

แตกต่างกนัออกไป คือ ผูใ้ชบ้ริการมีการรับรู้ว่าร้าน SPAR เป็นองคก์รท่ีมีการพฒันาคุณภาพและบริการใหม่ๆ 

ดว้ยการใส่ใจในส่ิงแวดลอ้มอยู่เสมอ, ร้าน SPAR เป็นองคก์รท่ีใส่ใจในส่ิงแวดลอ้ม, ร้าน SPAR มีการส่งเสริม

ให้พนกังานมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และร้าน SPAR ให้ความสําคญักบัชุมชน มุ่ง

พฒันาสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชูศกัด์ิ นพถาวร (2558) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการ

รับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร ช่ือเสียงตราสินคา้ และบุคลิกภาพตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดี

ตราสินคา้ของเอสซีจี โดยกาํหนดกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 400 คน พบว่า การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมของ

องคก์รมีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ 

สมมตฐิานที่ 2 ดา้นผลลพัธ์ภายนอกมีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ร้านสะดวกซ้ือ SPAR 

     ผลการวิจยัพบว่า ดา้นผลลพัธ์ภายนอกมีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ร้านสะดวกซ้ือ SPAR ซ่ึงสนบัสนุน

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ในส่วนของดา้นการรับรู้ถึงผลลพัธ์ภายนอกโดยมีจาํนวนขอ้คาํถาม 3 ขอ้ เม่ือท่านตอ้งซ้ือ

สินคา้ ท่านจะนึกถึงร้าน SPAR เป็นอนัดบัตน้ๆ เน่ืองจากร้าน SPARทาํประโยชนเ์พ่ือสงัคม, โครงการของร้าน 

SPAR ทาํใหท่้านรู้สึกผูกพนัและภกัดีต่อร้านสพาร์ และท่านพร้อมจะสนบัสนุนกิจกรรมของร้าน SPAR ต่อไป

ขา้งหนา้ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิภาดา วีระสัมฤทธ์ิ (2553) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม

ขององคก์ร (CSR) ท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 

โดยกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 385 ตวัอยา่ง พบวา่ ความรับผิดชอบต่อสงัคมขององคก์ร (CSR) ส่งผลต่อความ

จงรักภกัดีของลูกคา้ของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 

สมมตฐิานที่ 3 ดา้นผลลพัธ์ภายในมีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ร้านสะดวกซ้ือ SPAR 

     ผลการวิจยัพบว่า ดา้นผลลพัธ์ภายในมีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ร้านสะดวกซ้ือ SPAR ซ่ึงสนบัสนุน

สมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ในส่วนของด้านการรับรู้ถึงผลลพัธ์ภายในโดยมีจาํนวนข้อคาํถาม 5 ข้อ คือท่านจะทาํ

ประโยชน์เพ่ือสังคมมากข้ึนเพราะไดแ้บบอย่างจากร้าน SPAR, ท่านรู้จกัโครงการของร้าน SPAR เป็นอย่างดี, 

ท่านมีความเขา้ใจเหตุผลของการทาํโครงการของร้าน SPAR , ท่านช่ืนชอบโครงการของร้าน SPAR อยากให้
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ทาํอย่างต่อเน่ือง และท่านจะเขา้ร่วมโครงการกบัทางร้าน SPAR ทุกคร้ังท่ีมีโอกาส และสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ พฒันพงษ ์นาชยัลาน (2014) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการรับรู้ภาพลกัษณ์ความรับผิดชอบต่อสังคมกบัความภกัดีใน

ตราของธนาคารไทยพาณิชยจ์าํกดั(มหาชน) โดยกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 400 คน พบวา่ การรับรู้ภาพลกัษณ์

ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีในตราสินคา้ของธนาคารไทยพาณิชย ์

จาํกดั(มหาชน) 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการบริหารจดัการการตลาด 

 

     จากการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ 

โดยการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 384 คน มีขอ้เสนอแนะในการบริหารจดัการการตลาด ดงัน้ี 

     1.ดา้นปัจจยันาํเขา้ ร้านสะดวก SPAR ควรพฒันาคุณภาพและบริการใหม่ๆ ดว้ยการใส่ใจในส่ิงแวดลอ้มอยู่

สมํ่าเสมอ และควรมุ่งสนบัสนุนใส่ใจใหส้งัคมและชุมชนมีรายไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

     2.ดา้นผลลพัธ์ภายนอก ควรทาํใหลู้กคา้รู้สึกผกูพนัและภกัดีต่อร้าน เพ่ือใหเ้กิดการซ้ือซํ้า 

     3.ดา้นผลลพัธ์ภายใน บริษทัฯควรเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บัสังคมในดา้นส่ิงแวดลอ้มและสนบัสนุนโครงการ

ดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับวจิยัคร้ังต่อไป 

1.ควรกระจายแบบสอบถาม เพ่ือเกบ็รวบรวมขอ้มูลในเขต สาขา อ่ืนๆ เพ่ิมเติม 

เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีหลากหลาย และแตกต่างมากยิ่งข้ึน และนาํมาเปรียบเทียบผลกบัการศึกษาในคร้ังน้ีได ้

2. ควรเกบ็ขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์เชิงลึก เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความละเอียดมากข้ึน และเขา้ใจใน

บริบทของการศึกษามากข้ึน  

 

เอกสารอ้างองิ 
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2.2 ภาคผนวก 

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

 R R Square Sig. 

การรับรู้ถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมขององคก์ร .85 .72 .00 

 

ตารางที่ 2  แสดงผลค่าประมาณสมัประสิทธ์การถดถอย 

ตวัแปรตน้ 

ค่าสมัประสิทธ์ิท่ีไม่ได้

มาตรฐาน 

ค่าสมัประสิทธ์ิ

ท่ีไดม้าตรฐาน t Sig. 

B Std. Error Beta 

กา
รรั

บ
รู้ค

วา
ม

รับ
ผิด

ชอ
บ

ต่อ

 

(Constant) .471 .137  3.443 .001 

ปัจจยันาํเขา้ .374 .053 .339 7.060 .000 

ผลลพัทภ์ายนอก .212 .036 .246 5.812 .000 

ผลลพัทภ์ายใน .310 .045 .342 6.942 .000 
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ปัจจยันาํเขา้ 

 
ความภกัดีต่อตรา

สินคา้ร้านสะดวกซ้ือ 

SPAR 

(ß = 0.339, Sig. = 0.000*) 

ผลลพัธ์ภายใน 

(ß = 0.342, Sig. = 0.000*) 

ผลลพัธ์ภายนอก 

(ß = 0.246, Sig. = 0.000*) 

ภาพที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

 

สมมตฐิาน ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

H1: ปัจจยัดา้นปัจจยันาํเขา้ มีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ร้านสะดวก

ซ้ือ SPAR 
ยอมรับสมมติฐาน 

H2: ปัจจยัดา้นผลลพัธ์ภายใน มีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ร้าน

สะดวกซ้ือ SPAR 
ยอมรับสมมติฐาน 

H3: ปัจจยัดา้นผลลพัธ์ภายนอก มีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ร้าน

สะดวกซ้ือ SPAR 
ยอมรับสมมติฐาน 

รูปที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

H1a 

H1b 

H1c 
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ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 

มีผลต่อการตดัสินใจเช่าหอพกัเอกชนของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

Product factors, price factors, place factors affect the decision to rent a private 

dormitory of students in Bangkok. 

ณฐัฐา นกแก้ว* และ ผศ.ดร.ลดัดาวลัย์ เลขมาศ** 

Natta Nokkaew* And Asst.Prof.Dr.LADDAWAN LEKMAT ** 

บทคดัย่อ 

     การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือสํารวจพฤติกรรมการเช่าหอพกัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษา

ระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ (Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจเช่าหอพกัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพ่ือศึกษาการตดัสินใจเช่าหอพกัเอกชนของนกัศึกษา

ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัศึกษาเพศชายและเพศหญิง ท่ีกาํลงัเช่าหอพกัเอกชนใน

เขตกรุงเทพมหานคร ในช่วงอายุตั้งแต่ 18-35 ปี ภายในระยะเวลา 3 เดือน จาํนวน 381 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็

รวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การวิเคราะห์โดยการหาค่าความถ่ี ค่าร้อย

ละ การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน การทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) การ

วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบวา่ จากกลุ่มตวัอยา่ง สามารถแบ่งออกเป็นเพศหญิงร้อยละ 71.9  และ

เพศชาย ร้อยละ 28.1 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุในช่วง 18 - 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.9 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นช่วง 20,001 - 25,000 บาท โดยแหล่งท่ีมาของรายไดส่้วนใหญ่มากจากผูป้กครอง  

     ผลการทดสอบสมมติฐาน จากการศึกษาปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ตวัแปรตามคือการตดัสินใจเช่าหอพกั

เอกชนของนกัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าหอพกั

เอกชนของนกัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่สนบัสนุนกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปัจจยัดา้นราคา (Price) เช่น เร่ือง

ความเหมาะสมของราคาหอ้ง การแจกแจงรายละเอียดต่างๆใหผู้เ้ช่าสามารถตรวจสอบได ้มีผลต่อการตดัสินใจเช่า

หอพกัเอกชนของนกัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสนบัสนุนกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และพบว่าปัจจยัดา้นช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย (Place) ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าหอพกัเอกชนของนกัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร อาจจะ

เป็นเพราะปัจจุบนัเร่ืองทาํเลท่ีตั้งของหอพกัอาจจะไม่มีผลต่อนกัศึกษา เพราะการคมนาคมต่างๆมีความสะดวกมาก

ข้ึน จึงทาํใหปั้จจยัดา้นน้ีไม่สนบัสนุนกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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Abstract 

      The purpose of this study were (1)  to survey the behavior of renting a private dormitory in Bangkok; (2)  to 

study the importance of product factors, price factors and place factors which are affecting the decision to rent a 

private dormitory in Bangkok; and (3) to study the decision to rent a private dormitory of students in Bangkok. The 

sample group used in this research is 381 male and female students aged 18-35 years who are renting private 

dormitories in Bangkok within 3 months. The instrument which is used was questionnaire. Data were analyzed by 

analyzing the frequency, percentage, data analysis by inferential statistics, One –  Way ANOVA, and Multiple 

Linear Regression.  The result of the study showed that the samples can be divided into 71. 9 percent female and 

28.1 percent male. Most of the samples were aged between 18-25 years. They have a bachelor's degree. They have 

an average monthly income of 20,001 - 25,000 baht by which they receive most of the income from their parents. 

     From the results of hypothesis testing, in the term of product factors, it has been found that most tenants pay 

more attention to the security system of the dormitory. In the term of price factors, the appropriateness of the room 

price and the distribution of various details for the tenant to be able to examine affect the decision to rent a private 

dormitory of students in Bangkok, which supports the hypothesis that was set.  And it was found that the place 

factors did not affect the decision to rent a private dormitory of students in Bangkok. It may be because the various 

communication is more convenient nowadays.  Therefore, it is the reason why this factor does not support the 

hypothesis that was set. 

บทนํา 

 

     เน่ืองจากกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยและยงัเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญของ

อาเซียนดว้ย ส่งผลใหป้ระชากรจากจงัหวดัต่าง ๆ อพยพยา้ยถ่ินฐานเขา้สู่เมืองหลวงเพ่ือแสวงหารายไดเ้พ่ือความอยู่

รอดโดยคิดว่าโอกาสในเมืองหลวงจะดีกว่าชนบท รวมถึงประชากรวยัเรียนท่ีตอ้งการเขา้มาเพ่ือศึกษาต่อ จากการ

เป็นศูนยก์ลางความเจริญของประเทศในปี 2560 ของสํานกังานสถิติแห่งชาติพบว่า ประชากรไทยในประเทศมี

ทั้งหมด 66,188,503 คน โดยในจงัหวดักรุงเทพมหานคร มีประชากรทั้งหมด 5,682,415 คน ซ่ึงถือเป็นจงัหวดัท่ีมี

จาํนวนประชากรมากท่ีสุด นอกจากนั้นยงัพบว่ายงัมีประชากรแฝงท่ีเขา้มาเรียนหนงัสือในกรุงเทพมหานครมาก

ท่ีสุด มีจํานวน 1.48 แสนคน ซ่ึงหากนับถอยหลังไปในช่วงประมาณ 10 ปี ก่อนหน้าน้ีจะเห็นได้ว่าเจ้าของ

อสังหาริมทรัพย ์โดยรอบชุมชน มหาวิทยาลยั หากตอ้งการมีกิจการท่ีทาํเงินเขา้ออกกระเป๋าแบบสบาย ๆ หน่ึงใน

ช่องทางท่ีนิยมกคื็อ การทาํหอพกัใหเ้ช่าสาํหรับนกัศึกษาหรือคนทาํงานในสถานท่ีใกลเ้คียง อยา่งไรกดี็ พบวา่ในช่วง

ท่ีผ่านมาความนิยมของธุรกิจหอพกัลดลงค่อนขา้งมาก เน่ืองจากมีการปล่อยเช่าหอ้งชุดคอนโดมิเนียม ซ่ึงทาํใหเ้กิด

การแย่งกลุ่มลูกค้าในตลาดหอพักและอพาร์ทเมนท์ ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาการเติบโตของอาคารชุดหรือ
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คอนโดมิเนียมกาํลงัไดรั้บความนิยมจากทั้งผูล้งทุนและผูอ้ยู่อาศยัเองมากกว่าหอพกัหลายเท่าตวั (ธนชัพร เลิศเดชเด

ชา, 2559) ดงัจะเห็นไดจ้ากตวัเลขสถิติอตัราการขายคอนโดมิเนียมท่ีเปิดขายใหม่ในกรุงเทพไตรมาสแรกของปี 2561 

พบว่าตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ ยงัคงอยู่ในทิศทางการขยายตวัต่อเน่ืองโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีตามแนวเส้นทาง

รถไฟฟ้าท่ีกาํลงัก่อสร้างและท่ีจะสร้างใหม่ในอนาคต (สุรเชษญ กองชีพ, 2561)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 

ท่ีมา: สุรเชษญ กองชีพ (2561) 

 

     ประกอบกับรายงานจาก DDproperty Market Outlook 2018 ในเร่ืองตลาดซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีพบว่า

คอนโดมิเนียมเป็นท่ีอยู่อาศยัท่ีมีการเติบโตดา้นราคาและจาํนวนอุปทานมากท่ีสุด ตลอดทั้งปี 2560 และมีการคาด

การแนวโนม้ตลาดอสังหาริมทรัพยจ์ะมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง รวมไปถึงตลาดการเช่าท่ีพกัท่ีมีการเติบโตมากข้ึน

เพ่ือให้สอดคลอ้งกับความต้องการของผูค้นท่ีเข้ามาอาศัยอยู่ ดังนั้น ธุรกิจห้องเช่าก็จะเกิดการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน 

เน่ืองจากมีการลงทุนกบัคอนโดมิเนียม เพ่ือการปล่อยเช่ามากข้ึน 

     ผูวิ้จยัจึงไดไ้ปทาํการสัมภาษยก์ลุ่มตวัอย่างคือนกัศึกษาท่ีกาํลงัเช่าหอพกัจาํนวน 10 คน โดยนาํผลการสัมภาษณ์

ดงักล่าวมาใชส้ร้างความเขา้ใจในบริบทต่างๆ ของการตดัสินใจเช่าหอพกัเอกชน เพ่ือสาํรวจพฤติกรรมการเช่าหอพกั 

เพ่ือศึกษาระดบัความสําคญั จากการสัมภาษยณ์จากกลุ่มตวัอย่างพบว่าปัจจยัท่ีมีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าหอพกั

เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 3 อนัดบัแรก คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย (Place) และเพ่ือศึกษาการตดัสินใจเช่าหอพกัเอกชนของนกัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลท่ีได้

จะนาํไปตั้งคาํถามในแบบสอบถาม และใชป้ระกอบการอภิปรายผลการวิจยัเชิงปริมาณในลาํดบัต่อไป โดยคุณเบล 

นกัศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัหอการคา้ (2562) หน่ึงในกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นเพ่ิมเติมอีกวา่ ปัจจุบนันกัศึกษาก็

มกัจะเร่ิมมีมุมมองท่ีคาํนึงถึงความสะดวกสบายมากในการอยู่อาศยัมากข้ึน ไม่วา่จะเป็นเร่ืองความมีระดบัและความ

สวยงามน่าอยู่ ซ่ึงแน่นอนว่าท่ีพกัอาศยัประเภทคอนโดมีเนียมลว้นแต่ยึดครองตลาดในดา้นน้ีอยู่ และมีทางเลือก

มากกวา่ จนกลายเป็นวา่ การหาคอนโดมีเนียมเพ่ือเช่าอยูเ่ป็นเร่ืองง่ายกวา่การหาหอพกั 

ในฐานะท่ีผูวิ้จัยดาํเนินธุรกิจเก่ียวกับหอพักและมีโครงการจะทาํหอพกัเพ่ิมและพฒันาท่ีเดิม ซ่ึงจาก

ผลกระทบการเติบโตของคอนโดมิเนียมส่งผลใหก้ารประกอบธุรกิจหอพกัเร่ิมเกิดการอ่ิมตวัและมีการแข่งขนัสูงข้ึน 
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ผูวิ้จยัจึงตอ้งการทราบถึงภาวะตลาดหอพกัในปัจจุบนั และเพ่ือนาํไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาธุรกิจ

หอพกัท่ีดาํเนินการอยู่แลว้ นอกจากน้ีผูป้ระกอบการสามารถนาํขอ้มูลของงานวิจยัไปปรับปรุงพฒันาธุรกิจของตน 

และทาํใหท้ราบว่าปัจจยัใดส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าหอพกัเอกชนของนกัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร นอกจากน้ี

ยงัสามารถนาํขอ้มูลไปประกอบการตดัสิน ใจ กาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาด ส่งผลใหธุ้รกิจตอบสนองความตอ้งการ

ของลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและก่อใหเ้กิดรายไดสู้งสุด 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)  

      Kotler (2016) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) คือองคป์ระกอบท่ีสาํคญัในการดาํเนินการ

ตลาด เป็นปัจจยัท่ีกิจการสามารถควบคุมได ้โดยพ้ืนฐานของส่วนประสมการตลาด จะประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ 

(Product) ราคา (Price) สถานท่ีหรือช่องทางการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์(Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

รวมเรียกวา่ 4P’s แต่ถา้เป็นส่วนประสมการตลาดบริการ จะเพ่ิมมาอีก 3P ไดแ้ก่ บุคคล (People) ลกัษณะทางกายภาพ 

(Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) 

     ชูชยั สมิทธิไกร (2555) ไดก้ล่าวไวว้า่ แนวความคิดเก่ียวกบักลยุทธ์การตลาดสาํหรับธุรกิจการใหบ้ริการ (Market 

Mix) ในหนังสือการบริหารการตลาดยุคใหม่นั้น ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ (Buying Decision Process) จะเป็น

ลาํดับขั้น โดยพบว่าผูบ้ริโภคท่ีผ่านกระบวนการตัดสินใจ 7 ขั้นตอน คือ ธุรกิจท่ีให้บริการจะใช้ส่วนประสม

การตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps นัน่เอง 

     ธีรกิติ นวรัตน ์ณ อยธุยา (2556) ไดก้ล่าวไวว้า่ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การท่ีกิจการ

มีสินคา้และ/หรือบริการไวต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายท่ีสามารถสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่พวก

เขาได ้ทั้งน้ีราคาของสินคา้และ/หรือบริการอยูใ่นระดบัท่ีผูบ้ริโภคยอมรับไดแ้ละยินยอมท่ีจะจ่าย (Willing to Pay) มี

ช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีเหมาะสม ลูกคา้สามารถเขา้ถึงไดอ้ย่างสะดวกสบาย อีกทั้งมีความพยายามจูงใจเพ่ือให้

ลูกคา้เกิดความสนใจตดัสินใจซ้ือสินคา้และ/หรือบริการอยา่งถูกตอ้ง 

 
ภาพท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 

ท่ีมา: Kotler (2016) 

     สรุปได้ว่า แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือการตลาดท่ีธุรกิจต้องใช้เพ่ือให้บรรลุ

วตัถุประสงคก์ารตลาดในตลาดเป้าหมาย หรือเป็นส่วนประกอบท่ีสาํคญัของกลยทุธ์การตลาดท่ีธุรกิจตอ้งใชร่้วมกนั 
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เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย หรือเป็นปัจจยัทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึงผูวิ้จยัไดน้าํแนวคิด

ทฤษฎีส่วนประสมการตลาดเพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักเอกชนของนักศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานครโดยในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัตอ้งการท่ีจะศึกษาปัจจยัเพียง 3 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้น

ราคา (Price) และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ว่ามีผลต่อการตดัสินใจเช่าหอพกัเอกชนของนกัศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานครหรือไม่ 

 

แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

 

     พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กิจกรรมท่ีบุคคลเขา้ไปเก่ียวขอ้งโดยตรงในการรับการบริโภค และการใช้สอย

สินคา้และบริการ (Blackwell  and Miniard,1995)เป็นพฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกไม่วา่จะเป็นการเสาะหา ซ้ือใช ้

ประเมินผล หรือการบริโภคผลิตภณัฑ ์บริการ และแนวคิดต่าง ๆ ซ่ึงผูบ้ริโภคคาดว่าจะสามารถตอบความตอ้งการ

ของตนได ้เป็นการศึกษาการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่ เพ่ือบริโภคสินคา้และบริการต่าง ๆ 

อนัประกอบดว้ย ซ้ืออะไร ซ้ือทาํไม ซ้ือเม่ือไร อยา่งไร ท่ีไหน และบ่อยแค่ไหน(Schiffman and Kanuk,1994)  

     ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2557) และนุวีร์ เลิศบรรณพงษ์  (2559) ไดท้าํการศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคตอ้งมีการ

วิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเพ่ือคน้หา หรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค เพ่ือทราบถึง

ลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค คาํตอบท่ีไดจ้ะช่วยใหน้กัการตลาดสามารถจดั

กลยุทธ์การตลาดท่ีสามารถสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างเหมาะสม คาํถามท่ีใช้เพ่ือคน้หาลกัษณะ

พฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ 5W1H ซ่ึงประกอบดว้ย Who, What, Why, When, Where และ How เพ่ือคน้หาคาํตอบ 7 

ประการ ซ่ึงประกอบดว้ย 

     1. ใครคือตลาดเป้าหมาย (Who is target market?) ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ว่า  ผูบ้ริโภคทุกคนอาจไม่ใช่ลูกคา้

กลุ่มเป้าหมายเสมอไป  วตัถุประสงคแ์รกในการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคก็เพ่ือหากลุ่มท่ีใชสิ้นคา้หรือบริการ 

หรือมีแนวโนม้ท่ีจะใชสิ้นคา้หรือบริการนั้น ๆ ซ่ึงจะช่วยใหท้ราบถึงลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupant) ท่ีแทจ้ริงของ

ผลิตภณัฑ ์รวมถึงพฤติกรรมในการซ้ือและการใชข้องกลุ่มเป้าหมาย  

     2. ตลาดซ้ืออะไร (What does the market buy?) หลงัจากสามารถระบุกลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจนไดแ้ลว้  จึงทาํการ

วิเคราะห์พฤติกรรมของตลาด เพ่ือทราบถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงท่ีลูกค้าตอ้งการจากผลิตภณัฑ์หรือองค์การ 

(Objects) 

     3. ทําไมจึงซ้ือ (Why does the market  buy?) การวิเคราะห์ในหัวข้อน้ีจะช่วยให้ทราบถึงเหตุผลท่ีแท้จริง 

(Objectives) ในการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ เพ่ือสามารถนาํมาเป็นแนวทาง ในการวางแผนจูงใจกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้

สามารถตอบสนองเหตุผลท่ีทาํใหลู้กคา้ตดัสินใจซ้ือได ้  

     4.ใครมีส่วนร่วมในการซ้ือ (Who participates in the buying?) ในการตดัสินใจซ้ืออาจมีบุคคลอ่ืนท่ีมีส่วนร่วม

หรือมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ (Organization) เพราะผูท่ี้ทาํหน้าท่ีซ้ืออาจไม่ใช่ผูท่ี้ใช้สินคา้โดยตรง อาจใช้

ร่วมกนัหลายคน อาจไม่มีความรู้เก่ียวกบัสินคา้มากนกัจึงตอ้งอาศยัผูรู้้หรือกลุ่มของผูซ้ื้อเขา้มามีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจ หรือถา้เป็นผลิตภณัฑท่ี์ผูซ้ื้อมีหนา้ท่ีในการตดัสินใจใหก้บัผูใ้ช ้ธุรกิจอาจตอ้งมุ่นเนน้ท่ีกลุ่มผูซ้ื้อเป็นหลกั 

     5. ซ้ือเม่ือใด (When does the market buy?) ผูบ้ริโภคจะมีพฤติกรรมในการบริโภคสินคา้และบริการในแต่ละ

ประเภทท่ีแตกต่างกนัตามโอกาสท่ีจะใช ้ ดงันั้นการวิเคราะห์โอกาสในการซ้ือของลูกคา้  (Occasion) จะช่วยให้
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นกัการตลาดสามารถเตรียมรับมือในการผลิตให้เพียงพอ และเตรียมแผนการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบและใน

ช่วงเวลาท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะสินคา้ท่ีมีการบริโภคมากในบางฤดูกาล  

     6. ซ้ือไหน (Where does the market buy?) เพ่ือทราบถึงแหล่งท่ีลูกคา้นิยมหรือสะดวกท่ีจะไปซ้ือ  (Outlets)  เพ่ือ

การบริหารช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีเหมาะสมกบัลูกคา้ในแต่ละกลุ่ม 

     7. ซ้ืออย่างไร (How does the market buy?) เพ่ือทราบถึงการบริหารการซ้ือของลูกคา้ (Operation) ว่ามีขั้นตอน

การซ้ืออยา่งไร ตั้งแต่การรับรู้ถึงปัญหา ทาํการประเมินทางเลือกในการแกไ้ขปัญหา และตดัสินใจซ้ืออยา่งไรจะช่วย

ใหธุ้รกิจมีขอ้มูลในการวางแผนการส่งเสริมการตลาดท่ีเหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายใหม้ากท่ีสุด   

     จากแนวความคิดเก่ียวกบัการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคน้ี เป็นการนาํทฤษฎีมาประยุกต์เพ่ือทาํการศึกษาถึง

พฤติกรรมการเช่าหอพกัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือใชใ้นการวางแผนเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาด ว่า

ทาํไมเราจึงตอ้งทาํการศึกษาเพ่ิมเติมถึงทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคนั้นเอง 

 

แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบักระบวนการตัดสินใจซ้ือ 

 

     พิบูล ทีปะปาล (2557) ไดใ้หค้วามหมายว่า การตดัสินใจ หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง 

จากหลาย ๆ หรือประเมินอยา่งดีแลว้วา่เป็นทางใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายขององคก์าร  

     เสรี วงษม์ณฑา (2556) ไดใ้หค้วามหมายวา่ การตดัสินใจ หมายถึง กระบวนการท่ีจะแกไ้ขปัญหาขององคก์ร โดย

การคน้หาทางเลือก หรือแนวทางปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด เพ่ือบรรลุเป้าหมายขององคก์ารท่ีไดก้าํหนดไว ้เป็นกระบวนการท่ี

สําคญัเพราะหลงัจากท่ีไดพิ้จารณาทางเลือกต่าง ๆ (Alternatives) แลว้ ก็จะตอ้งตดัสินใจเลือกวิธีการปฏิบติัจาก

ทางเลือกเหล่านั้นเพ่ือใหไ้ดท้างเลือกท่ีดีท่ีสุดเพียงทางเดียวเท่านั้น และจะตอ้งใหไ้ดผ้ลออกมาเป็นไปตามเป้าหมาย

ท่ีวางไวอ้ยา่งดีท่ีสุด   

     จากการศึกษาเก่ียวกบัความหมายเก่ียวกบัการตดัสินใจ สามารถสรุปกระบวนการตดัสินได ้5 ขั้นตอนดงัน้ี 

     1. การรับรู้ถึงความตอ้งการ (Problem Recognition) พฤติกรรมการซ้ือมีจุดเร่ิมตน้จากการท่ีผูบ้ริโภคมีความ

ตอ้งการท่ีอาจไดรั้บจากการกระตุน้จากภายนอก เช่น ส่ือโฆษณาท่ีจูงใจ หรือเห็นคนรอบขา้งใชสิ้นคา้นั้น ๆ เป็นตน้ 

สอดคลอ้งกบั Kotler (2003) กล่าวว่า การรับรู้ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน (Problem Recognition) กระบวนการซ้ือจะเกิดข้ึน

เม่ือผูซ้ื้อมีความตอ้งการ โดยมีแรงกระตุน้จากภายในหรือภายนอก  

     2. การคน้หาขอ้มูล (Information Search) หลงัจากผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการแลว้ การคน้หา ศึกษาขอ้มูลของ

สินคา้นั้น ๆ สอดคลอ้งกบั Kotler (2003) กล่าวว่า การคน้หาข่าวสาร/ขอ้มูล (Information Search) ผูบ้ริโภคซ่ึงถูก

แรงกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการจะรวบรวมขอ้มูล/ข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจจะเป็นขอ้มูลท่ีมีอยูท่ ัว่ไป 

     3. การประเมินทางเลือกในการตดัสินใจซ้ือ (Evaluation of Alternatives) เม่ือผูบ้ริโภคไดมี้การเสาะหาขอ้มูลแลว้ 

จากนั้นผูบ้ริโภคจะเกิดความเขา้ใจ และประเมินผลทางเลือกต่าง ๆ Kotler (2003) กล่าวว่า การประเมินทางเลือก 

(Evaluation of Alternatives) ขั้นตอนในการประเมินทางเลือกของผูซ้ื้อมีแนวคิดพ้ืนฐาน ดงัน้ี  

 3.1 ผูบ้ริโภคพยายามหาทางท่ีจะสนองความตอ้งการของตนเอง  

 3.2 ผูบ้ริโภคจะแสวงหาความเช่ือจากสินคา้ท่ีเสนอทางแกปั้ญหาท่ีตนเองมีอยู ่ 

 3.3 ผูบ้ริโภคมองสินค้าแต่ละตัวเสมือนกลุ่มคุณลกัษณะของสินค้า ซ่ึงคุณลกัษณะของสินคา้ท่ีให้

ประโยชนแ์ก่ผูซ้ื้อจะแตกต่างกนัไปตามชนิดของสินคา้  
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 3.4 ผูบ้ริโภคจะสร้างความเช่ือมัน่ในกลุ่มตราสินคา้เพ่ือดูว่าสินคา้แต่ละชนิดนั้น มีคุณลกัษณะอย่างไร 

และความเช่ือมัน่ในตราสินคา้น้ีจะนาํไปสู่การสร้างภาพพจน์ต่อตราสินคา้ซ่ึงจะแตกต่างกนัไปตามการกลัน่กรอง

จากประสบการณ์ท่ีมีผลมาจากการเลือกท่ีจะรับรู้ ข้ึนอยู่กบัระดบัความสาํคญัของคุณลกัษณะต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

     4. การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) เป็นขั้นตอนหลงัหลงัการประเมิน ผูป้ระเมินจะทราบข้อดี ข้อเสีย 

หลงัจากนั้นบุคคลจะตอ้งตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการแกปั้ญหามกัใชป้ระสบการณ์ในอดีตเป็นเกณฑ ์ทั้ง

ประสบการณ์ของตนเองและผูอ่ื้น  

     5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Post Purchase Behavior) เม่ือผูบ้ริโภคไดต้ดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์หรือบริการไปแลว้ 

จะตอ้งมีการตรวจสอบความถึงพอใจหลงัการซ้ือ ถา้ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บสูงกวา่ท่ีไดค้าดหวงัไว ้ผูบ้ริโภคจะเกิดความ

พึงพอใจซ่ึงนาไปสู่การซ้ือซา้หรือการบอกต่อ 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

ท่ีมา: Schiffman & Kanuk (1994)   

     จากการศึกษาเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจ สามารถกล่าวสรุปไดว้่า การตดัสินใจ เป็นกระบวนการท่ีผูบ้ริโภค

พิจารณาในการเลือกส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีดีท่ีสุดใหแ้ก่ตนเอง โดยมีการตระหนกัถึงปัญหา และหาขอ้มูลเก่ียวกบัตวัสินคา้

และบริการต่าง ๆ เพ่ือจะนํามาพิจารณาและเปรียบเทียบเพ่ือประเมินทางเลือก จนนําไปสู่การตัดสินใจ และ

พฤติกรรมหลงัการซ้ือจะเป็นตวักาํหนดวา่จะมีการซ้ือซํ้าหรือไม่ ผูวิ้จยัจึงนาํแนวคิดกระบวนการตดัสินใจขา้งตน้ มา

ใชใ้นการศึกษาถึงการตดัสินใจเช่าหอพกัเอกชนของนกัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  และนาํมากาํหนดเป็นตวัแปร

ตามในกรอบแนวคิดการวิจยั  ประกอบดว้ย การรับรู้ถึงความตอ้งการ การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือกในการ

ตดัสินใจซ้ือ การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมหลงัการซ้ือ     
 
   

กรอบแนวคิดของการวจัิย 

 

    ตวัแปรอสิระ                                   ตวัแปรตาม 

 

  

 

 

-ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์(Product) 

-ปัจจยัดา้นราคา (Price) 

-ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย (Place) 

 

การตดัสินใจเช่าหอพกัเอกชน

ของนักศึกษาในเขต

กรงุเทพมหานคร 
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วธีิดําเนินการวจิัย 

     การศึกษาเร่ือง ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเช่าหอพกัเอกชนของนกัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครผูวิ้จยัไดท้าํการศึกษาคน้ควา้จากแหล่งขอ้มูล 2 

ประเภท ไดแ้ก่ ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และ ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก 

2 ส่วน คือ 1)การสมัภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาเพศชายและเพศหญิง ท่ีกาํลงั

เช่าหอพกัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในช่วงอายุตั้งแต่ 18-35 ปี ภายในระยะเวลา 3 เดือน จาํนวน 10 คน เก็บ

ขอ้มูลโดยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบมีจุดมุ่งหมาย หรือการเลือกแบบจาํเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ผสมกบั

แบบตามสะดวก (Convenience Sampling) และไดมี้การบนัทึกเทปตลอดการสัมภาษณ์เพ่ือนาํไปถอดเทป และนาํไป

ตั้งคาํถามในแบบสอบถามในลาํดบัต่อไป 2)จากแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีรายละเอียดตรงตามท่ีผูวิ้จยั

ตอ้งการ ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาเพศชายและเพศหญิง ท่ีกาํลงัเช่าหอพกัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ในช่วงอายตุั้งแต่ 18-35 ปี ภายในระยะเวลา 3 เดือน โดยการเกบ็ขอ้มูลแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) ใน

การศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัจึงใชสู้ตร การคาํนวณของคอแครน (Cochran,1977) กาํหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 

ความผิดพลาดท่ียอมรับไดร้้อยละ 5 ตอ้งการสดัส่วนประชากรเท่ากบั 0.55 ดงัสูตรจะไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 381 คน 

     ขั้นท่ี 1 การสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple - Random Sampling) โดยวิธีจบัฉลากเพ่ือเลือกตวัแทนเขตจาก 50 เขต

ในกรุงเทพมหานคร หลงัจากนั้นทางผูวิ้จยัไดท้าํการสุ่มจบัฉลากโดยเลือกออกมาจาํนวน 3 เขต คือ 1. เขตดินแดง  

2. เขตบางกะปิ 3. เขตปทุมวนั 

     ขั้นท่ี 2 การสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota  sampling) โดยกาํหนดสัดส่วนของจาํนวน ขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ี

เท่ากนัในแต่ละเขต 

     ขั้นท่ี 3 การเลือกตวัอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกจากกลุ่มตวัอย่างท่ีอยู่บริเวณนั้น 

เร่ิมตน้จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีสะดวกและยินดีใหส้ัมภาษณ์ จากนั้นจึงเร่ิมใชค้าํถามคดักรอง (Screening Question)  

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็ข้อมูล 

     การวิจยัเชิงปริมาณ ผูวิ้จยัใชเ้คร่ืองมือเกบ็ขอ้มูลในรูปแบบของแบบสอบถาม(Questionnaire) ซ่ึงใหผู้ต้อบคาํถาม

กรอกคําตอบด้วยตัวเอง (Self-administration) และคําถามทั้ งหมดเป็นคําถามลักษณะปลายปิด (Close-ended 

question) จาํนวน 381 ชุด โดยชุดแบบสอบถามออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี  

     ส่วนท่ี 1 คําถามคัดกรองผูต้อบแบบสอบถาม เพ่ือคัดเลือก(Screening question)จะสอบถามนักศึกษาท่ีทํา

แบบสอบถามวา่ท่านเป็นผูท่ี้เคยเช่าหอพกัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในระยะเวลา 3 เดือนท่ีผา่นมาหรือไม่  

     ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการเช่าหอพกัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมการเช่า

หอพกัเอกชนของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกเช่า(5W1H) 

     ส่วนท่ี 3 ความสาํคญัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจเช่าหอพกัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัความสําคญัของส่วน

ประสมทางการตลาด  
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     ส่วนท่ี 4 การตดัสินใจเช่าหอพกัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจเช่า

หอพกัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารวิเคราะห์กระบวนการตดัสินใจ  

ส่วนท่ี 5 ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม โดยผูวิ้จยัจะสอบถามเก่ียวกบั เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และแหล่งท่ีมาของรายได ้จาํนวน 5 ขอ้ เป็นลกัษณะแบบเลือกตอบ (Check list) โดยใหเ้ลือก

เพียงคาํตอบเดียว 

 

สรุปผลการศึกษา 

 

ผลการศึกษาสามารถสรุปไดต้ามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1) เพ่ือสํารวจพฤติกรรมการเช่าหอพกัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่ม

ตวัอย่าง จากผลการวิเคราะห์ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง สามารถแบ่งออกเป็นเพศหญิงร้อย

ละ 71.9  และเพศชาย ร้อยละ 28.1 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุในช่วง 18 - 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.9 ระดบั

การศึกษาปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ในช่วง 20,001 - 25,000 บาท โดยแหล่งท่ีมาของรายไดส่้วนใหญ่

มากจากผูป้กครอง 

2) จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) โดยภาพรวมพบวา่

ความคิดเห็นในเร่ืองปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 ดา้นระบบรักษา

ความปลอดภยั มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากอนัดบัแรก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.47 รองลงมาคือมีส่ิงอาํนวยความ

สะดวกอยา่งครบครัน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.36 และใชเ้ฟอร์นิเจอร์และสุขภณัฑคุ์ณภาพดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18  2) 

ปัจจยัดา้นราคา (Price) โดยภาพรวมไดพ้บวา่ความคิดเห็นในเร่ืองปัจจยัดา้นราคามีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85 ก่อนการชาํระเงินค่าเช่าห้องพกัมีการแจกแจงยอดค่าใชจ่้ายท่ีชดัเจน / ตรวจสอบได ้มี

ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากอนัดบัแรก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 รองลงมาคือค่าสาธารณูปโภค (ค่านํ้า ค่าไฟ) มี

มาตรฐานเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 และการจดัเกบ็ค่าเช่าล่วงหนา้ก่อนเขา้พกัหรือค่าประกนัความเสียหาย

มีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95  3) ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) โดยภาพรวมไดพ้บว่า

ความคิดเห็นในเร่ืองปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23 

ทาํเลท่ีตั้งใกลส้ถาบนัการศึกษา มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากอนัดบัแรก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.46 รองลงมาคือ

สภาพแวดลอ้มบริเวณท่ีตั้งดูปลอดภยั เช่น มีไฟสว่างเพียงพอมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.44 และความสะดวกในการ

เดินทาง เช่น มีรถโดยสารประจาํทาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.32 

3) พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าหอพกัเอกชนของนกัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ท่ีระดบั 0.05 โดยท่ี ดา้นราคา (Price) Sig. = 0.000 แสดงว่ามีผลต่อการตดัใจเช่าหอพกั เช่น เร่ืองความเหมาะสม

ของราคาหอ้ง การแจกแจงรายละเอียดต่างๆใหผู้เ้ช่าสามารถตรวจสอบได ้ซ่ึงถา้ปัจจยัดา้นราคา เปล่ียนแปลงไป 

1 หน่วย จะทาํใหผ้ลการตดัสินใจเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั 0.291 หน่วย ซ่ึงสนบัสนุนกบัสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว ้ส่วนดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) Sig. = 0.093 และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) Sig. = 0.153 จึงไม่

ส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าหอพกัเอกชนของนกัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
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อภิปรายผล 

      

     สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) มีผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักเอกชนของนักศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าหอพกัเอกชนของนกัศึกษาใน

เขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่สนบัสนุนกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้(H1) ซ่ึงจากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 

381 คนแสดงระดบัความคิดเห็นปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) โดยจาํนวนขอ้คาํถาม 7 ขอ้คาํถาม ซ่ึงไม่

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของณัฐพล กกกาํแหง (2559) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของนักศึกษา

ปริญญาตรีในการเลือกเช่าหอพกัในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์ผลต่อการตดัสินใจใน

ระดบัมาก และใหค้วามสาํคญักบัระบบรักษาความปลอดภยัเป็นอนัดบัแรก  

     สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นราคา (Price) มีผลต่อการตดัสินใจเช่าหอพกัเอกชนของนกัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่าปัจจยัดา้นราคา (Price) มีผลต่อการตดัสินใจเช่าหอพกัเอกชนของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงซ่ึง

สนบัสนุนกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้(H2) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพรธิดา จนัทร์ที และคณะ (2559) ทาํการศึกษา

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกพกัอาศยัในหอพกัเอกชนของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยันเรศวร มี

วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกพกัอาศยัในหอพกัเอกชนของนิสิตระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยันเรศวร พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นราคา 

     สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) มีผลต่อการตดัสินใจเช่าหอพกัเอกชนของนกัศึกษาใน

เขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าหอพกัเอกชนของ

นกัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่สนบัสนุนกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้(H3) ซ่ึงจากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากกลุ่ม

ตวัอย่างจาํนวน 381 คนแสดงระดบัความคิดเห็นปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) โดยจาํนวนขอ้คาํถาม 7 

ข้อคาํถาม ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกับงานวิจัยของพรธิดา จันทร์ที และคณะ (2559) ทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกพกัอาศยัในหอพกัเอกชนของนิสิตระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยันเรศวร และ งานวิจยัของณฐัพล กก

กาํแหง (2559) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนกัศึกษาปริญญาตรีในการเลือกเช่าหอพกัในอาํเภอ

เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งและช่วงวลาของการศึกษางานวิจยัท่ีแตกต่างกนั 

 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมตฐิาน ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

H1: ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) มีผลต่อการตดัสินใจเช่าหอพกัเอกชน

ของนกัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

H2: ปัจจยัดา้นราคา (Price) มีผลต่อการตดัสินใจเช่าหอพกัเอกชนของ

นกัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 

H3: ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) มีผลต่อการตดัสินใจเช่า

หอพกัเอกชนของนกัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
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ข้อเสนอแนะเชิงบริหารจัดการการตลาด 

ผลการศึกษาของงานวิจยัน้ีพบว่าปัจจยัดา้นราคา (Price) มีผลต่อการตดัสินใจเช่าหอพกัเอกชนของนกัศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานคร ดงันั้นจึงมีขอ้เสนอแนะเชิงบริหารจดัการตลาดออกมา  ดงัน้ี 

     ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) จากการศึกษาพบว่าปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเช่า

หอพกัเอกชนของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นผูป้ระกอบการหอพกัเอกชน ไม่ควรมุ่งเน้นกับการ

พฒันาการตลาดในดา้นน้ี แต่ถึงอย่างไรก็ตอ้งรักษาระดบัมาตราฐานเดิมให้ดีเท่ากบัหอพกัอ่ืน เพราะจากการเก็บ

แบบสอบถาม พบว่า ผูบ้ริโภคยงัคงใหค้วามสาํคญักบักบัระบบรักษาความปลอดภยัท่ีทาํใหผู้บ้ริโภครู้สึกเช่ือมัน่ใน

ความปลอดภยัของหอพกั  

     ปัจจยัดา้นราคา (Price) จากการศึกษาพบว่าปัจจยัดา้นราคา (Price) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าหอพกัเอกชนของ

นกัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองก่อนการชาํระเงินค่าเช่าหอ้งพกัมีการแจก

แจงยอดค่าใชจ่้ายท่ีชดัเจนเพ่ือใหต้รวจตรวจสอบได ้ดงันั้นผูป้ระกอบการหอพกัเอกชน ควรใหค้วามสาํคญักบัการ

แจกแจงในเร่ืองของค่าใชจ่้าย หรือการจดัโปรโมชัน่ดา้นราคา เพ่ือสร้างความสนใจใหก้บัผูบ้ริโภค  

     ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) จากการศึกษาพบว่าปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ไม่มีผล

ต่อการตดัสินใจเช่าหอพกัเอกชนของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากในปัจจุบนัการคมนาคมต่างๆ

สะดวกสบายมากข้ึน จึงทาํให้ผูบ้ริโภคไม่ได้ให้ความสําคัญกับช่องทางการจัดจาํหน่ายมากเท่าท่ีควร ดังนั้น

ผูป้ระกอบการไม่ควรลงทุนดา้นการตลาดกบัปัจจยัน้ีมากนกั 

   

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1 ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการเก็บขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมมากข้ึน และควร

สมัภาษณ์ขอ้มูลเชิงลึกเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีละเอียดและสามารถนาํขอ้มูลมาเปรียบเทียบกบัผลการศึกษาในคร้ังน้ีได ้

2 ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการกระจายการเก็บแบบสอบถามในพ้ืนท่ีอ่ืนๆนอกเหนือจากพ้ืนท่ีท่ีไดเ้ก็บขอ้มูล

ทาํการศึกษาในคร้ังน้ี เพ่ือจะไดรั้บขอ้มูลท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึนและสามารถตรวจสอบ 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการเพ่ิมรายไดข้องบริษทั และเพ่ือกาํหนด

กลยุทธ์ในการแข่งขนั นาํไปสู่เป้าหมายของธุรกิจท่ีย ัง่ยืน และมีผลกาํไรมากข้ึน การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ 

โดยวิธี การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารภายในบริษทั และผูจ้ดัการ บริษทั นํ้ าตาลมิตรผล จาํกดั พบว่า ทางหา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

ยวัร์คอนเนค เพอร์เฟค มีการบริหารจดัการในเร่ืองของการจดัหารคิวรถท่ีเหมาะสมในการขนส่งแต่ละเส้นทาง แต่

ยงัประสบปัญหาดา้นการบริหารจดัการตน้ทุนซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลประกอบการของบริษทั ซ่ึงการนาํกลยุทธ์ใน

การลดตน้ทุน และกลยทุธ์ในการเพ่ิมบริการในการขนส่ง เป็นหนทางในแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุดในการนาํพาบริษทัไปใน

ทิศทางท่ีสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งต่อไปในอนาคต ผลจากการสอบถามความพึงพอใจในภาพรวมการทาํงานระหว่าง 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ยวัร์คอนเนค เพอร์เฟค กบับริษทัคู่คา้ท่ีสาํคญัอยา่ง บริษทั นํ้าตาลมิตรผล จาํกดั พบวา่ ในดา้นของ

เวลาไดส่้งมอบสินคา้ตามเวลาทุกคร้ัง ซ่ึงไม่มีปัญหาในการจดัส่งในดา้นคุณภาพของสินคา้ทางหา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

ยวัร์ คอนเนค เพอร์เฟคยงัคงเก็บสภาพของสินคา้ไวไ้ดดี้ รวมทั้งยงัใหค้วามใส่ใจในเร่ืองคุณภาพของรถบรรทุก ท่ี

คอยดูแลซ่อมบาํรุงอยู่เสมอ และมีความน่าเช่ือถือในการขนส่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีพอใช้ได ้ เพราะถึงแมว้่า ทางห้าง

หุน้ส่วนจาํกดั ยวัร์ คอนเนค เองไม่ไดมี้รถบรรทุกของตวัเองเยอะมาก แต่ไดมี้การใชร้ถของบริษทัหุน้ส่วนในเครือ 

หรือรถร่วมมาช่วยสนบัสนุนได ้ซ่ึงทางมิตรผลมองว่าเป็นการบริหารจดัการท่ีดีทางบริษทั นํ้ าตาลมิตรผล จาํกดั จึง

อยากเสนอเป็นบริการในดา้นอ่ืน ๆ อยา่งการขนส่งสินคา้แบบอีคอมเมิร์ช เช่น ไลนแ์มน, เคอร์ร่ี และ ดีเอชแอล เป็น

ตน้ เพ่ือขยายตลาดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และหาโอกาสในการเขา้ร่วมเป็นหุน้ส่วน กบับริษทัอีคอมเมิร์ช ชั้น

นาํต่อไปในอนาคต 

 

คาํสาํคัญ: การกาํหนดกลยทุธ์, ความน่าเช่ือถือ, ความสามารถในการแข่งขัน, อีคอมเมิร์ช, หุ้นส่วน 
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Abstract 

The purpose of this study is to find ways to increase more revenue for the company and planning the competitive 

strategy.  Leading to sustainable business goals and more profitable.  This study is a qualitative research.  Primary 

data were collected by Interviews with company executives  and Secondary data were collected by Interviews with 

managers of Mitr Phol Sugar Corporation. , Ltd.  (Headquarter)  The study found Your Connect Perfect Part. ,Ltd. 

there has a management in terms of providing the right vehicle for each route but still facing the problem of cost 

management which is not consistent with the company's performance. in solving such problems Will choose to use 

2 strategies.  Strategy 1 is Cost Reduction Strategy.  The second strategy is Increasing Transportation Services 

Strategy.both of Strategy is the best way to solve problems in bringing the company in the direction that can compete 

with competitors in the future.  The results of the questionnaire of satisfaction in the overall work between Your 

Connect Perfect Part.,Ltd. And Mitr Phol Sugar Corporation., Ltd. In terms of time to transportation, transportation 

of products on time every time which has no problems in the transportation of product quality because Your Connect 

Perfect Part.,Ltd. still keep the condition of the product as well and also pay attention to the quality of trucks. Your 

Connect Perfect Part. ,Ltd.  Always take care of maintenance and reliable in transportation.  because although Your 

Connect Perfect Part. ,Ltd.  does not have many trucks of its own.  But have used the car of the affiliated partner 

company or car to help support.Mitr Phol Sugar Corporation. , Ltd.  regarded as a good management and therefore 

would like to propose to be a service in other areas such as transportation of E-Commerce products such as Lineman 

, Kerry and DHL etc. To expand the market in the northeast of Thailand And find opportunities to join as a partner 

with leading e-commerce companies in the future. 
  
Keywords: the competitive strategy, reliability, competitive ability, E-Commerce, Partner 

 

1. บทนํา 

 

 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ยวัร์ คอนเนค เพอร์เฟค เป็นบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัโลจิสติกส์ และกิจการซ้ือขาย 

พืชไร่ พืชสวน และสินคา้อ่ืนๆ เก่ียวกบัการเกษตร ซ่ึงไดก่้อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ดว้ยทุนจดทะเบียนบริษทัเพียง 

600,000 บาท บนท่ีตั้ง 333 หมู่ 3 ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย 42190  เพ่ือขยายธุรกิจเก่ียวกบัธุรกิจดา้นการเกษตร

และสินคา้ทางการเกษตรใหมี้อตัราการเติบโตอยา่งรวดเร็ว อีกทั้งมีความตั้งใจท่ีจะผลกัดนับริษทัใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมีฐาน

ลูกคา้ท่ีกระจายอยูท่ัว่ทุกภูมิภาค ดงันั้น ทางบริษทัจึงมีการขยายกิจการซ้ือ-ขายพ้ืนท่ีใหเ้ช่าดา้นการเกษตรเพ่ือรองรับ

ความตอ้งการสาํหรับผูท่ี้ตอ้งการลงทุนปลูกพืชไร่การเกษตรชัว่คราว ซ่ึงตวับริษทั ประกอบดว้ย อาคาร 1 หลงั คือ 

อาคารสํานกังาน 1 หลงั 2 ชั้น ส่วนพนกังาน ในการบริหารงานมีทั้งหมด 7 คน ปัจจุบนั บริษทัมีความตั้งใจท่ีจะ

ปรับปรุงพฒันาแผนภายในองคก์รใหเ้ติบโตอยา่งมีประสิทธิภาพและยงัมีแผนท่ีจะนาํเทคโนโลยีใหม่ๆเขา้มาใชเ้พ่ือ

กา้วใหท้นัเทรนด ์E-logistics ในปัจจุบนั (สมัภาษณ์: หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ยวัร์ คอนเนค เพอร์เฟค, 2561) ส่วนแบ่งทาง

การตลาดของหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ยวัร์ คอนเนค เพอร์เฟคอยู่ท่ีประมาณ 1 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงมีมูลค่าเพียง 993,800 บาท 

จากรายไดห้ลกัรวมในกลุ่มธุรกิจตลาดการขนส่ง และขนถ่ายสินคา้ปี 2560 ซ่ึงมีมูลค่าโดยประมาณ 157,302,320 
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บาทในปี 2560 (กรมพฒันาธุรกิจการคา้, 2561) ดงันั้นจึงควรศึกษาหากลยุทธ์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขนัของกลุ่มบริษทัท่ีใหบ้ริการธุรกิจดา้นโลจิสติกส์ เพ่ือปรับปรุงศกัยภาพในการบริหารจดัการธุรกิจ โครงสร้าง

พ้ืนฐานจนเพ่ืออาํนวยความสะดวกดา้นโลจิสติกส์ และการขนส่งต่อเน่ือง เพ่ือเช่ือมโยงฐานการขนส่งใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐาน และกาํหนดกลยทุธ์ในการแข่งขนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 กลยุทธ์การแข่งขัน (Competitive Strategy) 
 

Porter (1985) ศาสตราจารยแ์ห่งมหาวิทยาลยัฮาวาร์ด ซ่ึงเป็นนกักลยุทธ์ช่ือดงัของโลกท่ีไดรั้บการยอมรับ

อย่างกวา้งขวาง กลยุทธ์การแข่งขนัของ Porter เป็นแม่บทในการกาํหนดวิธีการแข่งขนัของสินคา้และบริการจน

ประสบความสาํเร็จอย่างสูง กลยทุธ์การแข่งขนัทัว่ไป (Generic Competitive Strategy) ไดเ้สนอการการดาํเนินงาน

ขององค์กร แบ่งออกเป็น 3 กลยุทธ์ ไดแ้ก่ (1) กลยุทธ์การเป็นผูน้าํดา้นตน้ทุน (Cost Leadership Strategy) (2) กล

ยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) และ (3) กลยุทธ์มุ่งเน้นลูกคา้เฉพาะกลุ่ม(Focus Strategy) 

โดยใหค้วามสาํคญักบัฐานะทางอุตสาหกรรมของบริษทัเทียบเคียงกบัคู่แข่ง ปัจจุบนัจะพบวา่ กลยุทธ์ระดบัธุรกิจ

ท่ีองคก์รต่าง ๆ นาํมาใชใ้นการจดัการเชิงกลยทุธ์ระดบัธุรกิจท่ีนิยมนาํไปใชใ้นองคก์ร ไดแ้ก่ (1) กลยุทธ์การ

สร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) (2) กลยทุธ์การเป็นผูน้าํดา้นตน้ทุน (Cost Leadership Strategy) 

และ (3) กลยุทธ์การมุ่งเน้นลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Focus Strategy) โดยแต่ละองค์กรจะเลือกใช้ตามความ

เหมาะสม (อนิวชั แกว้จาํนง, 2551) 

 
2.2 ทฤษฎกีารวเิคราะห์ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix 7P’s) 

 

 Kotler & Keller (2006) อธิบายว่า ส่วนประสมการตลาด (Marketing mix หรือ 7P’s) หมายถึง ตวัแปรทาง

การตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ซ่ึงบริษทันาํมาประยุกต์ใชร่้วมกนั เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มผูบ้ริโภค

เป้าหมาย 

Wheelen & Hunger (2012) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดหมายถึง การรวมกนัโดยเฉพาะอย่างยิ่งตวั

แปรท่ีสาํคญัภายใตก้ารควบคุมขององคก์ร ท่ีสามารถใชใ้นการทาํให้เกิดความความตอ้งการ (Demand) และไดรั้บ

ประโยชน์จากการแข่งขนั (Competitive advantage) ตวัแปรเหล่าน้ี ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product), ช่องทาง (Place), 

ส่วนส่งเสริมการตลาด (Promotion) และราคา (Price) โดยตวัแปรเหล่าน้ีจะมีองค์ประกอบย่อยท่ีสามารถนาํมา

วิเคราะห์ เพ่ือปรับใหเ้หมาะสมกบัความสามารถขององคก์ร 

 ณรงคช์ยั ลายภูษา (2554) ไดก้ล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาดบริการคือ การใหบ้ริการลูกคา้ดว้ยความมี

คุณภาพตรงตามความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ โดยทรัพยากรท่ีมีอยูไ่ม่วา่จะเป็นบุคลากร เคร่ืองมือ หรือแมแ้ต่วิธีการ

กลยทุธ์ท่ีนาํมาใชใ้นการใหบ้ริการ ซ่ึงทุกอยา่งลว้นส่งผลต่อคุณภาพการใหบ้ริการ  

2.3 ทฤษฎกีารวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 
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  Foxall & Sigurdsson (2013) กล่าวว่าพฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Customer Behavior) หมายถึง กลุ่มบุคคล

หรือครัวเรือน ซ่ึงซ้ือหรือตอ้งการสินคา้หรือบริการเพ่ือการบริโภคส่วนตวั พฤติกรรมผูบ้ริโภค ตดัสินใจเลือกซ้ือ

สินคา้และบริการต่างๆ เพ่ือให้ไดรั้บความพอใจสูงสุดจากงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจาํกดั หรือ การกระทาํหรือการ

แสดงออกของมนุษยซ่ึ์งเกิดจากส่ิงกระตุน้ภายใน เช่น ความคิด ทศันคติ และค่านิยม นอกจากน้ีการแสดงออกนั้นๆ

อาจมาจากการกระทบของปัจจยัภายนอก เช่น วฒันธรรม และสงัคม  

กมลภพ ทิพยป์าละ (2555) พฤติกรรมการผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมการซ้ือ การใช ้การประเมิน และ

การกาํจดัสินคา้และบริการ ของผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ย ท่ีซ้ือสินค่าและบริการไปเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ

ตนเอง หรือเพ่ือกินหรือใช้ภายในครัวเรือน ผูบ้ริโภคทุกคนท่ีซ้ือสินคา้และบริการไปเพ่ือวตัถุประสงค์เช่นว่าน้ี

รวมกนัเรียกว่าตลาดผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคทัว่โลกนั้นมีความแตกต่างกนัในลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์อยู่หลาย

ประเด็น เช่น ในเร่ืองของอายุรายไดร้ะดับการศึกษาศาสนาวฒันธรรม ประเพณีค่านิยม และรสนิยม เป็นต้น 

พฤติกรรมการกินการใชก้ารซ้ือ และความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑจึ์งแตกต่างกนัออกไป ทาํใหมี้การ

ซ้ือการบริโภคสินคา้และบริการหลายๆ ชนิดท่ีแตกต่างกนั นอกจากลกัษณะประชากรดงักล่าวแลว้ ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ 

อีกท่ีทาํใหมี้การบริโภคแตกต่างกนั 

ชยัณรงค ์ทรายคาํ (2552) ไดก้ล่าวไวว้า่พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระทาํของบุคคลหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้ง

โดยตรงกบัการจดัหาใหไ้ดม้า และการใชซ่ึ้งสินคา้และบริการ ทั้งน้ี หมายความรวมถึง กระบวนการตดัสินใจซ่ึงมีมา

อยูก่่อนแลว้ และเป็นส่ิงท่ีมีส่วนในการกาํหนดใหเ้กิดการกระทาํดงักล่าว  

  

2.4 ทฤษฎเีกีย่วกบัการวเิคราะห์สภาพการแข่งขัน (Five Force Model) 

 

มณีรัตน์ สุวรรณวารี (2562) ได้กล่าวไวว้่า เป็นการวิเคราะห์การแข่งขนภายในสภาพแวดล้อมของ

อุตสาหกรรมรมเพ่ือท่ีจะระบุโอกาสและอุปสรรคท่ีกิจการไดเ้ผชิญอยูเ่พ่ือนาํไปสนบัสนุนการพฒันากลยทุธ์  

1. การเขา้มาของคู่แข่งขนั รายใหม่ (Entry of New Entrants) เป็นการวิเคราะห์เก่ียวกบั (1.1) การประหยดั

จากขนาด (Economies of Scale) การลดตน้ทุนท่ีไดม้าจากการผลิตจาํนวนมากผูท่ี้จะเขา้มาแข่งขนัทางธุรกิจในตลาด

ใหม่จะตอ้งพบกบัแรงกดดนั อนัเน่ืองมาจากการประหยดัดา้นตน้ทุนการผลิตในปริมาณท่ีมาก เพ่ือสามารถแข่งขนั

กบัคู่แข่งรายเดิมท่ีมีความไดเ้ปรียบในดา้นการผลิตรวม (1.2) การผูกพนัในตรายี่ห้อ (Brand Loyalty) สร้างความ

จงรักภกัดีต่อตราสินคา้ใหก้บักลุ่มลูกคา้เดิมของคู่แข่งรายเดิม (1.3) เงินลงทุน (Capital Requirements) ถา้ตอ้งลงทุน

สูงก็จะเป็นอุปสรรคต่อรายใหม่ในทุกๆ ดา้น โดยเฉพาะดา้นการผลิต (1.4) การเขา้ถึงช่องจดัจาํหน่าย (Access to 

Distribution Channels) การเขา้สู่ช่องทางการจดัจาํหน่ายเป็นอุปสรรคต่อคู่แข่งขนัรายใหม่ คู่แข่งรายใหม่จะตอ้งใช้

ความพยายามท่ีจะเขา้ไปแทรกแซงช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยชกัจูงหรือให้ขอ้เสนอท่ีดีกวา (1.5) นโยบายของ

รัฐบาลถา้รัฐบาลไม่มีนโยบายส่งเสริม หรือมีขอ้ห้ามสัมปทาน ก็จะทาํให้ผูป้ระกอบการไม่มีความสะดวกทั้งดา้น

การเงิน และสถานท่ีประกอบกิจการ (1.6) ตน้ทุนการเปล่ียนแปลงการใชสิ้นคา้ (Switching Cost) ถา้ลูกคา้ตอ้งมี

ตน้ทุน หรือค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนแปลงผลิตภณัฑสู์งแลว้ ลูกคา้จะถูกผูกติดอยู่กบัสินคา้ของบริษทัเดิมหรืออาศยั

อยู่ในท่ีพกัเดิมๆ (1.7) ขอ้ไดเ้ปรียบตน้ทุนในดา้นอ่ืนๆ เช่น เป็นเจา้ของเทคโนโลยีเฉพาะมีวตัถุดิบราคาถูก มีทาํเล

ท่ีตั้งดีกวา่ มีแหล่งเงินทุนท่ีตน้ทุนถูก และทาํมานานจนเกิดการเรียนรู้ 
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 2. แรงผลกัดนัจากผูผ้ลิตหรือคู่แข่งท่ีมีในอุตสาหกรรม (Rivalry Among Competing Firms) หมายความวา่ 

ระดบัการแข่งขนัของอุตสาหกรรม ท่ีกิจการดาํเนินอยู่มีความรุนแรงระดบัใดแนวโนม้ของตลาดมีโอกาสขยายตวั

มากน้อยแค่ไหน ทั้งในระดบัประเทศหรือระดบัโลกนั้นข้ึนอยู่กบัความสามารถในการแข่งขนัของคู่แข่ง (2.1) 

จํานวนคู่แข่งขันหากมีจํานวนมาก ย่อมส่งผลให้มีการแข่งขันท่ีรุนแรงแต่อาจมีบางกรณีท่ีแม้จะมีจํานวน

ผูป้ระกอบการนอ้ยราย และแต่ละรายมีสัดส่วนการครองตลาดใกลเ้คียงกนั ก็อาจส่งผลใหมี้การแข่งขนัท่ีรุนแรงได้

เช่นกนั (2.2) อตัราการเติบโตของอุตสาหกรรม ยิ่งอุตสาหกรรมมีการเติบโตในอตัราท่ีสูงกย็ิ่งสามารถดูดซบัเอาการ

แข่งขนัท่ีรุนแรงไปไดเ้ท่านั้น (2.3) ความแตกต่างของสินคา้ถา้สินคา้มีความแตกต่างกนัไปการแข่งขนัก็จะน้อยลง 

(2.4) ความผูกพนัในตรายี่ห้อ (2.5) กาํลงัการผลิตส่วนเกิน ถา้อุตสาหกรรมมีกาํลงัผลิตส่วนเกิน การแข่งขนัจะ

รุนแรง (2.6) มูลค่าของตน้ทุนคงท่ีหากอุตสาหกรรมใดมีการใชต้น้ทุนคงท่ีสูง จะมีความจาํเป็นตอ้งคงขนาดของการ

ใชอ้ตัรากาํลงัการผลิตไวสู้งอยูต่ลอดเวลาเพ่ือใหต้น้ทุนต่อหน่วยคุม้ค่าท่ีจะเดินสายพานการผลิต และจะมีความเส่ียง

ต่อการแข่งขนัมากเพราะเม่ือ Demand ในตลาดลดลงผูป้ระกอบการต่างๆจะไม่สามารถลด Supply ลงมาใหเ้ท่ากบั 

Demand ไดแ้ละจะเกิดภาวะ Oversupply ไดง่้าย (2.7) อุปสรรคกีดขวางการออกจากอุตสาหกรรม เช่น ขอ้ตกลงกบั

สหภาพแรงงานในการจ่ายชดเชยท่ีสูงมาก 

 3. อาํนาจต่อรองของผูจ้ดัหา (Bargaining Power of Supplier) ผูจ้ดัหามีอาํนาจต่อรองท่ีสามารถข้ึนราคา

หรือลดคุณภาพผลิตภณัฑข์ายได ้ก็จะเป็นอุปสรรคกบับริษทัแต่ถา้ผูจ้ดัหาอ่อนแอทางบริษทัก็สามารถกดดนัราคา

ผลิตภณัฑใ์หต้ํ่าลงได ้โดยผูจ้ดัหาจะมีอาํนาจ (3.1) เม่ือผลิตภณัฑน์ั้นมีผลิตภณัฑท์ดแทนนอ้ยราย (3.2) บริษทัไม่ได้

เป็นลูกคา้ท่ีสาํคญั (3.3) เม่ือบริษทัมีค่าใชจ่้ายท่ีสูงในการเปล่ียนผลิตภณัฑน์ั้น (3.4) ผูจ้ดัหาข้ึนราคาผลิตภณัฑเ์ม่ือ

เขาสามารถใชก้ารรวมกิจการไปขา้งหนา้ (3.5) และเช่นเดียวกนั ถา้ความสามารถในการลงลึกเขา้ไปทาํการผลิตเอง

หรือเขา้ไปทาํการแข่งขนั กบั Suppliers หรือ ความสามารถในการ Forward Integration ยิ่งนอ้ยจะทาํให้ Suppliers 

ยิ่งมีอาํนาจในการต่อรองสูงข้ึน 

 4.อาํนาจการต่อรองของกลุ่มผูซ้ื้อหรือลูกคา้ (Bargaining Power of Buyers) (4.1) ปริมาณการซ้ือถา้ซ้ือมาก

กมี็อาํนาจการต่อรองสูง (4.2) ขอ้มูลต่างๆท่ีลูกคา้ไดรั้บเก่ียวกบัสินคา้และผูข้าย ถา้ลูกคา้มีขอ้มูล 

มากกต่็อรองไดม้าก (4.3) ความจงรักภกัดีต่อยี่หอ้ (4.4) ความยากง่ายในการรวมตวักนัของกลุ่มผูซ้ื้อถา้ลูกคา้รวมตวั

กนัง่ายก็มีอาํนาจต่อรองสูง (4.5) ความสามารถของผูซ้ื้อท่ีจะมีการรวมกิจการไปดา้นหลงัคือถา้ลูกคา้สามารถผลิต

สินคา้ไดด้ว้ยตนเองอาํนาจการต่อรองก็จะสูง (4.6) ตน้ทุนในการเปล่ียนไปใชสิ้นคา้ของคนอ่ืน หรือใชสิ้นคา้ของ

คู่แข่งแลว้ลูกคา้ตอ้งมีตน้ทุนในการเปล่ียนสูงอาํนาจการต่อรองของลูกคา้กจ็ะตํ่า 

 5. แรงผลกัดนัซ่ึงเกิดจากสินคา้อ่ืนๆซ่ึงสามารถใชท้ดแทนได ้(Substitute Products) 

  

2.5 การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) 

 

SWOT Analysis คือ การวิเคราะห์สภาพขององค์กร ณ ปัจจุบนั เพ่ือคน้หา จุดแข็ง จุดดอ้ย โอกาสและ

อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนกบัทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เพ่ือนาํไปวิเคราะห์และหาวิธีพฒันาหรือแกไ้ขกบัปัญหาท่ี

เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน โดยสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อยๆ ก็คือ Internal Origin: ปัจจยัภายในองค์กร และ External 

Origin: ปัจจัยภายนอกองค์กร โดย SWOT สามารถแบ่งออกเป็น 4 ข้อได้ดังน้ี 1) Strengths คือ จุดแข็งหรือข้อ

ไดเ้ปรียบของเรา 2) Weaknesses คือ จุดอ่อน หรือขอ้เสียเปรียบของเรา 3) Opportunities คือ โอกาสท่ีจะสามารถ
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ดาํเนินการไดแ้ละ 4) Threats คือ ความเส่ียง, ภยัคุกคาม, ขอ้จาํกดั หรืออุปสรรคต่าง ๆ ท่ีมีต่อการดาํเนินการของ

องคก์ร หลกัในการใช ้SWOT Analysis กบัธุรกิจกคื็อ ผูบ้ริหารองคก์รสามารถรับรู้สถานะของบริษทั ณ ปัจจุบนัได้

อย่างทนัท่วงที ซ่ึงการวิเคราะห์ภายในองค์กร จะทาํใหรู้้จุดแข็งและจุดอ่อนของเราเอง และการวิเคราะห์ภายนอก

องคก์รหรือสภาพแวดลอ้ม จะทาํใหเ้รามองเห็นโอกาสและอุปสรรคต่อการดาํเนินงานได ้ทาํใหท้ราบถึงการ “รู้เขา 

รู้เรา” (Waranyu Suradech, 2017) 

 

2.6 กรอบแนวคดิของการศึกษา 

  

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิด 

 

3. วธีิการศึกษา 

 

 การศึกษาคร้ังน้ีใชวิ้ธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเชิงคุณภาพคือ 

แบบสมัภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง (In-depth Structured Interview) กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key Informants) ไดแ้ก่ 

บุคลากรหา้งหุ้นส่วน ยวัร์ คอนเนค เพอร์เฟค จาํนวน 3 คน และบุคลากรบริษทั นํ้ าตาลมิตรผล จาํกดั (สํานกังาน

ใหญ่) จาํนวน 2 คน ทั้งหมดจาํนวน 5 คน ซ่ึงไดแ้บ่งแบบคาํถามออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 แบบสัมภาษณ์

ผูบ้ริหารของ หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ยวัร์ คอนเนค เพอร์เฟค และส่วนท่ี 2 แบบสัมภาษณ์ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัลูกคา้

ซ่ึงผูวิ้จยัจะสมัภาษณ์เป็นรายบุคคล เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีชดัเจนเร่ิมตน้การสมัภาษณ์เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หข้อ้มูล

หลกั จากนั้นจะสัมภาษณ์ในประเด็นแนวคาํถามท่ีผูวิ้จัยสนใจจะศึกษาและไดศึ้กษาค้นควา้ข้อมูลจากเอกสาร 

บทความและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ตาม

วตัถุประสงคข์องการวิจยั โดยเทคนิคการจาํแนกและจดัระบบขอ้มูลการจดัการกลยุทธ์ของผูป้ระกอบการ รวมทั้ง

สงัเคราะห์ขอ้มูลตามกรอบแนวคิดท่ีไดว้างไว ้

 

4. ผลการศึกษา 
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การกาํหนดแนวทางการแกปั้ญหา พบว่า ไดเ้ลือกใชก้ลยุทธ์ท่ีผ่านการวิเคราะห์คือ กลยุทธ์การมุ่งความ

สนใจ (Focus Strategy) เป็นการสร้างทางเลือกใหม่ในการรองรับลูกคา้ใหม่ๆท่ีจะเพ่ิมเขา้ในอนาคตและเป็นการ

ขยายธุรกิจเจาะกลุ่มตลาด E-Commerce มากข้ึน เพ่ือสร้างฐานรายไดท่ี้แขง็แกร่งเพ่ิมเขา้มาใหก้บับริษทั และเป็นการ

สร้างโอกาสในการร่วมมือกนักบับริษทั E-Commerce ชั้นนาํ โดยมุ่งเนน้พฒันารูปแบบการขนส่งท่ีหลากหลายมาก

ข้ึน ปรับปรุงรูปแบบเดิมท่ีมีอยู่ใหเ้ขม้งวดและมีความเป็นระบบ ใหมี้ความเสถียรภาพ และคอยระมดัระวงัการเกิด

ความเส่ียงในอุบติัเหตุระหว่างการขนส่งให้นอ้ยท่ีสุด รวมทั้งพฒันาการประชาสัมพนัธ์ให้เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน และ

โอกาสในการวางแผนทางการตลาดท่ีจะมีเขา้มาในอนาคต  

 

5. สรุปผลการศึกษา 

 

 การวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา พบว่า ในอนาคตการแข่งขนัในธุรกิจขนส่งจะมีการแข่งขนัท่ีรุนแรง

มากกว่าน้ี และอาจนาํไปสู่การลดราคาท่ีตอ้งแข่งกนัเอง อาจทาํให้บริษทัเสียกาํไรไปไม่น้อย แต่ถา้เราทราบถึง

ปัญหาและจดัการบริหารไดท้นัอาจจะทาํใหรั้กษากาํไรท่ีมีอยูไ่วไ้ด ้ซ่ึงอาจนาํไปสู่แนวทางในการเพ่ิมกาํไรต่อไปได้

อีก จนสามารถเพ่ิม Service เพ่ือมารองรับการขยายกลุ่มตลาดใหม่ไดใ้นอนาคต โดยใชก้ลยทุธ์ในการเพ่ิมบริการใน

การขนส่ง กลยุทธ์การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ ซ่ึงเป็นการผสมผสานการขนส่งตั้งแต่ 2 รูปแบบข้ึนไป โดยอยู่

ภายใตส้ัญญาหรือผูรั้บผิดชอบการขนส่งรายเดียว ซ่ึงโครงสร้างของระบบขนส่ง สามารถแบ่งตามลกัษณะทาง

กายภาพได ้5 แบบ คือ การขนส่งทางถนน การขนส่งทางราง การขนส่งทางนํ้า การขนส่งทางอากาศ และการขนส่ง

ทางท่อ การผสมผสานการขนส่งหลายรูปแบบเพ่ือให้สามารถทนัต่อการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ โดย

คาํนึงถึงตน้ทุนการขนส่งของรูปแบบต่างๆ ใหป้ระหยดัท่ีสุด  

 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informants) ผูบ้ริหารภายในบริษทั และผูจ้ดัการ 

บริษทั นํ้ าตาลมิตรผล จาํกดั พบว่า ทางหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ยวัร์คอนเนค เพอร์เฟค มีการบริหารจดัการในเร่ืองของ

การจดัหารคิวรถท่ีเหมาะสมในการขนส่งแต่ละเส้นทาง แต่ยงัประสบปัญหาดา้นการบริหารจดัการตน้ทุน ซ่ึงสรุป

แต่ละประเดน็ไดด้งัน้ี  

 1. ดา้นการขนส่งมอบสินคา้ตามเวลาทุกคร้ัง ซ่ึงหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ยวัร์คอนเนค เพอร์เฟค ไม่มีปัญหาใน

การจดัส่งเลย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศกัด์ิ กองสุวรรณ และ เชษฐ์ภณัฏ ลีลาศรีสิริ (2556) ศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจจา้งผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกส์ของผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนต ์ในจงัหวดัสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า 

ปัจจยัท่ีมีต่อการตดัสินใจจา้งผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ ดา้นการบริการและคุณภาพการบริการ เก่ียวกบัประสบการณ์

ขนส่ง/กระจายสินคา้ของผูป้ระกอบการ ดา้นราคา เป็นการให้ระยะเวลาในการชาํระเงิน และดา้นช่องทางการใช้

บริการเป็นศูนยก์ระจายสินคา้ของผูใ้หบ้ริการมีหลายแห่ง  

2. ดา้นคุณภาพของสินคา้ ซ่ึงทางห้างหุ้นส่วนจาํกดั ยวัร์คอนเนค เพอร์เฟค มีการเก็บรักษาสินคา้ไวไ้ดดี้ 

รวมทั้งยงัให้ความใส่ใจในเร่ือง Quality ของรถบรรทุก ท่ีคอยดูแลซ่อมบาํรุงอยู่เสมอ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

สุพตัรา ยงัทอง (2556) ศึกษาการจดัการโลจิสติส์ (การคลงัสินคา้) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของ 

บริษทั ยนีูโกร อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ผลการศึกษาพบวา่ การจดัเกบ็สินคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ วตัถุดิบและสินคา้
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สาํเร็จรูปจะมีอายกุารเกบ็รักษาประมาณ 3 เดือน โดยจะมีการระบุ วนั เดือน ปีท่ีผลิตอยา่งชดัเจน มีการควบคุมสินคา้

ในคลงัสินคา้จะเร่ิมตั้งแต่การวางแผนการสั่งซ้ือสินคา้ไม่ให้มีปริมาณมาก หรือนอ้ยเกินไป รวมถึงการเคล่ือนยา้ย

สินคา้จะกระทาํเม่ือมีความจาํเป็นในการผลิต หรือจดัเก็บเท่านั้น และการส่งมอบสินคา้จะข้ึนอยู่กบัความตอ้งการ

และความสะดวกของลูกคา้เป็นสาํคญั 

 3. ดา้นความน่าเช่ือถือในการขนส่งอยู่ในเกณฑท่ี์พอใชไ้ด ้เพราะถึงแมว้่าทางหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ยวัร์คอน

เนค เพอร์เฟค เองไม่ไดมี้รถบรรทุกของตวัเองเยอะมาก แต่ไดมี้การใชร้ถของบริษทั Partner ในเครือ หรือรถร่วมมา

ช่วย Support ไดซ่ึ้งทางมิตรผลมองว่าเป็นการบริหารจดัการท่ีดี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภคพร ผงทอง (2561) 

ศึกษาการจดัการโลจิสติกส์ เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในธุรกิจพาเลทให้เช่า ผลการศึกษาพบว่า 

รูปแบบและลกัษณะการดาํเนินธุรกิจพาเลทให้เช่าเกิดข้ึนจากแนวคิดท่ีจะลดตน้ทุน ลดเวลาการขนถ่ายสินคา้ ลด

ความเสียหายระหวา่งการเคล่ือนยา้ยสินคา้บ่อยคร้ังตลอดทั้งซพัพลายเชน โดยไม่ตอ้งติดตามพาเลทกลบัคืน และจ่าย

ค่าเช่าตามจาํนวนวนัท่ีใชง้านจริงเท่านั้น โดยจะถูกดาํเนินการและบริหารจดัการโดยผูใ้หบ้ริการเพียงรายเดียว และ

ยงัสามารถเช่ือมต่อ และรองรับการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ การบริหารระบบพาเลทใหเ้ช่าจะใชเ้อกสารควบคุม

พาเลทระหว่างกนั เพ่ือใหผู้ใ้หบ้ริการ ผูโ้อน ผูรั้บโอน รวมทั้งผูรั้บจดัการขนส่งเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน และใชส้าหรับ

ยืนยนัจาํนวนการรับโอนพาเลทในการคาํนวณค่าเช่าพาเลทในใบแจง้หน้ี  

4. ดา้นการเงินภายในห้างหุ้นส่วนจาํกดั ยวัร์คอนเนค เพอร์เฟค โดยยงัตอ้งการผูเ้ช่ียวชาญในดา้นการ

วางแผนงบทางการเงิน เพ่ือควบคุมงบประมาณในการจดัการตน้ทุน และรายไดข้องบริษทั สอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ จิราภรณ์ แพรอตัถ ์(2554) ศึกษาพลวตัและการดาํเนินธุรกิจการขนส่งดว้ยรถบรรทุก ดิน หิน และทราย ของ

ผูป้ระกอบการในจงัหวดันครปฐม ผลการศึกษาพบว่า การเกิดวิกฤติเศรษฐกิจฟองสบู่แตกในปี พ.ศ. 2540 ทาํให้

ธุรกิจการขนส่งดว้ยรถบรรทุกไดรั้บผลกระทบอย่างหนักดา้นราคานํ้ ามนัแพง ผูป้ระกอบการจึงมีแนวทางการ

ปรับตัวในการดาํเนินธุรกิจของตนท่ีหลากหลาย ด้วยการบริหาร บุคลากร การเงิน เคร่ืองมือเคร่ืองจักร และ

การตลาด เป็นตน้ เพ่ือใหธุ้รกิจสามารถดาํรงอยู่รอดได ้ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในธุรกิจดงักล่าวมากท่ีสุดคือ การ

แข่งขนัของราคาค่าขนส่งท่ีทาํใหผู้ป้ระกอบการตอ้งปรับตวัดว้ยการลดตน้ทุนใหส้ามารถต่อสูก้บัคู่แข่งขนัได ้

5. ดา้นสภาพการขนส่งในแง่ของสินคา้ค่อนขา้งเพียงพอของหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ยวัร์คอนเนค เพอร์เฟค และ

ทางบริษทั นํ้ าตาลมิตรผล จาํกดั จึงอยากเสนอเป็น Service ในดา้นอ่ืนๆ อย่างการขนส่งสินคา้แบบ E-Commerce 

เช่น Lineman , Kerry , DHL เป็นตน้ เพ่ือขยายตลาดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และหาโอกาสในการเขา้ร่วมเป็น 

Partner กบับริษทั E-Commerce ชั้นนาํ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภทัรมณ พิมพ์เมือง (2556) ศึกษากลยุทธ์การ

บริหารจดัการท่ีมีผลต่อความสาํเร็จในการดาํเนินกิจการขนส่งดว้ยรถบรรทุก ในจงัหวดันครสวรรค ์ผลการศึกษา

พบว่า ดา้นกลยุทธ์การบริหารจดัการ ส่วนใหญ่มีกลยุทธ์การบริหารจดัการ กลยุทธ์การดาํเนินงานและการผลิตมาก

ท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นกลยทุธ์ดา้นการวิจยัและการพฒันา กลยทุธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย ์กลยทุธ์ทางการตลาด 

และกลยทุธ์ทางการเงิน ความสาํเร็จในการดาํเนินกิจการขนส่งดว้ยรถบรรทุกดา้นลูกคา้/ตลาดมากท่ีสุด รองลงมาคือ 

ดา้นการดาํเนินงานภายใน ดา้นการเรียนรู้และเจริญเติบโต และดา้นการเงิน  

 

5.1 ข้อเสนอแนะ 
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 จากการท่ีผูศึ้กษาไดท้าํการศึกษาถึงปัญหาและการกาํหนดกลยุทธ์เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการ

แข่งขนัเพ่ือมุ่งสู่การเป็นผูน้าํตลาดโลจิสติกส์ขนส่งนํ้าตาลดิบ และออ้ยดิบต่อไปในอนาคต โดยหลงัจากท่ีรวบรวม

ขอ้มูลทุติยภูมิ และปฐมภูมิไดเ้จอกบัปัญหาดา้นอ่ืนๆ และสามารถนาํกลยุทธ์มาใชไ้ดต่้อไปน้ี 1) บริษทัตอ้งจดัทาํ

แผนในการดาํเนินงานทุกเดือน แก่พนกังานทุกคนและฝึกอบรมพนกังานทุกแผนก เพ่ือสร้างความชาํนาญและความ

ไดเ้ปรียบ 2) สร้างแรงจูงใจให้กบัพนกังาน และให้ผลตอบแทนแก่พนกังานท่ีมีความสามารถ 3) มีการวดัผล KPI 

ทุกๆ 3 เดือน หรือ 6 เดือน เพ่ือปรับปรุงและทบทวนกลยทุธ์ท่ีผา่นมา 4) ควบคุมและติดตามผลการดาํเนินงานแต่ละ

ขั้นตอนอย่างเขม้งวด และ 5) นาํกลยุทธ์ดา้นการเงินมาใช ้เพ่ือใหบ้ริการกบักลุ่มบริษทัลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการชาํระ

เงินเป็นงวดๆ 

5.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

เน่ืองจากในการศึกษาคร้ังน้ีอาจจะเป็นประโยชนต่์อบริษทัในการปรับตวั และการนาํกลยทุธ์ไปใชต่้อไดใ้น

อนาคต จึงมีขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไปดังน้ี 1) การสัมภาษณ์และการรวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้นอาจไม่

สามารถมองเห็นแนวโนม้ความเปล่ียนแปลงได ้เน่ืองจากบริษทัเพ่ิงเปิดกิจการมาไดเ้พียง 1 ปี 6 เดือน จึงอาจทาํให้

ไม่ครอบคลุมในบางประเด็น และไม่สามารถแกปั้ญหาไดใ้นทุกประเด็น หากมีการศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรใชก้าร

นาํเสนอขอ้มูลยอ้นหลงัอย่างนอ้ย 3 ปี เพ่ือศึกษาแนวโนม้ท่ีเกิดข้ึนภายในบริษทั และ 2) ควรศึกษาในดา้นกลยุทธ์

ระดบัหนา้ท่ีอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น การเงิน , การผลิต , HR และอ่ืนๆ 
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การกาํหนดกลยุทธ์ในการแข่งขนัของธุรกจิปรีแอมป์ กรณศึีกษา FX Man 

Determining the competitive strategy of the preamp business, education 

situation, FX Man 
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บทคดัย่อ 

 FX Man เร่ิมดาํเนินกิจการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 สถานท่ีตั้งอยูใ่นซอยอนามยังามเจริญ 13 แขวงบางมด 

เขตจอมทอง กรุงเทพ 10150 เป็นธุรกิจขนาดเล็ก รูปแบบของกิจการเป็นธุรกิจเจา้ของคนเดียว ดาํเนินธุรกิจ

เก่ียวกบัการผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์เอฟเฟค และ ปรีแอมป์เบสท่ีเป็นงาน แฮนเมด และ คสัตอ้ม ตามออ

เดอร์ของลูกคา้ รวมถึงการซอ้มวงจรเคร่ืองดนตรีดว้ย ไม่มีหนา้ร้าน ขายผา่นทางออนไลน์เพียงอยา่งเดียว 

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนคาดวา่จะส่งผลกระทบต่อ FX Man ดงัน้ี เม่ือคู่แข่งขนัมีการทาํตลาดและสินคา้ชนิดใหม่

ออกมามากข้ึน ทาํใหป้ริมาณลูกคา้ท่ีมาใชซ้ื้อสินคา้ มีจาํนวนลดลงเพราะคู่แข่งมีสินคา้ใหเ้ลือกมากกวา่ 

ส่งผลใหร้ายไดแ้ละกาํไรของ FX Man ลดลง ถา้ในระยะยาวหาก FX Man ไม่มีการปรับปรุงหรือพฒันาอาจ

ส่งผลใหป้ระสบปัญหาการขาดทุนและอาจจะตอ้งปิดกิจการลงในอนาคตวตัถุประสงคข์องการศึกษา 1.เพื่อ

วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนัของคู่แข่ง 2.เพื่อสาํรวจความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชสิ้นคา้ 3.เพื่อ

นาํเสนอกลยทุธ์เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขนั ผลจากการศึกษาวจิยั ทาํใหท้ราบถึงขอ้มูลพฤติกรรม

และความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้จากทาง FX Man และไดเ้รียนรู้กลยทุธ์การทาํการตลาดของธุรกิจปรี

แอมป์ เพื่อเป็นแนวทางใหแ้กเ้จา้ของกิจการนาํไปปรับใชต่้อไป 

0
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ABSTRACT 

FX Man Business has been opening since 2014. The location at Soi Sukhumam Ngam Charoen 13, 

Bang Mot, Chom Thong, Bangkok 10150. It is a small business by a single owner. This business are sale 

production and distribution about bass and preamp effects products. The Owner are handmade and custom 

made depend on customer orders. This Business have some problem because The Owner only sale online 

on website .The problem is expected to affect FX Man as follows, when competitors have more new markets 

and products. The Competitors have a lot of choice. So, Customers are more choice to buy products by 

competitors, It’s causing of decrease customers, earnings and profits. If  FX Man wouldn’t  improve or 

develop, It may loss in problems and have to close business in the future. This research have purpose that 

1. To analyze the competitive environment of competitors  

2. To survey customer satisfaction using products  

3. To present strategies for create competitive capabilities 

The Results from research makes knowledge for the behavior and satisfaction of customers buying 

products from FX Man. Learning the marketing strategies of preamp businesses. As a guideline for solving 

business owners to apply in the future. 

 

บทนํา 

ดนตรีเป็นศิลปะแขนงหน่ึงท่ีอยูคู่่กบัคนไทยมาชา้นาน เสียงดนตรีมีผลต่อความรู้สึกต่างๆไม่วา่ ความสุข 

หรือความเศร้า เม่ือเราไดฟั้งมกัจะมีความรู้สึกไปตามทาํนองของเพลงนั้น ดงันั้นดนตรีถือเป็นเคร่ืองมือในการ

ส่ือสารอยา่งหน่ึงท่ีคนเรานาํมาถ่ายทอดความรู้สึกของตวัเองใหผู้อ่ื้นรับรู้ และเขา้ใจกนัดว้ยอารมณ์และท่วงทาํนอง

ของดนตรี จึงเห็นไดว้า่มีคนใหค้วามสนใจท่ีจะหดัเล่นดนตรีเพ่ือความเพลิดเพลินสนุกสนามใหก้บัตวัเองและคน

รอบขา้ง ปัจจุบนัมีเบสใหเ้ลือกเล่นมากมายหลายแบรนดต์ามความตอ้งการของนกัดนตรี ไม่วา่จะเป็น Fender, 

Music Man, Warwick ซ่ึงแต่ละแบรนดก์็จะมีคาแรคเตอร์ท่ีแตกต่างกนัเหมาะสมกนัคนละแนวเพลง ซ่ึงเบสมีให้

เลือกซ้ือหลายราคาตั้งแต่ 3,000 ไปจนถึง 300,000 บาทข้ึนไป และมีการนาํเขา้เบสมือ 2 จากประเทศญ่ีปุ่น ท่ีมีราคา

ไม่แพงและยงัไดเ้ป็นไมแ้ทไ้ม่เหมือนเบสจากประเทศจีนท่ีใชไ้มอ้ดัทาํตวับอด้ี ทาํใหเ้บสมือ 2 จากญ่ีปุ่นไดรั้บความ

นิยมกบันกัดนตรีทุนนอ้ยมาก เพราะเพียงซ้ือมาเปล่ียน ปิคอพั และ ปรีแอมป์ พร้อมทั้งเซตอพั กส็ามารถใชเ้ล่นข้ึน

เวทีไดแ้ลว้ ทาํใหอุ้ตสาหกรรมปรีแอมป์ในประเทศไทยค่อยๆเติบโตข้ึน นายภูษิต ศศิธรานนท ์ กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั เอก็ซ์โปลิงคโ์กลบอลเน็ทเวอร์ค จาํกดั กล่าววา่ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมดนตรีนั้นเติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
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โดยขอ้มูลสาํรวจเม่ือปี 2557 พบวา่ ในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา อุตสาหกรรมน้ีสร้างเงินสะพดัราว 35,000 ลา้นบาทต่อปี 

ในจาํนวนท่ีวา่น้ีเม่ือจาํแนกประเภทธุรกิจ สามารถแบ่งออกเป็น ธุรกิจค่ายเพลงจาํนวน 20,000 ลา้นบาท ธุรกิจวิทยท่ีุ

เก่ียวขอ้งกบัดนตรีและบนัเทิงจาํนวน 6,500 ลา้นบาท ธุรกิจเคร่ืองเสียงและเคร่ืองดนตรีจาํนวน 5,000 ลา้นบาท 

ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัแสงและเสียงจาํนวน 2,000 ลา้นบาท และธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรีอีกราวๆ 300 ลา้นบาท มี

แนวโนม้การเติบโตทางธุรกิจไม่ตํ่ากวา่ปีละ 10% ปัญหาทีเ่กดิขึน้คาดวา่จะสง่ผลกระทบต่อ FX Man ดงันี้ เมือ่คู่

แขง่ขนัมกีารทาํตลาดและสนิคา้ชนิดใหมอ่อกมามากขึน้ ทาํใหป้รมิาณลกูคา้ทีม่าใชซ้ือ้สนิคา้ มจีาํนวนลดลง

เพราะคูแ่ขง่มสีนิคา้ใหเ้ลอืกมากกว่า สง่ผลใหร้ายไดแ้ละกาํไรของ FX Man ลดลง ถา้ในระยะยาวหาก FX Man 

ไมม่กีารปรบัปรงุหรอืพฒันาอาจสง่ผลใหป้ระสบปัญหาการขาดทนุและอาจจะตอ้งปิดกจิการลงในอนาคต 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

     ทฤษฎีการจดัจดัการเชิงกลยุทธ์ เป็นการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มและการดาํเนินงานของกิจการ เพ่ือให้

กิจการบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึงจะส่งผลใหอ้งคก์รมีความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและสามารถทาํไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

     เคร่ืองมือการวิเคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอก เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกท่ี

องคก์รมีอยู ่ซ่ึงจะเป็นประโยชนเป็นอยา่งมากต่อการกาํหนดกลยทุธ์ และการดาํเนินตามกลยทุธ์ขององคก์ร 

     เคร่ืองมือการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มอุตสาหกรรม เพ่ือใชใ้นการวางแผนเพ่ือการแข่งขนั โดยใชใ้นการประเมิน 

และวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก 

     เคร่ืองมือในการสร้างกลยทุธ์ คือการจบัคู่ระหวา่งปัจจยัภายในของกิจการทั้งทางดา้น จุดแขง็ และจุดอ่อน กบั

ปัจจยัภายนอกทั้งทางดา้น โอกาส และอุปสรรค เพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์กลยทุธ์ 

     ทฤษฎีการวิเคราะห์ประสมทางการตลาด ใชส้าํหรับการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแขง็ของผลิตภณัฑแ์ละบริการใน

ดา้นการตลาด เพ่ือกาํหนดทิศทางและวางกลยทุธ์ 

     ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค เพ่ือการคน้หาและวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือ 

การใชข้องผูบ้ริโภค ทาํใหท้ราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือ การใช ้การเลือกบริการ เพ่ือท่ีจะ

นาํมากาํหนดกลยทุธ์ 

     ทฤษฎีความพึงพอใจ คือการทาํใหค้วามรู้สึกของลูกคา้หรือผูม้าใชบ้ริการ พอใจและประทบัใจตามท่ีตั้งไว ้หรือ

มากกวา่ท่ีตั้งไว ้
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     แนวคิดการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (ศิริสรรณ เสรีรัตน,์ 2541) กล่าววา่ การส่ือสารทางการตลาด

แบบผสมผสาน หมายถึง การท่ีบริษทัสามารถผสมผสานการส่ือสารการตลาดหลายเคร่ืองมือเพ่ือส่งข่าวสาร

เก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์หช้ดัเจน โดยความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัและตรงใจผูบ้ริโภค 

 

วธีิการศึกษา 

     สาํหรับการทาํวิจยัเร่ืองการกาํหนดกลยทุธ์เพ่ือการแข่งขนัของ FX Man โดยมีการเกบ็ขอ้มูลเชิงคุณภาพ และการ

เกบ็ขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยมีขอบเขตการศึกษา ดา้นประชากร ดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค และความพึงพอใจ ประกอบ

กบัการศึกษาของมูลยอ้นหลงัของธุรกิจ เพ่ือวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ของธุรกิจในปัจจุบนั  

     การวิจยัเชิงคุณภาพ เป็นการเกบ็ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม เป็นคาํถามปลายเปิด (Open-ended Question) ดว้ย

วิธีการสมัภาษณ์ เป็นตน้ 

     การวิจยัเชิงปริมาณ เป็นการวิจยัท่ีมุ่งเนน้หาความรู้และ ขอ้เทจ็จริงโดยเนน้การใชข้อ้มูลตวัเลข และใชเ้คร่ืองมือ

ทางสถิติช่วยวิเคราะห์ และประมวลผลเพ่ือใหเ้กิดความเท่ียงตรงมากท่ีสุด 

ประชากร 

1.เชิงคุณภาพ เกบ็ขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์เจา้ของกิจการ FX Man จาํนวน 1 ราย 

2.เชิงปริมาณ เกบ็ขอ้มูลจากการแจกแบบสอบถามลูกคา้ท่ีมาซ้ือปรีแอมป์ในระยะเวลา 3 เดือน มีทั้งส้ินประมาณ 20 

ราย 

กลุ่มตวัอยา่ง 

 กลุ่มตวัอยา่งทางผูวิ้จยัเลือกตามกลุ่มประชากรทั้งหมด 

 

ผลการศึกษาและอภิปราย 

ผลการศึกษาขอ้มูลของหลกัประชากรศาสตร์ 

     ลูกคา้โดยส่วยใหญ่เป็นผูช้าย อายอุยูใ่นช่วง 31-40ปี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-20,000 บาท มีระดบัการศึกษา

ส่วนใหญ่อยูท่ี่ปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั  

ผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือปรีแอมป์ 
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     พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่นิยมซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เน็ตเพราะความสะดวกสบายกวา่การซ้ือสินคา้จากแหล่ง

อ่ืน สาเหตุหลกัท่ีตอ้งซ้ือปรีแอมป์กเ็พ่ือเพ่ิมคุณภาพของเคร่ืองดนตรี เพราะเคร่ืองดนตรีเดิมอาจจะมีเสียงท่ีไม่

ชดัเจน ไม่ตอบสนองต่อความตอ้งการ จึงตอ้งซ้ือปรีแอมป์ไปติดตั้งเพ่ือเพ่ิมโทนเสียงท่ีชดัเจนและใหเ้ล่นได้

ครอบคลุมตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ จากผลสาํรวจพบวา่พฤติกรรมความถ่ีในการซ้ือโดยส่วนใหญ่จะอยูท่ี่

นอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อเดือน ซ่ึงเป็นการซ้ือท่ีนอ้ยมาก ทาง FX Man ตอ้งขยายฐานลูกคา้เพ่ิม เพ่ือโอกาสในการสัง่ซ้ือของ

ลูกคา้ท่ีมากข้ึน 

สรุปผลปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซ้ือปรีแอมป์ 

     พบวา่กลุ่มตวัอยา่งลูกคา้มีความพึงพอใจมากในดา้นคุณภาพของสินคา้และการรับประกนัสินคา้ของทาง FX 

Man ดา้นราคา FX Man มีสินคา้ท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพและมีราคาถูกกวา่เม่ือเทียบกบัคู่แข่ง ลูกคา้มีความพึงพอใจ

นอ้ยในดา้นการส่งเสริมการขายเพราะทาง FX Man ไม่ค่อยมีการรีวิวสินคา้และส่วนลดท่ีนอ้ย ดา้นบุคลากรท่ีมี

ความรู้ในตวัสินคา้และยินดีใหบ้ริการถึงวา่เป็นขอ้เด่นท่ีทาํใหลู้กคา้พึงพอใจมาก สาํหรับดา้นการบริการลูกคา้มี

ความพอใจปานกลางในดา้นความเร็วในการการใหบ้ริการท่ีตอ้งปรับปรุง 

 

สรุปผลการศึกษา 

     การทาํวิจยัในคร้ังน้ีทาํใหพ้บวา่ กลุ่มลูกคา้ท่ีมาซ้ือสินคา้มีความพึงพอใจในดา้นการบริการในความสะดวกใน

การสัง่ซ้ือ และสามารถติดต่อไดทุ้กคร้ังเม่ือสินคา้มีปัญหา ซ่ึงตรงกบั คงพนัธ์ ประภาศิริสุลี: (2560) ไดก้ล่าววา่ ปัจจยั

ท่ีสาํคญัมากท่ีสุดคือ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ แต่ส่ิงท่ีทาํใหลู้กคา้ไม่ค่อยพอใจคือ ดา้นการส่งเสริมการขาย ไม่

ค่อยมีการโปรโมทหรือโฆษณาสินคา้ ซ่ึง จิรภทัร ทองบุญเรือง: (2559) ไดก้ล่าวไวว้า่ การโฆษณาเป็นส่วนหน่ึงท่ี

ผูบ้ริโภคโดยส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญั 

กลยทุธ์ทางเลือกในการแกไ้ขปัญหา 

1.กลยทุธ์การประชาสมัพนัธ์ 

จดัทาํวิดีโอรีวิวสินคา้โดยมีเน้ือหาเก่ียวกบั ประเภทของสินคา้ วิธีการใชสิ้นคา้ เพ่ือแสดงลกัษณะและคุณภาพของ

สินคา้และสามารถแสดงถึงขอ้ดีแลว้ขอ้เสียของสินคา้ได ้

ขอ้ดี สามารถเพ่ิมการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ไดม้ากข้ึนเพราะมี วีดีโอท่ีแสดงคุณภาพของสินคา้ออกมาไดช้ดัเจน 

ขอ้เสีย ถา้หากคนท่ีทาํการรีวิวสินคา้ทาํการรีวิวไดไ้ม่ดีดูไม่น่าเช่ือถือกจ็ะทาํใหต้วัสินคา้ไม่มีความน่าเช่ือถือ 

2.กลยทุธ์การพฒันาตลาด  
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FX Man จาํเป็นท่ีจะตอ้งเพ่ิมสินคา้ใหมี้ความหลากหลายมากข้ึน เช่น เพ่ิมสินคา้ท่ีขายอยูใ่นปัจจุบนัใหมี้ความ

หลากหลายมากข้ึน และจะตอ้งศึกษาจากลูกคา้วา่มีความตอ้งการสินคา้ประเภทใด และทาํรายละเอียดของสินคา้ใช้

ชดัเจนทั้งดา้นคุณสมบติัและมีการถ่ายรีวิวเพ่ือเพ่ิมโอกาสการตดัสินใจซ้ือใหลู้กคา้ 

ขอ้ดี ทาํใหท้าง FX Man มีสินคา้มากข้ึน เพ่ิมโอกาสในการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ เพราะยิ่งมีหลากหลายก็จะทาํให้

ลูกคา้ไดสิ้นคา้ท่ีตนเองตอ้งการและสินคา้แต่ละช้ินมีคุณสมบติัระบุชดัเจนเพ่ือง่ายต่อการจดจาํ 

ขอ้เสีย การใชก้ลยทุธ์น้ีมีความเส่ียง เพราะการสร้างสินคา้ชนิดใหต้อ้งมีการทดลองและอาจจะเกิดความลม้เหลวได ้

และถา้สินคา้ท่ีทาํออกมาไม่ตรงต่อความตอ้งการกท็าํใหท้างเจา้ของธุรกิจตอ้งแบกรับตน้ทุนดว้ย 

3.กลยทุธ์พฒันาผลิตภณัฑ ์ 

หากทาง FX Man สามารถพฒันาสินคา้ท่ีมีอยูใ่หมี้คุณภาพมากข้ึนกวา่เดิม จะเป็นการเพ่ิมโอกาสในการซ้ือทั้งลูกคา้

เก่าและใหม่ เช่น การเพ่ิมเสียงแตกลงไปในวงจรเดียวกบัปรีแอมป์ 

ขอ้ดี สินคา้ท่ีพฒันาจะมีคุณภาพมากข้ึน  ทาํใหส้ามารถดึงลูกคา้กลุ่มใหม่ๆท่ีตอ้งการสินคา้ท่ีไม่เหมือนใครมากได ้

ขอ้เสีย การพฒันาสินคา้ อาจะมีตน้ทุนในการผลิตเพ่ิม ทาํใหอ้าจจะตอ้งมีการปรับราคาสินคา้ข้ึนซ้ือลูกคา้บางกลุ่ม

เห็นราคาสินคา้ข้ึน อาจเลือกสินคา้ของคู่แข่งท่ีมีราคาพอกกนัได ้

4.กลยทุธ์การมุ่งเนน้ลูกคา้เฉพาะกลุ่ม  

โดยใชค้วามเช่ียวชาญในเร่ืองการทาํสินคา้ Custom มุ่งเนน้ลูกคา้เฉพาะกลุ่ม เช่น การเปล่ียนคาปาในวงจรเพ่ือใหไ้ด้

โทนเสียงในแบบของตนเอง 

ขอ้ดี ลูกคา้ไดสิ้นคา้ท่ีมีความเฉพาะตวัตรงตามความตอ้งการของตนเอง สามารถดึงลูกคา้กลุ่มท่ีมีความเป็นตวัของ

ตวัเองสูง เพราะสามรถออกแบบสินคา้ไดเ้อง 

ขอ้เสีย การทาํสินคา้ Custom ตอ้งใชเ้วลานาน และราคาท่ีสูง ทาํใหลู้กคา้บางกลุ่มไม่ยอมจ่ายเพราะราคาสูงเกินไป 

 

ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ี คือ 

1. ควรศึกษาในเร่ือง พฤติกรรมการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค เพ่ิมเติมเพราะปัจจยัผลต่อการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค 

สามารถใชใ้นการต่อยอดไดห้ลากหลาย 

2. FX Man ควรใชเ้ทคโนโลยีเขา้ช่วยในการประชาสมัพนัธ์หรือขายสินคา้ เพราการประชาสมัพนัธ์ถือเป็นส่ิงสาํคญั

ในการช่วยตดัสินใจซ้ือ 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 435



3. จาํเป็นตอ้งควบคุมราคาสินคา้ FX Man ตอ้งควบคุมราคาสินคา้ไม่ใหแ้พงกวา่คู่แข่งเพราะอาจะทาํใหเ้สียลูกคา้ได ้
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บทคดัย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของอิทธิพลของอตัมโนทศัน์ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความ

ตั้งใจซ้ือเส้ือผา้พลสัไซซ์ของกลุ่มผูห้ญิงวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ 

กลุ่มผูห้ญิงวยัทาํงาน ท่ีมีอายุ 25 ปีข้ึนไป อาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีขนาดรอบอก มากกว่า 38 น้ิวข้ึนไป โดย

จะตอ้งมีประสบการณ์เคยซ้ือเส้ือผา้พลสัไซซ์ จาํนวน 200 คน ผลการวิจยัพบว่า ดา้นขอ้มูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่มี

อาย ุ25 - 30 ปี การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายได ้15,001 – 30,000 บาท โดยซ้ือ

เส้ือผา้พลสัไซซ์ประเภทชุดเดรส ใหค้วามสาํคญักบัรูปแบบและการดีไซน์ของเส้ือผา้พลสัไซซ์ ในการซ้ือสินคา้แต่

ละคร้ังมีจาํนวน 1-2 ช้ิน ราคา 201 - 400 บาท โดยเลือกซ้ือดว้ยตนเอง ท่ีหา้งสรรพสินคา้ โดยผลการศึกษาในแต่ละ

ดา้นมี ดงัน้ี  1.) ดา้นภาพลกัษณ์ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซ้ือเส้ือผา้พลสัไซซ์ของของกลุ่มผูห้ญิงวยัทาํงานใน

เขตกรุงเทพมหานคร 2.) ดา้นตวัตนในอุดมคติ มีผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซ้ือเส้ือผา้พลสัไซซ์ของกลุ่มผูห้ญิงวยั

ทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกนัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.01 3.) คุณค่าในตนเองไม่มีผลต่อพฤติกรรม

การตั้งใจซ้ือเส้ือผา้พลสัไซซ์ของของกลุ่มผูห้ญิงวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครในทิศทางเดียวกนั 4.) ดา้นการ

ปฏิบัติตามบทบาท มีผลต่อพฤติกรรมการตั้ งใจซ้ือเส้ือผ้าพลัสไซซ์ของของกลุ่มผู ้หญิงวัยทํางานในเขต

กรุงเทพมหานครในทิศทางเดียวกนัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.01  และ 5.) ดา้นอตัลกัษณ์ส่วนบุคคล มีผลต่อพฤติกรรมการ

ตั้งใจซ้ือเส้ือผา้พลสัไซซ์ของของกลุ่มผูห้ญิงวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกนัท่ีระดบันยัสาํคญั 

0.05 

ความสาํคัญ : อัตมโนทัศน์, ผู้หญิงวัยทาํงาน, เสื้อผ้า, พลสัไซซ์, ความต้ังใจซื้อ
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Abstract 

This research aims to study the influence of self-concept on working women's intention to buy plus-sized clothing. 

The samples in this study were 200 working women aged 25 years old and above who live in Bangkok, and have 

experience of buying plus-sized clothing. The result of this study found that most of the samples are between 25-

30 years old, they graduated with Bachelor’s degree, and the income is between 15,001 – 30,000 THB. The samples 

who purchased plus-sized dress would prioritize the pattern and design. They purchased 1-2 dresses each time and 

the price was between 201-401 THB. The samples picked the cloth by themselves at a department store. The results 

in each aspect show that; 1) Image: image does not affect working women's intention to buy plus-sized clothing, 2) 

Ideal Self: ideal self affects working women's intention to buy plus-sized clothing in the same direction at 

significance level 0.01, 3) Self-esteem: self-esteem does not affect working women's intention to buy plus-sized 

clothing in the same direction, 4) Role Performance: role performance affects working women's intention to buy 

plus-sized clothing in the same direction at significance level 0.01, and 5) Personal Identity: personal identity affects 

working women's intention to buy plus-sized clothing in the same direction at significance level 0.05 

Keyword : self-concept, working women, clothing, plus-sized intention to buy 

 

บทนํา  

     เส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่มถือเป็นปัจจยัส่ีท่ีมีความจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตของทุกคน นอกจากจะมีประโยชน์ในการ

ป้องกนัอากาศหนาวเยน็ หรือแสงแดด ป้องกนัการกระทบกระแทกจากวตัถุอ่ืนๆ ยงัสามารถเสริมบุคลิกภาพ ใหแ้ก่ผู ้

สวมใส่ บ่งบอกถึงรสนิยมและสถานะภาพทางสังคมอีกดว้ย ปัจจุบนักลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทเส้ือผา้เคร่ือง

แต่งกาย มีผูป้ระกอบการในตลาดจาํนวนมาก ถือเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ แต่โดยส่วนมากเป็นผูป้ระกอบการราย

ย่อย จึงทาํใหต้ลาดเส้ือผา้มีแนวโนม้ท่ีจะเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง (พิชามญชุ์ มะลิขาว, 2554 : 1) ในปัจจุบนั จาํนวน

ของผูห้ญิงท่ีมีรูปร่างอว้นมีจาํนวนท่ีมากข้ึน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานวา่ มีคนอว้น 16 ลา้นคน 

คิดเป็นร้อยละ 26 ของคนไทยทั้งประเทศ หรือพบได ้1 คนในทุก 4 คน โดยผูห้ญิงอว้นมีจาํนวน 11.3 ลา้นคน 

มากกวา่ผูช้าย 2 เท่าตวั โดยจงัหวดัท่ีมีคนอว้นลงพุงมากท่ีสุดคือกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 45 (สสส, 2557) ดว้ยปัจจยั

จากพฤติกรรมการใชชี้วิตของคนในยุคปัจจุบนั การดาํเนินชีวิตสะดวกสบายมากข้ึน การมีวิถีชีวิตท่ีเร่งรีบ โดยการ

ทาํงานเน้นไปท่ีการนั่งโต๊ะ การกินขนมหรือของกินเล่นตลอดทั้ งวนั ความเคร่งเครียดจากการทาํงาน และด่ืม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลลใ์นช่วงหลงัเลิกงาน (เฮลล ์แอนด ์เทรนด,์ 2559)  ทาํใหพ้ฤติกรรมการบริโภคมีการเปล่ียนไป

อยา่งเห็นไดช้ดั และส่งผลถึงรูปร่างของผูค้นในปัจจุบนัท่ีมีขนาดตวัท่ีใหญ่ข้ึนดว้ย ในเลือกเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายของ
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แต่ละบุคคล ซ่ึงมีรูปร่างท่ีแตกต่างกนั แต่ละบุคคลมีจุดเด่น จุดดอ้ยท่ีแตกต่างกนั สาํหรับผูห้ญิงพลสัไซซ์ท่ีมีปัญหา

ในการเลือกหาซ้ือเส้ือผา้ท่ีมีขนาดท่ีสวมใส่ได ้โดยปัญหาของสาวพลสัไซซ์ คือ เส้ือผา้ท่ีไม่ไดถู้กตดัเยบ็มาสาํหรับ

สาวพลสัไซส์ท่ีมีขนาดหนา้อกตั้งแต่ 38 น้ิวข้ึนไป เพราะมีขนาดของอก เอว สะโพก ท่ีแตกต่างกนั สามารถแบ่งได ้

ดงัน้ี 1.) พลสัไซซ์เฉพาะช่วงล่าง  2.) พลสัไซซ์เฉพาะช่วงบน และ 3.) พลสัไซซ์ทั้งตวั (แฟตกิน่ีบ๊ิกไซซ์, 2555) 

ดงันั้นผูห้ญิงพลสัไซซ์ในวยัทาํงานจึงมีปัญหาท่ีแตกต่างกนั  การเลือกซ้ือเส้ือผา้ท่ีเฉพาะเจาะจง ทาํใหมี้รูปแบบของ

เส้ือผา้พลสัไซซ์ท่ีหลากหลาย และเป็นเส้ือผา้แฟชัน่เดียวกนักบัสาวรูปร่างปกติ ทาํใหเ้กิดการรับรู้ท่ีหลากหลายใน

ขนาดของรูปร่าง และความช่ืนชอบแลว้แต่บุคคล (ช็อปแบลค,์ 2561)  ร้านเส้ือผา้พลสัไซซ์ในปัจจุบนั สามารถ

แบ่งเป็น 1.) ตลาดล่าง  คือ ตลาดท่ีขายสินคา้เส้ือผา้พลสัไซซ์ท่ีมีราคาถูก  2.) ตลาดกลาง คือ ตลาดท่ีขายสินคา้

เส้ือผา้พลสัไซซ์ในราคาและคุณภาพท่ีไดใ้นระดับปานกลาง และ 3.) ส่วนตลาดบน คือ  เป็นร้านคา้แบรนด์ท่ี

หา้งสรรพสินคา้ (นุย้เจมส์, 2561)  โดยสามารถนาํตวัแปรท่ีจะนาํมาใชใ้นการทาํความเขา้ใจบุคคลและพฤติกรรม

ของบุคคล  คือ อตัมโนทศัน ์ เพราะอตัมโนทศัน์เป็นส่ิงท่ีรวมท้้งหมดของ คุณค่า ความเช่ือและความคิดหลายๆดา้น

ของแต่ละบุคคล ท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั เป็นส่วนประกอบของการรับรู้ คุณลกัษณะของบุคคล 

และความสามารถ การสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างบุคคลและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงคุณค่าจากประสบการณ์ต่างๆ

เป้าหมายในชีวิตและความคิด (Stuart, 2009) 

     ผูวิ้จยัจึงมีวตัถุประสงคท่ี์จะศึกษาอิทธิพลของอตัมโนทศันท่ี์มีผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจซ้ือเส้ือผา้พลสัไซซ์ของ

กลุ่มผูห้ญิงวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของอิทธิพลของอตัมโนทัศน์ท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมความตั้งใจซ้ือเส้ือผา้พลสัไซซ์ของกลุ่มผูห้ญิงวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

ทบทวนวรรณกรรม 

    ทฤษฎีอตัมโนทศัน์  (Self-concept) นั้น ไดมี้ผูใ้ห้คาํนิยามไวห้ลากหลายความหมาย  สําหรับในงานวิจยัคร้ังน้ี

ผูวิ้จยัไดเ้ลือกใชค้วามหมายของ Stuart  ท่ีให้ความหมายของอตัมโนทศัน์ คือ ส่ิงจาํเป็นท่ีใชใ้นการทาํความเขา้ใจ

บุคคลและพฤติกรรมของบุคคล เพราะอตัมโนทศัน์เป็นส่ิงท่ีรวมทั้งหมดของ คุณค่า ความเช่ือและความคิดหลายๆ

ดา้นของแต่ละบุคคล ท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั เป็นส่วนประกอบของการรับรู้ คุณลกัษณะของ

บุคคล และความสามารถ การสร้างสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างบุคคลและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงคุณค่าจากประสบการณ์ต่างๆ

เป้าหมายในชีวิตและความคิด โดยมีองคป์ระกอบ ไดแ้ก่   1.) ภาพลกัษณ์ 2.) ตวัตนในอุดมคติ 3.)คุณค่าในตนเอง 4.)

การปฏิบติัตามบทบาท และ 5.) อตัลกัษณ์ส่วนบุคคล (Stuart,  2009) 

     ทางดา้นทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมความตั้งใจซ้ือ โดยท่ี Kotler (1997) ใหค้วามหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค

(Consumer behavior) ไวว้่าเป็นการกระทาํของบุคคลเก่ียวกับการจัดหาให้ได้มาซ่ึงสินค้าและบริการ รวมถึง

กระบวนการตดัสินใจและการกระทาํของบุคคลท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
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(Consumer behavior analysis) กล่าวว่าการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการคน้หาหรือวิจยัท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรม

ความตั้งใจซ้ือและบริโภค ซ่ึงจะมีคาํถามในการช่วยในการจดักลยุทธ์การตลาดไดแ้ละสามารถตอบสนองความพึง

พอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 1.) ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย 2.) ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร 3.) ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ4.) 

ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 5.) ผู ้บริโภคซ้ืออย่างไร 6.) ผู ้บริโภคซ้ือเม่ือใด 7.) ผู ้บริโภคซ้ือท่ีไหน  

กรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัน้ี 

  ตวัแปรต้น                                   ตวัแปรตาม 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

วธีิการศึกษา 

     ประชากร ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูห้ญิงท่ีมีอาย ุ25 ปีข้ึนไป มีจาํนวน 2,153,483 คน และกรุงเทพมหานครมี

ผูห้ญิงพลสัไซซ์สามารถคิดเป็น มีร้อยละ 45 ของจาํนวนผูห้ญิงในกรุงเทพมหานคร (สสส, 2557) ดงันั้นจึงไดข้นาด

ประชากรกลุ่มตวัอยา่งประชากร จาํนวน 969,067 คน จากการคาํนวณหากลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ 

(Taro Yamane.1970) การคาํนวณตามสูตร จะไดก้ลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 399 คน แต่เน่ืองจากขอ้จาํกดัทางดา้นเวลาใน

การรวบรวมขอ้มูล ผูวิ้จยัจึงดาํเนินการเก็บขอ้มูลจาํนวน 200 คน โดยไดผ้่านเง่ือนไขทางสถิติ Regression ตามสูตร 

*5 โดยท่ีจาํนวนกลุ่มตวัอย่างมีมากกว่า 5 เท่าของจาํนวนคาํถามท่ีจะใชใ้นการถามเก่ียวกบัตวัแปรตน้ทั้งหมด จึง

สามารถนาํมาเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นกรณีศึกษาได ้(Hair, Black, Babin and Anderson.2008) ซ่ึงสามารถจาํแนก

เง่ือนไขทางสถิติ Regression ดงัตารางท่ี 1 เป็นจาํนวน 175 คน 

 

ตารางที่ 1 การจาํแนกเง่ือนไขทางสถิติ Regression  

เง่ือนไข ค่าตามเง่ือนไข 

1) จาํนวนคาํถามเก่ียวกบัตวัแปรตน้ 35 ขอ้ 

2) จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง > 50 

3) จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งขั้นตํ่าท่ีตอ้งใชใ้นการวิเคราะห์ 35 X 5 = 175 คน 

1.) ภาพลกัษณ์  

2.) ตวัตนในอุดมคติ  

3.)คุณค่าในตนเอง  

4.)การปฏิบติัตามบทบาท  

5.) อตัลกัษณ์ส่วนบุคคล 

 

พฤติกรรมความตั้งใจซ้ือ

เส้ือผา้พลสัไซซ์ของกลุ่ม 

ผูห้ญิงวยัทาํงานในกรุงเทพฯ 
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     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา การเกบ็รวบรวมขอ้มูลในงานวิจยัน้ีใชข้อ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใชเ้คร่ืองมือ 

คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  1) แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่  

อาย ุ สถานะภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อาชีพ ประเภทเส้ือผา้พลสัไซซ์ ปัจจยัความสาํคญัของ

เส้ือผา้พลสัไซซ์ ราคาต่อคร้ัง  จาํนวนช้ินต่อคร้ัง เลือกซ้ือเส้ือผา้พลสัไซซ์กบับุคคลใด  และสถานท่ีซ้ือเส้ือผา้พลสั

ไซซ์ จาํนวน 11 ขอ้ 2) แบบสอบถามเก่ียวกบัอตัมโนทศัน ์ (Self-concept) จาํนวน 30 ขอ้ และ 3) แบบสอบถาม

เก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้พลสัไซซ์ จาํนวน 4 ขอ้  ผูวิ้จยัไดใ้ชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย  (Random Sampling) 

โดยการจบัฉลากเลือกเขตพ้ืนท่ี แบ่งไดด้งัน้ี 1.) กรุงเทพกลาง คือ เขตดินแดง, เขตราชเทวี และ เขตหว้ยขวาง 2.) 

กรุงเทพใต ้คือ เขตปทุมวนั และเขตบางรัก 3.) กรุงเทพเหนือ คือ เขตจตุจกัร และเขตลาดพร้าว 4.) กรุงเทพตะวนัออก 

คือ เขตมีนบุรี 5.) กรุงธนเหนือ คือ เขตธนบุรี และ 6.) กรุงธนใต ้คือ เขตภาษีเจริญและหลงัจากนั้นไดสุ่้มตวัอยา่งแบบ

สะดวก (Convenience Sampling) โดยไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูลท่ีหา้งสรรพสินคา้, ตลาดไนทม์าร์เกต็, สถานีรถไฟฟ้า 

BTS และ สาํนกังาน  การวิเคราะห์ขอ้มูล ไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใชก้ารวิจยั 2 ประเภท คือ 1.) การวิเคราะห์

สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ใชส้ถิติความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 2.) การวิเคราะห์

สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) วิเคราะห์ขอ้มูลโดยดูความสมัพนัธ์กนัระหวา่งตวัแปรตามกรอบแนวคิด ซ่ึงมี

รายละเอียดดงัน้ี ตวัแปรดา้นระดบัอตัมโนทศัน ์(Self Concept) มีผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซ้ือเส้ือผา้พลสัไซซ์ แสดง

ถึงขอ้มูลเชิงปริมาณ (CONT) ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อกนั โดยใชเ้คร่ืองมือสถิติแบบ Multiple Regression 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

    สรุปขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มผูห้ญิงวยัทาํงานท่ีสวมใส่เส้ือผา้พลสัไซซ์ ท่ีมีขนาดรอบอก มากกวา่ 38 น้ิวข้ึนไป 

ท่ีมีอาย ุ 25 ปีข้ึนไป ในเขตกรุงเทพมหานคร มีประสบการณ์เคยซ้ือเส้ือผา้พลสัไซซ์ อาศยัอยูใ่นกรุงเทพ 

มหานคร ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซ้ือเส้ือผา้พลสัไซซ์ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ25 - 30 ปี คิดเป็นร้อย

ละ 34 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 59 มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 64.5 มีรายได1้5,001 – 

30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41 มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 52 โดยซ้ือเส้ือผา้พลสัไซซ์ประเภทชุดเด

รส คิดเป็นร้อยละ 39.5 ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัของรูปแบบและการดีไซนข์องเส้ือผา้พลสัไซซ์ คิดเป็นร้อยละ 38 

ค่าใชจ่้ายในการซ้ือแต่ละคร้ังอยูท่ี่ราคา 201 - 400 บาท คิดเป็นร้อยละ 21 ในการซ้ือสินคา้แต่ละคร้ังมีจาํนวนท่ีซ้ือ

จาํนวน 1-2 ช้ิน คิดเป็นร้อยละ 74 โดยการเลือกซ้ือเส้ือผา้พลสัไซซ์ดว้ยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 60 และสถานท่ีซ้ือ

เส้ือผา้พลสัไซซ์ คือ หา้งสรรพสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 44 
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สรุปตวัแปรตน้ – อตัมโนทศัน ์(Self Concept )  

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉล่ียและเบ่ียงเบนมาตรฐานตวัแปรดา้นภาพลกัษณ์ (Image) - รู้สึกดีกบัตนเอง มีค่าเฉล่ีย 3.87 

ด้านภาพลกัษณ์ของอตัมโนทัศน์ 𝒙𝒙� S.D. 

1. ฉนัรู้สึกพึงพอใจกบัรูปร่างของตนเองท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 3.21 1.11 

2. ฉนัรู้สึกวา่ผูอ่ื้นเคารพและช่ืนชมในตวัฉนั 3.59 0.834 

3. ฉนัไม่พอใจกบันํ้าหนกัของตนเอง 2.17 0.998 

4. ฉนัรู้สึกดีกบัตนเอง 3.87 0.895 

5. ฉนัพึงพอใจกบัรูปลกัษณ์ของฉนัตอนน้ี 3.29 1.153 

6. ฉนัรู้สึกวา่ฉนัไม่สวย 2.89 1.142 

หมายเหตุ : เพ่ือใหค่้าความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบัท่ีน่าเช่ือถือ (Cronbach's Alpha)  ในการคาํนวณจะเลือกใช ้ค่าท่ี 

ขอ้ 1-5 ตดัขอ้ 6 เท่ากบั 0.730 

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉล่ียและเบ่ียงเบนมาตรฐานตวัแปรดา้นตวัตนในอุดมคต ิ(self ideal) - อยากจะเห็นตวัฉนัเอง

เป็นคนมีอธัยาศยัดี มีค่าเฉล่ีย 4.21 

ด้านตวัตนในอุดมคตขิองอตัมโนทัศน์ 𝒙𝒙� S.D. 

1. ฉนัอยากจะเห็นตวัฉนัเองเป็นคนท่ีชอบทาํกิจกรรมท่ีน่าต่ืนเตน้ 3.86 0.815 

2. ฉนัอยากจะเห็นตวัฉนัเองเป็นคนมีระเบียบ 4.00 0.665 

3. ฉนัอยากจะเห็นตวัฉนัเองเป็นคนท่ีไดรั้บความนิยม 3.81 0.825 

4. ฉนัอยากจะเห็นตวัฉนัเองเป็นคนมีอธัยาศยัดี 4.21 0.654 

5. บุคลิกภาพของเส้ือผา้พลสัไซซ์มีความสอดคลอ้งกบัตวัตนท่ีฉนัอยากจะเป็น 3.88 0.770 

6. บุคลิกภาพของเส้ือผา้พลสัไซซ์เป็นเสมือนภาพสะทอ้นของบุคคลท่ีฉนัอยากจะเป็น 3.76 0.830 

หมายเหตุ : คาํถามในหมวดน้ีมีค่าความน่าเช่ือถือ (Cronbach's Alpha) เท่ากบั 0.775 
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ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉล่ียและเบ่ียงเบนมาตรฐานตวัแปรดา้นคุณค่าในตนเอง (self esteem) - ตนเองสามารถทาํส่ิง

ต่างๆไดดี้ เช่นเดียวกบัท่ีผูอ่ื้นทาํได ้มีค่าเฉล่ีย 4.17 

ด้านคุณค่าในตนเองของอัตมโนทัศน์ 𝒙𝒙� S.D. 

1. ฉนัรู้สึกวา่ตนเองเป็นคนท่ีมีค่าอยา่งนอ้ยท่ีสุดเท่าเทียมกบัผูอ่ื้น 3.19 1.212 

2. ฉนัรู้สึกวา่ตนเองมีคุณสมบติัท่ีดีหลายประการ 4.12 0.741 

3. ฉนัรู้สึกวา่ตนเองลม้เหลวในทุกส่ิงทุกอยา่ง 3.69 1.034 

4. ฉนัสามารถทาํส่ิงต่างๆไดดี้ เช่นเดียวกบัท่ีผูอ่ื้นทาํได ้ 4.17 0.782 

5. ฉนัรู้สึกไม่ค่อยมีอะไรใหต้นเองภาคภูมิใจ 3.48 1.007 

6. ฉนัมีทศันคติท่ีดีต่อตวัเอง 4.12 0.787 

7. ในภาพรวมฉนัรู้สึกพึงพอใจในตนเอง 4.05 0.772 

8. ฉนัปรารถนาท่ีจะมีความเคารพต่อตนเองมากข้ึน 2.07 1.015 

9. ในบางเวลาฉนัรู้สึกวา่ตนเองเป็นบุคคลท่ีไม่มีคุณค่า 3.40 1.173 

10. ในบางคร้ังบางคราวฉนัรู้สึกวา่ตนเองไม่มีอะไรดีเลย 3.55 1.088 

หมายเหตุ : เพ่ือใหค่้าความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบัท่ีน่าเช่ือถือ (Cronbach's Alpha)  ในการคาํนวณจะเลือกใชค่้า 

ท่ีขอ้ 2-10 ตดัขอ้ 1 เท่ากบั 0.769 

ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉล่ียและเบ่ียงเบนมาตรฐานตวัแปรดา้นการปฏิบติัตามบทบาท (Role Performance) - การได้

ไปชอ้ปป้ิงเส้ือผา้พลสัไซซ์ในช่วงไม่ก่ีเดือนขา้งหนา้เป็นส่วนสาํคญัของฉนั มีค่าเฉล่ีย 3.36 

ด้านการปฏิบัตติามบทบาทของอตัมโนทัศน์   𝒙𝒙� S.D. 

1. ฉนัจะรู้สึกสูญเสียความมัน่ใจ ถา้ฉนัเลิกสวมใส่เส้ือผา้พลสัไซซ์ 3.07 1.018 

2. การไดไ้ปชอ้ปป้ิงเส้ือผา้พลสัไซซ์ในช่วงไม่ก่ีเดือนขา้งหนา้เป็นส่วนสาํคญัของฉนั 3.36 0.908 

3. ฉนัเป็นคนประเภทท่ีมุ่งเนน้ไปท่ีการซ้ือเส้ือผา้พลสัไซซ์ 3.25 1.049 
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หมายเหตุ : คาํถามในหมวดน้ีมีค่าความน่าเช่ือถือ (Cronbach's Alpha) เท่ากบั 0.815 

ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉล่ียและเบ่ียงเบนมาตรฐานตวัแปรดา้นอตัลกัษณ์ส่วนบุคคล (Personal Identity) - เป็นคน

เปิดเผย ตรงไปตรงมา มีค่าเฉล่ีย 4.20 

ด้านอตัลกัษณ์ส่วนบุคคลของอตัมโนทัศน์ 𝒙𝒙� S.D. 

1. ฉนัเป็นคนท่ีมีความพิถีพิถนั 3.79 0.699 

2. ฉนัเป็นคนสดใส ร่าเริง 4.12 0.666 

3. ฉนัเป็นคนชอบแต่งตวั 3.87 0.847 

4. ฉนัเป็นคนเปิดเผย ตรงไปตรงมา 4.20 0.634 

5. ฉนัเป็นคนกลา้แสดงออก มีความเป็นผูน้าํ 4.01 0.716 

หมายเหตุ : คาํถามในหมวดน้ีมีค่าความน่าเช่ือถือ (Cronbach's Alpha) เท่ากบั 0.751 

 

สรุปตวัแปรตาม – พฤติกรรมความตั้งใจซ้ือเส้ือผา้พลสัไซซ์ 

ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตวัแปรดา้นการตั้งใจซ้ือเส้ือผา้พลสัไซซ์ - อยากจะแนะนํา

เสือ้ผา้พลสัไซซใ์หก้บัเพื่อนของฉนั มคี่าเฉลีย่ 3.81 

ด้านการตั้งใจซ้ือเส้ือผ้าพลสัไซซ์ 𝒙𝒙� S.D. 

1. ฉนัจะซ้ือเส้ือผา้พลสัไซซ์ทุกคร้ังท่ีมีโอกาส 3.59 0.852 

2. ถา้ฉนัมีทางเลือก ฉนัจะเลือกซ้ือเส้ือผา้พลสัไซซ ์ 3.63 0.871 

3. มีความเป็นไปไดสู้งท่ีฉนัจะซ้ือเส้ือผา้พลสัไซซ์ 3.75 0.861 

4. ฉนัอยากจะแนะนาํเส้ือผา้พลสัไซซ์ใหก้บัเพ่ือนของฉนั 3.81 0.895 

หมายเหตุ : คาํถามในหมวดน้ีมคี่าความน่าเชื่อถอื (Cronbach's Alpha) เท่ากบั 0.865 
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ตารางที่ 8 ANOVA (การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์โดยใช ้Multiple Regression Analysis) 

ANOVA 

Model SS df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 41.763 5 8.353 24.805 0.000 

Residual 63.326 194 0.337   

Total 107.089 199    

a. Dependent Variable: ดา้นความตั้งใจซ้ือ 

b .Predictors: (Constant) ดา้นอตัลกัษณ์ส่วนบุคคล (Personal Identity), ดา้นตวัตนในอุดมคติ (Ideal Self), คุณค่า 

ในตนเอง (Self-esteem), ดา้นภาพลกัษณ์ (Image), การปฏิบติัตามบทบาท (Role Performance) 

ตารางที่ 9 Model Summary (การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์โดยใช ้Multiple Regression Analysis)  

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .624a .390 .374 .58029 

a. Predictors: (Constant) ดา้นอตัลกัษณ์ส่วนบุคคล (Personal Identity), ดา้นตวัตนในอุดมคติ (Ideal Self), คุณค่าใน

ตนเอง (Self-esteem), ดา้นภาพลกัษณ์ (Image), การปฏิบติัตามบทบาท (Role Performance) 

สรุปการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตามดว้ย Multiple Regression Analysis สมการ

ถดถอยท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์คือ 

• มีความสามารถในการพยากรณ์ตวัแปรตามท่ีระดบันยัสาํคญั เท่ากบั 0.000 

• มีความสามารถในการอธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตาม (adjusted R2) เท่ากบั 0.374 

• มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์ (SEE) เท่ากบั 0.58029 

• มีความสามารถในการพยากรณ์ตวัแปรตามท่ีระดบั (R Square) 0.390 หรือ 39% 
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ตารางที่ 10  Coefficients (การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์โดยใช ้Multiple Regression Analysis) 

Coefficients 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std.Error Beta 

 

(Constant) -0.061 0.475  -0.129 0.897 

ดา้นภาพลกัษณ์  0.076 0.071 0.065 1.062 0.290 

ตวัตนในอุดมคติ  0.291 0.087 0.208 3.355 0.001 

คุณค่าในตนเอง  0.099 0.099 0.065 0.999 0.319 

การปฏิบติัตามบทบาท  0.378 0.059 0.438 6.453 0.000 

อตัลกัษณ์ส่วนบุคคล  0.200 0.092 0.138 2.172 0.031 

a. Dependent Variable: ดา้นความตั้งใจซ้ือเส้ือผา้พลสัไซซ์ 

สรุปการวิเคราะห์อิทธิพลของอตัมโนทศันท่ี์มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้พลสัไซซ์ของกลุ่มผูห้ญิงวยัทาํงานใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยใช ้Multiple Regression Analysis สมการถดถอยท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ คือ 

• ตวัตนในอุดมคติ (Ideal Self) มีค่า Beta = 0.208 โดยมีค่า Sig. = 0.001 แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.01 

• การปฏิบติัตามบทบาท (Role Performance) มีค่า Beta = 0.438 โดยมีค่า Sig. = 0.000 แตกต่างอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

• อตัลกัษณ์ส่วนบุคคล (Personal Identity) มีค่า Beta = 0.138 โดยมีค่า Sig. = 0.031 แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมการถดถอยการยอมรับเทคโนโลยี ท่ีใชใ้นการพยากรณ์พฤติกรรมการซ้ือดา้นสินคา้ท่ีซ้ือ (สมการเสน้ตรง) เขียน

ไดด้งัน้ี          Y’ = -0.061 + 0.076X1 + 0.291X2 + 0.099X3 + 0.378X4 + 0.200X5         

โดยท่ี Y’ = พฤติกรรมการตั้งใจซ้ือเส้ือผา้พลสัไซซ์ 

X1 = ดา้นภาพลกัษณ์ (Image) 

X2 = ตวัตนในอุดมคติ (Ideal Self) 

X3 = คุณค่าในตนเอง (Self-esteem) 

X4 = การปฏิบติัตามบทบาท (Role Performance) 

X5 = อตัลกัษณ์ส่วนบุคคล (Personal Identity) 
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สรุปผลการศึกษา 

     ผลการศึกษาอตัมโนทศันท่ี์มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้พลสัไซซ์ของกลุ่มผูห้ญิงวยัทาํงานในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติท่ีใชส้าํหรับวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา 

ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) และสถิติท่ีใชส้าํหรับวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน เพ่ือทดสอบสมมติฐาน ไดข้อ้สรุปดงัน้ี 

 1. ดา้นการดา้นภาพลกัษณ์ (Image) ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซ้ือเส้ือผา้พลสัไซซ์ของของกลุ่มผูห้ญิงวยั

ทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครในทิศทางเดียวกนั 

 2. ดา้นตวัตนในอุดมคติ (Ideal Self) มีผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซ้ือเส้ือผา้พลสัไซซ์ของของกลุ่มผูห้ญิงวยั

ทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกนัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.01 

 3. ดา้นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซ้ือเส้ือผา้พลสัไซซ์ของของกลุ่มผูห้ญิงวยั

ทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกนั 

 4. ดา้นการปฏิบติัตามบทบาท (Role Performance) มีผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซ้ือเส้ือผา้พลสัไซซ์ของของกลุ่ม

ผูห้ญิงวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครในทิศทางเดียวกนัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.01 

 5. ดา้นอตัลกัษณ์ส่วนบุคคล (Personal Identity) มีผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซ้ือเส้ือผา้พลสัไซซ์ของของกลุ่ม

ผูห้ญิงวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกนัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

  

 การศึกษาเร่ือง อิทธิพลของอตัมโนทศัน์มีผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจซ้ือเส้ือผา้พลสัไซซ์ของกลุ่มผูห้ญิงวยั

ทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลการศึกษา ไดด้งัน้ี 

      1. กลุ่มผูห้ญิงวยัทาํงานท่ีมีอาย ุ25 ปีข้ึนไป ท่ีส่วมใส่เส้ือผา้พลสัไซซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร  ส่วนใหญ่มีอาย ุ25 

- 30 ปี มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายได ้15,001 – 30,000 โดยซ้ือเส้ือผา้พลสั

ไซซ์ประเภทชุดเดรส ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัของรูปแบบและการดีไซนข์องเส้ือผา้พลสัไซซ์ ในการซ้ือสินคา้แต่ละ

คร้ังมีจาํนวนท่ีซ้ือจาํนวน 1-2 ช้ิน สถานท่ีซ้ือเส้ือผา้พลสัไซซ์ คือ หา้งสรรพสินคา้ ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคลอ้ง

กบัการศึกษาของ ชญานิศ กาํเนิดศิริกลุ (2557) พบวา่ การศึกษาและวิเคราะห์เป็นเพศหญิง โดยอยูใ่นช่วงอาย ุ16 ถึง 

35 ปี และผูต้อบแบบสอบถามส่วน ใหญ่มีระดบัการศึกษาอยู่ในช่วงระดบัปริญญาตรี มีอาชีพพนกังาน บริษทัเอกชน 

และส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหวา่ง 10,001 บาท ถึง 30,000 บาท ต่อเดือน มีการเลือกซ้ือสินคา้จาํนวน 1-4 ช้ิน ปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ของ คือ รูปแบบและคุณภาพท่ีเหมาะสม ทั้งน้ีสถานท่ีท่ีกลุ่มตวัอยา่งมกัไป

ซ้ือสินคา้แฟชัน่ไดแ้ก่หา้งสรรพสินคา้หรือศูนยก์ารคา้ 
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   2.ดา้นการดา้นภาพลกัษณ์ (Image) ไม่มีผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจซ้ือเส้ือผา้พลสัไซซ์ของของกลุ่มผูห้ญิงวยั

ทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครในทิศทางเดียวกนั ทั้งน้ีเป็นเพราะกลุ่มผูห้ญิงวยัทาํงานท่ีมีทศันคติของแต่ละบุคคล

เก่ียวกบัดา้นร่างกายของตนเองท่ีแตกต่างกนั ผลการศึกษาคร้ังน้ีไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Heatherton, T. F., & 

Polivy, J. (1991) ไดศึ้กษาเร่ือง “การพฒันาและตรวจสอบความถูกตอ้งของการวดัมาตรส่วนการเห็นคุณค่าใน

ตวัเอง” เม่ือเผชิญกบัเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจาํวนัอาจก่อใหเ้กิดอารมณ์ทางลบต่างๆ ตามมา ไม่วา่จะเป็นความ

กดดนั ความผิดหวงั ความเครียด ความกงัวลซ่ึงอารมณ์ทางลบดงักล่าวอาจเกิดทั้งจากความลม้เหลวในความไม่พึง

พอใจในภาพลกัษณ์ของตนเอง และความคิดท่ีไม่สมเหตุสมผลความรู้สึกและพฤติกรรมในทางตรงกนัขา้ม จึงตอ้ง

หาวิธีรับมือในการระงบัอารมณ์เพ่ือเบ่ียงเบนอารมณ์ความไม่พึงพอใจในภาพลกัษณ์ของตนเอง ดงักล่าวเพียงชัว่คร้ัง

ชัว่คราว  ในการนาํไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเอง เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งผูห้ญิงพลสัไซซ์เป็นคนไทย ไดรั้บค่านิยมดา้น

ภาพลกัษณ์วา่ตอ้งเป็นผูห้ญิงตวัเลก็จึงจะดูดี เม่ือร่างกายเปล่ียนแปลงไปอาจจะทาํใหเ้กิดความมัน่ใจหรือไม่ กไ็ดน้ั้น 

จึงไม่ก่อใหเ้กิดพฤติกรรมความตั้งใจซ้ือเส้ือผา้พลสัไซซ์ 

    3. ดา้นตวัตนในอุดมคติ (Ideal Self) มีผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซ้ือเส้ือผา้พลสัไซซ์ของกลุ่มผูห้ญิงวยัทาํงานใน

เขตกรุงเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกนัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.01 ทั้งน้ีเป็นเพราะกลุ่มผูห้ญิงวยัทาํงานท่ีมีการรับรู้ มี

ความตอ้งการจะเป็น มีเป้าหมาย หรือเห็นคุณค่าในตนเอง ดงันั้นความเขา้ใจในตนเอง ทาํใหส่้งผลต่อพฤติกรรม

ความตั้งใจซ้ือเส้ือผา้พลสัไซซ์ ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Yuksel and Riley (2003)ไดศึ้กษา

เร่ือง “การศึกษาอตัมโนทศัน์ : ท่ีเกิดข้ึนจริงและเหมาะกบัการเรียนดว้ยตนเองในบริบทของการประเมินบริการ

วารสารของการคา้ปลีกและบริการผูบ้ริโภค” พบวา่ ผลการวิจยัช้ีใหเ้ห็นวา่การเขา้ใจตนเอง และภาพลกัษณ์ของ

สินคา้มีความสอดคลอ้งเก่ียวขอ้งกบัตวัตนในอุดมคติ โดยท่ีลูกคา้เลือกสินคา้ท่ีสอดคลอ้งกบัเหมาะสมกบัตนเองตาม

ความเป็นจริง ส่งผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้ 

    4. คุณค่าในตนเอง (Self-esteem) ไม่มีผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจซ้ือเส้ือผา้พลสัไซซ์ของของกลุ่มผูห้ญิงวยัทาํงาน

ในเขตกรุงเทพมหานครในทิศทางเดียวกนั ทั้งน้ีเป็นเพราะกลุ่มผูห้ญิงวยัทาํงานมีความรู้สึกยอมรับตนเอง ใหคุ้ณค่า

และความสาํคญัในตนเอง ไม่ไดส่้งผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจซ้ือเส้ือผา้พลสัไซซ์ ผลการศึกษาคร้ังน้ี ทั้งน้ีผล

การศึกษาคร้ังน้ีมีบางส่วนไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของการศึกษาของ Rosenberg, M. (1965) ไดศึ้กษาเร่ือง “สงัคม

และภาพลกัษณ์ของวยัรุ่น ในมหาวิทยาลยัพรินซ์ตนั” พบว่า การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งทางสงัคม 

และมีผลต่อการปฏิสมัพนัธ์และทศันคติของแต่ละบุคคล ซ่ึงทาํใหเ้กิดพฤติกรรมอ่ืนๆตามดว้ย เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่ง

ผูห้ญิงพลสัไซซ์น้ี ไดย้อมรับตนเองท่ีวา่ มีรูปร่างท่ีอว้น แต่ไม่ไดย้อมรับการซ้ือเส้ือผา้พลสัไซซ์ ทางกลุ่มตวัอยา่งจึง

ยงัไม่เลือกซ้ือเส้ือผา้พลสัไซซ์ใหเ้หมาะสมกบัวยัต่างๆ จึงเกิดพฤติกรรมความไม่ตั้งใจซ้ือเส้ือผา้พลสัไซซ์ 
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     5. ดา้นการปฏิบติัตามบทบาท (Role Performance) มีผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซ้ือเส้ือผา้พลสัไซซ์ของของกลุ่ม

ผูห้ญิงวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกนัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.01 ทั้งน้ีเป็นเพราะกลุ่มผูห้ญิงวยั

ทาํงานมีรูปแบบการแสดงพฤติกรรมตามท่ีไดรั้บความคาดหวงัของสงัคม  จึงเห็นไดว้า่ผูบ้ริโภคยึดตนเองในดา้นการ

ปฏิบติัตามบทบาทเป็นสาํคญั จึงมีผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซ้ือเส้ือผา้พลสัไซซ์ของของกลุ่มผูห้ญิงวยัทาํงานในเขต

กรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีผลการศึกษาคร้ังน้ีมีบางส่วนไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของการศึกษาของ  Theodorakis 

(1994) ไดศึ้กษาเร่ือง “การวางแผนพฤติกรรม ทศันคติ ความแขง็แรง บทบาท เอกลกัษณ์ และทาํนายพฤติกรรมการ

ออกกาํลงักาย” พบวา่ บทบาทไม่ไดมี้อาํนาจการทาํนายของความตั้งใจหรือการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม เป็นผลมา

จากปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งตวัเองคนอ่ืนๆและปัจจยัทางสงัคม 

     6. ดา้นอตัลกัษณ์ส่วนบุคคล (Personal Identity)  มีผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซ้ือเส้ือผา้พลสัไซซ์ของของกลุ่ม

ผูห้ญิงวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกนัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 ทั้งน้ีเพราะกลุ่มผูห้ญิงวยัทาํงานมี

ลกัษณะเฉพาะของตนเอง ทั้งน้ีการท่ีเรามีความมัน่ใจกลา้แสดงออก สดใสร่าเริง มีความเป็นตวัของตนเอง จะทาํให้

เกิดความสนใจท่ีอยากจะแต่งตวัเพ่ืออยากจะเป็นท่ียอมรับในสงัคม ดงันั้นการส่วมใสเส้ือผา้ตามแฟชัน่จึงเป็นส่ิงท่ี

ช่วยใหต้นเองเป็นท่ียอมรับมากยิ่งข้ึน ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ฐิติมา ศรีเจริญ (2557) ได้

ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัความตอ้งการความเป็นเอกลกัษณ์ การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ และการตระหนกัรู้ในแฟชัน่ท่ีส่งผล

ต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้

ความสาํคญัในเร่ืองของสินคา้แฟชัน่ท่ีสะทอ้นความเป็นตวัตนท่ีมีส่วนช่วยในการสร้างภาพลกัษณ์ทีดี เพ่ือการ

ยอมรับในสังคม 

    ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาในคร้ังน้ี ไดน้าํเสนอขา้งตน้ มีแนวทางในการนาํผลการศึกษาไปใชใ้นการวางแผน 

การศึกษาลูกคา้เบ้ืองตน้ เก่ียวกบัปัจจยัดา้นทศันคติของส่วนประสมการตลาดบริการและการรับรู้คุณค่าเชิง

ประสบการณ์ ใหมี้ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้และจูงใจใหใ้ชบ้ริการมากข้ึน ดงันั้น

ผูวิ้จยัจึงเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆท่ีจะเป็นประโยชนต่์อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้พลสัไซซ์ ดงัน้ี 

     1. ขอ้มูลส่วนบุคคล จากการศึกษาพบวา่กลุ่มผูห้ญิงวยัทาํงานท่ีมีอาย ุ25 ปีข้ึนไป ท่ีส่วมใส่เส้ือผา้พลสัไซซ์ ในเขต

กรุงเทพมหานคร  จากผลการศึกษาสามารถนาํทฤษฎี STP โดยการศึกษาท่ีไดจ้ะนาํไปสู่การวางแผนกลยทุธ์ท่ี

เหมาะสมกบัธุรกิจเส้ือผา้พลสัไซซ์จะเห็นวา่ตลาดของธุรกิจเส้ือผา้พลสัไซซ์มีแนวโนม้ในการเจริญเติบโตท่ีดีมีการ

แข่งขนัท่ีสูง ดงันั้นควรมุ่งเนน้การใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพ ราคา ความคงทนและความน่าเช่ือถือของผลิตภณัฑ ์

รวมทั้งมีรูปแบบท่ีทนัสมยัสวยงาม ความแปลกใหม่ สามารถนาํไปใชป้ระโยชน ์มุ่งเนน้ไปท่ีชุดเดรส และใชเ้น้ือผา้ท่ี

มีคุณภาพ ไม่ขาดหรือหดง่าย เพราะลูกคา้ใหค้วามนิยมและตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ ทั้งน้ียงัควรมีหนา้

ร้านในหา้งสรรพสินคา้เพ่ือช่วยสร้างความน่าเช่ือถือและการเกิดสร้างความไวว้างใจในการซ้ือสินคา้ได ้ ช่วยเพ่ิม
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หรือกระตุน้ความอยากซ้ือของผูบ้ริโภคมากยิ่งข้ึน ถา้ลูกคา้มีความมัน่ใจในสินคา้และไซซ์ของทางร้านแลว้จะทาํให้

สามารถเปิดบริการในรูปแบบของออนไลนไ์ดง่้ายยิ่งข้ึน 

 2. ดา้นอตัมโนทศัน ์ จากผลการศึกษาสามารถนาํมาวิเคราะห์ 4P โดยจะนาํมาวิเคราะห์เฉพาะดา้นท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมความตั้งใจซ้ือ ดงัน้ี 1.) ดา้นของผลิตภณัฑ ์ ควรใหค้วามสาํคญักบัรูปแบบและดีไซนข์องเส้ือผา้พลสัไซซ์ 

และมีความทนัสมยัและเป็นเอกลกัษณ์ การท่ีมีความมัน่ใจ เพ่ือใหต้รงกบัดา้นการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ี เพ่ือเป็น

การดึงดูดความสนใจของกลุ่มผูห้ญิงพลสัไซซ์เพราะมีความอยากเป็น ในดา้นตวัตนในอุดมคติ จึงมาํใหเ้กิด

พฤติกรรมความตั้งใจซ้ือใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 2.) ดา้นการกาํหนดราคา ควรตั้งราคาเส้ือผา้พลสัไซซ์โดยดูจากราคาของ

เส้ือผา้พลสัไซซ์ท่ีมีมาตรฐานเหมือนกนั เพ่ือใหร้าคาสินคา้เม่ือเกิดการเปรียบเทียบไม่ทาํใหร้าคาของสินคา้สูงต่าง

จากคู่แข่งขนัเกินไป ซ่ึงราคาของสินคา้ควรอยูบ่นพ้ืนฐานของคุณภาพของสินคา้เป็นสาํคญั เพ่ือเป็นการกระตุน้การ

ตดัสินใจซ้ือ 3.) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ควรมีหนา้ร้านในหา้งสรรพสินคา้ เพราะกลุ่มผูห้ญิงวยัทาํงานมีรูปแบบ

การแสดงพฤติกรรมตามท่ีไดรั้บความคาดหวงัของสงัคม จึงทาํใหเ้กิดการยอมรับในสังคม ในดา้นการปฏิบติัตาม

บทบาท 4.) ในดา้นการส่งเสริมการตลาด ควรมีการนาํเสนอเส้ือผา้พลสัไซซ์รูปแบบและดีไซนต่์างๆโดยการใชส่ื้อ

ออนไลนเ์ป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการทาํการตลาด และดา้นท่ีไม่มีผลจึงไม่นาํมาคิดการตลาด 4P   
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Customer Behavior, Attitude and Marketing Mix Factors Affecting  
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค ทศันคติ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการคลินิกศลัยกรรมความงามของผูบ้ริโภค ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น โดยใช้

แบบสอบถามรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่าง 120 คน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างทาํศลัยกรรมจมูก ร้อยละ 

43.33 และการดูแลเก่ียวกบัผิวหนงั ร้อยละ 42.50 เพ่ือเป็นการเสริมบุคลิกภาพและความมัน่ใจ ร้อยละ 88.33 โดย

เลือกใชบ้ริการกบัคลินิกท่ีท่ีมีช่ือเสียง ร้อยละ 56.67 ทศันคติของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า มีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย

อยา่งยิ่ง 11 ปัจจยั จาก 21 ปัจจยั ในดา้นภาพลกัษณ์ ความน่าเช่ือถือ ความเช่ียวชาญของแพทย ์การใหบ้ริการ เป็นตน้ 

ดา้นส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มตวัอย่าง ทั้ง 7 ดา้น พบว่า ใหค้วามสาํคญัในระดบัมากท่ีสุด ในทุก ๆ ดา้น ผล

การศึกษาน้ี ผูป้ระกอบการคลินิกศลัยกรรมความงามสามารถนาํไปใชป้ระโยชนต่์อไปได ้

คาํสาํคัญ: พฤติกรรมผู้บริโภค ทัศนคติ ส่วนประสมทางการตลาด  ศัลยกรรมความงาม 
 

Abstract 

 The objectives of this research were to study the customer behavior, attitude and marketing mix factors 

affecting the selection of beauty surgery clinic in Muang district, Khon Kaen Province. The questionnaires used 

with 120 samples. It was found that 43.33 percent of the samples had been undertaking noses surgery prior and 

42.50 percent had been doing skin care. Their purposes of been doing with beauty surgery 88.33 percent of them 

indicated for enhance personality and self-confidence. Those selecting clinics 56.67 percent of them selected due 

to their famous clinics. It was found that for their attitude 11 items from the total of 21 items were rated at the 

strongly agree level due to their reputation, their reliability, the expertise of their doctors, their services and others. 

For marketing mix all of items in 7 factors were found at the level of most important. It was proposed that the 

entrepreneurs in beauty clinics can use for their benefits from the results of these research findings. 

Keywords: Customers Behavior, Attitude, Marketing Mix Factors, Beauty Surgery Clinic 

1
 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วิทยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002 

email: darula@kku.ac.th 
2
 คณะเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 453



1. บทนํา 

 

 ปัจจุบนัธุรกิจเก่ียวกบัความงามไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากไม่จาํกดัเฉพาะวยัใดวยัหน่ึง แต่มีการขยายตวัในทุก

เพศและทุกช่วงวยั เพราะทุกคนตอ้งการให้ตนเองสวยและดูดี (มานา ปัจฉิมนนัท์, 2560) ส่งผลให้การเติบโตของ

ธุรกิจเพ่ือสุขภาพและความงามเติบโตอย่างต่อเน่ืองทั้งในประเทศไทยและระดบัโลก จากขอ้มูลตลาดศลัยกรรม

เสริมความงาม พบวา่ ในปี พ.ศ. 2560  มีมูลค่า 30,000 ลา้นบาท และปี พ.ศ. 2561 มูลค่าเพ่ิมข้ึนเป็น 36,000 ลา้นบาท 

หรือมีการเติบโตข้ึนร้อยละ 20 โดยการเสริมความงานบนใบหน้าเป็นกลุ่มท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุด มีส่วนแบ่ง

การตลาดร้อยละ 40 การเสริมหนา้อกร้อยละ 20 และอ่ืน ๆ ร้อยละ 40 (อนุพงษ ์ไพรวิจิตร, 2561) ตลาดศลัยกรรม

ความงามในเมืองไทยมีการแข่งขนัรุนแรงมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง มีผูป้ระกอบการหนา้ใหม่เขา้มาเปิดใหบ้ริการจาํนวน

มาก ทั้งท่ีบริหารจดัการโดยแพทย ์เหล่าศิลปินดารา เซเลบริตี ท่ีอยากมีธุรกิจและสนใจในเร่ืองการทาํศลัยกรรมจึงมี

การลงทุนทาํธุรกิจน้ีเพ่ิมมากข้ึน จงัหวดัขอนแก่น เป็นอีกหน่ึงจงัหวดัท่ีมีการขยายตวัของคลินิกเสริมความงาม 

ร้อยละ 10 ต่อปี โดยในปี 2557 มี 67 แห่ง ปี 2558 มี 78 แห่ง ปี 2559 มี 85 แห่ง และปี 2560 รวมแลว้ 98 แห่ง  

(เชิดชยั อริยานุชิตกุล, 2561) จึงทาํใหเ้กิดการแข่งขนัท่ีรุนแรงมาก ผูศึ้กษาประกอบธุรกิจเก่ียวกบัคลินิกศลัยกรรม

ความงาม ดงันั้น เพ่ือให้คลินิกศลัยกรรมความงามประสบผลสําเร็จในการทาํธุรกิจ จึงจาํเป็นตอ้งทราบข้อมูล

พฤติกรรมผูบ้ริโภค ทศันคติ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการคลินิกศลัยกรรม

ความงามของผูบ้ริโภค เพ่ือนาํไปใชใ้นการวางแผนกลยทุธ์การตลาดท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

 จึงนาํมาสู่วตัถุประสงคข์องการศึกษาดงัน้ี 1) พฤติกรรมการใชบ้ริการคลินิกศลัยกรรมความงาม 2) ทศันคติท่ีมี

ต่อการเลือกใชบ้ริการคลินิกศลัยกรรมความงาม และ 3) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้

บริการคลินิกศลัยกรรมความงามของผูบ้ริโภค ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น เพ่ือใหผู้ป้ระกอบการคลินิก

ศลัยกรรมความงามสามารถนาํไปใชป้ระโยชนใ์นการวางกลยทุธ์การตลาดต่อไปได ้

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 

 

 พฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การกระทาํ การแสดงออกของแต่ละบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง

โดยตรงกบัการซ้ือและใชบ้ริการ รวมทั้งกระบวนการในการตดัสินใจท่ีมีผลทาํใหซ้ื้อสินคา้และใชบ้ริการ เร่ิมจาก

ผูบ้ริโภคตอ้งมีความตอ้งการและทาํการเสาะหาขอ้มูลมาประกอบการพิจารณาเพ่ือกาํหนดแนวทางและประเมิน

ทางเลือกว่าจะตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการนั้นหรือไม่ อย่างไร เม่ือใช้บริการแลว้เกิดความพึงพอใจหรือไม่ 

(Solomon, 2018) โดยมีส่ิงท่ีตอ้งวิเคราะห์เพ่ือความเขา้ใจพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภควา่ผลิตภณัฑแ์ละบริการนั้น 

ใครคือผูซ้ื้อ ผูซ้ื้อตอ้งการอะไรจากผลิตภณัฑแ์ละบริการ ซ้ือทาํไม ใครเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ ซ้ืออย่างไร ซ้ือเม่ือใด 

และซ้ือท่ีไหน 

 ทศันคติ หมายถึง การแสดงความรู้สึกภายในท่ีสะทอ้นว่าบุคคลมีความโน้มเอียงท่ีเกิดจากการเรียนรู้ทาํให้มี

พฤติกรรมลกัษณะท่ีชอบหรือไม่ชอบท่ีมีต่อส่ิงหน่ึง ทศันคตินั้นมีองค์ประกอบต่างๆ ท่ีจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรม

การซ้ืออยา่งต่อเน่ือง ผูบ้ริโภคจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ มีการรับรู้และมีความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ ซ่ึงทาํใหเ้กิด
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ความชอบตามมาและจะมีแนวโนม้ท่ีเป็นไปไดใ้นการท่ี จะตดัสินใจซ้ือสินคา้นั้น ๆ (Schiffman and Kanuk, 2009) 

เป็นผลของความสัมพนัธ์ระหว่างความรูสึก และความเช่ือ และความรู้ของบุคคลกบัแนวโน้มท่ีจะมีพฤติกรรม

โตต้อบ ในทางใดทางหน่ึงต่อเป้าหมายของทศันคติโดยเป็นความรู้สึกในดา้นบวก หรือดา้นลบต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงผู ้

รู้สึกสามารถบอกไดว้่าเห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย จะเห็นไดว้่า ทศันคติประกอบดว้ย ความคิดท่ีมีผลต่ออารมณ์และ

แสดงความรู้สึกวา่ ชอบ หรือไม่ชอบ เลือกใชบ้ริการหรือไม่เลือกใชบ้ริการ 

 ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง การท่ีธุรกิจนําเสนอส่ิงท่ีเป็นปัจจัยการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้มา

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค (Kotler and Keller, 2016) เพ่ือทาํใหธุ้รกิจนั้นบรรลุวตัถุประสงคแ์ละสามารถ

แข่งขนักบัธุรกิจท่ีเกิดใหม่ในอนาคต จากการแข่งขนัมีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน และมีส่วนควบของการบริการเขา้มา 

หรือเป็นการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ ซ่ึงการบริการนั้นเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถจบัตอ้งและเก็บรักษาไวไ้ด ้เน่ืองจากธุรกิจเป็น

การให้บริการท่ีแทจ้ริงท่ีไม่สามารถจบัตอ้งและเก็บรักษาไวไ้ด ้เพ่ือให้บริการแก่ลูกคา้ จึงไดมี้การนาํเคร่ืองมือ

ทางการตลาดบริการเพ่ิมเติมเขา้มาอีก 3 ปัจจยั รวมเป็น 7 ปัจจยั (7P’s) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจาํหน่าย และ

การส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ บุคลากร กระบวนการ และลกัษณะทางกายภาพ (Lovelock and Wirtz, 2011) 

 

2.2 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  

 

 กนกพร กระจ่างแสง, ประสพชยั พสุนนท ์และธีระวฒัน์ จนัทึก (2561) ไดศึ้กษาเร่ืองการวิเคราะห์องคป์ระกอบ

พฤติกรรมการเลือกทาํศลัยกรรมเสริมความงามของผูห้ญิงวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพ่ือ 

1) ศึกษาขอ้มูลทางดา้นพฤติกรรมของผูห้ญิงวยัทาํงานต่อการตดัสินใจเลือกทาํศลัยกรรมเสริมความงาม 2) วิเคราะห์

องค์ประกอบการเลือกทาํศลัยกรรมเสริมความงามของผูห้ญิงวยัทาํงาน โดยใช้แบบสอบถามรวบรวมขอ้มูลกบั 

กลุ่มผูห้ญิงวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่ใชบ้ริการสถาบนัศลัยกรรมเสริม

ความงามเพ่ือเสริมบุคลิกภาพและเสริมความมัน่ใจ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกทาํศลัยกรรมเสริมความงามมี 7 

ดา้น ใหค้วามสาํคญัในการเลือกใชบ้ริการดงัน้ี ปัจจยัดา้นบุคลากรทางการแพทย ์ปัจจยัดา้นความเช่ือและทศันคติ 

ปัจจยัดา้นกายภาพ ปัจจยัดา้นบุคลากรและกระบวนการท่ีให้บริการ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละการให้บริการ ปัจจยั

ดา้นสถานท่ีและกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และปัจจยัดา้นราคาค่าบริการและความสะดวกในการเขา้ใชบ้ริการ 

 กนกนภัส ตั้ งใจไวศ้ักด์ิ และชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา (2561) ได้ศึกษาเร่ือง กระบวนการการตัดสินใจเลือก

ทําศัลยกรรมตกแต่งเสริมจมูกด้วยซิลิโคนแมนทีส ในเขตกรุงเทพมหานครมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับ

ความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ระดบัความสาํคญัของกระบวนการตดัสินใจและปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการการตดัสินใจเลือกทาํศลัยกรรมตกแต่งเสริมจมูกดว้ยซิลิโคนแมนทีส การศึกษา

ใชแ้บบสอบถามรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 400 คน ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมระดบัความสาํคญัของปัจจยั

ส่วนประสมการตลาดอยู่ในระดบัสาํคญัมากและเม่ือพิจารณาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้น อยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด 3 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นบุคลากร และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ และอยูใ่นระดบั

ความสําคญัมาก 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย ดา้นราคา ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้น

ส่งเสริมการตลาด ตามลาํดบั  
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2.3 กรอบแนวคิด 

 

 การศึกษาน้ีไดก้าํหนดกรอบแนวคิดการศึกษา คือ พฤติกรรมทศันคติของการเลือกใชบ้ริการคลินิกศลัยกรรม

ความงาม ทศันคติของการเลือกใชบ้ริการคลินิกศลัยกรรมความงาม และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของคลินิกศลัยกรรมความงาม 

 

3. วธีิการศึกษา 
 

 การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใชก้ารวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey)  

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร คือ ผูท่ี้ตอ้งการและผูท่ี้เคยทาํศลัยกรรมความงามกบัธุรกิจคลินิกศลัยกรรมความงาม ในอาํเภอเมือง 

จงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนประชากร 

 กลุ่มตวัอย่างในการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างใชสู้ตรของ Bartlett, Kotrlik and Higgins (2001) เน่ืองจาก

การศึกษาน้ีใหค้วามสาํคญักบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาทศันคติ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดซ่ึงใชม้าตรวดัใน

แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ซ่ึงเป็นการมาตรวดัแบบต่อเน่ือง (Continuous scale) 

ใชสู้ตรสมการท่ี (1) และทาํการปรับสูตรหากคาํนวณไดก้ลุ่มตวัอย่างในสมการ (1) ไดเ้กิน 5% ของประชากร โดยใช้

สูตรท่ี (2) 

       n0=
(t)2(s)2

(d)2        (1)  

 

       n0=
n0

(1+n0 population)⁄        (2)  

  เม่ือ n0 = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

   t = ค่าของ alpha level คือ .025 แต่ละหางจะเท่ากบั 1.96 

   S = ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของจาํนวนประชากรท่ี 0.8 

   d = Scale ระดบั 5 โดยตั้งจุดความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดท่ี้ 0.15 
 

    n0= 
(1.96)²(0.8)²

(0.15)²

 = 109.27  

 

 เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน และคาดว่าจาํนวนกลุ่มตวัอย่างท่ีคาํนวณไดจ้ากสูตร (1) ไม่เกิน 

5% ของประชากร จึงไม่ไดใ้ชสู้ตรท่ี (2) ดงันั้น กลุ่มตวัอย่างตามสูตร (1) คือ 109 คน ซ่ึงผูศึ้กษาไดก้าํหนดเพ่ิมเป็น 

120 คน โดยทาํการแจกแบบสอบถามเพ่ือเกบ็รวบรวมขอ้มูล ดว้ยการสุ่มแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) 

 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้เกบ็ข้อมูล  

 เคร่ืองมือท่ีใชเ้กบ็ขอ้มูล คือ แบบสอบถาม  โดยมีแบบสอบถาม 4 ส่วนดงัน้ีคือ 
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 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

โดยใชม้าตรวดันามบญัญติั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ การแจกแจงความถ่ีและสรุปผลเป็นร้อยละ 

 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกใชข้อ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการคลินิกศลัยกรรมความงาม

โดยใชม้าตรวดันามบญัญติั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ การแจกแจงความถ่ีและสรุปผลเป็นร้อยละ 

 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติของการเลือกใชบ้ริการคลินิกศลัยกรรมความงาม โดยใช ้Likert Scale 5 ระดบั

เป็นมาตรวดั โดยมีคาํถาม 21 ขอ้ แบบสอบถามส่วนน้ีมีค่าสัมประสิทธ์ิครอนบาคอลัฟา (α- Coefficient) เท่ากบั 

0.94 ซ่ึงมากกวา่ 0.8 นัน่คือ อยูใ่นเกณฑดี์ (Sekaran and Bougie, 2013) 

 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน สาํหรับเกณฑก์ารแปลผลค่าเฉล่ียใช้

จดัระดบัค่าเฉล่ียออกเป็นช่วงตามความกวา้งอนัตรภาคชั้น    

 ส่วนท่ี 4 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการของคลินิก

ศลัยกรรมความงามวดัระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาด 7 ดา้น ใชม้าตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 

(Rating Scale) แบบสอบถามส่วนท่ี 4 น้ีมีค่าสัมประสิทธ์ิครอนบาคอลัฟา (α- Coefficient) แต่ละดา้นดงัน้ี ดา้น

ผลิตภณัฑ ์เท่ากบั 0.94 ดา้นราคา เท่ากบั 0.86 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย เท่ากบั 0.93 ดา้นส่งเสริมการตลาด เท่ากบั 

0.92 ดา้นพนกังาน เท่ากบั 0.94 ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ เท่ากบั 0.95 และดา้นหลกัฐานทางกายภาพ เท่ากบั 0.92 

ซ่ึงมากกวา่ 0.8 นัน่คือ อยูใ่นเกณฑดี์ (Sekaran and Bougie, 2013) 

 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานสาํหรับเกณฑก์ารแปลผลค่าเฉล่ียใช้

จดัระดบัค่าเฉล่ียออกเป็นช่วงตามความกวา้งอนัตรภาคชั้น    

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

 ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ดงัรูปท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และอาชีพ 

 

36%
64%

ก. เพศ

ชาย หญิง

 

6%

76%

15% 3%

ข. อายุ

ไม่เกิน 20 ปี 20-30 ปี

31 - 40 ปี 41 - 50 ปี
 

3%

88%

9%

ค. ระดบัการศึกษา

อนุปริญญา/ปวส./ปวท. ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี

 

34%

8%
2%

24%

32%

ง. รายได้ต่อเดือน

ไม่เกิน 15,000 บาท/เดือน

15,000 - 20,000 บาท/เดือน

20,001 - 25,000 บาท/เดือน

25,001 - 30,000 บาท/เดือน

30,001 บาท/เดือน ข้ึนไป

 

58%

4%
2%

16%

11%
7% 2%

จ. อาชีพ
นกัเรียน/นกัศึกษา

รับราชการ

พนกังานรัฐวสิาหกิจ

พนกังานบริษทัเอกชน

ประกอบธุรกิจส่วนตวั

อาชีพอิสระ

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 457



 จากรูปท่ี 1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64 อาย ุ20-30 ปี ร้อยละ 76 การศึกษาระดบั

ปริญญาตรี ร้อยละ 88 รายไดต่้อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท ร้อยละ 34 รองลงมา คือ 30,001 บาท ข้ึนไป ร้อยละ 32 

อาชีพนกัเรียนนกัศึกษา ร้อยละ 57 

 

4.2 พฤตกิรรมในการเลือกใช้บริการคลนิิกศัลยกรรมความงาม 

 ผลการศึกษาพฤติกรรมในการเลือกใชบ้ริการคลินิกศลัยกรรมความงาม ดงัรูปท่ี 2 - 4 

 

 
 ก. รูปแบบการศัลยกรรมที่ทํา ข. เหตุผลที่ตดัสินใจทํา ค. ค่าใช้จ่ายในการทํา 

รูปที่ 2 ร้อยละของพฤติกรรมในการเลือกใชบ้ริการคลินิกศลัยกรรมความงามจาํแนกตามรูปแบบการศลัยกรรมท่ี

ทาํเหตุผลท่ีตดัสินใจทาํ และค่าใชจ่้ายในการทาํ 
 

       จากรูปท่ี 2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีเหตุผลท่ีสําคญัท่ีสุดในการเลือกใช้บริการกบัคลินิกศลัยกรรม คือ 

ช่ือเสียงของคลินิก ร้อยละ 57 รองลงมาบริการไดม้าตรฐานและปลอดภยั ร้อยละ 42 ช่ือเสียงและความชาํนาญของ

แพทย ์ร้อยละ 41 ใชบ้ริการช่วงเยน็ (17.01 - 20.00 น.) ร้อยละ 65 และวนัท่ีใชบ้ริการไม่แน่นอน ร้อยละ 43  
 

 

 
 ก. เหตุผลที่สําคัญที่สุดในการเลือกใช้บริการกบัคลนิิกศัลยกรรม ข. เวลาที่ใช้บริการ ค. วนัที่ใช้บริการ 

รูปที่ 3 ร้อยละของพฤติกรรมในการเลือกใชบ้ริการคลินิกศลัยกรรมความงามจาํแนกตามเหตุผลท่ีสาํคญัท่ีสุดใน

การเลือกใชบ้ริการกบัคลินิกศลัยกรรม เวลา และวนัท่ีใชบ้ริการ 
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การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 458



 จากรูปท่ี 3 พบว่า เหตุผลท่ีสาํคญัท่ีสุดในการเลือกใชบ้ริการกบัคลินิกศลัยกรรม คือ ช่ือเสียงของคลินิก ร้อยละ 

57 รองลงมาบริการไดม้าตรฐานและปลอดภยั ร้อยละ 42 ช่ือเสียงและความชาํนาญของแพทย ์ร้อยละ 41 ใชบ้ริการ

ช่วงเยน็ (17.01- 20.00 น.) ร้อยละ 65 และวนัท่ีใชบ้ริการไม่แน่นอน ร้อยละ 43  

 

 
 ก. ความถี่ในการใช้บริการ ข. ผู้มส่ีวนร่วมในการตดัสินใจ  ค. แหล่งข้อมูล 

รูปที่ 4 ร้อยละของพฤติกรรมในการเลือกใชบ้ริการคลินิกศลัยกรรมความงามจาํแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ ผู ้

มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และแหล่งขอ้มูล 

 

       จากรูปท่ี 4 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชบ้ริการปีละ 1 คร้ัง ร้อยละ 38 ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

คือเพ่ือน ร้อยละ 49 และแหล่งขอ้มูลคลินิกศลัยกรรมความงาม คือ เวบ็ไซตข์องคลินิก ร้อยละ 45 รองลงมาแฟนเพจ 

ร้อยละ 43  

4.2 ผลการศึกษาทศันคติทีม่ีต่อการเลือกใช้บริการคลนิิกศัลยกรรมความงาม 

       จากผลการศึกษาความคิดเห็นของทศันคติท่ีมีต่อคลินิกศลัยกรรมความงามทั้งหมด 21 ปัจจยั ดงัรูปท่ี 5 
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รูปที่ 5 ค่าเฉล่ียของทศันคติท่ีมีต่อการเลือกใชบ้ริการคลินิกศลัยกรรมความงาม 

เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 4.21 

ร้อยละ 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 459



 จากรูปท่ี 5 พบว่า มีความคิดเห็นระดับเห็นดว้ยอย่างยิ่ง 11 ปัจจัย ได้แก่ ภาพลกัษณ์ ความน่าเช่ือถือ ความ

เช่ียวชาญของแพทย ์การใหบ้ริการท่ีดี มีคุณภาพ และรวดเร็ว คลินิกสะอาด แสดงหลกัฐานใบรับรองและเกียรติบตัร 

มีประเภทศลัยกรรมท่ีตรงกบัความตอ้งการ และผลงานทาํออกมาสวย ส่วนปัจจยัท่ีเหลือ 10 ปัจจยั มีความคิดเห็น

ระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ การโฆษณา การตกแต่ง การโทรศพัท์แจง้เตือน การนดัหมายล่วงหนา้ โปรโมชัน่ลดราคา  

เป็นตน้ โดยมีการกระจายตวัของขอ้มูลปกติ (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานนอ้ยกวา่ 1.0) 

 

4.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลนิิกศัลยกรรมความงาม 

 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการคลินิกศลัยกรรมความงามทั้ง 7 ดา้น ดงัรูปท่ี 7 

 

 
 ก. ด้านผลติภัณฑ์  ข. ด้านราคา  ค. ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย 

 
 

รูปที่ 7 ค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการคลินิกศลัยกรรมความงาม 
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 ง. ด้านการส่งเสริมการตลาด จ. ด้านพนักงาน 
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รูปที่ 7 ค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการคลินิกศลัยกรรมความงาม 

(ต่อ) 

 

 จากรูปท่ี 7 พบว่า ให้ความสําคญัในระดบัมากท่ีสุด 24 ปัจจยั แบ่งเป็น ดา้นผลิตภณัฑ์ 6 ปัจจยั ไดแ้ก่ ความ

น่าเช่ือถือ การใหบ้ริการท่ีไดม้าตรฐานและความปลอดภยั การใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ศลัยกรรมปรับแต่งความงาม

ไดต้รงตามความตอ้งการ และการรับรองผลงาน ดา้นราคา  2 ปัจจยั คือ ราคาเหมาะสมกบัประเภทศลัยกรรมและ

เหมาะสมกบัผลงาน ดา้นการส่งเสริมการตลาด 6 ปัจจยั ไดแ้ก่ การใหข้อ้มูลรายละเอียด คาํแนะนาํ และคาํปรึกษาฟรี 

การแจง้ข่าวสารและโปรโมชั่นต่างๆ การส่ือสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ และเง่ือนไขร่วมกบับัตรเครดิต ดา้น

พนกังาน 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ ช่ือเสียง ความเช่ียวชาญ การรับฟังความตอ้งการ และการให้คาํปรึกษาของแพทย ์ดา้น

กระบวนการ 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ การกล่าวสวสัดีทกัทาย และขอบคุณ การบริการตรงตามเวลานดัหมาย ดา้นหลกัฐาน

ทางกายภาพ จาํนวน 4 ปัจจัย ได้แก่ คลินิกสะอาด ท่ีนั่งรับรองเพียงพอ การแสดงใบรับรองประกอบวิชาชีพ 

เคร่ืองแบบของแพทยแ์ละพนักงานส่วนปัจจยัรองลงมา คือ ให้ความสําคญัในระดบัมาก ซ่ึงปัจจยัส่วนประสม

การตลาดลว้นมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจใชบ้ริการคลินิกศลัยกรรมความงามทุกดา้น และมีการกระจายตวัของ

ขอ้มูลปกติ (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานนอ้ยกวา่ 1.0) 

 

4.5 อภิปรายผล 

 

 จากผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ทาํศลัยกรรมจมูก และการดูแลเก่ียวกบัผิวหนงั ร้อยละ 43 เหตุผล

ท่ีตดัสินใจทาํศลัยกรรมเพ่ือเสริมบุคลิกภาพ/ความมัน่ใจในดา้นส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มตวัอยา่ง ทั้ง 7 ดา้น 

พบว่า ให้ความสําคญัในระดบัมากท่ีสุด ในทุกๆ ดา้น สอดคลอ้งกบัการศึกษาของกนกพร กระจ่างแสง และคณะ 

(2561) พบวา่ ส่วนใหญ่ใชบ้ริการสถาบนัศลัยกรรมเสริมความงามเพ่ือเสริมบุคลิกภาพและเสริมความมัน่ใจ ปัจจยัท่ี

มีอิทธิพลต่อการเลือกทาํศลัยกรรมเสริมความงามมี 7 ดา้น ใหค้วามสาํคญัในการเลือกใชบ้ริการดงัน้ี ปัจจยัดา้น

บุคลากรทางการแพทย ์ปัจจยัดา้นความเช่ือและทศันคติ ปัจจยัดา้นกายภาพ ปัจจยัดา้นบุคลากรและกระบวนการท่ี
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 ฉ. ด้านกระบวนการให้บริการ ช. ด้านหลกัฐานทางกายภาพ 
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ใหบ้ริการ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้ริการ ปัจจยัดา้นสถานท่ีและกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และปัจจยัดา้น

ราคาค่าบริการและความสะดวกในการเข้าใช้บริการ สอดคล้องกับการศึกษาของกนกนภัส ตั้ งใจไว้ศักด์ิ  

และชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา (2561) พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้น ภาพรวมระดบัความสาํคญัอยูใ่น

ระดับสําคัญมากและเม่ือพิจารณาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ ง 7 ด้าน อยู่ในระดับมากท่ีสุด 3 ด้าน 

ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นบุคลากร และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ และอยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก 4 ดา้น 

ประกอบดว้ย ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย ดา้นราคา ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นส่งเสริมการตลาด ตามลาํดบั  

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

     1. พฤติกรรมในการเลือกใชบ้ริการคลินิกศลัยกรรมความงาม พบว่า กลุ่มตวัอย่างทาํศลัยกรรมจมูก และการ

ดูแลเก่ียวกบัผิวหนงัเพ่ือเป็นการเสริมบุคลิกภาพและความมัน่ใจ โดยเลือกใชบ้ริการกบัคลินิกท่ีท่ีมีช่ือเสียง โดยใช้

บริการช่วงเยน็ (17.01- 20.00 น.) และวนัท่ีใชบ้ริการไม่แน่นอนส่วนใหญ่ใชบ้ริการปีละ 1 คร้ัง ผูมี้ส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจ คือ เพ่ือน แหล่งขอ้มูลคลินิกศลัยกรรมความงาม คือ เวบ็ไซตข์องคลินิก และแฟนเพจ  

 2. ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีความคิดเห็นระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 11 ปัจจัย จาก 21 ปัจจัย ในด้าน

ภาพลกัษณ์ ความน่าเช่ือถือ ความเช่ียวชาญของแพทย ์การใหบ้ริการ เป็นตน้  

 3. ส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มตวัอย่าง ทั้ง 7 ดา้น พบว่า ใหค้วามสาํคญัในระดบัมากท่ีสุด ในทุกๆ ดา้น

ดังน้ี ด้านผลิตภัณฑ์ 6 ปัจจัย ได้แก่ ความน่าเช่ือถือ การให้บริการท่ีได้มาตรฐานและความปลอดภัย การใช้

เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ศลัยกรรมปรับแต่งความงามไดต้รงตามความตอ้งการ และการรับรองผลงาน ดา้นราคา  2 

ปัจจยั คือ ราคาเหมาะสมกบัประเภทศลัยกรรมและเหมาะสมกบัผลงาน ดา้นการส่งเสริมการตลาด 6 ปัจจยั ไดแ้ก่ 

การใหข้อ้มูลรายละเอียด คาํแนะนาํ และคาํปรึกษาฟรี การแจง้ข่าวสารและโปรโมชัน่ต่างๆ การส่ือสารผา่นส่ือสงัคม

ออนไลน์ และเง่ือนไขร่วมกบับตัรเครดิต ดา้นพนกังาน 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ ช่ือเสียง ความเช่ียวชาญ การรับฟังความ

ตอ้งการ และการให้คาํปรึกษาของแพทย ์ดา้นกระบวนการ 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ การกล่าวสวสัดีทกัทาย และขอบคุณ  

การบริการตรงตามเวลานัดหมาย ดา้นหลกัฐานทางกายภาพ จาํนวน 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ คลินิกสะอาด ท่ีนั่งรับรอง

เพียงพอ การแสดงใบรับรองประกอบวิชาชีพ เคร่ืองแบบของแพทย์และพนักงานส่วนปัจจัยรองลงมา คือ  

ใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะสําหรับคลินิกศลัยกรรมความงามเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการตลาดท่ีสามารถ

ตอบสนองไดต้รงความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้ดงัน้ี 

 1. คลินิกศลัยกรรมความงาม ควรมีความพร้อมในการใหบ้ริการในช่วงเยน็ (17.01- 20.00 น.) เน่ืองจากเป็นช่วง

ท่ีมาใชบ้ริการมากท่ีสุด 

 2. คลินิกศลัยกรรมความงามควรสร้างภาพลกัษณ์ความน่าเช่ือถือดว้ยแพทยท่ี์มีความเช่ียวชาญ ให้คาํปรึกษา

สามารถศลัยกรรมปรับแต่งความงามใหไ้ดต้รงตามความตอ้งการ และมีการรับรองผลงาน 
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 3. คลินิกศลัยกรรมความงามควรให้บริการท่ีไดม้าตรฐานและความปลอดภยั ร่วมกบัมีการแจง้ข่าวสารและ

โปรโมชัน่ต่างๆ ผ่านส่ือสังคมออนไลน์เพ่ืออาํนวยความสะดวกและรองรับกบัความตอ้งการของลูกคา้ ทั้งน้ี การตั้ง

ราคาศลัยกรรมควรมีความเหมาะสมกบัประเภทศลัยกรรม และผลงานมีการติดตามผลหลงัการศลัยกรรมความงาม 

ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนแรก เพ่ือสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ในเร่ืองของบริการหลงัการขายซ่ึงส่งผลใหลู้กคา้

กลบัมาใชบ้ริการดา้นอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคลินิกควรมีการจดัโปรโมชัน่ส่งเสริมการขายร่วมกบับตัรเครดิต เช่น 

การผอ่นชาํระค่าบริการ หรือการใหส่้วนลดเม่ือมาใชบ้ริการพร้อมเพ่ือน เป็นตน้  

  4. ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาต่อไป โดยเพ่ิมจาํนวนการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มผูบ้ริโภคเพ่ือใหส้ามารถ

นาํมาจดักลุ่มขอ้มูลเพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบผูบ้ริโภคแต่ละข้ึนต่อไป  
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การวดัความพงึพอใจในงานและความผูกพนัในงานของพนักงาน บริษทั ABC จาํกดั 

สํานักงานเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

Measuring Work Engagement and Job Satisfaction in the Employees of ABC 

Company in Northeast Area 
ต้องจิต  ร่มร่ืน0

1 และ ทิพย์วรรณา งามศักดิ์1 2 

Tongjit Romruen and Tipvanna Ngarmsak 

บทคัดย่อ 

     การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจในงาน 2) เพ่ือศึกษาระดบัความผกูพนัในงาน 3) เพ่ือ

ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง อายุงาน ตาํแหน่งงานและ พ้ืนท่ีการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนักบัความ

ผูกพนัในงาน 4) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกบัความผูกพนัในงาน ของพนกังานบริษทั 

ABC จาํกดั ใชแ้บบสอบถามกบัพนกังานจาํนวน 223 คน วดัความพึงพอใจในงาน จาํนวน 8 ขอ้ โดยใช ้Likert Scale 

มาตรวดั 5 ระดบัและวดัความผูกพนัในงาน ใช ้UWES-9 ขอ้และมาตรวดั 7 ระดบั ผลการศึกษาพบว่า ความพึง

พอใจในงานของพนกังานขอ้1-7 อยู่ในระดบัเห็นดว้ย ขอ้ 8 อยู่ในระดบัไม่แน่ใจ ความรู้สึกผูกพนัในงานทุกขอ้อยู่

ในระดบับ่อย และพนกังานท่ีมีอายุงาน ตาํแหน่งงาน และพ้ืนท่ีปฏิบติังานแตกต่างกนัมีระดบัความรู้สึกผูกพนัใน

งานไม่แตกต่างกนั และมีเพียง 2 ขอ้ของความพึงพอใจในงานเท่านั้นท่ีมีความสาํคญัต่อความผกูพนัในงาน 

คาํสาํคัญ: ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันในงาน สถาบันการเงินกลุ่ม Non-Bank  

                                                                                

                                                                 Abstract 

     This study aimed to investigate the level of job satisfaction and work engagement of the employees in the ABC 

Company Limited.  It was also aimed to compare the different between the position rankings, years of service and 

working area in relation to work engagement. The relationship between job satisfaction and work engagement was 

also aimed to investigate. The questionnaires were used with 223 staffs measuring 8 items of job satisfaction with 

scale of 5 levels and measuring UWES-9 of work engagement with 7 level scales. It was found that all items of job 

satisfaction was rated at the level of agree and work engagement was rated at the level of often.  There were no 

differences between the means of position ranking, years of service and working area.  It was found that only 2 

items of job satisfaction were significantly influenced on the work engagement. 

Keywords: Job Satisfaction, Work Engagement, Non-Bank Company 
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1. บทนํา 

     ทรัพยากรมนุษย ์ถือไดว้่าเป็นทรัพยากรท่ีมีความสาํคญัอย่างยิ่งต่อการการขบัเคล่ือนการดาํเนินธุรกิจของบริษทั

การท่ีบริษทัมีพนกังานท่ีมีความพึงพอใจในงานและมีความผูกพนัในงานจะมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสาํเร็จของ

ธุรกิจ (Attridge, 2009) พนกังานท่ีมีความผูกพนัในงานจะช่วยธุรกิจเพ่ิมผลกาํไร เพ่ิมยอดขาย เพ่ิมความพึงพอใจ

ของลูกคา้และพนกังานคงอยูก่บับริษทัเป็นระยะยาว ดงันั้นบริษทัธุรกิจจึงจาํเป็นตอ้งเสริมสร้างความผูกพนัในงาน

ใหก้บัพนกังาน (Schaufeli  and Bakker, 2010)  บริษทั ABC จาํกดั เป็นธุรกิจสถาบนัการเงิน ในกลุ่ม Non-Bank ท่ี

อยู่ภายใตก้ารกาํกบัของธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจในการใหบ้ริการสินเช่ือรายย่อยมีสาขาในเขต

กรุงเทพมหานครและในทุกจงัหวดัของประเทศ มีพนกังาน มากกว่า 2 พนัคน ปัญหาสาํคญัท่ีบริษทัพบในปัจจุบนั

คืออตัราการลาออกสูง  ผูศึ้กษาปฏิบติังานอยู่ท่ีศูนยป์ฏิบติังานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงความ

พึงพอใจในงานและความผูกพันในงาน  โดยศึกษากับพนักงานท่ีปฏิบัติงานในสาขาพ้ืนท่ีสํานักงานภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ เพ่ือให้ผูบ้ริหารขององคก์รนาํผลการศึกษาไปใชใ้นพฒันาทรัพยากรบุคคลขององคก์รและ

ขยายผลไปยงัสาขาอ่ืนทั้งประเทศต่อไปเพ่ือการพฒันาทรัพยากรบุคคลขององค์กรอย่างย ัง่ยืน ดงันั้น ผูศึ้กษาจึง

สนใจท่ีจะศึกษาโดยมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจในงาน 2) เพ่ือศึกษาระดบัความผกูพนัในงาน 

3) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งอายงุาน ตาํแหน่งงาน และพ้ืนท่ีการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนักบัความ

ผูกพนัในงาน 4) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกบัความผูกพนัในงาน ของพนกังานบริษทั 

ABC จาํกดั 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1  ทฤษฎแีละแนวคิดความพงึพอใจในงาน (Job Satisfaction) 

     Azash and Thirupalu ( 2017) ไดอ้ธิบายวา่ผูท่ี้ใหค้วามหมายความพึงพอใจในงานท่ีมีผูอ้า้งถึงกนัทัว่ไปคือ Locke 

ในปี ค.ศ.1976 ซ่ึงกล่าวว่าความพึงพอใจในงานคือความรู้สึกท่ีสมใจท่ีไดจ้ากการประเมินงานของตนเองและมี

ความเขา้ใจวา่งานท่ีทาํนั้นช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ ความไม่พึงพอใจในงานคือความไม่ชอบท่ีรู้สึกไดว้า่งานท่ี

ทาํนั้นเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ Locke ยงัไดอ้ธิบายว่ามี 3 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการ การ

ประเมินงาน คือ การรับรู้ในคุณค่าของงาน ระบบคุณค่าและการประเมินความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้กบัระบบ

คุณค่า โดยพนกังานจะวางเป้าหมายและคุณค่าไว ้ถา้งานช่วยใหบ้รรลุถึงเป้าหมายท่ีตั้งไวเ้ขาจะมีความพึงพอใจใน

งาน 

      เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัความพึงพอใจในงานมีอยู่ดว้ยกนัหลายวิธี  Global Job Satifaction  วดัความพึงพอใจโดยรวม 

อาจมีคาํถามขอ้เดียว หรือหลายขอ้ วิธี Facet Scales แต่ละเร่ืองมีคาํถามหลายขอ้ และวิธี Facet-items แต่ละเร่ืองมี

คาํถามขอ้เดียว วิธี  Facet - items จะประหยดังบประมาณ และเวลากว่า Facet Scales (Lepold , Tanzer, Bregenzer 

and Jiménez, 2018) 

     Rosser (2004) ไดส้ร้างเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัความพึงพอใจในงาน วดัความพึงพอใจในงาน 8 เร่ือง ซ่ึงเป็นวิธี Facet-

items ไดแ้ก่ความพึงพอใจในความหลากหลายของงาน ความสนุกกบัการทาํงาน การมีส่วนในการตดัสินใจ การมี

อิสระในการทาํงาน ความไวว้างใจและเช่ือมัน่จากเพ่ือนร่วมงาน ความพอใจในความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ เงินเดือน

และผลตอบแทน   และความพอใจโดยรวม ใช ้Likert Scale   มีค่าความเช่ือมัน่ .85 
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 2.2 ทฤษฎแีละแนวคิดความผูกพนัในงาน (Work Engagement) 

     Schaufeli, Salanova, Gonzalez-Roma and Bakker (2002) อธิบายวา่ความผกูพนัในงานหมายถึงสภาวะทางจิตใจ

ทางบวกท่ีส่งผลต่องาน ทาํใหก้ารปฏิบติังานประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้โดยสามารถแบ่งความผูกพนั

ของงานออกไดเ้ป็น 3 ดา้นดงัน้ี 1) ความขยนัขนัแข็งในการทาํงาน (Vigor) พนักงานจะทาํงานอย่างเต็มกาํลัง

ความสามารถ มีความยืดหยุน่ต่อการทาํงานท่ีสูง ไม่ยอ่ทอ้ต่อความยากลาํบาก หรือเม่ือเผชิญกบัปัญหาและอุปสรรค

ในงาน 2) ความอุทิศตนใหก้บังาน (Dedication) พนกังานมีความรู้สึกมีส่วนร่วมในงาน มีความกระตือรือร้นในการ

ทาํงาน มีแรงบลัดาลใจ มีความภาคภูมิใจในงานท่ีทาํ และรู้สึกว่างานท่ีทาํมีความสําคญัและมีความทา้ทาย 3) 

ความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบังาน (Absorption) การท่ีพนกังานทาํงานโดยมีจิตใจจดจ่ออยู่กบัการทาํงาน พุ่ง

สมาธิทั้งหมดไปท่ีงานโดยไม่รับรู้ถึงส่ิงต่าง ๆ รอบตวั และรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วแบบไม่รู้ตวัในขณะท่ี

ทาํงาน 

     เคร่ืองมือท่ีใช้วดั ความผูกพนัในงาน คือ Utrecht Work Engagement Scale (UWES) แต่เดิมมี 17 ขอ้ภายหลงั

พฒันาเป็นฉบบัสั้น เหลือ 9 ขอ้ (Schaufeli and Bakker, 2006) ประกอบไปดว้ย 9 ขอ้ ดงัน้ี 

     ดา้นความขยนัขนัแข็งในการทาํงาน 3 ขอ้ไดแ้ก่ 1) ฉันปฏิบติังานดว้ยความรู้สึกท่ีเต็มเป่ียมไปดว้ยพลงั 2) ฉัน

รู้สึกแข็งแกร่งมีพลงักายและพลงัใจ ท่ีเขม้แข็งและอดทนในขณะท่ีปฏิบติังาน 3) เม่ือต่ืนนอนในตอนเชา้ ฉนัรู้สึก

อยากไปทาํงาน 

     ดา้นความทุ่มเทในการทาํงาน 3 ขอ้ไดแ้ก่ 4) ฉนัมีความรู้สึก กระตือรือร้นท่ีจะทาํงานเม่ือไดรั้บมอบหมาย 5) งาน

เป็นแรงบลัดาลใจใหก้บัฉนั 6) ฉนัมีความภูมิใจในงานท่ีฉนัทาํอยู ่

     ดา้นความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบังาน 3 ขอ้ ไดแ้ก่ 7) ฉนัรู้สึกมีความสุข เม่ือตอ้งทาํงานอยา่งหนกั 8) ฉนั

มีความหมกมุ่นในงานท่ีฉนัทาํ 9) ฉนัมกัจะทาํงานจนลืมเวลาเสมอ และรู้สึกวา่เวลาผา่นไปอยา่งรวดเร็วโดยไม่รู้ตวั 

      ปัจจุบนัไดมี้การนาํแบบวดั Utrecht Work Engagement Scale (UWES) มาปรับใชก้บัองค์กรเพียง 3 ขอ้ ขอ้ละ

ดา้น เพ่ือใหอ้งคก์รไดใ้ชว้ดัความยึดมัน่ผกูพนัในงานอยา่งสมํ่าเสมอ (Bakker and Oerlemans, 2011) 
 

2.3 แนวคิดความสัมพนัธ์ของความพงึพอใจและความผูกพนัในงาน 

     ไดมี้การศึกษาถึงความสมัพนัธ์ของความพึงพอใจในงานกบัความผกูพนัในงานดงัน้ี 

     Saks (2006) ความพึงพอใจในงานมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัในงาน ยิ่งพนกังานมีความพึงพอใจในงานมาก

เท่าไหร่กจ็ะยิ่งทาํใหผ้กูพนักบังานมากเท่านั้น และตอ้งการท่ีจะทาํงานเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร  

     Simpson (2009) พบวา่พยาบาลท่ีมีระดบัความพึงพอใจในงานสูงจะมีระดบัความผกูพนัในงานสูง 

     Pieters (2017) พบว่าความพึงพอใจในงานภายใน และความพึงพอใจในงานภายนอก เป็นตัวพยากรณ์ท่ีมี

ความสาํคญัต่อความผกูพนัในงาน และ ปัจจยัของความพึงพอใจในงานภายใน จะเป็นตวัพยากรณ์ท่ีสาํคญัมากกวา่ 

ปัจจยัของความพึงพอใจในงานภายนอก 
 

2.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

     สวย วงศส์าราช (2558) ทาํการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการทาํงานและความผูกพนัในงานของบุคลากรใน

สังกดัแผนกอุตสาหกรรมและการคา้จงัหวดัเวียงจนัทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เคร่ืองมือ

ท่ีใชว้ดัความพึงพอใจในงานคือใชแ้บบสอบถาม 5 ดา้น 25 ขอ้ ของ Job Description Index (JDI) ส่วนแบบสอบถาม
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ความผูกพนัในงานใช้แบบสอบถามท่ีพฒันามาจาก Utrecht Work Engagement Scale (UWES) จาํนวน 17 ข้อ 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ บุคลากรสงักดัแผนกอุตสาหกรรมและการคา้ จงัหวดัเวียงจนัทน ์จาํนวน 145 คน 

การศึกษาพบว่า บุคลากรท่ีมี เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน อายุการทาํงาน  ท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอ

ในงานและความผกูพนัในงานท่ีแตกต่างกนั และความผกูพนัในงานมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในการทาํงาน 

     นาริฐา ทองประไพ (2560) ทาํการศึกษาเร่ืองแนวทางการเสริมสร้างความผูกพนัทุ่มเทในงานของพนักงาน

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานเขตมหาสารคาม เคร่ืองมือท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษา คือแบบสอบถาม 

Utrecht Work Engagement Scale (UWES) ฉบบัย่อ 9 ขอ้ กลุ่มประชากรท่ีใชศึ้กษาคือพนักงานของธนาคารไทย

พาณิชยส์าํนกังานเขตมหาสารคาม รวม 243 คน พบวา่ระดบัความผกูพนัในงานของพนกังานมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่บ่อยมาก 

ส่วนตาํแหน่งงานและอายงุานท่ีแตกต่างกนัจะมีระดบัความผูกพนัในงานท่ีแตกต่างกนั 

     Bruce and Zeynep (2014) ไดท้าํการศึกษาเพ่ือสํารวจความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานและความ

ผูกพนัในงาน กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือพนกังานสินเช่ือของธนาคารท่ีอยู่ในประเทศองักฤษ ทั้งหมด 520 

คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาความพึงพอใจในงานคือ Michigan Organizational Assessment Questionnaire ส่วน

ความผกูพนัในงานใชแ้บบสอบถามของ Utrecht Work Engagement Scale ฉบบัยอ่ 9 ขอ้ มาเป็นตวัวดั ผลการศึกษา

พบว่าความพึงพอใจในงานมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความผูกพนัในงาน ซ่ึงความผูกพนัในงานจะเกิดข้ึนเม่ือพนกังานมี

ความรู้สึกวา่องคก์รสามารถตอบสนองต่อขอ้ตกลงต่างๆ รวมทั้งพนกังานมีความพึงพอใจในงานดว้ย  

     Pieters (2017) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในงานท่ีเป็นตวัพยากรณ์ความผูกพนัในงานของพนกังานท่ี

ทาํงานในธนาคารในเมืองวินดฮุ์ก ประเทศนามิเบีย (Windhoek, NAMIBIA)  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสมัพนัธ์

ระหว่างความพึงพอใจในงานและความผูกพนัในงาน กลุ่มตวัอย่างคือพนกังานธนาคาร เมืองวินดฮุ์ก ประเทศ นามิ

เนีย จาํนวน 216 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาความพึงพอใจในงานคือ แบบสอบถาม Revised Minnesota Job 

Satisfaction Questionnaire และใชแ้บบสอบถามของ Utrecht Work Engagement Scale ฉบบัย่อ 9 ขอ้ มาเป็นตวัวดั

ความผกูพนัในงาน ในการศึกษาความสมัพนัระหวา่งตวัแปล 2 ตวั ใชวิ้ธี Multiple Regression โดยใหค้วามพึงพอใจ

ในงานเป็นตวัพยากรณ์ความผกูพนัในงาน ความพึงพอใจในงานมี 2 องคป์ระกอบคือ ความพึงพอใจในงานภายใน 

(Intrinsic job satisfaction) ประกอบด้วย ผลตอบแทน โอกาสความก้าวหน้าในงาน เงินเดือน ค่าจ้าง ระเบียบ

ขอ้บงัคบัในการทาํงาน นโยบายขององค์กร และเพ่ือนร่วมงาน และความพึงพอใจในงานภายนอก (Extrinsic job 

satisfaction) ประกอบดว้ย การไดใ้ชค้วามสามารถในการทาํงาน การไดรั้บขอ้เสนอแนะ และความหลากหลายของ

งานท่ีทาํ เป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในการทาํงาน ผลการศึกษาพบว่าทั้ง ความพึงพอใจในงาน

ภายใน และความพึงพอใจในงานภายนอก เป็นตวัพยากรณ์ท่ีมีความสาํคญัต่อความผูกพนัในงาน  และปัจจยัของ

ความพึงพอใจในงานภายใน จะเป็นตวัพยากรณ์ท่ีสาํคญัมากกวา่ปัจจยัของความพึงพอใจในงานภายนอก 
 

2.5 กรอบแนวคิด   

      การศึกษาในคร้ังน้ีตามวตัถุประสงค ์ศึกษาระดบัความพึงพอใจในงาน  ศึกษาระดบัความผูกพนัในงาน ศึกษา

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุงาน ตาํแหน่งงาน และพ้ืนท่ีการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนักบัความผูกพนัใน

งาน ซ่ึงมีอยู ่9 ขอ้ ดงัแสดงในรูปท่ี 1 
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ความผูกพนัในงานของพนักงาน

1. ฉันปฏิบัตงิานด้วยความรู้สึกที่เตม็เป่ียมไปด้วยพลัง

2. ฉันรู้สึกแขง็แกร่งมีพลังกายและพลังใจ ที่เขม้แขง็และอดทน ในขณะที่ปฏิบัตงิาน

อายุงาน 3. เมื่อต ืน่นอนในตอนเชา้ ฉันรู้สึกอยากไปทาํงาน

4. ฉันมีความรู้สึก กระตอืรือร้นที่จะทาํงานเมื่อได้รับมอบหมาย

ตาํแหน่งงาน 5. งานเป็นแรงบัลดาลใจให้กับฉัน

6. ฉันมีความภูมิใจในงานที่ฉันทาํอยู่

เขตพ ืน้ที่ปฏิบัตงิาน 7. ฉันรู้สึกมีความสุข เมื่อตอ้งทาํงานอย่างหนัก

8. ฉันมีความหมกมุ่นในงานที่ฉันทาํ

9. ฉันมักจะทาํงานจนลืมเวลาเสมอ และรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วโดยไม่รู้ตวั
 

รูปที่ 1 กรอบแนวความคิดในการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง อายุงาน ตาํแหน่งงาน และพ้ืนท่ีการ

ปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนักบัความผกูพนัในงาน 
 

     การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในงานกบัความผกูพนัในงาน กาํหนดใหค้วามพึงพอในงานเป็น

ตวัแปรอิสระ และความผกูพนัในงานเป็นตวัแปรตาม ดงัแสดงในรูปท่ี 2  

ความพงึพอใจในงานของพนักงาน

ตวัแปรอิสระ

ตวัแปรตาม

6. ฉันพอใจกับงานและความรับผดิชอบที่ได้รับ

7. ฉันรู้สึกมีความสุข เมื่อตอ้งทาํงานอย่างหนัก

8. ฉันมีความหมกมุ่นในงานที่ฉันทาํ

9. ฉันมักจะทาํงานจนลืมเวลาเสมอ และรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วโดยไม่รู้ตวั

7. เมื่อเปรียบเทียบกับเพ ือ่นร่วมงานที่มีประสบการณ์การและทักษะเหมือนกันฉันคดิว่าผลตอบแทนที่ได้รับมีความยุตธิรรม

8. ฉันพอใจกับงานที่ทาํอยู่ ในบริษัท

ความผูกพนัในงานของพนักงาน

1. ฉันปฏิบัตงิานด้วยความรู้สึกที่เตม็เป่ียมไปด้วยพลัง

2. ฉันรู้สึกแขง็แกร่งมีพลังกายและพลังใจ ที่เขม้แขง็และอดทน ในขณะที่ปฏิบัตงิาน

3. เมื่อต ืน่นอนในตอนเชา้ ฉันรู้สึกอยากไปทาํงาน

4. ฉันมีความรู้สึก กระตอืรือร้นที่จะทาํงานเมื่อได้รับมอบหมาย

5. งานเป็นแรงบัลดาลใจให้กับฉัน

6. ฉันมีความภูมิใจในงานที่ฉันทาํอยู่

1. งานของฉันมีความหลากหลายเพยีงพอ

2. ฉันสนุกกับการทาํงานในตาํแหน่งหน้าที่ของฉัน

3. ฉันมีส่วนในการตดัสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่องานของฉัน

4. ฉันมีอิสระในการทาํงานที่สูง

5. ฉันได้รับความไว้วางใจและเช ือ่มั่นจากเพ ือ่นร่วมงาน

 

รูปที่ 2 กรอบแนวความคิดในการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในงานกบัความผกูพนัในงาน 
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3. วธีิการศึกษา 

     การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ( Quantitative Research) และใชก้ารวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey)  

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

     สําหรับกลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการทาํการศึกษาในคร้ังน้ีคือพนักงานสาขาท่ีปฏิบติังานในพ้ืนท่ีสํานักงานภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือทั้งหมดจาํนวน 14 สาขา ประกอบไปดว้ย ผูจ้ดัการสาขา พนักงานบริการลูกคา้ พนักงาน

การตลาด พนกังานขาย และพนกังานมินิเคาร์เตอร์ ทั้งหมดจาํนวน 223 คน โดยใชก้ลุ่มประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่ม

ตวัอยา่ง 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

     ในการเก็บขอ้มูลงานวิจยันั้นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคือการใชแ้บบสอบถามรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงแบ่ง

คาํถามออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

     ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษาสูงสุด อายงุานท่ีทาํงานกบัทางบริษทั 

ABC จาํกดั และตาํแหน่งงานในปัจจุบนั โดยใชม้าตรวดัแบบมาตรนามบญัญติั (Nominal Scale) และแบบมาตร

จดัลาํดบั (Ordinal Scale) 

     ส่วนท่ี 2 ข้อมูลระดับความพึงพอใจในงานของพนักงานสาขา บริษทั ABC จาํกัด สํานักงานภาคเขตพ้ืนท่ี

ตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยการใชแ้บบสอบถามของ Rosser’s (2004) ซ่ึงมีคาํถามจาํนวน 8 ขอ้ ใชม้าตรวดั 5 ระดบั

ของลิเคิร์ทสเกล (Likert Scale) ตั้งแต่ 1 คือไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 2 คือไม่เห็นดว้ย 3 คือ ไม่แน่ใจ 4 คือเห็นดว้ย และ 5 

คือ เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ซ่ึงค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบคัท่ีไดจ้ากคาํถามมีค่าเท่ากบั 0.876 ซ่ึงถือวา่ดี แบบสอบถาม

จึงสามารถนาํไปใชไ้ด ้

     ส่วนท่ี 3 ข้อมูลระดับความผูกพันในงานของพนักงานสาขา บริษัท ABC จํากัด สํานักงานภาคเขตพ้ืนท่ี

ตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยการนาํแนวคิดของ Schaufeli, Baker and Salanova (2010) ไดแ้ก่ แบบวดัความผูกพนัใน

งานท่ีเรียกวา่ Utrecht Work Engagement Scale (UWES – 9) คาํถาม 9 ขอ้ โดยแบ่งมาตรวดัการประมาณค่า 7 ระดบั 

ไดแ้ก่ 0 =ไม่เคยเลย 1= แทบจะไม่เคยเลย 2=ไม่ค่อยมี 3=บางคร้ัง 4=บ่อย 5=บ่อยมาก และ 6=สมํ่าเสมอ ซ่ึงค่า

สัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบคัท่ีไดจ้ากคาํถามมีค่าเท่ากบั 0.917 ซ่ึงถือว่าดี แบบสอบถามจึงสามารถนาํไปใช้ได ้

เกณฑก์ารแปลผลค่าเฉล่ียใชจ้ดัระดบัค่าเฉล่ียออกเป็นช่วงตามความกวา้งอนัตรภาคชั้น (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)  

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการสร้างแบบสอบถามในรูปแบบของแบบสอบถามออนไลน์ผ่านทางช่องทาง Google Form 

เม่ือดาํเนินการเสร็จเรียบร้อยแลว้ไดส่้งลิงคข์องแบบสอบถาม (Link) ให้กบัพนกังานสาขาในเขตพ้ืนท่ีสํานกังาน

ภาคเขตตะวนัออกเฉียงเหนือทั้ง 14 สาขา ผ่านทางเมล์ (E-Mail) และขอ้ความทางไลน์ (Application Line) รวม

ทั้งส้ิน จาํนวน 223 คน 
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3.4 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

     ผูศึ้กษาทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS (Statistics for Social Sciences) for windows 

version 19.0.2 มาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติ โดยทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ประกอบด้วย ค่าความถ่ี (Frequency)และ ค่าร้อยละ (Percentage) สําหรับข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบ

แบบสอบถามใชส้ถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

สําหรับขอ้มูลระดบัความพึงพอใจในงานและขอ้มูลระดบัความผูกพนัในงาน การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิง

อนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) หาความแตกต่างของ

ค่าเฉล่ียโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และเปรียบเทียบเชิงซอ้นโดยใช ้Duncan’s 

Multiple Range Test สาํหรับการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง อายุงาน ตาํแหน่งงาน และพ้ืนท่ีการปฏิบติังาน

ท่ีแตกต่างกันกับความผูกพันในงาน และทําการวิเคราะห์  Multiple Regression (Stepwise Method) สําหรับ

การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในงานกบัความผกูพนัในงาน 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1 ผลการศึกษา 

4.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

          ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามแสดงรายละเอียดในรูปท่ี 3  
 

   

   

รูปที่ 3 จาํนวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อายุงาน ตาํแหน่งงาน และพ้ืนท่ีการ

ปฏิบติังาน 
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     ผลการศึกษาจากรูปท่ี 3 พบว่า เพศของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 196 คน คิดเป็นร้อย

ละ 87.90  ส่วนใหญ่มีอายุอยูใ่นช่วง 26-30 ปี จาํนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 31.84 การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี 

จาํนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 71.30 อายงุานส่วนใหญ่เป็นพนกังานท่ีมีอายงุานนอ้ยกวา่ 2 ปี จาํนวน 74 คน คิดเป็น

ร้อยละ 33.18 แบ่งตามตาํแหน่งงานพบว่าส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริการลูกคา้ จาํนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 39.46  

แบ่งตามพ้ืนท่ีการปฏิบติังานพบว่า ส่วนใหญ่เป็นพนกังานอยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน จาํนวน 119 คน 

คิดเป็นร้อยละ 53.36   

4.1.2 ผลการศึกษาความพงึพอใจในงาน 

     ขอ้มูลการวดัระดบัความพึงพอใจในงานของพนกังานบริษทั ACB จาํกดั แสดงรายละเอียดในรูปท่ี 4 

 

 

รูปที่ 4 ค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจในงานของพนกังานบริษทั ABC จาํกดั สาํนกังานเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

     ผลการศึกษาจากรูปท่ี 4 พบว่าระดบัความพึงพอใจในงานของพนกังานบริษทั ABC จาํกดั สํานกังานเขตภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ มีระดบัความพึงพอใจในงาน ขอ้ท่ี 1 ถึง 7 อยู่ในระดบัเห็นดว้ย ยกเวน้ขอ้ท่ี 8 ในเร่ือง ฉัน

พอใจกบังานท่ีทาํอยูใ่นบริษทัมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ระดบั ไม่แน่ใจ 

 

4.1.3 ผลการศึกษาความผูกพนัในงาน 

     ขอ้มูลการวดัระดบัความผกูพนัในงานของพนกังานบริษทั ACB จาํกดั แสดงรายละเอียดในรูปท่ี 5 

 

          
 

3.50 เห็นดว้ย 

 

ค่าเฉล่ีย 

2.50 ไม่แน่ใจ 
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รูปที่ 5  ค่าเฉล่ียระดบัความผกูพนัในงานของพนกังานบริษทั ABC จาํกดั สาํนกังานเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

     ผลการศึกษาจากรูปท่ี 4 พบว่าระดบัความผูกพนัในงานของพนักงานบริษทั ABC จาํกดั สํานักงานเขตภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ มีระดบัความรู้สึกผูกพนัในงานในภาพรวมอยู่ในระดบับ่อย และหากพิจารณาปัจจยัเป็นราย

ดา้นแลว้พบไดว้่า ดา้นความขยนัขนัแข็งในการทาํงาน ดา้นความทุ่มเทในการทาํงาน และดา้นความรู้สึกเป็น

อนัหน่ึงอนัเดียวกนักบังานของพนกังาน อยูใ่นระดบับ่อยทั้งหมดทุกดา้น  

4.1.4 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุงาน ตําแหน่งงาน และพื้นที่การปฏิบัติงานที่แตกต่างกันกับ

ความผูกพนัในงาน  

    ขอ้มูลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง อายุงาน ตาํแหน่งงาน และพ้ืนท่ีการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั กบั

ความผกูพนัในงานของพนกังานบริษทั ABC จาํกดั แสดงรายละเอียดในตารางท่ี 1  
 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียแต่ละกลุ่ม โดยจาํแนกตามอายุงาน ตาํแหน่งงาน และพ้ืนท่ี

ปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั 

 

น้อยกว่า

 2 ปี
2-5 ปี

มากกว่า

 5 ปี

พนักงาน

บริการ

ลูกค้า

พนักงาน

การตลาด

พนักงานมินิ

เคาร์เตอร์

ผู้จัดการสาขา

พนักงาน

ขายบัตร

ตะวันออกเฉียง

เหนือตอนบน

ตะวันออกเฉียง

เหนือตอนล่าง

1.ฉันปฏิบัตงิานด้วยความรู้สึกที่เตม็เป่ียม

ไปด้วยพลัง
4.30

a
4.15

a
3.90

a
4.08

a
4.32

a
3.88

a
4.23

a
3.95

a

2.ฉันรู้สึกแขง็แกร่งและกระปรี้กระเปร่าใน

ขณะที่ปฏิบัตงิาน
4.23

 a
3.90

a
3.85

a
3.86

 a
4.31

a
3.81

a
4.13

a
3.83

a

3.เมื่อต ืน่นอนในตอนเชา้ ฉันรู้สึกอยากไป

ทาํงาน
3.81

a
3.82

a
3.63

a
3.67

a
3.99

a
3.56

a
3.82

a
3.65

a

    รวมด้านความขยันขนัแขง็ในการทาํงาน 4.11
a

3.96
a

3.79
a

3.87
a

4.21
a

3.75
a

4.06
a

3.81
a

    

 

    

พืน้ที่ปฏิบัตงิาน

ด้านความขยันขันแข็งในการทาํงาน (Vigor)

 

 

ปัจจัยความผูกพันในงาน

อายุงาน ตําแหน่งงาน

3.51 ระดบับ่อย 

ค่าเฉล่ีย 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 472



ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียแต่ละกลุ่ม โดยจาํแนกตามอายุงาน ตาํแหน่งงาน และพ้ืนท่ี

ปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั (ต่อ) 

 

ค่าเฉล่ียท่ีมีตวัอกัษรเหมือนแสดงวา่ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

     จากตารางท่ี 1 ผลของการวิเคราะห์ ANOVA  เปรียบเทียบ อายุงาน ตาํแหน่งงาน และพ้ืนท่ีการปฏิบติังาน ท่ี

แตกต่างกนั เปรียบเทียบกบัความผูกพนัในงาน พบว่า อายุงาน ตาํแหน่งงาน และพ้ืนท่ีการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั 

มีความผกูพนัในงานไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

     ผลการวิเคราะห์ดว้ยวิธี Multiple Regression (Stepwise Method) เพ่ือเปรียบเทียบ อายุงาน ตาํแหน่งงาน และ

พ้ืนท่ีการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั พบว่า อายุงาน ตาํแหน่งงาน และพ้ืนท่ีการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัมีความผูกพนั

ในงานโดยรวมท่ีไม่แตกต่างกนั 

4.1.4 ความสัมพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจในงานกบัความผูกพนัในงาน 

     ขอ้มูลความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกบัความผูกพนัในงานของพนกังานบริษทั ABC จาํกดั แสดง

รายละเอียดในตารางท่ี 2 

 

 

น้อยกว่า

 2 ปี
2-5 ปี

มากกว่า

 5 ปี

พนักงาน

บริการ

ลูกค้า

พนักงาน

การตลาด

พนักงานมินิ

เคาร์เตอร์

ผู้จัดการสาขา

พนักงาน

ขายบัตร

ตะวันออกเฉียง

เหนือตอนบน

ตะวันออกเฉียง

เหนือตอนล่าง

4.ฉันมีความกระตอืรือร้นในงานที่ฉันทาํ 4.24
a

4.12
a

3.93
a

4.08
a

4.34
a

3.81
a

4.14
a

4.02
a

5.งานเป็นแรงบัลดาลใจให้กับฉัน 3.95
ab

3.98
b

3.82
a

3.78
ab

4.28
b

3.66
a

4.06
a

3.73
a

6.ฉันมีความภูมิใจในงานที่ฉันทาํ 4.22
a

4.05
a

3.96
a

3.93
a

4.45
a

3.83
a

4.2
a

3.91
a

    รวมด้านความทุ่มเทในการทาํงาน 4.14
a

4.05
a

3.90
a

3.93
a

4.36
a

3.77
a

4.13
a

3.89
a

7.ฉันรู้สึกมีความสุขเมื่อได้ทาํงานอย่าง

จริงจัง
4.18

a
4.07

a
4.03

a
4.10

a
4.37

a
3.77

a
4.18

a
3.98

a

8.ฉันจดจ่ออยู่กับการทาํงานของฉัน 4.09
ab

4.10
b

3.83
a

4.00
ab

4.28
b

3.66
a

4.13
a

3.84
a

9.ฉันมักทาํงานจนลืมทุกอย่างรอบตวั และ

รู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว
3.78

a
3.87

a
3.61

a
3.70

a
3.96

a
3.53

a
3.84

a
3.62

a

รวมด้านความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

กับงาน
4.02

a
4.01

a
3.82

a
3.93

a
4.20

a
3.65

a
4.05

a
3.81

a

    ความผูกพันในงานโดยรวม 4.09
a

4.01
a

3.84
a

3.91
a

4.26
a

3.72
a

4.08
a

3.83
a

ด้านความรู้สกึเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบังาน (Absorption)

ปัจจัยความผูกพันในงาน

อายุงาน ตําแหน่งงาน พืน้ที่ปฏิบัตงิาน

ด้านความท ุ่มเทในการทาํงาน (Dedication)
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณดว้ย UWES-9 และความพึงพอใจในงาน 

ความพึงพอใจในงาน ดา้นความขยนัขนัแขง็ในการทาํงาน ดา้นความทุ่มเทในการทาํงาน 

B SE β P B SE β P 

ค่าคงท่ี 4.367 0.538  0.000 3.337 0.289  0.000 

5. ฉันได้รับความไวว้างใจและเช่ือมัน่

จากเพ่ือนร่วมงาน 
-0.261 0.117 -0.148 0.026     

8. ฉนัพอใจกบังานท่ีทาํอยูใ่นบริษทั 0.178 0.080 0.147 0.027 0.216 0.084 0.171 0.011 

R  R2  Adjust R2 
R = 0.217b  R2 = 0.047  

Adjust R2 = 0.038 

R = 0.171a R2 = 0.029  

Adjust R2 = 0.025 

 

ความพึงพอใจในงาน 
ดา้นความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนั

เดียวกนักบังาน 
ความผกูพนัในงานโดยรวม 

B SE β P B SE β P 

ค่าคงท่ี 3.367 0.284  0.000 3.346 0.277  0.000 

5. ฉันไดรั้บความไวว้างใจและเช่ือมัน่

จากเพ่ือนร่วมงาน 
    

  
  

8. ฉนัพอใจกบังานท่ีทาํอยูใ่นบริษทั 0.181 0.082 0.146 0.029 0.197 0.080 0.163 0.015 

R  R2  Adjust R2 
R = 0.146a R2 = 0.021  

Adjust R2 = 0.017 

R = 0.163a  R2 = 0.027  

Adjust R2  = 0.022 

 

     จากตารางท่ี 2 พบว่าความพึงพอใจในงานท่ีมีผลต่อกบัความผูกพนัในงานของพนกังานบริษทั ABC จาํกดั เขต

พ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีเพียง 2 ขอ้เท่านั้นท่ีส่งผลต่อความผูกพนัในงาน ทั้ง 3 ดา้นคือ 5. ฉนัไดรั้บความ

ไวว้างใจและเช่ือมัน่จากเพ่ือนร่วมงาน 8. ฉนัพอใจกบังานท่ีทาํอยูใ่นบริษทั 

 

4.2 อภิปรายผลการศึกษา 

     จากการศึกษาระดบัความพึงพอใจในงานพบว่าพนกังานมีระดบัความพึงพอใจ ขอ้ 1 ถึง 7 อยู่ในระดบั เห็นดว้ย 

มีเพียงหวัขอ้ฉนัพอใจกบังานท่ีทาํอยูใ่นบริษทัเท่านั้นท่ีมีระดบัอยู่ท่ีไม่แน่ใจ ผลการศึกษาของระดบัความผกูพนัใน

งานทุกดา้นอยู่ในระดบั บ่อย และพบว่า อายุงาน ตาํแหน่งงาน และพ้ืนท่ีปฏิบติังาน ท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความ

ผกูพนัในงานท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ นาริฐา  ทองประไพ (2560) ศึกษาเร่ืองแนวทาง

เสริมสร้างความผูกพนัในงานของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานเขตมหาสารคาม พบว่า

ตาํแหน่งงาน และอายุงาน มีผลต่อความผูกพนัในงานของพนกังาน และผลของการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง

ความพึงพอใจในงานและความผูกพนัในงาน พบวา่มีเพียง 2 ขอ้ของความพึงพอใจในงานเท่านั้นท่ีมีความสาํคญัต่อ

ความผกูพนัในงาน คือฉนัไดรั้บความไวว้างใจและเช่ือมัน่จากเพ่ือนร่วมงาน และฉนัพอใจกบังานท่ีทาํอยู่ในบริษทั 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สวย วงศส์าราช (2558) ศึกษาความพึงพอใจในการทาํงานและความผกูพนัในงาน
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ของบุคลากรในสังกัดแผนกอุตสาหกรรมและการค้าจังหวดัเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย 

ประชาชนลาว พบว่า ความผูกพนัในงานมีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจในการทาํงาน แลผลการศึกษายงั

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Bruce and Zeynep (2014) ท่ีพบว่าความผูกพนัในงานจะเกิดข้ึนเม่ือพนักงานมี

ความรู้สึกว่าองค์กรสามารถตอบสนองต่อขอ้ตกลงต่างๆ รวมทั้งพนักงานมีความพึงพอใจในงานด้วย และผล

การศึกษายงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Pieters (2017) ท่ีพบว่า ความพึงพอใจในงานเป็นตวัพยากรณ์ความผูกพนั

ในงาน 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 

     จากการศึกษาเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในงานและความผกูพนัในงานของพนกังาน บริษทั ABC 

จาํกดั สาํนกังานเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผูศึ้กษาสามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

     (1) การวดัระดบัความพึงพอใจในงานของพนกังานบริษทั ABC จาํกดั พบว่าส่วนมากอยู่ในระดบั เห็นดว้ย มี

เพียงขอ้ ฉนัพอใจกบังานท่ีทาํอยูใ่นบริษทั เท่านั้นท่ีอยูใ่นระดบั ไม่แน่ใจ โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.74 

    (2) การวดัระดบัความผูกพนัในงานของพนกังานบริษทั ABC จาํกดั มีระดบัความผูกพนัในงานทั้ง 9 ขอ้อยู่ใน

ระดบั บ่อย โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.97 

    (3) การเปรียบเทียบ อายุงาน ตาํแหน่งงาน และพ้ืนท่ีการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความผกูพนัในงานท่ีไม่

แตกต่างกัน โดยพบว่าพนักงานท่ีมีอายุงานทั้ ง 3 กลุ่ม มีความผูกพนัในงานโดยรวมอยู่ในระดับใกลเ้คียงกนั 

พนกังานทุกตาํแหน่งมีความผกูพนัในงานอยูใ่นเกณฑเ์ดียวกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และพนกังาน

ท่ีปฏิบติังานในพ้ืนท่ีภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่าง มีความผูกพนัในงานโดยรวมท่ีไม่แตกต่าง

กนั 

     (4) ความสัมพนัธ์ของความพึงพอใจในงานและความผูกพนัในงาน พบว่าความพึงพอใจในงานท่ีมีผลต่อความ

ผูกพนัในงานมีเพียง 2 ขอ้เท่านั้น คือ ฉนัไดรั้บความไวว้างใจและเช่ือมัน่จากเพ่ือนร่วมงาน และ ฉนัพอใจกบังานท่ี

ทาํอยูใ่นบริษทั 

 

6. ข้อเสนอแนะ   

6.1 ข้อเสนอแนะสําหรับองค์กร 

     (1) จากผลการศึกษาการวดัระดบัความพึงพอในใจงาน จะเห็นไดว้่าหัวขอ้ฉันพอใจกบังานท่ีทาํอยู่ในบริษทั 

เท่านั้น มีระดบัท่ีตํ่าท่ีสุดโดยมีค่าอยู่ในระดบั ไม่แน่ใจ ดงันั้นบริษทัควรมีการจดัหลกัสูตรอบรมเพ่ิมทกัษะในการ

ปฏิบติังานให้กบัพนักงานในแต่ละตาํแหน่งงานให้สอดคลอ้งและมีประโยชน์ต่อพนักงาน เช่น เทคนิคการเพ่ิม

ยอดขาย เทคนิคการการรับมือลูกคา้ เพ่ือเพ่ิมความสามารถให้กบัพนกังาน หรือหลกัสูตรในการสร้างแรงจูงใจให้

พนกังานรักในงานท่ีทาํใหม้ากยิ่งข้ึน และควรจดัใหมี้ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนจากพนกังาน เม่ือพนกังานไดรั้บ

ความไม่ยุติธรรมจากหัวหน้างาน หรือเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือให้บริษทัได้รับทราบถึงปัญหาของพนักงานระดับ

ปฏิบติัการ 
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     (2) จากผลการศึกษาเร่ืองความผูกพนัในงาน จะเห็นไดว้่า อายุงาน ตาํแหน่งงาน และพ้ืนท่ีการปฏิบติังาน มีค่า

ความผูกพนัในงานท่ีไม่แตกต่างกนั พนกังานมีการปฏิบติังานท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั แต่ระดบัของความผกูพนัใน

งานของบริษทั อยู่ในระดบับ่อย ทั้ง 3   ดา้น ไม่มีดา้นไหนมีระดบั บ่อยมาก และสมํ่าเสมอ ดงันั้นผูบ้ริหารของ

บริษทัควรมีการเสริมสร้างความผูกพนัในงานให้กบัพนกังานเพ่ือยกระดบัความผูกพนัในงานของพนกังานให้มี

ระดบัท่ีสูงข้ึนจนกระทัง่พนกังานทุกคนมีค่าความผูกพนัในงานอยู่ในระดบัสมํ่าเสมอ เช่น การจดักิจกรรมแข่งขนั

กีฬาระหว่างสาขา นอกจากจะช่วยส่งเสริมเร่ืองสุขภาพให้แข็งแรง แลว้ยงัเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี ช่วยลด

ช่องว่างระหว่างพนักงานและเพ่ือนร่วมงานไดดี้อีกดว้ย รวมถึงการเพ่ิมสวสัดิการเช่น การให้วนัหยุดพนักงาน

เพ่ิมข้ึนในวนัเกิด เพ่ือใหพ้นกังานสามารถหยุดงานเพ่ือไปทาํบุญในวนัเกิด หรือฉลองวนัเกิดร่วมกบัครอบครัว จะ

ช่วยส่งเสริมใหพ้นกังานเห็นวา่บริษทัเห็นคุณค่าในตวัพนกังานเพ่ิมมากข้ึน  

     (3) บริษัทควรมีการนําแบบสอบถาม 3 ข้อของ Ultra-Short UWES มาดําเนินการการวดัความผูกพนัของ

พนักงานอย่างสมํ่าเสมอในทุกไตรมาสและขยายไปยงัภูมิภาคอ่ืน ๆ เพ่ือวดัผลระดับความผูกพนัในงานของ

พนกังานว่ามีระดบัท่ีเพ่ิมสูงข้ึนหรือไม่ จากผลของการส่งเสริมและจดักิจกรรมโครงการต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมระดบัของ

ความผกูพนัในงานของพนกังานหากยงัมีค่าท่ีตํ่า จะตอ้งคิดคน้หาโครงการใหม่ ๆ มาดาํเนินการต่อไป 

 

6.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

     1. การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาโดยใชป้ระชากรกลุ่มตวัอย่าง 100 % ขององค์กร ไม่ไดใ้ชก้ารสุ่มกลุ่มประชากร

ตวัอย่าง จึงสามารถใชไ้ดแ้ค่กบับริษทั ABC จาํกดั เท่านั้นหากตอ้งการ Generalize ตอ้งเก็บจาํนวนประชากรเป็น

จาํนวนมาก 

     2. ควรทาํการศึกษาระดบัความพึงพอใจในงานและความผูกพนัในงานของพนกังานภูมิภาคอ่ืน ๆ เพ่ือวดัระดบั

และเปรียบเทียบค่าท่ีไดข้องพนกังานภูมิภาคต่าง ๆ 

     3. ควรท่ีจะทาํการศึกษา Job Resource (JD-R Model) เพ่ือศึกษาความสอดคลอ้งของทรัพยากรงานและทรัพยากร

บุคคล ซ่ึงมีผลต่อความยึดมัน่ผกูพนังาน เพ่ือนาํมาประยกุตใ์ชก้บัองคก์รใหเ้กิดความกา้วหนา้อยา่งย ัง่ยืน 
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การศึกษาคุณภาพอาหาร คุณภาพบริการ และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ของร้านอาหาร

ที่ส่งผลต่อความพงึพอใจของผู้ที่มาใช้บริการ : กรณศึีกษา  

ร้าน Old dirty (โอล เดอร์ตี)้ สะพานควาย 
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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา คุณภาพอาหาร คุณภาพบริการ และสภาพภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ี

ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูท่ี้มาใช้บริการท่ีร้าน Old dirty (โอล เดอร์ต้ี) สะพานควาย โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงเป็นผูท่ี้ใช้บริการท่ีร้าน Old dirty อยู่ขณะนั้น อายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป 

จาํนวน 384 คนมาตอบแบบสอบถาม โดยนาํมาวิเคราะห์ดว้ยวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ(Quantitative) ไดแ้ก่ ร้อยละ

(Percentage) ค่าเฉล่ีย(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ

(Multiple Regression)   

ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูท่ี้มาใชบ้ริการร้าน Old dirty (โอล เดอร์ต้ี) ไดแ้ก่ คุณภาพ

อาหาร คุณภาพบริการ และสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ซ่ึงส่งผลต่อความพึงพอใจของผูท่ี้มาใชบ้ริการ ณ ระดบันยัสาํคญั

ทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงผลวิจยัน้ีนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจประเภทร้านอาหารในอนาคต 
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ABSTRACT 

    The research aimed to study the impact of food quality, service quality, and physical environment on customer 

satisfaction, and used OLD DIRTY (SAPHAN-KWAI) restaurant as the research object. Questionnaires were 

distributed to 384 respondent (with the minimum of age 20 year old). The quantitative analysis in this research used 

were for percentage, mean, standard deviation, and multiple regression analysis. 

     The results showed Factors affecting the Customer satisfaction came to OLD DIRTY were food quality, service 

quality and physical environment. Affecting on the Customer satisfaction use at the statistical significance level of 

0.05. This research is used as a guideline for future restaurant business operations. 

Keyword: Food quality, Service quality, Physical environment, Customer satisfaction 

 

บทนํา 

ในปัจจุบนัไดมี้บริษทัจดทะเบียนก่อตั้งข้ึนมาใหม่เพ่ิมข้ึนและลดลงทุกๆปีจึงทาํใหมี้ผูป้ระกอบการทั้งรายใหม่

และผูป้ระกอบการท่ีไดเ้ลิกกิจการไปเน่ืองดว้ยสาเหตุต่างๆ และจากการคาดการมูลค่าตลาดในปีพ.ศ.2561 น้ีคาดวา่ธุรกิจ

ร้านอาหารจะมีมูลค่าประมาณ 4.11-4.15 แสนลา้นบาท เติบโตจากปีพ.ศ.2560 ประมาณร้อยละ 4-5 โดยการขยายตวัมา

จากการผลกัดนัตน้ทุน ขอ้มูลยอ้นหลงัตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556-2561 จะเห็นไดต้ั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2560 มีแนวโนม้การจด

ทะเบียนจดัตั้งธุรกิจใหม่เพ่ิมข้ึนในแต่ละปี โดยบริษทัจดทะเบียนใหม่มีการเพ่ิมข้ึนมา 15,049 ราย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 25.3 

และคาดวา่ในปี 2561 จะมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนโดยจะเห็นไดว้า่ ทั้ง 3 ไตรมาส ของปี 2561 ตั้งแต่ มกราคม-กนัยายน มีบริษทั

ใหม่ท่ีจดทะเบียนแลว้อยูท่ี่ 56,271 ราย ทาํใหมี้แนวโนม้ในการแข่งขนัในท่ีสูงข้ึนตามมา ในการจดทะเบียนจดัตั้งธุรกิจ

ใหม่ 3 ไตรมาสล่าสุดตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกนัยายนของปีพ.ศ.2561 1 ใน 3 อนัดบัแรกท่ีไดมี้การจดทะเบียนจดัตั้งธุรกิจ

ใหม่สูงสุดไดแ้ก่ธุรกิจภตัตาคาร/ร้านอาหาร ขอ้มูลของบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัใหม่ประเภทธุรกิจภตัตาคาร/

ร้านอาหาร ใน 3 ไตรมาสของปีพ.ศ.2561 มีจาํนวน 1,509 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 2.26 ของธุรกิจท่ีจดทะเบียนจดัตั้งใหม่

ทั้งหมดทั้ง 3 ไตรมาสของปีพ.ศ. 2561 (แหล่งท่ีมา: เวบ็ไซตก์รมพฒันาและส่งเสริมธุรกิจ พ.ศ.2561) 

  จากการศึกษาและทบทวนงานวิจยัเขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 9 มกราคม พ.ศ.2562 ของ เกอ ซ่ง (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง

คุณภาพอาหาร คุณภาพบริการ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและความใส่ใจในสุขภาพท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการอาหารไทยของนกัท่องเท่ียวชาวจีนในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ

ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารไทยของนกัท่องเท่ียวชาวจีนในกรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด รองลงมาคือ 

ปัจจยัความใส่ใจในสุขภาพส่วนปัจจยัคุณภาพอาหาร ปัจจยัการบริการ ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ ดา้นความเอาใจใส่ และ
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ดา้นการตอบสนองไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารไทยของนกัท่องเท่ียวชาวจีนในกรุงเทพมหานคร 

  ดงันั้นในผูวิ้จยัจึงไดท้าํการศึกษาปัจจยัสาเหตุเร่ืองคุณภาพอาหาร คุณภาพบริการ และสภาพแวดลอ้มทาง

กายภาพของท่ีร้าน Old dirty (โอล เดอร์ต้ี) สะพานควาย จะทาํใหเ้ขา้ใจถึงความตอ้งการของผูท่ี้มาใชบ้ริการเพ่ือใหผู้ท่ี้มา

ใชบ้ริการเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด เม่ือลูกคา้เกิดความพอใจกจ็ะมาใชบ้ริการในคร้ังถดัไปหรือการบอกต่อใหก้บัเพ่ือน 

หรือคนรู้จกั เม่ือลูกคา้เพ่ิมข้ึนก็จะทาํใหธุ้รกิจสามารถแข่งขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยืนได ้

 

แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

ด้านคุณภาพของอาหาร (Food Quality) 

คุณภาพ (Quality) หมายถึง ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคใชว้ดัระดบัในตวัสินคา้หรือบริการ ท่ีเป็นไปตามผูผ้ลิตได้สร้าง

มาตราฐานท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความเช่ือมัน่ในสินคา้หรือบริการ (อรอุมา วงศางาม,2556) อาหารท่ีมีคุณภาพจดัเป็นการ

ยอมรับขั้นพ้ืนฐานของท่ีสะทอ้นถึงภาพลกัษณ์ของร้านอาหาร และสร้างประสบการณ์ในการใชบ้ริการให้กบัผูท่ี้มาใช้

บริการ แมว้่าคุณภาพอาหารของูรกิจร้านอาหารจะมีความสาํคญั แต่ก็ข้ึนอยู่กบัแต่ละบุคคลท่ีมีการประเมินคุณภาพไม่

เหมือนกนั (Sulerk & Hensley, 2004) 

ด้านคุณภาพบริการ (Service Quality) 

Parasuraman, Zeithaml, & Berry (1990) การพฒันารูปแบบการบริการเบ้ืองตน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือท่ีช่ือว่า 

SERQUAL ไดท้าํการคน้ควา้วิจยัพบว่าผลกระทบต่อการรับรู้คุณภาพการบริการจากการท่ีไดไ้ปทดลองและวิเคราะห์

ขอ้มูลพบว่าปัจจยัท่ีจะทาํให้เกิดคุณภาพของบริการมีดว้ยกนั 10 มิติ แต่ต่อมาไดมี้การปรับเปล่ียนให้เหลือแค่ 5 มิติ 

เพ่ือให้ง่ายต่อการใช้งานและเข้าใจได้ง่ายยิ่งข้ึนเน่ืองจากบางมิติทับซ้อนกันได้แก่ ความเป็นรูปธรรมของบริการ 

(Tangibility) คือ ส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วความสะดวกสบายท่ีผูใ้ห้บริการไดส่้งมอบสินคา้หรือบริการใหแ้ก่

ลูกคา้ไดรั้บจากการมาใชบ้ริการ,ความเช่ือถือไวว้างใจได ้(Reliability) คือ ส่ิงท่ีลูกคา้ผูใ้ห้บริการมีความสามารถรักษา

สัญญาไวใ้หก้บัผูท่ี้มาใชบ้ริการอยา่งสมํ่าเมอและไม่เกิดขอ้ผิดพลาด,การตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) คือ ส่ิงท่ี

ผูใ้หบ้ริการมีการตอบรับจากผูใ้ชบ้ริการดว้ยความเต็มใจ และ กระตือรือร้น ดว้ความเอาใจใส่,การให้ความเช่ือมัน่ต่อ

ลูกคา้ (Assurance) คือ ส่ิงท่ีผูใ้ชบ้ริการใหค้วามคาดหวงัแสดงท่าทีต่างๆดว้ยความเป็นมิตรเพ่ือถึงความไวว้างใจต่อผูท่ี้

ใหบ้ริการ,การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (Empathy) คือ ส่ิงท่ีผูใ้หบ้ริการรับรู้พฤติกรรมต่างๆของผูใ้ชบ้ริการเช่น ชอบอะไร/

ไม่ชอบอะไร เพ่ือทาํใหผู้ท่ี้มาใชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 
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สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) 

สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Environment) ส่งผลกบัลูกคา้เม่ือไปท่ีร้านอาหาร (Ryu & Jang, 2008) มี

วิธีประเมินสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ DINESCAPE คือ ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพและส่ิงแวดลอ้มของคนท่ีรู้สึกหรือ

สัมผสัได้จากการได้ไปใช้บริการตามร้านอาหารต่างๆประกอบไปด้วยปัจจัยดังน้ี ได้แก่ ส่ิงอาํนวยความสะดวก 

(Facilities Aesthetics),การจดัแสง (Lighting),การจดัวางส่ิงต่างๆภายในร้าน (Layout),การวางตาํแหน่งของโต๊ะและเกา้อ้ี 

(Table Setting),การบริการของพนกังาน (Staff Service),บรรยากาศ (Ambience) 

4.ความพงึพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) 

Philip Kotler (2013) การทาํความเขา้ใจความพึงพอใจของลูกคา้ถือเป็นหลกัการพ้ืนฐานของการขายสินคา้และ

บริการ Philip Kotler (2013) กล่าวว่ามนัถูกกาํหนดไวล่้วงหนา้โดยวิธีการตอบสนองความคาดหวงัของลูกคา้ ความพึง

พอใจของลูกคา้เช่ือมต่อโดยตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ ระดบัท่ีความตอ้งการเหล่าน้ีเป็นจริงนั้นจะเป็นตวักาํหนด

ความเพลิดเพลินในกรณีของความสอดคลอ้งหรือความผิดหวงัจากความคลาดเคล่ือน Han and Hyun (2005). แนวคิดท่ี

เก่ียวกบัคุณภาพของสินคา้หรือบริการท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัในการไปใชบ้ริการร้านอาหารหลกัๆก็คือคุณภาพในตวั

สินคา้หรือบริการ คุณภาพการบริการ และคุณภาพของสภาพแวดลอ้ม ส่ิงเหล่าจะทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความพึงพอใจ Ryu 

and Jang (2007). สภาพแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจกบัลูกคา้ สภาพแวดลอ้มโดยรอบๆมีสามารถสร้างตวัตนของ

ร้านอาหารและมีผลต่อพฤติกรรมของลูกคา้ในการมาใชบ้ริการ

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 

เพ่ือศึกษาคุณภาพอาหาร คุณภาพบริการ และสภาพแวดลอ้มทางกาย ของร้าน Old dirty ท่ีส่งผลต่อความพึง

พอใจของผูท่ี้มาใชบ้ริการ 
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สมมติฐานของการศึกษา 

     1.สมมติฐานท่ี 1 (H1) : คุณภาพของอาหารส่งผลทาํใหผู้ท่ี้มาใชบ้ริการเกิดความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการกบัร้าน  

         Old dirty (โอล เดอร์ต้ี) สะพานควาย 

     2.สมมติฐานท่ี 2 (H2) : คุณภาพของการบริการส่งผลทาํใหผู้ท่ี้มาใชบ้ริการเกิดความพึงพอใจกบัร้าน  

         Old dirty (โอลเดอร์ต้ี) สะพานควาย 

     3.สมมติฐานท่ี 3 (H3) : สภาพแวดลอ้มทางกายภาพของร้านส่งผลทาํใหผู้ท่ี้มาใชบ้ริการเกิดความพึงพอใจกบัร้าน  

          Old dirty (โอล เดอร์ต้ี)สะพานควาย 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

นาํไปเป็นความรู้ต่อยอดในการดาํเนินธุรกิจประเภทน้ีหรือเป็นแนวทางให้กบัผูท่ี้สนใจจะร่วมทุนหรือจะ

ประกอบธุรกิจประเภทน้ี และ สามารถปรับปรุงคุณภาพอาหาร คุณภาพบริการ และสภาพแวดลอ้มให้เหมาะกับ

กลุ่มเป้าหมายเพ่ือใหผู้ท่ี้มาใชบ้ริการเกิดความพึงพอใจมากยิ่งข้ึน 

 

ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจิัย 

ตวัแปรตน้ คือ คุณภาพของอาหาร (Food Quality),คุณภาพของการบริการ (Service Quality),สภาพแวดลอ้ม

ทางกายภาพ (Physical Environment) 

ตวัแปรตาม คือ ความพึงพอใจของผูท่ี้มาใชบ้ริการ (Customer Satisfaction) 
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H3 

H2 

H1 

H2 

H3 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 

  

 

 

 

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งท่ีมา : กง เซ่อ (2559) และ Ryu & Han (2009)  

คุณภาพของอาหาร (Food Quality) 

- การนาํเสนอ (Presentation) 

-ความหลากหลายของอาหาร (Verity of food) 

-รสชาติของอาหาร (Taste) 

-ความสดใหม่ของอาหาร (Freshness of food) 

-อุณหภูมิของอาหาร (Food temperature) 

 

 คุณภาพของการบริการ (Service Quality) 

1.การตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) 

2.การใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance) 

3.การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (Empathy) 

 

 

ความพงึพอใจของผู้ที่มาใช้บริการ 

   (Customer Satisfaction) 

คุณภาพต่างๆท่ีผูท่ี้มาใชบ้ริการคาดหวงั

และไดรั้บ ประสบการณ์ท่ีเป็นไปตามท่ี

ไดค้าดหวงัจากการมาใชบ้ริการท่ี

ร้านอาหารแห่งน้ี 

 

  

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

 (Physical Environment) 

1.ส่ิงอาํนวยความสะดวก (Facility Aesthetics) 

2.การจดัแสง (Lighting) 

3.บรรยากาศ (Ambience) 

4.การจดัวางภายในร้าน (Layout) 

5.การจดัวางโต๊ะ/เกา้อ้ี (Table setting) 

6.การบริการของพนกังาน (Service Staff) 
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วธีิการดําเนินงานวจิัย 

ประเภทของข้อมูล 

แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) โดยการสอบถามกลุ่มคนทัว่ไป และเก็บขอ้มูลงานวิจยัดว้ยแบบสอบถาม

คนท่ีกาํลงัใช้บริการท่ีร้าน Old dirty (โอล เดอร์ต้ี) สะพานควาย นอกจากน้ีงานวิจยัช้ินน้ีได้ใช้แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ 

(Secondary data) ไดแ้ก่ เอกสาร หนงัสือ การศึกษาทบทวนวรรณกรรมงานวิจยัของมหาลยัต่างๆในประเทศไทยและ

ต่างประเทศ รายงานการประชุม ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชศึ้กษาคร้ังน้ีคือ ผูท่ี้มาใชบ้ริการ ณ ท่ีร้าน Old dirty (โอล เดอร์ต้ี) สะพานควาย ทั้งเพศชายและ

เพศหญิง สาเหตุท่ีเลือกใชป้ระชากรท่ีร้าน Old dirty เน่ืองจากผูท่ี้มาใช้บริการท่ี ร้าน Old dirty (โอล เดอร์ต้ี) สะพาน

ควาย กาํลงัใชบ้ริการอยู่ในขณะนั้นหรือเคยมาใชบ้ริการแลว้จึงสามารถเก็บขอ้มูลในเร่ืองคุณภาพอาหาร คุณภาพบริการ 

และสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีส่งผลต่อความพุงพอใจของผูท่ี้มาใชบ้ริการร้าน Old dirty ได ้

วธีิการสุ่มตวัอย่าง 

              การสุ่มตวัอยา่งจะใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงผูท่ี้มาใชบ้ริการร้าน Old dirty ในขณะนั้น  ซ่ึงผูท่ี้มาใช้

บริการ ณ ท่ีร้าน Old dirty (โอล เดอร์ต้ี) สะพานควายซ่ึงไม่ทราบจาํนวนท่ีแน่นอน จึงกาํหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% 

ความผิดพลาดท่ียอมรับได ้5% ตอ้งการสดัส่วนประชากรเท่ากบั 0.55 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 384คน โดยใชสู้ตรดงัน้ีใน

การคาํนวณกลุ่มตวัอยา่ง    

𝑛𝑛 =
1.962(0.55)(0.45)

0.052
 

 

ซ่ึงจะไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 384 คน 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

             การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา (Description Analysis) ไดแ้ก่ ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉล่ีย(Mean) และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) และการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) คือ การวิเคราะห์

ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression)
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ผลการวจิัย 

สรุปผลการวจิยัดงันี ้

ผลการวิจยัพบว่าผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิง 195 คน คิดเป็นร้อยละ 50.8 อายุ

ระหว่าง 20-29 ปี 180 คน คิดเป็นร้อยละ 46.9 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 241 คน คิดเป็นร้อยละ 62.8 อาชีพพนกังาน

เอกชน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 52.9 รายไดต่้อเดือน 20,001-30,000 บาท 145 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8 ผูใ้ชบ้ริการส่วนมาก

มากบัเพ่ือน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 และวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการคือสงัสรรคก์บัเพ่ือน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 

45.8 

 ตารางที่ 1  การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของคุณภาพอาหาร คุณภาพบริการ และสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของ

ร้านอาหารท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูท่ี้มาใชบ้ริการ: กรณีศึกษา ร้าน Old dirty (โอล เดอร์ต้ี) สะพานควาย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  จากตารางท่ี 1 ผลจากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคุณภาพอาหาร คุณภาพ

บริการ และสภาพแวดลอ้มทางกายภาพส่งผลความพึงพอใจของผูท่ี้มาใชบ้ริการร้าน Old dirty อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ คุณภาพอาหาร (Food quality) (p-value = 0.377), คุณภาพบริการ (Service quality) (p-value = 0.152) 

และสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical environment) (p-value = 0.421) 

 

 

Independent 

Variables 

 

Correlative 

Coefficient 

(R) 

 

 

R-

squared 

(R²) 

 

Beta 

 

Std. 

Error 

 

Standard 

Coefficient 

beta 

 

T 

 

P-value 

ค่าคงท่ี 

(Constant) 

  0.434 0.115  3.772 0.000 

คุณภาพอาหาร 0.772 0.596 0.356 0.038 0.377 9.354 0.000 

คุณภาพบริการ 0.661 0.437 0.116 0.028 0.152 4.090 0.000 

สภาพแวดลอ้ม

ทางกายภาพ 

0.783 0.613 0.429 0.040 0.427 10.856 0.000 
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ตารางที่ 2 สรุปสมมติฐานในการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางท่ี 2 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลไดส้รุปสมมติฐานไวด้งัน้ี 

H1: คุณภาพอาหาร (Food Quality) ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูท่ี้มาใชบ้ริการท่ีร้าน Old dirty (โอล เดอร์ต้ี) 

สะพานควาย มีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อรอุมา วงศางาม (2556) คุณภาพอาหาร คือ ส่ิงท่ี

ผูบ้ริโภคใชว้ดัระดบัในตวัสินคา้หรือบริการ ท่ีเป็นไปตามผูผ้ลิตไดส้ร้างมาตรฐานท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความเช่ือมัน่ใน

สินคา้หรือบริการ และ Sulerk & Hensley (2004) ไดก้ล่าวไวว้่า อาหารท่ีมีคุณภาพจดัเป็นการยอมรับขั้นพ้ืนฐานท่ี

สะทอ้นถึงภาพลกัษณ์ของร้านอาหารและสร้างประสบการณ์ในการใชบ้ริการกบัผูท่ี้มาใชบ้ริการ 

H2: คุณภาพบริการ (Service Quality) ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูท่ี้มาใช ้บริการท่ีร้าน Old dirty (โอลเดอร์ 

ต้ี) สะพานควาย มีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Zeithaml & Berry (1995) ท่ีกล่าววา่การบริการท่ีมี

ประสิทธิภาพท่ีจะทาํใหผู้ท่ี้มใชบ้ริการรู้สึกพึงพอใจท่ีไดม้าใชบ้ริการควรประกอบไปดว้ย 5 มิติประกอบไปดว้ย ความ

เป็นรูปธรรมของการบริการ, ความน่าเช่ือถือไวว้างใจได,้ การตอบสนองต่อลูกคา้, การใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ และ การ

รู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัผูท่ี้จะนาํไปใช ้

H3: สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Environment) ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูท่ี้มาใชบ้ริการท่ีร้าน Old 

dirty (โอล เดอร์ต้ี) สะพานควาย มีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงเหมือนกบัแนวคิดของ Ryu & Jang (2007) ท่ีกล่าววา่ 

สภาพแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจกบัลูกคา้ สภาพแวดลอ้มโดยรอบ ๆ สามารถสร้างตวัตนของร้านอารหารและ

ส่งผลต่อพฤติกรรมของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ และ Ryu & Jang (2008) กล่าววา่ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพส่งผลกบัลูกคา้

เม่ือไปท่ีร้านอาหาร

 

 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

H1 : คุณภาพอาหาร (Food Quality) ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูท่ี้มาใชบ้ริการท่ี

ร้าน Old dirty (โอล เดอร์ต้ี) สะพานควาย 

ยอมรับ H1 

ปฏิเสธ H0 

H2 : คุณภาพบริการ (Service Quality) ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูท่ี้มาใช ้บริการท่ี

ร้าน Old dirty  

ยอมรับ H1 

ปฏิเสธ H0 

H3 :  สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Environment) ส่งผลต่อความพึงพอใจ

ของผูท่ี้มาใชบ้ริการท่ีร้าน Old dirty (โอล เดอร์ต้ี) สะพานควาย 

ยอมรับ H1 

ปฏิเสธ H0 
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ข้อเสนอแนะในคร้ังถัดไป 

การศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดเ้จาะจงเลือกท่ีร้าน Old dirty เพียงแห่งเดียวเน่ืองจากเป็นร้านท่ีผูวิ้จยัไดส้นใจร้าน Old dirty 

สะพานควาย แห่งน้ี แต่เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีชดัเจนและครอบคลุมเก่ียวกบัธุรกิจร้านอาหารในรูปแบบน้ีเพ่ือไปใชป้ระโยชน์

ในอนาคตนั้น อาจจะตอ้งศึกษาร้านอาหารท่ีทาํธุรกิจประเภทเดียวมากกวา่น้ีทั้งในกรุงเทพมหานครหรือต่างจงัหวดั 

เพ่ือท่ีจะไดน้าํขอ้มูลท่ีหลากหลายมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบความแตกต่างกนัในแต่ละดา้น เพ่ือนาํไปใชป้ระโยชน์

ต่อไปได ้

 

ข้อเสนอแนะเชิงบริหารการตลาด 

1.ด้านคุณภาพอาหาร (Food Quality) 

จากการศึกษาเร่ืองคุณภาพของร้าน Old dirty ไดเ้ห็นแลว้วา่ลูกคา้ใหค้วามสาํคญัเร่ืองความสะอาดของอาหารจึง

จาํเป็นใหลู้กคา้มัน่ใจเช่น การใหข้อใบรับรองจากสาํนกังานสุขาภิบาลอาหารและนํ้าทาํการตรวจเพ่ือรับรองมาตราฐาน

อาหารเพ่ือสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูท่ี้มาใชบ้ริการยิ่งข้ึน  ส่วนการปรับปรุงแกไ้ขอยากใหมี้การนาํเสนอรูปแบบต่างๆใหมี้

ความแปลกใหม่หรือน่าสนใจยิ่งข้ึนเช่น ในเร่ืองของการจดัแต่งจานอาหาร หรือใชภ้าชนะท่ีมีรูปทรงแปลกมาใช ้เป็นตน้ 

2.ด้านคุณภาพบริการ (Service Quality) 

จากการไดศึ้กษาคุณภาพการบริการของร้าน Old dirty ไดเ้ห็นแลว้วา่การบริการของร้านยงัมีความล่าชา้ จึง

จาํเป็นตอ้งปรับปรุงในส่วนน้ีเช่น การเพ่ิมจาํนวนพนกังาน เพ่ือใหส้ามารถดูแลลูกคา้ไดอ้ย่างทัว่ถึง และควรมีการพฒันา

พนกังานใหมี้ความรู้และความเขา้ใจในการบริการท่ีดีแก่ลูกคา้มากข้ึนกวา่น้ีเพ่ือทาํใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจในการมา

ใชบ้ริการใหม้ากท่ีสุดเพ่ือท่ีลูกคา้จะกลบัมาใชบ้ริการในอนาคต 

3. ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) 

          จากการศึกษาสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของร้าน Old dirty จะเห็นไดว้า่ส่ิงท่ีโด่ดเด่นคือเร่ืองของวงดนตรีท่ีมี

ความไพเราะจึงอยากใหน้าํเสนอจุดเด่นในเร่ืองน้ีใหม้ากข้ึนหรือทาํใหลู้กคา้รับรู้มากยิ่งข้ึนเช่น การคดัเลือกวงดนตรีหรือ

แนวเพลงใหเ้หมาะกบักลุ่มลูกคา้วยัทาํงาน และหาคอนเสิร์ตจากศิลปินมาเล่นท่ีร้านทุกเดือน ส่วนการปรับปรุงแกไ้ขคือ

ดา้นความสะอาดของหอ้งนํ้าภายในร้านโดยใหพ้นกังานเดินไปดูทุกๆ 15 นาที เพ่ือทาํความสะอาดหอ้งนํ้าใหลู้กคา้ และ

อาจจะต่อเติมเพ่ือเพ่ิมจาํนวนหอ้งนํ้าใหม้ากข้ึนเพ่ือรองรับกบัจาํนวนลูกคา้ภายในร้าน 
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บทคดัย่อ 

     การวิจยัคร้ังน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือศึกษาถึงส่วนประกอบท่ีเหมาะสมของผลิตภณัฑก์ุนเชียง ท่ีส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพ 

ความพึงพอใจ และความตั้งใจซ้ือ  ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีเร่ิมตน้เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูบ้ริโภคทัว่ไป  

เพ่ือสอบถามถึงองคป์ระกอบท่ีพึงมีของผลิตภณัฑก์ุนเชียง ผลจากการสมัภาษณ์พบว่าผูบ้ริโภคเลือกซ้ือกุนเชียงโดย 

พิจารณาจาก ปริมาณไขมนั รสชาติ และกล่ิน ผูวิ้จยัจึงไดน้าํขอ้มูลท่ีไดม้าพฒันาสูตรผลิตภณัฑก์นุเชียง ไดท้ั้งหมด 8 

สูตร จากนั้นผูวิ้จยัไดท้าํการวิจยัเชิงทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 240 คน ทั้งน้ีกลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนจะไดท้ดสอบ

ชิม ผลิตภณัฑก์ุนเชียง 1 สูตร แลว้ตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมิน การรับรู้คุณภาพ ความพึงพอใจ และความตั้งใจ

ซ้ือ ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้คุณภาพของผูบ้ริโภคสูงสุดเม่ือกุนเชียงมีกล่ินกระเทียม ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค

จะสูงสุดก็ต่อเม่ือปริมาณไขมนัของกุนเชียงอยูใ่นเกณฑป์กติ ส่วนความตั้งใจซ้ือนั้นผูบ้ริโภคตอบรับกุนเชียงสูตรท่ี 

1 มากท่ีสุด (ไขมนัปกติ, รสชาติหวาน, กล่ินปกติ) ส่วนการทดสอบสมมุติฐานดว้ยค่าสถิติ T-Test พบว่า กล่ินมีผล

อยา่งนยัสาํคญัต่อการรับรู้คุณภาพโดยกล่ินกระเทียมจะไดรั้บการประเมินการรับรู้คุณภาพสูงกวา่กล่ินปกติ 
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Abstract 

     This research aims to explore the proper ingredients of “Chinese Sausages” which affect to perceived of product 

quality, consumer satisfaction and willingness to buy.  This research conducted through two stages.  First, in depth 

interview was conducted in order to find what was the components that directly influence consumer purchase 

decisions.  The result shown that consumers’  buying relate to fatty acid, taste and smell.  Second, the researcher 

develops the Chinese Sausages to 8 recipes according to the results in the first stage.  240 respondents were asked 

to taste one of eight recipes and answer the questions to evaluate perceived of product quality, consumer satisfaction 

and willingness to buy. The results shown that perceived of product quality is highest when the product was garlic 

smell. Meanwhile, consumer satisfaction is highest when the fatty acid was original. In addition, the willingness to 

buy is highest when the Chinese Sausages was original fatty acid, original smell and sweet taste.  For hypotheses 

testing, T-test were analyzed. The results indicated smell had a significant on perceived product quality. The garlic 

smell was evaluated high perceived product quality as compared to the original smell.   

 

บทนํา 

     ธุรกิจการผลิตกุนเชียงเป็นกิจการของผูวิ้จยั ซ่ึงในปัจจุบนัยอดขายไดล้ดลงอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากมีคู่แข่งท่ี

เพ่ิมข้ึนส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีตวัเลือกในการบริโภคกุนเชียงเพ่ิมมากข้ึน รวมไปถึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคทั้งในแง่ของการเปล่ียนแปลงบทบาททางสงัคมและวิถีการดาํเนินชีวิตประจาํวนั เช่น ขนาดของครอบครัว

ท่ีเลก็ลง และ พฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลรักษาสุขภาพ เช่น การเลือกรับประทานอาหารท่ีมีปริมาณไขมนันอ้ย 

จากการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารของผูบ้ริโภคในปี พ.ศ. 2560 พบว่า ผูบ้ริโภคจะคาํนึงถึงความชอบเป็น

อนัดบัแรก รองลงมาคือความอยากทาน และ ความสะอาด (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2560) สาํหรับผลิตภณัฑอ์าหาร

ท่ีตอบรับกบัการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัคงหลีกเล่ียงอาหารแปรรูปไปไม่ไดเ้น่ืองจากผลิตภณัฑแ์ปรรูป 

รับประทานง่าย สะดวกรวดเร็วอีกทั้งสามารถเก็บไวใ้นระยะเวลานานได ้โดยกุนเชียงถือว่าเป็นผลิตภณัฑแ์ปรรูป

รูปแบบหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมรับประทานแลว้ ยงัสามารถซ้ือเป็นของฝากเน่ืองในโอกาสต่างๆ ไดอี้กดว้ย กุนเชียง

หมูจะไดรั้บความนิยมมากกวา่กุนเชียงท่ีทาํจากเน้ือสตัวอ่ื์นๆ แมมี้แนวโนม้การบริโภคมากกวา่กนุเชียงรูปแบบอ่ืนๆ 

แต่กส่็งผลต่อผูป้ระกอบการ ผูผ้ลิต หรือผูจ้าํหน่ายกนุเชียงประเภทเดียวกนัไม่นอ้ยเน่ืองจากจากการตลาดในปัจจุบนั

มีการแข่งขนัสูง ดงันั้นการปรับปรุงพฒันาผลิตภณัฑ์กุนเชียงหมูใหม่ เพ่ือให้มีจุดท่ีไดเ้ปรียบและแตกต่างจากคู่

แข่งขนัจึงเป็นกลยุทธ์ท่ีจาํเป็นเพ่ือใหส้ามารถแข่งขนัได ้จากความสาํคญัและเหตุผลดงักล่าวผูวิ้จยัจึงทาํการศึกษาถึง

องคป์ระกอบท่ีเหมาะสมท่ีควรเลือกใชใ้นการผลิตกุนเชียง เพ่ือใหผู้บ้ริโภคทดลองชิมพร้อมทั้งประเมินความคิดเห็น

ของผูบ้ริโภคเพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใชป้รับปรุง พฒันาตวัผลิตภณัฑร์วมถึงรูปแบบกลยทุธ์ทางการตลาด

เพ่ือใชต้อบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคภายใตก้ารแข่งขนัทางการตลาดท่ีมีความเปล่ียนแปลงตลอดเวลาได้

ต่อไป 
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ทบทวนวรรณกรรม 

     องค์ประกอบของผลติภัณฑ์ 

     Level of Products and Services (ระดบัของผลิตภณัฑ ์และบริการ) แบ่งเป็นสามระดบั  

     1. Core customer value เป็นระดบัพ้ืนฐาน เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บจากผลิตภณัฑ์ เช่น การซ้ือกุนเชียงเพ่ือ

รับประทาน 

     2. Actual product เป็นลาํดบัท่ี 2 เป็นส่วนท่ีทาํใหผ้ลิตภณัฑเ์ชิญชวนใหผู้บ้ริโภคมีความตอ้งบริโภคเพ่ิมมากข้ึน 

โดยประกอบดว้ย   Features (รูปลกัษณะ) Design (การออกแบบ)  Quality level (ระดบัคุณภาพ) Brand name (ช่ือ

ตราสินคา้)  Packaging (บรรจุภณัฑ)์ เช่น การเลือกซ้ือกนุเชียงโดยดูจากรูปลกัษณะภายนอกท่ีมีความสวยงาม   

     3. Augmented product เป็นผลประโยชนเ์พ่ิมเติมจากการบริโภคผลิตภณัฑน์ั้นๆประกอบดว้ย  After sales service 

(บริการหลงัการขาย) Warranty (การรับประกนัสินคา้) Installation (การติดตั้ง) Delivery and credit (การขนส่งและ

ใหสิ้นเช่ือ) เช่น การเลือกซ้ือกุนเชียงเน่ืองจากมีการจดัส่งฟรี หรือสินคา้เกิดการเสียหายทางร้านมีบริการรับเปล่ียน

ฟรี (Kotler และคณะ, 2017) 

  

     การรับรู้คุณภาพ 

    เกษกนก ศศิบวรยศ (2013)  ไดท้าํการศึกษา การรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการและคุณค่าท่ีรับรู้ส่งผลต่อความภกัดี

ของผูม้าใชบ้ริการคลินิกผิวหนงัและความงามของประชาชนในเขตจงัหวดัชลบุรีโดยสรุปไดว้า่ ผูต้อบแบบสอบถาม

มีความคิดเห็นต่อการรับรู้คุณภาพโดยมีความคิดเห็นมากท่ีสุดในเร่ืองคลินิกมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย

คลินิกมีเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีทนัสมยัปลอดภยัถดัมาคือพนกังานแต่งกายเรียบร้อย ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณค่าท่ีรับรู้

ต่อการเขา้รับบริการผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าพึงพอใจต่อการรักษาและการให้บริการของคลินิกและ

ดา้นเสริมสร้างบุคลิกภาพและดา้นสร้างความมัน่ใจเพ่ิมข้ึนภายหลงัการเขา้รับบริการ อยูใ่นระดบัมาก 

 ความพงึพอใจของผู้บริโภค 

     พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดข้ึนตอ้งมีส่ิงจูงใจ (motive) หรือแรงขบัดนั (drive) เป็นความตอ้งการท่ีกดดนัจนมาก

พอท่ีจะจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตนเองซ่ึงความตอ้งการของแต่ละคนไม่

เหมือนกนั ความตอ้งการบางอยา่งเป็นความตอ้งการทางชีววิทยา(biological) เกิดข้ึนจากสภาวะตึงเครียด เช่น ความ

หิวกระหายหรือความลาํบากบางอย่าง เป็นความตอ้งการทางจิตวิทยา (psychological) เกิดจากความตอ้งการการ

ยอมรับ (recognition) การยกยอ่ง (esteem) หรือการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น (belonging) ความตอ้งการส่วนใหญ่อาจไม่

มากพอท่ีจะจูงใจใหบุ้คคลกระทาํในช่วงเวลานั้น ความตอ้งการกลายเป็นส่ิงจูงใจ เม่ือไดรั้บการกระตุน้อยา่งเพียงพอ

จนเกิดความตึงเครียด โดยทฤษฎีท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอบัราฮมั มาสโลว ์และทฤษฎี

ของซิกมนัด ์ฟรอยด ์(Kotler and Armstrong, 2002) 
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ความตั้งใจซ้ือของผู้บริโภค 

     ปัจจยัหลายประการคลา้ยคลึงกนัในทฤษฎีพฤติกรรมการซ้ือ (Howard and Sheth, 1969) อยา่งไรกต็ามโครงสร้าง

ของการนาํเสนอและความสัมพนัธ์ของหลายส่ิงก็มีความแตกต่างกนั รูปแบบน้ีถูกวางโครงสร้างเอาไวด้ว้ยขั้นตอน

การตดัสินใจ 7 ขอ้ ซ่ึงมี การรับรู้ความตอ้งการ (Need Recognition) ท่ีตามดว้ยการแสดงหาขอ้มูลทั้งภายในและ

ภายนอก การประเมินทางเลือก การซ้ือ ผลสะทอ้นหลงัการซ้ือ และสุดทา้ย การเลิกกิจการ การตดัสินใจเหล่าน้ีได้

อิทธิพลจากความแตกต่างหลกัๆ สองประการ คือ อิทธิพลทางส่ิงแวดลอ้มจาํแนกออกมาไดเ้ป็น วฒันธรรมชนชั้น

ทางทางสงัคม อิทธิพลส่วนตวั ครอบครัวและสถานการณ์ สุดทา้ยคือคุณค่า และไลฟ์ไตล ์(Blackwell, et al., 2001) 

กรอบแนวคิดของการวจิยั 

จากการทบทวนงานแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาวิจยัเร่ือง 

ส่วนประกอบท่ีเหมาะสมของผลิตภณัฑก์ุนเชียง ท่ีส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพ ความพึงพอใจ และความตั้งใจซ้ือได้

ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธีิการศึกษา 

     การวิจยัคร้ังน้ีไดแ้บ่งเป็น 2 ขั้นตอน  

     1.วิจยัเชิงคุณภาพ มีการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูบ้ริโภคทัว่ไป จาํนวน 10 คน โดยกาํหนดคุณลกัษณะของผูใ้ห้

สัมภาษณ์ ตอ้งรู้จกักุนเชียง เคยรับประทานกุนเชียง อายุตั้งแต่ 18 - 60 ปี โดยผลจากการสัมภาษณ์การเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑโ์ดยดูจากปริมาณไขมนั รสชาติ กล่ิน พบวา่ ผูถู้กสมัภาษณ์ จาํนวน 7 ใน 10 คน เลือกซ้ือกนุเชียงโดยดูจาก

ปริมาณของไขมนัก่อนเป็นอนัดบัแรก และ จาํนวน 5 ใน 10 คน ใหค้วามเห็นว่าตอ้งการกุนเชียงท่ีมีรสชาติท่ีไม่ใช่

รสชาติหวานเพียงอย่างเดียว รวมถึงกล่ินของกุนเชียงท่ีไม่ใช่ กล่ินดังเดิมต้องการกล่ินท่ีแตกต่างไปจากเดิม 

นอกจากน้ีผูส้มัภาษณ์ยงัใหข้อ้มูลอีกวา่ราคาของกนุเชียงจะตอ้งสอดคลอ้งกบัคุณภาพของกนุเชียงอีกดว้ย 

ตวัแปรต้น (Independent Variables) ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 

ส่วนประกอบท่ีเหมาะสมของผลิตภณัฑ ์

1.ไขมนั  

2.รสชาต ิ 

3. กลิน่ 

 

เจตคติเก่ียวกบัการบริโภคอาหาร 

ความพึงพอใจต่อกนุเชียง 

 

ความตัง้ใจซ้ือต่อกนุเชียง 

 

คณุภาพท่ีผูบ้ริโภครบัรูต่้อกนุเชียง 
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 ทาํการทดลองผลิตกนุเชียงตวัอยา่งโดยผลิตตามท่ีผูถู้กสัมภาษณ์ใหข้อ้มูลวา่ในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ุนเชียงโดยดู

จากปริมาณไขมนั รสชาติ กล่ิน  

      2.การวิจยัเชิงปริมาณก่ึงการทดลอง จากการท่ีผูบ้ริโภคให้สัมภาษณ์ว่าเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์กุนเชียงโดยดูจาก

ปริมาณไขมนั รสชาติและกล่ินผูวิ้จยัจึงแบ่งปริมาณไขมนัรสชาติและกล่ินเป็นอยา่งละ 2 แบบ 

   1. ไขมนั : ไขมนัปกติ และไขมนันอ้ย  

   2. รสชาติ : รสชาติหวาน และรสชาติเคม็ 

   3. กล่ิน : กล่ินปกติ และกล่ินกระเทียม 

      งานวิจยัน้ีไดน้าํขอ้มูลท่ีผูถู้กสัมภาษณ์มาพฒันาสูตรโดยทาํการศึกษาแบบตวัอย่างผลิตภณัฑก์ุนเชียงได ้8 แบบ

ดงัน้ี  

   สูตรท่ี 1 ไขมนัปกติ : รสชาติหวาน : กล่ินปกติ 

   สูตรท่ี 2 ไขมนัปกติ : รสชาติหวาน : กล่ินกระเทียม 

   สูตรท่ี 3 ไขมนัปกติ : รสชาติเคม็ : กล่ินปกติ 

   สูตรท่ี 4 ไขมนัปกติ : รสชาติเคม็ : กล่ินกระเทียม  

   สูตรท่ี 5 ไขมนันอ้ย : รสชาติหวาน : กล่ินปกติ 

   สูตรท่ี 6 ไขมนันอ้ย : รสชาติหวาน : กล่ินกระเทียม 

   สูตรท่ี 7 ไขมนันอ้ย : รสชาติเคม็ : กล่ินปกติ 

   สูตรท่ี 8 ไขมนันอ้ย : รสชาติเคม็ : กล่ินกระเทียม  

 

     ผูวิ้จยันาํกนุเชียงทั้งหมด 8 สูตร ใหผู้ท้าํแบบสอบถาม จาํนวน 240 คน ไดท้ดสอบชิม โดยจะแบ่งออกเป็น 1 สูตร 

ต่อผูท้าํแบบสอบถาม จาํนวน 30 คน กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคทัว่ไปท่ีรู้จกัและเคย

รับประทานกุนเชียง และมีอายุตั้งแต่ 18-60 ปี  ภายหลงัท่ีผูบ้ริโภคไดท้ดสอบชิม ผูบ้ริโภคไดจ้ะตอบแบบเก่ียวกบั 

ความพึงพอใจ ความตั้งใจซ้ือ และคุณภาพท่ีผูบ้ริโภครับรู้ 

 

ผลการศึกษาและอภิปราย 

    ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

           เพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 55.0  มีอายุ 25-31 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 31.25 มีสถานภาพ

สมรสมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 61.25 ศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 62.08 มีอาชีพเป็น

นกัเรียนนกัศึกษามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 27.92 และมีรายไดต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

25.83 
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การตอบรับจากผลติภัณฑ์ทดลองชิมกุนเชียง 

     ผลตอบรับโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ผลตอบรับอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดโดยการ

รับรู้คุณภาพท่ีผูบ้ริโภครับรู้มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุดเท่ากบั 3.64 รองลงมาพึงพอใจมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 และมี

ความตั้งใจซ้ือ 3.50 ตามลาํดบัสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

 กุนเชียงสูตรท่ี 1 ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจ ความตั้งใจซ้ือ และคุณภาพท่ีรับรู้อยู่ในระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.02, 3.93 และ 3.61  

 กุนเชียงสูตรท่ี 2 ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจ ความตั้งใจซ้ือ และคุณภาพท่ีรับรู้อยู่ในระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.75, 3.67 และ 3.66 

 กุนเชียงสูตรท่ี 3 ผูบ้ริโภคใหคุ้ณภาพท่ีรับรู้อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77 ส่วนความพึงพอใจ

และความตั้งใจซ้ืออยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.35 และ 3.33  

 กุนเชียงสูตรท่ี 4 ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจ ความตั้งใจซ้ือ และคุณภาพท่ีรับรู้อยู่ในระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.79, 3.60 และ 3.71 

 กุนเชียงสูตรท่ี 5 ผูบ้ริโภคใหคุ้ณภาพท่ีรับรู้อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74 ส่วนความพึงพอใจ

และความตั้งใจซ้ืออยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42 และ 3.35  

 กุนเชียงสูตรท่ี 6 ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจ ความตั้งใจซ้ือ และคุณภาพท่ีรับรู้อยู่ในระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.68, 3.51 และ 3.89 

 กุนเชียงสูตรท่ี 7 ผูบ้ริโภคใหคุ้ณภาพท่ีรับรู้อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 ส่วนความพึงพอใจ

และความตั้งใจซ้ืออยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.39 และ 3.42  

 กุนเชียงสูตรท่ี 8 ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจ ความตั้งใจซ้ือ และคุณภาพท่ีรับรู้อยู่ในระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.67, 3.63 และ 3.77 

     ซ่ึงผลท่ีไดท้ั้งหมดสามารถกล่าวโดยสรุปวา่ ดา้นการรับรู้คุณภาพ 3 อนัดบัแรก คือ สูตรท่ี 4 (ไขมนัปกติ : รสชาติ

เค็ม : กล่ินกระเทียม) สูตรท่ี 6 (ไขมนันอ้ย : รสชาติหวาน : กล่ินกระเทียม) และสูตรท่ี 8 (ไขมนันอ้ย : รสชาติเค็ม : 

กล่ินกระเทียม) ดา้นความพึงพอใจ 3 อนัดบัแรก คือ สูตรท่ี 1 (ไขมนัปกติ : รสชาติหวาน : กล่ินปกติ) สูตรท่ี 3 

(ไขมนัปกติ : รสชาติเค็ม : กล่ินปกติ) และสูตรท่ี 4 (ไขมนัปกติ : รสชาติเค็ม : กล่ินกระเทียม)  ดา้นความตั้งใจซ้ือ     

3 อนัดบัแรก คือ สูตรท่ี 1 (ไขมนัปกติ : รสชาติหวาน : กล่ินปกติ) สูตรท่ี 2 (ไขมนัปกติ : รสชาติหวาน : กล่ิน

กระเทียม) และสูตรท่ี 8  (ไขมนันอ้ย : รสชาติเคม็ : กล่ินกระเทียม)  
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สรุปผลการศึกษา 

     ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้คุณภาพของผูบ้ริโภคสูงสุดเม่ือกุนเชียงมีกล่ินกระเทียม ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค

จะสูงสุดก็ต่อเม่ือปริมาณไขมนัของกุนเชียงอยูใ่นเกณฑป์กติ ส่วนความตั้งใจซ้ือนั้นผูบ้ริโภคตอบรับกุนเชียงสูตรท่ี 

1 มากท่ีสุด (ไขมนัปกติ, รสชาติหวาน, กล่ินปกติ)  

     ส่วนการทดสอบสมมุติฐานดว้ยค่าสถิติ T-Test พบว่า กล่ินมีผลอย่างนัยสําคัญต่อการรับรู้คุณภาพโดยกล่ิน

กระเทียมจะไดรั้บการประเมินการรับรู้คุณภาพสูงกว่ากล่ินปกติ เน่ืองจากผูบ้ริโภคไดรั้บรู้ถึงกล่ินกระเทียมทาํให้

รู้สึกวา่กนุเชียงสูตรท่ีมีกล่ินกระเทียมมีคุณภาพมากกวา่กนุเชียงสูตรท่ีมีกล่ินปกติ 

      

ข้อเสนอแนะ 

     1.การศกึษาในครัง้ต่อไปควรศกึษาปัจจยัเกีย่วกบัการตลาดมากขึน้ และศกึษาเปรยีบเทยีบระหว่างกลุ่ม จะ

ไดข้อ้มลูทางการศกึษาทีก่วา้งมากยิง่ขึน้  

     2.ในการทดสอบชมิผูท้ดสอบชมิควรได้ทดสอบกุนเชยีง 2 ตวัอย่าง โดยตวัอย่างที ่1 จะเป็นกุนเชยีงปกติ

ทัว่ไป ตวัอย่างที ่2 จะเป็นกุนเชยีงทีท่าํการทดลอง เพื่อทีจ่ะไดม้กีารเปรยีบเทยีบกุนเชยีงทีไ่ดท้ดสอบชมิ และ

การเก็บแบบสอบถามควรเก็บประชากรแต่ละภูมภิาค เนื่องจากแต่ละภูมภิาคจะมกีารรบัประทานอาหารที่

แตกต่างกนั 
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ปัจจยัด้านทัศนคตแิละด้านการรับรู้ความเส่ียงที่มีความสัมพนัธ์ต่อความตั้งใจซ้ือ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนผ่านเวบ็ไซต์ 

The impact of attitude and perceived risk on intention to buy household electrical 

appliances through the website 

 

ธนกร ปานะพนัธ์0

1 และ อศัวิณ ปสุธรรม1

2 

Tanakorn Panaphan and Asawin pasutham 

บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นทศันคติและดา้นการรับรู้ความเส่ียงส่งผลต่อ

ความตั้งใจซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือนผา่นเวบ็ไซต ์โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล จากกลุ่ม

ตวัอย่างท่ีมีอายุตัง่แต่ 18 ปีข้ึนไป จาํนวน 384 คน นาํมาวิเคราะห์ดว้ยวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยใชค่้าสถิติ ไดแ้ก่ ร้อย

ละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ดว้ยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ  

ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 206 คน อายเุฉล่ีย 28-37 ปี สถานภาพโสด มีระดบั

การศึกษาปริญญาตรี อาชีพนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ีย 15,001-25,000 บาท ใชอิ้นเทอร์เน็ตอยูท่ี่ 5.5 หรือ 6 ชัว่โมงต่อ

วนั (S.D. = 1.2927) จาํนวนคร้ังในการซ้ือสินคา้ออนไลน์สูงสุดจาํนวน 5 คร้ังต่อเดือน (S.D. = 0.8437) ค่าใชจ่้ายในการซ้ือ

สินคา้ออนไลน์ 1,908 บาท (S.D. = 740.927) โดยปัจจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียงดา้นหนา้ท่ีของสินคา้ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือ

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือนผ่านเวบ็ไซต ์และปัจจยัดา้นทศันคติ ปัจจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียงดา้นเวลา และปัจจยัดา้นการ

รับรู้ความเส่ียงดา้นการเงิน ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือนผา่นเวบ็ไซต ์

คาํสาํคัญ: เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, เวบ็ไซต์, ความเส่ียง
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ABSTRACT 

The study of the impact of attitude and perceived risks on intention to buy household electrical appliances 

through the website.  In this research, the questionnaire was used as a research tool for collecting data from a sample 

group of 384 people aged over 18 years. Data were analyzed by quantitative analysis methods with descriptive statistics 

such as percentage, mean and standard deviation.  In addition, the inferential statistics method is also used by multiple 

equation analysis methods. 

The result showed that most of the respondent were 206 female, average age between 28-37 years and single 

status, the sample group had a bachelor's degree. The occupation of a respondent were private company employee with 

an average income of 15,001-25,000 baht. The respondent spends more 5.5 or 6 hours per day (S.D. = 1.2927) using 

the Internet. The maximum purchase frequency were 5 times per month (S.D. = 0.8437) The average estimated costs of 

buying products were 1,908 baht (S.D. = 740.927).  performance risk impact on intention to buy household electrical 

appliances through the website and attitude, time risk and financial risk not impact on intention to buy household 

electrical through the website 

Key word: electrical appliances, website, perceived risks 

บทนํา  

 ปัจจุบนัเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ เกิดข้ึนมาเพ่ืออาํนวยความสะดวกให้แก่ผูค้นในยุคปัจจุบนั ทาํให้

พฤติกรรมการใชชี้วิตของผูค้นในยคุน้ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งมาก รวมถึงการทาํกิจกรรมหรือการดาํเนินธุรกิจท่ีปรับตวัเขา้

สู่ธุรกิจออนไลนก์นัมากข้ึน โดยเฉพาะการซ้ือขายสินคา้ท่ีจากก่อนซ้ือขายผา่นหนา้ร้านแต่ปัจจุบนัไดข้ยายช่องทางเขา้มา

สู่ตลาดออนไลน ์ทาํใหธุ้รกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (E-Commerce) เป็นธุรกิจท่ีเติบโตและน่าจบัตามองท่ีสุด จากผลการ

สาํรวจ ขอ้มูลจากสาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ปี พ.ศ. 2560 พบว่ารูปแบบการดาํเนินชีวิตหรือกิจกรรม

ต่างๆ ท่ีเคยทาํในแบบออฟไลน์ เปล่ียนมาสู่การดาํเนินงานบนออนไลน์มากข้ึน เช่น การจองและซ้ือตัว๋โดยสาร การทาํ

ธุรกรรมทางการเงิน รวมถึงการซ้ือขายสินคา้และบริการ (สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์, 2560) 

ศูนยวิ์จยัเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย ์(EIC) ไดท้าํการสาํรวจพบว่าผูบ้ริโภคชาวไทยนิยมซ้ือสินคา้

ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ชอย่าง Lazada, Central online และ JD Central รองลงมาเป็นการซ้ือสินค้าผ่าน

โซเชียลมีเดีย ส่วนใหญ่จะเป็นผูป้ระกอบการรายย่อย โดยส่วนใหญ่สินคา้ท่ีซ้ือขายมกัมีมูลค่าไม่สูงมากนกั นอกจากน้ี

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ผา่นโซเช่ียลมีเดียแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ชยงัมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัไป ในขณะท่ีผูซ้ื้อ

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 500



สินคา้บนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ชมกัมีความตอ้งการสินคา้อยู่ก่อนแลว้จึงเลือกหาสินคา้ ดงันั้นสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคสามารถ

ตดัสินใจซ้ือไดง่้ายและมีมูลค่าไม่สูงนกั อย่างผลิตภณัฑสุ์ขภาพและความงาม เส้ือผา้และรองเทา้ จึงไดรั้บความนิยมบน

โซเช่ียลมีเดียขณะท่ีสินคา้ท่ีมกัตอ้งมีการวางแผนก่อนซ้ือ เช่น อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า

ภายในบา้น เช่น เฟอร์นิเจอร์และของแต่งบา้น จึงมกัไดรั้บความนิยมบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ชมากกว่า จากขอ้มูลท่ี

กล่าวมาเป็นสาเหตุใหผู้วิ้จยัเลือกศึกษาเก่ียวกบัความตั้งใจซ้ือสินคา้และบริการผา่นช่องทางแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ชอย่าง

ช่องทางเวบ็ไซต์เป็นตน้ (ศูนยวิ์จยัเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย,์ 2560)  ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา

เพ่ิมเติมถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนผ่านทางเว็บไซต์ จากการทบทวน

วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่มีหลายปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ผา่นเวบ็ไซต ์โดยผูวิ้จยัไดเ้ลือกปัจจยั

ดา้นทศันคติ (Attitude) ปัจจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียงดา้นหนา้ท่ี (Performance Risk) ปัจจยัการรับรู้ความเส่ียงดา้นเวลา 

(Time Risk) ปัจจยัการรับรู้ความเส่ียงดา้นการเงิน (Financial Risk) 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นทศันคติท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือนผา่นเวบ็ไซต ์

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียงดา้นหนา้ท่ีของสินคา้ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือนผา่น

เวบ็ไซต ์

3. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียงดา้นเวลาท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือนผา่นเวบ็ไซต ์

4. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียงดา้นการเงินท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือนผา่นเวบ็ไซต ์

5. เพ่ือคน้หาสมการเสน้ตรงท่ีสามารถประเมินนํ้าหนกัความสมัพนัธ์ของปัจจยัดา้นทศันคติและดา้นการรับรู้ความเส่ียงท่ี

ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือนผา่นเวบ็ไซต ์

สมมติฐานการศึกษา 

สมมติฐานท่ี 1 (H1) ทศันคติ (Attitude) ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือนผา่นเวบ็ไซต ์

สมมติฐานท่ี 2 (H2) การรับรู้ความเส่ียงดา้นหนา้ท่ีของสินคา้ (Performance Risk) ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือ

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือนผา่นเวบ็ไซต ์

สมมติฐานท่ี 3 (H3) การรับรู้ความเส่ียงดา้นเวลา (Time Risk) ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าใน

ครัวเรือนผา่นเวบ็ไซต ์
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     สมมติฐานท่ี 4 (H4) การรับรู้ความเส่ียงดา้นการเงิน (Financial Risk) ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าใน

ครัวเรือนผา่นเวบ็ไซต ์

กรอบแนวคดิการวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

1) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัดา้นทศันคติ (Attitude) 

 Schiffman, & Kanuk. (2007). ไดใ้หค้วามหมาย องคป์ระกอบทศันคติ เป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งและความสมัพนัธ์กนั

ระหวา่งทศันคติและพฤติกรรม ซ่ึงสามารถไดจ้าํแนกองคป์ระกอบของทศันคติออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ดา้นพฤติกรรม 

ดา้นความรู้สึก และดา้นความเขา้ใจ  

1. องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก คือ ส่วนท่ีเป็นความเช่ือของบุคคล เก่ียวกบัส่ิงต่างๆ เป็นส่ิงท่ีคนนึกคิดโดยทัว่ไป 

เป็นการตอบสนองต่อส่ิงเร้าต่างๆ หากบุคคลมีความรู้หรือคิดวา่ส่ิงใดดี มกัจะมีเจตคติท่ีดีต่อส่ิงนั้น  

2. องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก คือ ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัส่ิงต่างๆ เม่ือบุคคลมี “ความรู้สึกท่ีดี” 

หรือ “ความรู้สึกเลวร้าย” เม่ือนึกถึงส่ิงเหล่านั้น เรียกวา่เขามีเจตคติ “ทางบวก” หรือ “ทางลบ” ต่อส่ิงเหล่านั้น  

3. องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรมคือการแสดงออกของบุคคลต่อวตัถุ ส่ิงของหรือบุคคล ซ่ึงเป็นผลมาจาก

องคป์ระกอบดา้นความรู้คิดและความรู้สึก  

H2

H4 

H1 

ความตั้งใจซ้ือ 

(Intention to buy) 

ทศันคติ  

(Attitude) 

 
ความเส่ียงดา้นหนา้ท่ีของสินคา้ 

(Performance Risk) 

ความเส่ียงดา้นการเงิน

(Financial Risk) 

ความเส่ียงดา้นเวลา 

(Time Risk) 

 

H3
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 สรุปไดคื้อทศันคติ เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากความรู้สึกภายในจิตใจของตวับุคคล ตลอดจนท่าทางและพฤติกรรม 

และอารมณ์ท่ีส่งผลใหเ้กิดเป็นพฤติกรรม พฤติกรรมต่างๆ เหล่าน้ีจะแสดงออกทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ซ่ึงจะส่งผลต่อดา้น

พฤติกรรมทั้งดา้นการส่งเสริมหรือการต่อตา้นการกระทาํ แสดงถึงความเป็นไปไดข้องทศันคติท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือ 

  

 2) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัการรับรู้ความเส่ียง (Perceived Risk) 

Rubio, Oubina & Villasenor (2014) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การรับรู้ความเส่ียง (Perceived Risk) หมายถึง การ

รับรู้ความเส่ียงว่าหมายถึงการท่ีผูบ้ริโภคจะเลือกแบรนด์สินคา้ จากขอ้ไดเ้ปรียบดา้นราคา แต่คุณภาพมีบทบาทสาํคญั

มากกวา่ราคาต่อความสาํเร็จของแบรนดร้์านคา้ เน่ืองจากคุณภาพของแบรนดร้์านคา้จะมีผลกบัการรับรู้ความเส่ียง ดงันั้น 

การรับรู้คุณภาพของแบรนด์ร้านคา้จะส่งผลกระทบต่อความเส่ียงท่ีผูบ้ริโภครับรู้ คุณค่าท่ีผูบ้ริโภครับรู้ และความพึง

พอใจของผูบ้ริโภค เป็นเร่ืองท่ีสาํคญัท่ีจะตอ้งเขา้ใจแง่มุมของแบรนดท่ี์จะตดัสินการรับรู้ความเส่ียงและความเส่ียงท่ีรับรู้

นั้นมีผลกระทบและความสมัพนัธ์กบัความสาํเร็จของแบรนด ์ซ่ึงเราจะแยกประเภทของความเส่ียงไดด้งัน้ี 

 1. ความเส่ียงดา้นกายภาพหรือดา้นความปลอดภยั เป็นความรู้สึกวา่อาจไม่ปลอดภยั เช่น ใชแ้ลว้อาจเกิดอาการ

แพ ้เกิดผลขา้งเคียง เกิดกระไฟฟ้าลดัวงจร ความรู้สึกเหล่าน้ีจะหมดไปเม่ือเราเสนอใหรั้บรู้ว่าสินคา้น้ีผา่นมาตราฐานของ

สถาบนัท่ีเช่ือถือได ้เช่น อย. มอก. หรือหน่วยงานท่ีเช่ือถือได ้

 2. ความเส่ียงทางดา้นการเงิน เป็นความรู้สึกเม่ือซ้ือของท่ีมีราคาแพง เพราะมีผูค้า้รายอ่ืนขายถูกกว่า หรือมีการ

จดัโปรโมชัน่ท่ีทาํใหก้ารซ้ือภายหลงัมีความคุม้มากกว่า ความรู้สึกเหล่าน้ีจะลดลงเม่ือเราเสนอ “การประประกนัราคา” 

ยินดีคืนส่วนต่างหากลูกคา้พบว่ามีผูจ้าํหน่ายรายอ่ืนใหเ้ง่ือนไขในการขายท่ีดีกว่า หรืออีกดา้นหน่ึงการเนน้ขอ้เสนอของ

เราไม่มีรายไดใ้หอ้ยา่งแน่นอนกช่็วยลดความรู้สึกเส่ียงได ้

 3. ความเส่ียงทางสงัคม คนรอบขา้งอาจจะไม่ยอมรับกบัผลิตภณัฑท่ี์ซ้ือไป เพ่ือนและคนรอบขา้งลอ้เลียน การ

เพ่ิมภาพลกัษณ์ไม่ใหอ้ยูใ่นกลุ่มสินคา้ท่ีดอ้ย อาจช่วยใหผู้บ้ริโภคไม่ตอ้งประสบความเส่ียง 

 4. ความเส่ียงทางจิตวิทยา เกิดความรู้สึกวา่สินคา้หรือผลิตภณัฑท่ี์ทุกท่านไม่เหมาะสมกบัตนเอง หนา้ท่ีการงาน 

อาจจะทาํใหแ้ก่กวา่วยัหรือไม่ไดรั้บประโยชนต์ามหวงั ควรช่วยแสดงความคิดเห็นแบบตรงไปตรงมาเพ่ือช่วยยืนยนั 

 5. ความเส่ียงในหนา้ท่ีหรือความสามารถของผลิตภณัฑ ์เป็นความรู้สึกเม่ือซ้ือสินคา้ไปแลว้ไม่สามารถใช้

ประโยชนไ์ดค้รบถว้นตามท่ีคาดหวงัไว ้เช่น เม่ือซ้ือไปแลว้ไม่สามารถใชง้านไดผู้บ้ริโภคจะไวว้างใจมากข้ึน กลา้

ตดัสินใจมากข้ึน เม่ือไดรั้บการยืนยนัจากผูท่ี้ใชจ้ริงมาแลว้ 
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 6. ความเส่ียงดา้นเวลาและดา้นความเป็นส่วนตวั ทั้งสองเร่ืองน้ีเป็นกรณีของผูบ้ริโภคในช่องทางของออนไลน์

ท่ีมีความเส่ียงวา่วา่จะเสียเวลาในกระบวนการซ้ือ และกระบวนการรอคอย รวมทั้งการถูกคุกคามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวั

จากการเปิดเผยอีเมล ์ท่ีอยู ่หรือเลขบตัรเครดิต 

จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ ผูวิ้จยัสามารถสรุปความหมายของการรับรู้ความเส่ียงไดว้า่เป็นการรับรู้ถึงความ

ไม่แน่นอนในการรักษาความปลอดภยั การเก็บรักษาขอ้มูลส่วนตวัและความไม่ชดัเจนครบถว้นของขอ้มูลท่ีผูซ้ื้อหรือ

ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บ ทาํใหเ้กิดผลกระทบทางลบนาํไปสู่ความไม่พึงพอใจและไม่ซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการท่ีไรับรู้ความเส่ียง 

3) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการความตั้งใจซ้ือ (Intention) 

 Zeithaml, Berry& Parasuraman (1990) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ความตั้งใจซ้ือ (Intention) หมายถึง ความตั้งใจ

ซ้ือเป็นการแสดงถึงการเลือกใชบ้ริการนั้นๆ เป็นตวัเลือกแรก และไดก้ล่าวไวว้่า ความตั้งใจซ้ือเป็นดา้นหน่ึงท่ีแสดงให้

เห็นถึงความภกัดีของลูกคา้ ความตั้งใจซ้ือเป็นช่วงท่ีผูบ้ริโภคสามารถเลือกทางใดทางหน่ึงท่ีสอดคลอ้งกบัปัญหาหรือ

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้ความตั้งใจซ้ืออาจเป็นเพียงโอกาสท่ีเกิดจากการซ้ือจริงเท่านั้น การซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค

นั้นไม่ไดซ้ื้อตวัสินคา้เพียงอยา่งเดียว แต่เป็นการซ้ือผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการซ้ือสินคา้นั้นดว้ย เช่น การใหบ้ริการ

หลงัการซ้ือ เป็นตน้ ดงันั้นการตั้งใจซ้ือจึงเป็นหนทางสําคญัท่ีจะนาํไปสู่การซ้ือจริงไดใ้นอนาคต โดยท่ีผูบ้ริโภคจะ

พิจารณาขอ้ดีขอ้เสียของตราสินคา้ คุณภาพ และประโยชนท์ั้งหมดของสินคา้ เพ่ือเปรียบเทียบกนั และสรุปเป็นทางเลือก

ท่ีสอดคลอ้งและตรงกบัความตอ้งการมากท่ีสุด 

 ดงันั้นผูวิ้จยัจึงไดส้รุปความหมายของ ความตั้งใจซ้ือ (Intention) ไวว้า่เป็นการท่ีผูบ้ริโภคมีความตั้งใจในการ

ซ้ือสินคา้และบริการท่ีเกิดจากทศันคติท่ีดีของผูบ้ริโภคไม่วา่จะเป็นดา้นตราสินคา้ การใหบ้ริการ หรือประสบการณ์ใน

การใชสิ้นคา้และบริการ จนทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดการซ้ือซํ้า 

4) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ (Decision Process)  

Kotler, & Keller (2012) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า กระบวนการตดัสินใจซ้ือ หมายถึง การแสดงออกของแต่ละ

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมในการซ้ือสินคา้หรือบริการท่ีสามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจและความตอ้งการของ

ตนเองได ้แมผู้บ้ริโภคจะมีความตอ้งการแตกต่างกนัแต่ผูบ้ริโภคจะมีรูปแบบการตดัสินใจซ้ือท่ีคลา้ยคลึงกนั  

แผนภาพที่ 1 ขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ (The stages of the buying decision process) 

 

 

 

พฤติกรรมหลงั
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การตดัสินใจ

ซ้ือ  
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ทางเลือก  
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การคน้หา
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Search) 
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Recognition) 
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ท่ีมา : Kotler and Keller (2012) 

ซ่ึงแต่ละขั้นตอนนั้นมีความสัมพนัธ์กนั ไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี 1 การรับรู้ถึงปัญหา ขั้นตอนท่ี 2 การคน้หาขอ้มูล 

ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินทางเลือก และขั้นตอนท่ี 4 พฤติกรรมหลงัการซ้ือสินคา้ โดยพฤติกรรมหลงัการซ้ือสินคา้เป็นส่ิง

สาํคญัท่ีสุดท่ีนกัการตลาดใชใ้นการประเมินถึงความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีไดซ้ื้อสินคา้หรือบริการไป ซ่ึงอาจทาํใหลู้กคา้

นั้นกลบัมาซ้ือสินคา้ซํ้ าหรืออาจจะเลิกซ้ือสินคา้น้ีไปเลย 

จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งวิภาวรรณ มโนปราโมทย.์ (2556). ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ผ่าสังคมอออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นทศันคติ ความ

ไวว้างใจและส่วนประสมทางการตลาดผลการศึกษาพบว่าปัจจยัดา้นทศันคติ ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ และปัจจยัดา้น

ส่วนประสมทางการตลาดมอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรใน

กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือโดยรวม

อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงปัจจยัส่วนประสมการตลาดทั้ง 4 ปัจจยัมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้น

การรับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมหลงัการซ้ือ  

วธีิการศึกษา  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูล

โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaires) ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าใน

ครัวเรือนผา่นเวบ็ไซต ์ภายในระยะเวลา 3 เดือน มีอายตุัง่แต่ 18 ปีข้ึนไป เพศชายและเพศหญิง เขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

การกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างในกรณีไม่ทราบจาํนวนประชากร จากสูตรของคอแครน (Cochran, 1977) ท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ (Confidence Level) 95% หรือระดบันยัสาํคญั 0.05 และยอมความคลาดเคล่ือน (Margin of Error, H) 

ในระดบั ±5% จากการคาํนวณกลุ่มตวัอยา่งไดจ้าํนวน 384 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 

4  ส่วน 1) ประกอบดว้ยแบบสอบถามคดักรองซ่ึงขอ้มูลส่วนน้ีเป็นขอ้มูลส่วนสาํคญัท่ีใชใ้นการคดัเลือกกลุ่มเป้าหมาย

ตรงกบัคุณสมบติัตามท่ีไดก้าํหนดไว ้2) แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริโภคในการซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า

ในครัวเรือนผ่านเวบ็ไซต ์3) แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ และ 4) แบบสอบถาม

เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้

ทาํการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stages Sampling) โดยแบ่งเป็นการเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่เป็นไป

ตามโอกาสทางสถิติและการเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นไปตามโอกาสทางสถิติ ขั้นตอนท่ี 1 การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 

(Simple-Random Sampling) ใช้วิธีการเลือกสุ่มเขตกรุงเทพฯ จาํนวน 6 เขต ขั้นตอนท่ี 2 การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 
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(Purposive Sampling) จากการกาํหนดสถานท่ี จากท่ีท่ีมีโอกาสพบกลุ่มตวัอย่างมากท่ีสุด ไดแ้ก่ สวนสาธาณะ ศูนย์

ราชการ อาคารสํานกังาน และมหาวิทยาลยัต่างๆ ขั้นตอนท่ี 3 การสุ่มตวัอย่างตามแบบโควตา้ (Quota Sampling) โดย

กาํหนดสัดส่วนแต่ละเขตใหเ้ท่ากนั และจากการแบ่งเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครทั้ง 6 เขต และนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย

วิธีการเชิงปริมาณ ดว้ยค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ  

ผลการศึกษา 

1) ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง 

 ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 384 คนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 

53.6 อายเุฉล่ียอยูท่ี่ 28-37 ปี จาํนวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 69 สถานภาพโสดจาํนวน 334 คน คิดเป็นร้อยละ 87.0 ศึกษา

ระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด จาํนวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 73.7 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 201 คน คิด

เป็นร้อยละ 52.3 และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ประมาณ 15,001-25,000 บาท จาํนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 33.1 

 

2) ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ 

ผลการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 384 คนใช้

อินเทอร์เน็ตเฉล่ียตํ่าสุด 3 ชัว่โมงต่อวนั และสูงถึง 10 ชัว่โมงต่อวนั โดยมีค่าเฉล่ียใชง้านอยูท่ี่ประมาณ 5.5 หรือ 6 ชัว่โมง

ต่อวนั (S.D. = 1.2927) ความถี่ในการซ้ือสินคา้ออนไลน์น้อยกว่า 1 คร้ังต่อเดือน และมีความถ่ีในการสั่งซ้ือสินค้า

ออนไลน์สูงสุดจาํนวน 5 คร้ังต่อเดือน มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.180 (S.D. = 0.8437) ค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้ออนไลน์ตํ่าสุด 

500 บาทต่อคร้ัง และสูงสุดจาํนวน 5,000 บาทต่อคร้ัง ซ่ึงโดยเฉล่ียแลว้จะจ่ายเงินในการซ้ือสินคา้ออนไลน์อยู่ท่ีประมาณ 

1,908 บาท (S.D. = 740.927)  ประเภทสินคา้ท่ีสนใจคือสินคา้แฟชัน่/เคร่ืองแต่งกาย รองลงมาเป็นอุปกรณ์ไอที ช่องทาง

ในการซ้ือสินคา้ออนไลน์คือ เวบ็ไซต ์และตนเองเป็นผูต้ดัสินใจในการซ้ือ รองลงมาเป็นบุคคลในครอบครัวท่ีมีอิทธิพล

ในการตดัสินใจซ้ือ  

3) ผลการวิเคราะห์ระดบัความเช่ือมัน่ของปัจจยัดา้นทศันคติและดา้นการรับรู้ความเส่ียง 

ผลการศึกษาขอ้มูลแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 384 คน พบว่าตวัแปรดา้นทศันคติ มีค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟาอยู่ท่ี 0.871 จาํนวน 4 คาํถาม ดา้นการรับรู้ความเส่ียงดา้นหนา้ท่ีของสินคา้ มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาอยู่ท่ี 0.866 

จาํนวน 4 คาํถาม การรับรู้ความเส่ียงดา้นเวลา มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาอยู่ท่ี 0.798 จาํนวน 5 คาํถาม การรับรู้ความเส่ียง

ดา้นการเงิน มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาอยู่ท่ี 0.859 จาํนวน 5 คาํถาม โดยค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach's Alpha) ท่ีมีค่า

อยูร่ะหวา่ง 0.70-0.90 อยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้(ธานินทร์ ศิลป์จารุ,2550)  
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4) ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 

ตวัแปรพยากรณ์ ßeta t p-Value Tolerance VIF Cronbach’s 

Alpha 

ค่าคงท่ี  5.214 0.00    

ทศันคติ 0.098 1.652 0.99 0.582 1.718 0.871 

การรับรู้ความเส่ียงดา้นหนา้ท่ีของสินคา้ 0.349 5.822 0.00 0.580 1.723 0.866 

การรับรู้ความเส่ียงดา้นเวลา 0.051 0.961 0.337 0.992 1.008 0.798 

การรับรู้ความเส่ียงดา้นดา้นการเงิน 0.019 0.393 0.695 0.998 1.002 0.859 

       

จากขอ้มูลตารางท่ี 1 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นทศันคติไม่มีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า

ในครัวเรือน (ß = 0.098, Cronbach’s Alpha = 0.871, P-Value = 0.99, VIF = 1.718, Tolerance = 0.582) และปัจจยัดา้น

การรับรู้ความเส่ียงดา้นหนา้ท่ีของสินคา้มีความสมัพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือนอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ี 0.05 (ß = 0.349, Cronbach’s Alpha = 0.866, P-Value = 0.00, VIF = 1.723, Tolerance = 0.580) ปัจจยัดา้นการรับรู้

ความเส่ียงดา้นเวลาไม่มีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือน (ß = 0.051, Cronbach’s Alpha = 

0.798, P-Value = 0.337, VIF = 1.008, Tolerance = 0.992)  และปัจจัยด้านการรับรู้ความเ ส่ียงด้านการเ งินไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน (ß = 0.019, Cronbach’s Alpha = 0.859, P-Value = 0.695, 

VIF = 1.002, Tolerance = 0.998) 

อภิปรายผล 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นทศันคติมีความสมัพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือนผา่นเวบ็ไซต ์

พบว่าปัจจยัน้ี ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือนผ่านเวบ็ไซต ์ท่ีระดบันยัสาํคญั

ทางสถิติท่ี 0.05 จึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ซ่ึงขดัแยง้กบังานวิจยัของ ธิดารัตน์ ปสันน์สิริคุณ. (2559). ท่ีได้

ศึกษาเร่ือง ทศันคติการซ้ือสินคา้และบริการออนไลน์ของประชาชนในจงัหวดัชลบุรี เพ่ือทราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ทศันคติและพฤติกรรมการตั้งใจซ้ือสินคา้และบริการออนไลน ์ตวัแปนตน้ ไดแ้ก่ ทศันคติดา้นความเขา้ใจ ดา้นความรู้สึก 

และดา้นพฤติกรรม ผลการศึกษาพบว่าการมีทศันคติดา้นพฤติกรรมท่ีมากข้ึน ส่งผลให้มีพฤติกรรมการตั้งใจซ้ือสินคา้

และบริการออนไลนท่ี์มากข้ึน ระดบัของทศันคติทางดา้นความเขา้ใจและความรู้สึกอยูใ่นระดบัมาก และทศันคติทางดา้น
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พฤติกรรมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด นอกจากนั้นผลการศึกษายงัพบว่าทศันคติดา้นพฤติกรรม มีผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมท่ีมี

ความตั้งใจซ้ืออีกดว้ย 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียงดา้นหนา้ท่ีของสินคา้มีความสมัพนัธ์ต่อความตั้งใจซ้ือ

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือนผา่นเวบ็ไซต ์

พบวา่ปัจจยัน้ี ไม่มีความสมัพนัธ์กบักบัความตั้งใจซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือนผา่นเวบ็ไซต ์ท่ีระดบันยัสาํคญั

ทางสถิติท่ี 0.05 จึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เกริดา โคตรชารี (2555) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง 

ปัจจยันาํของการรับรู้ความเส่ียงและพฤติกรรมซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชั่นวาย 

พบวา่การรับรู้ความเส่ียงและทศันคติต่อการซ้ือสินคา้ออนไลนโ์ดยรวมมีความสมัพนัธ์กนัในเชิงลบอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติ ซ่ึงหมายถึง ถา้กลุ่มตวัอย่างมีระดบัการรับรู้ความเส่ียงโดยรวมในการซ้ือสินคา้ออนไลน์สูง กลุ่มตวัอย่างก็จะมี

ทศันคติเชิงลบต่อการซ้ือสินคา้ออนไลน์ ในขณะท่ีถา้กลุ่มตวัอย่างมีระดบัการรับรู้ความเส่ียงโดยรวมในการซ้ือสินคา้

ออนไลนต์ํ่า กจ็ะมีทศันคติเชิงบวกต่อการซ้ือสินคา้ออนไลน ์ 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียงดา้นเวลามีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าใน

ครัวเรือนผา่นเวบ็ไซต ์

พบว่าปัจจยัน้ี ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือนผ่านเวบ็ไซต ์ท่ีระดบันยัสาํคญั

ทางสถิติท่ี 0.05 จึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงขดัแยง้กบังานวิจยัของ ณิชภคั อโนทิพย ์(2556) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง 

การศึกษาการรับรู้ความเส่ียงท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลนบ์นเวบ็ Facebook ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การรับรู้

ความเส่ียงดา้นการเงิน, ความเส่ียงดา้นหนา้ท่ีของสินคา้, ความเส่ียงดา้นเวลา, ความเส่ียงดา้นจิตวิยา, ความเส่ียงดา้น

สังคม ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์บนเวบ็ Facebook กลุ่มตวัอย่างของงานวิจยัน้ีคือ กลุ่มลูกคา้

คนไทยท่ีซ้ือสินคา้ผา่นเวบ็ Facebook จาํนวน 400 คน จากผลการศึกษาพบวา่ การรับรู้ความเส่ียงดา้นเวลามีความสมัพนัธ์

กบัความตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ เน่ืองจากผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัระยะเวลาในการขนส่งสินคา้เพราะระยะเวลาการ

รอคอยของผูบ้ริโภคมีความแตกต่างกนั 

 

สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียงดา้นการเงินมีความสมัพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าใน

ครัวเรือนผา่นเวบ็ไซต ์

พบว่าปัจจยัน้ี ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือนผ่านเวบ็ไซต ์ท่ีระดบันยัสาํคญั

ทางสถิติท่ี 0.05 จึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงขดัแยง้กบังานวิจยัของ ณิชภคั อโนทิพย ์(2556) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง 

การศึกษาการรับรู้ความเส่ียงท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลนบ์นเวบ็ Facebook ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การรับรู้
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ความเส่ียงดา้นการเงิน, ความเส่ียงดา้นหนา้ท่ีของสินคา้, ความเส่ียงดา้นเวลา, ความเส่ียงดา้นจิตวิยา, ความเส่ียงดา้น

สังคม จากผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ความเส่ียงดา้นการเงินมีอิทธิพลสูงโดยเฉพาะกบัผูบ้ริโภคท่ีเป็นผูห้ญิง เน่ืองจาก

ราคาของสินคา้ท่ีซ้ือไปนั้นมีความคุ้มค่ากบัคุณภาพของสินคา้มากน้อยแค่ไหน เพราะไม่สามารถจบัตอ้งได ้ จึงไม่

สามารถรับรู้วา่จาํนวนเงินท่ีจ่ายไปจะคุม้ค่ากบัส่ิงท่ีไดรั้บมาหรือไม่  

ข้อเสนอแนะ 

1. การกาํหนดตวัแปรมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือนผา่นเวบ็ไซต ์สาํหรับการศึกษาคร้ัง

ต่อไป อาจพิจารณาจากแนวคิดหรือทฤษฎีอ่ืนๆ เพ่ือใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าใน

ครัวเรือนผา่นเวบ็ไซต ์ 

2. การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัความตั้งใจของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือนผ่าน

เวบ็ไซต ์ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจศึกษาเพ่ิมเติมถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคโดยแยกระหวา่ง 2 ช่องทาง เพ่ือเปรียบเทียบ

ปัจจยัท่ีสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือนผา่นเวบ็ไซต ์ 

3. ควรศึกษาถึงช่องทางท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการเลือกซ้ือสินคา้และบริการอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม 

ไลน ์รวมถึงแอพพลิเคชัน่ เพ่ือใหผู้ป้ระกอบการสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปใชใ้นการวางแผนกลยทุธ์ในการทาํ

การตลาดหรือการส่งเสริมการตลาดในการซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือนผา่นเวบ็ไซต ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

4. ขอ้จาํกดัของงานวิจยัน้ี เก่ียวกบัเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและชัดเจนจาก

ผูบ้ริโภคมากข้ึน อาจใช้การวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่กับการวิจัยเชิงปริมาณ รวมทั้ งการใช้เคร่ืองมืออ่ืนมาสนับสนุน

นอกเหนือจากการเกบ็แบบสอบถามเพียงอยา่งเดียว เช่น การสมัภาษณ์กลุ่มเป้าหมายแบบเจาะกลุ่ม 

5. กลุ่มตวัอย่างของการวิจยัในคร้ังน้ีจาํกดัขอบเขตพ้ืนท่ีภายในกรุงเทพมหานครเท่านั้น งานวิจยัคร้ังต่อไปอาจ

ศึกษาแยกตามพ้ืนท่ีหรือแบ่งตามภูมิภาค เพ่ือหาความแตกต่างของผูบ้ริโภค ท่ีมีความตั้งใจซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือน

ผา่นเวบ็ไซต ์

6. การวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาถึงพฤติกรรมการใชบ้ริการเครือข่ายสงัคมออนไลน ์เพ่ือใหผู้ป้ระกอบการนาํมา

ปรับปรุงเวบ็ไซตใ์หมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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การศึกษาปัจจยัทางทัศนคตด้ิานการโฆษณาเพลง และทัศนคตทิางด้านตราสินค้า 

ที่มีผลต่อความตั้งใจซ้ือสินค้าของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัทัศนคติทางด้านโฆษณาเพลง และระดับทัศนคติ

ทางดา้นตราสินคา้ ท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้น

การศึกษาคือกลุ่มคนวยัทาํงานเพศชายและเพศหญิงช่วงอายุ 20ปี ข้ึนไป ท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จาํนวน 200 คน ผูวิ้จยัไดใ้ชวิ้ธีการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูล สถิติท่ี

ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานโดย

ใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นดว้ยโปรแกรม

สาํเร็จรูปทางสถิติ ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-29 ปี มีการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน และมีรายได ้20,001-40,000 บาท และผลของการทดสอบตาม

สมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์เชิงถดถอยแบบพหุคูณพบว่า ทศันคติท่ีมีต่อโฆษณาเพลงดา้นอารมณ์และ

ความรู้สึก ดา้นพฤติกรรม และดา้นความรู้ความเขา้ใจไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือ ในทางกลบักนัทศันคติท่ีมีต่อ

ตราสินคา้ดา้นอารมณ์และความรู้สึก และดา้นความรู้ความเขา้ใจส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 ซ่ึงผลการวิจยัในคร้ังน้ีอาจเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบ

ธุรกิจโฆษณา เจา้ของผลิตภณัฑท่ี์กาํลงัจะสร้างตราสินคา้และมีการตดัสินใจท่ีจะโฆษณาผลิตภณัฑ ์

 

คาํสาํคัญ: ทัศนคติท่ีมต่ีอการโฆษณา, ทัศนคติท่ีมต่ีอตราสินค้า, ความต้ังใจซื้อ 
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Abstract 

 This research study is aimed to study levels of attitude in music advertising and attitude in trademark 

which affect customer’s intention in buying products in Bangkok.  The samples in this research were 200 

working people, who are males and females, age from 20 years old, living in Bangkok. In addition, this study 

is a quantitative research, questionnaire is used to collect the data.  To analyze the data, the statistics used in 

this study were descriptive statistics which contains mean, standard deviation (SD), and inferential statistics to 

with Pearson product-moment correlation and Linear Regression analysis with the statistical applications. 

The result has found that most of the samples were female working people, age between 20-29-year-old. 

Moreover, they graduated with Bachelor’ s degree and they work in private companies with income between 

20,001- 40,000 THB.  And the result of examination according to hypothesis by using Multiple Linear 

Regression has found that the attitude in music advertising in aspects of emotion and feeling, behavior, and 

awareness do not affect the customer’s intension to buy products. On the other hand, the attitude in trademark 

in aspects of emotion and feeling, and awareness do affect the customer’ s intension to buy products s at 

significance level 0. 01.  The result of this study might be useful for advertising business operators and 

trademark owners who would like to build up their own trademarks and to make a decision to advertise the 

products. 

 

Keyword:  Attitude about advertisings, Attitude about brands, Intention of buying 

 

บทนํา 

 

     เพลงโฆษณา หรือดนตรีท่ีใชเ้พ่ือเป็นส่ือในการโฆษณา สร้างข้ึนมาเพ่ือนาํมาใชใ้นฐานะเป็นส่ือนาํเสนอ

เสริม หรือสรุปเน้ือหาท่ีผูโ้ฆษณาตอ้งการส่ือสารไปยงักลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย บทบาทของเพลงหรือดนตรี

ประกอบโฆษณานั้นมีความสาํคญัมาก เพลงจึงถูกนาํมาใชใ้นภาพยนตร์โฆษณา ซ่ึงเป็นงานท่ีตอ้งการส่ือสาร

กบัคนจาํนวนมากให้เขา้ใจในเน้ือหาสาระเดียวกนัตามท่ีผูโ้ฆษณาตอ้งการส่ือสารถึง โดยอาศยัลกัษณะทาง

ดนตรีท่ีสามารถสร้างอารมณ์ความรู้สึกให้เกิดข้ึนกบัโฆษณา และในท่ีสุดจะกระตุน้ให้เกิดการชอบสินคา้ท่ี

โฆษณามากกว่าสินคา้อ่ืนๆ ดงันั้นการเลือกสรรดนตรีท่ีเหมาะสมมาใช้ในงานโฆษณาย่อมมีส่วนเสริมให้

โฆษณานั้นโดดเด่นข้ึนมาได้ ดนตรีท่ีถูกเลือกนํามาใช้ในงานโฆษณา ซ่ึงเป็นสัญญาณอย่างหน่ึงท่ีส่ือถึง
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กลุ่มเป้าหมายก่อให้เกิดการรับรู้ในความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้เพ่ือให้ผูบ้ริโภครับรู้ว่าสินคา้มีลกัษณะ

อย่างไร หรือสินคา้แตกต่างจากคู่แข่งอย่างไร ก่อให้เกิดความสนใจต่อโฆษณา และจากภาวะเศรษฐกิจและ

สถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในปี 2017 ไดส่้งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโฆษณาไทยคร้ังใหญ่ ทาํให้แบรนด์

ต่างๆ รวมถึงวงการโฆษณาต่างชะลอการใชเ้มด็เงินโฆษณาลง รวมถึงการเขา้สู่ยคุดิจิทลัไดมี้ส่วนเปล่ียนแปลง 

ทั้งเทคโนโลยี พฤติกรรมผูบ้ริโภค จนเกิดการโยกยา้ยของเมด็เงินโฆษณาอยา่งมีนยัสาํคญั สถานการณ์หลงัจาก

จบ 2 เดือนแรกของปีน้ีวา่ ภาพรวมการใชเ้มด็เงินส่ือโฆษณาจบปี 2018 คาดวา่จะโต 6% ซ่ึงปีน้ีถือเป็นสญัญาณ

ท่ีดี และอุตสาหกรรมส่ือโฆษณาจะกลบัมาคึกคกัอีกคร้ัง การใชง้บโฆษณาจะเยอะข้ึนแต่จาํนวนโฆษณาจะ

ลดลง 20% โดยจะหนัไปใชส่ื้อ Online และการทาํ Promotion มากข้ึน ส่วนปัจจยัลบท่ียงัคงมีอยู ่คือกาํลงัซ้ือใน

อุตสาหกรรมยงักลบัมาไม่ 100% และผูซ้ื้อส่ือโฆษณาลดการทาํโฆษณาไปทาํโปรโมชัน่แทน แต่เม่ือเทียบกบั 2 

เดือน ปี 2018 กบั 2 เดือน ปี 2017 จะพบว่า ตลาดเติบโต -10% สําหรับเม็ดเงินโฆษณาท่ีใช้ในช่วง Summer 

คาดการณ์ปีน้ีเทียบกบัปีท่ีแลว้ เดือนมีนาคม 8,800 ลา้นบาท โต 4% เดือนเมษายน 7,900 ลา้นบาท โต 5% เดือน

พฤษภาคม 7,600 ลา้นบาท โต 4% ตามลาํดบั และ 5 อนัดบั การใชเ้มด็เงินโฆษณา เทียบ YTD Feb. 2018 (ภวตั 

เรืองเดชวรชยั, 2018) ผูวิ้จยัจึงเล็งเห็นโอกาสท่ีธุรกิจโฆษณาจะกลบัมาเติบโตอีกคร้ัง รวมถึงปัญหาทางดา้น

ทศันคติของผูรั้บชมรับฟังโฆษณาเพลง ผูวิ้จยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาลกัษณะความสัมพนัธ์ทางทศันคติดา้นการ

โฆษณาเพลง และทศัคติทางดา้นตราสินคา้ท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค เพ่ือหาระดบัทศันคติ

ทางด้านการโฆษณาเพลงและด้านตราสินค้าท่ีมีผลต่อความตั้ งใจซ้ือสินค้า เพ่ือใช้เป็นแนวทางกําหนด

กลุ่มเป้าหมายพฤติกรรมและความช่ืนชอบทางดา้นดนตรีและเพลงโฆษณาของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างชดัเจน และ

เป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบธุรกิจโฆษณา เพ่ือทราบถึงระดบัการจดจาํแนวเพลงโฆษณาของผูบ้ริโภค เพ่ือ

ประกอบการตั้งใจซ้ือสินคา้หรือบริการประกอบธุรกิจโฆษณาสามารถนาํผลการวิจยัเพ่ือไปเป็นแนวทางในการ

นาํไปปรับลดหรือเพ่ิมงบประมาณในการโฆษณาเพลง ไดอ้ยา่งมีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

     ตราสินคา้ (Brand) มีความสาํคญักบัผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่าย เน่ืองจากตราสินคา้ เป็นส่ิงท่ีลูกคา้ใชแ้ยกแยะ

สินคา้และช่วยสร้างยอดขายใหก้บัผูผ้ลิตสินคา้ และสามารถทาํใหผู้บ้ริโภคนาํตราสินคา้มาช่วยในการสะทอ้น

ระดบัของคุณภาพของผลิตภณัฑไ์ดห้ากตราสินคา้ขององคก์ารมีช่ือเสียง  มีความน่าเช่ือถือย่อมส่งผลต่อสินคา้

ท่ีเกิดข้ึนภายใตอ้งคก์ารเดียวกนัใหมี้ช่ือเสียง และน่าเช่ือถือไปดว้ย (Chimhundu and Hamlin, 2006) ความสาํคญั

ของตราสินคา้จึงเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นอย่างมากท่ีนกัการตลาดจะตอ้งทาํการศึกษา เพราะความสาํคญัของตราสินคา้

นั้น ทาํใหน้กัการตลาดสามารถบริหารตราสินคา้ใหมี้ประสิทธิภาพได ้การบริหารความสาํคญัของตราสินคา้ให้

มีประสิทธิภาพไดน้ั้น คือการทาํให้ผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายปัจจุบนั หรือผูท่ี้คาดว่าจะเป็นเป้าหมายใน

อนาคต สามารถจดจาํตราสินคา้ของเรามีคุณสมบติัแตกต่างกบัคู่แข่งขนัอย่างไร และความแตกต่างนั้นตรงกบั

ความตอ้งการกบัผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี 
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ทบทวนวรรณกรรม 

 

     ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดมี้แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

ประเภทของทัศนคต ิการแสดงออกทางทศันคติสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท (ดารณี พานทอง, 2542) คือ 

     1. ทศันคติในทางบวก (Positive Attitude) คือ ความรู้สึกต่อส่ิงแวดลอ้มในทางท่ีดีหรือยอมรับ ความพอใจ 

เช่น นกัศึกษาท่ีมีทศันคติท่ีดีต่อการโฆษณา เพราะวิชาการโฆษณาเป็นการใหบุ้คคลไดมี้อิสระทางความคิด 

     2. ทศันคติในทางลบ (Negative Attitude) คือ การแสดงออก หรือความรู้สึกต่อส่ิงแวดลอ้มในทางท่ีไม่พอใจ 

ไม่ดีไม่ยอมรับ ไม่เห็นดว้ย เช่น นิดไม่ชอบคนเล้ียงสตัวเ์พราะเห็นวา่ทารุณสตัว ์

     3. การไม่แสดงออกทางทศันคติหรือมีทศันคติเฉยๆ (Negative Attitude) คือ มีทศันคติเป็นกลางอาจจะ

เพราะว่าไม่มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองนั้นๆ หรือในเร่ืองนั้นๆ เราไม่มีแนวโน้มทศันคติอยู่เดิมหรือไม่มี

แนวโนม้ทางความรู้ในเร่ืองนั้นๆ มาก่อน เช่น เรามีทศันคติท่ีเป็นกลางต่อตูไ้มโครเวฟ เพราะเราไม่มีความรู้

เก่ียวกบัโทษหรือคุณของตูไ้มโครเวฟมาก่อน 

     จะเห็นไดว้่าการแสดงออกของทัศนคตินั้น เกิดจากการก่อตัวของทศันคติท่ีสะสมไวเ้ป็นความคิดและ

ความรู้สึก จนสามารถแสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมา ตามทศันคติต่อส่ิงนั้น 

องค์ประกอบของทัศนคต ิ

     นกัวิชาการทั้งหลายต่างก็สรุปผลเป็นแนวความคิดท่ีตรงกนัว่า ทศันคติ และความเช่ือนั้นแทจ้ริงแลว้ไม่ใช่

สองส่ิงท่ีแยกขาดจากกนั แต่เป็นส่ิงท่ีรวมกนัอยู่เป็นส่วนต่างๆ ท่ีประกอบเขา้ดว้ยกนันกัวิชาการส่วนใหญ่มกั

เห็นตรงกนัวา่ทศันคตินั้นประกอบข้ึนดว้ยองคป์ระกอบ 3 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

     1. ความรู้สึก (Affective Component) ส่วนของความรู้สึกน้ีสะทอ้นถึง อารมณ์ (Emotion) หรือความรู้สึก 

(Feeling) ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง (Schiffman&Kanuk, 2007) ส่วนของอารมณ์และ

ความรู้สึกมีการคน้พบโดยผูวิ้จยัผูบ้ริโภค ซ่ึงมีการประเมินผลเบ้ืองตน้โดยธรรมชาติ ซ่ึงมีการคน้พบจากการ

วิจยัผูบ้ริโภคโดยการประเมินทศันคติต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยการใหค้ะแนนความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ ดีหรือ

เลว เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย สภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์ ไดแ้ก่ ความสุข ความเศร้า ความอาย ความรังเกียจ 

ความกงัวลความประหลาดใจ การวิจยัไดร้ะบุว่าสภาพอารมณ์จะสามารถเพ่ิมประสบการณ์ดา้นบวก หรือลบ 

ซ่ึงประสบการณ์จะมีผลกระทบทางดา้นจิตใจ และวิธีการวดัประเมินทศันคติรายบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด โดย

อาศยัเกณฑ ์ดี-เลว ยินดี-ไม่ยินดี ตวัอย่างดงัในตารางท่ีและในตารางท่ี วดัประเมินทศันคติผูบ้ริโภคโดยใชเ้สก

ลการตอบสนองความรู้สึกซ่ึงวดัความรู้สึก และอารมณ์ เพ่ือสร้างความรู้สึกเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์บริการ หรือการ

โฆษณา 
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     2. พฤติกรรม (Conative Component หรือ Behavior หรือ Doing) ส่วนน้ีสะทอ้นถึงความจาํเป็น หรือแนวโนม้

ท่ีจะมีพฤติกรรมของผูบ้ริโภคดว้ยวิธีใดวิธีหน่ึงต่อทศันคติท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงหรืออาจจะหมายถึงความตั้งใจท่ีจะซ้ือ 

(Intention to Buy) (Schiffman&Kanuk, 2007) จากความหมายน้ีส่วนของพฤติกรรมจะรวมถึงพฤติกรรมท่ี

เกิดข้ึนรวมทั้งพฤติกรรม และความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคดว้ยคะแนนความตั้งใจของผูซ้ื้อสามารถนาํไปใชเ้พ่ือ

ประเมินความน่าจะเป็นของการซ้ือผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภค หรือพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

     3. ความเขา้ใจ (Cognitive Component) ส่วนท่ีแสดงถึงความรู้ (Knowledge) การรับรู้(Perception) และความ

เช่ือถือ (Beliefs) ซ่ึงผูบ้ริโภคมีต่อความคิดใดความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง (Schiffman&Kanuk, 2007) ส่วนของ

ความเขา้ใจเป็นส่วนประกอบส่วนแรก คือความรู้ และการรับรู้ทีไดรั้บจากการผสมกบัประสบการณ์โดยตรงต่อ

ทศันคติ และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากหลายแหล่งขอ้มูลความรู้ และผลกระทบต่อการรับรู้จะเป็นตวักาํหนดความ

เช่ือถือ (Beliefs) ซ่ึงหมายถึงสภาพดา้นจิตใจซ่ึงสะทอ้นความรู้เฉพาะอยา่งของบุคคล และมีการประเมินเก่ียวกบั

ความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง (Schiffman&Kanuk, 2007) ซ่ึงก็คือการท่ีผูบ้ริโภคมีทศันคติต่อส่ิงหน่ึง คุณสมบติั

ของส่ิงหน่ึง หรืพฤติกรรมเฉพาะอยา่งจะนาํไปสู่ผลลพัธ์เฉพาะอยา่ง   

ทัศนคตทิี่มต่ีอการโฆษณา (Attitude toward the Advertisements) 

     เม่ือบุคคลไดรั้บสารท่ีนาํเสนอผ่าน ส่ือผูรั้บสารจะเรียนรู้เร่ืองราวของสารนั้นและประเมินผลว่าสารนั้นมี

ความน่าเช่ือถือ และมีคุณค่าเพียงใดแลว้ตอบสนองต่อสารนั้นในทางใดทางหน่ึง วิธีส่ือสารใหผู้บ้ริโภคไดรั้บรู้

การโฆษณา จึงเป็นประเด็นท่ีนกัการตลาด ตอ้งใหค้วามสนใจเพราะก่อใหเ้กิดการก่อตวัของทศันคติและมีผล

ต่อความตั้งใจซ้ือ (Bruner & Kumar, 2000) ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะทศันคติเป็นความรู้สึกดา้นจิตใจ ท่ีบุคคลมีไวเ้พ่ือ

รอรับรู้ส่ิงเร้า แลว้กาํหนดแนวทางตอบสนอง ซ่ึงทศันคติท่ีมีต่อโฆษณาดีเพียงใด ย่อมส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือ

มากเพียงนั้น (Yuhmiin & Thorson, 2004) 

ทัศนคตทิี่มต่ีอตราสินค้า (Attitude toward the Brand) 

     ไดใ้ห้ความหมายของทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ว่า เป็นการประเมินภาพโดยรวมของตราสินคา้ของแต่ละ

บุคคลซ่ึงนัน่หมายความวา่โดยหลกัแลว้ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ข้ึนอยู่กบัการรับรู้ของผูบ้ริโภคในเร่ืองเก่ียวกบั

ตราสินคา้ และยงัเป็นปัจจยัท่ีน่าเช่ือถือท่ีสามารถบ่งช้ีพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ได ้(Mitchell & 

Jerry, 1981) 

ความตั้งใจซ้ือสินค้า (Purchase Intention) 

     ความตั้งใจในการซ้ือ หมายถึงการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการท่ีเกิดจากการท่ี

ผูบ้ริโภคไดป้ระเมินตราสินคา้แลว้เกิดความพึงพอใจในสินคา้และบริการนั้นๆรวมถึงทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้

และบริษทั (ณฐัรดา โภคาพิพฒัน,์ 2553) ทฤษฏีความตั้งใจซ้ือ หมายถึง ความตั้งใจของผูบ้ริโภคต่อสินคา้ท่ีจะ

การวางแผนอย่างมีสติของผูบ้ริโภคหรือ ความตั้งใจโดยมีความพยายามในการซ้ือสินคา้ (Fishbein and Ajzen, 
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1975; Spears and Singh, 2004) งานวิจยัในอดีตพบวา่ความตั้งใจในการซ้ือจะเพ่ิมข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคแสดงทศันคติ

ท่ีดีใหก้บัสินคา้หรือบริการ (Gorn, 1982; Ko et al., 2005; Li and Zhang, 2002) 

 
รูปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

วธีิการศึกษา 

 

     ประชากรสําหรับการวิจยัคร้ังน้ีคือ กลุ่มคนวยัทาํงานทั้งเพศชายและหญิง ท่ีมีอายุ 20 ปีข้ึนไป อาศยัอยู่ใน

กรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีจากขอ้มูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบวา่ จาํนวนประชากรท่ีมีอาย ุ20 

ปีข้ึนไป และอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครมีจาํนวนทั้งส้ิน 4,336,320 คน (stat.dopa. 2560) โดยงานวิจยัคร้ังน้ี

คดัเลือกกลุ่มขนาดตวัอย่างท่ีเหมาะสม จากการคาํนวณหากลุ่มตวัอย่าง โดยใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro 

Yamane, 1970) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% จะไดก้ลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 399 คน แต่เน่ืองจากขอ้จาํกดัทางดา้น

เวลาในการรวบรวมข้อมูล ผูวิ้จัยจึงดําเนินการเก็บข้อมูลจํานวน 200 คน โดยได้ผ่านเง่ือนไขทางสถิติ 

Regression ตามสูตร *5 โดยท่ีจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งมีมากกวา่ 5 เท่าของจาํนวนคาํถามท่ีจะใชใ้นการถามเก่ียวกบั

ตวัแปรตน้ทั้งหมด จึงสามารถนาํมาเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาได ้(Hair, Black, Babin and Anderson. 

2008) 
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ตารางที่ 1  ตารางจาํแนกเง่ือนไขทางสถิติ Regression 

 

เง่ือนไข ค่าตามเง่ือนไข 

 จาํนวนคาํถามเก่ียวกบัตวัแปรตน้  35 ขอ้ 

 จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง > 50 

 จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งขั้นตํ่าท่ีตอ้งใชใ้นการวิเคราะห์ 35 X 5 = 175 คน 

      

     การเก็บรวบรวมขอ้มูลในงานวิจยัน้ีใช้ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้เคร่ืองมือคือแบบสอบถาม 

(Questionnaire) โดยผูวิ้จยัไดอ้อกแบบจากการรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 

ส่วนดงัน้ี ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ทั้งหมดจาํนวน 5 

ขอ้ ใชก้ารวดัตวัแปรแบบนามบญัญติั (Nominal Scale) และใชก้ารวดัตวัแปรแบบมาตราเรียงอนัดบั (Ordinal 

Scale) ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลดา้นระดบัทศันคติดา้นโฆษณาเพลง โดยแบ่งเป็น 3 ดา้น ดา้นอารมณ์และความรู้สึก ดา้น

พฤติกรรม และดา้นความรู้ความเขา้ใจ ทั้งหมดจาํนวน 15 ขอ้ โดยทุกขอ้ใชก้ารวดัตวัแปรแบบมาตราอนัตรภาค 

(Interval Scale) โดยใช ้Likert Scale ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลดา้นระดบัทศันคติดา้นตราสินคา้ โดยแบ่งเป็น 3 ดา้น ดา้น

อารมณ์และความรู้สึก ดา้นพฤติกรรม และดา้นความรู้ความเขา้ใจ ทั้งหมดจาํนวน 15 ขอ้ โดยทุกขอ้ใชก้ารวดั

ตวัแปรแบบมาตราอนัตรภาค (Interval Scale) โดยใช้ Likert Scale ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลดา้นระดบัความตั้งใจซ้ือ

สินคา้ ทั้งหมด 5 ขอ้ โดยทุกขอ้ใชก้ารวดัตวัแปรแบบมาตราอนัตรภาค (Interval Scale) โดยใช ้Likert Scale 

     สําหรับงานวิจยัคร้ังน้ีใช้การเลือกตวัอย่างโดยอาศยัหลกัความน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยใช้

วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ในการเลือกเขตพ้ืนท่ี จากนั้นใชวิ้ธีการสุ่ม

แบบง่าย (Random Sample) และไดท้าํการจบัฉลากเลือกเขตพ้ืนท่ีในแต่ละกลุ่มย่อยตามโซนดงัน้ี 1. ) กรุงเทพ

กลาง คือ เขตหว้ยขวาง 2.) กรุงเทพใต ้คือ เขตคลองเตย 3.) กรุงเทพเหนือ คือ เขตจตุจกัร 4.) กรุงเทพตะวนัออก 

คือ เขตคนันายาว 5.) กรุงธนเหนือ คือ เขตธนบุรี 6.) กรุงธนใต ้คือ เขตภาษีเจริญ 

     การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยั ใช ้2 ประเภท คือ 1.) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนาใชส้ถิติความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  2.) การวิเคราะห์

สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบความมีอิทธิพลหรือการส่งผลต่อกนัระหว่างตวัแปรตน้ 1.) 

ทศันคติดา้นโฆษณาเพลง 2.) ทศันคติดา้นตราสินคา้ กบัตวัแปรตามคือ ความตั้งใจซ้ือสินคา้ แสดงขอ้มูลเชิง

ปริมาณ (CONT) ท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อกนั โดยใชเ้คร่ืองมือสถิติการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์

สนั (Pearson Correlation) และการวิเคราะห์ ถดถอยเชิงเสน้ (Multiple Regression) 
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ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

การศึกษาวิจยัเก่ียวกบัขอ้มูลทางประชากร สรุปผลไดด้งัน้ี 

     ผลการศึกษาลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม แสดงใหเ้ห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง จาํนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 58 และเป็นเพศชาย จาํนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 42 มีอายรุะหวา่ง 20-29 

ปี จาํนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 39 การศึกษาระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 71.5 ปี 

ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน/ลูกจา้ง จาํนวน 112คน คิดเป็นร้อยละ 56 และรายได ้20,001-40,000 บาท 

จาํนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5  

 

สรุปตวัแปรตน้ ทศันคติท่ีมีต่อโฆษณาเพลง 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตวัแปรทศันคติท่ีมีต่อโฆษณาเพลง – ดา้นอารมณ์และ

ความรู้สึก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 

ทัศนคตทิี่มต่ีอโฆษณาเพลงด้านอารมณ์และความรู้สึก 𝒙𝒙�  S.D. 

โฆษณาเพลงทาํใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่สินคา้หรือบริการ 

โฆษณาเพลงทาํใหเ้กิดความสนุกสนาน และเพลิดเพลิน 

โฆษณาเพลงกระตุน้ความสนใจใหแ้ก่สินคา้หรือบริการ 

โฆษณาเพลงช่วยกระตุน้ใหอ้ยากซ้ือสินคา้ 

โฆษณาควรมีเพลงประกอบทุกคร้ัง 

3.91 

4.04 

4.02 

3.76 

3.62 

.830 

.870 

.888 

.925 

.975 

รวม 3.87 .897 

 

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตวัแปรทศันคติท่ีมีต่อโฆษณาเพลง – ดา้นพฤติกรรม มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.22     

ทัศนคตทิี่มต่ีอโฆษณาเพลงด้านพฤตกิรรม 𝒙𝒙� S.D. 

ร้องเพลงโฆษณาของสินคา้ท่ีท่านใชไ้ด ้ 3.41 .998 

เปิดเพลงโฆษณาท่ีช่ืนชอบอยูบ่่อยคร้ัง 3.01 1.180 

ร้องเพลงโฆษณาท่ีติดหูอยูบ่่อยๆ 3.38 1.123 

เคยคน้หาโฆษณาเพลงจากอินเตอร์เน็ต 3.08 1.173 

เปล่ียนช่อง หรือกดขา้มทุกคร้ังท่ีเจอโฆษณาเพลง 3.25 1.142 

รวม 3.22 1.123 
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ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตวัแปรทศันคติท่ีมีต่อโฆษณาเพลง – ดา้นความรู้ความ

เขา้ใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 

ทัศนคตทิี่มต่ีอโฆษณาเพลงด้านความรู้ความเข้าใจ 𝒙𝒙� S.D. 

โฆษณาเพลงใหค้วามรู้เก่ียวกบัสินคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 3.39 .991 

โฆษณาเพลงมีเน้ือหาท่ีน่าสนใจ 3.47 .918 

โฆษณาเพลงช่วยเพ่ิมความสะดวกสบายในการหาขอ้มูลสินคา้ 3.42 .963 

จดจาํประโยชนข์องสินคา้ในโฆษณาเพลงได ้ 3.57 1.068 

โฆษณาเพลงทาํใหนึ้กถึงตราสินคา้ได ้ 3.82 .998 

รวม 3.53 .987 

 

ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตวัแปรทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ – ดา้นพฤติกรรม มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 

ทัศนคตทิี่มต่ีอโฆษณาตราสินค้าด้านพฤตกิรรม 𝒙𝒙� S.D. 

ไม่ค่อยเปล่ียนตราสินคา้ ใชสิ้นคา้ตราเดิมท่ีท่านเคยซ้ือใชเ้ป็นประจาํ 3.74 .932 

ซ้ือสินคา้จากการโฆษณา 3.53 .935 

ซ้ือสินคา้เพียงเพราะชอบตราสินคา้ 3.16 1.058 

จ่ายเงินจาํนวนมากไดเ้พ่ือซ้ือตราสินคา้ท่ีตอ้งการ 3.42 1.170 

เปรียบเทียบตราสินคา้ก่อนตดัสินใจซ้ือ 3.81 .981 

รวม 3.53 1.015 

 

ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตวัแปรทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ – ดา้นอารมณ์และ

ความรู้สึก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.82  

ทัศนคตทิี่มต่ีอโฆษณาตราสินค้าด้านอารมณ์และความรู้สึก 𝒙𝒙� S.D. 

สบายใจ เม่ือไดใ้ชต้ราสินคา้ท่ีเคยใชเ้ป็นประจาํ 4.04 .838 

ตราสินคา้สามารถบ่งบอกสถานะทางสงัคมของผูใ้ชไ้ด ้ 3.71 1.016 

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้เป็นท่ีดึงดูดความน่าสนใจ 4.01 .793 

การเลือกใชต้ราสินคา้สามารถเปล่ียนแปลงภาพลกัษณ์ของท่านได ้ 3.61 .913 

ตราสินคา้สะทอ้นถึงบุคลิกลกัษณะของผูใ้ชง้าน 3.74 .958 

รวม 3.82 0.903 
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ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตวัแปรทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ – ดา้นความรู้ความเขา้ใจ 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.46 

ทัศนคตทิี่มต่ีอโฆษณาตราสินค้าด้านความรู้ความเข้าใจ 𝒙𝒙� S.D. 

รู้จกัตราสินคา้ท่ีท่านช่ืนชอบเป็นอยา่งดี 3.74 .852 

สามารถบอกถึงลกัษณะหรือรูปแบบโลโกต้ราสินคา้ท่ีท่านช่ืนชอบได ้ 3.66 .883 

มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑต์ราสินคา้ 3.58 .823 

ตราสินคา้ท่ีดีควรมีเอกลกัษณ์และจดจาํง่าย 4.07 .883 

คาํนึงถึงตราสินคา้ มากกวา่ประโยชนใ์ชส้อย 2.28 .841 

รวม 3.46 .856 

 

ตวัแปรตาม ความตั้งใจซ้ือสินคา้ 

ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตวัแปรความตั้งใจซ้ือสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 

ความตั้งใจซ้ือสินค้า 𝒙𝒙� S.D. 

เม่ือท่านไดรั้บการโฆษณาสินคา้หรือบริการ ท่านสนใจท่ีจะไปซ้ือ

สินคา้หรือบริการนั้น 
3.96 .806 

ก่อนซ้ือสินคา้ ท่านมกัมีการวางแผนมาก่อนเสมอ 3.84 .882 

ใหค้วามสาํคญัในการเลือกซ้ือสินคา้ 4.08 .792 

ตั้งใจซ้ือสินคา้แมว้า่จะไม่มีโปรโมชัน่พิเศษ 3.69 .816 

รู้สึกพึงพอใจท่ีสามารถซ้ือสินคา้ได ้ 4.08 .783 

รวม 3.93 .0815 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 520



ตารางที่ 9 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติดา้นการโฆษณาเพลง และทศัคติทางดา้นตราสินคา้ ท่ีมี

ผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค Deps ความตั้งใจซ้ือสินคา้ 

คาํถาม ทศันคติ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ค่าระดบั

นยัสาํคญั 

ค่า Pearson 

Correlation (r) 

Inds1 ทศันคติท่ีมีต่อโฆษณาเพลง

ดา้นอารมณ์และความรู้สึก 

3.849 .746 .000 .494 

Inds2 ทศันคติท่ีมีต่อโฆษณาเพลง

ดา้นพฤติกรรม 

3.223 .813 .000 .344 

Inds3 ทศันคติท่ีมีต่อโฆษณาเพลง

ดา้นความรู้ความเขา้ใจ 

3.53 .817 .000 .483 

Inds4 ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ดา้น

อารมณ์และความรู้สึก 

3.819 .711 .000 .554 

Inds5 ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ดา้น

พฤติกรรม 

3.528 .713 .000 .475 

Inds6 ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ดา้น

ความรู้ความเขา้ใจ 

3.847 .610 .000 .603 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

จากตารางท่ี 9 ความสัมพนัธ์ Linear Correlation Coefficient จะพบว่า ทศันคติท่ีมีต่อโฆษณาเพลงดา้นอารมณ์

และความรู้สึก , ทศันคติท่ีมีต่อโฆษณาเพลงดา้นพฤติกรรม , ทศันคติท่ีมีต่อโฆษณาเพลงดา้นความรู้ความเขา้ใจ 

, ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ดา้นอารมณ์และความรู้สึก , ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ดา้นพฤติกรรม , ทศันคติท่ีมีต่อ

ตราสินคา้ดา้นความรู้ความเขา้ใจ มีความสมัพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือสินคา้ในทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.01 

 

ตารางที่ 10 ตาราง ANOVA (การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์โดยใช ้Multiple Regression Analysis) 

ANOVA 

Model SS df Mean Square F Sig. 

 

Regression 32.686 6 5.448 26.572 .000b 

Residual 39.568 193 .205   

Total 72.254 199    

a. Dependent Variable: ความตั้งใจซ้ือ 
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b. Predictors: (Constant), ทศันคติท่ีมีต่อโฆษณาเพลงดา้นอารมณ์และความรู้สึก ,ทศันคติท่ีมีต่อ

โฆษณาเพลงดา้นพฤติกรรม , ทศันคติท่ีมีต่อโฆษณาเพลงดา้นความรู้ความเขา้ใจ , ทศันคติท่ีมีต่อตรา

สินคา้ดา้นอารมณ์และความรู้สึก , ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ดา้นพฤติกรรม , ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้

ดา้นความรู้ความเขา้ใจ 

 

ตารางที่ 11 ตาราง Model Summary (การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์โดยใช ้Multiple Regression Analysis) 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .673a .452 .435 .45279 

a. Predictors: (Constant), ทศันคติโฆษณาเพลงดา้นอารมณ์และความรู้สึก, ทศันคติโฆษณาเพลงดา้นพฤติกรรม

, ทศันคติโฆษณาเพลงดา้นความรู้ความเขา้ใจ, ทศันคติตราสินคา้ดา้นอารมณ์และความรู้สึก, ทศันคติตราสินคา้

ดา้นพฤติกรรม, ทศันคติตราสินคา้ดา้นความรู้ความเขา้ใจ 

 

ตารางที่ 12 ตาราง Coefficients (การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์โดยใช ้Multiple Regression Analysis) 

Coefficients 

Model B Std.Error Beta t Sig. 

(Constant) 1.282 .216  5.922 .000 

ทศันคติโฆษณาเพลงดา้นอารมณ์และ    

ความรู้สึก 
.117 .060 .145 1.966 .051 

ทศันคติโฆษณาเพลงดา้นพฤติกรรม -.013 .054 -.018 -.240 .811 

ทศันคติโฆษณาเพลงดา้นความรู้ความ

เขา้ใจ 
.075 .061 .102 1.224 .222 

ทศันคติตราสินคา้ดา้นอารมณ์และ

ความรู้สึก 
.215 .064 .253 3.348 .001 

ทศันคติตราสินคา้ดา้นพฤติกรรม -.004 .069 -.005 -.057 .955 

ทศันคติตราสินคา้ดา้นความรู้ความ

เขา้ใจ 
.336 .078 .331 4.314 .000 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 522



สรุปการวิเคราะห์การพยากรณ์ทศันคติดา้นโฆษณาเพลงและทศันคติดา้นตราสินคา้ ท่ีใชใ้นการพยากรณ์ความ

ตั้งใจซ้ือ Multiple Regression Analysis สมการถดถอยท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์คือ 

• ทศันคติตราสินคา้ดา้นความรู้ความเขา้ใจ มีค่า Beta = 0.331 โดยมีค่า Sig. = 0.000 มีความสมัพนัธ์กนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

• ทศันคติตราสินคา้ดา้นอารมณ์และความรู้สึก มีค่า Beta = 0.253 โดยมีค่า Sig. = 0.001ความสมัพนัธ์

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

สมการถดถอยทศันคติโฆษณาเพลง ท่ีใชใ้นการพยากรณ์ความตั้งใจซ้ือ(สมการเสน้ตรง) เขียนไดด้งัน้ี 

 

Y’ =  1.282 +  0.117x1 −  0.013x2 +  0.075x3  +  0.215x4 −  0.004x5 +  0.336x6 

 

     สมการท่ี (1) สมการถดถอย ท่ีใชใ้นการพยากรณ์ความตั้งใจซ้ือ(สมการเสน้ตรง) 

Y’ = ความตั้งใจซ้ือ, x1 = ทศันคติโฆษณาเพลงดา้นอารมณ์และความรู้สึก, x2 = ทศันคติโฆษณาเพลงดา้น

พฤติกรรม, x3 = ทัศนคติโฆษณาเพลงด้านความรู้ความเข้าใจ, x4 = ทัศนคติตราสินค้าด้านอารมณ์และ

ความรู้สึก, x5 = ทศันคติตราสินคา้ดา้นพฤติกรรม, x6 = ทศันคติตราสินคา้ดา้นความรู้ความเขา้ใจ 

 

 สรุปผลการศึกษา 

 

     ปัจจัยทัศนคติโฆษณาเพลงและทัศนคติตราสินค้าของผู ้บริโภค (Attitude toward the Advertisements, 

Attitude toward the Brand) ท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

     พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากให้ความสาํคญักบัทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ดา้นอารมณ์และความรู้สึก 

(Affective Component) และทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ดา้นความรู้ความเขา้ใจ (Cognitive Component) อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 กล่าวคือ ผูบ้ริโภคท่ีมีทศันคติดา้นตราสินคา้ในทางบวกสูง จะส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือ

ไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Mitchell & Jerry (1981) ไดใ้หค้วามหมายของทศันคติท่ีมี

ต่อตราสินคา้วา่ เป็นการประเมินภาพโดยรวมของตราสินคา้ของแต่ละบุคคลซ่ึงนัน่หมายความว่าโดยหลกัแลว้

ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ข้ึนอยู่กบัการรับรู้ของผูบ้ริโภคในเร่ืองเก่ียวกบัตราสินคา้ และยงัเป็นปัจจยัท่ีน่าเช่ือถือ

ท่ีสามารถบ่งช้ีพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ได ้และการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี สอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ ชนกพร ตุม้ทอง (2555) ไดท้าํการศึกษางานวิจยัหัวขอ้ ผลกระทบของทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ของผูจ้ดั

จาํหน่ายและการรับรู้คุณภาพของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์ตราสินคา้ผูจ้ดัจาํหน่าย เพ่ือศึกษา

ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ของผูจ้ดัจาํหน่ายและการรับรู้ คุณภาพของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์

ท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ผลลพัธ์ท่ีได ้จากงานวิจยัทาํให้ทราบว่าทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ผูจ้ดัจาํหน่ายและ
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การรับรู้ คุณภาพมีผลต่อความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑต์ราสินคา้ผูจ้ดัจาํหน่าย ทั้งน้ีจากผลงานวิจยัแสดงให้เห็นว่า

ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ผูจ้ดัจาํหน่ายมีผลกระทบในทิศทางบวกต่อความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑต์ราสินคา้ผูจ้ดั

จาํหน่ายซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Burton et al. (1998) และ Olsen et al. (2001) ท่ีอธิบายว่าหากผู ้บริโภคมี

ทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้ผูจ้ดัจาํหน่ายยอ่มทาํให ้ความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑต์ราผูจ้ดัจาํหน่ายของผูบ้ริโภคเพ่ิมข้ึน 

        แต่ในทางกลบักนั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากไม่ไดใ้หค้วามสาํคญักบัทศันคติท่ีมีต่อโฆษณาเพลง

ด้านอารมณ์และความรู้สึก (Affective Component) ทัศนคติโฆษณาเพลงด้านพฤติกรรม (Cognative 

Component) และทศันคติท่ีมีต่อโฆษณาเพลงดา้นความรู้ความเขา้ใจ (Cognitive Component) กล่าวคือ ผูบ้ริโภค

ท่ีมีทศันคติดา้นการโฆษณาเพลงในทางบวกสูง ไม่ไดส่้งผลต่อความตั้งใจซ้ือไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงขดัแยง้

การศึกษาของ Tsang et al. (2004) พบว่าโฆษณาท่ีมีความบนัเทิง มีขอ้มูลท่ีครบถว้นและไม่สร้างความรําคาญ

ให้แก่ผูบ้ริโภคนั้นส่งผลต่อทศันคติในเชิงบวกของผูบ้ริโภคเช่นเดียวกบัปัจจยัในดา้นความน่าเช่ือถือของ

ขอ้ความโฆษณาท่ีเป็นไปตามคาํกล่าวอา้ง และมาจากแหล่งท่ีน่าไวว้างใจเม่ือบุคคลไดรั้บสารท่ีนาํเสนอผ่านส่ือ 

ผูรั้บสารจะเรียนรู้เร่ืองราวของสารนั้นและประเมินผลว่าสารนั้นมีความน่าเช่ือถือ และมีคุณค่าเพียงใดแลว้

ตอบสนองต่อสารนั้นในทางใดทางหน่ึง วิธีส่ือสารให้ผูบ้ริโภคไดรั้บรู้การโฆษณา จึงเป็นประเด็นท่ีนกัการ

ตลาด ตอ้งให้ความสนใจเพราะก่อใหเ้กิดการก่อตวัของทศันคติและมีผลต่อความตั้งใจซ้ือ(Bruner & Kumar, 

2000) ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะทศันคติเป็นความรู้สึกดา้นจิตใจ ท่ีบุคคลมีไวเ้พ่ือรอรับรู้ส่ิงเร้า แลว้กาํหนดแนวทาง

ตอบสนอง ซ่ึงทศันคติท่ีมีต่อสินคา้/บริการดีเพียงใด ย่อมส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือมากเพียงนั้น (Yuhmiin & 

Thorson, 2004) และการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี ขดัแยง้กบังานวิจยัของ วราภรณ์ ลิโมทยั (2550) ไดท้าํการทดลอง

เชิงวิจยั เร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการโฆษณาโดยใชเ้พลงเป็นส่ือความสนใจ การจดจาํ กบัทศันคติ

ของผูบ้ริโภคสินคา้ทางโทรทศัน์ ของพนกังานบริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั(มหาชน) พบว่า โฆษณาท่ีใช้

เพลงประกอบนาํไปสู่ความสนใจในโฆษณาและตราสินคา้ รวมถึงเพลงประกอบดว้ยเช่นกนั สามารถสร้างการ

จดจาํท่ีดีใหต้ราสินคา้ สร้างทศันคติท่ีดีใหท้ั้งโฆษณาและตราสินคา้ เน่ืองจากทาํใหค้วามสนุกเพลิดเพลิน ทาํให้

โฆษณาน่าชมไม่น่าเบ่ือ ความช่ืนชอบในเพลงประกอบโฆษณาทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ไป

ในทางบวก 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

     ทศันคติดา้นการโฆษณาเพลงท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูบ้ริโภค

ส่วนใหญ่มีทศันคติท่ีดีต่อโฆษณาเพลง แต่ไม่สามารถนาํไปสู่ความตั้งใจซ้ือได ้เพราะผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญั

กบัความสนุกสนาน ความเพลิดเพลินของโฆษณาเพลง แต่ถึงอย่างไรโฆษณาก็ยงัคงเป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ี

สาํคญัในการช่วยสร้างและรักษาภาพลกัษณ์ของแบรนดห์รือโปรดกัส์ ทาํใหผู้บ้ริโภคสามารถจดจาํแบรนดไ์ด้
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เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีความคิดเห็นต่อทศันคติท่ีมีต่อโฆษณาเพลงดา้นพฤติกรรม คือสามารถ

ร้องเพลงโฆษณาของสินคา้ท่ีใชไ้ดจ้ะช่วยใหผู้บ้ริโภคจดจาํแบรนดไ์ดง่้านข้ึน และดา้นความรู้ความเขา้ใจผูต้อบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นวา่โฆษณาเพลงทาํใหนึ้กถึงตราสินคา้ ดงันั้นการโฆษณาเพลงแต่ละคร้ังควรจะตอ้ง

ส่ือใหเ้กิดความเขา้ใจในตวัของผลิตภณัฑห์รือสินคา้ และควรสอดแทรกใหค้วามรู้ความเขา้ใจแก่ผูบ้ริโภคใน

ตวัเพลงอีกดว้ย จึงจะทาํใหก้ารทาํโฆษณาเพลงนั้นส่งผลดีต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการได ้

     ทศันคติทางดา้นตราสินคา้ ท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูบ้ริโภค

ส่วนใหญ่มีทัศนคติท่ีดีต่อตราสินค้า และสามารถนําไปสู่ความตั้ งใจซ้ือได้ เพราะฉะนั้นตราสินค้าจึงมี

ความสําคญักบัผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่ายเป็นอย่างมาก สินคา้ท่ีผลิตจากโรงงานเดียวกนั แต่มีตราสินคา้ต่างกนั 

ความนิยมชมชอบของผูบ้ริโภคย่อมแตกต่างกนัดว้ย เวลาท่ีเปล่ียนไปปัจจยัทางการตลาดยอ่มเปล่ียนแปลงตาม

ไปดว้ย และส่งผลต่อการใหค้วามสาํคญัในตราสินคา้ของผูบ้ริโภค ดงันั้นการสร้างตราสินคา้จึงมีความสาํคญั

เพราะส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภค การสร้างตราสินคา้จึงควรมีเอกลกัษณ์และจดจาํง่าย เช่นสัญลกัษณ์ 

รูปแบบ สีสนั ตวัอกัษรประดิษฐ ์และรูปทรง เพ่ือสร้างการจดจาํ และภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัสินคา้ 

     ในการศึกษาคน้ควา้คร้ังต่อไปควรจะมีการศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้ทั้ง 2 ตวั คือ การหา

ความสมัพนัธ์ของทศันคติดา้นการโฆษณาเพลงวา่ส่งผลต่อทศันคติทางดา้นตราสินคา้หรือไม่ เน่ืองจากการวิจยั

คร้ังน้ีไดท้ราบวา่ทศันคติทางดา้นโฆษณาเพลงไม่ไดส่้งผลต่อความตั้งใจซ้ือโดยตรง 
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การวางกลยุทธ์ของร้านมิกซ์โซ 98 

The strategies of the mixso 98. 

 

ธนกฤต อนุสาวกรณ์1 และ อังศุธร ศรีสุทธิสะอาด2 

TANAKRIT ANUSAVAKORN* AND DR.ANGSUTHORN SRISUTHISAARD** 

  บทคดัย่อ 

 จากการวิเคราะห์ถึงปัญหาท่ีทาํใหร้้านประสบกบัปัญหาขาดทุนในแต่ละเดือน ส่งผลต่อสภาพคล่องทาง

การเงินของร้าน พบวา่เกิดจากร้านมีจาํนวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการใหบ้ริการลูกคา้มีภาชนะท่ีไม่เพียงพอต่อการ

ใช้งานใน 1 ว ัน ขาดการวางแผนการใช้ว ัตถุดิบท่ีเหมาะสม ไม่มีการแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงของ

ผูป้ระกอบการ และสภาพแวดลอ้ม บรรยากาศของร้านทาํใหลู้กคา้รู้สึกวา่ แพง จากการวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางการ

แกปั้ญหาท่ีเหมาะสม พบว่า กลยุทธ์การทาํโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือออนไลน์เป็นแนวทางท่ีเหมาะสม

ท่ีสุด โดยแนวทางการแกปั้ญหาดงักล่าว สามารถเร่ิมทาํไดเ้ลย โดยไม่ตอ้งใชร้ะยะเวลาท่ียาวนานในกระบวนการ

ดาํเนินงาน อีกทั้งในการทาํการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผ่านส่ือออนไลน์นั้น ใชง้บประมาณในการดาํเนินการไม่สูง 

ซ่ึงเหมาะสมกบัสถานการณ์ดา้นการเงินของร้าน  

 

คาํสาํคัญ : กลยทุธ์, ยอดขายท่ีลดลง, ร้านมิกซ์โซ 98 

ABSTRACT 

 The analysis of the issues that are faced with making a loss each month. Effect on liquidity of the store. I 

have found that due to insufficient number of staff to provide customers with a container that is not enough to use 

on the first day of the planned use of the material. Without a direct responsibility of the operator. And environment 

The atmosphere of the shop makes customers feel more analysis to find solutions that fit that strategy Advertising 

&. Public Relations through social media is the most appropriate approach. The approach of solving such problems. 

Can do it Without a long period of its operation.  In addition to the advertising media online.  The budget for the 

operation is high. The situation with the financial side of things.  

Key words: strategy, sales dropped, Mixso 98  
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1.  บทนํา 

 ร้านมิกซ์โซ 98 ก็เป็นร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมอีกร้านหน่ึงท่ีเปิดใหด้าํเนินการในโครงการ “ช่างชุ่ย” โดย

ก่อตั้ งข้ึนเม่ือเดือนพฤษภาคม 2561 โดย นายจองชัย ภักดี และ นายรชต ศรีจันทร์ ทั้ งสองผู ้เ ช่ียวชาญท่ีมี

ประสบการณ์มามากกว่า 10 ปี ในดา้นการบริหารจดัการบาร์ และในดา้นการคิดคน้เคร่ืองด่ืมใหม่ๆ ซ่ึงในตอนแรก

นั้น ทั้งสองไดเ้ช่าพ้ืนท่ีขนาดเลก็ในบริเวณช่างชุ่ย แต่มีเสียงตอบรับจากลูกคา้ทั้งคนไทย และต่างชาติจาํนวนมาก ทาํ

ใหท้ั้งสองตดัสินใจเช่าพ้ืนท่ีในบริเวณช่างชุ่ยท่ีใหญ่ข้ึนเพ่ือเปิดเป็นหนา้ร้านมิกซ์โซ 98 โดยทั้งสองมีหลกัปฏิบติัท่ี

ยึดถือไวเ้สมอ คือ การนาํเสนอคอ็กเทลท่ีมีคุณภาพมีคุณค่าเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหดี้ท่ีสุด 

 โดยในปัจจุบนัร้านมิกซ์โซ 98 ไดด้าํเนินกิจการมาแลว้กวา่ 5 เดือนซ่ึงมีเมนูในร้านมากกวา่ 20 รายการ โดย

มีทั้งค็อกเทลแบบมาตรฐาน เช่น โมฮีโต ้(Mojito) ท่ีเป็นค็อกเทลท่ีมีความเปร้ียวของมะนาวผสมกบักล่ินของใบ

สาระแหน่ อาฟเตอร์เรน (After Rain) เป็นคอ็กเทลท่ีมีกล่ินหอมหวานและสีสนัท่ีสวยงาม นอกจากน้ียงัมีเคร่ืองด่ืมท่ี

เป็นเอกลกัษณ์ของร้านมิกซ์โซ 98 ตวัอยา่งเช่น อพอลโล 11 ท่ีใชช่ื้อเดียวกบัยานอพอลโล 11 ซ่ึงทาํภารกิจพามนุษย์

ไปถึงดวงจนัทร์ โดยตวัค็อกเทลน้ีจะมีกล่ินของพีชอ่อนๆ ประกอบดว้ยเหลา้จิน ทาํใหด่ื้มง่าย และเป็นท่ีนิยมมาก 

ตม้ยาํ ค็อกเทลท่ีรสชาติเหมือนตม้ยาํนํ้ าใส เป็นท่ีโปรดปรานของชาวต่างชาติ ซ่ึงกลุ่มลูกคา้หลกัๆ ของร้านมิกซ์โซ 

98 จะเป็นผูท่ี้มีความช่ืนชอบการด่ืมค็อกเทลเป็นหลกั โดยมีทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ท่ีมาเดินเท่ียวในบริเวณ

ช่างชุ่ยในยามช่วงเยน็จนถึงช่วงมืด ซ่ึงคนเหล่าน้ีจะทาํใหบ้รรยากาศภายในร้านมีความสนุกสนาน และเป็นกนัเอง

มากข้ึน ซ่ึงส่ิงน้ีทาํให้ลูกคา้หลายรายกลบัมาใชบ้ริการภายในร้านมากกว่า 1 คร้ัง โดยในการเปิดให้บริการใน 3 

เดือนแรก ร้านมิกซ์โซ 98 ไดรั้บผลตอบรับจากลูกคา้ท่ีดีมาก มียอดขายท่ีสูง มีผลกาํไรเป็นท่ีน่าพอใจ จึงทาํให้

ผูป้ระกอบการตดัสินใจเช่าพ้ืนท่ีเพ่ือขยายพ้ืนท่ีของร้านใหก้วา้งขวาง สามารถรองรับลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการภายใน

ร้านไดม้ากข้ึน แต่ปัญหาท่ีพบหลงัการขยายร้าน คือ ยอดขายท่ีลดลง ซ่ึงสวนทางกบัยอดรายจ่ายของร้านท่ีเพ่ิม

สูงข้ึน เน่ืองจากมีการขยายร้าน ทาํใหมี้ค่าใชจ่้ายในการเช่าพ้ืนท่ี การจา้งงาน ค่านํ้า ค่าไฟ เพ่ิมมากข้ึน  

 จากยอดขายท่ีลดลง ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นตน้มา ทาํให้ร้านประสบกบัปัญหาขาดทุนในแต่ละเดือน 

ส่งผลต่อสภาพคล่องทางการเงินของร้าน ดงันั้นดงันั้นการวิเคราะห์หาสาเหตุวา่ทาํไมร้านมิกซ์โซ 98 จึงมียอดขายท่ี

ลดลง จึงเป็นส่ิงสาํคญัว่าอย่างเร่งด่วน เพ่ือหาแนวทางการจดัการเชิงกลยุทธ์ของร้านมิกซ์โซ 98 ใหมี้ลูกคา้กลบัมา

ใชบ้ริการมากข้ึน อนัจะเป็นการแกปั้ญหาการขาดทุน และการขาดสภาพคล่องทางการเงินของร้านได ้

 

2.  ทบทวนวรรณกรรม 

 พรรณพิมล ศิลปะรัตนานนท ์(2552) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การจดัการร้านอาหารมงัสวิรัติ ตามแนวคิดเพ่ือ

สุขภาพ ผลกาํไร และจิตวิญญาณ ผลการศึกษาพบวา่ 1.)สภาพ และปัญหาทัว่ไปของการจดัการร้านอาหารมงัสวิรัติ 

ซ่ึงประกอบดว้ยบริบทสภาพ และปัญหาการจดัการร้าน ซ่ึงเป็นร้านอาหารมงัสวิรัติท่ีมีการดาํเนินกิจการมาแลว้

อย่างน้อย 5 ปี และแนวคิดในการจัดตั้ งร้าน ประกอบด้วน ร้านอาหารมงัสวิรัติท่ีมีแนวคิดเพ่ือหวงัผลกําไร 

ร้านอาหารมงัสวิรัติท่ีมีแนวคิดเพ่ือสุขภาพ และร้านอาหารมงัสวิรัติท่ีมีแนวคิดทางจิตวิญญาณในดา้นการจดัการ

วิเคราะห์โดยใชท้ฤษฎีการจดัการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านอาหารมงัสวิรัติท่ีมีแนวคิดเพ่ือหวงัผลกาํไร มีการบริหาร
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ทรัพยากรบุคคลใน 2 ลกัษณะ คือ พนกังาประจาํ และพนกังานชัว่คราว เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสใหพ้นกังานชัว่คราว

ท่ีเป็นนกัศึกษาไดมี้งานทาํระหว่างเรียน ดา้นการจดัการเงินทุน ร้านอาหารมงัสวิรัติท่ีมีแนวคิดเพ่ือสุขภาพ มีแหล่ง

เงินทุนจากเงินทุนส่วนตวัในการลงทุนทั้งหมด 2.)การตลาดร้านอาหารมงัสวิรัติวิเคราะห์โดยใชท้ฤษฎีส่วนประสม

ทางการตลาด ซ่ึงคุณลกัษณะของอาหารภายในร้าน คือ ไม่มีเน้ือสัตว ์และไม่มีการใชผ้งชูรส และช่องทางการจดั

จาํหน่าย คือ เป็นร้านอาหารท่ีตั้งอยู่บริเวณใกลแ้หล่งชุมชน 3.)ความพึงพอใจของผูบ้ริโภควิเคราะห์โดยใชแ้นวคิด

พฤติกรรมผูบ้ริโภค แลปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ ซ่ึงผูบ้ริโภครับประทานอาหารมงัสวิรัติเพ่ือสุขภาพ และ

ไม่ตอ้งการเบียดเบียนสัตว ์4.)แนวทางการจัดการ วิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีปัจจัยทางการจดัการ ซ่ึงร้านอาหาร

มงัสวิรัติเป็นร้านอาหารท่ีมีแนวโนม้ของความนิยมในการบริโภคอาหารมงัสวิรัติจะมีมากข้ึน เน่ืองขากเป็นรูปแบบ

ของอาหารท่ีมีประโยชน ์และดีต่อสุขภาพ 

 กานตธี์ร์ เพ่ิมเพียร (2553) ทาํการศึกษา เร่ือง กลยุทธ์การตลาดท่ีเหมาะสมสาํหรับร้านกาแฟขนาดเล็กใน

บริเวณสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ กลยทุธ์ทางการตลาดท่ีเหมาะสมสาํหรับร้านกาแฟสด

ขนาดเลก็ได ้4 กลยุทธ์หลกัคือ 1) กลยุทธ์การใหบ้ริการกาแฟสดดว้ยผลิตภณัฑท่ี์หลากหลายโดยใชบ้รรจุภณัฑท่ี์มี

ลวดลายโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะร้าน 2) กลยุทธ์ด้านความหลากหลายในการทาํโปรโมชั่นโดยมีการจดั

กิจกรรมเลก็ๆ ในรูปแบบงานแสดงศิลปะ และมีการสาธิตวิธีการชงกาแฟเพ่ือเรียกลูกคา้  3) กลยุทธ์ในการจดัใหมี้

พนกังานบริการรอรับคาํสั่งซ้ือและให้การตอ้นรับท่ีเป็นกนัเอง  4) กลยุทธ์ดา้นการตกแต่งร้านรูปแบบธรรมชาติ

โดยบริเวณภายในร้านตกแต่งดว้ยวสัดุท่ีเป็นไม ้และภายนอกร้านบริเวณกลางแจง้ทาํหลงัคาโปร่งแสงและปลูกพืช

ไมเ้ล้ือยบนหลงัคาเพ่ือความสวยงาม นอกจากน้ีภายใตส่ิ้งแวดลอ้มในปัจจุบนั ร้านกาแฟสดขนาดเลก็มีการแข่งขนั

กนัสูงผูป้ระกอบการควรมีการพฒันาจุดเด่นของการให้บริการให้มีความแตกต่างจากคู่แข่งทั้งในแง่คุณภาพและ

ความหลากหลายของการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนเพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดและทําให้

ผูป้ระกอบการสามารถดาํเนินธุรกิจต่อไปได ้

 รุจน์ เล่าฮะ (2553) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การบริหารจดัการร้านอาหารท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการร้านอาหารนามหมา จงัหวดัสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบวา่ 1.)การบริหารจดัการร้านอาหารท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารนายหมา จงัหวดัสมุทรปราการ ในภาพรวมมีคะแนนเฉล่ีย อยู่ในระดบั

มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ทั้ง 5 ดา้น เรียงลาํดบัจากค่ามากท่ีสุด คือ การบริหารการตลาด 

การบริหารวสัดุอุปกรณ์ การบริหารทัว่ไป การบริหารเงิน และการบริหารคน 2.)ผลการเปรียบเทียบการบริหาร

จดัการร้านอาหารท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารนายหมา ของผูบ้ริโภค จาํแนกตามลกัษณะ

ประชากรศาสตร์ พบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณา

เป็นรายดา้น พบวา่ เฉพาะดา้นการบริหารเงินผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความคิดเห็นโดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่าง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 3.)การทดสอบสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารจดัการร้านอาหารกบั

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารนายหมา พบว่า การบริหารจดัการร้านอาหาร ทั้ง 5 ดา้น กบัการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการร้านอาหารนายหมา มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 เนตรชนก สุขอุดม (2558) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง รูปแบบการบริหารจดัการของร้านอาหารแหล่งท่องเท่ียว

หาดวอนนภา จงัหวดัชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และเพศชายเท่านั้น ร้อยละ 

50 อายุ 31 – 40 ปี ร้อยละ 36.50 ระดบัสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 38.50 สถานภาพสมรส ร้อยละ 55.80 รายไดเ้ฉล่ีย
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ต่อเดือน 50,001 บาทข้ึนไป ร้อยละ 34.25 อาชีพคา้ขาย/ ธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 38.30 พฤติกรรมของลูกคา้ท่ีแตกต่าง

กนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการซํ้ าท่ีร้านอาหารแหล่งท่องเท่ียวหากวอนนภา จงัหวดัชลบุรี ใชย้านพาหนะรถเช่า 

ร้อยละ 33.30 ทริปเดินทางเอง ร้อยละ 54.30 เหตุผลการเดินทาง คือ อบรม/ สัมมนา ร้อยละ 25.30 เดินทางมา

ท่องเท่ียวกบัเพ่ือน ร้อยละ 41.50 ช่วงเวลาท่องเท่ียว วนัเสาร์ – อาทิตย/์ วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ร้อยละ 54.30 จาํนวน

วนัท่ีมาท่องเท่ียว 2 – 3 วนั ร้อยละ 29.80 ไดรั้บแหล่งขอ้มูลข่าวสารจาก Internet/ Social multimedia ร้อยละ 34.0 

ส่วนผสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจมาใชบ้ริการซํ้ าร้านอาหารแหล่งท่องเท่ียวหาดวอนนภา จงัหวดัชลบุรี มี

ความสมัพนัธ์กนั มีค่าสมัพนัธ์กนั ร้อยละ 65.40 

 

3.  วธีิการศึกษา 

 ในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล จะเป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 2 ส่วน ดงัน้ี 

  1.  การเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data Collection) ในส่วนน้ีจะเป็นการรวบรวม

ขอ้มูลท่ีมีอยู่แลว้ โดยไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการคน้ควา้ขอ้มูล ของบริษทั ทฤษฎี เอกสารงานวิจยั และ

ขอ้มูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอกสารลูกคา้ ขอ้มูลเก่ียวกบัตลาดของคู่คา้แข่งขนั และอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ 

 2.   การเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data Collection) การเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ 

(Primary Data Collection) โดยจะเป็นการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เจา้ของกิจการ โดยการสัมภาษณ์จะเป็นการ

สัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) ด้วยแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง  (Semi-structured Interview) ใช้เวลาการ

สมัภาษณ์ ท่านละ 45 นาที ถึง 1 ชัว่โมง  

 โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบก่ึงมีโครงสร้าง (Semi-Structured 

Interview) สาํหรับใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเจา้ของกิจการร้านมิกซ์โซ 98 และเจา้ของกิจการร้านเคร่ืองด่ืม

ในโครงการช่างชุ่ยท่ีประสบความสาํเร็จ จาํนวน 10 ท่าน โดยเป็นการสัมภาษณ์ท่ีมีการวางแผน การสัมภาษณ์ไว้

ก่อนล่วงหนา้อย่างเป็นขั้นตอน แบบเขม้งวดพอประมาณ และขอ้คาํถามในการสัมภาษณ์มีโครงสร้างแบบหลวม 

(Loosely Structure) 

4.  ผลการศึกษาและอภิปราย 

 ร้านมิกซ์โซ 98 ก็เป็นร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมอีกร้านหน่ึงท่ีเปิดใหด้าํเนินการในโครงการ “ช่างชุ่ย” โดย

ก่อตั้งข้ึนเม่ือเดือนพฤษภาคม 2561 มีเมนูในร้านมากกวา่ 20 รายการ โดยมีทั้งคอ็กเทลแบบมาตรฐาน และเคร่ืองด่ืม

ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของร้านมิกซ์โซ 98 คือ ตม้ยาํ ค็อกเทลท่ีรสชาติเหมือนตม้ยาํนํ้ าใส กลุ่มลูกคา้หลกัๆ ของร้านมิกซ์

โซ 98 จะเป็นผูท่ี้มีความช่ืนชอบการด่ืมค็อกเทลเป็นหลกั โดยมีทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ในการเปิดใหบ้ริการ

ใน 3 เดือนแรก ร้านมิกซ์โซ 98 ไดรั้บผลตอบรับจากลูกคา้ท่ีดีมาก มียอดขายท่ีสูง จึงทาํใหผู้ป้ระกอบการตดัสินใจ

เช่าพ้ืนท่ีเพ่ือขยายพ้ืนท่ีของร้าน แต่ปัญหาท่ีพบหลงัการขยายร้าน คือ ยอดขายท่ีลดลง ซ่ึงสวนทางกบัยอดรายจ่าย

ของร้านท่ีเพ่ิมสูงข้ึน เน่ืองจากมีการขยายร้าน ทาํใหมี้ค่าใชจ่้ายในการเช่าพ้ืนท่ี การจา้งงาน ค่านํ้า ค่าไฟ เพ่ิมมากข้ึน 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 530



 โดยจากการวิเคราะห์ถึงปัญหาท่ีทาํใหร้้านประสบกบัปัญหาขาดทุนในแต่ละเดือน ส่งผลต่อสภาพคล่อง

ทางการเงินของร้าน พบวา่เกิดจากร้านมีจาํนวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการใหบ้ริการลูกคา้มีภาชนะท่ีไม่เพียงพอต่อ

การใช้งานใน 1 วนั ขาดการวางแผนการใช้วตัถุดิบท่ีเหมาะสม ไม่มีการแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงของ

ผูป้ระกอบการ และสภาพแวดลอ้ม บรรยากาศของร้านทาํใหลู้กคา้รู้สึกว่า แพง จนในบางช่วงเวลา เช่น กลางเดือน 

ลูกคา้ไม่กลา้เขา้ร้าน เพราะกลวัไม่มีกาํลงัในการจ่าย และ ในช่วงท่ีสภาพอากาศไม่เป็นใจในการท่ีลูกคา้มาเดินเท่ียว 

เช่น ฝนตก ร้านไม่มีมาตรการในการเพ่ิมโอกาสในการขายโดยท่ีลูกคา้ไม่ตอ้งมาท่ีร้าน 

 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (PESTLE Analysis) 

 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) ดว้ยแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง  (Semi-structured Interview) 

จากจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการร้านมิกซ์โซ 98 และเจา้ของกิจการร้านเคร่ืองด่ืมท่ีประสบความสาํเร็จ จาํนวน

ทั้ งส้ิน 10 ท่าน เก่ียวกับรูปแบบการดาํเนินงาน กลยุทธ์การจัดการภายในร้านมิกซ์โซ 98 และการจัดการดา้น

การตลาดของร้าน สามารถนาํมาวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก (PESTLE Analysis) ไดด้งัตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1  สรุปผลกระทบของสภาพแวดลอ้มภายนอก (PESTLE Analysis) ท่ีมีต่อธุรกิจร้านเคร่ืองด่ืม 

สภาพแวดล้อมภายนอก ผลกระทบทางบวก (+) ผลกระทบทางลบ (-) 

1.  ปัจจยัทางดา้นการเมือง    

2.  ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ   

3.  ปัจจยัทางดา้นสงัคม   

4.  ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี   

5.  ปัจจยัดา้นกฎหมาย   

6.  ปัจจยัดา้นการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม   

 

 การวเิคราะห์ปัจจยักดดนัทั้ง 5 (Five Force Model) 

 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) ดว้ยแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interview) 

จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการร้านมิกซ์โซ 98 และเจา้ของกิจการร้านเคร่ืองด่ืมท่ีประสบความสําเร็จ จาํนวน

ทั้งส้ิน 10 ท่าน เก่ียวกบัรูปแบบการดาํเนินงาน กลยทุธ์การจดัการภายในร้าน สามารถนาํมาวิเคราะห์ปัจจยักดดนัทั้ง 

5 (Five Force Model) ของธุรกิจร้านเคร่ืองด่ืมไดด้งัตารางท่ี 2  

ตารางที่ 2  สรุปการวิเคราะห์สภาวการณ์การแข่งขนัของธุรกิจ 

พลงัผลกัดนัจากการแข่งขัน สูง ปานกลาง ตํา่ 

1.  ขอ้จาํกดัในการเขา้สู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขนัใหม่    

2.  ความรุนแรงของการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม    

3.  ความเส่ียงจากสินคา้ทดแทน    

4.  อาํนาจต่อรองของผูซ้ื้อ    

5.  อาํนาจต่อรองของผูข้ายวตัถุดิบหรือซพัพลายเออร์    

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 531



 จากตารางการวิเคราะห์สภาวการณ์การแข่งขนัของธุรกิจ สามารถสรุปและอธิบายรายละเอียดไดด้งัน้ี 

  ข้อจาํกดัในการเข้าสู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขันใหม่ 

   1.  การเขา้สู่อุตสาหกรรมประเภทน้ีของผูป้ระกอบการรายใหม่ทาํไดไ้ม่ยาก เน่ืองจาก

เทคโนโลยีการผลิต สูตรการปรุงเคร่ืองด่ืมไม่มีความซบัซอ้น และเงินท่ีใชใ้นการลงทุนไม่มาก 

   2.  ผูป้ระกอบการรายใหม่ตอ้งมีการพฒันาสูตรเคร่ืองด่ืม หรือหนา้ตาของเคร่ืองด่ืมให้

น่าสนใจ แปลกใหม่ เพ่ือสร้างความแตกต่างของสินคา้ และบริการของตนเองกบัรายอ่ืนในตลาด 

   3.  ผูป้ระกอบการรายเดิมมกัจะมีฐานลูกคา้ขาประจาํของร้านตนเอง และมีเงินทุนในการ

ตกแต่ง และพฒันาสินคา้ และบริการไดม้ากกวา่  

  ความรุนแรงของการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

   1.  ปัจจุบนัมีจาํนวนร้านเคร่ืองด่ืมคอกเทลเกิดข้ึนใหม่ตามโครงการ หรือตลาดนดัท่ีมี

ช่ือเสียงเพ่ิมมากข้ึนเร่ือย ๆ  

   2.  มีการแข่งขนักนัในดา้นของรูปแบบร้านคา้ และเมนูท่ีแปลกใหม่สูงมาก โดยเฉพาะ

ร้านใหม่ ๆ ท่ีเปิดใหบ้ริการ มกัจะมีการจบัเอาขอ้เด่นของธุรกิจท่ีเปิดก่อนหนา้ มาปรับเป็นกลยทุธ์ของร้านคา้ตนเอง 

เพ่ือสร้างความแตกต่าง และความไดเ้ปรียบใหก้บัธุรกิจของตน 

  ความเส่ียงจากสินค้าทดแทน 

   1.  ในปัจจุบนัท่ีมีกระแสนิยมเร่ืองสุขภาพมากยิ่งข้ึนอาจจะทาํใหค้นหนัไปบริโภคสินคา้

อ่ืน ตวัอยา่งเช่น นํ้าผกัและผลไมม้ากข้ึน เพ่ือท่ีจะเล่ียงการบริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลลผ์สมอยู ่

   2. การทาํกิจกรรมอ่ืนๆ ร่วมกนัในหมู่เพ่ือนฝูงท่ีทดแทนการสังสรรค์ด้วยเคร่ืองด่ืม      

แอลกอฮอลล ์เช่นการเล่นกีฬาฟุตบอล การโยนโบวล่ิ์ง หรือแมแ้ต่การชวนกนัเขา้วดัทาํบุญ เป็นตน้ 

อาํนาจต่อรองของผู้ซ้ือ 

   1.  สามารถเลือกใชบ้ริการร้านอ่ืน ๆ ท่ีมีลกัษณะการบริการท่ีใกลเ้คียงกนั ซ่ึงโดยปกติ

ในย่านของพ้ืนท่ีโครงการ หรือตลาดนดัต่าง ๆ จะมีร้านเคร่ืองด่ืมท่ีมีบริการประเภทเดียวกนั ราคาไม่แตกต่างกนั

มาก เปิดใหบ้ริการมากกวา่ 1 ร้าน ภายใน 1 โครงการ หรือ 1 ตลาดนดั 

   2.  ผูใ้ช้บริการบางส่วนยึดติดกับร้านท่ีตนเองใช้บริการเป็นประจาํ ยากท่ีจะเปล่ียน

พฤติกรรมมาใชบ้ริการยงัร้านอ่ืน ๆ ได ้เพราะเช่ือมัน่ในรสชาติของเคร่ืองด่ืม บรรยากาศและบริการในร้าน  

 อาํนาจต่อรองของผู้ขายวตัถุดบิหรือซัพพลายเออร์  

   1.  เน่ืองจากปัจจุบันมีผูท่ี้ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยการเปิดร้านจาํหน่ายสินคา้ 

ร้านอาหาร เพ่ิมข้ึนจาํนวนมาก ดงันั้นจึงอาจส่งผลกระทบต่ออตัราค่าเช่าสถานท่ีท่ีอาจจะปรับเพ่ิมข้ึนตามความ

ตอ้งการเช่าของผูเ้ช่า 

   2.  เน่ืองจากวตัถุดิบในการผสมเป็นเคร่ืองด่ืมคอกเทล เช่น ผลไม ้มีราคาท่ีแตกต่างกนั

ไปในแต่ละช่วง ดงันั้นช่วงเวลาท่ีวตัถุดิบชนิดใดหายาก หรือมีในทอ้งตลาดนอ้ย อาจทาํใหผู้จ้าํหน่ายวตัถุดิบมีการ

ปรับราคาสินคา้ข้ึน  
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 การวเิคราะห์สาเหตุปัญหาด้วย แผนผงัสาเหตุและผล (4M1E) ของร้านมกิซ์โซ 98 

 จากการทาํการสัมภาษณ์เชิงลึกผูป้ระกอบการร้านมิกซ์โซ 98 ร่วมกับการเก็บข้อมูลโดยการสังเกต

กระบวนการทาํงาน และการใหบ้ริการภายในร้าน สามารถนาํขอ้มูลท่ีไดม้าทาํการการวิเคราะห์สาเหตุปัญหาดว้ย 

แผนผงัสาเหตุและผล (4M1E) ของร้านมิกซ์โซ 98 ไดด้งัแผนภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 1  แผนผงัสาเหตุและผล (4M1E) ของร้านมิกซ์โซ 98 

 

จากแผนผงัสาเหตุและผล (4M1E) ของร้านมิกซ์โซ 98 สามารถสรุปปัจจยัในการเกิดปัญหายอดขายภายใน

ร้านมิกซ์โซ 98 ท่ีลดลงไดด้งัน้ี 

 ปัจจัยด้าน Man : คนงาน หรือพนกังาน หรือบุคลากร คือ จาํนวนคนไม่เพียงพอต่อการให้บริการลูกคา้

ในช่วงระยะเวลาท่ีมีลูกคา้จาํนวนมาก  

 ปัจจัยด้าน Machine : อุปกรณ์ การมีภาชนะท่ีไม่เพียงพอต่อการใช้งานใน 1 วนั โดยไม่ตอ้งทาํความ

สะอาดเพ่ือหมุนเวียนมาใชใ้หม่ และการขาดอุปกรณ์ทุ่นแรงงานคนในการทาํความสะอาด ภาชนะ 

 ปัจจัยด้าน Material : วัตถุดิบ ขาดการวางแผนการใชว้ตัถุดิบท่ีเหมาะสม ไม่มีการวางแผนการประมาณ

การการใชว้ตัถุดิบในแต่ละช่วงเดือนท่ีมีลูกคา้ไม่เท่ากนั ทาํใหใ้นช่วงกลางเดือนจะมีการสูญเสียวตัถุดิบโดยเปล่า

ประโยชนไ์ปจาํนวนมาก ทาํใหผ้ลกาํไรลดลง 

 ปัจจัยด้าน Method : กระบวนการทํางาน ไม่มีการแบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบโดยตรงของผูป้ระกอบการท่ีทาํ

หนา้ท่ีเป็นพนกังานภายในร้านทั้ง 3 คน 

 ปัจจยัด้าน Environment : สภาพแวดล้อม บรรยากาศของร้านทาํใหลู้กคา้รู้สึกวา่ แพง จนในบางช่วงเวลา 

เช่น กลางเดือน ลูกคา้ไม่กลา้เขา้ร้าน เพราะกลวัไม่มีกาํลงัในการจ่าย และ ในช่วงท่ีสภาพอากาศไม่เป็นใจในการท่ี

ลูกคา้มาเดินเท่ียว เช่น ฝนตก ร้านไม่มีมาตรการในการเพ่ิมโอกาสในการขายโดยท่ีลูกคา้ไม่ตอ้งมาท่ีร้าน 

 จากผลการวิเคราะห์สาเหตุปัญหาดว้ย แผนผงัสาเหตุและผล (4M1E) ของร้านมิกซ์โซ 98 สามารถสรุปได้

ว่า สาํหรับในการดาํเนินธุรกิจของร้านมิกซ์โซ 98 นั้น ปัญหาท่ีพบดา้น Man : คนงาน หรือพนกังาน หรือบุคลากร 

คือ จาํนวนคนไม่เพียงพอต่อการใหบ้ริการลูกคา้ในช่วงระยะเวลาท่ีมีลูกคา้จาํนวนมาก ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ บุคลากร

ยอดขาย

ลดลง 

บรรยากาศของรา้นทาํให้

ลกูคา้รูส้กึว่า “แพง” 

ลูกคา้ไม่กลา้เขา้รา้น 

เพราะกลวัไม่มกีําลงั

ในการจ่าย 

มกีารสญูเสยีวตัถุดบิ

โดยเปล่าประโยชน์

ไปจํานวนมาก 

ทาํใหเ้กดิความล่าชา้

ใ น ก า ร ใ ห้บ ริก า ร 

ลกูคา้ไมพ่งึพอใจ 

 

 

ไมม่กีารแบ่งหน้าทีร่บัผดิชอบ

โดยตรงของผูป้ระกอบการ 

ภาชนะไม่เพียงพอและ

ขาดเครื่องทุ่นแรงในการ

ทาํความสะอาด 

 

 

คุณภาพในการให้บริการ

ลูกค้าตํ่ า ลงลูกค้า ไม่พึง

พอใจ 

 

 

การมภีาชนะทีไ่มเ่พยีงพอ

ต่อการใชง้านใน 1 วนั 

พนกังานไมเ่พยีงพอเวลามี

ลกูคา้จาํนวนมาก 

ขาดการวางแผนการใช้

วตัถุดบิทีเ่หมาะสม 
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ท่ีเพียงพอและมีศกัยภาพเป็นส่ิงสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจ ท่ีผูป้ระกอบการจะตอ้งใหค้วามสาํคญั เพราะพนกังาน

เป็นกลไกและปัจจยัสําคญัท่ีจะทาํให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจในการใชบ้ริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอดุลย ์จาตุรงคกุล  

(2553) ท่ีกล่าวว่า ปัจจยัดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ (People) หมายถึง ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์ทั้งหมดซ่ึง

หมายรวมถึงทั้ง ลูกคา้ บุคลากรท่ีจาํหน่าย และบุคคลท่ีให้บริการหลงัการขายบุคลากรผูใ้ห้บริการจาํเป็นต้อง

คดัเลือก ใหก้ารฝึกอบรม และมีส่ิงจูงใจ เพ่ือทาํใหส้ามารถสร้างความพึงพอใจและเกิดความแตกต่างจากคู่แข่งขนั  

  

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ร้านมกิซ์โซ 98 

 ในการการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม (SWOT Analysis) ของร้านมิกซ์โซ 98 ผูวิ้จยัทาํการศึกษาโดยการเกบ็

ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการร้านมิกซ์โซ 98 ร่วมกบัการทาํการสงัเกตุบรรยากาศและกระบวนการทาํงาน

ภายในร้าน สามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์และการสังเกตมาทาํการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม (SWOT 

Analysis) ไดด้งัแผนภาพท่ี 4.2 

 

 

 

จุดแข็ง (Strength) 

1.  เมนูสามารถปรับเปล่ียนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

2.  ราคาท่ีจดัจาํหน่ายไม่สูง   

3.  วตัถุดิบในการปรุงคอกเทลมีหลากหลาย หาง่าย  

4.  การบริการภายในร้านดี เป็นท่ีประทับใจของ

ลูกคา้ 

จุดอ่อน (Weakness) 

1.   ระบบการบริหารจัดการภายในร้า นไ ม่ มี

ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

2.  อุปกรณ์ภายในร้านไม่เพียงพอต่อการเขา้มาใช้

บริการภายในร้านในช่วงเวลาท่ีมีคนเข้ามาใช้

บริการจาํนวนมาก 

โอกาส (Opportunity) 

1.  มีทาํเลการเปิดร้านในพ้ืนท่ีใหม่ ๆ เพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ 

2 .   สามารถใช้ส่ือออนไลน์ฃในการโฆษณา 

ประชาสัมพันธ์ร้านของตนเองได้ง่ายข้ึน และ

งบประมาณไม่สูง 

อุปสรรค (Threat) 

1. เคร่ืองด่ืม หรือคอกเทล ไม่ใช่ส่ิงจาํเป็นในการ

ดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภค ดังนั้นความถ่ีในการใช้

บริการจึงนอ้ย ทาํใหร้ายไดไ้ม่มากเท่าท่ีควร 

2.  มีร้านเปิดใหม่ เป็นคู่แข่งขนัในตลาดเพ่ิมข้ึน 

3.  สภาพอากาศ เช่น ฝนตก ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวเป็น

ส่ิงท่ีควบคุมไม่ได ้ 

 

ภาพที่ 2  สถานการณ์ธุรกิจ SWOT ANALYSIS ของธุรกิจร้านมิกซ์โซ 98 

 

 จาก SWOT ANALYSIS ของธุรกิจร้านมิกซ์โซ 98 สามารถสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม (SWOT 

Analysis) ไดด้งัน้ี 

 จุดแข็ง (Strength) ของร้านมกิซ์โซ 98 

สถานการณ์ธรุกิจ SWOT ANALYSIS ของธรุกิจร้านมิกซโ์ซ 98 
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  1.  เมนูสามารถปรับเปล่ียน เพ่ิมเติมให้มีรสชาติท่ีหลากหลาย แปลกใหม่ ไม่ซํ้ าจาํเจไดอ้ย่าง

ต่อเน่ือง 

  2.  ราคาท่ีจดัจาํหน่ายไม่สูง เม่ือเทียบกบัร้านคอกเทลในโรงแรม หรือสถานบนัเทิงต่าง  ๆ

  3.  วตัถุดิบในการปรุงคอกเทลมีหลากหลาย หาง่าย สามารถเลือกวตัถุดิบและตน้ทุนของวตัถุดิบ

ไดต้ามความตอ้งการ 

  4.  การบริการภายในร้าน ผูป้ระกอบการดาํเนินการเองทั้งการปรุงคอกเทล การบริการภายในร้าน 

ซ่ึงผูป้ระกอบการท่ีเป็นเจา้ของกิจการส่วนใหญ่จะใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของการบริการท่ีดี เพ่ือใหลู้กคา้ประทบัใจ

สูงสุด เน่ืองจากเป็นธุรกิจของตนเอง จึงตอ้งการใหท้ั้งคุณภาพของรสชาติและบริการดีท่ีสุด เป็นท่ีประทบัใจของ

ลูกคา้ 

 จุดอ่อน (Weakness) ของร้านมกิซ์โซ 98 

  1.  การบริการภายในร้าน ส่วนใหญ่จะเป็นผูป้ระกอบการดาํเนินการเองทั้งการปรุงคอกเทล การ

บริการภายในร้าน นอกจากจะเป็นจุดแข็งในการดาํเนินธุรกิจแลว้ ยงัสามารถเป็นจุดอ่อนของธุรกิจไดด้ว้ย ในดา้น

ของการขาดประสบการณ์และความรู้ดา้นการบริหารโดยตรง จึงทาํให้ระบบการบริหารจดัการภายในร้านไม่มี

ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

  2.  อุปกรณ์ภายในร้าน เช่น โต๊ะ เกา้อ้ี แกว้สวย ๆ ทรงต่าง ๆ สาํหรับใส่คอกเทล ไม่เพียงพอต่อ

การเขา้มาใชบ้ริการภายในร้านในช่วงเวลาท่ีมีคนเขา้มาใชบ้ริการเยอะ เช่น ช่วงตน้เดือน และปลายเดือน 

 โอกาส (Opportunity) ของร้านมกิซ์โซ 98 

  1.  ปัจจุบนัมีโครงการท่องเท่ียว หรือตลาดนดัเปิดใหม่เกิดข้ึนจาํนวนมาก ซ่ึงเป็นโอกาสในการ

ขยายสาขาไปยงัโครงการ หรือตลาดนดันั้น ๆ เพ่ือเขา้ถึงลูกคา้กลุ่มใหม่ ๆ ไดง่้าย 

  2.  ปัจจุบันส่ือออนไลน์เข้ามามีบทบาทในการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภคสูงมาก ซ่ึงช่องทาง

ดงักล่าวเป็นโอกาสในการท่ีผูป้ระกอบการจะนาํมาใชเ้ป็นช่องทางในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ร้านของตนเองได้

ง่ายข้ึน และงบประมาณไม่สูง 

 อุปสรรค (Threat) ของร้านมกิซ์โซ 98 

  1.  ร้านจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมประเภทดงักล่าวมีงบประมาณในการเร่ิมตน้ธุรกิจไม่สูง จึงมีร้านเปิด

ใหม่ เป็นคู่แข่งขนัในตลาดเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ  

  2.  เคร่ืองด่ืม หรือคอกเทล ไม่ใช่ส่ิงจาํเป็นในการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภค ดงันั้นความถ่ีในการใช้

บริการจึงนอ้ย ทาํใหร้ายไดไ้ม่มากเท่าท่ีควร โดยเฉพาะในช่วงกลางเดือน 

  3.  สภาพอากาศเป็นปัจจยัและตวัแปรสําคญัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการมาใชบ้ริการร้านเคร่ืองด่ืม

ของผูบ้ริโภคสูงมาก ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีควบคุมไม่ได ้

 

 

 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
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 โดยจากการวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม พบว่า กลยุทธ์การทําโฆษณาและ

ประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือออนไลนเ์ป็นแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยแนวทางการแกปั้ญหาดงักล่าว สามารถเร่ิมทาํได้

เลย โดยไม่ตอ้งใชร้ะยะเวลาท่ียาวนานในกระบวนการดาํเนินงาน อีกทั้งในการทาํการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่าน

ส่ือออนไลน์นั้น ใชง้บประมาณในการดาํเนินการไม่สูง ซ่ึงเหมาะสมกบัสถานการณ์ดา้นการเงินของร้าน อีกทั้ง

แนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวยงัเป็นแนวทางท่ีสอดคล้องกับแนวทางในการจัดการด้านการตลาดของ

ผูป้ระกอบการร้านเคร่ืองด่ืมท่ีประสบความสําเร็จท่ีผูวิ้จยัไดท้าํการสัมภาษณ์ท่ีกล่าวว่า การใชส่ื้อออนไลน์เป็น

ช่องทางท่ีช่วยเพ่ิมการรับรู้ รู้จกั จดจาํ และเพ่ิมยอดขายให้กบัธุรกิจได ้โดยใชต้น้ทุนในการบริหารจดัการไม่สูง 

นอกจากนั้น กลยุทธ์การทาํโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือออนไลน์ ยงัมีขอ้ดีหลายประการท่ีลว้นแลว้แต่ช่วย

เพ่ิมยอดรายไดใ้หก้บัร้านไดท้ั้งส้ิน เน่ืองจากทาํใหลู้กคา้เก่าและใหม่รู้จกัร้านมากข้ึน สามารถใชเ้ป็นช่องทางในการ

ประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร โปรโมชัน่ของร้านไปยงัลูกคา้ไดอ้ย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย โดยผ่านส่ือออนไลน์ ทาํใหเ้กิด

ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งผูป้ระกอบการ และลูกคา้ เพราะช่องทางออนไลน ์สร้างโอกาสในการเพ่ิมยอดขายให้กบั

ร้านได ้ 
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และการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมส่งผลต่อความตั้งใจใชคู้ปองอิเลก็ทรอนิกส์ส่วนลดของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้ผา่นทาง

เวบ็ไซต ์โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายตุัง่แต่ 18-50 ปี จาํนวน 384 

คน นาํมาวิเคราะห์ดว้ยวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยใชค่้าสถิติ ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

สถิติเชิงอนุมาน ดว้ยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ  

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 261 คน อายุเฉล่ีย 18-27 ปี สถานภาพโสด ระดบั
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สินคา้ออนไลน์ 1,535 บาท (S.D. = 1384.904) โดยปัจจยัดา้นทศันคติต่อพฤติกรรมและปัจจยัดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง

ส่งผลต่อความตั้งใจใชคู้ปองอิเลก็ทรอนิกส์ส่วนลด และปัจจยัดา้นการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมไม่ส่งผล

ต่อความตั้งใจใชคู้ปองอิเลก็ทรอนิกส์ส่วนลด                1 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to study of the impact of attitude, subjective norm and perceived behavioral 

control on intention to use the discount electronic coupon to buy products via the website.  In this research, the 

questionnaire was used as a research tool for collecting data from a sample group of 384 people aged 18-50 years. Data 

were analyzed by quantitative analysis methods with descriptive statistics such as percentage, mean and standard 

deviation and inferential statistics in multiple regression analysis. 

The results showed that most of the respondent were 261 female, average age between 18-27 years and single 

status, the sample group had a bachelor's degree.  The occupation of respondent were private company employee with 

an average income of 15,001-25,000 baht. The respondent spend more 6.760 or 7 hours per day (S.D. = 2.635) using 

the Internet. The maximum purchase frequency were 7 times per month (S.D. = 1.683) The average estimated costs of 

buying products were 1,535 baht (S. D.  =  1384 . 904)  . Attitude toward the Behavior and subjective norm impacted on 

intention to use discount electronic coupons and perceived behavioral control not impacted on intention to use discount 

electronic coupons 

Key word: Website, Electronic Coupon, Theory of Planned Behavior 

บทนํา  

ปัจจุบนัโลกไดเ้ปล่ียนแปลงกา้วเขา้สู่ยุคดิจิทลั เทคโนโลยีต่างๆ ถูกพฒันาข้ึนมาเพ่ืออาํนวยความสะดวกและ

ความสบายใหแ้ก่ผูค้น รวมถึงการพฒันาเทคโนโลยีทางดา้นอินเทอร์เน็ตท่ีมีความเจริญกา้วหนา้ไปอย่างมาก ขอ้มูลการ

สํารวจการใชอิ้นเทอร์เน็ตประเทศไทยพบว่า อตัราการใชอิ้นเทอร์เน็ตท่ีเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือยๆ สาเหตุส่วนหน่ึงมาจากการ

เขา้ถึงอินเทอร์เน็ตไดง่้ายผ่านทางอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ คอมพิวเตอร์พกพาหรือโนต้บุ๊ก แท็ปเล็ต และโทรศพัท์เคล่ือนท่ี

แบบสมาร์ทโฟนทาํให้กิจกรรมแบบบางอย่างในชีวิตประจาํวนัเร่ิมเปล่ียนแปลงไป เช่น การติดต่อส่ือสาร การคน้หา

ขอ้มูล การติดตามข่าวสารต่าง การทาํธุรกรรมทางการเงิน รวมถึงการซ้ือขายสินคา้และบริการ (สาํนกังานคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2560) จากการศึกษาขอ้มูลจากสาํนกังานพฒันา

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ปี พ.ศ. 2560 พบว่าการซ้ือสินคา้และบริการออนไลน์ ติดอนัดบั 1 ใน 5 กิจกรรมท่ีนิยมทาํ

เม่ือใชอิ้นเทอร์เน็ต จึงทาํใหมู้ลค่าธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ในประเทศไทยมีการเติบโตท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ผูป้ระกอบการ

ธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์มีการเขา้สู่ตลาดออนไลนเ์พ่ิมข้ึน, การปรับตวัของผูป้ระกอบการท่ีเขา้สู่ออนไลน์ และการ

ขยายช่องทางการขายสินคา้และบริการออกสู่ต่างประเทศ (สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์, 2560) 
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ความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีในปัจจุบนัทาํใหก้ารคา้ขายสินคา้และบริการมีความแตกต่างไปจากเดิม ใน

อดีตจะมีการคา้ขายสินคา้ผา่นหนา้ร้านเพียงอยา่งเดียว แต่ปัจจุบนัผูป้ระกอบการไดเ้ปล่ียนจากหนา้ร้านสู่ตลาดออนไลน์ 

ขอ้ดีของการขายสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์คือไม่มีภาระค่าใช้จ่ายดา้นการเช่าสถานท่ี อีกทั้งยงัเป็นการเพ่ิมโอกาส

เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ท่ีมีหลากหลายมากยิ่งข้ึน โดยช่องทางการซ้ือสินคา้และบริการผา่นทางออนไลน์มีดว้ยกนัหลายช่องทาง 

ได้แก่ ช่องทางเฟสบุ๊ค (Facebook) ไลน์ (Line) อินสตราแกรม (Instagram) แอปพลิเคชนั (Application) และช่อง

ทางผ่านเวบ็ไซต ์(Website) การศึกษาในคร้ังน้ีผูวิ้จยัเลือกศึกษาช่องทางการซ้ือสินคา้และบริการผ่านเวบ็ไซต ์เน่ืองจาก

เป็นช่องทางท่ีสามารถดาํเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ขอ้ดีของการเลือกซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางเว็บไซต์คือการท่ี

ผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลสินคา้ท่ีครบถว้น เน้ือหาและรายละเอียดของสินคา้ รูปภาพ รวมถึงภาพเคล่ือนไหวท่ีมีอธิบายไวไ้ด้

อยา่งละเอียด โดยองคป์ระกอบต่างๆ น้ีทาํใหเ้วบ็ไซตข์ายสินคา้มีความน่าสนใจและน่าใชบ้ริการ เป็นขอ้สาํคญัในการทาํ

เวบ็ไซตใ์หป้ระสบความสาํเร็จและมีคนเขา้มาใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง (ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ, 2546)  

จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเขา้เยี่ยมชมเวบ็ไซตข์ายสินคา้และบริการทางออนไลน์อนัดบัท่ีสาม 

ไดแ้ก่ ส่วนลดหรือของแถม (สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์, 2560) ผูวิ้จยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงส่วนลดท่ี

นิยมกนัใชก้นับนเวบ็ไซตอ์อนไลน์ ไดแ้ก่ คูปองอิเลก็ทรอนิกส์ส่วนลด (Discount Electronic Coupon) หรือท่ีผูบ้ริโภค

ส่วนใหญ่เรียกว่าอีคูปองส่วนลด เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดรูปแบบใหม่ท่ีผูป้ระกอบการนิยมใชใ้นธุรกิจการพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์ คูปองอิเลก็ทรอนิกส์พฒันามาจากการพิมพคู์ปองในรูปแบบกระดาษจากอินเทอร์เน็ตท่ีนิยมนาํไปใชเ้ป็น

ส่วนลดในการซ้ือสินคา้ผา่นทางหนา้ร้าน ปัจจุบนัไดมี้การพฒันาและเปล่ียนมาใชใ้นรูปแบบคูปองอิเลก็ทรอนิกส์ในการ

ซ้ือขายสินคา้ออนไลน์แทน โดยไดรั้บความนิยมอย่างสูงบนเวบ็ไซตใ์นการซ้ือขายสินคา้และบริการบนออนไลน์ เป็น

อีกหน่ึงกลยุทธ์ท่ีสาํคญัและผูใ้หบ้ริการนิยมนาํมาใชใ้นการส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เพ่ือกระตุน้การตดัสินใจ

ซ้ือและดึงดูดทั้งผูบ้ริโภครายเก่าและรายใหม่ใหเ้ขา้มาเลือกซ้ือสินคา้และบริการผา่นช่องทางออนไลน์กนัมากยิ่งข้ึน ดว้ย

เหตุน้ีจึงเป็นส่ิงท่ีผูวิ้จยัสนใจท่ีจะศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผูบ้ริโภคเป็นอย่างไร การซ้ือสินคา้และ

บริการผ่านช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคเป็นอย่างไร และมีปัจจยัดา้นใดบา้งท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจใชคู้ปอง

อิเลก็ทรอนิกส์ส่วนลดของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้ผา่นทางเวบ็ไซต ์

จากขอ้มูลขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นว่านกัการตลาดควรใหค้วามสาํคญักบัการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และการ

นาํประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตมาใชส้าํหรับการดาํเนินการทางการตลาดในธุรกิจการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ผูวิ้จยัจึงให้

ความสนใจท่ีจะศึกษาถึงพฤติกรรมการใชคู้ปองอิเล็กทรอนิกส์ส่วนลดของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้บนเวบ็ไซต์ โดย

ประยุกต์ใชท้ฤษฏีพฤติกรรมตามแผน (Ajzen, 1991) ในการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นทศันคติ ปัจจยัดา้นการ

คลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง ปัจจยัดา้นการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมกบัความตั้งใจเชิงพฤติกรรม  ผลท่ีได้

จากการศึกษาในคร้ังน้ีมีประโยชน์ในการพฒันาแนวคิดและกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคและรับกบัทิศทางการเติบโตของธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ประเทศไทยท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึนทุกปีอีกดว้ย 
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นทศันคติต่อพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใชคู้ปองอิเลก็ทรอนิกส์ส่วนลด 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใชคู้ปองอิเลก็ทรอนิกส์ส่วนลด 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใชคู้ปอง

อิเลก็ทรอนิกส์ส่วนลด 

4. เพื่อคน้หาสมการเส้นตรงท่ีสามารถประเมินนํ้าหนกัความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นทศันคติต่อพฤติกรรม การ

คลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงและการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใชคู้ปอง

อิเลก็ทรอนิกส์ส่วนลด 

สมมติฐานการศึกษา 

สมมติฐานท่ี 1 (H1) ทศันคติต่อพฤติกรรม (Attitude toward the Behavior) ส่งผลต่อความตั้งใจใชคู้ปอง

อิเลก็ทรอนิกส์ส่วนลดของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้ผา่นทางเวบ็ไซต ์

สมมติฐานท่ี 2 (H2) การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง (Subjective Norm) ส่งผลต่อความตั้งใจใชคู้ปองอิเลก็ทรอนิกส์

ส่วนลดของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้ผา่นทางเวบ็ไซต ์

สมมติฐานท่ี 3 (H3) การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) ส่งผลต่อ

ความตั้งใจใชคู้ปองอิเลก็ทรอนิกส์ส่วนลดของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้ผา่นทางเวบ็ไซต ์

กรอบแนวคดิการวจิัย 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: ปรับปรุงจาก Ajzen. (1991). 

H2 

H3 

H1 ความตั้งใจใชคู้ปอง

อิเล็กทรอนิกส์ 

(Intention to use 

Discount Electronic 

Coupon) 

ทศันคติต่อพฤติกรรมการใชคู้ปอง

อิเล็กทรอนิกส์ส่วนลด  

(Attitude toward the usage Discount 

Electronic Coupon) 

การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง 

(Subjective Norm) 

 
การรับรู้ความสามารถในการควบคุม 

(Perceived Behavioral  Control) 
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ทบทวนวรรณกรรม 

 จากการท่ีผูวิ้จยัไดท้าํการศึกษาเร่ือง การประเมินนํ้ าหนกัความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นทศันคติ การคลอ้ยตาม

กลุ่มอา้งอิง และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมกบัความตั้งใจใช้คูปองอิเล็กทรอนิกส์ส่วนลดของ

ผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้ผ่านทางเว็บไซต์ ผูวิ้จยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ โดยดดัแปลงมาจากทฤษฏีตามแบบแผน ของ Ajzen. (1991) ผูวิ้จยัจึงไดท้ฤษฎีน้ีมาประยกุตใ์ช ้

1) แนวคิดและทฤษฎีทศันคติต่อพฤติกรรม (Attitude toward the Behavior)  

ทฤษฎีจาํนวนมากมุ่งสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติและพฤติกรรม แต่ทฤษฎีการกระทาํดว้ยเหตุผลของ 

ไดส้ร้างข้ึนมาเพ่ือทาํนายว่าการท่ีบุคคลจะประกอบพฤติกรรมใดนั้นสามารถทาํนายไดจ้ากความเช่ือ (Beliefs) ทศันคติ 

(Attitudes) และความตั้งใจกระทาํ (Intention) โดยเป้าหมายของทฤษฎีน้ีคือการทาํนายและการเขา้ใจถึงพฤติกรรมของ

บุคคล Fishbein & Ajzen. (1980). ไดใ้หค้วามหมาย ทศันคติต่อพฤติกรรมไวว้า่เป็นความรู้สึกท่ีมีต่อพฤติกรรมของแต่ละ

บุคคล มีทั้งการสนบัสนุน ยอมรับและการปฏิเสธ โดยแบ่งเป็นดา้นบวกและลบ ถา้บุคคลนั้นมีทศันคติทางดา้นบวกต่อ

การกระทาํพฤติกรรมนั้น จะส่งผลให้เกิดความตั้งใจท่ีจะกระทาํพฤติกรรมเหล่านั้นมากข้ึน แต่ถา้บุคคลนั้นมีทศันคติ

ทางดา้นลบต่อการกระทาํพฤติกรรมนั้น กจ็ะส่งผลใหบุ้คคลนั้นเกิดความตั้งใจท่ีจะไม่กระทาํพฤติกรรมเหล่านั้นซํ้าอีก  

สรุปไดว้า่ทศันคติของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เกิดจากความเช่ือมัน่และความไวว้างใจต่อบริษทัหรือผูป้ระกอบการท่ี

ดาํเนินธุรกิจผ่านช่องทางออนไลนเ์พ่ือลดความเส่ียงจากการซ้ือสินคา้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้

ของผูบ้ริโภค โดยผูบ้ริโภคมกัตอ้งการท่ีจะซ้ือสินคา้จากผูท่ี้เป็นเจา้ของสินคา้หรือผูป้ระกอบการรายใหญ่มากกวา่การซ้ือ

สินคา้ผา่นตวัแทนจาํหน่ายหรือตวัแทนขาย และจะมีการซ้ือจากช่องทางออนไลนท่ี์มีการซ้ือเป็นประจาํ 

2) แนวคิดและทฤษฎีการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง (Subjective Norm)  

Fishbein, & Ajzen. (1980). ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง (Subjective Norm) เป็นการรับรู้

ของบุคคลต่อผูท่ี้มีความสําคญัหรือมีอิทธิพลกบับุคคลนั้น โดยผูท่ี้มีความสําคญัหรือผูท่ี้มีอิทธิพลนั้นมีความตอ้งการ

หรือไม่ตอ้งการใหบุ้คคลนั้นปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมเหล่านั้น Park et al. (1977). ไดอ้ธิบายในงานวิจยัเก่ียวกบั การ

แบ่งอิทธิพลของกลุ่มอา้งอิง สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  

1. กลุ่มอา้งอิงท่ีมีอิทธิพลต่อบุคคลทางดา้นขอ้มูล เป็นกลุ่มอา้งอิงท่ีมีอิทธิพลต่อบุคคลในดา้นการให้ขอ้มูลมี

ความเช่ียวชาญและมีความน่าเช่ือถือ การหาขอ้มูลจากกลุ่มอา้งอิงน้ีช่วยเพ่ิมความมัน่ใจในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ไดม้าก 

2. กลุ่มอา้งอิงท่ีมีอิทธิพลต่อบุคคลในดา้นบรรทดัฐานทางสงัคม เป็นกลุ่มอา้งอิงท่ีมีความสาํคญัต่อบุคคลใน

การประพฤติและปฏิบติัตามแบบอยา่งของกลุ่ม เพ่ือท่ีจะไดรั้บคาํชมเชยหรือรางวลั โดยเฉพาะการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

ส่วนใหญ่เป็นการตดัสินใจเพ่ือตอบสนองความพอใจของบุคคลรอบขา้งหรือกลุ่มเพ่ือน เพ่ือใหเ้ป็นท่ียอมรับของกลุ่ม  
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3. กลุ่มอา้งอิงท่ีมีอิทธิพลต่อบุคคลในดา้นค่านิยมการแสดงออก เกิดจากบุคคลท่ีตอ้งการจะเป็นเหมือนกลุ่ม

อา้งอิงท่ีมีความสาํคญัต่อตนเองจึงตอ้งการท่ีจะแสดงออกให้มีความคลา้ยกบัคนในกลุ่ม ซ่ึงเกิดจากท่ีบุคคลนั้นใช้กลุ่ม

อา้งอิงท่ีมีความสําคญัต่อตนเองเป็นตน้แบบในการแสดงออกถึงความเป็นตวัของตวัเอง และบุคคลท่ีไดรั้บอิทธิพลมา

จากกลุ่มอา้งอิงเน่ืองจากมีความชอบในกลุ่มและตอ้งการท่ีจะเป็นเหมือนกบัคนในกลุ่ม 

3) แนวคิดและทฤษฎีการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) 

Ajzen. (1991). ไดใ้หค้วามหมายของการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) ไวว้่าเป็น

การรับรู้ของบุคคลท่ีประเมินดว้ยประสบการณ์ในการท่ีจะกระทาํพฤติกรรมเหล่านั้น แสดงให้เห็นถึงความทรงจาํใน

ระยะสั้นหรือระยะยาว รวมถึงประสบการณ์ในอดีตท่ีผา่น โอกาสท่ีบุคคลเหล่านั้นเขา้ถึงไดจ้ะตอ้งมีความเป็นไปไดท่ี้จะ

ประสบความสาํเร็จในการแสดงพฤติกรรมความสนใจทางจิตวิทยามากกว่าการควบคุมท่ีเกิดข้ึน ความสามารถในการ

ควบคุมพฤติกรรมส่งผลต่อความตั้งใจและการกระทาํต่างๆ ซ่ึงความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมนั้นมีส่วนสําคญั

ในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ส่ิงท่ีสาํคญัคือความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมจะแตกต่างกนัอย่างมากกบัการรับรู้

สภาพการควบคุมตนเองของบุคคล (Locus of Control)  

จากแนวความคิดของ Rotter. (1966). ท่ีกล่าวถึงความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม หมายถึง การรับรู้ของ

ผูค้นเก่ียวกบัความสะดวกหรือความยากลาํบาก ในขณะท่ีความเช่ือเร่ืองอาํนาจควบคุมนาํมาสู่การกาํหนดวิถีชีวิตเป็น

ความคาดหวงัโดยทั่วไปท่ียงัคงแน่วแน่ในสถานการณ์และรูปแบบของการกระทาํ ความสามารถในการควบคุม

พฤติกรรมจะแตกต่างกนัในสถานการณ์และการกระทาํนั้นๆ ดงันั้นผูค้นอาจเช่ือว่าโดยทัว่ไปผลลพัธ์จะถูกกาํหนดโดย

พฤติกรรมของตวัเอง (การควบคุมภายในตน) แต่ในขณะเดียวกนัผูค้นอาจเช่ือว่าโอกาสท่ีจะเป็นนั้นมีนอ้ยมากเช่นกนั 

(ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมตํ่า)  

              4) แนวคิดและทฤษฎีความตั้งใจเชิงพฤติกรรม (Behavioral Intention) 

A j z e n. (1 9 9 1). ใหค้วามหมายของความตั้งใจเชิงพฤติกรรมไวว้า่เป็นความพยายามหรือความตั้งใจท่ีบุคคล

เหล่านั้นจะกระทาํพฤติกรรมเหล่านั้นตามท่ีไดต้ั้งใจไว ้ ซ่ึงความตั้งใจจะเกิดข้ึนไดต้อ้งไดรั้บอิทธิพลมาจาก 3 ดา้น ไดแ้ก่  

1) ทศันคติ (Attitude) ถา้บุคคลเหล่านั้นมีทศันคติดา้นบวกต่อการกระทาํจะส่งผลใหเ้กิดความตั้งใจท่ีจะกระทาํ

พฤติกรรมเหล่านั้นมากข้ึน แต่มีทศันคติดา้นลบจะส่งผลใหบุ้คคลนั้นเกิดความตั้งใจท่ีจะไม่กระทาํพฤติกรรมเหล่านั้นซํ้า 

2) การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง (Subjective Norm) โดยกลุ่มอา้งอิงเป็นกลุ่มท่ีมีความสาํคญัและมีอิทธิพลอยา่งมาก

ต่อบุคคลทางดา้นทศันคติและความตั้งใจเชิงพฤติกรรม ส่วนใหญ่เกิดจากการท่ีบุคคลเหล่านั้นรับรู้ถึงแรงกดดนัจากคนท่ี

มีความสาํคญัหรือบุคคลท่ีมีอิทธิพลรอบขา้ง ส่งผลใหป้ฏิบติัหรือกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงในการแสดงพฤติกรรมนั้นออกมา   

5) การับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) กล่าวได้ว่าการรับรู้ของ

บุคคลท่ีมีต่อประสบการณ์ในอดีตจะแตกต่างกนัไปตามประสบการณ์ท่ีเจอส่งผลใหเ้กิดความตั้งใจในรูปแบบท่ีแตกต่าง 
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สรุปความตั้งใจเชิงพฤติกรรมเกิดจากความตั้งใจของบุคคลท่ีจะแสดงพฤติกรรมต่างๆนั้นออกมา โดยข้ึนอยู่กบั

ทศันคติ การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ท่ีมีความสัมพนัธ์ก่อใหเ้กิดการ

แสดงออกเป็นพฤติกรรม โดยพฤติกรรมนั้นมีความแตกต่างกนัออกไปข้ึนอยูก่บัแต่ละตวับุคคล  

6) แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ (Intention to buy)  

Schiffman and Kanuk. (1994). ไดใ้หค้วามหมาย กระบวนการตดัสินใจซ้ือไวว้่าเป็นขั้นตอนหรือกระบวนการ

เลือกซ้ือสินคา้จากทางเลือกท่ีผูบ้ริโภคเป็นผูพิ้จารณา โดยทางเลือกจะมีตั้งแต่สองทางข้ึนไป ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริโภค

ทั้งดา้นจิตใจหรือความรู้สึกนึกคิด รวมถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในช่วงระยะเวลาหน่ึง จากทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค

ของ Kotler and Keller. (2012).ไดอ้ธิบายถึงขั้นตอนกระบวนการตดัสินใจซ้ือโดยแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน กระบวนการแต่ละ

ขั้นตอนมีสาํคญัอยา่งยิ่ง โดยเฉพาะขั้นตอนพฤติกรรมหลงัการซ้ือเป็นส่ิงสาํคญักบันกัการตลาด เพ่ือใชป้ระเมินความพึง

พอใจของลูกคา้ท่ีไดซ้ื้อสินคา้หรือบริการไป ซ่ึงอาจทาํใหลู้กคา้กลบัมาซ้ือซํ้าหรือเลิกซ้ือ กระบวนการดงัต่อไปน้ี 

แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ (The stages of the buying decision process) 

 

 

 

ท่ีมา : Kotler and Keller. (2012). 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในตลาดพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (Electronic Commerce) หรือพฤติกรรมผูบ้ริโภคแบบ

ออนไลน์นั้ นมีลักษณะท่ีแตกต่างไปจากพฤติกรรมผู ้บริโภคแบบออฟไลน์ท่ี ซ้ือขายสินค้าผ่านหน้าร้านด้วย

สภาพแวดลอ้มท่ีต่างไปจากร้านคา้ทัว่ไป ไม่สามารถจบัตอ้งสินคา้ได ้ผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือสินคา้ดว้ยตวัเองโดยและไม่มี

การใหค้าํแนะนาํจากพนกังานขาย ไม่มีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย เพราะฉะนั้นรูปแบบการนาํเสนอสินคา้และ

บริการผา่นเวบ็ไซตจึ์งมีความสาํคญัอยา่งยิ่งในการสร้างความดึงดูดเพ่ือใหผู้บ้ริโภคเกิดความสนใจในการเลือกซ้ือสินคา้  

Rohm, A.J. & Swaminathan, V. (2004). ไดศึ้กษาเก่ียวกบัแรงจูงใจของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินคา้ออนไลน์ 

ซ่ึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือออนไลน์มีความแตกต่างจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือผา่นทางหนา้ร้าน โดยสามารถ

จาํแนกผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือสินคา้ออนไลน์ออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ ประเภทท่ี 1 กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีช่ืนชอบความสะดวก

และความสบายในการซ้ือสินคา้ออนไลน์ ประเภทท่ี 2 กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมองหาความหลากหลายของสินคา้และบริการใน

การซ้ือสินคา้ออนไลน ์ประเภทท่ี 3 กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการความหลากหลายในการซ้ือสินคา้ออนไลน ์และประเภทท่ี 4 

กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใหค้วามสาํคญักบัร้านคา้ เลือกซ้ือสินคา้จากร้านคา้ออนไลนเ์ดิมเป็นประจาํจนทาํใหเ้กิดความไวว้างใจ 

พฤติกรรมหลงั

การซ้ือ  

(Post-Purchase 

Behavior) 

การตดัสินใจ

ซ้ือ  

(Purchase 

Decision)   

การประเมิน

ทางเลือก  

(Evaluation of 

Alternative) 

การคน้หา

ขอ้มูล  

(Information 

Search) 

การตระหนกั

ถึงปัญหา  

(Problem 

Recognition) 
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วธีิการศึกษา  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูล

โดยใชแ้บบสอบถาม โดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูบ้ริโภคท่ีมีประสบการณ์ในการซ้ือสินคา้และบริการโดยใช้

คูปองอิเลก็ทรอนิกส์ส่วนลดผา่นทางเวบ็ไซต ์ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน และมีอายตุั้งแต่ 18-50 ปี 

 การกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างในกรณีไม่ทราบจาํนวนประชากร จากสูตรของคอแครน (Cochran, 1977) ท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ (Confidence Level) 95% หรือระดบันยัสาํคญั 0.05 และยอมความคลาดเคล่ือน (Margin of Error, H) 

ในระดบั ±5% จากการคาํนวณกลุ่มตวัอยา่งไดจ้าํนวน 384 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 

4  ส่วน 1) ประกอบดว้ยแบบสอบถามคดักรองซ่ึงขอ้มูลส่วนน้ีเป็นขอ้มูลส่วนสาํคญัท่ีใชใ้นการคดัเลือกกลุ่มเป้าหมาย

ตรงกับคุณสมบัติตามท่ีได้กําหนดไว  ้2) แบบสอบถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของผูบ้ริโภคในการใช้คูปอง

อิเล็กทรอนิกส์ซ้ือสินคา้ผ่านทางเว็บไซต์ 3) แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ 4) 

แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายได ้

ทาํการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน โดยแบ่งเป็นการเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่เป็นไปตามโอกาสทางสถิติและ

การเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นไปตามโอกาสทางสถิติ ขั้นตอนท่ี 1 การสุ่มตวัอย่างแบบง่ายใชวิ้ธีการเลือกสุ่มตวัแทนเขต

กรุงเทพฯ จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Random.org จาํนวน 6 เขต ขั้นตอนท่ี 2 การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง จากการ

กาํหนดสถานท่ี จากท่ีท่ีมีโอกาสพบกลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุด ไดแ้ก่ สถานบริการ สถานท่ีจดัจาํหน่ายสินคา้ แกล่งท่องเท่ียว 

สถานท่ีราชการ  สถานศึกษา และอาคารสาํนกังาน ขั้นตอนท่ี 3 การสุ่มตวัอย่างตามความสะดวกเป็นการใชวิ้ธีการแจก

แบบสอบถามให้แก่กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเวลาและสมคัรใจในการตอบแบบสอบถาม จากนั้นนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูล ดว้ย

ค่าสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ในการทดสอบ

สมมติฐาน โดยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ 

ผลการศึกษา 

1) ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง 

ผลการศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 384 คนส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง จาํนวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 68  มีอายุ 18-27 ปี จาํนวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 52.1 สอดคลอ้งกบั

รายงานผลการสาํรวจพฤติกรรมผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตไทย (สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์, 2560) พบว่าผูต้อบ

แบบสาํรวจส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุ 18-37 ปี ซ้ือสินคา้และบริการมากท่ีสุด สถานภาพโสด จาํนวน 283 คน คิด

เป็นร้อยละ 73.7 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 69.5 อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 

177 คน คิดเป็นร้อยละ 46.1 และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-25,000 บาท จาํนวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 55.7 
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 2) ขอ้มูลพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ 

ผลการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 384 คนใช้

อินเทอร์เน็ตต่อวนัเฉล่ียตํ่าสุด 2 ชัว่โมงและใชสู้งถึง 13 ชัว่โมง โดยมีค่าเฉล่ียการใชง้านอยู่ท่ี 6.760 หรือ 7 ชัว่โมงต่อวนั 

(S.D. = 2.635) ความถี่ในการซ้ือสินคา้ออนไลนน์้อยกว่า 1 คร้ังต่อเดือน และสูงสุดจาํนวน 7 คร้ังต่อเดือน (S.D. = 

1.683) สอดคลอ้งกบัผลสํารวจพฤติกรรมผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทย ในปีพ.ศ. 2556 ใชเ้วลาโดยประมาณอยู่ท่ี

จาํนวน 7.2 ชัว่โมงต่อวนั (สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์, 2560) ค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้ออนไลนต์ํ่าสุด 

100 บาทต่อคร้ัง และสูงสุด 8,000 บาทต่อคร้ัง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียในการซ้ือสินคา้ออนไลน์อยู่ท่ี 1,535 บาท (S.D. = 1384.904)  

ประเภทสินคา้ท่ีสนใจคือแฟชัน่/เคร่ืองแต่งกาย ช่องทางท่ีส่วนใหญ่ใชซ้ื้อสินคา้ออนไลน์คือ เฟสบุ๊ค (Facebook) โดย

ตนเองเป็นผูต้ดัสินใจในการเลือกซ้ือ และเวบ็ไซตท่ี์นิยมเขา้ใชง้านบ่อยสุดไดแ้ก่ Youtube.com  

3) ผลการวิเคราะห์ระดบัความเช่ือมัน่ของปัจจยัดา้นทศันคติ การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง การรับรู้ความสามารถ

ในการควบคุมพฤติกรรม 

ผลการศึกษาขอ้มูลแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 384 คน พบวา่ตวัแปรดา้นทศันคติต่อพฤติกรรม มีค่า

สมัประสิทธ์ิแอลฟาอยูท่ี่ 0.871 จาํนวน 4 คาํถาม การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง มีค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาอยูท่ี่ 0.832 จาํนวน 5 

คาํถาม การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม มีค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาอยูท่ี่ 0.858  จาํนวน 5 คาํถาม โดยค่า

สมัประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach's Alpha) ท่ีมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.70-0.90 อยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้(ธานินทร์ ศิลป์จารุ,2550)  

4) ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็น 

จากผลการศึกษาขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 384 คน พบวา่ระดบัความคิดเห็นของปัจจยัดา้นทศันคติ

ต่อพฤติกรรมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.587 (S.D. = 0.145) ระดบัความคิดเห็นของปัจจยัดา้นการคลอ้ย

ตามกลุ่มอา้งอิงโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.668 (S.D. =0.1457) ตามดว้ยระดบัความคิดเห็นของปัจจยัดา้น

การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.496 (S.D. = 0.182) ตามดว้ย

ระดบัความคิดเห็นของปัจจยัดา้นความตั้งใจเชิงพฤติกรรมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.405 (S.D. = 0.202) 

5) ผลการทดสอบสมมุติฐานงานวิจยั 

 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัดา้นทศันคติ การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง

และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมกบัความตั้งใจใชคู้ปองอิเลก็ทรอนิกส์ส่วนลดของผูบ้ริโภคในการ

ซ้ือสินคา้ผา่นทางเวบ็ไซต ์ 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

ตวัแปรพยากรณ์ ßeta t p-Value Tolerance VIF Cronbach’s 

Alpha 

ค่าคงท่ี  3.065 0.00    

ทศันคติต่อพฤติกรรม 0.631 15.967 0.00 0.989 1.011 0.871 

การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง  0.075 1.892 0.05 0.989 1.011 0.832 

การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 0.002 0.049 0.96 0.999 1.001 0.858 

จากขอ้มูลตารางท่ี 1 ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นทศันคติต่อพฤติกรรมมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจใชคู้ปอง

อิเล็กทรอนิกส์ส่วนลดอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 (ß = 0.631, Cronbach’s Alpha = 0.871, P-Value = 0.00, VIF = 

0.989, Tolerance = 1.011) และปัจจยัดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจใชคู้ปองอิเลก็ทรอนิกส์

ส่วนลดอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 (ß = 0.075, Conbach’s Alpha = 0.832, P-Value = 0.05, VIF = 0.989, Tolerance 

= 1.011) และปัจจยัดา้นการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมไม่มีความสัมพนัธ์กับความตั้ งใจใช้คูปอง

อิเลก็ทรอนิกส์ส่วนลด (ß = 0.002, Conbach’s Alpha = 0.858, P-Value = 0.96, VIF = 1.001 , Tolerance = 0.999) 

อภิปรายผล 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นทศันคติต่อพฤติกรรม (Attitude toward the Behavior) 

จากการศึกษาพบว่าทศันคติต่อพฤติกรรมมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจใชคู้ปองอิเล็กทรอนิกส์ส่วนลดของ

ผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้ผา่นเวบ็ไซต ์ท่ีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้จากการวิเคราะห์ขอ้มูล

พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบัขั้นตอนวิธีการใชง้านท่ีง่ายไม่ยุ่งยาก ทาํดว้ยตนเองได ้และมีความสะดวกสบาย 

สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ Jemila Dani N. (2017). ได้ทาํการศึกษาเร่ือง ทัศนคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการซ้ือสินคา้

ออนไลน์ จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคนั้นไดใ้หค้วามสาํคญักบัความสะดวกสบายและความง่ายในการใชง้าน อีกทั้งยงั

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของธิดารัตน ์ปสนันสิ์ริคุณ. (2559). ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองทศันคติการซ้ือสินคา้และบริการออนไลน์ของ

ประชาชนในจงัหวดัชลบุรี พบว่าการมีทศันคติดา้นพฤติกรรมท่ีมากข้ึนเกิดจากความสะดวกสบายซ้ือสินคา้ได้ทุกท่ี 

ช่องทางชาํระเงิน ความถ่ีในการซ้ือและการรีวิวส่งผลใหมี้พฤติกรรมการตั้งใจซ้ือสินคา้และบริการออนไลนท่ี์มากข้ึน  

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง (Subjective Norm)  

จากการศึกษาพบวา่การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจใชคู้ปองอิเลก็ทรอนิกส์ส่วนลดของ

ผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้ผา่นเวบ็ไซต ์ท่ีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้จากการวิเคราะห์ขอ้มูล

พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่ากลุ่มอา้งอิงมีอิทธิผลต่อผูบ้ริโภคในการโน้มน้าวและมีผลต่อการตัดสินใจถา้
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ผูบ้ริโภคไม่มีประสบการณ์จะมีความเช่ือว่ากลุ่มอา้งอิงจะเป็นผูใ้หค้าํแนะนาํไดดี้กว่าการทดลองดว้ยตนเอง สอดคลอ้ง

กบัการศึกษางานวิจยัของณชัญธ์นนั พรมมา. (2558). ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพ

ของผูบ้ริโภค จากการศึกษาพบว่าผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบักลุ่มอา้งอิง แสดงให้เห็นจากการท่ีผูบ้ริโภครับรู้ถึงแรง

กดดนัจากบุคคลมีอิทธิพลรอบขา้ง ไดแ้ก่ บุคคลในครอบครัว เพ่ือนสนิท ท่ีตอ้งการใหแ้สดงพฤติกรรมเหล่านั้นออกมา

ในเร่ืองการใส่ใจสุขภาพ หากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีความตั้งใจเป็นบวกผูบ้ริโภคกจ็ะกระทาํพฤติกรรมนั้นตามมา  

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control)  

จากการศึกษาพบว่าการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมไม่มีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจใชคู้ปอง

อิเลก็ทรอนิกส์ส่วนลดของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้ผ่านเวบ็ไซต ์ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้จากการวิเคราะห์

พบว่ากลุ่มตวัอย่างรับรู้ถึงการใช้และไม่ใช้คูปองอิเล็กทรอนิกส์ส่วนลดว่าไม่มีความแตกต่างจากการซ้ือสินคา้หรือ

บริการตามร้านคา้ทัว่ไปมากนกั โดยเฉพาะความเช่ือในการรับรู้และความสามารถของตนเองไม่มีอิทธิพลต่อการกระทาํ

ส่ิงต่างๆ รวมถึงรูปแบบความคิดและปฏิกิริยาทางอารมณ์ จึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของประพล เปรมทองสุข และ

คณะ. (2555). ท่ีศึกษาเร่ือง แบบจาํลองความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัท่ีมีต่อพฤติกรรมการซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของ

นักศึกษาในจงัหวดัชลบุรี จากการศึกษาพบว่าตวัแปรการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมซ้ือโทรศัพท์

เคล่ือนท่ีไดรั้บอิทธิพลทางตรงจากตวัแปรความเช่ือเก่ียวกบัปัจจยัควบคุมพฤติกรรมการซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในทางบวก

สูง มีแนวโนม้ทาํใหก้ารรับความรู้ความสามารถในการควบคุมต่อพฤติกรรมการซ้ือโทรศพัทสู์งตามดว้ย  

ข้อเสนอแนะ 

1. ผูป้ระกอบการควรสร้างทศันคติท่ีดีต่อธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ โดยรสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีและเวบ็ไซตดู์มี

ความน่าเช่ือถือ ไดแ้ก่ การนาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ท่ีถูกตอ้งครบถว้น ขั้นตอนการสั่งซ้ือและชาํระเงินท่ีสะดวก การ

จดัส่งสินคา้ท่ีตรงต่อเวลา รวมถึงการโตต้อบของพนกังานท่ีรวดเร็วและความเตม็ใจในการตอบคาํถาม เป็นตน้ 

2. ผูป้ระกอบการและนกัการตลาดควรใหค้วามสาํคญักบักลุ่มอา้งอิง โดยใชก้ลยทุธ์การส่งเสริมการขายดว้ยการ

โฆษณาจากบุคคลท่ีมีช่ือเสียง ดารา นกัแสดง เพราะเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการนาํเสนอผา่นส่ือสังคม หรือการส่งเสริม

การขายดว้ยการใชพ้นกังานขายท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในการใหค้าํแนะนาํหรือรีวิวจากผูท่ี้ซ้ือสินคา้ก่อนหนา้น้ี เพราะ

หากผูบ้ริโภคไม่มีประสบการณ์ ผูบ้ริโภคก็จะมีความเช่ือว่ากลุ่มอา้งอิงท่ีใหค้าํแนะนาํไดดี้กว่าการทดลองเองโดยไม่ได้

สอบถามจากกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ 

3. ผูป้ระกอบการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ควรทาํการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ของ

ผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ประเภทของสินคา้ ราคา รวมถึงพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ต ไดแ้ก่ ช่องทางท่ีผูบ้ริโภคนิยมใช ้โดย

อนาคตอาจขยายช่องทางในการขายสินคา้ไปบนแอพพลิเคชัน่ เป็นตน้ 
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บทคดัย่อ 
 

     การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ของจาํนวนผูสู้งอายใุนประเทศไทยต่อดชันีราคากลุ่มหลกัทรัพย์

กลุ่มบริการการแพทย ์และเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคากลุ่มหลกัทรัพยก์ลุ่ม

บริการการแพทย ์ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาพิจารณาไดแ้ก่ จาํนวนผูสู้งอายใุนประเทศไทย (OLD) อตัราการเติบโตของ

จาํนวนประชากรในประเทศ (GP) จาํนวนผูป่้วยในโรงพยาบาลเฉล่ียต่อวนั (SICK) จาํนวนเตียงในโรงพยาบาลเฉล่ียต่อ

วนั (BED) ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) ค่าใชจ่้ายการสาธารณสุขของภาครัฐ (GOV) ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์Nikkei (NIKKEI) ดชันีอุตสาหกรรมดชันี

ดาวโจนส์ ประเทศไทย (DJIA) และราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดโลก (MSCI) เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือน

ตุลาคมพ.ศ. 2561 รวมทั้งหมด 46 เดือน ดว้ยวิธีการสมการถดถอยเชิงซอ้นโดยวิธีประมาณค่ากาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด  

     จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อดชันีราคากลุ่มหลกัทรัพยก์ลุ่มบริการการแพทย ์ คือจาํนวนผูสู้งอายุ (OLD) 

อัตราการเติบโตของจํานวนประชากรในประเทศ (GP) ค่าใช้จ่ายการสาธารณสุขของภาครัฐ (GOV) ดัชนีราคา

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) และดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์Nikkei (NIKKEI)  

ท่ีระดบันัยสําคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่มากกว่าร้อยละ 90 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับดชันีราคากลุ่ม

หลกัทรัพยก์ลุ่มบริการการแพทย ์  

คาํสาํคญั : ปัจจยัทางเศรษฐกิจ, ดชันีราคากลุ่มหลกัทรัพยก์ลุ่มบริการการแพทย ์
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Abstract 

     This research aims to know the effect of change of the Number of Elderly People in Thailand with Healthcare Stock 

Price and the study of economic Factors affecting the Healthcare Stock Price. The Economic factors used in this study 

are the Number of Elderly People in Thailand (OLD), Growth rate of People in Thailand (GP), the Number of patient 

in hospital per day (SICK), the Number of bed in hospital per day (BED), Consumer Confidence Index (CCI), 

Government Healthcare expenses (GOV), The Stock Exchange of Thailand (SET) Nikkei Indexes (NIKKEI), Dow 

Jones Industrial Average (DJIA) and Morgan Stanley Capital International (MSCI) The monthly data of January 2015 

to October 2018; 46 months in total. Multiple Linear Regressions with Ordinary Least Squares (OLS) is used to analyze 

the data.  

     The results shows that, The Economic factors affecting the Healthcare Stock Price is the Number of Elderly People 

in Thailand (OLD), the Population growth rate (GP), the Stock Exchange of Thailand (SET) and the Nikkei Stock 

Average (NIKKEI) at the significance level of 0.10.  

Key Words: The Economic factors, Healthcare Stock Price 

 

บทนํา 

 

     ในอดีตผูค้นเลือกวิธีการออมเงินในรูปเงินฝากธนาคารท่ีมีความเส่ียงตํ่า แต่ผลตอบแทนท่ีไดรั้บกต็ํ่ากวา่อตัราเงินเฟ้อ

ในปัจจุบนัเช่นกนั ในวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีไดส้นใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของจาํนวนผูสู้งอายใุนประเทศไทย และดชันี

ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มบริการการแพทยซ่ึ์งในท่ีน้ีหมายถึงดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เน่ืองจากประเทศไทยกาํลงัเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายจุากวารสารส่งเสริมการลงทุน ปีท่ี 27 ฉบบั

ท่ี 4 เมษายน 2559 หวัขอ้สงัคมผูสู้งอาย ุไดก้ล่าวถึงโลกของเราไดเ้ขา้สู่สงัคมสูงอาย ุ(Aging  Society) ตั้งแต่ปี 2538 และ

ขอ้มูลในวารสารกล่าววา่ขอ้มูลรายไดข้องโรงพยาบาลท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย ์ในช่วงปี 2546 - 2557  มีการเติบโต ปีละ

กวา่ร้อยละ 30 โดยรายไดเ้พ่ิม จากประมาณ 3,000 ลา้นบาท  ในปี 2546  เป็นราว 57,000 ลา้นบาท ในปี 2557 เม่ือรายได้

เพ่ิมข้ึนส่งผลต่อมูลค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพยแ์ละจะส่งผลต่อมูลค่าหุน้กลุ่มบริการการแพทยไ์ดอ้ยา่งแน่นอน  ปัจจยั

นอกเหนือจากปัจจยัการเพ่ิมข้ึนของจาํนวนผูสู้งอายใุนประเทศไทยท่ีไดน้าํมาใชป้ระกอบการวิเคราะห์ของหุน้กลุ่ม

บริการการแพทย ์ การศึกษาคร้ังน้ีไดน้าํปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาจากงานวิจยัท่ีไดตี้พิมพใ์นวารสาร ประกอบกบัทฤษฎีท่ีคาด

วา่จะเก่ียวขอ้ง เพ่ือทราบถึงท่ีมาและความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระทุกตวัท่ีมีผลต่อตวัแปรตามไดถู้กตอ้งและทนัสมยั

มากข้ึน 
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     วตัถุประสงคข์องการวิจยั การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือศึกษาการเพ่ิมข้ึนของจาํนวนผูสู้งอายใุนประเทศ

ไทย วา่มีอิทธิพลต่อดชันีราคากลุ่มหลกัทรัพยก์ลุ่มบริการการแพทยใ์นทิศทางใด และเพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ของตวั

แปรอิสระทั้งหมดวา่มีผลกระทบอยา่งไรต่อดชันีราคากลุ่มหลกัทรัพยก์ลุ่มบริการการแพทยต์รงตามงานวิจยัในอดีต

หรือไม่ ซ่ึงจะเช่ือมโยงกบัประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคือคาดวา่ผูอ่้านจะไดท้ราบถึงความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระและ

ตวัแปรตามแต่ละตวั วา่มีความสมัพนัธ์กบัดชันีราคากลุ่มหลกัทรัพยก์ลุ่มบริการการแพทยใ์นทิศทางความสัมพนัธ์ใด 

เพ่ือนาํไปใชศึ้กษาต่อหรือนาํไปวางแผนการลงทุนไดอ้ยา่งเหมาะสม     ขอบเขตของการวิจยั จะทาํการศึกษาเป็นรูปแบบ

ทุติยภูมิ (secondary data) โดยเกบ็ขอ้มูลเป็นรายเดือน ระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนตุลาคมพ.ศ. 

2561 รวมทั้งหมด 46 เดือน โดยมีตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา คือจาํนวนผูสู้งอายใุนประเทศไทย อตัราการเติบโตของ

จาํนวนประชากรในประเทศ จาํนวนผูป่้วยในโรงพยาบาลเฉล่ียต่อวนั จาํนวนเตียงในโรงพยาบาลเฉล่ียต่อวนั ดชันีความ

เช่ือมัน่ผูบ้ริโภค ค่าใชจ่้ายการสาธารณสุขของภาครัฐ ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดชันี

ราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์Nikkei ดชันีอุตสาหกรรมดชันีดาวโจนส์ ประเทศไทย ราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดโลก 

รวมทั้งส้ิน 10 ตวัแปรอิสระ โดยมีตวัแปรตามคือดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มบริการการแพทยแ์ละสามารถระบุลงใน

กรอบแนวคิดได ้ดงัน้ี 

ตารางที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษา 

ตวัแปรอสิระ ทิศทางความสัมพนัธ์ ตวัแปรตาม 

จาํนวนผูสู้งอายใุนประเทศไทย (OLD) ทิศทางเดียวกนั 

ดชันีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่ม

บริการการแพทย ์

(HEALTH) 

อตัราการเติบโตของจาํนวนประชากรในประเทศ (GP) ทิศทางเดียวกนั 

จาํนวนผูป่้วยในโรงพยาบาลเฉล่ียต่อวนั (SICK) ทิศทางเดียวกนั 

จาํนวนเตียงในโรงพยาบาลเฉล่ียต่อวนั (BED) ทิศทางเดียวกนั 

ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) ทิศทางตรงขา้ม 

ค่าใชจ่้ายการสาธารณสุขของภาครัฐ (GOV) ทิศทางเดียวกนั 

ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ทิศทางเดียวกนั 

ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์Nikkei (NIKKEI) ทิศทางเดียวกนั 

ดชันีอุตสาหกรรมดชันีดาวโจนส์ ประเทศไทย (DJIA) ทิศทางเดียวกนั 

ราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดโลก (MSCI) ทิศทางเดียวกนั 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

     1.แนวคิดเกีย่วกบัการประเมนิดัชนีราคากลุ่มหลกัทรัพย์ 
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     Malthus (1820) กล่าววา่มนุษยมี์ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีควบคู่ไปกบัการเพ่ิมข้ึนของจาํนวนประชากรส่งผลให้

จาํนวนประชากรมีผลต่อราคากลุ่มหลกัทรัพยใ์นทิศทางเดียวกนั 

     Gordon (1962) กล่าววา่การประเมินมูลค่าหุน้ โดยคาดการณ์วา่เม่ือเงินปันผลเพ่ิมข้ึน จะส่งผลใหร้าคาหุน้เพ่ิมข้ึน 

     Rose and Ron (1986) กล่าววา่การระบุปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคเหล่าน้ีมีความสาํคญัต่อประเมินมูลค่าหุน้ เช่น อตัรา

เงินเฟ้อ ดชันีการผลิตภาคอุตสาหกรรม ดชันีความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน และอตัราผลตอบแทน ซ่ึงในทางปฏิบติัอาจจะ

ใชด้ชันีตลาดท่ีมีขอ้มูลเป็นรายเดือนแทนปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคซ่ึงมีการเกบ็ขอ้มูลนอ้ยเกินกวา่จะทาํการวิเคราะห์

ได ้แต่บางปัจจยัท่ีมีการเกบ็ขอ้มูลอยา่งต่อเน่ืองจะสามารถใชข้อ้มูลโดยตรงได ้

     Ross (2519) กล่าววา่การกาํหนดราคาดชันีหลกัทรัพยส์ามารถทาํไดด้ว้ยแบบจาํลอง โดยราคาดชันีหลกัทรัพยมี์

ความสมัพนัธ์กบัปัจจยัต่างๆ ราคาดชันีหลกัทรัพยค์วรมีค่าเท่ากบัมูลค่าท่ีคาํนวณออกมาจากแบบจาํลอง แต่เพราะมูล

ค่าท่ีคาํนวณไม่เท่ากบัมูลค่าในตลาดส่งผลใหเ้กิดการทาํกาํไรจากส่วนต่างของราคาได ้

     HELFERT (2544) กล่าววา่กาํไรสุทธิมาจากรายไดท้ั้งหมดหลงัหกัค่าใชจ่้ายทั้งหมดรวมกบัตน้ทุนทางการเงินและ

ค่าใชจ่้ายทางภาษี ทาํใหข้ยายความท่ีไดก้ล่าวไวใ้นก่อนหนา้น้ีคือเม่ือรายไดข้องกลุ่มธุรกิจบริการการแพทยเ์พ่ิมข้ึน จะมี

โอกาสจะทาํใหก้าํไรสุทธิเพ่ิมมากข้ึนตามไปดว้ย 

     จากแนวคิดการประเมินดชันีราคากลุ่มหลกัทรัพยส์ามารถอธิบายเก่ียวกบัการเลือกตวัแปรอิสระทั้งหมดซ่ึงคาดวา่ตวั

แปรท่ีกล่าวมาแปรมีความสมัพนัธ์กบัดชันีราคาหุน้กลุ่มบริการการแพทยใ์นทิศทางเดียวกนัยกเวน้ดชันีความเช่ือมัน่

ผูบ้ริโภคจะมีความสมัพนัธ์กบัดชันีราคาหุน้กลุ่มบริการการแพทยใ์นทิศทางตรงขา้มเพียงตวัแปรเดียว โดยอา้งอิงจาก

งานวิจยัในอดีต 

     2.การอ้างองิตวัแปรอสิระจากงานวิจยัในอดตี 

     รัชนี รุ่งศรรีตนัวงศ์ (2553) กล่าววา่ดชันีดาวโจนส์ซ่ึงมีความสมัพนัธ์ระดบันยัสาํคญัร้อยละ 99 ในทิศทางเดียวกนักบั

ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET 50  

     ยิง่รัก ปริยานนท์ (2553) กล่าววา่ดชันีราคาหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยซ่ึงมีความสัมพนัธ์ระดบั

นยัสาํคญัร้อยละ 99 ในทิศทางเดียวกนักบัราคาหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจการแพทยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย   

     อธิวฒัน์ วงศ์ประไพโรจน์ (2554) กล่าววา่ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค และดชันีค่าเงินบาทมีความสมัพนัธ์กบัดชันี

ราคาหุน้กลุ่มการแพทย ์หรือ มีอิทธิพลต่อการเคล่ือนไหวของราคาหุน้ในกลุ่มการแพทย ์ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 83 

โดยดชันี ค่าเงินบาทมีความสมัพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกบัดชันีราคาหุน้กลุ่มการแพทย ์และดชันีความเช่ือมัน่ ผูบ้ริโภคมี

ความสมัพนัธ์กนัในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหุน้กลุ่มการแพทย ์ 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 552



     สุวมิล สังขทับทิมสังข (2554) กล่าววา่อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุน้ ดชันีอุตสาหกรรมดาวนโ์จนส์ อตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา อตัราเงินเฟ้อ มีอิทธิพลต่อดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 91.90 โดยอตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุน้ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์

สหรัฐอเมริกามีความสมัพนัธ์กนัในทิศทางตรงขา้มกบัมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ

ดชันีอุตสาหกรรมดาวนโ์จนส์มีความสมัพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนักบัมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

     วธิเวธน์ เลาหวชัิยรัชต์ (2556) กล่าววา่ราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดโลกเป็นปัจจยัท่ีอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคา

หลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดดี้ท่ีสุด ในขณะท่ีปัจจยัอ่ืนๆสามารถอธิบายความสมัพนัธ์ไดน้อ้ย 

     พงศ์พนัธ์ ด่านวรรธนกลุ (2556) กล่าววา่ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์มีอิทธิพลต่อดชันีราคาหุน้กลุ่มอุตสาหกรรม

บริการท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 98.65 โดยดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์มีความสมัพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกบัมี

อิทธิพลต่อดชันีราคาหุน้กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ  

     วรินญา ทักษณิวรรตกลุ (2556) กล่าววา่ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์Nikkei (NIKKEI225) มีอิทธิพลต่อ

ราคาหุน้ บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน)  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพย ์ Nikkei มีความสมัพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกบัมีอิทธิพลต่อราคาหุน้ บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั 

(มหาชน)  

 

วธีิการวจิัย 

     1.การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     การศึกษาใชข้อ้มูลประเภททุติยภูมิ (Secondary data) ขอ้มูลท่ีรวบรวมเป็นขอ้มูลรายเดือน ระยะเวลาตั้งแต่เดือน

มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนตุลาคมพ.ศ. 2561 รวมทั้งหมด 46 เดือน โดยแบ่งออกเป็นตวัแปรตามคือ ดชันีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มบริการการแพทย ์ และตวัแปรอิสระดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดน้าํ

ขอ้มูลมาจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนตวัแปรอิสระท่ีเหลือมีท่ีมาคือจาํนวนผูสู้งอาย ุ อตัราการเติบโตของ

จาํนวนประชากรในประเทศ จาํนวนผูป่้วยในโรงพยาบาลเฉล่ียต่อวนั และจาํนวนเตียงในโรงพยาบาลเฉล่ียต่อวนั ไดเ้กบ็

ขอ้มูลจากสาํนกังานสถิติแห่งชาติ โดยจาํนวนผูป่้วยในโรงพยาบาลเฉล่ียต่อวนั และจาํนวนเตียงในโรงพยาบาลเฉล่ียต่อ

วนั ไดใ้ชข้อ้มูลเปรียบเทียบขอ้มูลรายปีจากสาํนกังานสถิติแห่งชาติ และขอ้มูลรายเดือนของโรงพยาบาลเอกชนและ

โรงพยาบาลรัฐบาลท่ีมีความน่าเช่ือถือ  ค่าใชจ่้ายการสาธารณสุขของภาครัฐ ไดน้าํขอ้มูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย  

ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์ Nikkei ไดน้าํขอ้มูลจากตลาดหลกัทรัพยโ์ตเกียว ดชันีอุตสาหกรรมดชันีดาว
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โจนส์ไดน้าํขอ้มูลจากตลาดหลกัทรัพยส์หรัฐฯ ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคไดน้าํขอ้มูลจากกองสารสนเทศและดชันี

เศรษฐกิจการคา้ และราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดโลกไดน้าํขอ้มูลจากบริษทัหลกัทรัพย ์Fusion Media Limited 

     2.วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

     การวิเคราะห์ขอ้มูลอา้งอิงจากทฤษฎีการวิเคราะห์ดว้ยสมการถดถอยในท่ีน้ีจะทาํการวิเคราะห์แบบตวัแปรอิสระ

มากกวา่ 1 ตวัแปร ทาํใหก้ารใชแ้บบจาํลองของทฤษฎีการวิเคราะห์ดว้ยสมการถดถอย จะทาํการวิเคราะห์ตาม

แบบจาํลองการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เป็นการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวั

แปรตาม จาํนวน 1 ตวัแปร และตวัแปรอิสระจาํนวน 2 ตวัแปรข้ึนไป โดยท่ีมีความสมัพนัธ์อยูใ่นรูปเชิงเสน้ ในการ

วิเคราะห์มีการแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งทุกอยา่งเช่น ปัญหา Multicollinearity  ปัญหา Seasonally Adjustment ปัญหาความ

น่ิงของตวัแปร เป็นตน้ และมีการแปลงขอ้มูลบางกลุ่มท่ีไม่ใช่ดชันีราคา เช่นจาํนวนผูสู้งอาย ุ ใหเ้ป็นอตัราส่วนแทนเพ่ือ

สามารถวิเคราะห์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและประเมินผลไดดี้ยิ่งข้ึน ซ่ึงสามารถเขียนเป็นความสัมพนัธ์ไดจ้ะไดส้มการคือ 

HEALTH_SA =b0 +b1OLD_SA+b2D(GP_SA)+b3log(SICK_SA)+b4log(BED_SA)-

b5log(CCI_SA)+b6log(GOV_SA)+b7SET_SA+b8D(log(NIKKEI_SA))                                                                      (1) 

     สมการท่ี (1) แบบจาํลองท่ีใชใ้นการศึกษา 

     คาํอธิบายตวัแปรคือ HEALTH คือดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มบริการการแพทย ์OLD คือจาํนวนผูสู้งอาย ุGP คืออตัรา

การเติบโตของจาํนวนประชากรในประเทศ SICK คือจาํนวนผูป่้วยในโรงพยาบาลเฉล่ียต่อวนั BED คือจาํนวนเตียงใน

โรงพยาบาลเฉล่ียต่อวนั CCI คือดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค GOV คือค่าใชจ่้ายการสาธารณสุขของภาครัฐ SET คือดชันี

ราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย NIKKEI คือดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์Nikkei DJIA  

คือดชันีอุตสาหกรรมดชันีดาวโจนส์ MSCI คือราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดโลก  

     เม่ือไดแ้บบจาํลองเรียบร้อยแลว้ใหท้าํการตั้งสมมุติฐานดว้ยการทดสอบ F-Test เพ่ือหาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร

ตามและตวัแปรอิสระ ดงัน้ี H0= ไม่มีตวัแปรอิสระใดมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มบริการการแพทย ์ (HEALTH) 

และ H1= มีตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวัมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มบริการการแพทย ์(HEALTH) อยา่งมีนยัสาํคญั 

ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 โดยจะมีการทดสอบปัญหา Autocorrelation ตรวจสอบเง่ือนไขของการวิเคราะห์ความ

ถดถอยเชิพหุ ซ่ึงประกอบดว้ย เง่ือนไขการวิเคราะห์ความคลาดเคล่ือนของขอ้มูลวา่เกิดปัญหา Autocorrelation หรือไม่ 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คือ การทดสอบค่า  Durbin Watson ดว้ยการตั้งสมมุติฐาน ดงัน้ี H0 : r = 0 ไม่เกิดปัญหา 

Autocorrelation และ H1 = เกิดปัญหา Autocorrelation  

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
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     เม่ือไดผ้ลการศึกษามาพบวา่ผลการทดสอบ Autocorrelation ไม่พบปัญหา Autocorrelation เม่ือทาํการทดสอบแบบ

กลุ่มพบวา่การทดสอบแบบกลุ่มมีความน่าจะเป็นท่ี 0.04 หมายความวา่มีตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ยหน่ึงตวัท่ีมีผลต่อดชันี

ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มบริการการแพทย ์(HEALTH) อยา่งมีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 ซ่ึงมีรายละเอียดดงั

ตารางท่ี 2 และมีค่า R-squared เท่ากบั 0.33 หมายความวา่แบบจาํลองน้ีสามารถอธิบายตวัแปรตามคือดชันีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มบริการการแพทย ์(HEALTH) ไดร้้อยละ 33 ส่วนผลการศึกษาจะแสดงดงัตารางคือ 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบของขอ้มูล 

ตวัแปรตาม : HEALTH 

รูปแบบการวิเคราะห์ : Least Squares 

ระยะเวลา : มกราคม 2558 ถึง ตุลาคม 2561 

จาํนวนขอ้มูล : 46 

ตวัแปรอิสระ Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

OLD 0.5842 0.454 1.281 0.102** 

GP -0.315 0.141 -2.12 0.043* 

SICK 0.000 0.000 -0.344 0.701 

BED 0.000 0.000 -0.872 0.394 

CCI 0.000 0.000 0.506 0.623 

GOV 0.141 0.061 2.281 0.022* 

SET 0.352 0.191 1.893 0.060** 

NIKKEI -0.32 0.162 -1.892 0.061** 

 

     จากตารางจะเห็นไดว้า่มีตวัแปรอิสระท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มบริการการแพทยอ์ยา่งมีนยัสาํคญั 

ณ ระดบัความเช่ือมัน่มากกวา่ร้อยละ 90 สอดคลอ้งกบัผลการทดสอบแบบกลุ่มท่ีบอกวา่มีตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ยหน่ึงตวั

ท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มบริการการแพทยอ์ยา่งมีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 ซ่ึงตวัแปรอิสระท่ี

มีความสมัพนัธ์ต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มบริการการแพทยอ์ยา่งมีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่มากกวา่ร้อยละ 95 
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คืออตัราการเติบโตของจาํนวนประชากรในประเทศท่ีเป็นตวัแปรอิสระท่ีนาํมาเพ่ือสะทอ้นสังคมผูสู้งอาย ุ และค่าใชจ่้าย

การสาธารณสุขของภาครัฐท่ีคาดวา่จะส่งผลต่อธุรกิจประเภทโรงพยาบาล  

     อตัราการเติบโตของจาํนวนประชากรในประเทศมีความสมัพนัธ์ต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มบริการการแพทยอ์ยา่ง

มีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่มากกวา่ร้อยละ 96 สามารถอธิบายตวัแปรตามร้อยละ 2.1 (t-Statistic = -2.1) มี

ความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกนักบัตวัแปรตาม โดยมีค่าความสมัพนัธ์ (Coefficient) ท่ี 0.3 หมายความวา่เม่ืออตัรา

การเติบโตของจาํนวนประชากรในประเทศเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 จะส่งผลใหด้ชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มบริการ

การแพทยเ์ปล่ียนแปลง 0.3 จุดในทิศทางตรงขา้มกนั 

     ค่าใชจ่้ายการสาธารณสุขของภาครัฐมีความสมัพนัธ์ต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มบริการการแพทยอ์ยา่งมีนยัสาํคญั ณ 

ระดบัความเช่ือมัน่มากกวา่ร้อยละ 98 สามารถอธิบายตวัแปรตามร้อยละ 2.28 (t-Statistic = 2.28) มีความสมัพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนักบัตวัแปรตาม โดยมีค่าความสมัพนัธ์ (Coefficient) ท่ี 0.14 หมายความวา่เม่ือค่าใชจ่้ายการสาธารณสุข

ของภาครัฐเปล่ียนแปลงไป 1 ลา้นบาทจะส่งผลใหด้ชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มบริการการแพทยเ์ปล่ียนแปลง 0.14 จุดใน

ทิศทางเดียวกนั 

     สาํหรับตวัแปรอิสระท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มบริการการแพทยอ์ยา่งมีนยัสาํคญั ณ ระดบัความ

เช่ือมัน่มากกวา่ร้อยละ 90 ซ่ึงตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มบริการการแพทยอ์ยา่งมี

นยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่มากกวา่ร้อยละ 90 แต่ไม่ถึงระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  คือจาํนวนผูสู้งอายท่ีุเป็นตวั

แปรอิสระหลกัท่ีนาํมาเพ่ือสะทอ้นสงัคมผูสู้งอาย ุ ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์ Nikkei และดชันีราคา

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีคาดวา่จะส่งผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มบริการการแพทยจ์าก

งานวิจยัในอดีต  

     จาํนวนผูสู้งอายมีุความสัมพนัธ์ต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มบริการการแพทยอ์ยา่งมีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่

มากกวา่ร้อยละ 90 สามารถอธิบายตวัแปรตามร้อยละ 1.28 (t-Statistic = 1.28) มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัตวั

แปรตาม โดยมีค่าความสมัพนัธ์ท่ี 0.58 หมายความวา่เม่ือจาํนวนผูสู้งอายเุปล่ียนแปลงไป ร้อยละ 1 จะส่งผลใหด้ชันีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มบริการการแพทยเ์ปล่ียนแปลง 0.58 จุดในทิศทางเดียวกนั 

     ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์Nikkei มีความสมัพนัธ์ต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มบริการการแพทยอ์ยา่งมี

นยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่มากกวา่ร้อยละ 94 สามารถอธิบายตวัแปรตามร้อยละ 1.89 (t-Statistic = -1.89) มี

ความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกนักบัตวัแปรตาม โดยมีค่าความสมัพนัธ์ (Coefficient) ท่ี 0.3 หมายความวา่เม่ือดชันี

ราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์Nikkei เปล่ียนแปลงไป  1 จุดจะส่งผลใหด้ชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มบริการการแพทย ์

เปล่ียนแปลง 0.3 จุดในทิศทางเดียวกนั 

     ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีความสมัพนัธ์ต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มบริการ

การแพทยอ์ยา่งมีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่มากกวา่ร้อยละ 94 สามารถอธิบายตวัแปรตามร้อยละ 1.89 (t-Statistic = 
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1.89) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัตวัแปรตาม โดยมีค่าความสมัพนัธ์ (Coefficient) ท่ี 0.35 หมายความวา่เม่ือ

ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเปล่ียนแปลงไป ร้อยละ 1 จะส่งผลใหด้ชันีราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มบริการการแพทยเ์ปล่ียนแปลง 0.35 จุดในทิศทางเดียวกนั 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

 

     จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดผลลพัธ์ดงักล่าวสามารถนาํมาตอบวตัถุประสงคข์องวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีไดคื้อจาํนวนผูสู้งอาย ุ

ในประเทศไทยมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มบริการการแพทยอ์ยา่งมีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อย

ละ 90 ในทิศทางเดียวกบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มบริการการแพทยโ์ดยแบบจาํลองมีค่าความสมัพนัธ์ (Coefficient) ท่ี 

0.58 ในขณะท่ีตวัแปรอิสระอ่ืนนอกจากจาํนวนผูสู้งอายใุนประเทศไทยแบ่งไดเ้ป็นสามกลุ่มเพ่ือตอบวตัถุประสงคข์อง

งานวิจยัคือ  

     กลุ่มแรกเป็นกลุ่มท่ีมีความสมัพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มบริการการแพทยท่ี์นยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่

มากกวา่ร้อยละ 90 และมีทิศทางความสมัพนัธ์เช่นเดียวกบัท่ีคาดการณ์ไว ้ไดแ้ก่     ค่าใชจ่้ายการสาธารณสุขของภาครัฐ

ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์ Nikkei และดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งสาม

ตวัแปรอิสระมีความสมัพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มบริการการแพทยท่ี์นยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่มากกวา่

ร้อยละ 90 และทิศทางของความสมัพนัธ์ตรงกบังานวิจยั บทความและทฤษฎีท่ีนาํมาอา้งอิงในอดีต  

     ในส่วนกลุ่มท่ีสองคือกลุ่มตวัแปรอิสระมีความสมัพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มบริการการแพทยณ์ ระดบัความ

เช่ือมัน่มากกวา่ร้อยละ 90  แต่ไม่ตรงกบัท่ีคาดการณ์ไว ้คืออตัราการเติบโตของจาํนวนประชากรในประเทศ เพียงตวัแปร

เดียว ส่วนกลุ่มท่ีสามคือกลุ่มตวัแปรอิสระไม่มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มบริการการแพทยคื์อ จาํนวน

เตียงในโรงพยาบาลเฉล่ียต่อวนั และดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค ส่วนดชันีอุตสาหกรรมดชันีดาวโจนส์ และราคา

หลกัทรัพยใ์นตลาดโลกไม่ไดน้าํมาวิเคราะห์เน่ืองจากมีความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั 

     ข้อเสนอแนะ 

     1.สาํหรับผูท่ี้ตอ้งการนาํงานวิจยัไปอา้งอิงเพ่ือการศึกษาคร้ังถดัไปและนกัลงทุนสามารถนาํปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งจากการ

สรุปคือจาํนวนผูสู้งอายใุนประเทศไทย อตัราการเติบโตของจาํนวนประชากรในประเทศ ค่าใชจ่้ายการสาธารณสุขของ

ภาครัฐ ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์ Nikkei และดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวยงัสามารถช่วยตดัสินใจในการลงทุนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

      2.ในดา้นการมองในมุมสังคมผูสู้งอายแุละภาครัฐจะเห็นว่าจาํนวนผูสู้งอายใุนประเทศไทยและค่าใชจ่้ายการ

สาธารณสุขของภาครัฐมีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 ในทิศทางเดียวกบัดชันีราคา

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 557



หลกัทรัพยก์ลุ่มบริการการแพทย ์ แสดงใหเ้ห็นวา่การท่ีจาํนวนผูสู้งอายใุนประเทศไทยเพ่ิมข้ึนและการเพ่ิมค่าใชจ่้ายการ

สาธารณสุขของภาครัฐมีโอกาสท่ีดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มบริการการแพทยจ์ะเพ่ิมข้ึนดว้ย แต่ทั้งน้ีข้ึนกบัปัจจยัทาง

เศรษฐกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 
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การวดัการเข้าสู่ขั้นที่พนักงานเป็นผู้สนับสนุนตราสินค้า: กรณศึีกษาพนักงานของ 

หจก. ขอนแก่นธีระเทรดดิง้, จงัหวดัขอนแก่น 

Measuring the Stage of Become Employees Brand Advocacy: A Case of 

Employee of Khon Kaen Theera Trading Co Ltd, Khon Kaen Province 

 
ธรรมกมล  อ่อนน้อม 1และ ทิพย์วรรณา งามศักดิ์2 

Thamkamol Onnom and Tipvanna Ngarmsak  

 

บทคดัย่อ 

     การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์หลกัเพ่ือวดัการเขา้สู่ขั้นท่ีพนักงานเป็นผูส้นับสนุนตราสินคา้ของพนักงาน หจก. 

ขอนแก่นธีระเทรด จงัหวดัขอนแก่น มีวตัถุประสงค์รอง คือ 1) เพ่ือวดัปัจจยัคุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนตรา

สินคา้ ของพนกังาน 2) เพ่ือวดัการตั้งใจเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ 3) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง

พนกังานท่ีมีตาํแหน่งงานท่ีต่างกนั กบัปัจจยัคุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ 4) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์

ระหวา่งปัจจยัคุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้กบัการตั้งใจเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้โดยใชแ้บบสอบถาม

เก็บขอ้มูลจากพนกังานทั้งหมดจาํนวน 163 คน ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัคุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้

ไอศกรีมวอลล ์ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง แสดงว่าพนกังานมีคุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ 

พนกังานท่ีมีตาํแหน่งงานท่ีต่างกนัมีปัจจยัคุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ไม่ต่างกนัในดา้นความมุ่งมัน่ต่อ

ลูกคา้และความมุ่งมัน่ต่อคุณค่าในการทาํงานแต่แตกต่างกนัในดา้นความมุ่งมัน่ต่อองคก์ร ปัจจยัคุณลกัษณะการเป็น

ผูส้นบัสนุนตราสินคา้ความมุ่งมัน่ต่อคุณค่าในการทาํงานมีความสําคญัต่อการตั้งใจเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ ผล

ของการตั้งใจสนับสนุน สามารถแบ่งเป็นกลุ่มผูท่ี้ไม่สนับสนุน (Detractors) ไดร้้อยละ 6.13 กลุ่มผูท่ี้รู้สึกกลางๆ 

เฉยๆ ต่อองค์กร (Passives) ร้อยละ 20.25 และกลุ่มผูท่ี้เป็นผูส้นบัสนุนองค์กร (Promoters) ร้อยละ 73.62 แสดงว่า

พนกังานเกือบทั้งหมดเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ จากผลการศึกษาความหมายและการใหค้ะแนนของกลุ่มผูต้ ั้งใจ

สนบัสนุนแบ่งได ้3 กลุ่มดงัต่อไปน้ี 1) กลุ่มผูท่ี้ไม่สนบัสนุน (Detractors) ให ้ 0-6 คะแนน  2) กลุ่มผูท่ี้รู้สึกกลางๆ 

เฉยๆ ต่อองค์กร (Passives) ให้ 7-8 คะแนน และ 3) กลุ่มผูท่ี้เป็นผูส้นบัสนุนองค์กร (Promoters) ให้ 9-10 คะแนน 

(Reichheld and Markey, 2011) 

 

คาํสาํคัญ:พนักงานเป็นผู้สนับสนุนตราสินค้า,ความมุ่งมัน่ของพนักงาน,The net Promoter,ขอนแก่นธีระเทรดดิง้ 
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Abstract 

     The main objective of this study was to measure the stage of employee of Khon Kaen Theera Trading Co Ltd, 

Khon Kaen Province to become a brand advocacy. The specific objectives were to 1) measure the characteristic of 

employee brand advocacy 2)  measure the brand promotion 3)  Compare the different of the mean between the 

position ranking and the characteristic of employee brand advocacy and 4) investigate the relationship between the 

characteristic of employee brand advocacy with brand promotion. Questionnaire survey was used to collect  

data from all staffs a total of 163 employees. Results found that all employees strongly agree that they have been 

the characteristic of employee brand advocacy, so they were considered to become a brand advocate. There were 

no different between the mean of position ranking and the characteristic of employee brand advocacy in customer 

and value commitment, but there were different in organization commitment.  The characteristic of employee 

brand advocacy in value commitment was the most important predictor for brand promotion. Among all of the 

employees 73.62 percent are ‘Promoter’s, 20.25   percent are ‘Passives’ and 6.13 percent are ‘Detractors’. This 

would consider that nearly all employees are brand advocate. 

Keywords: Employee Brand Advocacy, Employee commitment, The Net Promoter, Khon Kaen Theera Trading 

 

1. บทนํา 

     พนกังานถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีผูบ้ริหารทุกองคก์รตอ้งใหค้วามสาํคญัเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากพนกังานเป็นผู ้

ท่ีช่วยผลกัดนัใหกิ้จกรรมการดาํเนินงานขององคก์รกา้วหนา้ไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การท่ีองคก์รจะมีการพฒันา 

พนกังานตอ้งใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติังานอย่างเต็มความสามารถ จาํเป็นตอ้งมีการสร้างแรงจูงใจใหพ้นกังาน

เพ่ือใหมี้ความภกัดีต่อองคก์รและตราผลิตภณัฑสิ์นคา้ การสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน ประกอบดว้ยแรงกระตุน้จาก 

2 ดา้น คือ แรงกระตุน้จากภายใน เช่น การมีเป้ามายในการทาํงานของท่ีชดัเจน ความทา้ทายของเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไว ้

ความมัน่ใจในตวัเองว่าจะสามารถทาํเป้าหมายท่ีตั้งไวใ้ห้สําเร็จลุล่วง เป็นตน้ และแรงกระตุน้จากภายนอก เช่น 

เงินเดือน สวสัดิการต่างๆท่ีไดรั้บ สถานท่ีทาํงาน สภาพแวดลอ้ม บรรยากาศในการทาํงาน กฎระเบียบ กติกาและ

บทลงโทษ เป็นตน้ โดยแรงกระตุน้ทั้ง 2 ดา้นน้ีลว้นส่งผลต่อพฤติกรรมและทศันคติของพนกังานท่ีมีต่อความมุ่งมัน่

ต่อลูกคา้ ความมุ่งมัน่ต่อบริษทัของเรา และความมุ่งมัน่ต่อคุณค่าในการทาํงาน โดยความแตกต่างข้ึนอยู่กบัพ้ืนฐาน

และลกัษณะของแต่ละบุคคล การสร้างแรงจูงใจในการทาํงานใหพ้นกังาน เป็นหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัผูบ้ริหาร

และฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  ดงันั้นผูบ้ริหารและฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลจึงควรท่ีจะทราบถึงปัจจยัและแนว

ทางการสร้างแรงจูงใจให้พนกังานเป็นผูมี้ความภกัดีและสนบัสนุนตราผลิตภณัฑสิ์นคา้ เพ่ือท่ีจะไดน้าํไปพฒันา 

ปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือแนวทางปฏิบติังานของพนักงาน อีกทั้งยงัควรท่ีจะสํารวจถึง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบายและผลการตอบสนองต่อส่ิงจูงใจท่ีผูบ้ริหารและฝ่ายบริหารทรัพยากร

บุคคลไดก้าํหนดออกไปอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือใหท้ราบถึงจุดบกพร่องและแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

      ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชก้รณีศึกษาคือ ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ขอนแก่นธีระเทรดด้ิง ซ่ึงดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัสินคา้

บริโภคประเภทไอศกรีมยี่หอ้ วอลล ์จากบริษทั ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดด้ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายแต่เพียงผูเ้ดียวใน

จงัหวดัขอนแก่น โดยมีพนกังานทั้งหมดจาํนวน 163 คน ในการศึกษาคร้ังน้ี จึงถือเป็นเร่ืองใหม่และน่าสนใจท่ีจะทาํ
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ให้พนักงานในองค์ได้ทําหน้าท่ีเป็น Brand Advocate หรือผูส้นับสนุนแบรนด์นั่นเองดังนั้ นจึงเป็นท่ีมาของ

วตัถุประสงคห์ลกัในของการศึกษาคร้ังน้ี คือ 1) เพ่ือศึกษาปัจจยัคุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ไอศกรีม

วอลล์ 2) เพ่ือศึกษาการตั้งใจเป็นผูส้นับสนุนตราสินคา้ไอศกรีมวอลล์ 3) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่าง

ระหวา่งพนกังานท่ีมีตาํแหน่งงานท่ีต่างกนั กบัปัจจยัคุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ไอศกรีมวอลล ์4) เพ่ือ

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยคุณลักษณะการเป็นผูส้นับสนุนตราสินค้าไอศกรีมวอลล์กับการตั้ งใจเป็น

ผูส้นบัสนุนตราสินคา้ไอศกรีมวอลล ์  และวตัถุประสงคร์องในการศึกษาคร้ังน้ี คือ 1) เพ่ือวดัปัจจยัคุณลกัษณะการ

เป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ ของพนกังาน 2) เพ่ือวดัการตั้งใจเป็นผูส้นับสนุนตราสินคา้ 3) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบ

ความแตกต่างระหวา่งพนกังานท่ีมีตาํแหน่งงานท่ีต่างกนั กบัปัจจยัคุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ 4) เพ่ือ

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัคุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้กบัการตั้งใจเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้

โดยใชแ้บบสอบถามเกบ็ขอ้มูลจากพนกังานทั้งหมดจาํนวน 163 คน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดเร่ืองพนักงานเป็นผู้สนับสนุนตราสินค้า  

     Commander (2007) ไดก้ล่าวถึงนิยามของพนกังานเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ (Employee Advocacy) ไวว้า่ บริษทั

ใหก้ารสนบัสนุนเผยแพร่ความรู้แก่พนกังานในองคก์รใหเ้ป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้โดยการเผยแพร่ แบ่งปันขอ้มูล

ของค่านิยม จริยธรรม และนโยบายท่ีดีขององคก์ร เพ่ือใหพ้นกังานซึมซบัมุมมองท่ีดีต่อองค์กรว่าเป็นสถานท่ียอด

เยี่ยมในการทาํงานและพร้อมท่ีจะจงรักภกัดีรวมถึงสามารถนาํค่านิยมท่ีดีขององคก์รนาํไปใชท้ั้งภายในและภายนอก

องคก์ร ทาํใหพ้นกังานไดม้องเห็นคุณค่าของตนเองลูกคา้และคุณค่าขององคก์ร 

2.2 แนวคิดองค์ประกอบการสนับสนุนให้พนักงานเป็นผู้สนับสนุนตราสินค้า  

     Lowenstein (2005) ได้เสนอแนวคิดองค์ประกอบการสนับสนุนแนวทางการวิจัยทั้ งสามรูปแบบ ได้แก่                                                                   

1) ความมุ่งมัน่ต่อองคก์ร ความมุ่งมัน่ริเร่ิมความคิดเชิงบวกต่อบริษทั ผ่านความพึงพอใจส่วนบุคคลโดยการปฏิบติั

และการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในองค์กร และการมีส่วนร่วม 2) ความจงรักภกัดีใหส้อดคลอ้งกบัวฒันธรรม

ขององคก์รอยา่งเต็มความภาคภูมิใจ  ความมุ่งมัน่ในคุณค่าของเป้าหมายในชีวิต  ความมุ่งมัน่ท่ีสอดคลอ้งกบัพนัธกิจ

และเป้าหมายของบริษทัสู่ความเป็นเลิศ ผลประโยชน์และการแกปั้ญหา โดยมีขอ้กาํหนดท่ีผลิตภณัฑแ์ละ  หรือการ

บริการ  ความมุ่งมัน่ต่อลูกคา้  3) ความมุ่งมัน่ท่ีจะเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้และดาํเนินการในลกัษณะท่ีใหลู้กคา้

ไดรั้บประสบการณ์และความสมัพนัธ์ท่ีดีท่ีสุดรวมถึงการนาํเสนอผลิตภณัฑแ์ละ หรือการบริการในระดบัท่ีสูงสุด 

2.3 ลกัษณะของพนักงานทีเ่ป็นผู้สนับสนุนตราสินค้า      

      Reichheld (2003) ไดท้าํการศึกษาลกัษณะของพนกังานท่ีเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้และวดัค่าผลคะแนนของ

พนกังานไดด้งัน้ี พนกังานท่ีไดค้ะแนนสูงสุดในเร่ืองความมุ่งมัน่ต่อบริษทั และความมุ่งมัน่ต่อลูกคา้ ลูกคา้มกัจะพูด

ถึงขอ้มูลพนกังานในเชิงบวกเก่ียวกบับริษทัและการทาํงานของพนกังานท่ีมีศกัยภาพต่อลูกคา้ พวกเขาตอ้งการท่ีจะ

เป็นส่วนหน่ึงขององคก์รของคุณและพวกเขามีแรงบนัดาลใจท่ีจะเห็นองคก์รของคุณประสบความสาํเร็จ มีพนกังาน
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เพียง 13% ของพนกังานทัว่โลกท่ีมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาร่วมกบับริษทั  ความมุ่งมัน่ต่อลูกคา้ ความมุ่งมัน่ต่อ

องคก์ร และความมุ่งมัน่ต่อคุณค่าในการทาํงาน ค่าคะแนนการวดัการเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ ผูวิ้จยัไดต้ดัสินใจว่า

แนวทางวิธีท่ีดีท่ีสุดในการจดักลุ่มคาํตอบแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่มดงัน้ี: การวดัค่าผูส้นบัสนุนตราสินคา้สุทธิโดยคิดเป็น

ร้อยละของพนกังานท่ีเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้หรือองคก์ร นาํมาลบดว้ยร้อยละท่ีเป็นผูก้ล่าวร้ายไม่สนบัสนุนตรา

สินคา้ การวดัค่าคะแนนผูส้นบัสนุนตราสินคา้เป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการวดัและแสดงถึงความความจงรักภกัดี

ในองค์กรของพนักงงาน องค์กรท่ีมีคะแนนพนักงานเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้สุทธิสูงสุดจะเป็นองค์กรท่ีมีการ

เติบโตทางธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง โดยทาํการแบ่งกลุ่มพนกังานประเมินผลตามคะแนนท่ีไดท้าํการวดัค่าดงัน้ี 

     ผูส้นบัสนุนองคก์ร (Promoters) ใหค้ะแนน 9 หรือ 10 กบัคาํถามและมีแนวโนม้ท่ีจะแนะนาํอยา่งยิ่ง  

    ผูท่ี้รู้สึกกลางๆ เฉยๆ ต่อองคก์ร (Passives)  ใหค้ะแนน 7 หรือ 8 และเป็นกลาง พวกเขาไม่น่าจะแนะนาํ แต่พวก

เขามีความสุขกบัการบริการ 

     ผูท่ี้ไม่สนบัสนุน (Detractors) ใหค้ะแนน 0 - 6 กบัคาํถามและจะไม่แนะนาํอยา่งยิ่ง (Shaw and Lowenstein, 2013)      

2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

     Sun (2012) ไดวิ้จยัศึกษาเร่ืองความมุ่งมัน่ต่อองคก์รของพนกังานในการบอกต่อในการรับสมคัรงานในประเทศ

จีน โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหว่างสามองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ความมุ่งมัน่ต่อองคก์ร การบอก

ต่อของพนกังาน และพนกังานในองค์กร โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นพนกังานใน 2โรงแรมหลกัของประเทศ

จีนจาํนวน 120 คนเขา้ร่วมในการสาํรวจตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่าความมุ่งมัน่ต่อองคก์ร การบอกต่อ

ของพนกังาน และพนกังานในองคก์ร มีความความสมัพนัธ์กนั   

     Devasagayam (2017) ได้ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ของสามองค์ประกอบโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบสามประการของความมุ่งมัน่ขององคก์ร ความมุ่งมัน่ต่อเน่ืองและความมุ่งมัน่เชิง

บรรทดัฐาน และความตั้งใจในพนกังานท่ีทาํงานใน โรงแรมสองแห่งท่ีตั้งอยู่ในจีน ในขั้นตน้มีการติดต่อโรงแรม 4

แห่ง แต่ไดรั้บการติดต่อกลบั จาํนวน 2 แห่ง และมีจาํนวนพนกังานรวมทั้งส้ิน 120 คน ท่ีเขา้ร่วมในการสาํรวจตอบ

แบบสอบถาม ผลการวิจยัพบวา่มีความสมัพนัธ์โดยตรงระหวา่งสามองคป์ระกอบของความมุ่งมัน่ขององคก์ร คาํพูด 

และความตั้งใจ งานวิจยัน้ีมุ่งเนน้ไปท่ีความสัมพนัธ์ระหว่างองคก์ร และพนกังาน แสดงใหเ้ห็นถึงความตั้งใจในหมู่

พนักงานในอุตสาหกรรมการบริการของจีน การวิจยัน้ีไดศึ้กษาการส่งเสริมและการปฏิบติังานของพนักงานใน

องคก์รกบัลูกคา้และค่านิยมในองคก์ร กลุ่มตวัอย่างท่ีใช ้คือ 210 บริษทัท่ีถูกเลือกจากภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 37 

ไดรั้บการตอบสนองวดัโครงสร้างในสมมติฐานของความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ขององค์กร ความมุ่งมัน่ของ

องคก์ร ความมุ่งมัน่ของลูกคา้และความมุ่งมัน่ท่ีมีคุณค่า ผลการวิจยัพบวา่พนกังานมีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นตวัแทนของ

องค์กรและมีบทบาทสําคญัในการส่งเสริมและสนบัสนุนตราสินคา้ของ บริษทั ธุรกิจและลูกคา้ของบริษทั กลุ่ม

ตวัอยา่งแสดงทศันคติท่ีสอดคลอ้งเป็นบวกต่อองคก์รทั้งในและนอกเวลาทาํงาน  และปฏิบติัตามคาํสญัญาท่ีใหไ้วก้บั

ลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง    

2.3 กรอบแนวคิด 
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     ในการศึกษาพฤติกรรมคุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้และความตั้งใจของพนกังานในองคก์รไอศกรีม

วอลล ์ไดศึ้กษาตามหลกัแนวคิด  ดงัรูปท่ี 1   

              
            รูปที ่1  แสดงกรอบแนวคิดการศึกษา   

 

3. วธีิการศึกษา 

      การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ( Quantitative Research) และใชก้ารวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey)  

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

       ประชากรของการศึกษา คือ พนกังานของ หจก.ขอนแก่นธีระเทรดด้ิง จงัหวดัขอนแก่น จาํนวน163 คน  ซ่ึงใช้

ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา    

     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา  คือ แบบสอบถาม  โดยมีแบบสอบถาม 3 ส่วนดงัน้ีคือ 

     ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ อายุงาน การศึกษา รายไดต่้อเดือนและตาํแหน่ง

งานโดยใชม้าตรวดันามบญัญติั  

     ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลปัจจยัคุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ไอศกรีมวอลล ์ โดยใชเ้คร่ืองมือวดัความมุ่งมัน่ต่อ

ลูกคา้ ความมุ่งมัน่ต่อบริษทัและความมุ่งมัน่ต่อคุณค่าในการทาํงาน ซ่ึงดดัแปลงมาจาก Lowenstein (2011) และ 

Shaw and Lowenstein (2013) จาํนวนทั้งหมด 17 ขอ้ และใช ้Likert Scale 5 ระดบัเป็นมาตรวดั แบบสอบถามมีค่า

สัมประสิทธ์ิอลัฟา (α- Coefficient) ดงัน้ี ดา้นความมุ่งมัน่ต่อลูกคา้ มีค่าเท่ากบั  0.776 ดา้นความมุ่งมัน่ต่อบริษทั มี

ค่าเท่ากบั 0.906  ดา้นความมุ่งมัน่ต่อคุณค่าในการทาํงาน มีค่าเท่ากบั  0.886 

      ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลการตั้งใจเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ไอศกรีมวอลล ์ใชเ้คร่ืองมือ The Net Promoter Score  ของ 

Reichheld  (2003) จาํนวน 1 ขอ้โดยใช ้มาตรวดั 11 ระดบั คือ 0 เท่ากบั คงจะไม่แนะนาํเลย  5 เท่ากบัยงัไม่แน่ใจ และ 

10 เท่ากบั คงจะแนะนาํแน่นอน  
 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

     สาํหรับขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามใช ้สถิติเชิงพรรณนา แสดงค่าการแจกแจงความถ่ีและสรุปผลเป็น

ร้อยละ  ขอ้มูลปัจจยัคุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ไอศกรีมวอลลใ์ชส้ถิติเชิงพรรณนา แสดงค่าเฉล่ียและ

เกณฑก์ารแปลผล สาํหรับเกณฑก์ารแปลผลค่าเฉล่ียใชจ้ดัระดบัค่าเฉล่ียออกเป็นช่วงความกวา้งอนัตรภาคชั้น และ

สาํหรับขอ้มูลการตั้งใจเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ไอศกรีมวอลล ์นาํค่าร้อยละของมาตร 0-6 มารวมกนัแปรผลเป็น
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กลุ่มผูท่ี้ไม่สนบัสนุน (Detractors) มาตร 7-8 มารวมกนัแปรผลเป็นกลุ่มผูท่ี้รู้สึกกลางๆ เฉยๆ ต่อองคก์ร (Passives) 

มาตร 9-10 มารวมกนัแปรผลเป็นกลุ่มผูท่ี้เป็นผูส้นบัสนุนองคก์ร (Promoters) สาํหรับการเปรียบเทียบความแตกต่าง

ระหว่างตาํแหน่งงานกบัปัจจยัคุณลกัษณะการเป็นผูส้นับสนุนตราสินคา้ไอศกรีมวอลล ์  ใชก้ารวิเคราะห์ความ

แปรปรวนและการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัคุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ไอศกรีมวอลล ์ และ

ขอ้มูลการตั้งใจเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ไอศกรีมวอลลใ์ชส้ถิติ Multiple regression analyses, stepwise method    

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1 ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

     ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อายุงาน การศึกษา รายได้ต่อเดือนและตาํแหน่งงาน 

แสดงผลขอ้มูลดงัรูปท่ี 1 
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รูปที่ 1 จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามในเร่ืองเพศ อาย ุอายงุาน การศึกษา รายไดต่้อเดือนและตาํแหน่ง 

            งาน 

     จากรูปท่ี 1 พบวา่ พนกังานเป็นเพศชาย จาํนวน 136 คน ร้อยละ 83 มีอาย ุ31-40 ปี ร้อยละ 35 มีรายได ้10,000-

20,000 บาท ร้อยละ 56 มีการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 86 มีอายงุาน 1-5 ปี ร้อยละ 48  พนกังานส่วนใหญ่เป็น

พนกังานขายหน่วยรถเคล่ือนท่ี ร้อยละ 63 

4.2 ผลการศึกษาปัจจัยคุณลกัษณะการเป็นผู้สนับสนุนตราสินค้าไอศกรีมวอลล์ 

     ผลการศึกษาปัจจยัคุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ไอศกรีมวอลล ์ แสดงผลขอ้มูลดงัรูปท่ี 2  

 

 
 

รูปที่ 2  แผนภูมิแสดงค่าเฉล่ียของปัจจยัคุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ไอศกรีมวอลล ์ 

 

     จากรูปท่ี 2 พบว่า ปัจจยัคุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ไอศกรีมวอลล ์ในดา้นความมุ่งมัน่ต่อลูกคา้

ทั้งหมด 3 ขอ้อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง  ดา้นความมุ่งมัน่ต่อบริษทัของเราเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 6 ขอ้ และเห็นดว้ย 1 ขอ้ 

คือ 7.ท่านคิดว่าบริษทัของเราไดรั้บความเช่ือถือและความจงรักภกัดีจากลูกคา้ ดา้นความมุ่งมัน่ต่อคุณค่าในการ

ทาํงานเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 6 ขอ้ และเห็นดว้ย 1 ขอ้ คือ 2.สาํหรับปีต่อไปท่านคิดวา่ท่านยงัทาํงานกบับริษทัของเราอยู ่

4.3 ผลการศึกษาการตั้งใจเป็นผู้สนับสนุนตราสินค้าไอศกรีมวอลล์ 

     ผลการศึกษาการตั้งใจเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ไอศกรีมวอลลแ์สดงผลขอ้มูลดงัรูปท่ี 3 
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ปัจจยัคุณลกัษณะการเป็นผู้สนับสนุนตราสินค้าไอศกรีมวอลล์

  4.21  

เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

ความมุ่งมัน่ต่อบริษทัของเรา ความมุ่งมัน่ต่อลูกคา้ ความมุ่งมัน่ต่อคุณค่าในการทาํงาน 

รายละเอียดของรายขอ้

แสดงอยูใ่นตารางท่ี1 
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                                    Detractors                         Passives                       Promoters 

รูปที่ 3 แผนภูมิแสดงค่าร้อยละของกลุ่มผูท่ี้ไม่สนบัสนุน (Detractors) กลุ่มผูท่ี้รู้สึกกลางๆ เฉยๆ ต่อองคก์ร 

(Passives) และกลุ่มผูท่ี้เป็นผูส้นบัสนุนองคก์ร (Promoters) 

 

     จากรูปท่ี 3 พบว่า กลุ่มผูท่ี้ไม่สนบัสนุน (Detractors) คือคนท่ีเลือก 0-6 จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.13 กลุ่มผู ้

ท่ีรู้สึกกลางๆ เฉยๆ ต่อองคก์ร (Passives) คือคนท่ีเลือก 7 และ 8 จาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 20.25 และกลุ่มผูท่ี้

เป็นผูส้นบัสนุนองค์กร (Promoters) คือ คนท่ีเลือก 9 และ 10 จาํนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 73.62 เพราะฉะนั้น

พนกังานส่วนใหญ่ขององคก์รเป็นผูส้นบัสนุนองคก์ร (Promoters) 

4.4 ผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตําแหน่งงานกับปัจจัยคุณลักษณะการเป็นผู้สนับสนุน

ตราสินค้าไอศกรีมวอลล์   

     ผลการศึกษาเปรียบเทียบความแต่งต่างระหว่างตาํแหน่งงานกบัปัจจยัคุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้

ไอศกรีมวอลล ์ แสดงในตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบเปรียบเทียบความแต่งต่างระหว่างตาํแหน่งงานกบัปัจจยัคุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุน

ตราสินคา้ไอศกรีมวอลล ์ โดยจาํแนกตามตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั 

ปัจจยัคุณลกัษณะการเป็นผู้สนับสนุนตราสินค้าไอศกรีมวอลล์ 

ตําแหน่งงาน 

ผู้จดัการ/หัว หน้า

พนัก งานขาย

หน่วยรถเคล่ือนที่/

หัวหน้างานฝ่าย

ขาย/พนง.ประจํา

สนง 

พนักงานขายไอศ 

กรีม/พนัก งานขับ

รถส่งไอศกรีม/ 

พนักงานผู้ ช่วยส่ง

ไอศกรีม         

พนักงานขาย

หน่วยรถ

เคล่ือนที ่

ความมุ่งมัน่ต่อลูกค้า 

1.ท่านมกัจะบอกใหผู้อ่ื้นทราบวา่สินคา้และบริการของบริษทัของเรามี

คุณภาพดี 
4.73a 4.77a 4.65a 

2.  ท่านมกัจะบอกใหผู้อ่ื้นทราบวา่บริษทัของเราเป็นสถานท่ีท่ีดีน่าทาํงาน

เป็นอยา่งยิง่. 
4.47a 4.47a 4.52a 
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3.ท่านคิดวา่บริษทัของเราไดท้าํหนา้ดูแลสินคา้และบริการใหไ้ดเ้กินความ

คาดหมายต่อลูกคา้ 
4.17a 4.30a 4.26a 

 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบเปรียบเทียบความแต่งต่างระหว่างตาํแหน่งงานกบัปัจจยัคุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุน

ตราสินคา้ไอศกรีมวอลล ์ โดยจาํแนกตามตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั (ต่อ) 

ปัจจยัคุณลกัษณะการเป็นผู้สนับสนุนตราสินค้าไอศกรีมวอลล์ 

ตําแหน่งงาน 

ผู้จดัการ/หัว หน้า

พนัก งานขาย

หน่วยรถเคล่ือนที่/

หัวหน้างานฝ่าย

ขาย/พนง.ประจํา

สนง 

พนักงานขายไอศ 

กรีม/พนัก งานขับ

รถส่งไอศกรีม/ 

พนักงานผู้ ช่วยส่ง

ไอศกรีม         

พนักงานขาย

หน่วยรถ

เคล่ือนที ่

ความมุ่งมัน่ต่อบริษทัของเรา 

1.ท่านรู้สึกวา่ท่านมีความจงรักภกัดีต่อบริษทัของเรา 4.47ab 4.23a 4.51b 

2.ท่านมีความมุ่งมัน่ต่อความสาํเร็จของบริษทัของเรา 4.57ab 4.40a 4.66b 

3.ท่านมีเช่ือถือต่อเป้าหมาย และวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินงานของบริษทั

ของเรา 
4.57a 4.37a 4.58a 

4.ท่านมีความภาคภูมิใจท่ีไดท้าํงานท่ีบริษทัของเรา 4.70a 4.73a 4.69a 

5.ท่านมีความความประทบัใจในเชิงบวกมากต่อบริษทัของเรา 4.57a 4.23b 4.44ab 

6. ท่านจะแนะนาํบริษทัของเราตอ่ผูอ่ื้นวา่บริษทัของเราเป็นสถานทาํงานท่ี

ท่ีดี 
4.43a 4.40a 4.47a 

7.ท่านคิดวา่บริษทัของเราไดรั้บความเช่ือถือและความจงรักภกัดีจากลูกคา้ 4.17a 4.03a 4.17a 

ความมุ่งมัน่ต่อคุณค่าในการทาํงาน 

1.ท่านมีความพอใจอยา่งมากต่องานท่ีทาํอยูใ่นตาํแหน่งของท่าน 4.33a 4.23a 4.46a 

2. สาํหรับปีต่อไปท่านคิดวา่ท่านยงัจะทาํงานกบับริษทัของเราอยู ่ 4.07a 4.07a 4.22a 

3.ท่านมีความเขา้ใจถึงพนัธกิจและเป้าหมายบริษทัของเรา อยา่งถ่องแท ้ 4.30a 4.07a 4.34a 

4.ท่านมีความมุ่งมัน่ในการทาํงานท่ีสอดคลอ้งกบัต่อพนัธกิจและเป้าหมาย

ของบริษทัของเรา 
4.27a 4.07a 4.34a 

5.ท่านมีความมุ่งมัน่ในการทาํงานเพ่ือใหผ้ลงานท่ีออกมาไดเ้กินเป้าหมาย

เสมอ 
4.23a 4.30a 4.50a 

6.ท่านรู้สึกสบายใจเม่ือไดส้ร้างผลงานการบริการท่ีมีคุณค่า 4.50a 4.57a 4.52a 

7.ถา้เป็นไปไดท่้านมกัจะชอบท่ีจะมุ่งเนน้การทาํงานใหบ้รรลุคุณภาพท่ีเป็น

เลิศเสมอ 
4.23a 4.20a 4.53a 

 

*ค่าเฉล่ียท่ีมีตวัอกัษรต่างกนัแสดงวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

      ผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 1 พบวา่  ตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัคุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนตรา

สินคา้ไอศกรีมวอลลใ์นดา้นความมุ่งมัน่ต่อลูกคา้และความมุ่งมัน่ต่อคุณคุณค่าในการทาํงานไม่แตกต่างกนั แต่
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แตกต่างกนัในดา้นความมุ่งต่อบริษทัเรา ไดแ้ก่ขอ้ 1.ท่านรู้สึกว่าท่านมีความจงรักภกัดีต่อบริษทัของเรา 2.ท่านมี

ความมุ่งมัน่ต่อความสําเร็จของบริษทัของเรา พนกังานขายหน่วยรถเคล่ือนท่ีให้ความเห็นดว้ยมากกว่าพนักงาน

ตาํแหน่งอ่ืน และ5.ท่านมีความความประทบัใจในเชิงบวกมากต่อบริษทัของเรา พนกังานขายไอศกรีมและพนกังาน

ขบัรถส่งไอศกรีมและพนกังานผูช่้วยส่งไอศกรีม เห็นดว้ยในขอ้น้ีมากกกวา่ตาํแหน่งอ่ืน 
 

4.5 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยคุณลกัษณะการเป็นผู้สนับสนุนตราสินค้าไอศกรีมวอลล์กับการ

ตั้งใจเป็นผู้สนับสนุนตราสินค้าไอศกรีมวอลล์   

     ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัคุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ไอศกรีมวอลลก์บัการตั้งใจ

เป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ไอศกรีมวอลล ์ แสดงในตารางท่ี 2 ดงัน้ี 

ตารางที่ 2 ความสมัพนัธ์ระหวา่งระหวา่งปัจจยัคุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ไอศกรีมวอลลก์บัการตั้งใจ

เป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ไอศกรีมวอลล ์   

Model B Std.Error Beta t P Value 

Constant 4.234 

2.141 

 

-1.002 

1.169 

.392 

 

.483 

 3.621 

5.456 

 

-2.076 

.000 

.000 

 

.039 

ดา้นความมุ่งมัน่ต่อคุณค่าในการทาํงาน .698 

 

-.266 
ดา้นความมุ่งมัน่ต่อบริษทั 

a. Dependent Variable การตั้งใจเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ไอศกรีมวอลล ์  

b. R =.495  , R2 = .245  Adjusted R2 =.236,  F = 25.984 
 

     จากตารางท่ี 2 พบว่าดา้นความมุ่งมัน่ต่อคุณค่าในการทาํงาน เป็นดา้นท่ีสาํคญักว่าดา้นอ่ืน และมีความสาํคญัต่อ

การตั้งใจเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ไอศกรีมวอลลอ์ยา่งมีนยัสาํคญั  

 

4.6 อภิปรายผลการศึกษา 

     จากผลการศึกษาเม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างสามองคป์ระกอบของความมุ่งมัน่ต่อองคก์ร ความมุ่งมัน่ต่อ

ลูกคา้และความมุ่งมัน่ต่อคุณค่าในการทาํงาน และความตั้งใจในพนกังาน ท่ีทาํงาน ณ หจก.ขอนแก่นธีระเทรดด้ิง 

จงัหวดัขอนแก่น มีจาํนวนพนกังานทั้งส้ิน 163 คน ซ่ึงไดรั้บการตอบแบบสอบถามเพ่ือใชว้ดัค่าในสมมติฐานของ

ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรและพนกังาน ทั้ง 3 หัวขอ้ คือความมุ่งมัน่ต่อลูกคา้ ความมุ่งมัน่ต่อองค์กร และความ

มุ่งมัน่ต่อคุณค่าในการทาํงาน ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัคุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ไอศกรีมวอลลส่์วน

ใหญ่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด พนกังานจาํนวน 120 คน จาก 163 คน คิดเป็นร้อยละ 73.62 เป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ ใน

การทาํงานตาํแหน่งต่างๆสนบัสนุนตราสินคา้ไอศกรีมวอลลไ์ม่มีความแตกต่างกนั และความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั

คุณลกัษณะการเป็นผูส้นับสนุนตราสินคา้ไอศกรีมวอลล์กบัการตั้งใจเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ไอศกรีมวอลล์  

พบว่าด้านความมุ่งมั่นต่อคุณค่าในการทาํงาน และด้านความมุ่งมั่นต่อบริษัท มีความสําคัญต่อการตั้ งใจเป็น

ผูส้นบัสนุนตราสินคา้ไอศกรีมวอลล ์ซ่ึงจากการวิจยัมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Sun (2012) และผลการศึกษา

พบว่าพนักงานมีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นตวัแทนขององค์กรและมีบทบาทสําคญัในการส่งเสริมและสนับสนุนตรา
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สินคา้ของ องคก์รและลูกคา้ขององค์กร กลุ่มตวัอย่างแสดงทศันคติท่ีสอดคลอ้งเป็นบวกต่อองค์กรทั้งในและนอก

เวลาทาํงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Devasagayam (2017) 

5.  สรุปผลการศึกษา                                                                                                                                                

     (1) ขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม พนักงานเป็นเพศชาย จาํนวน 136 คน ร้อยละ 83 มีอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 35 มี

รายได ้10,000-20,000 บาท ร้อยละ 56 มีการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 86 มีอายงุาน 1-5 ปี ร้อยละ 48  พนกังาน

ส่วนใหญ่เป็นพนกังานขายหน่วยรถเคล่ือนท่ี ร้อยละ 63 

     (2)  ปัจจยัคุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ไอศกรีมวอลล ์ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง แสดง

วา่พนกังานมีคุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ไอศกรีมวอลล ์

     (3)  การตั้งใจสนบัสนุน แบ่งเป็นกลุ่มผูท่ี้ไม่สนบัสนุน (Detractors) คิดเป็นร้อยละ 6.13 กลุ่มผูท่ี้รู้สึกกลางๆ เฉยๆ 

ต่อองค์กร (Passives) คิดเป็นร้อยละ 20.25 และกลุ่มผูท่ี้เป็นผูส้นบัสนุนองค์กร (Promoters) คิดเป็นร้อยละ 73.62 

แสดงวา่ส่วนใหญ่เป็นผูส้นบัสนุนองคก์ร (Promoters) 

     (4)   การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างกบัคุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ไอศกรีมวอลลพ์บว่าใน

ดา้นความมุ่งมัน่ต่อลูกคา้และดา้นความมุ่งมัน่ต่อคุณคุณค่าในการทาํงานไม่แตกต่างกนั แต่แตกต่างกนัในดา้นความ

มุ่งต่อบริษทัเรา  

     (5)    การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัคุณลกัษณะการเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ไอศกรีมวอลลก์บัการตั้งใจ

เป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ไอศกรีมวอลล ์ พบว่าความมุ่งมัน่ในดา้นการต่อคุณค่าในการทาํงานมีความสาํคญัต่อการ

ตั้งใจเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ไอศกรีมวอลล ์

 

6. ข้อเสนอแนะ  

     จากการศึกษาเร่ืองการวดัการเขา้สู่ขั้นท่ีพนักงานเป็นผูส้นับสนุนตราสินคา้:กรณีศึกษาพนักงานของ หจก. 

ขอนแก่นธีระเทรดด้ิง สามารถสรุปขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการศึกษา ดงัน้ี 

     1. ปัจจยัคุณลกัษณะในการเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้ของพนกังานในองคก์ารส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผูส้นบัสนุน

องค์กร (Promoters)   เพราะฉะนั้นทางผูศึ้กษาจึงเสนอแนวทางในการส่งเสริม สนบัสนุน และจดัอบรม สําหรับ

บุคลากรกลุ่มดงักล่าวน้ีเพ่ือใหย้งัคงเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้และสามารถท่ีจะพฒันาข้ึนมาเป็นผูน้าํเผยแพร่ความรู้

ขอ้มูลเก่ียวกบัตราสินคา้ใหก้บับุคลากรใหม่ในองคก์รไดใ้นอนาคต 

     2. เม่ือพิจารณารายขอ้แลว้ พบว่ามี 2 ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่ากว่าขอ้อ่ืนๆ  ไดแ้ก่ ดา้นความมุ่งมัน่ต่อบริษทัของเรา ขอ้ท่ี 

7) ท่านคิดว่าบริษทัของเราไดรั้บความเช่ือถือและความจงรักภกัดีจากลูกคา้ และดา้นความมุ่งมัน่ต่อคุณค่าในการ

ทาํงาน ขอ้ท่ี 2) สาํหรับปีต่อไปท่านคิดวา่ท่านยงัจะทาํงานกบับริษทัของเราอยู ่ดงันั้นผูศึ้กษาจึงทาํการหาแนวทางใน

การเป็นผูส้นบัสนุนตราสินคา้กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจาํกัด ขอนแก่นธีระเทรดด้ิง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ให้กับ

พนกังานโดยมีรูปแบบของโครงการในดา้นการฝึกอบรมและพฒันาแนวความคิด ในเร่ืองขอ้มูลพ้ืนฐานขององคก์ร 

การทาํงาน และผลิตภณัฑสิ์นคา้ และอบรมฝึกทกัษะการใหบ้ริการท่ีถูกตอ้ง เพ่ือใหพ้นกังานทุกคนรู้หนา้ของตนเอง

มากท่ีสุด รวมถึงสร้างแรงบนัดาลใจใหพ้นกังานมีความกระตือรือร้นและสร้างจูงใจในการทาํงานให้ไปสู่การเป็น

ผูส้นบัสนุนตราสินคา้ไอศกรีมวอลล ์
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     3. นาํการศึกษาในคร้ังน้ีไปทาํการวิจยัขยายไปยงัตวัแทนจดัจาํหน่ายไอศกรีมวอลลใ์นจงัหวดัต่างๆ และวิจยัศึกษา

การสนบัสนุนตราสินคา้ไอศกรีมวอลลใ์นระดบัการสนบัสนุนตราสินคา้ของลูกคา้ (Customer Advocate) ท่ีมีต่อตรา

สินคา้ไอศกรีมวอลลต่์อไป 
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การศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย์หมวดพาณชิย์ 
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in the Stock Exchange of Thailand 

ธัชวรรณ  คมคาย1 และ ลลติา  หงษ์รัตนวงศ์2 

Thachawan  Komkhai and Lalita  Hongratanawong 

 

 

บทคดัย่อ 

 

การศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” โดย

ทาํการศึกษาดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และใชข้อ้มูลรายเดือน ตั้งแต่

เดือน มกราคม 2556 ถึงเดือน ธนัวาคม 2560 รวมระยะเวลา 60 เดือน มีวิธีการศึกษาโดยวิธีการสร้างแบบจาํลองในรูปแบบ

สมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Linear Regression) เพ่ืออธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระ 

โดยปัจจยัต่างๆ ท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษาน้ีมีทั้งหมด 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(SET Index) ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) ดชันีคา้ปลีก (RTI) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัราการว่างงาน 

(UEM) ซ่ึงใชวิ้ธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Square Method: OLS) เพ่ือประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของแต่ละ

แบบจาํลอง จากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ ตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยอย่างมีนยัสาํคญัและมีทิศตรงตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ไดแ้ก่ ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(SET Index) และตวัแปรอิสระท่ีไม่มีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ไดแ้ก่ ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) ดชันีคา้ปลีก (RTI) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัราการวา่งงาน (UEM) 
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ABSTRACT 

 

 This study aimed to investigate factors affecting the Commerce Sector Index in the Stock 

Exchange of Thailand. The researcher explored monthly data from January 2013 to December 2017, 

totaling 60 months. The methodology was conducted by developing a model through multiple linear 

regression in order to describe the relationship between dependent variable and independent variables. This 

study focused on five variables, namely the Stock Exchange of Thailand Index (SET Index), Consumer 

Confidence Index (CCI), Retail Index (RTI), Consumer Price Index (CPI), and Unemployment Rate 

(UEM). The Ordinary Least Square Method (OLS) was used to estimate the coefficients of each model. 

The results of this study indicated that an independent variable affecting the Commerce Sector Index in the 

Stock Exchange of Thailand with a significance level was the Stock Exchange of Thailand Index (SET 

Index). The relationship was consistent to a set hypothesis.  In contrast, independent variables, which have 

no significant relationship with the Commerce Sector Index are Consumer Confidence Index (CCI), Retail 

Index (RTI), Consumer Price Index (CPI), and Unemployment Rate (UEM). 

1. บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

โดยทัว่ไป แต่ละบุคคลจะมีการจดัสรรรายไดท่ี้ไดรั้บมาในแต่ละเดือน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกั คือ 

เพ่ือใชจ่้ายในชีวิตประจาํวนัและเพ่ือการออม รายจ่ายส่วนแรกเป็นการใชจ่้ายเพ่ือความจาํเป็นในชีวิตประจาํวนัของ

แต่ละบุคคลท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้แต่สามารถบริหารจดัการใหเ้หมาะสมและเพียงพอต่อการดาํเนินชีวิตได ้รายจ่ายส่วนท่ีสอง 

คือการเก็บออมเงินท่ีเหลือจากส่วนแรกไวใ้ชใ้นยามจาํเป็น การลงทุน คือการทาํอย่างไรให้เงินส่วนท่ีสองเพ่ิมพูนข้ึนมา 

และก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่เจา้ของเงิน 

การลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้น ถือเป็นการลงทุนรูปแบบหน่ึงท่ีมีสภาพคล่องค่อนขา้งสูง เพราะมีตลาดรองไวร้องรับ

การซ้ือขายเปล่ียนมือ ผูล้งทุนสามารถเลือกลงทุนระยะยาวหรือเก็งกาํไรระยะสั้นก็ได ้โดยกลุ่มหลกัทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บความนิยมและความสนใจจากนกัลงทุนคือ กลุ่มหลกัทรัพยห์มวดพาณิชย ์ซ่ึงเป็นหมวดธุรกิจท่ีอยู่

ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ และปัจจุบนัมีหลกัทรัพยใ์นหมวดทั้งหมด 23 หลกัทรัพย ์โดยบริษทัท่ีอยู่ในหมวด

พาณิชยน์ั้นดาํเนินธุรกิจประเภทการคา้ หมายถึง การประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระจายสินคา้จากผูผ้ลิตไปสู่

ผูบ้ริโภค เป็นคนกลางในการซ้ือขายสินคา้ หรือเป็นผูใ้ห้บริการจาํหน่ายสินคา้ เช่น ห้างสรรพสินคา้ ธุรกิจการคา้ปลีก 

ธุรกิจการคา้ส่ง หรือตวัแทน เป็นตน้ และสินคา้ท่ีจาํหน่ายจะตอ้งเป็นสินคา้ขั้นสุดทา้ยสาํหรับผูบ้ริโภค 

การท่ีบริษทัในหมวดพาณิชย์ดาํเนินธุรกิจเป็นผูใ้ห้บริการจาํหน่ายสินค้าท่ีมาจากหลากหลายหมวด 

หลากหลายประเภทนั้น ทาํให้ไม่ว่าในสภาวะเศรษฐกิจเช่นไร ธุรกิจในหมวดน้ีก็จะไดรั้บผลกระทบท่ีรุนแรงนอ้ยกว่า

ธุรกิจในกลุ่มอ่ืนๆ เช่น ในช่วงท่ีผ่านมาเกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทัว่โลก และปัญหาการเมืองภายในประเทศ ส่งผลให้
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เศรษฐกิจของประเทศไทยซบเซา รวมทั้งราคานํ้ ามนัท่ีปรับตวัสูงข้ึน ทาํให้ระดบัราคาสินคา้บริการเพ่ิมข้ึนตาม 

ประชาชนจึงใชจ่้ายอย่างระมดัระวงัมากข้ึน ซ่ึงย่อมส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจต่างๆ แต่อาจมีผลกระทบในระดบั 

ท่ีไม่เท่ากนั โดยภาคธุรกิจคา้ส่ง คา้ปลีกนั้นก็ไดรั้บผลกระทบเช่นกนั แต่อาจไม่รุนแรงเท่าภาคธุรกิจอ่ืนๆ เน่ืองจาก

ประชาชนยงัตอ้งจบัจ่ายใชส้อยเพ่ืออุปโภคบริโภค ถึงแมว้่ายอดขายสินคา้อาจลดตํ่าลงหรือชะลอตวั โดยเฉพาะ

สินค้าฟุ่ มเฟือยหรือสินค้าคงทนอาจได้รับผลกระทบมาก แต่ในส่วนของสินค้าพ้ืนฐานท่ีจําเป็นต่อการดาํรงชีวิต 

ประจาํวนัก็ยงัจาํหน่ายได ้จึงเป็นผลให้การดาํเนินธุรกิจของภาคการคา้นั้นไม่ผนัผวนตามสภาวะเศรษฐกิจมาก 

เท่าภาคธุรกิจอ่ืนๆ ซ่ึงจะส่งผลให้หลกัทรัพยใ์นหมวดพาณิชยมี์การเปล่ียนแปลงนอ้ยกว่าภาพรวมของตลาดหลกัทรัพย ์

หรือมีการผนัผวนนอ้ยกวา่หลกัทรัพยใ์นหมวดอ่ืนๆ 

 

วตัถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นกัลงทุนสามารถใชข้อ้มูลเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และตดัสินใจเลือกลงทุนในจงัหวะเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือ

ลดความเส่ียงและไดรั้บผลตอบแทนท่ีคุม้ค่า 

2. นกัวิจยัและนกัวิชาการสามารถนาํผลท่ีไดรั้บจากการศึกษาไปประยุกตใ์ชใ้นงานวิจยัอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา

ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

ส่วนที ่1 แนวคดิและทฤษฎ ี

การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2546)  เป็นแนวคิดท่ีมุ่งวิเคราะห์

ปัจจยัท่ีเป็นตวักาํหนดราคาหลกัทรัพย ์อตัราผลตอบแทน และความเส่ียงจากการลงทุน ปัจจยัพ้ืนฐานต่างๆ ดงักล่าว 

ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการเมือง ปัจจยัดา้นภาวะอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และปัจจยัท่ีเก่ียวกบัผลการ

ดาํเนินงาน รวมทั้งฐานะทางการเงินของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์ดงันั้น วิธีวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใชปั้จจยัพ้ืนฐาน

จึงเป็นการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการเมือง ภาวะอุตสาหกรรม และภาวะบริษทั เพ่ือนาํมาใชใ้นการกาํหนด

มูลค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพย ์ซ่ึงมีขั้นตอนและกรอบแนวคิด ดงัน้ี 

1. การวเิคราะห์เศรษฐกจิโดยทั่วไป (Economic Analysis) 

1.1 ภาวะเศรษฐกิจมหภาคและวฏัจกัรธุรกิจ 

• ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product – GDP) เป็นเคร่ืองวดัมูลค่าของผลผลิต

สินคา้ และบริการทั้งหมดท่ีผลิตข้ึนในประเทศ ไม่ว่าปัจจยัการผลิตนั้นจะเป็นของประเทศใดกต็าม 

และยงัใชว้ดัการใชจ่้ายของหน่วยเศรษฐกิจต่างๆ ต่อสินคา้และบริการท่ีผลิตข้ึน 
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• ผลผลิตอุตสาหกรรม (Industrial Production) เป็นมูลค่าผลิตผลของอุตสาหกรรมมวลรวม และ

จาํแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ผลผลิตอุตสาหกรรมน้ีมกัจะเคล่ือนไหวไปในทิศทางเดียวกบั

ภาวะเศรษฐกิจและวฏัจกัรธุรกิจ 

• ดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price Index) เป็นดชันีท่ีแสดงการเปล่ียนแปลงราคาของสินคา้และ

บริการในแต่ละงวด ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือวดัภาวะเงินเฟ้อไดวิ้ธีหน่ึง 

• ดชันีราคาผูผ้ลิต (Producer Price Index) เป็นดชันีท่ีแสดงการเปล่ียนแปลงราคาสินคา้จากผูผ้ลิต 

จาํแนกเป็นราคากลุ่มผลิตภณัฑ ์และราคาในแต่ละช่วงของการผลิต ตั้งแต่วตัถุดิบไปจนถึงสินคา้

สาํเร็จรูป ดชันีราคาผูผ้ลิตน้ีสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือบ่งบอกถึงภาวะเงินเฟ้อท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้

• อตัราการว่างงาน (Unemployment Rate) เป็นตวัเลขท่ีแสดงอตัราร้อยละของผูว้่างงานในระบบ

เศรษฐกิจเทียบกบักาํลงัแรงงานรวม ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นสภาพเศรษฐกิจ โดยเปรียบเทียบว่าเป็นไป

ในทิศทางท่ีกาํลงัขยายตวัหรือหดตวั 

• อตัราดอกเบ้ียในประเทศและอตัราดอกเบ้ียต่างประเทศ อตัราดอกเบ้ียท่ีควรนาํมาพิจารณา ควรเป็น

อัตราดอกเบ้ียท่ีเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลง และสามารถสะท้อนสภาพคล่องของตลาดเงินได้ดี

พอสมควร อตัราดอกเบ้ียซ่ึงกาํหนดคงท่ีเป็นการเฉพาะเป็นอตัราเบ้ียท่ีไม่เหมาะสมท่ีจะนาํมา

พิจารณาเพ่ือการวิเคราะห์เศรษฐกิจ 

• ดชันีการบริโภคภาคเอกชน (Private Consumption Index) แสดงการเปล่ียนแปลงการใช้จ่ายของ

ภาคเอกชน คํานวณจากยอดจําหน่ายและมูลค่านําเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค รวมทั้ งมูลค่า

ภาษีมูลค่าเพ่ิมในบางประเทศซ่ึงมีระบบขอ้มูลเศรษฐกิจท่ีครบถว้น อาจมีตวัเลขเศรษฐกิจอ่ืนๆ 

เพ่ิมเติม ท่ีจะช่วยใหก้ารวิเคราะห์มีความชดัเจนมากข้ึน 

1.2 นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ไดแ้ก่ นโยบายการคลงั และนโยบายการเงิน 

1.3 ภาพรวมของเศรษฐกิจ 

2. การวเิคราะห์อุตสาหกรรม (Industry Analysis)  

การแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมออกเป็น 5 กลุ่มใหญ่ ๆ ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1   อุตสาหกรรมสินคา้แปรรูป ซ่ึงข้ึนอยู่กับวตัถุดิบท่ีจะนํามาเข้าสู่กระบวนการแปรรูปต่อไป 

เป็นสาํคญั เช่น อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง เป็นตน้ 

กลุ่มท่ี 2   อุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีใชส้ิ้นเปลือง เช่น อาหาร และเคร่ืองด่ืม เคร่ืองนุ่มห่ม ของใช้

ประจาํวนั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัรายไดข้องประชาชนโดยส่วนรวมเป็นหลกั 

กลุ่มท่ี 3   อุตสาหกรรมสินคา้บริโภคคงทน เช่น รถยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ซ่ึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบสําคญั 

ไดแ้ก่ รายไดแ้ละภาวะสินเช่ือ 

กลุ่มท่ี 4   อุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก ซ่ึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบสาํคญั จะไดแ้ก่ ความตอ้งการและราคาสินคา้

ในตลาดโลก นโยบายการคา้ของรัฐบาล 

กลุ่มท่ี 5   อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกบัการเงินการธนาคาร ซ่ึงข้ึนอยู่กบัปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ นโยบาย

การบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 

นอกจากปัจจยัหลกัดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ ผูวิ้เคราะห์ควรท่ีจะพิจารณาปัจจยัอ่ืนๆ เก่ียวกบัตวัอุตสาหกรรมดว้ย 

เพ่ือให้การวิเคราะห์มีความครอบคลุมไดดี้ยิ่งข้ึน ปัจจยัเหล่านั้น ประกอบดว้ย โครงสร้างของอุตสาหกรรม, 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทาน, กฎระเบียบขอ้บงัคบัของรัฐบาล และตวัแปรทางดา้นตน้ทุน อาทิ 

วตัถุดิบท่ีมีอยู ่ราคานํ้ามนั ค่าแรง เป็นตน้  

3. การวเิคราะห์บริษทั (Company Analysis) 

3.1 การวิเคราะห์บริษทัเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) ประกอบดว้ย ขนาดของบริษทั (Size of the 

Firm), อตัราการขยายตวัในอดีต (Past Rate of Growth) และโครงสร้างของเงินทุน (Capital Structure)  

3.2 การวิเคราะห์บริษทัเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) คือ การวิเคราะห์บริษทัเชิงของธุรกิจ ซ่ึงมกัมี

ท่ีมาจากงบการเงินของธุรกิจทั้งในปัจจุบนัและท่ีผา่นมา 

 

ปัจจยัที่กระทบราคาหลกัทรัพย์ (อารมณ์ ร้ิวอินทร์, 2553) 

1. ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบระยะสั้น ไดแ้ก่ 1อตัราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารหรืออตัราผลตอบแทนจากการนาํเงิน

ไปลงทุน และการคาดคะเนผลตอบแทนจากบริษทัจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน เช่น การพฒันาผลิตภณัฑ ์หรือ 

การลดตน้ทุนการผลิต 

2. ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบระยะยาว ไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ และรายไดป้ระชาชาติ 

 

เคร่ืองช้ีการใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชน (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2554) ประกอบดว้ยเคร่ืองช้ี  

9 รายการ ไดแ้ก่ 1.) ดชันีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 2.) ปริมาณการใชก้ระแสไฟฟ้า 3.) ปริมาณการจาํหน่าย

นํ้ามนัเบนซินและแก๊สโซฮอล ์4.) ภาษีมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงท่ี 5.) การนาํเขา้สินคา้อุปโภคบริโภค ณ ราคาคงท่ี 6.) 

ปริมาณการจาํหน่ายหมวดเคร่ืองด่ืม 7.) ปริมาณการจาํหน่ายยานยนต ์8.) การเลิกจา้งงาน 9.) ดชันีมูลค่าคา้ปลีกทัว่

ประเทศ 

 

ทฤษฎีความต้องการถือเงินของ Milton Friedman พฒันาข้ึนมาจากแนวความคิดของนักทฤษฎีปริมาณเงินของ

สํานกัเคมบริดจ์ ซ่ึงอธิบายปัจจยัท่ีกาํหนดความตอ้งการถือเงิน โดยมองว่าเงินเป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ 

(Utility) และมีบางส่วนมีความคิดคล้ายคลึงกับ John Maynard Keynes ท่ีเรียกว่า ทฤษฎีความพอใจในสภาพคล่อง 

(Liquidity Preference Theory) ซ่ึงอธิบายความตอ้งการถือเงินของบุคคลแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  

1. ความตอ้งการถือเงินไวเ้พ่ือใชส้อยในชีวิตประจาํวนั 

2. ความตอ้งการถือเงินเพ่ือใชจ่้ายในยามฉุกเฉิน 

3. ความตอ้งการถือเงินเพ่ือเกง็กาํไร 

การจดั Portfolio ในความคิดของ Friedman ไม่ไดห้มายถึงพนัธบตัรอยา่งเดียวตามแนวคิดของ Keynes แต่ Friedman 

เห็นว่ารูปแบบต่างๆ ในการถือสินทรัพยข์องบุคคลมี 5 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1.) เงิน 2.) พนัธบตัร 3) หุน้ โดยการเลือกถือ

หุ้นมีผลให้การถือเ งินสดลดลง 4. )  สินค้ากายภาพท่ีมิใช่มนุษย์ หมายถึง  สินค้า ท่ี มีตัวตนจับต้องได้  

5.) ทุนมนุษย ์คือ ความสามารถในการผลิต และสามารถก่อใหเ้กิดรายได ้

 

ส่วนที ่2 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอตุสาหกรรมบริการ หมวดพาณชิย์ 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ และความรู้ทั่วไปเกีย่วกบัธุรกจิประเภทการค้า 
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1. องค์ประกอบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

• สินคา้ คือ หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน เป็นหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัหมาชนจาํกดั ท่ีเขา้จดทะเบียนและ 

ทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพยใ์หม่ 

• ซ้ือขาย คือ ผูล้งทุน เป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัท่ีสุด โดยผูล้งทุนในตลาดหลกัทรัพยอ์าจแบ่งไดต้าม

ขนาดของปริมาณการซ้ือขาย หรือแบ่งตามพฤติกรรมในแง่ระยะเวลาการถือครองหลกัทรัพย ์เป็นตน้ 

• ตวัแทนนายหนา้ผูซ้ื้อขาย คือ บริษทัสมาชิก เป็นบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ

นายหนา้คา้หลกัทรัพย ์

 

2. ความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบัผู้ลงทุน 

2.1 ราคาตลาด (Price Market) หมายถึง ราคาของหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีเกิดข้ึนจากการจบัคู่การซ้ือขาย

โดยระบบคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ากราคาเสนอซ้ือและเสนอขายท่ีดีท่ีสุด 

2.2 ดชันีราคาหุ้น (Stock Price Index) 

• ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) ช่วยในการพิจารณาแนวโนม้ของราคา

หลกัทรัพยใ์นภาพรวมทั้งตลาด 

• ดชันีกลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Group Indices) และดชันีหมวดธุรกิจ (Sectorial Indices) แสดงถึง

การเคล่ือนไหวของภาวการณ์ซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ป็นรายกลุ่มอุตสาหกรรมและรายหมวดธุรกิจ เพ่ือ

เป็นขอ้มูลท่ีช่วยให้ผูล้งทุนสามารถตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมไดอ้ย่าง 

มีประสิทธิภาพ ภายใตข้อ้มูลข่าวสารท่ีสมบูรณ์มากข้ึน 

1.) กลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Groups) ประกอบดว้ย กลุ่มอุตสาหกรรมหลกัท่ีมีส่วนสนบัสนุน

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศรวม 8 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม

อาหาร (Argo & Food Industry) กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค (Consumer Products) กลุ่มธุรกิจการเงิน 

(Financials) กลุ่มวตัถุดิบและสินคา้อุตสาหกรรม (Industrials) กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

(Property & Construction) กลุ่มทรัพยากร (Resources) กลุ่มบริการ (Services) และกลุ่มเทคโนโลยี 

(Technology) 

2.) หมวดธุรกิจ (Sectors) เป็นการจาํแนกประเภทย่อยของธุรกิจต่าง ๆ ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม 

อีกต่อหน่ึง ซ่ึงบริษทัท่ีจดัอยู่ในหมวดธุรกิจ (Sectors) เดียวกนั จะบ่งบอกถึงธุรกิจท่ีมีลกัษณะ

ใกลเ้คียงกนัและสามารถเปรียบเทียบกนัได ้ตามเกณฑท่ี์มาของรายไดแ้ละทรัพยากรท่ีใชใ้นการ

ดาํเนินธุรกิจ โดยจาํแนกออกเป็น 29 หมวดธุรกิจ ภายใต ้8 กลุ่มอุตสาหกรรม 

 

กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (Services) กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีทาํธุรกิจในสาขาบริการต่าง  ๆยกเวน้ บริการทางการเงิน และบริการ

ดา้นขอ้มูลสารสนเทศหรือเทคโนโลยี หรือเป็นบริการท่ีถูกจดัไวใ้นกลุ่มอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจอ่ืนแลว้ 

 

หมวดพาณิชย์ (Commerce) พิจารณาจาก 2 ปัจจยั ประกอบ ดงัน้ี 
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• ผูใ้หบ้ริการจาํหน่ายสินคา้ทั้งแบบคา้ปลีกและคา้ส่งใหแ้ก่ผูบ้ริโภค ทั้งท่ีมีหนา้ร้านเป็นสถานท่ีจดัจาํหน่าย เช่น 

หา้งร้าน หา้งสรรพสินคา้ ดิสเคาทส์โตร์ ซุปเปอร์สโตร์ ร้านสะดวกซ้ือ และการขายท่ีไม่มีหนา้ร้าน เช่น การขาย

ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

• สินคา้ท่ีจาํหน่ายตอ้งเป็นสินคา้ขั้นสุดทา้ยสาํหรับผูบ้ริโภค จะเป็นสินคา้จากหลากหลายหมวดกไ็ด ้

 

ธุรกจิประเภทการค้า 

ธุรกิจการค้า (Trading Business) (สุธรรม รัตนโชติ, 2554) หมายถึง ธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์ในการซ้ือ – ขาย

สินคา้ หรือ เป็นคนกลางในการซ้ือขายสินคา้ เช่น หา้งสรรพสินคา้ ธุรกิจการคา้ปลีก ธุรกิจการคา้ส่ง เหล่าน้ีเป็นตน้ 

 

สรุปธุรกจิค้าปลกีทั้งหมด (ลงทุนแมน, 2561) สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ 

1. ธุรกจิค้าปลกีดั้งเดมิ (Traditional Trade) ลกัษณะของร้านคา้เหล่าน้ีจะไม่ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการตกแต่งร้าน

มากนกั สินคา้จะถูกวางกนัตามความพอใจ และบริหารโดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง เช่น ร้านคา้ตามตลาดนดั ร้าน

แผงลอย และท่ีรู้จกักนัมากท่ีสุด คือ ร้านโชห่วย 

2. ธุรกจิค้าปลกีสมัยใหม่ (Modern Trade) ร้านคา้ในกลุ่มน้ีจะลงทุนตกแต่งร้าน มีการจดัเกบ็และจาํหน่ายสินคา้

อย่างเป็นระบบ มีอาํนาจต่อรองสูง สามารถขายสินคา้ในปริมาณมากได ้รูปแบบร้านคา้มกัจะไม่ค่อยแตกต่าง

กนัมากนดั ไม่วา่จะไปตั้งอยูท่ี่ไหน เช่น หา้งสรรพสินคา้ ร้านสะดวกซ้ือต่าง  ๆโดยธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ (รวมในส่วน

ของออนไลน์) มีส่วนแบ่งประมาณ 68% ในมูลค่าธุรกิจค้าปลีกทั้ งหมด โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น  

5 ประเภทหลกัๆ คือ 

• หา้งสรรพสินคา้ (Department Store) เช่น เซ็นทรัล, โรบินสนั, เดอะมอล ์

• ดิสเคานส์โตร์ (Hypermarket / Cash and Carry) เช่น เทสโก ้โลตสั, บ๊ิกซี, แมค็โคร 

• ซูเปอร์มาร์เกต็ (Supermarket) เช่น ทอ็ปส์, วิลล่า มาร์เกต็, ฟู้ดแลนด ์

• ร้านสะดวกซ้ือ (Convenience Store) เช่น 7–11, แฟมิล่ีมาร์ท, ลอวส์นั 108  

• ร้านคา้ปลีกขายสินคา้เฉพาะอย่าง (Specialty Store) เช่น วตัสัน, บู๊ทส์, ซูเปอร์สปอร์ต, เพาเวอร์บาย, ออฟ

ฟิตเมท, บีทูเอส, ซีเอด็ 

 

ส่วนที ่3 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

ศรุตา  โภควรรณากร (2558) ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และดชันีกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ โดยรวบรวมขอ้มูลเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 ถึง

เดือนธันวาคม 2557 จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ส่วนปัจจยั

ท่ีมีผลต่อดชันีกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ ไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

สุจิตตา  พึ่งแรง (2553) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อดัชนีราคาหลกัทรัพย์หมวดพาณิชย์ โดยรวบรวมข้อมูล 

เป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม 2548 ถึงเดือนมิถุนายน 2553 จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย์

หมวดพาณิชย ์ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และดชันีมูลค่าคา้ปลีกทัว่ประเทศ และมีทิศทาง

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 577



ความสัมพนัธ์เป็นไปตามท่ีตั้งสมมติฐาน ส่วนปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพาณิชย ์ไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน และดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค 

ชัยภัทร  เลิศจํารุโชคขจร (2551) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มบริการ โดยรวบรวม

ข้อมูลเป็นรายเดือน ตั้ งแต่เดือนธันวาคม 2547 ถึงเดือนเมษายน 2551 จากการศึกษาพบว่า ดัชนีหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย และดชันีดาวน์โจนส์ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัสาํคญั ส่วนอตัราแลกเปล่ียนเงินบาท

ต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสาํคญั 

 

 

 

3. วธีิการศึกษา 

 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาในคร้ังน้ี ใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ 

โดยประชากรท่ีใชศึ้กษา คือ ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพาณิชย ์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกลุ่มตวัอย่าง 

คือ ขอ้มูลรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ถึงเดือนธนัวาคม 2560 รวมจาํนวน 60 เดือน 

 

ตวัแปรที่ใช้ในการศึกษาและสมมตฐิานทิศทางความสัมพันธ์ของตวัแปร 

 ตวัแปรตาม คือ ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพาณิชย ์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Commerce 

Sector Index) 

 ตวัแปรอสิระ ท่ีนาํมาศึกษามีทั้งหมด 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ 

1. ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand: SET): เป็นตวัสะทอ้น

การเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยท์ั้งหมดในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ฉะนั้น จึงคาดว่ามีความสัมพนัธ์ 

ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพาณิชย ์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

2. ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภค (Consumer Confidence Index: CCI): สะทอ้นหรือประเมินค่าความรู้สึก

ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเศรษฐกิจโดยรวมและสถานการณ์เศรษฐกิจส่วนตน สภาวะการจ้างงานในปัจจุบันและ 

ในอนาคต รายไดจ้ากการจา้งงานท่ีอาจจะไดรั้บอนาคต การท่ีผูบ้ริโภคมีความมัน่ใจต่อเสถียรภาพของรายไดข้องตน 

ทาํให้เกิดการวางแผนกิจกรรมการใชจ่้ายต่างๆ และถูกใชเ้ป็นหน่ึงในตวัช้ีวดัเศรษฐกิจโดยรวม ฉะนั้น จึงคาดว่า 

มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพาณิชย ์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

3. ดัชนีค้าปลีก (Retail Trade Index: RTI): ใชช้ี้วดัปริมาณการใชจ่้ายของผูบ้ริโภค ซ่ึงกล่าวไดว้่า หากดชันี

ค้าปลีกมีทิศทางการเปล่ียนแปลงเพ่ิมสูงข้ึน สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนหรือผูบ้ริโภคโดยรวมมีกําลังซ้ือท่ี 

เพ่ิมสูงข้ึน โดยจะทาํให้ยอดขายและตวัธุรกิจของภาคธุรกิจการคา้เติบโตข้ึนตามไปด้วย ฉะนั้น จึงคาดว่าดชันี 

คา้ปลีกมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพาณิชย ์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

หมวดพาณิชย ์

4.  ดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index: CPI): เป็นการแสดงถึงการเปล่ียนแปลงทางดา้นราคา

สินคา้และบริการ เป็นตวัสะทอ้นภาวะของอตัราเงินเฟ้อ และยงัใชเ้ป็นเคร่ืองช้ีวดัอาํนาจการใชจ่้ายของผูบ้ริโภคดว้ย 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 578



ขอ้มูลท่ีนาํมาคาํนวณดชันีราคาผูบ้ริโภคจะมาจากการเกบ็สถิติราคาขายปลีกของสินคา้และบริการเป็นรายเดือน หรือ

รายไตรมาส แลว้นาํมาเปรียบเทียบกบัปีฐาน โดยสินคา้ท่ีนาํมาใชค้าํนวณดชันี จะรวมสินคา้ท่ีจาํเป็นต่อการครองชีพ 

และสินคา้ฟุ่ มเฟือย ฉะนั้น เม่ือราคาสินคา้หรือบริการเพ่ิมสูงข้ึน เม็ดเงินลงทุนของนักลงทุนท่ีจะเขา้มาลงทุน 

ในหลกัทรัพยอ์าจจะลดลง จึงคาดว่ามีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพาณิชย ์ 

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

5. อัตราการว่างงาน (Unemployment Rate: UEM): แสดงถึงสัดส่วนของบุคคลในวยัแรงงาน แต่ 

ไม่สามารถหางานทาํได ้ส่วนใหญ่นกัวิเคราะห์ หรือนกัเศรษฐศาสตร์นิยมใชต้วัเลขอตัราการว่างงานเพ่ือสะทอ้น

สภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงช่วงใดท่ีมีอตัราการว่างงานของประชากรภายในประเทศสูง บ่งบอกถึงสภาวะ

เศรษฐกิจกาํลงัถดถอย ในทางตรงกนัขา้ม หากอตัราการว่างงานลดตํ่าลง แสดงถึงสภาวะเศรษฐกิจขยายตวั มีการ

จบัจ่ายใชส้อยจากผูบ้ริโภค รวมทั้ง ยงัใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการวางนโยบายสร้างงานให้ประชากรในประเทศ

เพ่ือให้มีรายไดใ้ชอุ้ปโภคบริโภค ฉะนั้น จึงคาดว่ามีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพย์

หมวดพาณิชย ์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

 แบบจาํลองท่ีใชใ้นการศึกษาจะสร้างจากความสัมพนัธ์ของการศึกษาตวัแปรท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคา

หลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หมวดพาณิชย ์ดว้ยวิธีสมการถดถอย

เชิงซอ้น (Multiple Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares) 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล ใชข้อ้มูลอนุกรมเวลาแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series Data) ของแต่ละตวัแปร โดยเก็บ

รวบรวมขอ้มูลเป็นเวลา 5 ปี โดยแบ่งเป็นรายเดือน จาํนวน 60 เดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม ปี 2556 ถึง ธนัวาคม ปี 2560 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล มีขั้นตอนการพิจารณาโดยการใช ้สมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Regression) ดว้ยวิธีการกาํลงัสอง

นอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares) ดงัน้ี 

 ขั้นท่ี 1 รวบรวมขอ้มูลดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพาณิชย ์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 ขั้นท่ี 2 วิเคราะห์ค่าสถิติเบ้ืองตน้ 

 ขั้นท่ี 3 พิจารณาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระใดบา้งท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม ในท่ีน้ีคือ 5 ตวั 

โดยตวัแปรอิสระ X ตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์กนัระหว่างตวัแปร กรณีตวัแปรอิสระ X มีความสัมพนัธ์กนั จะเรียกว่า

เกิดปัญหา Multicollinearity ซ่ึงตรวจสอบโดยใชวิ้ธี Pair wise Correlation Matrix  

 ขั้นท่ี 4 สร้างสมการแสดงความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม 

 ขั้นท่ี 5 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ เพ่ือตรวจสอบปัญหา Autocorrelation พิจารณาจาก Breusch-

Godfrey test โดยหากเกิดปัญหา Autocorrelation จะแกไ้ขดว้ยวิธี Newey-West Correlation Standard Errors 

ชั้นท่ี 6 การทดสอบค่าแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนของตวัแปรอิสระ (Heteroskedasticity) เป็นค่าคงท่ี

หรือไม่ ดว้ยวิธี White Heteroskedasticity Test หากเกิดปัญหาจะแกไ้ขดว้ยวิธี White Correction Standard Errors 

ขั้นท่ี 7 ใชส้ถิติ F-test เพ่ือทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่ง Y กบั X1,…..,Xk ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
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ขั้นท่ี 8 ทาํการตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระคร้ังละ 1 ตวั จาํนวน k คร้ัง โดย

ใชส้ถิติ T-test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  

ขั้นท่ี 8 หาระดบัความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระแต่ละตวั Adjusted R-squared 

 การนําเสนอข้อมูล การศึกษาคร้ังน้ีจะนําเสนอขอ้มูลการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดย

นาํเสนอในรูปแบบของสมการ ตาราง และการบรรยาย 

 

 

 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

การวิเคราะห์ค่าสถิติเบ้ืองตน้ ของตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ ดงัน้ี 

ตวัแปร 
ตวัแปรค่าสถิต ิ

Mean Median Maximum Minimum Std. Dev. 

COMM 31,378.50 29,998.09 44,983.40 23,799.09 4,589.36 

SET 1,488.469 1,500.030 1,753.710 1,274.280 111.6244 

CCI 37.47500 38.00000 46.10000 26.70000 4.143307 

RTI 219.0975 215.0350 255.0700 198.8000 13.67261 

CPI 100.1957 100.3250 101.5100 98.25000 0.802847 

UEM 0.919667 0.920000 1.310000 0.480000 0.200152 

 

การทดสอบการเกิดปัญหา Multicollinearity ของตวัแปรอิสระ โดยการใชวิ้ธี Pairwise Correlation Matrix ในการ

ทดสอบ แสดงผลในตาราง ดงัน้ี 

ตวัแปร SET CCI RTI CPI UEM 

SET 1.000000 0.613794 0.259024 0.391611 -0.129342 

CCI - 1.000000 0.035410 0.159179 -0.029318 

RTI - - 1.000000 -0.220801 -0.046973 

CPI - - - 1.000000 -0.184614 

UEM - - - - 1.000000 

 

ผลลพัธจ์ากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน 

COMM = -86154.95 + 36.49104(SET) - 269.1080 (CCI) + 5.729677(RTI) +  

   (-1.833846)    (8.680210)***   (-2.756070)***     (0.221848) 

   752.2866(CPI) - 3619.108(UEM) 
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   (1.624510)         (-2.288054)** 

 

หมายเหตุ ค่าในวงเลบ็ หมายถึง ค่า t-Statistic 

   ***  หมายถึง ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.01 

   **  หมายถึง ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 

   *  หมายถึง ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.10 

   F-statistic = 33.16808 (Sig = 0.0000) 

   R-squared = 0.754367 

   Adj R-squared = 0.731623 

 

ผลจากการทดสอบทั้งสองปัญหาไดแ้ก่ Autocorrelation และ Heteroskedasticity พบว่าสมการถดถอยน้ี 

เกิดปัญหา Autocorrelation ผูศึ้กษาจึงลองนาํค่าการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตาม และตวัแปรอิสระมาทาํการทดสอบ

อีกคร้ัง ซ่ึงผูศึ้กษาคาดว่าอาจทาํใหผ้ลลพัธ์จากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อนหลีกเล่ียงการเกิดปัญหาดงักล่าวได ้

และไดท้าํการทดสอบอีกคร้ัง โดยมีผลลพัธ์จากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น ดงัน้ี  

 

COMM = -0.304394 + 0.885821 (SET) + 0.059732 (CCI) – 0.011395 (RTI) +  

   (0.778753)    (7.443480)***    (1.081515)           (-0.242602) 

   1.745689 (CPI) + 0.000855 (UEM) 

   (1.946492)*         (0.069501) 

 

หมายเหตุ ค่าในวงเลบ็ หมายถึง ค่า t-Statistic 

   ***  หมายถึง ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.01 

   **  หมายถึง ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 

   *  หมายถึง ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.10 

   F-statistic = 20.03761 (Sig = 0.0000) 

   R-squared = 0.649778 

   Adj R-squared = 0.617350 

 

 ผลจากการทดสอบทั้งสองปัญหา ไม่พบว่าสมการถดถอยน้ีเกิดปัญหา Autocorrelation และ Heteroskedasticity 

จึงสามารถใชผ้ลลพัธ์จากสมการน้ีในการศึกษาความสัมพนัธ์ไดท้นัที 

จากขอ้มูลต่างๆ ท่ีคาํนวณมาได ้มีตวัแปรท่ีมีนยัสาํคญัท่ีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 ทั้งหมด 1 ตวัแปร ไดแ้ก่ ดชันี

ราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ซ่ึงสามารถอธิบายค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรไดด้งัน้ี 

ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จากการศึกษาพบวา่ ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพาณิชย ์

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความสัมพันธ์กับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)  

ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.01 โดยมีค่า t-Statistic เท่ากบั 7.443480 และค่าสมัประสิทธ์ิ เท่ากบั 0.885821 
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ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้่าหากดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) เพ่ิมข้ึน 1 เปอร์เช็นต์เทจพอยท์  

จะส่งผลทาํให้ดัชนีราคาหลกัทรัพย์หมวดพาณิชย์ ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน 

0.885821 เปอร์เช็นตเ์ทจพอยท ์ซ่ึงมีทิศทางเป็นไปตามท่ีคาดไว ้

 

 

 

 
 

 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

 

ตัวแปรอิสระที่มีผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างมีระดับ

นัยสําคัญและมทีิศทางตรงตามสมมตฐิานที่ตั้งไว้ 

 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ต่อดชันีราคาหลกัทรัพย ์

หมวดพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อย่างมีระดบันัยสําคญัและมีทิศทางตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้

เน่ืองจากดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแสดงถึงภาพรวมของการลงทุนของหลกัทรัพยต่์างๆ ท่ีจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในสภาวะตลาดท่ีแตกต่างกนัไป โดยการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพย ์

เกิดจากพฤติกรรมการลงทุนของนกัลงทุนตามความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจ ดงันั้น หากดชันีราคาตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเปล่ียนแปลงเพ่ิมสูงข้ึน แสดงว่าสภาวะเศรษฐกิจกาํลงัขยายตวั นกัลงทุนมีความเช่ือมัน่

ในการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ย่อมส่งผลใหร้าคาหลกัทรัพยใ์นตลาดปรับตวัสูงข้ึนตามไปดว้ย 

ในทางกลบักนัหากดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเปล่ียนแปลงลดลง แสดงว่าสภาวะเศรษฐกิจกาํลงัหดตวั 

นกัลงทุนขาดความมัน่ใจในการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ย่อมส่งผลใหร้าคาหลกัทรัพยป์รับตวั

ลดลงเช่นกัน ซ่ึงส่งผลกับทิศทางของดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มพาณิชย ์ ท่ีเป็นดัชนีราคารายหมวดธุรกิจ ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงันั้น ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ในช่วงเวลาท่ีศึกษา จึงมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคา

หลกัทรัพยห์มวดพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในทิศทางเดียวกนั สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ สุจิตตา 

พ่ึงแรง (2553) 

ตัวแปรอิสระที่ไม่มีผลต่ออัตราราคาต่อกําไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์ อย่างมรีะดบันัยสําคัญ 

 ดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภค (CCI) ไม่สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพาณิชย์

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อย่างมีระดับนัยสําคญั เน่ืองจากดัชนีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคนั้น เป็นการ 

วดัความคิดเห็นหรือความรู้สึกของประชาชนท่ีมีต่อสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวม ทั้งดา้นรายได ้การใชจ่้าย และ

โอกาสในการหางานทาํ แต่ไม่ไดส้ะทอ้นเพียงความรู้สึกของประชาชนท่ีมีต่อสินคา้อุปโภคบริโภคหรือสินคา้ 

ขั้นพ้ืนฐานสาํหรับประชาชนเท่านั้น เพราะแมว้่าเศรษฐกิจประเทศโดยรวมจะซบเซา ภายในประเทศมีปัญหาความ

ไม่สงบทางดา้นการเมือง ราคานํ้ามนัโลกมีความผนัผวน ซ่ึงส่งผลใหป้ระชาชนขาดความเช่ือมัน่ต่อระบบเศรษฐกิจ 

แต่ประชาชนยงัจาํเป็นตอ้งบริโภคสินคา้พ้ืนฐานในการดาํรงชีวิตประจาํวนัอยู่ โดยอาจยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีส่วน 
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ในกระตุน้การบริโภคและการใชจ่้ายของประชาชนดว้ย อาทิ การจดักิจกรรมส่งเสริมการขายของหา้งสรรพสินคา้ 

เพ่ือกระตุน้การใชจ่้ายของผูบ้ริโภค และ นโยบายการซ้ือสินคา้เพ่ือลดหย่อนภาษีของรัฐบาล เพ่ือช่วยกระตุน้ระบบ

เศรษฐกิจของประเทศ ดงันั้น จึงทาํใหด้ชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคในช่วงเวลาท่ีศึกษา ไม่มีความสมัพนัธ์กบัดชันีราคา

หลกัทรัพยห์มวดพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ สุจิตตา พ่ึงแรง (2553) 

และ ทศพร ศรีสมโพธิ (2552) 

 ดัชนีค้าปลีก (RTI) ไม่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดพาณิชย์ในตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างมีระดับนัยสําคัญ ซ่ึงไม่เป็นไปตามแนวคิดการวิเคราะห์หลกัทรัพย์โดยใช้

ปัจจยัพ้ืนฐาน ท่ีใหพิ้จารณาขอ้มูลทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และขอ้มูลบริษทั โดยดชันีคา้ปลีกเป็นหน่ึงในเคร่ืองช้ี

การใชจ่้ายเพ่ือการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชน และเป็นดชันีท่ีจะช่วยสะทอ้นถึงสภาวะของธุรกิจคา้ปลีกได ้หาก

ดชันีคา้ปลีกสูงข้ึนแสดงว่ามูลค่าของธุรกิจคา้ปลีกเพ่ิมข้ึน เน่ืองมาจากการเพ่ิมข้ึนของยอดขายและอาจเป็นผลให้

กาํไรเพ่ิมข้ึนดว้ย ซ่ึงจะส่งผลใหร้าคาหลกัทรัพยข์องบริษทัในหมวดพาณิชยมี์แนวโนม้ปรับสูงข้ึนตามไปดว้ย แต่

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากปัจจยัพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม และขอ้มูลบริษทัแลว้นั้น ยงัมี

ปัจจยัภายนอกดา้นอ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผลต่อการตดัสินใจของนักลงทุนต่อการเขา้มาลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ทั้งปัจจยัภายในประเทศ เช่น การเมืองในประเทศท่ีมีการรัฐประหารในช่วงเวลาท่ีศึกษา และปัจจยั

ภายนอกประเทศ ท่ีหลายประเทศถูกกดดันด้วยมาตรการกีดกันทางการค้าของประเทศมหาอํานาจอย่าง

สหรัฐอเมริกา เป็นต้น ซ่ึงทําให้นักลงทุนท่ีจะเข้ามาลงทุนในหลักทรัพย์หมวดพาณิชย์ ในตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทยนั้น ไม่ไดต้ดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยจ์ากการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานเพียงอย่างเดียว แต่ยงัมีการ

พิจารณาถึงปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ ร่วมดว้ย ดงันั้น จึงทาํใหด้ชันีคา้ปลีกในช่วงเวลาท่ีศึกษา ไม่มีความสัมพนัธ์กบัดชันี

ราคาหลกัทรัพยห์มวดพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ สุจิตตา  

พ่ึงแรง (2553) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพาณิชย ์ซ่ึงศึกษาขอ้มูลในช่วงเดือน มกราคม 2548 

ถึงเดือน มิถุนายน 2553 โดยผลการศึกษาสรุปว่า ดัชนีมูลค่าคา้ปลีกทั่วประเทศ สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ 

ต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพาณิชย ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ และมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 

 ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ไม่สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพาณิชยใ์นตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างมีระดับนัยสําคัญ ซ่ึงไม่เป็นไปตามแนวคิดการวิเคราะห์หลกัทรัพย์โดยใช้

ปัจจยัพ้ืนฐาน ท่ีใหพิ้จารณาขอ้มูลทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และขอ้มูลบริษทั โดยดชันีราคาผูบ้ริโภคเป็นดชันีท่ี

แสดงการเปล่ียนแปลงราคาของสินคา้และบริการท่ีผูบ้ริโภคซ้ือมาบริโภคเป็นประจาํ ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน

การวดัภาวะเงินเฟ้อดว้ย โดยเม่ือดชันีราคาผูบ้ริโภคสูงข้ึน จะส่งผลใหค่้าของเงินลดลง ประชาชนตอ้งใชจ่้ายเงินมาก

ข้ึน มีเงินออมน้อยลง ซ่ึงทาํให้มีการลงทุนน้อยลงดว้ยเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม โครงสร้างดชันีราคาผูบ้ริโภค 

ประกอบดว้ยสินคา้และบริการ 7 หมวดหมู่ ไดแ้ก่ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล,์ หมวดเคร่ืองนุ่งห่ม

และรองเทา้, หมวดเคหสถาน, หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล, หมวดพาหนะ การขนส่ง และการ

ส่ือสาร หมวดการบนัเทิง การอ่าน การศึกษา และการศาสนา, หมวดยาสูบและเคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล ์ซ่ึงสินคา้และ

บริการของบริษทัในหมวดพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นเพียงส่วนหน่ึงท่ีนาํมาคาํนวณดชันีราคาผูบ้ริโภคเท่านั้น 

ดงันั้น จึงทาํใหด้ชันีราคาผูบ้ริโภคในช่วงเวลาท่ีศึกษา ไม่มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพาณิชยใ์น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 583



 อัตราการว่างงาน (UEM) ไม่สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพาณิชยใ์นตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างมีระดับนัยสําคัญ ซ่ึงไม่เป็นไปตามแนวคิดการวิเคราะห์หลกัทรัพย์โดยใช้

ปัจจยัพ้ืนฐาน ท่ีให้พิจารณาขอ้มูลทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และขอ้มูลบริษทั โดยอตัราการว่างงานเป็นตวัเลข 

ท่ีแสดงถึงผูว้่างงานในระบบ ซ่ึงสามารถสะทอ้นภาพรวมเศรษฐกิจไดว้่ากาํลงัขยายตวัหรือถดถอย กล่าวคือ เม่ือ

อตัราการว่างงานเพ่ิมข้ึน สะทอ้นถึงสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศว่ากาํลงัชะลอตวัหรือถดถอย บริษทัหรือ 

ผูว้่าจา้งจึงตอ้งลดการผลิตและลดการจา้งงานลง ส่งผลให้จาํนวนประชากรในประเทศท่ีมีรายไดล้ดลง ประชากร 

เร่ิมลดการจบัจ่ายใชส้อย และมีการลงทุนนอ้ยลงดว้ยเช่นกนั ซ่ึงเป็นไปตามวฎัจกัรเศรษฐกิจ แต่อยา่งไรกต็าม สินคา้

ของบริษัทท่ีอยู่ในหมวดพาณิชย์นั้ น ส่วนใหญ่เป็นสินค้า อุปโภคบริโภคขั้ นสุดท้าย ซ่ึงมีความจํา เ ป็น 

ในชีวิตประจาํวนั เช่น อาหาร สาธารณูปโภค ฯลฯ จึงส่งผลใหบ้ริษทัท่ีจดัอยูใ่นหมวดพาณิชยน้ี์ ไดรั้บผลกระทบจาก

ทิศทางของเศรษฐกิจน้อยกว่าบริษัทในหมวดอ่ืน ดังนั้น จึงทาํให้อตัราการว่างงานในช่วงเวลาท่ีศึกษา ไม่มี

ความสมัพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี้ : ผลการศึกษาในคร้ังน้ี ช้ีให้เห็นถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อดัชนีราคา

หลกัทรัพยห์มวดพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงผูป้ระกอบการสามารถนาํไปเป็นแนวทางในการ

ประกอบธุรกิจ และนกัลงทุนท่ีสนใจลงทุนในหลกัทรัพยห์มวดพาณิชย ์ควรพิจารณาถึงปัจจยั 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ ดชันี

ตลาดหลกัทรัพย ์ (SET) และอตัราการว่างงาน (UEM) ซ่ึงส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพาณิชย ์

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้ง ช่วงเวลาในการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ทาํใหผ้ลการศึกษามีความแตกต่างกนั

ไดเ้ม่ือเทียบกบัผลงานวิจยัก่อนหนา้น้ี ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลานั้นๆ เช่น ในช่วงท่ีศึกษาน้ี 

เหตุการณ์ทางการเมืองท่ีมีการรัฐประหารในประเทศ มาตรการกีดกนัทางการคา้ของประเทศมหาอาํนาจอยา่งสหรัฐอเมริกา 

และวิกฤตราคานํ้ามนัตกตํ่า เป็นตน้ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการตดัสินลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจหมวดพาณิชย ์

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป : ช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษาคร้ังน้ี เป็นช่วงท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติใน

หลายๆ จึงอาจจะเป็นปัจจยัท่ีอยู่นอกเหนือการศึกษา แต่อาจจะกระทบต่อราคาหุน้หมวดพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ดงันั้น การศึกษาคร้ังต่อไป อาจแบ่งช่วงเวลาในการศึกษาเป็น 2 ช่วงระยะเวลา คือ ศึกษาก่อนและ

หลงัเกิดเหตุการณ์ ทั้ งน้ี เม่ือช่วงเวลาเปล่ียนแปลงไป ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นหมวดพาณิชยใ์นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก็จะเปล่ียนแปลงไปดว้ย ทาํให้นักลงทุนต้องติดตามข้อมูล ข่าวสารตลอดเวลา ว่า  

ณ ช่วงเวลาท่ีนักลงทุนตัดสินใจลงทุนนั้น จะมีปัจจัยใดบ้างท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นหมวดพาณิชย์ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการกํากบัดูแลกจิการและผลการดําเนินงานทีส่่งผลต่อราคา

หลกัทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ โดยการกํากบัดูแลกจิการวดัค่าโดยใช้

คะแนนการกํากบัดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทัที่เปิดเผยต่อสาธารณชน 3 ช่วงคะแนน คอื ช่วงคะแนน

90-100 คะแนน (ดเีลศิ) ช่วงคะแนน 80-89 คะแนน (ดมีาก) ช่วงคะแนน 70-79 คะแนน (ด)ี ผลการ

ดําเนินงานของบรษิัทวดัด้วยอตัราส่วนกําไรสุทธต่ิอหุ้น(EPS) ราคาหลกัทรพัย์วดัจากราคาปิดของ

หลกัทรพัย ์ณ วนัทีส่่งงบการเงนิและมตีวัแปรควบคุม 3 ตวัแปรคอื ขนาดของบรษิทั(SIZE) ซึง่วดัค่าโดย

ใช้ Logarithm ของยอดสนิทรพัยร์วมของบรษิทั โครงสรา้งเงนิทุนวดัจากอตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุน(D/E) 

ผลติภณัฑม์วลรวมประชาชาต ิ(GDP) วดัจากรอ้ยละการเปลีย่นแปลงของ GDP โดยรวบรวมขอ้มลูทุตยิ

ภูม ิในปีพ.ศ. 2558-2560 รวมระยะเวลา 3 ปี เป็นจํานวนทัง้สิ้น 150 ตัวอย่าง โดยใช้การวิเคราะห์

สมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์ (Correlation Analysis) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) ในการทดสอบความสมัพนัธน้ี์ 

 ผลการศกึษา พบว่า การวเิคราะห์สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(Correlation Analysis) พบว่า ราคา

หลกัทรพัยม์คีวามสมัพนัธ์ในเชงิบวกทัง้กบัตวัแปรอสิระ คอื ผลการดําเนินงานของบรษิทั และตวัแปร
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ควบคุม คอื ขนาดของบรษิทัแต่ไม่พบความสมัพนัธอ์ย่างมนีัยสําคญัระหว่างราคาหลกัทรพัยก์บัคะแนน

การกํากบัดูแลกิจการที่ด ีส่วนการวเิคราะห์ความถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

พบว่าราคาหลักทรัพย์มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญทัง้กับตัวแปรอิสระคือ ผลการ

ดาํเนินงาน และตวัแปรควบคุมคอื ขนาดของบรษิทั นอกจากน้ียงัพบว่าคะแนนการกํากบัดูแลกจิการทีด่ี

มคีวามสมัพนัธ์ในเชงิลบอย่างมนีัยสําคญักบัราคาหลกัทรพัย ์ ซึ่งงานวจิยัดงักล่าวทําให้นักลงทุนและ

นกัวเิคราะหส์ามารถนําผลของงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ประกอบการวเิคราะห ์ประกอบการตดัสนิใจเลอืก

ลงทุนซือ้ขายหลกัทรพัยไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ   

ABSTRACT 

 The purposes of this research were to examine the relationship between corporate 

governance and companies’ performances which affects to the listed companies’ stock prices in 

Market for Alternative Investment (MAI). Corporate Governance was measured by using the good 

corporate governance scores of companies which publicly disclosed in 3 scores range, as follows: 

(1) between 90 – 100 point (Excellent) (2) between 80 –89 point (Very good) (3) between 70 – 

79 point (Good). Companies’ performances were measured by earning per share (EPS) Stock 

prices are measured from the closing prices on the financial statements submission date. In 

addition, there were three control variables, including (1) company’s size measured by logarithm 

from total company’s assets (2) capital structure measured by debt to equity ratio (D/E) (3) Gross 

domestic product (GDP) measured by percentage of GPD change. The secondary data gathered 

between 2015 – 2017 is 3 years and 150 firms-years. This research analyzed by using correlation 

analysis and multiple regression analysis. 

 The result analysis of correlation analysis was found that stock’s price had a positive 

relationship with corporate governance score and company’s size. However, it did not find a 

significant relationship between stock price and the good corporate governance scores. In terms 

of multiple regression analysis, it was significantly found that stock’s price and corporate 

governance scores and company’s size were positively related. Furthermore, the findings showed 

that good corporate governance scores had a negative relationship with stock prices. This 

research results will contribute to the investors and analysts for analyzing and choosing an 

effective and better investment decision. 
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ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

 

 ในปัจจุบนัประเทศไทยไดต้ระหนักถงึหลกัการกํากบัดูแลกจิการหรอืทีเ่รารูจ้กักนัอย่างดภีายใต้

ชื่อ Corporate Governance หรอื CG ถอืเป็นหลกัเกณฑส์ําหรบับรษิทัจดทะเบยีนที่บงัคบัใช้กนัอย่าง

แพร่หลายทัว่โลก โดยเริม่จากภายหลงัจากวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกจิในปี พ.ศ. 2540 โดยประเทศไทย

ไดเ้ลง็เหน็ถงึความสาํคญัของหลกัการกํากบัดแูลกจิการทีด่ใีนการสรา้งกจิการทีม่ ัน่คง รวมทัง้สรา้งความ

เชื่อมัน่และดงึดูดนักลงทุนเพื่อใหเ้ขา้มาลงทุนไทยอกีครัง้ และในปี พ.ศ. 2545 รฐับาลไดป้ระกาศใหเ้ป็น

ปีแห่งบรรษทัภบิาลและได้จดัตัง้คณะกรรมการบรรษัทภบิาลแห่งชาติขึ้นเพื่อกําหนดนโยบายร่วมกัน

ระหว่างภาครฐัและภาคเอกชนในการส่งเสรมิหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ดอีย่างจรงิจงั โดยเฉพาะใน

ตลาดทุนที่มสีํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) เป็นผู้รบัผดิชอบ

หลกัที่จะส่งเสรมิการกํากับดูแลกิจการที่ดแีก่บรษิัทจดทะเบียน บรษิัทหลกัทรพัย์ บรษิัทหลกัทรพัย์

จดัการกองทุนและผูเ้กีย่วขอ้งอื่นๆในตลาดทุน 

ตลาดทุนทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศคอื ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of 

Thailand ) ซึง่เป็นตลาดทีก่จิการสามารถระดมทุนไดโ้ดยตรงจากนกัลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ การนํา

บรษิทัเขา้จดทะเบยีนในตลาดทุนคอืการกระจายหุ้นของกจิการใหก้บันักลงทุนและกจิการกจ็ะนําเงนิไป

ลงทุนต่อขบวนการน้ีเรยีกว่า การระดมทุนในตลาดแรก (Primary Market) หรอืการนําหุน้เขา้ใหมอ่อกมา

ขาย IPO (Initial Public Offering) หลงัจากทีน่ักลงทุนไดหุ้น้มาจากตลาดแรกแลว้ สามารถนําเขา้มาซื้อ

ขายเปลีย่นมอืไดใ้นตลาดรอง (Secondary Market) อย่างไรกด็กีารที่กจิการจะสามารถเขา้ไประดมทุน

ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ไดน้ัน้ กจิการต้องมทุีนจดทะเบยีนตัง้แต่ 300 ลา้นบาทขึน้

ไป ดงันัน้จงึเป็นปัญหาทีท่ําใหธุ้รกจิที่มขีนาดทุนจดทะเบยีนเลก็ลงมาและมศีกัยภาพไม่สามารถเขา้มา

ระดมทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยได ้(ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, 2555) 

การวจิยัส่วนใหญ่ทีพ่บเป็นการศกึษาเกี่ยวกบัการกํากบัดแูลกจิการกบัผลการดาํเนินงานสําหรบั

บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(SET) ซึง่ผูว้จิยัเหน็ว่าตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอเป็นอกีตลาดที่

น่าสนใจในอนาคต เน่ืองจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า บรษิัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอเป็นตลาดหลกัทรพัยส์ําหรบัคนรุ่นใหม่ทําหน้าทีเ่ป็นศูนยก์ลางใหผู้ป้ระกอบการที่

มคีวามคดิสรา้งสรรค ์มนีวตักรรม และนักลงทุนรุ่นใหม่ทีม่คีวามเขา้ใจในธุรกจิและการลงทุนไดเ้ป็นส่วน

หน่ึงของตลาดทุนภารกจิหลกัของตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ คอื ส่งเสรมิธุรกจิสําหรบัอนาคต (New 

Economy) ธุรกจิทีม่กีารเตบิโตสูง (Hi-Growth) ธุรกจิการใช้ภูมปัิญญา (Knowledge Based) และธุรกจิ

นวตักรรม (Innovation) การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ MAI เป็นการเพิ่มทุนหรอืหาแหล่ง

เงนิทุนจากส่วนของผูถ้อืหุน้ใหก้บับรษิทั โดยไม่มภีาระเรื่องดอกเบีย้ และยงัเป็นการสรา้งชื่อเสยีงใหก้บั

บรษิทั และหากกจิการมกีารเตบิโตอย่างต่อเน่ืองก็จะสามารถเพิม่ทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
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ไทยได ้ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการกํากบัดูแลกจิการกบัราคาหลกัทรพัยข์องบรษิัทที่

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอเพื่อสนับสนุนแนวปฏบิตัดิา้นการกํากบัดูแลกจิการของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส่งเสรมิให้มกีารลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์MAI โดยหากบรษิทัมกีาร

กํากับดูแลกิจการที่ดีก็จะนําไปสู่ความเชื่อมัน่ในการลงทุน และสร้างความมัง่คัง่ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ใน

อนาคต  

 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการกํากบัดูแลกิจการและราคาหลกัทรพัย์ของบรษิัทที่จด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 

 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการดําเนินงานและราคาหลักทรพัย์ของบริษัทที่จด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ทฤษฎีตวัแทน (Agency Theory) 

Jensen and Meckling (1976) กล่าวถงึทฤษฎตีวัแทนว่าเป็นลกัษณะความสมัพนัธร์ะหว่างการ

เป็นตวัแทนว่าเกิดขึ้นระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย โดยฝ่ายที่มอบอํานาจคอื ตวัการ(Principle) ในขณะที่อีก

ฝ่ายทีไ่ดร้บัมอบอํานาจในการบรหิารงานคอืตวัแทน (Agent) ตราบใดทีผู่บ้รหิารซึง่เป็นตวัแทนตดัสนิใจ

ลงทุนเพื่อสรา้งผลตอบแทนสงูสุดจากเงนิลงทุนในวธิทีีส่อดคลอ้งกบัการสรา้งผลประโยชน์สงูสุดของผูถ้อื

หุน้ซึง่เป็นตวัการแลว้ ความสมัพนัธข์องการเป็นตวัแทนระหว่างผูถ้อืหุน้กบัผูบ้รหิารยงัคงมปีระสทิธผิลที่

ด ีแต่ถ้าหากผลประโยชน์และวตัถุประสงคข์องผู้ถอืหุน้กบัผูบ้รหิารไม่สอดคล้องกนัจะทําให้เกดิปัญหา

ความขดัแยง้ระหว่างตวัการและตวัแทน (Agency Problem) ขึน้เช่น 

 1. ปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) คอื ผู้บรหิารมแีรงจูงใจในการ

สรา้งอรรถประโยชน์สงูสุดใหก้บัตวัเอง โดยไมค่าํนึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ 

 2. ปัญหาภาวะภยัทางศลีธรรม (Moral Hazard) คอื ปัญหาความขดัแยง้ที่เกดิจากผู้บรหิารซึ่ง

เป็นตวัแทน บรหิารงาน โดยคํานึงถงึประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ เช่น ผูบ้รหิาร

หรอืครอบครวัของผูบ้รหิารนําทรพัยากรของบรษิทัไปใชส้่วนตวั ทรพัยากรเหล่านัน้จงึไม่ไดถู้กนํามาใช้

ในกจิกรรมทีม่ปีระโยชน์ในการสรา้งรายไดใ้หแ้ก่บรษิทั เป็นตน้ 

 3. ปัญหาการเลอืกอย่างไม่เท่าเทยีม (Adverse Selection) คอื ปัญหาการเลอืกผดิเกดิขึ้นเมื่อ

ตวัการไม่มัน่ใจว่าตวัแทนที่เลอืกเข้ามาดําเนินการแทนจะมคีวามสามารถเพยีงพอหรอืสอดคล้องกบั

ผลตอบแทนทีค่าดว่าจะไดร้บัหรอืไม ่

 4. ปัญหาการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Aversion) คือ เป็นปัญหาความขดัแย้งที่เกิดจาก

พฤตกิรรมการยอมรบัความเสีย่งในการลงทุนของตวัแทนหรอืผูบ้รหิาร ซึง่เกดิจากค่าตอบแทนทีต่วัแทน

ได้รบัที่มลีกัษณะเป็นเงนิเดอืนซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่คงที่ ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัผลตอบแทนของโครงการที่
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ลงทุน ดงันัน้ตวัแทนหรอืผูบ้รหิารย่อมจะเลอืกลงทุนในโครงการที่มคีวามเสีย่งตํ่า ซึง่ใหผ้ลตอบแทนตํ่า

ไปดว้ยเช่นกนั ทาํใหต้วัการหรอืเจา้ของบรษิทัไมไ่ดร้บัผลประโยชน์ส่วนเพิม่จากโครงการนัน้ ๆ ถงึแมว้่า

โครงการนัน้จะประสบความสําเรจ็และมผีลตอบแทนสูง เน่ืองจากโครงการที่มผีลตอบแทนสูงย่อมจะมี

ความเสี่ยงสูงด้วยเช่นกนั ทําให้ตวัแทนหรอืผู้บรหิารไม่เลอืกลงทุน เพราะหากโครงการล้มเหลวย่อม

ส่งผลกระทบต่อตําแหน่งหน้าทีข่องตวัแทนหรอืผูบ้รหิารดว้ยเช่นกนั ในขณะทีต่วัการหรอืเจา้ของบรษิทั

จะชอบตวัแทนหรอืผู้บรหิารที่เลอืกลงทุนในโครงการที่มคีวามเสีย่งและผลตอบแทนสูง เพราะจะทําให้

ตวัการหรอืเจา้ของบรษิทัไดร้บัผลตอบแทนทีส่งูขึน้ดว้ย เป็นการเพิม่ความมัง่คัง่ใหก้บัตวัเอง 

นอกจากประเดน็ปัญหาของตวัแทนทีอ่าจเกดิขึน้ในกรณต่ีาง ๆ ขา้งตน้แลว้  

การวิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงิน 

การวเิคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงนิ (Financial Ratio Analysis) เป็นการวเิคราะหอ์ตัราส่วนทาง

การเงนิ เป็นเครือ่งมอืประเภทหน่ึงทีผู่ล้งทุนใชใ้นการวเิคราะหป์ระเมนิฐานะทางการเงนิ การดาํเนินงาน

และประสทิธภิาพในการทํากําไรของธุรกิจได้ดกีว่าขอ้มูลดบิที่แสดงจากรายงานทางการเงนิ ทัง้น้ีการ

วเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิ แบ่งตามวตัถุประสงค์ในการใช้เป็น 5 ลกัษณะ (ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย,2545) 

 1. การวเิคราะหค์วามสามารถในการทํากําไร (Profitability) 

− อตัราผลตอบแทนขัน้ตน้ (Gross Margin) 

− อตัราผลตอบแทนจากการดาํเนินงาน (Operating Margin) 

− อตัราผลตอบแทนจากกําไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) 

− อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(Return on Asset) 

− อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุน้ (Return on Equity) 

2. การวเิคราะหส์ภาพคล่อง (Liquidity) 

− อตัราส่วนทุนหมนุเวยีน (Current Ratio) 

− อตัราส่วนทุนหมนุเวยีนเรว็ (Quick Ratio) 

3. การวเิคราะหป์ระสทิธภิาพในการทํางาน (Activity Ratio) 

− อตัราการหมนุของลกูหน้ี (Account Receivable Turnover) 

− อตัราการหมนุสนิคา้คงเหลอื (Inventory Turnover) 

− อตัราการหมนุของสนิทรพัยถ์าวร (Fix Assets Turnover) 

4. การวเิคราะหโ์ครงสรา้งทางการเงนิ (Leverage) 

− อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (Debt to Equity Ratio) 

− อตัราส่วนหน้ีสนิต่อสนิทรพัยร์วม (Debt to Total Assets) 

− อตัราส่วนวดัความสามารถในการจา่ยคนืดอกเบีย้ (Interest Coverage Ratio) 
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5. การวเิคราะหม์ลูค่าทางการตลาด (Market Value Ratio) 

− อตัราส่วนราคาต่อกําไรสุทธต่ิอหุน้ (Price-Earnings Ratio) 

− อตัราส่วนมลูค่าหุน้ต่อมลูค่าทางบญัช ี(Price to book Value) 

โดยอตัราส่วนทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ี ไดแ้ก่ 

1. อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ 

 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(Return on Asset : ROA) เป็นอตัราส่วนทางการเงนิระหว่าง

กําไรสุทธกิบัสนิทรพัยร์วม เป็นอตัราส่วนทีบ่่งบอกถงึความสามารถของกจิการทีจ่ะนําสนิทรพัยท์ีม่ไีปใช้

ประโยชน์ในดําเนินการของกจิการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพหรอืไม่อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยม์สีูตร

การคาํนวณดงัน้ี 

ROA (รอ้ยละ) =
กาํไรสุทธิ

สนิทรพัยร์วมเฉลีย่
 *100 

 2. อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุน้ 

 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) เป็นอัตราส่วนที่แสดงถึง

ผลตอบแทนต่อส่วนทุนของบรษิทัที่ผู้ถอืหุ้นจะได้รบัสะท้อนให้เหน็ถึงความสามารถในการบรหิาร วดั

ความสามารถในการทํากําไรทีเ่กี่ยวกบัการดําเนินงาน การลงทุนและการจดัหาเงนิ อตัราส่วนน้ีผูล้งทุน

จงึใหค้วามสําคญัมาก ซึง่หากอตัราส่วนน้ีสูงแสดงถงึผูถ้อืหุ้นมโีอกาสได้รบัผลตอบแทนทีสู่งดว้ย อตัรา

ผลตอบแทนของส่วนของผูถ้อืหุน้มสีตูรการคาํนวณดงัน้ี 

ROE (รอ้ยละ) =
กําไรสุทธิ

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้เฉลีย่
  *100 

 3. กําไรต่อหุน้ 

  กําไรต่อหุ้น (Earning per Share หรอื EPS) คอือตัราส่วนกําไรสุทธต่ิอหุ้นหรอืส่วนกําไรสุทธิ

แบ่งเฉลี่ยให้แก่หุ้นสามญัแต่ละหุ้นของบรษิัท แสดงให้เหน็ถงึกําไรของบรษิัทเมื่อเทยีบกบัจํานวนหุ้น

ทัง้หมด สามารถคาํนวณไดโ้ดยการนํากําไรสุทธริอบ 12 เดอืนล่าสุดเป็นตวัตัง้แลว้หารดว้ยส่วนของผูถ้อื

หุน้ ใชส้ตูรเบือ้งตน้ดงัต่อไปน้ี 

EPS (บาท)  =
กําไรสุทธิ

จาํนวนหุน้ของบรษิทัทีช่ําระแลว้
 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

ชูเกียรติ จติเสรธีรรม (2551) ศึกษาความสมัพนัธ์ของการประเมนิการกํากบัดูแลกิจการและ

อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมทรพัยากรและพลงังานในช่วงปี พ.ศ. 2544-2546 

พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีการกํากับดูแลกิจการกับมูลค่าของกิจการ(Tobin’s Q) จะมี
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ความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกัน โดยผู้วจิยัได้ข้อสรุปว่า การกํากับดูแลกิจการที่ดีสามารถสร้าง

ผลประโยชน์แก่นักลงทุนทัง้ในแง่ของผลตอบแทนจากราคาหลกัทรพัยแ์ละมูลค่าของบรษิทั ทําให้นัก

ลงทุนสามารถใชก้ารกํากบัดแูลกจิการของบรษิทัมาเป็นปัจจยัหน่ึงในการตดัสนิใจลงทุนได ้

มาโนช สอูําพนั (2552) ศกึษาเปรยีบเทยีบความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราส่วนทางการเงนิและราคา

ตลาดของหลักทรพัย์ กรณีศึกษา SET50 และ MAI ทําการศึกษาอัตราส่วนทางการเงินทัง้หมด 9 

อตัราส่วน ไดแ้ก่ อตัราส่วนผลตอบแทนการขาย อตัราส่วนผลตอบแทนสนิทรพัยอ์ตัราส่วนผลตอบแทน

ส่วนของผู้ถือหุ้น กําไรสุทธต่ิอหุ้น อตัราส่วนราคาซื้อขายต่อมูลค่าตามบญัชอีตัราส่วนราคาตลาดต่อ

กําไร อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ อตัราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายชําระดอกเบีย้ และ

ราคาตามบญัชต่ีอหุน้โดยรวบรวมขอ้มลูทุตยิภมูใินปี พ.ศ. 2549-2551 ผลการศกึษาพบว่าอตัราส่วนทาง

การเงนิที่มคีวามสมัพนัธก์บัราคาตลาดของหุน้ในกลุ่ม SET50 ม ี4 อตัราส่วนไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทน

ต่อสนิทรพัย ์อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุ้น กําไรสุทธต่ิอหุน้ และราคาตามบญัชต่ีอหุ้น ในส่วน

ของกลุ่ม MAI นัน้ มอีตัราส่วนทางการเงนิทีส่มัพนัธก์บัราคาหุน้ถงึ 7 อตัราส่วน ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทน

ต่อยอดขาย อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ กําไรสุทธต่ิอหุน้ ราคา

ตามบญัชต่ีอหุน้ อตัราส่วนราคาซือ้ขายต่อมลูค่าตามบญัช ีและอตัราส่วนราคาตลาดต่อกําไร 

อนุสรา ศิลาน้ําเที่ยง (2555) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิจการที่ดีกับราคา

หลักทรพัย์ โดยใช้คะแนนการกํากับดูแลกิจการของบริษัทที่เปิดเผยต่อสาธารณชน 3 ช่วง ราคา

หลกัทรพัย ์และมตีวัแปรควบคุม 2 ตวัแปร คอื ขนาดของบรษิทัและอตัราส่วนผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์

โดยรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมใินปี พ.ศ. 2552-2554 จากการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์โดยวธิสีมัประสิทธิ ์

ส ัมพันธ์ของเพียรสัน (Pearson Correlation) พบว่า ราคาหลักทรพัย์มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ

คะแนนการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีขนาดของบรษิทัและอตัราส่วนผลตอบแทนจากสนิทรพัยอ์ย่างไรกต็าม

การวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression Analysis) ไมพ่บความสมัพนัธอ์ยา่งมนียัสําคญั

ระหว่างราคาหลกัทรพัยก์บัคะแนนการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี

เมทนีิ ลขิติบุญฤทธิ ์(2557) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราส่วนความสามารถในการทํากําไร

กบัราคาหลกัทรพัย์ของบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยโดยใช้อตัราส่วนทาง

การเงนิในการศกึษา 5 อตัราส่วน ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนกําไรขัน้ตน้อตัราผลตอบแทนกําไรสุทธ ิอตัรา

ผลตอบแทนจากสินทรพัย์ อัตราผลตอบแทนจากส่วนผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนกําไรสุทธิต่อหุ้น ผล

การศกึษาพบว่า อตัราส่วนกําไรสุทธต่ิอหุน้เป็นเพยีงอตัราส่วนทางการเงนิอตัราส่วนเดยีวทีม่ผีลต่อราคา

หลกัทรพัยใ์นทศิทางเดยีวกนัในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมทีผู่ว้จิยัเลอืกศกึษา 
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ระเบียบวิธีการศึกษา 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ีเป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ โดยกลุ่ม

ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม 

ยกเว้น กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงนิ ได้แก่ หมวดธุรกิจการธนาคาร เงนิทุนและหลกัทรพัย์ และ

ประกนัภยั,ประกนัชวีติ ทัง้น้ีเน่ืองจากกลุ่มธุรกจิในอุตสาหกรรมดงักล่าว มหีลกัเกณฑก์ารกํากบัดแูลและ

เกณฑก์ารจดัทํางบการเงนิที่แตกต่างจากอุตสาหกรรมอื่น ซึ่งอาจมผีลต่อผลการวจิยั โดยระยะเวลาที่

ศึกษาอยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2558–2560 โดยกลุ่มตัวอย่างที่เลือกนัน้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอตลอดทัง้ 3 ปีและได้รบัการประเมนิคะแนนการกํากับดูแลกิจการโดยสมาคม

ส่งเสรมิสถาบนักรรมการไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ตลอดทัง้ 3 ปี โดยกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้น

การศกึษาทัง้หมด 50 บรษิทั รวม 150 ตวัอยา่ง 

 

ตวัแปรในการศึกษา 

ตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษา มรีายละเอยีดดงัน้ี 

1. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คอื ราคาหลกัทรพัยข์องหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัย ์

เอม็ เอ ไอ ทีนํ่ามาศกึษาวดัจากราคาปิดของหลกัทรพัย ์ณ วนัทีส่่งงบการเงนิ 

2. ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) คอื 

2.1 คะแนนการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี

2.2 ผลการดําเนินงานของบรษิัท จะวดัด้วย อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์ (ROA)หรอื 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (ROE) หรอือตัราส่วนกําไรสุทธต่ิอหุน้ (EPS) 

 3.ตวัแปรควบคุม (Control Variables) 

3.1ขนาดของบรษิทั คาํนวณจากค่า Log ของขนาดของสนิทรพัยร์วมของบรษิทั 

3.2 รอ้ยละการเปลีย่นแปลงของผลติภณัฑม์วลรวมประชาชาต ิ(%ChangeGDP)  

 3.3 โครงสรา้งเงนิทุน (Capital Structure) 

3.4 ปีทีศ่กึษา 

 

การวิเคราะหข้์อมลู 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistical Analysis) เป็นการ

วเิคราะห์ขอ้มูลออกมาในรูปสถติพิื้นฐาน ได้แก่ ค่ารอ้ยละของขอ้มูล (Percentage) ค่าเฉลี่ยของขอ้มลู 

(Mean) ค่ามธัยฐานของข้อมูล (Median) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล (Standard Deviation) ค่า
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ตํ่าสุดของขอ้มูล (Minimum) และค่าสูงสุดของขอ้มูล (Maximum) เพื่อให้เหน็ภาพรวมทัว่ไปของขอ้มูล 

และลกัษณะการแจกแจงค่าทางสถติเิบือ้งตน้ 

2. การวเิคราะห์ขอ้มูลด้วยสถติอินุมาน (Inference Statistical Analysis) โดยใชเ้ทคนิควธิกีาร

วิเคราะห์สมัประสิทธิส์หสัมพันธ์ (Correlation Analysis) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) 

2.1 การวเิคราะหค์่าสหสมัพนัธ ์(Correlation Analysis) จะหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่าง

การกํากบัดูแลกจิการกบัราคาหลกัทรพัยแ์ละหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างผลการดําเนินงานกบั

ราคาหลกัทรพัยใ์ชท้ดสอบสมมตฐิานที ่1 และ 2 กําหนดระดบันยัสาํคญั ที ่0.05 

2.2 การวเิคราะห์ความถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาว่าการ

กํากบัดแูลกจิการและผลการดาํเนินงานส่งผลต่อราคาหลกัทรพัยห์รอืไม ่

ตวัแบบท่ีใช้ในการศึกษา 

ตวัแบบทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ จะสรา้งความสมัพนัธก์ารกํากบัดูแลกจิการกบัราคาหลกัทรพัย์

และผลการดําเนินงานกับราคาหลกัทรพัย์ด้วยวิธีการวิเคราะห์สมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์ (Correlation 

Analysis) และการวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุคณู (Multiple Regression Analysis)  

 

ตวัแบบท่ี 1 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖=  β₀+β₁𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 + β₂𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖+ ε𝑖𝑖𝑖𝑖 

 ตวัแบบท่ี 2  (ตวัแบบท่ีเพ่ิมตวัแปรควบคมุ) 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖= β₀+β₁𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖+β₂𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖+β₃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑆𝑆𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖+β₄%𝐶𝐶ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃𝐶𝐶𝑎𝑎𝑃𝑃𝑖𝑖+ 

   β₅𝑎𝑎/𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖  + β₆𝑌𝑌𝐸𝐸𝑌𝑌𝑌𝑌𝑖𝑖  +ε𝑖𝑖𝑖𝑖 
โดยที ่ 

 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖           = ราคาปิดของหลกัทรพัย ์ณ วนัทีส่่งงบการเงนิของบรษิทัทีi่ปีที ่t 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖      = คะแนนการกํากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัที ่iปีที ่t 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖     = ผลการดาํเนินงานวดัดว้ยอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย�์�𝑖𝑖𝑖   

      อตัราส่วนผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้
𝑖𝑖𝑖𝑖 

อตัราส่วนกําไรสุทธต่ิอหุน้
𝑖𝑖𝑖𝑖 

 

𝐶𝐶𝑃𝑃𝑆𝑆𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖           = ขนาดของบรษิทัวดัดว้ยlog ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทัทีi่ปีที ่t 

%𝐶𝐶ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃𝐶𝐶𝑎𝑎𝑃𝑃𝑖𝑖= รอ้ยละการเปลีย่นแปลงของในผลติภณัฑม์วลรวมประชาชาต ิ  

                        วดัดว้ย (GDP ปีที ่t - GDP ปีที ่t-1 / GDP ปีที ่t-1) *100 

𝑎𝑎/𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖           = โครงสรา้งเงนิทุนวดัจากอตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุนของบรษิทัทีi่ปีที ่t 

𝑌𝑌𝐸𝐸𝑌𝑌𝑌𝑌𝑖𝑖           = กําหนดให ้1 = ปี 2558, 2 = ปี 2559, 3 = ปี 2560 

𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖           = ค่าความคาดเคลื่อน 
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ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 ส่วนท่ี 1 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาทัง้หมด 50 บริษัท จํานวน 3 ปี เท่ากับ 150 ตัวอย่าง โดย

อุตสาหกรรมบริการมีจํานวนกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดเท่ากับ 17 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 34.00 ส่วน

อุตสาหกรรมเทคโนโลยมีจีาํนวนกลุ่มตวัอยา่งน้อยทีสุ่ดเท่ากบั 2 บรษิทั คดิเป็นรอ้ยละ 4.00 

 ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข้์อมลูด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistical Analysis) 

ผลการวเิคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา พบว่า ค่าเฉลี่ยของราคาหลกัทรพัย์เท่ากับ 4.45 บาท

บรษิทัที่มรีาคาหลกัทรพัยส์ูงสุด คอื บรษิทั ยูบลิลี่ เอ็นเตอรไ์พรส ์จํากดั (มหาชน) และบรษิทัที่มรีาคา

หลกัทรพัยต์ํ่าสุดคอื บรษิทั อ ีฟอรแ์อล เอม จํากดั (มหาชน)อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วมมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากบั รอ้ยละ 5.20 อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถอืหุ้นมคี่าเฉลี่ยเท่ากบัรอ้ยละ 2.17

อตัราส่วนกําไรสุทธต่ิอหุน้มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 0.16 บาทต่อหุน้ซึง่บรษิทัทีใ่ชใ้นการศกึษามผีลประกอบการ 

ทัง้ผลกําไรและผลขาดทุนอตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุนพบว่า มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 1.34 เท่าซึง่สามารถสรุปไดว้่า

มกีารใชเ้งนิทุนจากแหล่งเงนิทุนจากการกู้ยมืมากกว่าแหล่งเงนิทุนจากเจา้ของขนาดของบรษิทัวดัจาก

มูลค่าของสนิทรพัย์รวมพบว่าสนิทรพัย์รวมของบรษิทัโดยเฉลี่ยเท่ากบั 1,904.18 ล้านบาท ซึ่งบรษิัท

ส่วนใหญ่มสีนิทรพัยท์ีไ่ม่สูงมาก เน่ืองจากเป็นบรษิทัขนาดเลก็และขนาดกลาง รอ้ยละการเปลีย่นแปลง

ของผลติภณัฑม์วลรวมประชาชาต ิมคี่าเฉลีย่เท่ากบั รอ้ยละ 3.33 จากการเกบ็ขอ้มลูทัง้ 3 ปี พบว่า รอ้ย

ละการเปลีย่นแปลงของผลติภณัฑม์วลรวมประชาชาตเิพิม่ขึน้ทุกปี 

ส่วนที ่3 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติอินุมาน (Inference Statistical Analysis) 

1. วธิกีารวเิคราะหส์มัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(Correlation Analysis)     
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ตารางที ่1 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั (Pearson Correlation) 

 PRICE EPS D/E SIZE GDP CGSCORE 

PRICE Pearson 

Correlation 

1      

 Sig. (2-tailed)       

CGSCORE Pearson 

Correlation 
-0.129 -0.052 -0.072 0.120 0.275 

1 

 Sig. (2-tailed) 0.116 0.525 0.379 0.143 0.001**  

EPS Pearson 

Correlation 
0.739 

1     

 Sig. (2-tailed) 0.000**      

Logsize Pearson 

Correlation 
0.180 0.110 -0.278 

1   

 Sig. (2-tailed) 0.027* 0.178 0.001**    

GDP Pearson 

Correlation 
0.012 -0.030 0.094 0.061 

1  

 Sig. (2-tailed) 0.888 0.714 0.255 0.457   

D/E Pearson 

Correlation 

-0.119 
-0.161 

1    

 Sig. (2-tailed) 0.146 0.049*     

หมายเหตุ: ** ณ ระดบันยัสาํคญัที ่0.01    

       * ณ ระดบันยัสาํคญัที ่0.05  

ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ด้วยสมัประสทิธิส์มัพนัธ์ของเพยีรสนัถงึราคาหลกัทรพัย ์พบว่า 

ผลการดําเนินงานของบรษิทัและขนาดของบรษิทั มคีวามสมัพนัธ์ในเชงิบวกอย่างมนีัยสําคญักบัราคา

หลกัทรพัย ์แต่ไม่พบความสมัพนัธ์อย่างมนีัยสําคญัระหว่างราคาหลกัทรพัยก์บัคะแนนการกํากับดูแล

กจิการทีด่ ีโครงสรา้งเงนิทุน และผลติภณัฑม์วลรวมประชาชาต ิ 

ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระกบัตวัแปรควบคุมในทศิทางเดยีวกนัและมนีัยสําคญัทางสถติ ิ

คอื ความสมัพนัธร์ะหว่างผลติภณัฑม์วลรวมประชาชาต ิกบัคะแนนการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีส่วนตวัแปร
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ที่มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางตรงข้ามและมนีัยสําคญัทางสถิติ ได้แก่ ผลการดําเนินงานของบรษิัทกับ

โครงสรา้งเงนิทุนและขนาดของบรษิทักบัโครงสรา้งเงนิทุน  

ความสมัพนัธ์ระหว่างผลการดําเนินงานของบรษิัทกับขนาดของบรษิัท ผลิตภณัฑ์มวลรวม

ประชาชาติ และคะแนนการกํากับดุแลกิจการที่ดีนัน้ไม่พบความสัมพันธ์อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติ

เช่นเดยีวกบั ความสมัพนัธร์ะหว่างโครงสรา้งเงนิทุนกบัผลติภณัฑม์วลรวมประชาชาต ิและคะแนนการ

กํากบัดูแลกิจการที่ด ีอย่างไรก็ตามไม่พบความสมัพนัธ์อย่างมนีัยสําคญัระหว่างขนาดของบรษิัทกบั

ผลติภณัฑม์วลรวมประชาชาต ิและคะแนนการกํากบัดแูลกจิการทีด่เีช่นกนั 

 

2. การวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุคณู (Multiple Regression Analysis) 

ตารางที ่2 ผลการวเิคราะหส์มการถดถอย ตวัแบบที ่1 

ตวัแปร Unstandardized 

Coefficients 

t Sig. Tolerance VIF 

ค่าคงที ่ 5.026 3.431 0.001**   

CGSCORE -0.634 -1.637 0.104 0.997 1.003 

EPS 11.370 13.317 0.000** 0.997 1.003 

Adjusted R Square  0.548 

F, (Sig) 91.407, (0.000**) 

การใชส้ถติทิดสอบ F-statistic ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถอืของทัง้สมการ ผลการคาํนวณจะ

ไดค้่า F-statistic เท่ากบั 91.407 และไดค้่านัยสําคญัทางสถติเิท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.05 (กําหนด

ระดบัความเชื่อมัน่อยู่ทีร่อ้ยละ 95) จงึส่งผลใหป้ฎเิสธH₀= ไมม่ตีวัแปรอสิระใดๆมผีลต่อราคาหลกัทรพัย์

ในตลาดหลักทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ แต่จะยอมรับ H₁ = มีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวมีผลต่อราคา

หลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ อย่างมนีัยสําคญั เมื่อพจิารณาค่า Adjusted R Square มคี่า

เท่ากบั 0.548 แสดงว่า คะแนนการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี(CGSCORE) และผลการดาํเนินงานของบรษิทั 

(EPS) สามารถอธบิายราคาหลกัทรพัย ์ไดร้อ้ยละ 54.80 ส่วนอกีรอ้ยละ 45.20 เกดิจากปัจจยัอื่น  

เมื่อพจิารณา T-test จากตวัแปรอิสระทัง้สองตวั สรุปได้ว่า ตวัแปรที่มนีัยสําคญั คอื ผลการ

ดําเนินงานของบรษิทัที่วดัโดย EPS มคี่าสมัประสทิธิเ์ท่ากบั 11.370 สามารถอธบิายได้ว่า หากอตัรา

กําไรสุทธต่ิอหุน้ (EPS) เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ 1 บาทต่อหุน้ จะทําใหร้าคาหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัย ์

เอ็ม เอ ไอ เปลี่ยนแปลงเพิม่ขึน้ 11.370 บาทในทศิทางเดยีวกนั ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้ส่วน

คะแนนการกํากบัดูแลกจิการที่ดไีม่พบความสมัพนัธอ์ย่างมนีัยสําคญักบัราคาหลกัทรพัย ์ซึ่งไม่เป็นไป

ตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไวว้่าการกํากบัดแูลกจิการทีด่มีคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัราคาหลกัทรพัย 
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ตารางที ่3 ผลการวเิคราะหส์มการถดถอย ตวัแบบที ่2 (เพิม่ตวัแปรควบคุม) 

ตวัแปร Unstandardized 

Coefficients 

t Sig. Tolerance VIF 

ค่าคงที ่ -5.137 -1.053 0.294   

CGSCORE -0.833 -2.070 0.040* 0.909 1.100 

EPS 11.214 13.017 0.000** 0.964 1.037 

SIZE 1.055 2.008 0.047* 0.903 1.107 

GDP 0.255 0.989 0.324 0.912 1.096 

D/E 0.027 0.265 0.792 0.888 1.126 

Adjusted R Square  0.555 

F, (Sig) 38.201, (0.000**) 

การใชส้ถติทิดสอบ F-statistic ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถอืของทัง้สมการ ผลการคาํนวณจะ

ไดค้่า F-statistic เท่ากบั 38.201 และไดค้่านัยสําคญัทางสถติเิท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.05 (กําหนด

ระดบัความเชื่อมัน่อยูท่ีร่อ้ยละ 95) จงึส่งผลใหป้ฎเิสธH₀ = ไมม่ตีวัแปรอสิระใดๆมผีลต่อราคาหลกัทรพัย์

ในตลาดหลักทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ แต่จะยอมรับ H₁ = มีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวมีผลต่อราคา

หลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ อย่างมนียัสําคญั เมื่อพจิารณาค่า Adjusted R Square มคี่า

เท่ากบั 0.555 แสดงว่า คะแนนการกํากบัดูแลกิจการที่ด ี(CGSCORE),ผลการดําเนินงานของบรษิัท 

(EPS), โครงสร้างเงนิทุน (D/E), ขนาดของบรษิัท (SIZE) และผลติภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) 

สามารถอธบิายราคาหลกัทรพัย ์ไดร้อ้ยละ 55.50 ส่วนอกีรอ้ยละ 44.50 เกดิจากปัจจยัอื่น  

เมื่อพจิารณา T-test จากตวัแปรอิสระทัง้สองตวั สรุปได้ว่า ตวัแปรที่มนีัยสําคญั คอื ผลการ

ดําเนินงานของบรษิทัที่วดัโดย EPS มคี่าสมัประสทิธิเ์ท่ากบั 11.370 สามารถอธบิายได้ว่า หากอตัรา

กําไรสุทธต่ิอหุน้ (EPS) เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ 1 บาทต่อหุน้ จะทําใหร้าคาหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัย ์

เอ็ม เอ ไอ เปลี่ยนแปลงเพิม่ขึน้ 11.370 บาทในทศิทางเดยีวกนั ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้ส่วน

คะแนนการกํากบัดูแลกจิการที่ดไีม่พบความสมัพนัธอ์ย่างมนีัยสําคญักบัราคาหลกัทรพัย ์ซึ่งไม่เป็นไป

ตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไวว้่าการกํากบัดแูลกจิการทีด่มีคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัราคาหลกัทรพัย ์
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สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

สรปุผลการศึกษา  

ผลการศึกษาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยวิธีสมัประสิทธิส์ ัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson 

Correlation) พบว่า ราคาหลกัทรพัยม์คีวามสมัพนัธ์ในเชงิบวกอย่างมนีัยสําคญัทัง้กบัตวัแปรอสิระ คอื 

ผลการดําเนินงาน และตวัแปรควบคุม คอืขนาดของบรษิทั และพบว่าคะแนนการกํากบัดูแลกจิการทีด่มี ี

ความสมัพนัธ์ในเชงิลบอย่างมนีัยสําคญัราคาหลกัทรพัย์เมื่อเพิม่ตวัแปรควบคุมในตวัแบบที่ 2 ซึ่งไม่

สอดคล้องกับตัวแบบที่ 1 ที่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนการกํากับดูแลกิจการที่ดีกับราคา

หลกัทรพัย ์

 อย่างไรกต็ามไม่พบความสมัพนัธอ์ย่างมนีัยสําคญัระหว่างราคาหลกัทรพัยก์บัโครงสรา้งเงนิทุน

และผลติภณัฑม์วลรวมประชาชาต ิ

อภิปรายผล 

คะแนนการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี (จากการวิเคราะหต์วัแบบท่ี 1) 

 คะแนนการกํากบัดแูลกจิการทีด่จีากการวเิคราะหค์วามถดถอยในตวัแบบที ่1 นัน้พบว่า คะแนน

การกํากบัดูแลกจิการทีด่ไีม่ส่งผลต่อราคาหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไออย่างมนีัยสําคญั ซึง่

สอดคล้องกบังานวจิยัของอนุสรา ศลิาน้ําเที่ยง (2555) ที่ไม่พบความสมัพนัธ์อย่างมนีัยสําคญัระหว่าง

คะแนนการกํากบัดูแลกจิการทีด่กีบัราคาหลกัทรพัย ์ซึง่อาจจะเป็นไปไดท้ีน่ักลงทุนไม่ไดพ้จิารณาปัจจยั

เรือ่งการกํากบัดแูลกจิการในการลงทุนซือ้หลกัทรพัย ์

คะแนนการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี (จากการวิเคราะหต์วัแบบท่ี 2) 

 คะแนนการกํากับดูแลกิจการที่ดีจากการวิเคราะห์ความถดถอยในตัวแบบที่ 2 นัน้พบว่า มี

ความสมัพนัธ์เชงิลบกบัราคาหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไออย่างมนีัยสําคญัทางสถติซิึ่งไม่

สอดคลอ้งกบัวจิยัของBlack et al. (2006) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการกํากบัดูแลกจิการของบรษิทั

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยข์องประเทศเกาหลใีต ้ผลการศกึษาพบว่า คะแนนการกํากบัดแูลกจิการมี

ความสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัราคาหลกัทรพัย ์และMalik (2012) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนการ

กํากบัดูแลกิจการและราคาหลกัทรพัย์ของบรษิัทในตลาดหลกัทรพัย์ปากีสถาน ผลการศึกษาพบว่า 

คะแนนการกํากบัดูแลกจิการมคีวามสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรพัยใ์นเชงิบวกเช่นกนั ในขณะทีง่านวจิยัน้ี

ประชากรที่ใช้ศึกษาคือ ตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งได้ศึกษางานวิจยัที่เกี่ยวข้องพบว่า ตลาด

หลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอเป็นตลาดทีม่ปีระสทิธภิาพในระดบัตํ่า(พสิณัห ์วรรณบูรณ์ และวรรณรพ ีบานชื่น

วจิติร,2556) ทําให้นักลงทุนไม่ได้ใช้ข้อมูลที่มปีระสทิธภิาพเท่าที่ควร จงึส่งผลให้มรีาคาหลกัทรพัย์มี

ความสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มกบัคะแนนการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี
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ผลการดาํเนินงานของบริษทั 

 ผลการดําเนินงานวัดจากอัตราส่วนกําไรต่อหุ้น (EPS) มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ในตลาด

หลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัราคา

หลกัทรพัย ์หมายความว่า ถ้ากจิการมคีวามสามารถในการทํากําไรคนืสู่ผูถ้อืหุ้นเพิม่ขึน้ โอกาสที่ราคา

หลกัทรพัยจ์ะสูงขึน้ยิง่มมีาก ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของอาภากร วนเศรษฐ(2559); มาโนช สูอําพนั 

(2552); รพพีรรณ แสงสานนท์ (2548); ธชัวนิ โอจรสัพร (2551) ซึ่งกล่าวไว้ว่า อตัราส่วนกําไรต่อหุ้น

บอกความสามารถในการทํากําไรนัน้คอื การบรหิารเงนิทุนของผู้ลงทุนในการดําเนินงานและสามารถ

สรา้งกําไรได้มปีระสทิธภิาพเพยีงใด ซึ่งพบว่าทศิทางของความสมัพนัธ์อยู่ในรูปแบบเชงิบวกกบัราคา

หลกัทรพัย ์

ขนาดของบริษทั 

 ขนาดของบรษิทั มผีลต่อราคาหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ โดยมคีวามสมัพนัธใ์น

ทศิทางเดยีวกนักับราคาหลกัทรพัย์ กล่าวคอื บรษิัทที่มขีนาดใหญ่ (สนิทรพัย์รวม) ที่มากจะมีราคา

หลกัทรพัยส์งูกว่าบรษิทัขนาดเลก็ (สนิทรพัยร์วมน้อยกว่า) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อนุสรา ศลิาน้ําเทีย่ง

(2555) ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า บริษัทขนาดใหญ่มีแนวโน้มที่ราคาหลักทรัพย์จะสูงกว่าบริษัทขนาดเล็ก 

เน่ืองจากบรษิทัที่มรีายได้มากจะทําให้บรษิทัมโีอกาสทํากําไรมากซึ่งส่งผลทําให้ราคาหลกัทรพัยส์ูงขึ้น

ดว้ย ทาํใหน้กัลงทุนเชื่อมัน่ว่าบรษิทัจะสรา้งความมัน่คัง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้ได ้นกัลงทุนจงึยนิดซีือ้หุน้ในราคา

ทีส่งู 

โครงสร้างเงินทุน 

 โครงสร้างเงินทุน (D/E) วัดจากอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคา

หลกัทรพัย์อย่างไม่มนีัยสําคญั ซึ่งหมายความว่าหากอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้การ

เปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัยเ์พิม่ขึน้ อยา่งไรกต็ามอตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุนเป็นอตัราส่วนทางการเงนิทีไ่ม่

ส่งผลต่ออตัราการเปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรพัยห์รอือาจจะส่งผลน้อยมากซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของนนัทนา ศรสีุรยิาภรณ์ (2557) ทีพ่บว่า อตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุนไมม่คีวามสมัพนัธก์บัราคาหลกัทรพัย ์ 

ผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ 

 ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติวดัจากเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของในผลิตภณัฑ์มวลรวม

ประชาชาติมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาหลักทรัพย์อย่างไม่มีนัยสําคัญซึ่งผลิตภัณฑ์มวลรวม

ประชาชาติเ ป็นตัวชี้ว ัดภาวะเศรษฐกิจที่ว ัดมูลค่าผลผลิตสินค้าและบริการขัน้สุดท้ายที่ผลิต

ภายในประเทศ เมื่อเศรษฐกจิเจรญิเตบิโตมกีารบรโิภค การลงทุนจากทัง้ภาครฐัและเอกชนก่อให้เกิด

รายไดแ้ละการบรโิภคทีเ่พิม่ขึน้ ทาํใหม้สีภาพคล่องทางเศรษฐกจิมากขึน้ ทาํใหน้กัลงทุนมคีวามมัน่ใจเขา้

มาลงทุนมากส่งผลให้ราคาหลกัทรพัย์เพิม่ขึ้นด้วยสอดคล้องกบังานวจิยัของกรรณิการ์ จะกอ (2552) 

พบว่า เป็นตวัแปรทีไ่ม่มนีัยสําคญัทางสถติ ิซึง่ไม่สามารถสะทอ้นการเปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรพัย์

ไดอ้ยา่งชดัเจน 
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ข้อจาํกดังานวิจยั 

1.คะแนนการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CGSCORE) ที่นํามาวิจ ัยนัน้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อ

สาธารณชน มเีพยีง 3 ระดบั คอื ระดบัด ี(1) คะแนนการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี60-69 คะแนน ระดบัดมีาก 

(2) คะแนนการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี70-79 คะแนน ระดบัดเีลศิ (3) คะแนนการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี90-

100 คะแนน ในขณะทีม่กีารประเมนิถงึ 5 ระดบั แต่ไมส่ามารถนํามาเป็นกลุ่มตวัอยา่งไดท้ัง้หมด 

2. ขอ้มูล Error term กระจายไม่ปกต ิซึ่งผู้วจิยัได้แก้ไข โดยการตดัค่าตํ่าสุด สูงสุดและoutlier

แล้วทําการวเิคราะห์สมการถดถอยใหม่ ทดสอบการกระจายตวัของ Error term ยงัคงกระจายไม่ปกติ 

ซึง่ในอนาคตควรเพิม่จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

 3. การศกึษาครัง้น้ีมขีอบเขตครอบคลุมเฉพาะบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ

เท่านัน้ ดงันัน้ผลทีไ่ดจ้ากการวจิยัครัง้น้ี อาจไมค่รอบคลุมถงึบรษิทัขนาดกลางและเลก็ทีอ่ยูน่อกตลาด

หลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 

ข้อเสนอแนะสาํหรบัการศึกษาครัง้น้ี 

 จากการศกึษาครัง้น้ี พบว่า ผลการดําเนินงานวดัจากอตัราส่วนกําไรต่อหุ้นมคีวามสมัพนัธ์เชงิ

บวกกบัราคาหลกัทรพัย ์หมายความว่าถ้ากิจการมคีวามสามารถในการทํากําไรคนืสู่ผู้ถือหุ้นเพิม่ขึน้ 

โอกาสทีร่าคาหลกัทรพัยจ์ะสูงขึน้ยิง่มมีาก ซึง่ขอ้มลูน้ีเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน สามารถนําขอ้มลูไปใช้

เป็นแนวทางในการวเิคราะห์แนวโน้มของราคาหลกัทรพัย ์ดงันัน้ผู้วจิยัขแนะนําว่าหากผู้ลงทุนมคีวาม

สนใจที่จะลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ ควรใหค้วามสําคญักบัอตัรากําไรสุทธต่ิอหุ้นมากที่สุด 

ควบคู่กบัการวเิคราะหใ์นดา้นอื่นๆ 

ข้อเสนอแนะสาํหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป 

 1. เน่ืองจากการศกึษาในครัง้น้ี ศกึษาโดยใช้ขอ้มูลตวัอย่างเพยีง 3 ปีเท่านัน้ คอื ปีพ.ศ. 2558-

2560 จงึขอเสนอแนะว่าควรจะเพิม่จํานวนปีในการเก็บข้อมูลให้ต่อเน่ืองในระยะยาวเพื่อจะได้เหน็ถงึ

ความสมัพนัธร์ะหว่างราคาหลกัทรพัยก์บัการกํากบัดแูลกจิการและผลการดาํเนินงานไดเ้พิม่ขึน้ 

 2. เน่ืองจากจาํนวนชุดขอ้มลูที่นํามาวเิคราะห์มจีํานวนน้อยเกนิไปและปัญหาของ error term ที่

กระจายไม่ปกติ ถ้าเพิม่จํานวนข้อมูลมากกว่าน้ีแล้ว ผลการศึกษาอาจจะเห็นผลวเิคราะห์ได้ชัดเจน

มากกว่าน้ีและแกไ้ขปัญหาของกระจายตวัไมป่กตขิองค่าความเคลื่อน (error term) ได้
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บทคดัย่อ 

 การลงทุนผา่นกองทุนรวมเป็นทางเลือกอีกช่องทางสาํหรับนกัลงทุน ซ่ึงปัจจุบนันกัลงทุนมกัจะพิจารณาลงทุน

โดยดูเฉพาะผลตอบแทนและความเส่ียงเป็นหลกั แต่มีคุณลกัษณะดา้นอ่ืนท่ีนกัลงทุนมองขา้มและอาจส่งผลต่อ

อตัราผลตอบแทน ดงันั้นงานวิจยัน้ีจะศึกษาในดา้นตวัแปรคุณลกัษณะกองทุนรวมตราสารหน้ี ประกอบดว้ย 

ค่าธรรมเนียมบริหารจดัการกองทุน พอร์ตโฟลิโอดูเรชัน่  อายกุองทุนตั้งแต่จดัตั้ง  กองทุนรวมในเครือธนาคาร

พาณิชย  ์ จาํนวนผูจ้ดัการกองทุน และกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ RMF เป็นตน้ โดยทาํการศึกษาจากกลุ่ม

ตวัอย่างกองทุนรวมตราสารหน้ี จาํนวน 55 กองทุน ซ่ึงมีอายุการดาํเนินงานตั้งแต่ 5 ปี ข้ึนไป แบ่งเป็นกองทุน

รวมตราสารหน้ีทัว่ไป จาํนวน 34 กองทุน  และ กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ RMF โดยเลือกเฉพาะนโยบาย

ลงทุนตราสารหน้ี จาํนวน 21 กองทุน  ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน มกราคม 2557 ถึง เดือน ธนัวาคม 2561  ใช้

ขอ้มูลทางสถิติยอ้นหลงั ช่วงระยะเวลา 1 ปี  3 ปี  และ 5 ปี โดยทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือหา 

ความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปรด้วยการสร้างสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions) พบว่า 

ค่าธรรมเนียมบริหารจดัการมีความสัมพนัธ์ต่ออตัราผลตอบแทนในช่วงระยะเวลา 1 ปี และ 3 ปี  ในทิศทาง

ตรงกนัขา้ม ส่วนพอร์ตโฟลิโอดูเรชัน่ มีความสัมพนัธ์ต่ออตัราผลตอบแทนในช่วงระยะเวลา 3 ปี และ 5 ปี ใน

ทิศทางเดียวกนั 

 

คําสําคัญ : กองทุนรวมตราสารหน้ีไทย คุณลกัษณะกองทุนรวม พอร์ตโฟลิโอดูเรชัน่ ค่าธรรมเนียมบริหาร

จดัการกองทุน
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ABSTRACT 

Investment through mutual fund is a viable option for investors. Currently, the investor selects the fund based 

mainly on return and risk.  However, other characteristics affecting rate of return might be overlooked by the 

investor.  Due to the aforementioned reason, this study examines characteristics of fixed income fund such as 

fund management fee, duration of portfolio, fund duration since establishment, mutual fund managed by 

related banking shareholder, number of fund managers, and retirement mutual fund (RMF) .  55 fixed income 

funds which are older than 5 years are used as the sample group in this study:  34 are general fixed income 

funds while the remaining  21 funds are RMFs of fixed income fund-type between January 2014 to December 

2018. 1-year, 3-year and 5-year historical statistics are analyzed to find correlation using multiple regression. 

It is found that management fee negatively relates with rate of return within 1 or 3 years.  On the other hand, 

portfolio duration positively relates with rate of return in 3 and 5 years. 

 

Keywords: Thai fixed income fund, characteristics of mutual fund, portfolio duration, fund management fee 

 

1. บทนํา 

 

     การตดัสินใจลงทุนผ่านกองทุนรวมเป็นทางเลือกใหม่ท่ีนกัลงทุนตอ้งการผลตอบแทนท่ีดีกว่าเงินฝากจาก

ธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงปัจจุบนัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยท์ัว่ไปธนาคารพาณิชยโ์ดยเฉล่ียประมาณร้อยละ 

0.30 – 0.63 (ขอ้มูลสถิติจากธนาคารแห่งประเทศไทย เดือนธันวาคม 2561) ในขณะท่ีอตัราเงินเฟ้อทัว่ไปใน     

ปี 2561 อยู่ท่ีร้อยละ 1.10  (ขอ้มูลสถิติจากธนาคารแห่งประเทศไทย)   การลงทุนในกองทุนรวมตราสารหน้ีจึง

เป็นทางเลือกอีกช่องทางให้กบันกัลงทุนเพ่ือสร้างผลตอบแทน และเป็นการกระจายความเส่ียงจากการลงทุน  

โดยนโยบายกองทุนรวมตราสารหน้ีจะเป็นการกระจายการลงทุนไปยงัตราสารหน้ีภายในประเทศหลากหลาย

ประเภท  เพ่ือลดความเส่ียงในด้านการเลือกสินทรัพย์มาลงทุน อีกทั้ งการลงทุนผ่านกองทุนรวมจะมีผูมี้

ประสบการณ์ความเช่ียวชาญบริหารเงินลงทุนให ้สาํหรับกองทุนรวมตราสารหน้ีในประเทศไทยมีมากมาย ทั้ง

ในรูปแบบกองทุนรวมตราสารหน้ีแบบประเภทกองปิด(Closed – end Fund) ท่ีมีระยะเวลากาํหนดชดัเจน และ

ไม่สามารถซ้ือเขา้ ขายออกไดร้ะหวา่งทางจนกวา่จะครบอายกุองทุน หรือตามท่ีนโยบายกองทุนกาํหนด และอีก

ประเภทท่ีเป็นกองทุนรวมตราสารหน้ีแบบประเภทกองเปิด(Opened-end Fund) ท่ีใหน้กัลงทุนสามารถซ้ือเขา้ 

ขายออกไดร้ะหว่างทางตลอดอายุของกองทุน  และมีระยะเวลาไดรั้บเงินคืนอย่างรวดเร็ว  ซ่ึงถือว่ามีสภาพ

คล่องสูง สาํหรับกองทุนตราสารหน้ี ณ ปัจจุบนั มีมูลค่าทั้งส้ิน 2,531,867.30 ลา้นบาท (ขอ้มูลสถิติจากสมาคม
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บริษทัจดัการลงทุน เดือนตุลาคม 2561)  ซ่ึงในปัจจุบนัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในตลาดตราสารหน้ี เช่น นกัลงทุน ผูแ้นะนาํ

การลงทุน และนกัวิเคราะห์การลงทุน มกัตดัสินใจลงทุนผ่านกองทุนรวมโดยดูเฉพาะผลตอบแทนและความ

เส่ียงเป็นส่วนใหญ่ แต่ในความเป็นจริงมีคุณลักษณะอีกหลายด้านท่ีไม่ได้ศึกษาท่ีอาจจะส่งผลต่ออัตรา

ผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บ เช่น คุณลกัษณะดา้นกลุ่มบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนท่ีดาํเนินงานในเครือธนาคาร

กบักลุ่มท่ีไม่ไดบ้ริหารจดัการเครือเดียวกบัธนาคาร  หรือ คุณลกัษณะระหว่างกองทุนตราสารหน้ีท่ีติดเง่ือนไข

กองทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ(RMF) กบักองทุนตราสารหน้ีทัว่ไป  และการลงทุนผ่านกองทุนท่ีมีผูจ้ดักองทุนเพียง

คนเดียวกบัผูจ้ดัการกองทุนหลายคน  จึงเป็นปัจจยัท่ีควรศึกษา  สําหรับงานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา

ความสมัพนัธ์ดา้นคุณลกัษณะต่างๆท่ีส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนกองทุนเปิดตราสารหน้ีไทย เพ่ือเป็นประโยชน์

ต่อผูเ้ก่ียวขอ้งในตลาดตราสารหน้ี ประกอบการตดัสินใจก่อนลงทุน  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

ทฤษฎีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (จิรัตน ์ สงัขแ์กว้, 2543) 

     อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return)  หมายถึง ผลประโยชน์ท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บจากการลงทุน ณ ขณะ

ใด ขณะหน่ึง โดยผลตอบแทนจะถูกแบ่งออกมาเป็น 2 ส่วน  คือ ผลตอบแทนจากกาํไรส่วนเกินทุน (Capital 

gain)   โดยผลตอบแทนน้ีจะเกิดข้ึนเม่ือผูล้งทุนขายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป และเกิดผลกาํไรจากส่วนต่างการ

ลงทุน ณ ราคาซ้ือ ต่อ ราคาขาย และผลตอบแทนจากการไดรั้บเงินปันผล (Dividend) โดยผลตอบแทนน้ีจะ

เกิดข้ึนต่อเม่ือผูล้งทุนถือสัญญาหรือลงทุนไปจนถึงกาํหนดท่ีหลกัทรัพยเ์หล่านั้นจ่ายเงินปันผล ทั้งน้ีอาจข้ึนอยู่

กบันโยบายของหลกัทรัพยน์ั้นจะจ่ายหรือไม่จ่ายกไ็ด ้

ความเส่ียงจากการลงทุนในกองทุนรวม (ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย, 2560) 

     การลงทุนในกองทุนรวมนั้น ถึงแมจ้ะมีผูจ้ดัการกองทุนซ่ึงเป็นผูมี้ความเป็นมืออาชีพมาช่วยบริหารกองทุน

ให้ แต่ความเส่ียงเกิดข้ึนยงัคงมีเช่นเดียวกนักบัการท่ีผูล้งทุนไปลงทุนหลกัทรัพยด์ว้ยตนเองโดยตรง เพียงแต่

การลงทุนในกองทุนนั้นจะมีความเส่ียงนอ้ยกว่าเน่ืองจากการลงทุนในกองทุนรวมนั้นมีการกระจายความเส่ียง

ท่ีเหมาะสม และมีเคร่ืองมือในการวิเคราะห์เพ่ือการตดัสินใจลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่า ทั้งน้ี สามารถ

จาํแนกประเภทความเส่ียงจากการลงทุนในกองทุนรวมไดด้งัน้ี 

1. ความเส่ียงจากการจดักลุ่มสินทรัพย ์ Asset Class Risk 

     ความเส่ียงจากการลงทุนในกองทุนรวมจะมีความแตกต่างกนัไปข้ึนอยู่กบันโยบายการลงทุนของแต่ละ

กองทุน โดยกองทุนท่ีเนน้สินทรัพยท่ี์ปลอดภยั เช่น เงินฝาก พนัธบตัร ตราสารหน้ี  เป็นตน้  จะมีระดบัความ

เส่ียงท่ีตํ่ากว่ากองทุนท่ีเน้นลงทุนในสินทรัพยท่ี์เส่ียง เช่น หุ้น สินคา้โภคภณัฑ ์อสังหาริมทรัพย ์เป็นตน้ ซ่ึง
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สาํนกัคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดก้าํหนดแนวทางพิจารณาความเส่ียงของกองทุนรวม แบ่งออกเป็น 8 ระดบั จาก

ความเส่ียงตํ่าไปยงัความเส่ียงสูง เพ่ือเป็นแนวทางใหก้บัผูล้งทุน ประกอบการพิจารณาก่อนการตดัสินใจลงทุน  

     2. ความเส่ียงจากการผิดนดัชาํระหน้ีของผูอ้อกตราสาร Credit Risk 

ความเส่ียงท่ีพิจารณาจากอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารท่ีลงทุน Credit Rating ซ่ึงข้อมูลจะบอกถึง

ความสามารถในการชาํระหน้ี โดยการพิจารณาถึงผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมาและฐานะทางการเงินของผูอ้อก

ตราสาร เพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการลงทุน สาํหรับ TRIS  Credit Rating ถูกแบ่งได ้2 ระดบัดงัน้ี ระดบั

ความเส่ียงท่ีสามารถลงทุนได ้AAA ถึง BBB-  ส่วนระดบัเกง็กาํไร BB+ ถึง D 

     3. ความเส่ียงจากความผนัผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ความเส่ียงน้ีเกิดจากมูลค่าหน่วยลงทุนจะปรับตวัลดลงจากราคาลงทุนตั้งแต่เร่ิมแรก ซ่ึงกองทุนรวมแต่ละ

ประเภทจะมีความแตกต่างกนัตามผนัผวนของราคาสินทรัพยท่ี์กองทุนรวมเหล่านั้นลงทุน เช่น กองทุนรวมตรา

สารหน้ี เกิดจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงข้ึนอยู่กบัปัจจยัภายนอก อย่างเช่น สภาวะเศรษฐกิจ ปัจจยั

ทางการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหน้ีจะเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงกนัขา้ม

กบัอตัราดอกเบ้ีย หากอตัราดอกเบ้ียในท้องตลาดปรับตวัสูงข้ึน อตัราดอกเบ้ียตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ก็จะ

ปรับตวัสูงข้ึนดว้ย ดงันั้น ราคาตราสารหน้ีท่ีออกมาก่อนหน้าก็จะมีการซ้ือขายในระดบัราคาท่ีตํ่าลง  โดย

กองทุนรวมท่ีมีพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน่สูง จะไดรั้บความเส่ียงมากกวา่กองทุนรวมท่ีมีพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน่ ตํ่ากวา่ 

รวมทั้งในกองทุนรวมตราสารหน้ีผูล้งทุนจะไดรั้บความเส่ียงจากตราสารหน้ีท่ีลงทุนดว้ยหากตราสารนั้นถูกลด

อนัดบัเครดิตเรทต้ิงลงไป จะส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนลดลงดว้ยเช่นกนั ส่วนกองทุนรวมตราสารทุนจะมี

ความเส่ียงจากมูลค่าหลกัทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุนเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากปัจจยัภายในของบริษทัท่ี

กองทุนนาํไปลงทุน และปัจจยัภายนอก อย่างเช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจยัการเมืองภายในภายนอก

ประเทศ เป็นตน้ 

     4. ความเส่ียงจากสภาพคล่องของกองทุน 

สําหรับความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของกองทุน คือ ความเส่ียงท่ีปริมาณการซ้ือขายของหลกัทรัพยท่ี์

กองทุนรวมนาํไปลงทุนมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการซ้ือขายของกองทุนเม่ือมีการซ้ือหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุน 

เน่ืองจากหลักทรัพย์บางตัวมีปริมาณการซ้ือขายตํ่า เม่ือมีผูไ้ถ่ถอนหน่วยลงทุนจํานวนมากกองทุนก็จะ

ดาํเนินการขายหลกัทรัพยท่ี์ถือครองอยู่ในจาํนวนมาก หากกองทุนมีจาํนวนหลกัทรัพยป์ริมาณขายมากกว่า

ปริมาณซ้ือ จะส่งผลใหร้าคาดงักล่าวปรับตวัลดลงทาํใหก้องทุนตอ้งขายหลกัทรัพยน์ั้นตํ่ากวา่ราคาท่ีควรจะเป็น

และกระทบต่อการตีมูลค่าตลาดของหลกัทรัพยท่ี์กองทุนถือครองอยู ่ 

     5. ความเส่ียงจากการนาํเงินไปลงทุนต่อ 

การลงทุนในกองทุนตราสารหน้ีท่ีมีการกาํหนดอายุกองทุน หรือกองทุนท่ีมีการกาํหนดเป้าหมายกองทุนเม่ือ

ครบกาํหนดอายุกองทุนตามเง่ือนไขก็จะปิดกองทุนทนัที พร้อมกบัคืนเงินลงทุนกบัผลกาํไรให้ผูถื้อหน่วย
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ลงทุน ซ่ึงในกรณีน้ีหากช่วงระยะเวลาท่ีครบอายุกองทุนนักลงทุนยงัไม่สามารถหาทางเลือกอ่ืนท่ีดีกว่าเพ่ือ

ทดแทนกองทุนท่ีครบกาํหนด ทาํใหน้กัลงทุนอาจตอ้งยอมรับผลตอบแทนตลาดท่ีตํ่าลงและอาจเสียโอกาสใน

การลงทุนอยา่งต่อเน่ือง 

     6. ความเส่ียงจากการบริหารกองทุนของผูจ้ดัการกองทุน 

แมว้่าขอ้ดีของการลงทุนผ่านกองทุนรวมจะมีผูเ้ช่ียวชาญมาคอยบริหารเงินลงทุนให้แต่ในกองทุนรวมท่ีมี

รูปแบบการบริหารแบบเชิงรุกเพ่ือสร้างผลตอบแทนใหสู้งกว่าเกณฑอ์า้งอิงมาตรฐานหรือค่าเฉล่ียของกองทุน

ในตลาดจากการใช้ความสามารถของผูจ้ดัการกองทุน ซ่ึงในบางคร้ังผูจ้ดัการกองทุนอาจคาดการณ์หรือมี

มุมมองกบัการลงทุนในขณะนั้น หรืออาจมีการตดัสินใจท่ีผิดพลาดและอาจทาํใหผ้ลตอบแทนของกองทุนตํ่า

กวา่เกณฑอ์า้งอิงมาตรฐานหรือค่าเฉล่ียของกองทุนได ้

     7. ความเส่ียงจากพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน่  

ดูเรชัน่ คือ การคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดถ่วงนํ้าหนกัดว้ยระยะเวลา  ส่วนดูเรชัน่เฉล่ียของพอร์ต

การลงทุน ซ่ึงเป็นค่าท่ีจะบ่งบอกถึงอายุเฉล่ียของตราสารท่ีกองทุนนั้นๆ ถือลงทุนอยู่กองทุนท่ีมีค่าดูเรชัน่เฉล่ีย

ของพอร์ตสูงจึงมกัจะมีผลตอบแทนก่อนหกัค่าใชจ่้ายท่ีสูงกวา่กองทุนท่ีมีค่าดูเรชัน่เฉล่ียของพอร์ตตํ่า และส่ิงท่ี

นกัลงทุนตอ้งพิจารณาเพ่ิมเติม คือเร่ืองของความผนัผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) เพราะตามหลกัการ

บนัทึกบญัชีของกองทุนรวมแลว้ เม่ือกองทุนเขา้ลงทุนในตราสารท่ีมีอายุคงเหลือตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไป กองทุน

จะตอ้งทาํการปรับมูลค่าตราสารท่ืถือลงทุนอยู่ ให้สอดคลอ้งกบัราคาตลาด (Mark-to-market) ในขณะท่ีบาง

กองทุนก็อาจจะมีการเปล่ียนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีผนัผวนบ้าง เช่น อาจเห็นมูลค่าหน่วยลงทุน

เปล่ียนแปลงลดลงในบางวนั  ในขณะท่ีเร่ืองของอายุตราสารนั้น หากผูล้งทุนจะใชก้องทุนรวมตลาดเงินในการ

พกัเงินไวเ้ป็นระยะเวลาสั้นๆ เช่น มีเงินเขา้-ออกทุกๆ วนั กค็วรเลือกลงทุนในกองทุนท่ีมีดูเรชัน่เฉล่ียของพอร์ต

ตํ่าๆ เพ่ือหลีกเล่ียงการท่ีมูลค่าเงินลงทุนจะลดค่าลงจากความผนัผวนของราคา NAV ในระยะสั้นๆ แต่หากผู ้

ลงทุนตอ้งการท่ีจะพกัเงินไวเ้ป็นระยะเวลาท่ียาวข้ึน ก็สามารถเลือกลงทุนในกองทุนท่ีมีดูเรชัน่เฉล่ียของพอร์ต

สูงเพ่ือใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีสูงข้ึนได ้ 

     8. ความเส่ียงจากค่าใชจ่้ายบริหารกองทุนรวม Total Expense Ratio 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารกองทุนรวมโดยค่าใชจ่้ายส่วนน้ีจะระบุอยู่ในหนงัสือช้ีชวนแสดงค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ

จากกองทุนเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีของNAV ค่าใช้จ่ายส่วนน้ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินงานกองทุนรวม ซ่ึงบริษทั

จดัการกองทุนจะดึงเงินส่วนน้ีออกมาจากกองทรัพยสิ์นโครงการกองทุนรวมนั้นๆ และแต่ละโครงการกองทุน

รวมจะกาํหนดค่าใชจ่้ายไม่เท่ากนั ดงันั้นหากกองทุนรวมเก็บค่าใชจ่้ายส่วนน้ีอาจส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนท่ี

ไดรั้บ  ซ่ึงค่าใชจ่้ายต่างๆถูกแบ่งไดด้งัน้ี 

     ค่าธรรมเนียมการจดัการ ซ่ึงค่าใชจ่้ายน้ีเป็นค่าใชจ่้ายหลกัของกองทุน โดยแต่ล่ะกองทุนจะมีค่าใชจ่้ายส่วนน้ี

แตกต่างกนัไป ตามนโยบายของโครงการลงทุนท่ีแตกต่าง เช่น กองทุนรวมตราสารหน้ีจะค่าใช้จ่ายตํ่ากว่า
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กองทุนรวมตราสารทุน เพราะการบริหารกองทุนรวมตราสารหน้ีมีความยุ่งยากและซบัซอ้นนอ้ยกว่า หรือบาง

กรณีถึงแมเ้ป็นกองทุนรวมตราสารทุนเหมือนกนัหากแต่มีกลยุทธ์การลงทุนแตกต่างกนั เช่น กองทุนท่ีเนน้การ

ลงทุนเชิงรุก (Active Investment Strategy) กับกองทุนท่ีเน้นการลงทุนเชิงอนุรักษ์ (Passive Investment 

Strategy) กจ็ะมีอตัราค่าใชจ่้ายท่ีแตกต่างกนั 

     ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน  โดยค่าใชจ่้ายส่วนน้ีจะถูกเรียกเก็บจากหน่วยลงทุนไวส้าํหรับจ่าย

ให้แก่นายทะเบียน ซ่ึงนายทะเบียนจะมีหน้าท่ีดูแลรายช่ือผูล้งทุนท่ีเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนตลอดจนสิทธิ

ประโยชนต่์างๆ เช่น การจ่ายเงินปันผล เป็นตน้ 

     ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีจะถูกจ่ายให้กบัผูท้าํหนา้ท่ีรับรองการคาํนวนมูลค่า

ทรัพยสิ์นสุทธิกองทุน และทาํหนา้ท่ีตรวจสอบดูแลใหบ้ริษทัจดัการกองทุนดูแลรักษาผลประโยชนข์องผูล้งทุน 

รวมทั้งใหบ้ริษทัจดัการกองทุนปฏิบติัการต่างๆใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์นโยบายการลงทุนท่ีกาํหนดไวใ้น

หนงัสือช้ีชวน 

     ค่าสอบบญัชีกองทุน ค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีจะจ่ายใหก้บัผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บอนุญาต และมีช่ือข้ึนทะเบียนไวก้บั

สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ โดยจะทาํหน้าท่ีตรวจสอบทรัพยสิ์นของ

กองทุนรวมวา่ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามมาตรฐานบญัชีหรือไม่ 

     ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ค่าใชจ่้ายส่วนน้ีจะเป็นค่าใชจ่้ายสาํหรับกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่าใชจ่้ายโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 

เป็นตน้ ซ่ึงสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กาํหนดใหบ้ริษทัจดัการกองทุนตอ้ง

เปิดเผยค่าใชจ่้ายส่วนน้ีแยกออกมา โดยตอ้งระบุเป็นตวัเลขท่ีชดัเจนและแสดงอตัราค่าใชจ่้ายขั้นสูงไวด้ว้ย  

 

รูปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษา 

วว 
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3. วธีิการศึกษา 

 

     การศึกษางานวิจยัในคร้ังน้ีจะใชข้อ้มูลทุติยภูมิ(Secondary Data) ท่ีรวบรวมจากอตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 

แบ่งเป็น 3 ช่วงระยะเวลา คือ ระยะเวลา 1 ปี ระยะเวลา 3 ปี และระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2557 ถึง 

เดือนธันวาคม 2561 โดยการศึกษาจะเลือกใชก้องทุนทั้งหมด 55 กองทุน แบ่งเป็นกองทุนเปิดตราสารหน้ี 34 

กองทุน  และกองทุนตราสารหน้ีเพ่ือการเล้ียงชีพ(RMF) โดยเลือกเฉพาะท่ีมีนโยบายลงทุนตราสารหน้ี 21 

กองทุน เก็บรวบรวมขอ้มูลจากเว็บไซร์ Morning Stars  Wealth Magik  สมาคมบริษทัจดัการลงทุน (AIMC) 

และเก็บรวบรวมจากหนังสือช้ีชวนกองทุน โดยวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรตน้ท่ีเป็น

คุณลกัษณะต่างๆ และตวัแปรตามดว้ยการสร้างสมการถดถอยพหุคูณ Multiple Regressions ทั้งหมด 6 ตวัแปร

อิสระ ประกอบดว้ย ค่าธรรมเนียมในการจดัการกองทุน Portfolio Risk (Duration) อายุกองทุนตั้งแต่จดัตั้ง ตวั

แปรหุ่นกองทุนรวมในเครือธนาคารพาณิชย ์ตวัแปรหุ่นจาํนวนผูจ้ดัการกองทุน ตวัแปรหุ่นกองทุนรวมเพ่ือการ

เล้ียงชีพ(RMF) ส่วนตวัแปรตามในการศึกษา ทั้งหมด 3 ตวัแปร ประกอบดว้ยอตัราผลตอบแทนกองทุนรวม

ตราสารหน้ียอ้นหลงั ระยะเวลา 1 ปี  ระยะเวลา 3 ปี และระยะเวลา 5 ปี ตามลาํดบั  

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

ตารางที่ 1. ตารางสรุปผลการทดสอบสมการถดถอยพหูคูณ 

      

ลาํดบั ตวัแปรอิสระ 
R1Y R3Y R5Y 

Coefficient Prob. Coefficient Prob. Coefficient Prob. 

1 EXR -0.7976 0.0000 -0.5269 0.0018 -0.1692 0.3894 

2 DUR 0.0845 0.1341 0.4338 0.0000 0.7145 0.0000 

3 AGE 0.0011 0.8404 -0.0021 0.7385 -0.0046 0.5538 

4 DUMBANK 0.0004 0.9937 0.0016 0.9797 -0.0079 0.9199 

5 DUMFM -0.0060 0.9145 -0.0216 0.7232 -0.0388 0.6039 

6 DUMRMF -0.0472 0.4661 -0.0788 0.2643 -0.1086 0.2101 

Adjusted R-squared 0.4342 0.5564 0.7139 
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     จากตารางข้างตน้ พบว่า ตัวแปรอิสระค่าธรรมเนียมบริหารจัดการกองทุนมีผลต่ออตัราผลตอบแทน

ยอ้นหลงัระยะเวลา 1 ปี และ 3 ปี ส่วนพอร์ตโฟลิโอดูเรชัน่มีผลต่ออตัราผลตอบแทนยอ้นหลงัระยะเวลา 3 ปี 

และ 5 ปี 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

 

5.1 ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการกองทุน (Expense)  

     จากการศึกษาพบว่าอตัราผลตอบแทนกองทุนในช่วงระยะเวลา 1 ปี  และ  3 ปี โดยมีทิศทางความสัมพนัธ์

เป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้ม ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานเบ้ืองตน้ท่ีตั้งไว ้ท่ี

กล่าวไวว้่าค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนมีผลต่ออตัราผลตอบแทนในทิศทางเดียวกัน  เน่ืองจาก

ค่าใชจ่้ายของกองทุน ประกอบดว้ย ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม

นายทะเบียน ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ โดยปกติแลว้จะมีค่าใชจ่้ายท่ีเกบ็จากผูถื้อหน่วยลงทุนแต่

ในกรณีกองทุนตราสารหน้ีจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนจากนกั

ลงทุน ซ่ึงค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนกบักองทุนรวมตราสารหน้ีจะถูกกว่ากองทุนรวมประเภทอ่ืนๆ เน่ืองจากกองทุน

รวมตราสารหน้ีจะมีความซบัซอ้นนอ้ยกวา่  

     ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการกองทุนรวม  (Expense) เป็นอีกองคป์ระกอบในการตดัสินใจของนกัลงทุนว่า

สมควรจะลงทุนในกองทุนนั้นหรือไม่  ตามหลกัแนวคิดของหนงัสือลงทุน ถูกท่ี ถูกเวลา 1  (อนุชา กุลวิสุทธ์ิ : 

2553 :หนา้ 334)  กล่าวว่า ค่าใชจ่้ายต่างๆในการลงทุนในกองทุน เป็นตน้ทุนสาํคญัอย่างหน่ึงในการลงทุน ซ่ึง

อาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนสุทธิ (ผลตอบแทนหลงัหักค่าใชจ่้าย) ของผูล้งทุนไดด้งันั้น ผูล้งทุนจึงควร

ตอ้งทราบก่อน เพ่ือจะไดน้าํตน้ทุนค่าใชจ่้ายทั้งหมดของกองทุนแต่ละกอง มาเปรียบเทียบเพ่ือใชต้ดัสินใจเลือก

ซ้ือกองทุนรวมต่อไป 

     จากการศึกษาพบว่าสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชวิน  ชูสกุล (2558) ไดท้าํการศึกษาค่าธรรมเนียมกบัผลการ

ดาํเนินงานและการลงทุนของกองทุนรวมใน AEC   โดยศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหว่างค่าธรรมเนียมประเภท

ต่างๆกบัผลการดาํเนินงาน ผลการศึกษาพบวา่ การเพ่ิมข้ึนของค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management fee) และ

อตัราส่วนค่าใชจ่้าย (Expense) ส่งผลใหก้องทุนรวมมีผลการดาํเนินงานท่ีดีข้ึน  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

อภิชญา คลา้ยรัศมี (2557) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของกองทุนรวมท่ีมีผลต่อผลตอบแทนของ

กองทุนรวมตราสารทุน ผลการศึกษาพบว่า ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายๆส่งผลต่ออตัราผลตอบแทน เน่ืองจาก

กองทุนรวมเป็นแบบActive Funds หรือการบริหารพอร์ตกองทุนแบบมุ่งเนน้ให้ไดผ้ลตอบแทนสูง ดงันั้นเม่ือ

เกบ็ค่าธรรมเนียมสูงกจ็ะส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนดว้ยเช่นกนั 
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5.2 พอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน่  

     จากการศึกษาพบว่าพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน่ มีผลต่ออตัราผลตอบแทนกองทุนในช่วงระยะเวลายอ้นหลงั 3 ปี  

และระยะเวลายอ้นหลงั 5 ปี โดยมีทิศทางความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 

0.05 เป็นไปตามสมมติฐานเบ้ืองตน้ท่ีตั้งไว ้ซ่ึงมีความเป็นไปได ้เน่ืองจาก ดูเรชัน่ของตราสารหน้ียิ่งนานข้ึน

ความผนัผวนก็จะยิ่งสูงมากข้ึน ตามแนวคิดของหนงัสือ ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑต์ลาดทุน : ตราสารหน้ีทัว่ไป 

(ศูนยส่์งเสริมพฒันาความรู้ตลาดทุน : 2560 : หนา้ : 357) กล่าวไวว้า่ พอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน่ ของกองทุนรวมตรา

สารหน้ีระยะยาว เม่ือแนวโนม้อตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดปรับตวัลดลง จึงทาํใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวม

ตราสารหน้ีระยะยาวในช่วงแนวโน้มทิศทางดอกเบ้ียขาลงไดรั้บผลตอบแทนท่ีดีข้ึน หากอตัราดอกเบ้ียใน

ทอ้งตลาดมีความผนัผวนหรือเกิดความไม่แน่นอนวา่จะมีการปรับอตัราดอกเบ้ียหรือไม่ มูลค่าหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมตราสารหน้ีระยะยาวกเ็กิดความผนัผวนมากกวา่ 

ข้อเสนอแนะจากการวจิยัคร้ังนี ้

     จากการวิจยัคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดพ้บว่า มีคุณลกัษณะท่ีส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนกองทุนรวมตราสารหน้ี คือ 

ค่าธรรมเนียมบริหารจดัการ และ พอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน่ ซ่ึงทั้งสองตวัแปรมีความสัมพนัธ์ตรงตามทฤษฎีและ

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ กล่าวคือ เม่ือมีการเกบ็ค่าธรรมเนียมค่าใชจ่้ายจากกองทุนเพ่ิมมากข้ึนยอ่มตอ้งส่งผลต่ออตัรา

ผลตอบแทน เม่ือเก็บเพ่ิมข้ึนมากผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บก็จะน้อยลง  และมีผลต่ออตัราผลตอบแทนในช่วง

ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี  แต่หากมีช่วงระยะเวลาท่ีนานข้ึนตวัแปรน้ีก็จะไม่ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทน เน่ืองจาก

กองทุนรวมไดรั้บกาํไรจากการลงทุนมากพอแลว้ทาํให้ค่าใช้จ่ายไม่ส่งผลใดๆ ส่วนพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชั่น 

ในช่วงระยะเวลาสั้ น     1 ปี ไม่มีผลต่ออัตราผลตอบแทน เน่ืองมาจาก ดูเรชั่นสามารถใช้เป็นตัววดัการ

เปล่ียนแปลงของราคาตราสารหน้ี เม่ืออตัราดอกเบ้ียเปล่ียนแปลงไปไดซ่ึ้งก็หมายความว่า เม่ืออตัราดอกเบ้ีย

เปล่ียนแปลงตราสารหน้ีท่ีมีค่าดูเรชัน่สูงกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงของราคามากกวา่ จากแนวคิดดงักล่าวทาํใหผู้ ้

ลงทุนสามารถนาํดูเรชัน่มาประยุกตใ์ชก้บัการลงทุนได ้เช่น หากคาดการณ์ว่าดอกเบ้ียในทอ้งตลาดจะปรับตวั

ลดลง หรือราคาของตราสารหน้ีจะสูงข้ึน ผูล้งทุนควรซ้ือตราสารหน้ีท่ีมีดูเรชัน่สูง เน่ืองจากให้กาํไรจากส่วน

ต่างของราคาสูง เพราะราคาจะมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมมากข้ึนกวา่ราคาตราสารหน้ีท่ีมีดูเรชัน่ตํ่า  

     ดังนั้นข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาคร้ังน้ีสามารถนาํตัวแปรอิสระท่ีศึกษาและส่งผลต่ออตัราผลตอบแทน 

อย่างเช่น พอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน่ และค่าธรรมเนียมกองทุน มาใชเ้ป็นแนวทางในประกอบการตดัสินใจเลือก

ลงทุนในกองทุนรวมตราสารหน้ีได ้โดยพิจารณาขอ้มูลดา้นสภาวะทางอตัราดอกเบ้ียนโยบาย อตัราดอกเบ้ียเงิน

ฝากธนาคารพาณิชย ์รวมทั้งอตัราเงินเฟ้อ เศรษฐกิจ การเมือง อุตสาหกรรม และปัจจยัดา้นอ่ืนๆ เพ่ิมเติม  

ข้อเสนอแนะงานวจิยัคร้ังต่อไป 

     เน่ืองจากกองทุนรวมตราสารหน้ี มีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดเ้ลือกศึกษาเฉพาะ

กองทุนรวมตราสารหน้ีในประเทศเท่านั้น  ดงันั้นหากมีการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษากองทุนรวมตราสารหน้ี
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ต่างประเทศเพ่ิมข้ึน และควรเพ่ิมตัวแปรด้านคุณลกัษณะของกองทุนให้มากข้ึน  เช่น ตัวแปรอตัราส่วน

หมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)  และมาตรวดั Tracking Error (TE) เป็น

ตน้ 
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บทคัดย่อ 

 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาหาสาเหตุในการทาํงานท่ียงัไม่แลว้เสร็จภายในเวลาท่ีกฎหมาย

กาํหนดของเจา้หนา้ท่ีและศึกษาเพ่ือหาแนวทางการแกไ้ขและพฒันาการปฏิบติังานเพ่ือลดจาํนวนงานท่ียงัไม่

แลว้เสร็จของสาํนกังานควบคุมอาคาร สาํนกัการโยธา กรุงเทพมหานครฯ ผูวิ้จยัไดใ้ชก้ารเก็บขอ้มูลผ่านแบบ

สัมภาษณ์และกาํหนดกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการสัมภาษณ์รวมทั้งหมด 8 คน จากนั้นมาศึกษาหาปัญหาโดยใช้

แผนผงัสาเหตุและผล ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาพบว่า สาเหตุหลกัคือระบบจดัเก็บขอ้มูลไม่มี

ประสิทธิภาพ สาเหตุรองลงมาคืออตัรากาํลงัไม่เพียงพอต่อภาระงาน ผูวิ้จยัจึงเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหา

คือ แกไ้ขกระบวนการภายในบางขั้นตอน ลดขั้นตอนท่ีไม่จาํเป็น แกไ้ขและพฒันาดา้นระบบจดัเก็บข้อมูล 

กล่าวคือลดขั้นตอนในการคน้หาขอ้มูลของเจา้หนา้ท่ี จากเดิมใชเ้วลานานในการคน้หาเร่ืองเพราะเป็นเอกสารและ

เกบ็อยูก่บัตวับุคคล เปล่ียนไปเป็นระบบจดัเกบ็ขอ้มูลส่วนกลาง ขอ้มูลท่ีจดัเกบ็มีความทนัสมยั ตรวจสอบขอ้มูล

ก่อนท่ีจะนาํงานเขา้สู่กระบวนการ ไม่นาํงานเขา้กระบวนการทั้งๆท่ีเอกสารไม่ครบ ลดเวลาในการพิจารณาของ

ผูพิ้จารณา ทาํใหผู้พิ้จารณาใชเ้วลาในการตรวจไวข้ึน ไม่ตอ้งเสียเวลาตรวจเอกสารพ้ืนฐาน0

1 
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Abstract 

 

This study aimed to find out why the work is not completed within the time which has been prescribed 

by law officers and studied to find solutions to improve operational performance and to reduce the amount of 

work not completed by Building control division, Department of Public works Bangkok. The researchers used 

data to collect through questionnaires and interviews in a given sample of a total of 8 people.  After that, they 

came to study the problem but using the cause and effect diagram. The results of the analysis showed the cause 

of the problem. The main reason is inefficient storage systems. The reason is the lower rates are not sufficient 

to the task.  The researchers propose ways to solve the problem.  Editing the process within a few steps can 

reduce unnecessary procedures of editing and development of storage systems. These are the process of finding 

information from officer.  From time-consuming search for a document and store it on the person.  It can be 

searched to a central storage system.  Data collected to date.  Check before you bring into the process.  Do not 

bring work into the process, in spite of incomplete documentation.  It can reduce time to consider its 

consideration. No need to check the basic document. 

 

Keywords: job delay, motivation, work environment 

 

บทนํา 

 

สาํนกังานควบคุมอาคาร สาํนกัการโยธา ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลกัในการใหบ้ริการประชาชนดา้นความ

ปลอดภัยของอาคาร มีหน้าท่ีรับผิดชอบตรวจพิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร และออกใบรับรองการ

ตรวจสอบอาคาร (ร.1) เพ่ือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคต์ามกฎกระทรวงกาํหนด โดยปีพ.ศ. 2561 ตั้งแต่เดือน

พฤษภาคม – สิงหาคมมีประชากรดาํเนินการยื่นเอกสารรายงานการตรวจสอบอาคาร ณ สํานักงานควบคุม

อาคาร สํานกัการโยธา มีจาํนวนงานทั้งหมด 1,444 ช้ิน โดยสามารถทาํการตรวจสอบและออกใบรับรองการ
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ตรวจสอบอาคาร (ร.1) ไดเ้พียงจาํนวน 448 ช้ิน คิดเป็น 31.02% ของจาํนวนงานทั้งหมดโดยในกรณีท่ีงานยงัไม่

แลว้เสร็จตามขั้นตอนการทาํงานตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบอาคารเกิดข้ึน 2 กรณีคือ อยู่ในความ

รับผิดชอบของเจา้ของอาคาร และอยู่ในความรับผิดชอบของเจา้หนา้ท่ี โดยอยู่ในความรับผิดชอบของเจา้ของ

อาคารคิดเป็น 25.50% และอยูใ่นความรับผิดชอบของเจา้หนา้ท่ีคิดเป็น 74.50% ของงานท่ียงัไม่เสร็จทั้งหมดจะ

เห็นไดว้่าเหตุผลท่ีส่งผลใหเ้กิดความล่าชา้ในงานเกิดข้ึนในส่วนความรับผิดชอบของเจา้หนา้ท่ีเป็นหลกั ส่งผล

กระทบทาํใหภ้าระงานท่ียงัไม่เสร็จสะสมเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและยงัเกิดความล่าชา้ในขั้นตอนถดัไปเน่ืองจากมี

ขั้นตอนในการทาํงานเป็นลาํดบัขั้นต่อเน่ืองกนั ซ่ึงอาจจะเกิดการร้องเรียนจากเจา้ของอาคารส่งผลใหส้ร้างความไม่พึง

พอใจต่อผูม้าใชบ้ริการ ความล่าชา้ของการออกใบรับรองทาํให้อาคารท่ียงัไม่ไดรั้บการรับรองการตรวจสอบ

อาคารไม่สามารถยืนยนัไดว้่าอาคารนั้นปลอดภยั ก่อใหเ้กิดความเส่ียงในการแกไ้ขท่ีล่าชา้ หากเกิดเหตุการณ์ท่ี

ไม่คาดคิด อาคารอาจจะเกิดความเสียหายทาํใหผู้ใ้ชอ้าคารไดรั้บผลกระทบ จึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการศึกษาใน

คร้ังน้ีและเพ่ือศึกษาหาสาเหตุในการทาํงานท่ียงัไม่แลว้เสร็จภายในเวลาท่ีกฎหมายกาํหนดของเจา้หนา้ท่ีและหา

แนวทางการพฒันาการปฏิบติังานเพ่ือลดจาํนวนงานท่ียงัไม่แลว้เสร็จในอนาคตต่อไป 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการเขียนข้ันตอนการทาํงาน 

วรรณพร เจริญแสนสวย (2557) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ผงังาน คือ รูปภาพหรือสัญลกัษณ์ ท่ีใชเ้ขียน

แทนคาํอธิบายขอ้ความ การใชค้าํพูดหรือขอ้ความอาจจะทาํไดย้ากกวา่การใชรู้ปหรือสัญลกัษณ์ ผงังานสามารถ

แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ผงังานระบบและผงังานโปรแกรม 

กล่าวคือ ผงังาน เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการออกแบบและแสดงขั้นการทาํงานของระบบ โดยใช้

สัญลกัษณ์ ซ่ึง ผงังาน เป็นรูปสัญลกัษณ์ท่ีบอกถึงขั้นตอนการดาํเนินงานท่ีจะดาํเนินในแต่ละขั้น โดยผูท่ี้อ่าน

สามารถเขา้ใจในขั้นตอนการทาํงานนั้นไดง่้ายและรวดเร็ว ซ่ึงมีอยูท่ ั้งหมด 2 แบบ 

1. ผงังานระบบ (System Flowchart) 

2. ผงังานโปรแกรม (Program Flowchart) 
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นภทัร รัตนนาคินทร์ (2558) กล่าวว่า แผนภูมิแกนต ์หรือ แผนภูมิแท่ง จะเป็นการใชก้ราฟแท่งแทน

กิจกรรมแต่ละกิจกรรมและจะบอกถึงระยะเวลาท่ีใช ้ท่ีเร่ิมตน้และส้ินสุดท่ีเวลาต่าง ๆ กนัของกิจกรรมแต่ละ

กิจกรรม เพ่ือใชใ้นการวางแผนเก่ียวกบัเวลา แต่แผนภูมิแกนตย์งัไม่สามารถแสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ของ

กิจกรรมต่าง ๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน 

 สรุปไดว้่า แผนภูมิแกนต ์เป็นแผนภูมิเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างกิจกรรมท่ีจะตอ้งทาํ

กบัระยะเวลาสําหรับการปฏิบติังานของกิจกรรมนั้น ๆ ซ่ึงจะตอ้งกาํหนดเวลาของแต่ละขั้นตอน ซ่ึงจะแสดง

ภาพรวมของขั้นตอนนั้น ๆ  ทาํให้เขา้ใจภาพรวมของระบบไดง่้ายข้ึน  บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งสามารถทาํการ

ตรวจสอบความกา้วหนา้ไดอ้ยา่งเขา้ใจและรวดเร็วมากข้ึนโดยส่วนบนของตารางจะแสดงหน่วยของเวลา ส่วน

ดา้นขา้งจะเป็นช่ือรายละเอียดของขั้นตอนต่าง ๆ หรือขั้นตอนของโครงการ ซ่ึงเราจะสามารถเห็นรายละเอียดว่า

มีงานยอ่ย ๆ อะไรบา้ง และแต่ละงานใชเ้วลาเท่าไหร่ งานไหนมาก่อนมาหลงั 

 

แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัวเิคราะห์ปัญหา 

 ลลลัดา ชมโฉม (2559) กล่าวว่าทฤษฎีกา้งปลาสามารถเรียกเป็นทางการว่า แผนผงัสาเหตุและผล ซ่ึง

แผนผงัสาเหตุและผลเป็นแผนผงัท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัญหากบัสาเหตุทั้งหมด   ท่ีเป็นไปไดท่ี้อาจ

ก่อให้เกิดปัญหานั้น เราอาจคุน้เคยกบัแผนผงัสาเหตุและผล ในช่ือของ “แผนผงักา้งปลา” เน่ืองจากหนา้ตา

แผนภูมิมีลกัษณะคลา้ยปลาท่ีเหลือแต่กา้ง หรือหลาย ๆ คนอาจรู้จกัในช่ือของแผนผงัอิชิกาว่า ซ่ึงไดรั้บการ

พฒันาคร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ. 1943 โดย ศาสตราจารยค์าโอรุ อิชิกาวา่ 

กล่าวคือแผนผงักา้งปลาเป็นเคร่ืองมือท่ีนาํมาประยุกตใ์ชใ้นการหาสาเหตุของปัญหาและนาํไปแกไ้ข

ปัญหา ภายในแผนผงักา้งปลาจะแสดงการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์กนัระหวา่งปัญหากบัสาเหตุหลาย ๆ สาเหตุท่ี

เป็นไปไดท่ี้ส่งผลกระทบใหเ้กิดปัญหานั้นได ้โดยแบ่งเป็นสาเหตุหลกัและสาเหตุรอง 

แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัแรงจูงใจ 

สุชาดา บาํรุงศิลป์ (2553) ไดใ้หค้วามหมายของแรงจูงใจไวว้า่ แรงจูงใจคือส่ิงท่ีอยูภ่ายในตวับุคคลเป็น

แรงขบัเป็นพลงัของแต่ละคนท่ีทาํใหก้ระทาํอยา่งใดอย่างหน่ึงจนสาํเร็จ โดยมีกระบวนการเกิดจากการท่ีมนุษย์
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ทุกคนมีความคาดหวงัความตอ้งการและเป้าหมายในชีวิต ทาํใหเ้กิดแรงขบัเพ่ือนาํไปสู่เป้าหมายเพราะฉะนั้น

แรงจูงใจจึงมีอิทธิพลในการกระตุน้ใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมออกมาทิศทางใดทิศทางหน่ึง และ รักษาบริกรรม

นั้นไวเ้พ่ือใหต้นเองนั้นไดส่ิ้งท่ีคาดหวงัหรือตอ้งการ 

สันติ เก็งสุวรรณ (2558) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง ส่ิงกระตุน้หรือส่ิงเร้าท่ีทาํใหค้นมีพลงัในการใช้

ความรู้ความสามารถท่ีมีอยูแ่ละแสวงหาความรู้ใหม่ในการทาํงานดว้ยความเตม็ใจและมีความสุขกบัการทาํงาน

เพ่ือจะบรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

สรุปไดว้า่ แรงจูงใจหมายถึง ส่ิงท่ีเป็นแรงผลกัดนั ส่ิงกระตุน้ ย ัว่ย ุโนม้นา้ว ใหเ้กิดพฤติกรรมเกิดความ

ตอ้งการท่ีจะตอบสนองหรือทาํกิจกรรมตามท่ีตนตอ้งการเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีคาดหวงั 

ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ 

ภาวิณี เพชรสว่าง (2559) กล่าวว่า ความตอ้งการของมาสโลวจ์ะเป็นรูปพิระมิด ท่ีความตอ้งการท่ีมาก

ท่ีสุดจะอยู่ขา้งล่างเป็นฐานของพิระมิดและความตอ้งการความสาํเร็จในชีวิต จะอยู่บนสุดซ่ึงเป็นยอดของพิระ

มิด ซ่ึงการพฒันาความตอ้งการน้ีจะตอ้งเป็นไปตามลาํดบัขั้น การไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการในลาํดบัท่ี

ตํ่าจะเป็นแรงจูงใจในการแสวงหาความตอ้งการในระดบัท่ีสูงข้ึน ในทางกลบักนัหากมนุษยย์งัไม่ไดรั้บการ

ตอบสนองความตอ้งการในระดบัตํ่า มนุษยก์จ็ะไม่สามารถกา้วข้ึนสู่ความตอ้งการอนัดบัขั้นต่อไปได ้

 พิระมิดจะแบ่งออกเป็น 5 ชั้นซ่ึงอธิบายถึงของความตอ้งการต่างๆจากยอดถึงฐานตามลาํดบั คือความ

ต้องการความสําเร็จในชีวิต, ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง, ความต้องการทางด้านสังคม, ความ

ตอ้งการความมัน่คงและปลอดภยั, ความตอ้งการทางกายภาพ 

 ทฤษฎีสองปัจจยัไวว้า่ เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการทาํงานของบุคลกรในองคก์าร โดยศึกษาถึงทรรศนะ

คติของบุคคลท่ีมีต่อการทาํงานเพ่ือหาทางท่ีจะลดความไม่พอใจในการทาํงาน เพ่ือท่ีจะทาํใหค้นงานมีความรู้สึก

ท่ีดีในการท่ีจะพยายามเสริมสร้างผลผลิตของงานใหม้ากข้ึน เขาพบว่าปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่องานแบ่งออกเป็น 

2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 

      1.  ปัจจยัจูงใจ (Motivates Factors)  

      2.  ปัจจยัอนามยั (Hygiene or Maintenance Factors) 
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 ทฤษฎีการจูงใจของบี เอฟ สกินเนอร์ (B.F. Skinner) เป็นทฤษฎีท่ีใหค้วามสาํคญักบั ขอ้มูลยอ้นกลบั

และรางวลัหรือผลตอบแทน ในการจูงใจใหบุ้คคลมีพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง โดยใชเ้ทคนิคการเสริมแรง 

ซ่ึงบี เอฟ สกินเนอร์ ไดจ้ดัสภาพการเสริมแรงพฤติกรรมได ้4 รูปแบบคือ 1) การเสริมแรงทางบวก 2) การ

เสริมแรงทางลบ 3) การยบัย ั้งพฤติกรรม  4) การลงโทษ  

สมนึก ปัญญาสิงห์ (2549) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์

เพ่ือการผลิต พบว่า คณะกรรมการท่ีมีความมัน่ใจในการปฏิบติังานสูงหรือมีมนุษยสัมพนัธ์สูง ไดรั้บคะแนน

สนบัสนุนจากเจา้หนา้ท่ีสูง และมีโอกาสแสดงความสามารถในการปฏิบติังานสูง จะมีผลต่อการปฏิบติังานท่ี

ดีกวา่คณะกรรมการท่ีมีลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ตํ่า 

ชูยศ ศรีวรขนัธ์  (2552) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัแรงจูงใจต่อผลการปฏิบติังาน:กรณีศึกษา ขององค์การ

บริหารส่วนตาํบล เขตอาํเภอเมือง จ.นครราชสีมาผลการวิจยัพบว่าบุคลากรในทอ้งถ่ินมีความพึงพอใจในการ

ทาํงานมากจะส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการทาํงานขององคก์รเพ่ิมข้ึน แต่จะไม่พึงพอใจในการไดรั้บเงินค่าตอบอ่ืน

เป็นกรณีพิเศษ เท่าท่ีควร และไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นปัญหาการไดรั้บเงินค่าตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ(โบนสั) ท่ี

ไม่ไดรั้บความเป็นธรรม และการขาดมาตรฐานในการประเมินผลงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีเก่ียวกบั

วิธีการและขั้นตอนต่างๆตอ้งไดรั้บการปรับปรุงและแกไ้ขในส่วนท่ีบกพร่องและทาํใหเ้กิดปัญหาเพ่ือแกไ้ขและ

ป้องกนัไม่ใหเ้กิดข้ึนอีกในอนาคต 

อรรภพร คงเขียว (2554) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความสุขในการทาํงานของพนักงาน 

ซ่ึงผลการวิจยัวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการปฏิบติังานกบัระดบัความสุขในการทาํงาน พบวา่ ปัจจยั

การปฎิบติังานในลกัษณะงานท่ีทาํดา้นความกา้วหนา้ในงานดา้นนโยบายและการบริหารมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกบัระดบัความสุขในการทาํงานในระดบัปานกลางนอกจากนั้นพบว่าปัจจยัในการปฏิบติังานดา้น

ความสําเร็จในงานด้านการได้รับการยอมรับนับถือด้านความรับผิดชอบดา้นเงินเดือนและค่าตอบแทนมี

ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัระดบัความสุขในการทาํงานในระดบัตํ่า 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

  พนัธ์ทิพย์ พนัธุมะบาํรุง (2549) ได้ศึกษาในหัวข้อ การศึกษากลยุทธ์การเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ดาํเนินงานของบริษทั โมเดลABC จาํกดั ผลการวิเคราะห์พบว่า สาเหตุหลกัของปัญหาการทาํงานล่าช้าคือ 

บริษทัยงัขาดระบบการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพ ทาํให้การทาํงานล่าชา้ เกิดการทาํงานผิดพลาด ส่งผลให้ไม่
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สามารถส่งงานใหลู้กคา้ไดต้รงตามเวลาท่ีกาํหนด จากสาเหตุดงักล่าว แนวทางการแกไ้ขปัญหาระดบัองคก์ร คือ 

ใช้เทคนิคการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานกลยุทธ์ “Total Quality Management (TQM) มาใช้ในการ

บริหารจดัการองค์กร สามารถตรวจสอบ ควบคุมการทาํงานของพนกังานและสามารถสร้างมาตรฐานในการ

ทาํงานของบริษทัเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี 

 มนสัวี ศกัด์ิวาล้ีสกุล (2558) ไดศึ้กษาไดห้วัขอ้ ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในขั้นตอน

การปฏิบติังานในระบบรับและนาํส่งของสาํนกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผล

กระทบทาํให้เกิดความล่าชา้ท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่บุคลากรขาดความรู้ในการแยกประเภทเงินรายได้

แผน่ดินและเงินนอกงบประมาณ เน่ืองจาก โดยส่วนใหญ่ขา้ราชการบรรจุใหม่จะขาดความรู้ การขาดความรู้ ทาํ

ให้มีการจดัเก็บและนาํส่งเงินผิดพลาด มีผลกระทบให้การบนัทึกขอ้มูลรายการจดัเก็บและนาํส่งไม่ครบถว้น 

ส่งผลในระบบรับและนาํส่ง คือ ทาํใหดุ้ลบญัชีไม่ถูกตอ้ง 

 ธนารักษ ์ ผาติสุวณัณ (2552) ไดศึ้กษาในหวัขอ้ การวิเคราะห์ปัญหากระบวนการงานตรวจสอบอาคาร

ของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจากการศึกษาเร่ืองภาระงานของ เจา้หนา้ท่ีผูต้รวจพิจารณารายงาน พบว่า เจา้หนา้ท่ี

ผูต้รวจพิจารณารายงานไม่สามารถปฏิบัติงานตามภาระงานทั้ งหมดท่ีได้รับมอบหมายใน 1 เดือนได้ทัน

ระยะเวลาการปฏิบติังานจริง ทาํใหเ้กิดการสะสมของภาระงานและการปฏิบติังานดา้นต่าง ๆ รวมถึงงานตรวจ

พิจารณารายงานการตรวจสอบอาคารเกิดความล่าชา้ข้ึน โดยเจา้หนา้ท่ีผูต้รวจพิจารณารายงานตอ้งใชร้ะยะเวลา

ในการปฏิบติังานเพ่ิมอีกอย่างนอ้ยเดือนละกว่า 40 ชัว่โมงข้ึนไป จึงจะสามารถปฏิบติังานไดท้นัระยะเวลาท่ี

กาํหนด 

 ภควรรณ สีสวยและเพ็ญศรี ช่ืนชม (2560) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการทาํวิจัยไม่แล้วเสร็จตาม

ระยะเวลาท่ีกาํหนดของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ประยกุต ์ซ่ึงงานวิจยัพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการทาํวิจยัไม่แลว้

เสร็จตามระยะเวลาท่ีกาํหนดของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ประยกุตใ์นดา้นต่าง ๆ มีดงัน้ีปัจจยัดา้นผูท้าํวิจยัใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัความสาํคญัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัความสาํคญั

มาก ไดแ้ก่ ภาระงานประจาํมาก รองลงมาคือ ไม่สามารถจดัสรรเวลาในการทาํวิจยัไดต้ามท่ีกาํหนด และหา

ผูช่้วยวิจยัท่ีมีคุณภาพยาก ตามลาํดบั 
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วธีิการศึกษา 

 

ผูวิ้จยัใชก้ารเก็บขอ้มูลผา่นแบบสมัภาษณ์ โดยกาํหนดกลุ่มตวัอย่างในการสัมภาษณ์เลือกกลุ่มตวัอยา่ง

แบบเจาะจง ผูวิ้จยัจะเลือกสมัภาษณ์เฉพาะกลุ่มงานควบคุมอาคาร 1 จาํนวน 4 คน (วิศวกร 3 คน นายช่างโยธา 2 

คน) และฝ่ายบริหารงานทัว่ไปท่ีสังกดักลุ่มงานควบคุมอาคารท่ี 1 มีจาํนวน 4 คน (เจา้หน้าท่ีธุรการ 3 คน 

ลูกจา้งประจาํ 1 คน) รวมทั้งหมด 8 คน ขั้นตอนที่ 1 ผูวิ้จยัไดท้าํการใชก้ารสัมภาษณ์แบบเผชิญหนา้ และการ

สมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์มีลกัษณะของแบบสมัภาษณ์เป็นแบบปลายเปิด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน จาํนวน 8 ชุด ส่วน

ท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 คาํถามสัมภาษณ์เพ่ือศึกษาหาสาเหตุท่ีทาํให้เกิดงานล่าชา้

ของเจา้หนา้ท่ี ขั้นตอนที่ 2 นาํขอ้มูลมาวิเคราะห์และหาแนวทางหรือขั้นตอนปฏิบติัของกระบวนการพิจารณา

ออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร วา่มีอะไรบา้ง แลว้ทิศทางการไหลของขอ้มูลเป็นอยา่งไร จะตอ้งทาํขั้นตอน

ไหนก่อนถึงจะไปสู่อีกขั้นตอนอ่ืนไดผ้่านการเขียนขั้นตอนการทาํงาน ขั้นตอนที่ 3 ใชแ้ผนภูมิแกนตเ์พ่ือแสดง

ให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างกิจกรรมท่ีจะต้องทาํกับระยะเวลาสําหรับการปฏิบัติงานของขั้นตอนใน

กระบวนการ และยงัแสดงรายละเอียดว่ากระบวนการน้ีมีขั้นตอนย่อย ๆ อะไรบา้ง และแต่ละขั้นตอนใชเ้วลา

เท่าไหร่ ขั้นตอนไหนไหนมาก่อนมาหลงั ขั้นตอนที่ 4 นาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์สาหตุและผล วา่มีปัจจยัใดบา้ง

เป็นเหตุให้นาํไปสู่ปัญหางานล่าชา้ ซ่ึงจะเช่ือมโยงความสัมพนัธ์กนัระหว่างปัญหากบัสาเหตุหลาย ๆ สาเหตุท่ี

เป็นไปไดท่ี้ส่งผลกระทบใหเ้กิดปัญหานั้นได ้จะบอกทั้งสาเหตุหลกั สาเหตุรอง และสาเหตุย่อย ภายในแผนผงั

สาเหตุและผล ขั้นตอนที่ 5 หลงัจากท่ีผูวิ้จยัสมัภาษณ์เสร็จแลว้ ผูวิ้จยัจะนาํขอ้มูลมาสรุปแลว้จะใชท้ฤษฎีตาข่าย

การจดัการของเบลคและมูตนัมาประยกุตใ์ชเ้พ่ือนาํเสนอใหเ้ห็นถึงลกัษณะของผูบ้งัคบับญัชาวา่เป็นอยา่งไร 

วธีิการวเิคราะห์ 

 

 

 

 

เก็บรวบรวมขอ้มูล (แบบสมัภาษณ์) 

กระบวนการทาํงาน 

 

ลกัษณะของผูน้าํ 

 
Flowchart ตาข่ายการจดัการ 

 

Gantt chart 

หาสาเหตุของปัญหา 

แผนผงัสาเหตุและผล 

หาแนวทางการแกไ้ข 

หลกัการบริหารคุณภาพ  

 

ทฤษฏีเก่ียวกบัแรงจูงใจ  
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ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

 จากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการสมัภาษณ์พบวา่ขั้นตอนการทาํงานแลว้พบวา่ขั้นตอนในการพิจารณา

ตรวจสอบขอ้มูลเอกสารและขั้นตอนท่ีเจา้หนา้ท่ีธุรการพิมพแ์ละแกไ้ขเอกสารส่วนใหญ่จะใชเ้วลาเกินกวา่ท่ีได้

กาํหนดเอาไว ้30 วนั และพบสาเหตุของปัญหาการทาํงานท่ีไม่แลว้เสร็จตามท่ีกฎหมายกาํหนด เป็นไปดงัน้ี โดย

ใชแ้ผนผงัสาเหตุและผลมาช่วยในการหาสาเหตุของปัญหาดงัแผนภูมิท่ี 1 ซ่ึงมาจากการสัมภาษณ์จากผูใ้หข้อ้มูล 

ด้านบุคลากร เจา้หนา้ท่ียงัขาดประสิทธิภาพในการทาํงาน ขาดความรอบคอบในการทาํงาน มีการแกไ้ขงาน

หลายรอบ และเจา้หนา้ท่ีบางคนยงัขากวินยัในการทาํงาน ใชเ้วลาทาํงานไปทาํธุระส่วนตวั ด้านกระบวนการ 

อตัรากาํลงัไม่เพียงพอต่อภาระงานเน่ืองมาจากมีเจา้หนา้ท่ีเกษียณและโดนโยกยา้ย และไม่มีการเปิดสอบรับคน

เพ่ิม และในร่ืองของระบบจดัเกบ็ขอ้มูลท่ียงัไม่มีประสิทธิภาพโดยในปัจจุบนัมีการเกบ็เอกสารอยูก่บัเจา้หนา้ท่ี

แต่ละคนท่ีดูแลแต่ละเขต เวลาตอ้งการหาเอกสารจึงใชเ้วลานาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน เจา้หนา้ท่ี

รู้สึกไม่มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นน่ืองมาจากระบบรักษาความปลอดภยัท่ีสามารถใหบุ้คคลภายนอก

สามารถข้ึนอาคารได ้และสภาพแวดลอ้มไม่ค่อยดี มีฝุ่ นเยอะเพราะการทาํงานมีแต่เอกสารกระดาษ ด้านอุปกรณ์ 

อุปกรณ์สาํนกังานมีปัญหาเน่ืองมาจากอุปกรณ์ท่ีชาํรุดหรือเสียหายตอ้งรอเจา้หนา้ท่ีมาซ่อมนาน รอจาํหน่ายนาน 

และใชเ้วลานานในการเบิกของใหม่ หากตอ้งการใหม่ทนัทีหรือทนัสมยัตอ้งใชเ้งินของเจา้หนา้ท่ีเอง 

 จากสาเหตุท่ีกล่าวมาขา้งตนผูวิ้จยัไดเ้สนอแนวทางการแกไ้ขปัญหา 3 แนวทางดงัน้ี 1) จา้งบุคคลภายนอก 

2) แกไ้ขกระบวนการภายในบางขั้นตอน 3) ตอบสนองความตอ้งการและสร้างแรงจูงใจ 

สรุปผลการศึกษา 

 

จากสาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดปัญหาการทาํงานล่าชา้เน่ืองมาจากภายในกระบวนการเป็นหลกั ทั้งในเร่ืองของ 

ไม่มีระบบจดัเก็บขอ้มูล ภาระงานสะสมมากข้ึนเร่ือยๆ ผูวิ้จยัจึงขอเลือกแนวทางท่ี 2 คือ แกไ้ขกระบวนการ

ภายในบางขั้นตอน ลดขั้นตอนท่ีไม่จาํเป็น แกไ้ขและพฒันาดา้นระบบจดัเก็บขอ้มูล โดยงานวิจยัดงักล่าวได้

เสนอแนวทางในการแก้ไขคือ ใช้เทคนิคการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกลยุทธ์ “Total Quality 

Management” (TQM) มาใชใ้นการบริหารจดัการองค์กร สามารถตรวจสอบ ควบคุมการทาํงานของพนักงาน
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และสามารถสร้างมาตรฐานในการทาํงานของบริษทั ซ่ึงผูวิ้จยัไดน้าํมาเป็นฐานในการเสนอแนวทางเลือกน้ีมี

รายละเอียดดงัน้ี ภายในขั้นตอนกระบวนการพิจารณาวิศวกรหรือผูต้รวจจะตอ้งทาํการตรวจเอกสารพ้ืนฐาน

ดว้ยเช่น เอกสารท่ีแนบมาว่าครบไหม แผนบริหารความปลอดภยัของอาคาร แผนอพยพ  ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีเสียเวลา

พอสมควรซ่ึงเป็นเพียงขั้นตอนตรวจเอกสาร ผูวิ้จยัจะนาํขั้นตอนการตรวจเอกสารพ้ืนฐานดงักล่าวนั้น ไปให้

เจา้หนา้ท่ีกลุ่มบริหารงานทัว่ไปรับผิดชอบก่อนท่ีจะรับเร่ืองรายงานใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจเอกสารก่อนหากเอกสาร

ไม่ครบใหตี้กลบัคืนผูย้ื่นทนัที เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระหนา้ท่ีผูพิ้จารณาระบบกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ 

รวมไปถึงระบบจดัเก็บขอ้มูลท่ีเป็นฐานขอ้มูล (แบบทดลองใช้) ซ่ึงจะมีรายละเอียดพ้ืนฐานว่าเดือนน้ีทาํได้

จาํนวนเท่าไหร่ งานสะสมก่ีงาน โดยในปัจจุบนัยงัไม่มีฐานขอ้มูลส่วนกลางท่ีเจา้หนา้ท่ีสามารถเขา้ไปดูได ้ซ่ึง

ระบบจดัเกบ็ขอ้มูลจดัทาํและพฒันาโดยความร่วมมือของวิศวกรภายในสาํนกั 

ข้อเสนอแนะ 

 

 จากปัญหางานล่าชา้ในกระบวนการออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจาก ไม่มี

ระบบจัดเก็บข้อมูล มีปัญหาในร่ืองสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ซ่ึงผูวิ้จัยไดเ้ลือกทางเลือกในการแก้ไข

กระบวนการภายในบางขั้นตอน ลดขั้นตอนท่ีไม่จาํเป็น แกไ้ขและพฒันาดา้นระบบจดัเกบ็ขอ้มูล ซ่ึงผูวิ้จยัอยาก

เสนอใหท้าํควบคู่ไปกบัการตอบสนองความตอ้งการและสร้างแรงจูงใจใหก้บัพนกังาน เพราะแรงจูงใจเป็นเป็น

ส่ิงสําคัญในการทาํงาน ต้องได้รับการเสริมแรงทั้งภายในและภายนอกซ่ึงจะส่งผลทาํให้การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน และส่งผลต่อความเติบโต ความเจริญกา้วหนา้ ความมัน่คงทั้งในตวัของบุคลากรไปจนถึง

องค์กร ตอบสนองความตอ้งการของบุคลากรให้เหมาะสม ทาํให้บุคลากรมีความรักและผูกพนักบัองค์การ 

ร่วมมือร่วมใจในการทาํงานอย่างกระตือรือร้นในการช่วยกนัพฒันาองค์การให้เติบโต เน่ืองจากทฤษฎีสอง

ปัจจยัไดบ้อกไวว้่าปัจจยัคํ้ าจุนเป็นเพียงแค่ส่ิงท่ีตอ้งทาํถา้ไม่ทาํพนักงานก็จะเกิดความไม่พึงพอใจแต่ถา้ทาํก็

ไม่ไดรู้้สึกพึงพอใจเพ่ิม 

 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 622



เอกสารอ้างองิ 

 

ชูยศ ศรีวรขนัธ์.  2553  “ปัจจยัแรงจูงใจต่อผลการปฏิบติังาน:กรณีศึกษา ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล เขต   

อาํเภอเมือง จ.นครราชสีมา”  วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค   

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาํนกัวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

ธนารักษ ์ ผาติสุวณัณ.  2552.  "การวิเคราะห์ปัญหากระบวนการงานตรวจสอบอาคารของกรุงเทพมหานคร"   

วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

นภทัร รัตนนาคินทร์.  2558.  การวางแผนโครงการ [ออนไลน์]. เขา้ถึงจาก 

 http://www.macare.net/analysis/index.php?id=-9 

พนัธ์ทิพย ์พนัธุมะบาํรุง.  2549.  “การศึกษากลยทุธ์การเพ่ิมประสิทธิภาพการดาํเนินงานของบริษทัโมเดล ABC  

จาํกดั”  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการประกอบการ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

ภควรรณ สีสวยและเพญ็ศรี ช่ืนชม.  2560.  "ปัจจยัท่ีมีผลต่อการทาํวิจยัไม่แลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีกาํหนดของ 

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ประยกุต"์ คณะวิทยาศาสตร์ประยกุต ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้

พระนครเหนือ. 

ภาวิณี เพชรสวา่ง.  2559.  พฤติกรรมองคก์าร.  พิมพค์ร้ังท่ี 11.  พิมพท่ี์ กรุงเทพมหานคร:  

ทริปเพิ้ล กรุ๊ป 

มนสัวี ศกัด์ิวาล้ีสกลุ.  2558.  "ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในขั้นตอนปฏิบติังานในระบบรับและ 

นาํส่งของสาํนกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร"  รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารจดัการ 

สาธารณะ สาํหรับนกับริหาร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ลลลัดา ชมโฉม.  2559.  “การศึกษาปัญหาและการหาวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพเก่ียวกบัการ 

         ดาํเนินงานดา้นเอกสารประกอบการเดินพิธีการกรมศุลกากร (ใบขนขาออก) กรณีศึกษา    

         บริษทัตวัแทนส่งออกสินคา้ทางอากาศแห่งหน่ึง”  สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และ 

โซ่อุปทาน มหาวิทยาลยับูรพา 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 623



วรรณพร เจริญแสนสวย.  2557.  การเขียนผงังาน [ออนไลน]์.  เขา้ถึงจาก:  

https://stwannaporn.wordpress.com/2014/06/29 

สุชาดา สุขบาํรุงศิลป์.  2553. “แรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนวิศวกรรมแหลมฉบงั  

จงัหวดัชลบุรี”  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยับูรพา. 

สนัติ เกง็สุวรรณ.  2558.  "แรงจูงใจในการเลือกใชบ้ริการสวนนํ้าของนกัท่องเท่ียวชาวไทย"  

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

สมนึก ปัญญาสิงห์.  2549.  “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย ์

         เพ่ือการผลิต”  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

อรรภพร คงเขียว.  2554.  “ปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความสุขในการทาํงานของพนกังาน: กรณีศึกษา บริษทั ดี.อี. 

เอม็ คอนฟิแดนท ์จาํกดั”  ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  การจดัการวิศวกรรมธุรกิจ คณะ 

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 

ภาคผนวก 

 

ตารางที ่1 แสดงจาํนวนขอ้มลูงานทีย่งัไม่เสรจ็ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม – เดอืนสงิหาคม 

เดือน 

งานท่ียงัไม่เสร็จ 

รวมงาน

ไม่เสร็จ 

% การ

เพ่ิมข้ึน

ของงาน

ไม่เสร็จ 

% ของ

เจา้หนา้ท่ี 

% ของ

เจา้ของ

อาคาร 

% ของ

งานท่ีไม่

เสร็จ 

เจา้ของอาคาร

รับผิดชอบ 

เจา้หนา้ท่ี

รับผิดชอบ 

พฤษภาคม 106 41 147 31.25% 4.78% 16.06% 9.69% 

มถุินายน 70 139 209 42.18% 16.22% 10.61% 13.78% 

กรกฎาคม 55 220 275 31.58% 25.67% 8.33% 18.13% 

สิงหาคม 23 342 365 32.73% 39.91% 3.48% 24.06% 

รวม 254 742 
996 

 
   

 25.50% 74.50% 

 
   

(ทีม่า: สาํนกังานควบคุมอาคาร สํานกัการโยธา, 2560) 
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ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดผูใ้หส้มัภาษณ์แบบรายบุคคล 

ผูใ้หข้อ้มลู 
รายละเอยีด 

เพศ อายุ (ปี) อายุงาน (ปี) ตําแหน่ง 

ผูใ้หข้อ้มลู 1 หญงิ 55  33 เจา้พนกังานธุรการชาํนาญงาน 

ผูใ้หข้อ้มลู 2 หญงิ 37 15 เจา้พนกังานธุรการปฏบิตังิาน 

ผูใ้หข้อ้มลู 3 ชาย 42 17 เจา้พนกังานธุรการปฏบิตังิาน 

ผูใ้หข้อ้มลู 4 หญงิ 42 20 ลกูจา้งประจาํ 

ผูใ้หข้อ้มลู 5 ชาย 54 30 วศิวกรโยธาชาํนาญการพเิศษ 

ผูใ้หข้อ้มลู 6 ชาย 41 20 วศิวกรโยธาชาํนาญการ 

ผูใ้หข้อ้มลู 7 ชาย 35 10 วศิวกรโยธาปฏบิตังิาน 

ผูใ้หข้อ้มลู 8 ชาย 59 35 นายช่างโยธาชาํนาญงาน 

ตารางที ่3 แสดงผลจากการจดัเกบ็ขอ้มูลการสมัภาษณ์รวมทั้งหมด 8 คน (พิจารณาจากคาํซํ้ า) 

ผูใ้หข้อ้มลู 
สาเหตุของปัญหา 

อตัรากาํลงั อุปกรณ์สาํนกังาน ระบบจดัเกบ็ขอ้มลู สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

ผูใ้หข้อ้มลู 1     

ผูใ้หข้อ้มลู 2     

ผูใ้หข้อ้มลู 3     

ผูใ้หข้อ้มลู 4     

ผูใ้หข้อ้มลู 5     

ผูใ้หข้อ้มลู 6     

ผูใ้หข้อ้มลู 7     

ผูใ้หข้อ้มลู 8     
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แอรม์อีายใุชง้านนาน 

รอช่างนาน 

งานเยอะขึน้ งานคา้งสะสม 

อาคารเพิม่มากขึน้ 

เจา้ของอาคารเพิง่ตื่นตวั 

ใช้เวลานานในการตามเรือ่ง 

เอกสารอยู่กบัเจา้หน้าทีแ่ต่ละคน 

เอกสารเก่าหาย 

เอกสารอยู่กบัเจา้หน้าทีแ่ต่ละคน 

คนไม่มีประสิทธิภาพ 

สภาพแวดลอ้มในอาคาร

 มฝีุ่ นเยอะ 

เอกสารงานทัง้หมดเป็นกระดาษ 

แอรไ์ม่ค่อยเยน็ 
ความปลอดภยัชีวิตและทรพัยสิ์น 

ระบบรกัษาความปลอดภยัไม่ด ี

บุคคลภายนอกสามารถขึน้ตกึได ้

ใชเ้วลานานในการเบกิของใหม ่

อุปกรณ์ชาํรุด รอจาํหน่ายนาน 

ตอ้งแกไ้ขหลายรอบ 

คนพมิพไ์ม่รอบคอบ ไม่ตรวจทาน 

ขาดวนิยัในการทาํงาน 

ไม่รูจ้กัแบ่งเวลางาน เวลาสว่นตวั 

เอาเวลางานไปทาํเรื่องสว่นตวั 

แผนภูมิที ่1 แสดงสาเหตุของปัญหาในแผนผงัสาเหตุและผล 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มรีะบบจดัเกบ็ขอ้มลู 

อตัรากาํลงัไม่เพียงพอต่อภาระงาน 

 

อปุกรณ์สาํนักงานมีปัญหา 

สภาพแวดลอ้ม 

งานล่าชา้ 

อปุกรณ์ 
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รปูแบบการดาํรงชีวิตและทศันคติของผู้บริโภคท่ีส่งผลต่อความตัง้ใจใช้บริการ

ร้านอาหารฟาสตฟ์ดูสไตลเ์กาหลีในกรงุเทพมหานคร 

THE LIFESTYLE AND ATTITUDE OF CONSUMER AFFECTING INTENTION 

TO USE THE SERVICE IN KOREAN FAST FOOD RESTAURANTS, 

BANGKOK 

 

ธิติ ผลประมูล¹ และ สวรส ศรีสตุโต 

Thiti Ponpramool and Sawaros Srisutto 

 

บทคดัย่อ 

 การศกึษาน้ีเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษารปูแบบการดาํรงชวีติและทศันคตขิอง

ผูบ้รโิภคทีส่่งผลต่อความตัง้ใจใชบ้รกิารรา้นอาหารฟาสตฟู์ดสไตลเ์กาหลใีนกรงุเทพมหานคร โดยใชก้ารสุ่ม

ตวัอยา่งแบบงา่ย สาํหรบัจบัฉลากหาเขตการปกครองของในกรงุเทพมหานคร ทัง้หมด 50 เขต ใหไ้ด ้5 เขต 

และใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง โดยเจาะจงสถานทีศู่นยก์ารคา้ชัน้นําในกรงุเทพมหานคร ตามเขตทีสุ่่มได้

กบักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 385 คน สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหค์อืแบบถดถอยแบบพหุ ผลการศกึษาพบว่า 

รปูแบบการดาํรงชวีติของผูบ้รโิภคในดา้นความสนใจ และดา้นความคดิเหน็ ส่งผลต่อความตัง้ใจใชบ้รกิาร

รา้นอาหารฟาสตฟู์ดสไตลเ์กาหล ีส่วนดา้นกจิกรรมไมส่่งผลต่อความตัง้ใจใชบ้รกิาร ในส่วนของทศันคตดิา้น

ส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้รโิภคพบว่า ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ

ส่งผลต่อความตัง้ใจใชบ้รกิาร ส่วนดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ดา้นราคา ดา้นส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคคล 

และดา้นกระบวนการ ไมส่่งผลต่อความตัง้ใจใชบ้รกิารรา้นอาหารฟาสตฟู์ดสไตลเ์กาหล ีณ ระดบันยัสาํคญั

ทางสถติทิี ่0.05 ซึง่ผลการวจิยันําไปใชเ้ป็นแนวทางในการประกอบธุรกจิรา้นอาหารฟาสตฟู์ดสไตลเ์กาหล ี

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

 

คาํสาํคญั: รปูแบบการดํารงชวีติ, ทศันคตดิา้นส่วนประสมทางการตลาด, ความตัง้ใจใชบ้รกิาร 

Abstract 

 This study is the quantitative method, The objectives are to investigate consumers’ 

lifestyles and their attitudes affecting their intentions to use the service in Korean fast food 

restaurant, Bangkok. Simple random sampling was used to draw for 50 districts in Bangkok to 5 

districts and Purposive sampling was used by specific locations of leading shopping centers in 

Bangkok according to the random area with 385 samples. The statistic method was used by 
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multiple regression. The findings in this research have revealed that the lifestyles of consumer 

(interest and opinion) have affected their intentions to use the service fast food restaurants, but 

their activities have not affected their intentions to use the service fast food restaurants. In addition, 

consumers’ attitudes toward place and physical evident have an affecting intention to use the 

service fast food restaurants, while their attitudes toward product, price, promotion, people, and 

process have not an affecting intention to use the service fast food restaurants at the level of 0.05 

significance. Consequently, the results of this research used as a guideline for Korean fast-food 

restaurant in order to meet the consumers’ desires. 

 

Keyword: Life style, Attitude of marketing mix, intention to use the service 

 

1. บทนํา 

 รา้นอาหารฟาสตฟู์ดเป็นทีนิ่ยมของผูบ้รโิภคในปัจจุบนั มลูค่าตลาดของธุรกจิรา้นอาหารในปี 2561 

เพิม่ขึน้เป็น 411,000-415,000 ลา้นบาท เตมิโตขึน้ 4-5% จากปีก่อน (ศูนยว์จิยักสกิรไทย, 2561) ประกอบ

กบัสงัคมในปัจจบุนัเป็นสงัคมทีม่คีวามเรง่ด่วน โดยเฉพาะในกรงุเทพมหานคร ผูบ้รโิภคตอ้งการความ

รวดเรว็ทาํใหร้ปูแบบการดาํรงชวิติของผูบ้รโิภคเปลีย่นแปลงไปรบัประทานอาหารประเภทฟาสตฟู์ดมากขึน้ 

นอกจากน้ีรา้นอาหารฟาสฟูดสเ์กาหลใีนประเทศไทยมมีากมายและเป็นทีนิ่ยมของผูบ้รโิภค ทําใหร้า้นอาหาร

ฟาสฟูดสเ์กาหลมีกีารแขง่ขนัค่อนขา้งสูง ซึง่ปัจจยัทางการตลาดมบีทบาทอยา่งมากต่อรา้นอาหารทีจ่ะดงึดดู

หรอืสรา้งความสนใจใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารในรา้นอาหารนัน้ๆ 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาความสมัพนัธข์องทศันคตขิองผูบ้รโิภคดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อความ

ตัง้ใจใชบ้รกิารรา้นอาหารฟาสตฟู์ดสไตลเ์กาหลใีนกรงุเทพมหานคร 

 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธข์องรปูแบบการดํารงชวีติของผูบ้รโิภคทีส่่งผลต่อความตัง้ใจใชบ้รกิาร

รา้นอาหารฟาสตฟู์ดสไตลเ์กาหลใีนกรงุเทพมหานคร 

 3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธข์องรปูแบบการดํารงชวีติและทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีส่่งผลต่อความตัง้ใจ

ใชบ้รกิารรา้นอาหารฟาสตฟู์ดสไตลเ์กาหลใีนกรงุเทพมหานคร 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีรปูแบบการดาํรงชีวิต 

 รปูแบบการดาํรงชวีติประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกจิกรรม ดา้นความสนใจ และดา้นความ

คดิเหน็ (ปณศิา มจีนิดา, 2553) ดา้นกจิกรรม (Activity) ตวัอยา่งเช่น บางคนทํากจิกรรมเกีย่วกบั งาน 

วนัหยดุพกัผ่อน งานอดเิรก รายการบนัเทงิ เหตุการณ์ดา้นสงัคม หรอื การเป็นสมาชกิชมรมต่างๆ รปูแบบ

การดํารงชวีติของผูบ้รโิภคดา้นกจิกรรมการทาํงานมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารพรอ้ม

บรโิภคในส่วนของสถานทีบ่รโิภค มือ้อาหาร และดา้นโอกาสในการบรโิภค (สุวพชิญ์ ตัง้นิมติชยักูล, 2552) 

ส่วนดา้นความสนใจ (Interest) ตวัอยา่งเช่น บางคนมคีวามสนใจเกีย่วกบั ครอบครวั ชุมชน บา้น การ

พกัผ่อนหยอ่นใจ งาน หรอื แฟชัน่ รปูแบบการดําเนินชวีติ จากงานวจิยัของ สุวพชิญ ์ตัง้นิมติชยักูล (2552)  

พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่คีวามสนใจเกีย่วกบัอาหารมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคในดา้นประเภทของ

อาหาร ส่วนองคป์ระกอบรปูแบบการดาํรงชวีติดา้นความคดิเหน็ ซึง่บุคคลแต่ละคนมคีวามคดิเหน็ในเรือ่ง

ต่างๆ ทีแ่ตกต่างกนั ไมว่่าจะเป็นดา้นกจิกรรม ดา้นอาชพี ดา้นธุรกจิ เป็นตน้ โดยจากงานวจิยัของ สุวพชิญ ์

ตัง้นิมติชยักูล (2552) พบว่า ความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคเกีย่วกบัอาหารพรอ้มรบัประทานมคีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมการบรโิภคในดา้นบุคคลทีร่บัประทานรว่ม และ มือ้อาหาร (สุวพชิญ ์ตัง้นิมติชยักูล, 2552)  

นอกจากน้ีงานวจิยัของ จารุวรรณ มศีริ ิ(2553) พบว่า การคดิว่าอาหารตามสัง่เหมาะกบัการใชช้วีติของฉนั 

และ การคดิว่าอาหารตามสัง่เหมาะกบัสงัคมปัจจบุนั มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมาก จากการ

ทบทวนงานวจิยัพบว่า รปูแบบการดาํรงชวีติของคนทัง้3ดา้นมผีลกบัพฤตกิรรมการบรโิภคทีแ่ตกต่างกนัไป

ตามเหตุผลดา้นต่างๆ ซึง่ทีเ่ป็นทีข่องกรอบแนวคดิของงานวจิยัในครัง้น้ี เพื่อศกึษาความคดิเหน็ดา้นต่างๆ

เกีย่วกบัรปูแบบการดาํรงชวิตีของผูบ้รโิภคทีส่่งผลต่อความตัง้ใจใชบ้รกิารรา้นอาหาร 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีทศันคติ 

 ทศันคตปิระกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คอื ความเขา้ใจ ความรูส้กึ และเจตนาทีจ่ะกระทําหรอื

พฤตกิรรม (วุฒ ิสุขเจรญิ, 2555) ความเขา้ใจเกีย่วกบัสนิคา้ ความรูส้กึเกีย่วกบัตราสนิคา้ ความเขา้ใจ 

(Cognition) เป็นความโน้มเอยีงทางใจจากการเรยีนรู ้ดงันัน้การเกดิปัญญาทีเ่ป็นผลจากการเรยีนรูจ้งึเป็น

องคป์ระกอบสาํคญัของทศันคตคิวามรูแ้ละการรบัรูท้ ีไ่ดม้าจากประสบการณ์ตรงและขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทาํให้

เกดิความเขา้ใจและความเชื่อทีม่อีทิธพิลต่อผูบ้รโิภคทีท่ําใหเ้กดิความโน้มเอยีงทางใจ (วุฒ ิสุขเจรญิ, 2555)

การวจิยัของ เครอืมาศ มเีกษม (2554) พบว่า ดา้นทศันคตทิีม่ต่ีออาหารจานด่วนของบุคคลวยัทาํงานในเขต

กรงุเทพมหานครมคีวามรูเ้กี่ยวกบัอาหารจานด่วนในระดบัมาก โดยเหน็ดว้ยมากทีสุ่ดว่า อาหารจานด่วนที่

เป็นทีรู่จ้กัส่วนใหญ่จะเป็นอาหารฝรัง่ เช่น พซิซ่า ไก่ทอด แฮมเบอรเ์กอร ์ฮอทดอก  ส่วนความรูส้กึ (Affect) 

หมายถงึ อารมณ์หรอืความรูส้กึทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หน่ึง นกัการตลาดนิยมศกึษาทศันคตใินดา้นความชอบหรอืไม่

ชอบต่อผลติภณัฑห์รอืตราสนิคา้ เพื่อนําไปใชใ้นการพฒันาผลติภณัฑ ์หรอืใชใ้นการปรบักจิกรรมการสื่อสาร
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การตลาด (วุฒ ิสุขเจรญิ, 2555) การวจิยัของ เครอืมาศ มเีกษม (2554) พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมคีวามคดิเหน็

ในระดบัมากว่าอาหารจานด่วนเหมาะสมกบัการใชช้วีติในเมอืงใหญ่ อาหารจานด่วนเป็นอาหารทีส่ะดวกใน

การซือ้ ช่วยใหก้ารดําเนินชวีติสะดวกขึน้ ส่วนดา้นเจตนาทีก่ระทําหรอืพฤตกิรรม (Behavioral) เกดิจาก

ความโน้มเอยีงทางใจทีท่ําใหเ้กดิการกระทําหรอืพฤตกิรรมทีม่คีวามเฉพาะเจาะจงทีเ่กีย่วขอ้งกบัทศันคตใิน

สิง่ใดสิง่หน่ึง นกัการตลาดไดใ้หค้วามสนใจกบัเจตนา เน่ืองจากกส่งผลโดยตรงต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้ 

นกักการตลาดนิยมวดัความตัง้ใจทีจ่ะซือ้โดยแบ่งเป็นระดบัต่างๆ (วุฒ ิสุขเจรญิ, 2555) 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

 ชยัสมพล ชาวประเสรฐิ (2553) ไดก้ล่าวไวว้่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถงึ ตวัแปรทาง

การตลาดทีค่วบคุมได ้ซึง่ส่วนประสมการตลาดของธุรกจิบรกิาร ประกอบดว้ยเครือ่งมอืดงัต่อไปน้ี 1. ดา้น

ผลติภณัฑ ์(Product) 2. ดา้นราคา (Price) 3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 4. ดา้นส่งเสรมิ

การตลาด (Promotion) 5. ดา้นบุคคล (People) 6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evident) 7. ดา้น

กระบวนการ (Process) จากผลงานวจิยัของเครอืมาศ มเีกษม (2554) พบผลการทดสอบความสมัพนัธ์

ระหว่างพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารจานด่วนกบัความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดทีม่ผีล

ต่อการตดัสนิใจเลอืกบรโิภคอาหารจานด่วน พบว่า  กลุ่มตวัอยา่งมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัดา้นส่วนผสม

ทางการตลาดในดา้นต่าง ๆ ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้หค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย และดา้นการส่งเสรมิการตลาดมาก แต่จะใหค้วามสําคญักบัปัจจยัดา้นราคาน้อย และจาก

ผลงานวจิยัของกรกพรรณ สุขฤทธิ ์(2557) พบว่าการประเมณิลกัษณะดา้นพนกังานผูใ้หบ้รกิาร โดยรวมอยู่

ในระดบัมาก ในเรือ่งของการพดูจา เสริฟ์อาหารและเครื่องดื่มถูกตอ้ง บรกิารดว้ยความเตม็ใจ เสริฟ์อาหาร

และเครือ่งดื่มรวดเรว็ ส่วนดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเป็นการประเมณิ

รา้นอาหารญีปุ่่ น ยา่น Community mall ในเรือ่งของ ความสะอาดของรา้น ความกวา้งขวางของรา้น อากาศ

ถ่ายเทสะดวก ทีน่ัง่เพยีงพอกบัลกูคา้ เมนูสไตลญ์ีปุ่่ น อุปกรณ์ทีใ่ชเ้ป็นสไตลญ์ีปุ่่ น ภาชนะออกแบบสไตล์

ญีปุ่่ น และการประเมณิลกัษณะดา้นกระบวนการ พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด โดยแบ่งเป็นในเรือ่ง

ของ การชําระเงนิมคีวามถูกตอ้ง และรบัรายการอาหารรวดเรว็ ส่วนการรบัชาํระเงนิทีร่วดเรว็ การเสริฟ์

อาหารภายในเวลาทีเ่หมาะสม ความรวดเรว็ในการจดัทีน่ัง่อยูใ่นระดบัมาก   
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2.4 แนวคิดและทฤษฎีความตัง้ใจซ้ือ 

 ความตัง้ใจซือ้ (Purchase Intentions) หมายถงึ การทีผู่บ้รโิภคไดม้กีารวางแผนทีจ่ะซือ้สนิคา้หรอื

บรกิารอยา่งหน่ึง จะซือ้ทีไ่หน อยา่งใด และเมือ่ไหร ่(เสาวภา มถีาวรกุล, 2558) 

 Ajzen (1991) กล่าวไวว้่าความตัง้ใจของบุคคลไดร้บัอทิธพิลมาจาก ปัจจยัทศันคต ิ(Attitude toward 

the behavior) การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ (Subjective Norm ) และการควบคุมเชงิพฤตกิรรมทีถู่กรบัรูไ้ด ้

(Perceived behavioral control ) โดยปัจจยัทัง้หมดทีก่ล่าวมา ส่งผลโดยตรงต่อความตัง้ใจของผูบ้รโิภคใน

การแสดงพฤตกิรรม เช่น พฤตกิรรมการซือ้ พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร จากการทบทวนงานวจิยัพบว่า 

ทศันคตเิป็นตวัทีบ่่งบอกถงึความนึกคดิ ความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคไดม้ากทีสุ่ด จงึเป็นปัจจยัทีถู่กปรบัใชก้บั

งานวจิยัในครัง้น้ี ดงัรปูภาพที ่1 

 

 

รปูภาพท่ี 1 แสดงโครงสร้าง พฤติกรรมตามแผนTheory of Planned behavior 

 

ทีม่า: แปลมาจาก Ajzen, (1991). 
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2.5 กรอบโมเดล 

 จากการทบทวนทฤษฏแีละวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง กรอบแนวคดิของการศกึษาน้ีจงึแสดง

ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรไดด้งัน้ี 

 

3. วิธีการศึกษา 

 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ การเกบ็ขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม เป็นเครือ่งมอืใน

การศกึษาแบบสอบถามประกอบดว้ย ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ใชม้าตรวดัแบบนาม

บญัญตั ิส่วนที ่2 ทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีส่่งผลต่อความตัง้ใจใชบ้รกิารรา้นอาหารฟาสตฟู์ดสไตลเ์กาหล ีใช้

มาตรวดัตามระดบัความสําคญั 5 ระดบั ส่วนที ่3 รปูแบบการดํารงชวีติของผูบ้รโิภคส่งผลต่อรา้นอาหาร

ฟาสตฟู์ดสไตลเ์กาหล ีใชม้าตรวดัตามระดบัความคดิเหน็ 5 ระดบั และส่วนที ่4 ความตัง้ใจใชบ้รกิาร

รา้นอาหารฟาสตฟู์ดสไตลเ์กาหล ีใชม้าตรวดัตามระดบัความคดิเหน็ 5 ระดบั 
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 กลุ่มตวัอยา่ง คอื คนทีเ่คยใชบ้รกิารรา้นอาหารฟาสตฟู์ดสไตลเ์กาหล ีล่าสุดไมเ่กนิ 3 เดอืน ทีอ่ยูใ่น

กรงุเทพมหานคร จาํนวน 385 คน ซึง่ใชก้ารคํานวณจากสตูรของ (Conchran, 1997) ไมท่ราบจาํนวน

ประชากรทีแ่น่นอน ขัน้ที ่1 ทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบง่ายโดยจบัฉลากเพื่อเลอืกเขตในกรงุเทพมหานครจาก 

50 เขต ใหไ้ด ้5 เขต และขัน้ที ่2 ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง โดยเจาะจงเป็นสถานทีเ่ป็นศูนยก์ารคา้ชัน้

นําในกรงุเทพมหานครจากแต่ละเขต ไดแ้ก่  เทอรม์น่ิอล 21 เซน็ทรลัเวลิด ์เซน็ทรลั ลาดพรา้ว สยามพารา

กอน และเดอะมอลบางกะปิ จากนัน้กําหนดโควตา้แบบสอบถามในแต่ละเขตเท่าๆกนัทัง้ 5 เขตทาํใหไ้ด ้เขต

ละ 77 คน ขัน้ที ่3 ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก โดยแจกแบบสอบถามกบัผูบ้รโิภคบรเิวณหน้าศูนยก์ารคา้

ตามสถานทีท่ีก่ําหนดไว ้ทัง้ 5 แห่งใหค้รบตามจาํนวนทีก่ําหนด โดยจะเกบ็ขอ้มลูคนทีเ่ดนิผ่าน หรอื ตามจดุ

พกับรเิวณรอบสถานทีน่ัน้ๆ และในแบบสอบถามจะมคีําถาม Screening Question เพื่อตรวจสอบว่าผูต้อบ

แบบสอบถามท่านใดเหมาะสมตามทีต่อ้งการ คอืตอ้งเคยใชบ้รกิารรา้นอาหารฟาสตฟู์ดสไตลเ์กาหล ีล่าสุด

ไมเ่กนิ 3 เดอืน ถงึจะเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการเกบ็แบบสอบในครัง้น้ี 

 การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนาประกอบดว้ย ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และสว่น

เบีย่งเบนมาตรฐาน และวเิคราะหส์ถติเิชงิอนุมานดว้ยวธิ ีวเิคราะหก์ารถดถอยพหุ (Multiple Regression) 

ดว้ยวธิ ีEnter ณ ระดบันยัสําคญัที ่0.05 เพื่อทดสอบสมมตฐิาน 

4. ผลการศึกษา 

 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

จาํนวน 210 คน (รอ้ยละ 54.5) อาย ุ21-29 ปี จาํนวน 185 คน  (รอ้ยละ 48.1) ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ี

จาํนวน 239 คน (รอ้ยละ 62.1) ประกอบอาชพี นกัเรยีน/นกัศกึษา จาํนวน 159 คน (รอ้ยละ 41.3) รายได้

เฉลีย่ต่อเดอืน 10,001-20,000 บาท จาํนวน 133 คน (รอ้ยละ 34.5) สถานภาพส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด 

จาํนวน 286 คน (รอ้ยละ 74.3) จาํนวนสมาชกิในครอบครวัรวมตนเอง 2-3 คน จาํนวน 195 คน (รอ้ยละ 

50.6)  

 ผลวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารฟาสตฟู์ด พบว่า บุคคลทีร่ว่มรบัประทานอาหาร

ฟาสตฟู์ดสไตลเ์กาหลบ่ีอยทีสุ่ด ส่วนใหญ่รบัประทานกบั เพื่อน จาํนวน 125 คน (รอ้ยละ 32.5) จาํนวนผูม้า

ใชบ้รกิารรา้นอาหารฟาสตฟู์ดสไตลเ์กาหล ีมา 2-3 คน จาํนวน 262 คน (รอ้ยละ 68.1) อาหารฟาสตฟู์ด 

สไตลเ์กาหลทีีค่นส่วนใหญ่รบัประทานบ่อยทีส่ดุ ไก่ทอดเกาหล ี187 คน (รอ้ยละ 48.6) ค่าอาหารฟาสตฟู์ด

สไตลเ์กาหล ีต่อมือ้ทีท่่านรบัประทาน ส่วนใหญ่ อยูท่ี ่501-1,000 บาท จาํนวน 184 คน (รอ้ยละ 47.8) 

 ผลการทดสอบสมมตฐิานดว้ยการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุ (Multiple Regression)  

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 633



สมมตฐิานที ่1 ทศันคตขิองผูบ้รโิภคดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อความตัง้ใจใชบ้รกิารา้นอาหาร

ฟาสตฟู์ดสไตลเ์กาหล ี

ตารางที ่1 แสดงค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยระหว่างทศันคตขิองผูบ้รโิภคดา้นส่วนประสมทางการตลาด กบั 

ความตัง้ใจใชบ้รกิารรา้นอาหารฟาสตฟู์ดสไตลเ์กาหล ีในกรงุเทพมหานคร 

ทศันคตขิองผูบ้รโิภค Correlative 

Coefficient 

(R) 

R-Squared 

(R²) 

Unstandardized Coefficients  Standardized 

Coefficients 

Beta 

T p-value 

Beta Std. Error 

ค่าคงที ่(Constant)   3.121 0.414  7.529 0.000 

ดา้นผลติภณัฑแ์ละ

บรกิาร 

0.043 0.002 0.074 0.087 0.049 0.855 0.393 

ดา้นราคา 0.030 0.001 -0.087 0.081 -0.063 -1.081 0.280 

ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย 

0.055 0.003 0.200 0.084 0.138 2.383 0.018 

ดา้นส่งเสรมิการตลาด 0.110 0.012 -0.140 0.071 -0.124 -1.958 0.051 

ดา้นบุคคล 0.105 0.011 -0.124 0.076 -0.110 -1.640 0.102 

ดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ 

0.138 0.019 -0.264 0.073 0.213 3.598 0.000 

ดา้นกระบวนการ 0.032 0.001 0.072 0.086 -0.057 -0.840 0.401 

R-Square = 0.68, F = 3.919 

 ตารางที ่1 พบว่า ผลจากการทดสอบสมมตฐิานโดยการวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุของทศันคติ

ของผูบ้รโิภคทีส่่งผลต่อความตัง้ใจใชบ้รกิารรา้นอาหารฟาสตฟู์ดสไตลเ์กาหลใีนกรุงเทพมหานคร อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (p-value = 0.018) ดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ (p-value = 0.000 ) ส่วนทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีไ่มส่่งผลต่อความตัง้ใจใชบ้รกิารรา้นอาหารฟาสต์

ฟูดสไตลเ์กาหล ีไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์(p-value = 0.393) ดา้นราคา (p-value = 0.280) ดา้นส่งเสรมิ

การตลาด (p-value = 0.051) ดา้นบุคคล (p-value = 0.102) ดา้นกระบวนการ (p-value = 0.401) ดงันัน้จงึ

ยอมรบัสมมตฐิานที ่1 บางส่วน  

 ซึง่สอดคลอ้งกนับางส่วนกบังานวจิยัของเครอืมาศ มเีกษม (2554) ทีก่ลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบั

ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสรมิการตลาดมาก แต่จะใหค้วามสําคญั

กบัปัจจยัดา้นราคาน้อย ซึง่เหน็ไดว้่า สอดคลอ้งกนัใน ดา้นช่องทางการจาํหน่ายส่งผลต่อความตัง้ใจใช้

บรกิารรา้นอาหารฟาสตฟู์ดสไตลเ์กาหลใีนกรงุเทพมหานคร  และสอดคลอ้งบางส่วนกบังานวจิยัของกรก

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 634



พรรณ สุขฤทธิ ์(2557) ในดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเป็นการประเมณิ

รา้นอาหารญีปุ่่ น ยา่น Community mall ในเรือ่งของ ความสะอาดของรา้น ความกวา้งขวางของรา้น อากาศ

ถ่ายเทสะดวก ทีน่ัง่เพยีงพอกบัลกูคา้ เมนูสไตลญ์ีปุ่่ น อุปกรณ์ทีใ่ชเ้ป็นสไตลญ์ีปุ่่ น ภาชนะออกแบบสไตล์

ญีปุ่่ น  

สมมตฐิานที ่2 รปูแบบการดํารงชวีติทีส่่งผลต่อความตัง้ใจใชบ้รกิารา้นอาหารฟาสตฟู์ดสไตลเ์กาหล ี

ตารางที ่2 แสดงค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยระหว่างรปูแบบการดาํรงชวีติของผูบ้รโิภค กบั ความตัง้ใจใช้

บรกิารรา้นอาหารฟาสตฟู์ดสไตลเ์กาหล ีในกรงุเทพมหานคร 

รปูแบบการดาํรงชวีติ

ของผูบ้รโิภค 

Correlative 

Coefficient 

(R) 

R-Squared 

(R²) 

Unstandardized Coefficients  Standardized 

Coefficients 

Beta 

T p-value 

Beta Std. Error 

ค่าคงที ่(Constant)   1.257 0.261  4.818 0.000 

ดา้นกจิกรรม (Activity) 0.175 0.031 0.012 0.046 0.013 0.264 0.792 

ดา้นความสนใจ 

(Interest) 

0.371 0.137 0.211 0.083 0.162 2.559 0.011 

ดา้นความคดิเหน็ 

(Opinion) 

0.424 0.179 0.368 0.070 0.315 5.234 0.000 

R-Square = 0.196, F = 30.924  

จากตางที ่2 พบว่า ผลจากการทดสอบสมมตฐิานโดยการวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุของรปูแบบ

การดํารงชวีติทีส่่งผลต่อความตัง้ใจใชบ้รกิารรา้นอาหารฟาสตฟู์ดสไตลเ์กาหลใีนกรุงเทพมหานคร อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นความสนใจ (Interest) (p-value = 0.011) ดา้นความคดิเหน็ 

(Opinion) (p-value = 0.000 ) ส่วนรปูแบบการดํารงชวีติทีไ่มส่่งผลต่อความตัง้ใจใชบ้รกิารรา้นอาหารฟาสต์

ฟูดสไตลเ์กาหล ีไดแ้ก่ ดา้นกจิกรรม (Activity) (p-value = 0.792) 

 รปูแบบการดาํรงชวีติของผูบ้รโิภคทีส่่งผลต่อความตัง้ใจใชบ้รกิารรา้นอาหารฟาสต์ฟูดสไตลเ์กาหล ี

สรปุไดด้งัน้ี ทางดา้นความสนใจ (Interest) และความคดิเหน็ (Opinion) ส่งผลต่อความตัง้ใจใชบ้รกิาร

รา้นอาหารฟาสตฟู์ดสไตลเ์กาหลใีนกรงุเทพมหานคร ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุวพชิญ ์ตัง้นิมติชยักูล 

(2552) ทีก่ลา่วว่า ผูบ้รโิภคมคีวามสนใจในเรือ่งกบัได ้ทดลองชมิอาหารใหม่ๆ  อยูเ่สมอ และใหค้วามสนใจใน

เรือ่งของ คาํแนะนําเกี่ยวกบัรา้นอาหาร และยงัสอดคลอ้งกนัในดา้นความคดิเหน็ดว้ยว่า อาหารประเภทน้ี

เหมาะกบัสงัคมทีม่คีวามเรง่รบีในปัจจบุนั ส่วนทางดา้นกจิกรรม ไมส่อดคลอ้งกนัอาจเป็นเพราะ กจิกรรม

ของผูบ้รโิภคเปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็ทาํให ้อาจจะไมเ่หมาะสมกบัผูบ้รโิภคในยคุสมยัปัจจบุนั 
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5. สรปุผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

5.1 ชอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการศกึษา 

 จากผลการศกึษาน้ี สามารถนํามาใชเ้ป็นแนวทางใหน้กัการตลาด เพื่อวางแผนการตลาดให้

เหมาะสม โดยมปีระเดน็ดงัต่อไปน้ี  

1. ทศันคตขิองผูบ้รโิภคดา้นส่วนประสมทางการตลาด  

 จากการเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งและวเิคราะหท์าํใหท้ราบถงึสิง่ทีผู่ม้าใชบ้รกิารรา้นอาหารฟาสต์

ฟูดสไตลเ์กาหลใีหค้วามสาํคญัไมว่่าจะเป็นในเรือ่งของช่องทางการจดัจาํหน่าย และ การสรา้งและนําเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพ ทีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจใชบ้รกิารรา้นอาหารฟาสตฟู์ดสไตลเ์กาหล ีดงันัน้หากจะทาํ

การตลาดใหเ้กดิผลควรเน้นไปในเรือ่งของสถานทีต่ ัง้ของรา้นควรอยูใ่นหา้งสรรพสนิคา้ หรอืศูนยก์ารคา้ชัน้

นํา ตอ้งมจีุดใหส้งัเกตุไดง้า่ย สะดวกแก่ การซือ้ และ ใหค้วามสาํคญัในเรือ่งของความสะอาดของรา้น และ

แสดงใหล้กูคา้ถงึความเป็นอาหารสไตลเ์กาหลอียา่งแทจ้รงิ ทัง้เมนู การแต่งกาย หรอืการตกแต่งภายในรา้น

เป็นตน้  

2. รปูแบบการดาํรงชวีติของผูบ้รโิภค 

 จากการเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งทาํใหท้ราบถงึความแตกต่างของบุคคลในเรือ่งของความสนใจ 

ความคดิเหน็ โดยจากขอ้มลูในเรือ่งของความคดิเหน็ ทัง้2ตวัแปรทีส่่งผลต่อความตัง้ใจใชบ้รกิารรา้นอาหาร

ฟาสตฟู์ดสไตลเ์กาหล ีดงันัน้ หากจะทําการตลาดใหเ้กดิผล ควรเน้นไปทีค่วามชื่นชอบในอาหารฟาสตฟู์ด

สไตลเ์กาหลขีองผูบ้รโิภคใส่ใจรายละเอยีดความเป็นเอกลกัษณะของอาหารเกาหล ีและใหค้วามสนใจกบั 

ผูบ้รโิภคทีช่ื่อชอบการรบัประทานอาหารนอกบา้น และ ใหค้วามสนใจกบัความนิยมของอาหารฟาสตฟู์ด

สไตลเ์กาหล ีเพื่อใหส้ามารถ ปรบัตวัไดท้นักบัความนิยมทีเ่ปลีย่นแปลง ตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้รโิภคใหม้ากทีสุ่ด ตอ้งทาํความเขา้ใจกบัการเปลีย่นแปลงไปของสงัคมตลอดเวลา เพราะผูบ้รโิภค

เปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็ในสงัคมปัจจุบนั 

5.2 ขอ้เสนอเกีย่วกบัการศกึษาครัง้ต่อไป 

 1. การศกึษาครัง้น้ีไดสุ้่มตวัอยา่งโดยการเจาะจงสถานทีเ่กบ็ขอ้มลู กลุ่มตวัอยา่งทีไ่ดอ้าจไมไ่ดเ้ป็น

ตวัแทนทีแ่ทจ้รงิของประชากรผูท้ีนิ่ยมบรโิภคอาหารฟาสตฟู์ดเกาหลไีด ้เน่ืองจากเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่ม

ประชากรโดยรอบสถานทีน่ัน้ ดงันัน้ผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาในครัง้น้ี อาจแตกต่างกนัตามกลุ่มตวัอยา่งทีเ่กบ็ใน

กลุ่มประชากรทีนิ่ยมบรโิภคอาหารฟาสตฟู์ดเกาหลโีดยตรง 
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 2. ตอ้งศกึษาวเิคราะหเ์กีย่วกบักระบวนการตัง้คาํถามเรื่องของส่วนประสมทางการตลาด ใหเ้ขา้ใจ

มากยิง่ขึน้เพื่อลดขอ้ผดิพลาดในการวจิยัครัง้ต่อไป 

 3. การวเิคราะหข์อ้มลูจากการเกบ็แบบสอบถาม ควรมกีารจดัสนทนากลุ่มเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึ ซึง่

อาจทําใหเ้หน็ผลการวจิยัทีช่ดัเจนยิง่ขึน้ 
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ปัจจยัที่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงนิบนสมาร์ทโฟนอย่างต่อเน่ือง 

Factors Affecting Continued Intention to Use Mobile Banking Application on 

Smartphone 

ธีรเมศร์ ศศิรวโีรจน์0

1 และ ศุภฤกษ์ สุขสมาน1

2 

Dhiramesr Sasiraweeroj and Suparerk Sooksmarn 

  

 

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟนอย่าง

ต่อเน่ือง กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้ใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟน จาํนวน 400 ราย  

โดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ค่า F-test (One Way ANOVA) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

แบบขั้นตอน กาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ รายไดต่้อเดือน 

และความถ่ีในการใชบ้ริการ ท่ีแตกต่างกนัมีความตั้งใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟนอย่างต่อเน่ือง

แตกต่างกนั การรับรู้ส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ บริการ ราคา ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ และกระบวนการ

ใหบ้ริการ เป็นตวัพยากรณ์ท่ีสามารถทาํนายพฤติกรรมความตั้งใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟนอย่าง

ต่อเน่ือง และปัจจยัการใชบ้ริการ ไดแ้ก่ การรับรู้ความเส่ียง การรับรู้ถึงคุณค่า การใชง้าน และการบอกต่อ เป็นตวั

พยากรณ์ท่ีสามารถทาํนายพฤติกรรมความตั้งใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟนอยา่งต่อเน่ือง 

 

คาํสาํคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, ความต้ังใจใช้บริการอย่างต่อเน่ือง, บริการธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟน 

 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate the factors affecting continued intention to use mobile banking 

application on smartphone. The sample used in this study consisted of people who have used for mobile banking 

application on smartphone. The questionnaire was utilized as a tool to collect data. The statistics employed for data 

analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test (One Way ANOVA) and multiple regression. The 

statistical significance level was 0.05. The results showed that personal factors include monthly income and 

frequency of service usage different was continued use intention for mobile banking application on smartphone. 

Perception of marketing mix including physical environment price services and service processes is a predictor that 

can predict behavior of continued use intention for mobile banking application on smartphone and service use 
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factors include perceived risk, perceived value, usage and word of mouth is a predictor that can predict behavior of 

continued use intention for mobile banking application on smartphone. 

 

Keywords: Marketing mix, Continued Use Intention, Mobile Banking Application on Smartphone 

 

 

1. บทนํา 

 

ปัจจุบนัการทาํธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบดิจิทลั เช่น การใชบ้ริการทาํธุรกรรมทางการเงินผ่านสมาร์ทโฟน 

(Mobile Banking) และการทาํธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet Banking) เติบโตอย่างรวดเร็ว และเขา้

มาแทนท่ีการทาํธุรกรรมผ่านสาขาของธนาคาร (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560) เน่ืองจากธุรกรรมในสาขาส่วน

ใหญ่ประมาณ 70% เป็นธุรกรรมฝาก ถอน โอนเงิน และชาํระเงิน ซ่ึงปัจจุบนัธุรกรรมดงักล่าวสามารถทาํผา่นดิจิทลั

แบงก้ิง (Digital Banking) ไดโ้ดยไม่ตอ้งไปท่ีสาขาของธนาคาร ทาํใหบ้ทบาทของสาขาธนาคารอาจเปล่ียนไป จาก

ผลสํารวจประเทศไทยเม่ือปลายปีพ.ศ. 2560 ท่ีสํารวจแอพโมบายแบงก้ิงยอดนิยมในประเทศไทยพบว่า K PLUS 

(ธนาคารกสิกรไทย) มีผูใ้ชม้ากท่ีสุด 6.5 ลา้นราย รองลงมาคือ SCB EASY (ธนาคารไทยพาณิชย)์ 4 ลา้นราย , KMA 

(ธนาคารกรุงศรีฯ) 1 ลา้นราย ตามมาดว้ย TMB Touch (ธนาคารทหารไทย) 0.8 ลา้นราย และ Thanachart Connect 

(ธนาคารธนชาต) 0.25 ลา้นราย ตามลาํดบั ในส่วนของธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงไทย ไม่มีข่าวอพัเดทผูใ้ช้

ล่าสุดในปี 2560 น้ีเลย ซ่ึงปีน้ีมีการเติบโตของจาํนวนผูใ้ชใ้นคร่ึงปีแรกค่อนขา้งมาก ถา้คาดเดาตวัเลขของ 2 ธนาคาร

น้ีน่าจะอยู่ท่ีราว 2-3 ลา้นราย (ศูนยวิ์จยัเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก, 2560) เน่ืองจากความกา้วหนา้ทาง

เทคโนโลยีส่งผลให้พฤติกรรมของผูบ้ริโภค และกฎระเบียบต่าง ๆ เปล่ียนแปลงไป ผูบ้ริโภคหันมาใช้บริการ

ธนาคารมือถือมากข้ึนจนกลายเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีกาํหนดทิศทางของธุรกิจธนาคารพาณิชย ์

     ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟน 

อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือท่ีจะทาํใหท้ราบลกัษณะทางประชากร การรับรู้ส่วนประสมการตลาด และปัจจยัการใชบ้ริการท่ีมี

ผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟนอยา่งต่อเน่ือง และผูป้ระกอบการธนาคารสามารถนาํ

ผลการวิจยัไปใชใ้นการวางกลยทุธ์ในการแข่งขนักบัผูป้ระกอบการรายอ่ืนใหมี้ฐานลูกคา้เพ่ิมมากข้ึน และนาํขอ้มูลท่ี

ไดรั้บจากการวิจยัไปใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาเทคโนโลยี รูปแบบ และระบบการทาํงานของแอพพลิเคชัน่บน

โทรศพัทมื์อถือของธนาคาร ท่ีสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการและสามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้ของ

ธนาคารไดม้ากยิ่งข้ึน 

วตัถุประสงคใ์นการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาลกัษณะทางประชากรแตกต่างกนัมีความตั้งใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟนอย่าง

ต่อเน่ือง 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาดกับความตั้ งใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินบน

สมาร์ทโฟนอยา่งต่อเน่ือง 
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3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยการใช้บริการกับความตั้ งใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินบน

สมาร์ทโฟนอยา่งต่อเน่ือง  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

     ส่วนประสมทางการตลาดเป็นองค์ประกอบสําคญัในการดาํเนินงานทางการตลาดเป็นปัจจยัท่ีกิจการสามารถ

ควบคุมได ้โดยพ้ืนฐานของปัจจยัทางการตลาดประกอบดว้ย 7 อย่าง หรือเรียกว่า 7P’s  ไดแ้ก่ บริการ (Product)  

ราคา (Price) ช่องทางการจาํหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคคล (People) ส่ิงนําเสนอทาง

กายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการใหบ้ริการ (Process) (Kotler, 2016) 

Parasuraman (1997) ไดเ้สนอวา่คุณภาพของบริการตามความรับรู้ (Perceived Service Quality) ของผูบ้ริโภคกคื็อ 

การประเมินหรือการลงความเห็นเก่ียวกับความดีเลิศของการให้บริการโดยรวมเป็นผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการ

เปรียบเทียบของผูบ้ริโภค ระหว่างความคาดหวงัของพวกเขาเก่ียวกบัคุณภาพการบริการ และการบริการท่ีพวกเขา

ไดรั้บจริง การรับรู้เป็นกระบวนการซ่ึงแต่ละบุคคลเลือกสรร จดัระเบียบ และตีความหมายส่ิงกระตุน้ออกมาเป็น

ภาพท่ีมีความหมายและเกิดเป็นภาพรวมข้ึนมา โดยท่ีบุคคล 2 คน ไดรั้บส่ิงกระตุน้เดียวกนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไข

เดียวกนั 

Martin and Camarero (2008) กล่าวว่า การรับรู้ความเส่ียงเป็นการรับรู้ความเส่ียงใชก้ารซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการ

ออนไลน์ของลูกคา้นั้นข้ึนอยู่กบัการรักษาความปลอดภยัและมีการเก็บขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ท่ีเหมาะสม หากมี

การนาํเสนอขอ้มูลขององคก์รและขอ้มลสินคา้หรือบริการครบถว้น กจ็ะทาํใหเ้กิดการรับรู้ความเส่ียงในระดบัท่ีตํ่า 

โครงสร้างของมูลค่าท่ีรับรู้เป็นสวนหน่ึงในองคป์ระกอบท่ีสาํคญัท่ีสุดในแข่งขนั และเป็นตวับ่งช้ีท่ีสําคญัของ

ความตั้งใจท่ีจะซ้ือ (Parasuraman, 1997) กาํหนดการรับรู้ถึงคุณค่า ว่าเป็นการประเมินโดยรวมของผูบ้ริโภคในการ

ใชผ้ลิตภณัฑว์่า ไดรั้บอะไร และไดใ้หอ้ะไร สรุปคือ การรับรู้คุณค่า คือ ผลลพัธ์หรือสวสัดิการท่ีไดรั้บของลูกคา้ท่ี

สมัพนัธ์กบัค่าใชจ่้ายทั้งหมด (Zeithaml, 1998) 

การบอกต่อมีความเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารในรูปแบบท่ีเป็นกนัเองของผูบ้ริโภค โดยกล่าวถึงการใชสิ้นคา้หรือ

บริการและประสบการณ์ของพวกเขาในเชิงบวก หรือเชิงลบท่ีเก่ียวโยงกบัลกัษณะของธุรกิจ หรือลกัษณะของ

ผลิตภณัฑน์ั้น ๆ ใหก้บัผูบ้ริโภคอ่ืนท่ีมีแผนจะซ้ือในอนาคต (Ryu and Han, 2009) รวมถึงการใหค้าํแนะนาํและเป็น

พนัธมิตรกนัระหวา่งผูบ้ริโภค ถึงการประเมินของตวัสินคา้หรือการบริการ 

ความตั้งใจใช้บริการอย่างต่อเน่ืองนั้นข้ึนอยู่กบัคุณภาพของสินคา้และบริการ การรับรู้ท่ีทาํให้ลูกคา้รู้สึกถึง

ประโยชน์ และความพึงพอใจท่ีมีอิทธิพลเชิงบวก ทาํให้ลูกค้าตัดสินเลือกใช้บริการอย่างต่อเน่ือง (Valaei and 

Baroto, 2017) 

สมาร์ทโฟน (Mobile) เป็นอุปกรณ์ส่ือสารท่ีใชใ้นการพกพา ซ่ึงนอกจากจะใชง้านไดต้ามพ้ืนฐานของโทรศพัท์

แลว้ ปัจจุบนัยงัสามารถทาํงานไดค้ลา้ยคลึงกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เน่ืองจากเป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถพกพาได้จึงมี

คุณสมบติัท่ีโดดเด่น คือ มีขนาดเลก็และนํ้าหนกัเบาใชพ้ลงังานค่อนขา้งนอ้ย ปัจจุบนัมกัทาํหนา้ท่ีไดห้ลายอยา่ง เช่น 

ติดต่อแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัคอมพิวเตอร์ได ้และท่ีสําคญัคือสามารถเพ่ิมหน้าท่ีการทาํงานได ้ส่วนแอพพลิเคชัน่ 

หมายถึง ซอฟทแ์วร์ท่ีใชเ้พ่ือช่วยการทาํงานของผูใ้ช ้โดยแอพพลิเคชัน่จะตอ้งมีส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้เพ่ือเป็นตวักลาง
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ในการใช้งานต่างๆ ดงันั้นแอพพลิเคชั่นบนโทรศพัท์มือถือ (Mobile Application) จึงหมายถึง แอพพลิเคชั่นท่ีมี

ความสามารถในการช่วยการทาํงานของผูใ้ชง้านบนอุปกรณ์การส่ือสารแบบพกพา เช่นโทรศพัทมื์อถือ แทบ็เลต็ ซ่ึง

แอพพลิเคชัน่จะทาํงานบนระบบปฏิบติัการ (OS) ท่ีแตกต่างกนัออกไปบนโทรศพัทมื์อถือแบบสมาร์ทโฟน แทบ็เลต็

ต่างๆ (สุชาดา พลาชยัภิรมยศิ์ล, 2556) 

จากการทบทวนวรรณกรรมขา้งตน้ การศึกษาคร้ังน้ีจึงรวบรวมปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการธุรกรรมทาง

การเงินบนสมาร์ทโฟนอยา่งต่อเน่ือง ขา้งตน้ และพฒันาเป็นกรอบแนวคิดและสมมติฐานท่ีใชใ้นการศึกษาดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่  1    กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

สมมติฐานการวิจยั 

 1.  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีความตั้งใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟ

นอยา่งต่อเน่ืองแตกต่างกนั 

 2.  การรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพนัธ์กบัความตั้งใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินบน

สมาร์ทโฟนอยา่งต่อเน่ือง 

 3. ปัจจยัการใชบ้ริการมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟนอยา่ง

ต่อเน่ือง 

ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ตวัแปรตาม  (Dependent Variable) 

 

ความตั้งใจใชบ้ริการ

ธุรกรรมทางการเงินบน

สมาร์ทโฟนอยา่งต่อเน่ือง 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. รายไดต่้อเดือน 

5. อาชีพ 

6. ความถ่ีในการใชบ้ริการ   
7. ธนาคารท่ีใชร้ะบบงานน้ีอยู ่

 
การรับรู้ส่วนประสมทางการตลาด 

1. บริการ (Product) 

2. ราคา (Price) 

3. ช่องทางการจาํหน่าย (Place) 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

5. พนกังาน (People) 

6. ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical) 

7. กระบวนการให้บริการ (Process) 
 

 

 

 

ปัจจยัการใชบ้ริการ 

1. ความสอดคลอ้งกนัเอง (Self Congruence) 

2. การรับรู้ความเส่ียง (Perceived risk) 

3. การรับรู้ถึงคุณค่า  (Perceived value) 

4. การใชง้าน (Usage) 

5. การบอกต่อ (Word of mouth) 
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3. วธีิการศึกษา 

 

     กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูท่ี้เคยใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟน จาํนวน 400 ราย โดยใช้

วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น และเลือกวิธีสุ่มตวัอยา่งโดยใชค้วามสะดวก เน่ืองจากไม่สามารถทราบ

จาํนวนประชากรทั้งหมดไดจึ้งคาํนวณขนาดตวัอย่างโดยใชวิ้ธีคาํนวณกรณีไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน ใช้

แบบสอบถามออนไลนเ์ป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูลดว้ยการส่งลิงคท่ี์ส่งผา่นช่องทางไลน ์(Line) โดยเลือกการสุ่ม

ตวัอย่างจากประชาชนท่ีมาใช้บริการห้างเมเจอร์รัชโยธิน ประชาชนท่ีมาใช้บริการรถไฟฟ้าเซ็นทรัลพระราม 9 

ประชาชนท่ีมาใชบ้ริการรถไฟฟ้าสถานีเพลินจิต ประชาชนท่ีมาใชบ้ริการหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลลาดพร้าว  และ

ประชาชนท่ีมาใชบ้ริการหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลบางนา 

ผูวิ้จยันาํขอ้มูลท่ีไดแ้บบสอบถามมารวบรวมแลว้วิเคราะห์ขอ้มูล โดยวิธีการทางสถิติและเสนอผลการศึกษา 

อธิบายความโดยการพรรณนาประกอบตารางแสดงขอ้มูลทางสถิติ  ประมวลผลขอ้มูลดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ 

ดาํเนินการวิเคราะห์และแปรผล  

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

     ผลการศึกษาท่ีตอบตามคาํถามการวิจยั วตัถุประสงคแ์ละขอ้สมมติฐานของการวิจยั 

1. ดา้นบริการ (Product) พบว่า พบว่า ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง และ

สามารถทาํนายพฤติกรรมความตั้งใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ Ezeh (2015) ท่ีกล่าวว่า ปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) และการโตต้อบ (Responsiveness) มีผล

ต่อคุณภาพดา้นการบริการ (Service Quality) ของลูกคา้ต่อการใช ้Online Banking ของธนาคารในประเทศไนจีเรีย 

2. ด้านราคา (Price) ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง และสามารถทาํนาย

พฤติกรรมความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

Ruchi Garg et al., (2014) ท่ีกล่าวว่า ค่าธรรมเนียมในการให้บริการ เป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญัอย่างมากต่อความพึง

พอใจและผลกระทบของลูกคา้จากประสบการณ์การใชบ้ริการของธนาคารในประเทศอินเดีย 

3. ดา้นการจดัจาํหน่าย (Place) พบว่า ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง และไม่

สามารถทาํนายพฤติกรรมความตั้งใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟนอย่างต่อเน่ือง Zeithmal et al., 

(2011) พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชง้านจากประสบการณ์ของลูกคา้ ไดแ้ก่ ความสะดวกสบาย หมายถึง การท่ี

สามารถใชบ้ริการไดทุ้กทีทุกเวลา มีขั้นตอนการใชง้านท่ีง่าย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Ruchi Garg et al., (2014) 

ท่ีกล่าวว่า ปัจจยัท่ีมีความสาํคญัของประสบการณ์การใชง้านในธนาคารของลูกคา้ คือ ความสะดวกสบายในการใช้

งาน 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) พบว่า ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก 

และไม่สามารถทาํนายพฤติกรรมความตั้ งใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ กุลยะรัตน์ จอมพงศ์ (2557) ท่ีกล่าวว่า เจนเนอร์เรชั่นวายใช้บริการธนาคารทาง
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อินเตอร์เน็ตใหค้วามคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดของธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

คือ การมีบริการ SMS แจง้ใหท้ราบหลงัการใชบ้ริการ การประชาสมัพนัธ์อยา่งสารใหท้ราบอยา่งสมํ่าเสมอ 

5. ดา้นพนกังาน (People) พบว่า ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก และไม่สามารถ

ทาํนายพฤติกรรมความตั้งใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ Ruchi Garg et al., (2014) ท่ีกล่าววา่ ปัจจยัท่ีมีความสาํคญัของประสบการณ์การใชง้านในธนาคารของลูกคา้ คือ 

ความเอาใจใส่ของการใหบ้ริการ และความรวดเร็วของการบริการ 

6. ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical) พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

และสามารถทาํนายพฤติกรรมความตั้งใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ กลุยะรัตน ์จอมพงศ ์(2557) ท่ีกล่าววา่ เจนเนอร์เรชัน่วายใชบ้ริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตใหค้วาม

คิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดของธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ คือ การทาํรายการ

ต่างๆ ตั้งแต่เร่ิมจนเสร็จส้ินมีความรวดเร็ว การสมคัรสมาชิกไม่ยุง่ยากซบัซอ้น  

7. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (Process) พบว่า ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

และสามารถทาํนายพฤติกรรมความตั้งใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ ศรินประภา พนัธ์ไชย (2556) ท่ีกล่าวว่า ทศันคติของผูใ้ชบ้ริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตต่อส่วน

ประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการ คือ การแจง้ผลผ่าน SMS ทาํให้มัน่ใจดา้นประสิทธิภาพและ

คุณภาพการใหบ้ริการ  

8. ความสอดคลอ้งกนัเอง (Self-Congruence) พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก 

และไม่สามารถทาํนายพฤติกรรมความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงไม่

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Kent Eriksson and Daniel Nilsson (2007) ท่ีกล่าวว่า บุคคลท่ีมี เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

ประสบการณ์การใชบ้ริการทางธนาคาร ท่ีต่างกนัไม่มีผลต่ออตัราการใชง้านธนาคารผา่นอินเตอร์เน็ตอยา่งต่อเน่ือง 

9. การรับรู้ความเส่ียง (Perceived risk) พบว่า ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก และ

สามารถทาํนายพฤติกรรมความตั้งใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ McKechnie (2006) ท่ีกล่าวว่า ผูใ้ช้บริการมีความกงัวลเก่ียวกบัการถูกละเมิดหรือลกัลอบนาํข้อมูล

ส่วนตวัของผูใ้ชบ้ริการไปใชโ้ดยไม่ไดรั้บอนุญาตและความสูญเสียท่ีอาจเกิดจากการใชเ้ทคโนโลยีดงักล่าว  

10. การรับรู้ถึงคุณค่า (Perceived value) พบว่า ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

และสามารถทาํนายพฤติกรรมความตั้งใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ Kent Eriksson and Daniel Nilsson (2007) ท่ีกล่าวว่า ผูใ้ช้บริการในประเทศสวีเดน มีการรับรู้ถึง

ประโยชนข์องเทคโนโลยีในการใหบ้ริการธนาคารผา่นอินเตอร์เน็ตอยา่งต่อเน่ือง  

11. การใช้งาน (Usage) พบว่า ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง และสามารถ

ทาํนายพฤติกรรมความตั้งใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ Atchariyachanvanich et al., (2007) ท่ีกล่าวว่า ผูใ้ช้บริการในประเทศญ่ีปุ่นมีการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน 

ส่งผลโดยตรงกบัการมีความตั้งใจในการซ้ือสินคา้ผา่นอินเตอร์เน็ต และส่งผลต่อเน่ืองไปถึงพฤติกรรมการซ้ือซํ้า  

12. การบอกต่อ (Word of mouth) พบว่า ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับเห็นดว้ยอย่างยิ่ง และ

สามารถทาํนายพฤติกรรมความตั้งใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
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งานวิจยัของ Atchariyachanvanich et al., (2007) ท่ีกล่าววา่ ผูใ้ชบ้ริการในประเทศญ่ีปุ่นมีความตั้งใจในการซ้ือสินคา้

ผา่นอินเทอร์เน็ต ซ้ือสินคา้จริง มีความตั้งใจท่ีจะซ้ือซํ้า และมีการบอกต่อไปยงัลูกคา้ออนไลนก์ลุ่มอ่ืน ๆ  

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 

     ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 67.75 มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี ร้อยละ 42.50 รองลงมา คือ การศึกษา

ระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 78.50 รายไดต่้อเดือน 20,001 - 40,000 บาท ร้อยละ 37.00 มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 

ร้อยละ 84.25 มีความถ่ีในการใชบ้ริการ 1 - 3 คร้ัง ร้อยละ 34.50 และใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟน 

ของธนาคารไทยพาณิชยม์ากท่ีสุด ร้อยละ 82.50 

ระดบัความคิดเห็นของการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.32 เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง คือ ราคา (Price) กระบวนการใหบ้ริการ (Process) 

ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical) บริการ (Product) และช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place)  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.49, 

4.46, 4.40, 4.38 และ 4.33 และอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก คือ พนักงาน (People) และการส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 และ 4.00 ตามลาํดบั 

ระดบัความคิดเห็นของปัจจยัการใชบ้ริการ โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 เม่ือพิจารณา

รายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง คือ การรับรู้ถึงคุณค่า  (Perceived value) การใชง้าน (Usage) และการบอก

ต่อ (Word of mouth) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31, 4.22 และ 4.22 และอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก คือ ความสอดคลอ้งกนัเอง 

(Self-Congruence) และการรับรู้ความเส่ียง (Perceived risk) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 และ 3.87 ตามลาํดบั 

ระดบัความคิดเห็นของความตั้งใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟนอย่างต่อเน่ือง โดยรวมอยู่ใน

ระดบัระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ รายไดต่้อเดือน และความถ่ีในการใชบ้ริการ ท่ีแตกต่างกนั

มีความตั้งใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟนอย่างต่อเน่ืองแตกต่างกนั ส่วนธนาคาร ไดแ้ก่ ธนาคาร

กสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์ท่ีแตกต่างกนัมีความตั้งใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟนอย่าง

ต่อเน่ืองแตกต่างกนั ตามตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 

 

ความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินบน

สมาร์ทโฟนอย่างต่อเน่ือง 

 ค่า Sig  

เพศ อายุ 
ระดบั

การศึกษา 

รายได้ต่อ

เดือน 
อาชีพ 

ความถี่ในการ

ใช้บริการ 

ธนาคารที่

ใช้บริการ 

1. การจะยงัคงใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินบน

สมาร์ทโฟนต่อเน่ืองต่อไป 

0.679 0.956 0.350 0.004* 0.471 0.005* 0.020* 

2. การวางแผนใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินบน

สมาร์ทโฟนอยา่งต่อเน่ืองต่อไป 

0.520 0.775 0.126 0.000* 0.051 0.000* 0.095 
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ความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินบน

สมาร์ทโฟนอย่างต่อเน่ือง 

 ค่า Sig  

เพศ อายุ 
ระดบั

การศึกษา 

รายได้ต่อ

เดือน 
อาชีพ 

ความถี่ในการ

ใช้บริการ 

ธนาคารที่

ใช้บริการ 

3. ความตอ้งการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินบน

สมาร์ทโฟนมากข้ึนในอนาคต 

0.583 0.939 0.255 0.004* 0.213 0.001* 0.317 

4. ความตั้งใจท่ีจะใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินบน

สมาร์ทโฟนอยา่งต่อเน่ืองต่อไป 

0.972 0.647 0.095 0.000* 0.175 0.002* 0.133 

5. การจะไม่หยดุการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงิน

บนสมาร์ทโฟนอยา่งแน่นอน 

0.153 0.573 0.117 0.000* 0.120 0.000* 0.198 

รวม 0.504 0.815 0.141 0.000* 0.148 0.000* 0.095 

หมายเหตุ: * หมายถึง มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 การรับรู้ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ บริการ (Product) ราคา (Price) 

ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (Physical) และกระบวนการให้บริการ (Process) เป็นตัวพยากรณ์ท่ีสามารถทํานาย

พฤติกรรมความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟนอย่างต่อเน่ือง ส่วนตวัแปรท่ีเหลือ คือ ช่อง

ทางการจาํหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) และพนกังาน (People) ไม่สามารถพยากรณ์ความตั้งใจ

ใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟนอยา่งต่อเน่ือง 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 พบว่า ปัจจยัการใชบ้ริการ ไดแ้ก่ การรับรู้ความเส่ียง (Perceived risk) การรับรู้ถึง

คุณค่า  (Perceived value) การใชง้าน (Usage) และการบอกต่อ (Word of mouth) เป็นตวัพยากรณ์ท่ีสามารถทาํนาย

พฤติกรรมความตั้งใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟนอย่างต่อเน่ือง ส่วนตวัแปรดา้นความสอดคลอ้ง

กันเอง (Self-Congruence) ไม่สามารถพยากรณ์ความตั้ งใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟนอย่าง

ต่อเน่ือง 

ขอ้เสนอแนะเพ่ือการนาํผลการวิจยัไปใชง้าน 

1. ผูใ้หบ้ริการควรออกแบบแอพพลิเคชัน่ใหดู้ดี มีความทนัสมยั มีฟังกช์ัน่การใชง้านท่ีหลากหลาย และสามารถ

ใช้งานไดง่้าย อาจมีการทาํคู่มือการสมคัรและการใช้งานท่ีสามารถเขา้ใจได้ง่าย ประชาสัมพนัธ์ผ่านเจา้หน้าท่ี

ธนาคารและส่ือต่าง ๆ ทาํใหเ้กิดความคุน้เคยในผลิตภณัฑ ์และดึงดูดใหมี้การใชง้านผา่นบริการธุรกรรมทางการเงิน

บนสมาร์ทโฟนของธนาคารเพ่ิมข้ึนจะทาใหผู้ใ้ชบ้ริการมีความเช่ือมัน่ในบริการเพ่ิมข้ึน 

2. ผูใ้หบ้ริการควรคิดค่าธรรมเนียมในการทาํธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟนในอตัราท่ีเหมาะสมใกลเ้คียงกบั

คู่แข่งรายอ่ืน และมีค่าธรรมเนียมในการทาํธุรกรรมท่ีตํ่ากว่าช่องทางอ่ืน เน่ืองจากการทาํธุรกรรมทางการเงินบน

สมาร์ทโฟนจะช่วยลดตน้ทุนในการดาํเนินการของผูป้ระกอบการได ้ทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความรู้สึกยุติธรรม และ

เกิดความเช่ือมัน่ในใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟนอยา่งต่อเน่ือง 

3. ผูใ้หบ้ริการควรหาพนัธมิตรท่ีเป็นร้านคา้หรือบริษทัต่างๆ ท่ีสามารถทาํธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟนได ้

เช่น ชาํระบิล ตามใบแจง้หน้ี ชาํระค่าสินคา้หรือบริการ เป็นตน้ ให้กวา้งขวางและครอบคลุมมากยิ่งข้ึน จะทาํให้
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ผูใ้ชบ้ริการเกิดความเช่ือมัน่ในใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟน ใหแ้อพพลิเคชัน่รองรับการสามารถ

สมคัรและใชบ้ริการทาํธุรกรรมไดต้ลอด 24 ชัว่โมง และเกิดการใชง้านอยา่งต่อเน่ือง 

4. ผูใ้หบ้ริการควรเสนอจดักิจกรรมท่ีน่าสนใจต่อลูกคา้และสิทธิพิเศษต่าง ๆ ท่ีดึงดูดใจใหลู้กคา้เกิดการใชบ้ริการ

ให้มาก เช่น การมอบของท่ีระลึก ของสมนาคุณ สําหรับลูกคา้ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น วนัปีใหม่ วนัเกิด การให้

ส่วนลด การแจกบตัรกาํนลั การใหสิ้ทธิพิเศษต่าง ๆ เป็นตน้ เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้ลูกคา้ และเกิดการบอกต่อ 

และใหค้วามสาํคญัในเร่ืองระบบรักษาความปลอดภยั มีการประชาสัมพนัธ์สร้างการรับรู้ถึงระบบการรักษาความ

ปลอดภยัของบริการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ผูใ้ช้บริการเกิดความเช่ือมัน่ว่าเงินจะไม่สูญหาย สามารถทาํธุรกรรม

ทางการเงินบนสมาร์ทโฟน อยา่งต่อเน่ืองไดอ้ยา่งปลอดภยั 

5. ผูใ้หบ้ริการควรมีการจดัอบรมใหค้วามรู้แก่พนกังานประจาํสาขา และพนกังาน Call Center ใหมี้ความรู้ความ

เขา้ใจในเร่ืองบริการธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟน เพ่ือใหส้ามารถตอบคาํถาม ใหค้าํแนะนาํ และแกปั้ญหาได้

อยา่งถูกตอ้ง และควรเสริมสร้างความเช่ือมัน่และทศันคติท่ีดีของพนกังานในการใหบ้ริการแก่ผูใ้ชบ้ริการ ดว้ยความ

ยิม้แยม้แจ่มใส มีอธัยาศยัท่ีดีในการใหบ้ริการ 

6. ผูใ้หบ้ริการควรปรับปรุง และควบคุมกระบวนการให้บริการทุกขั้นตอนใหมี้ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั 

ใชง้านง่าย ไม่ซับซ้อน และมีความถูกตอ้งแม่นยาํ เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กบัผูใ้ชบ้ริการ และเป็นการอาํนวย

ความสะดวกในการใชบ้ริการของลูกคา้ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

ขอ้เสนอแนะเพ่ือการวิจยัคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาเปรียบเทียบการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินของลูกคา้ท่ีมีต่อความตั้งใจใชบ้ริการธุรกรรมทาง

การเงินอย่างต่อเน่ืองผ่านทางสาขาธนาคารท่ีให้บริการ เพ่ือทราบถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการ

ธุรกรรมทางการเงินบนอยา่งต่อเน่ืองของลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั 

2. ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟนอย่างต่อเน่ืองในเขตพ้ืนท่ี

อ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการขยายมุมมองในการวิจยั และไดท้ราบระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมทาง

การเงินบนสมาร์ทโฟนอยา่งต่อเน่ืองของลูกคา้มากข้ึน 

3. ควรศึกษาถึงตวัแปรสภาพแวดลอ้มอ่ืน ๆ เช่น ความพึงพอใจของลูกคา้ ภาพลกัษณ์ขององค์กร การยอมรับ

เทคโนโลยี เป็นตน้ ท่ีอาจมีอิทธิพลต่อใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟนอยา่งต่อเน่ืองของลูกคา้ เพ่ือเพ่ิม

ยอดการใชบ้ริการขององคก์ร เกิดการซ้ือซํ้ า ซ้ือผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ เพ่ิมเติม และเกิดการบอกต่อของลูกคา้ไปยงับุคคล

อ่ืน ๆ  

4. ควรเพ่ิมเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) นอกเหนือจากการ

ใชแ้บบสอบถามเพียงอย่างเดียว เพ่ือท่ีจะไดข้อ้มูล สถานการณ์ และความคิดเห็นท่ีหลายหลายดา้นใชป้ระกอบใน

การศึกษา 
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การพฒันาแนวคดิผลติภณัฑ์สบู่แผ่นกระดาษสําหรับผวิหน้าสําหรับผู้บริโภค 

ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 

Product Concept Development of Paper Soap for Face Sheet for Consumers 

 in Khon Kaen Municipality 

      นทติา ศิริธนะพล1 และ ทพิย์วรรณา งามศักดิ์2 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือพฒันาแนวคิดผลิตภณัฑส์บู่แผ่นกระดาษสาํหรับผิวหนา้ สาํหรับผูบ้ริโภคในเขต

เทศบาลนครขอนแก่น และมีวตัถุประสงค์รอง คือ ศึกษาพฤติกรรม ทศันคติ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ศึกษาความชอบวตัถุดิบและรูปทรงผลิตภณัฑโ์ดยใชแ้บบสอบถาม กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 120 คน ผลจากการศึกษาได้

แนวคิดผลิตภณัฑ ์3 แนวคิด คือ สบู่แผน่กระดาษสาํหรับผิวหนา้ สารสกดัจากสม้ นํ้าผึ้งและชาเขียวเป็นวตัถุดิบหลกั 

รูปทรงแผ่นส่ีเหล่ียม บรรจุในกล่องพลาสติก ขนาดบรรจุ 60 แผ่น ราคา 89 บาท ทาํการทดสอบแนวคิดโดยใชก้ลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน 60 คน วดัความตั้งใจซ้ือ ผลการทดสอบพบวา่ แนวคิดท่ีควรนาํไปพฒันาเป็นผลิตภณัฑต่์อไปคือ สบู่

แผ่นกระดาษสําหรับผิวหนา้สารสกดัจากส้ม และนํ้ าผึ้งเน่ืองจากผูบ้ริโภคให้ความสนใจซ้ือในระดบัซ้ือและซ้ือ

แน่นอน แนวคิดทั้ง 2 คิดเป็นร้อยละ 81.1 และ 88.3 ตามลาํดบั 

คาํสาํคัญ : แนวคิดผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมผู้บริโภค ทัศนคติผู้บริโภค ส่วนประสมทางการตลาด สบู่แผ่นกระดาษ  

 

Abstract 

The main objective of this study was to develop a product concept of paper soap for face sheet for consumers in 

Khon Kaen municipality. It was also to study the consumers’ behavior, attitude, influencing marketing mix’s factor, 

preference for raw materials and the shape of the products. The questionnaires surveys of 120 samples were used. 

As the results from the surveys 3 product concepts were develop. The raw materials used for soap sheet were orange 

extract, honey and green tea. There were formed in rectangle shape. The selling price is 89  bahts for 60  sheets. 

These product concepts were then tested with 60 samples for the intention to buy. The two products concepts that 

were selected for further development; there were honey and orange extract. They were rated as interested to buy 

and definitely would buy of 81.1 and 88.3 percent respectively. 

Keywords: Product concept, Customer behavior, Customer Attitude, Marketing Mix Factors, Paper soap 
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1. บทนํา 

     สบู่แผ่นกระดาษสาํหรับผิวหนา้ เป็นผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีปัจจุบนัผูบ้ริโภคให้ความสนใจ เน่ืองจากสะดวกในการ

พกพา สามารถพกพาไปใชไ้ดทุ้กท่ี เหมาะสาํหรับการเดินทาง จากลกัษณะของสบู่แผ่นกระดาษมีรูปแบบเป็นแผ่น

บาง มีลกัษณะคลา้ยกระดาษ เม่ือนาํมาใช ้สามารถหยิบใชไ้ดที้ละแผน่ เม่ือสบู่แผน่กระดาษโดนนํ้าจะละลายและเกิด

ฟองพร้อมใชท้าํความสะอาดผิวหนา้ อีกทั้งสบู่แผ่นกระดาษสาํหรับผิวหนา้ มีขนาดเลก็ นํ้ าหนกัเบา และยงัสามารถ

ควบคุมปริมาณการใชไ้ด ้ในปัจจุบนัไดมี้การผลิตสบู่แผ่นกระดาษสําหรับผิวหนา้ จาํหน่ายในหลายประเทศ เช่น 

ประเทศจีน มีตราสินคา้จาํนวน 13 ราย ประเทศมาเลเซีย มีตราสินคา้จาํนวน 5 ราย ประเทศไตห้วนั มีตราสินคา้

จาํนวน 1 ราย (Alibaba.com, 2019) ประเทศอินเดีย มีตราสินคา้จาํนวน 6 ราย (Indiamart, 2019) ประเทศเกาหลี มี

ตราสินค้าจาํนวน 2 ราย ประเทศสิงคโปร์ มีตราสินค้าจาํนวน 2 ราย ประเทศญ่ีปุ่น มีตราสินค้าจาํนวน 1 ราย 

(Amazon.com, 2019) ประเทศสหรัฐอเมริกา มีตราสินคา้จาํนวน 3 ราย (Ebay.com, 2019) เป็นตน้ โดยมีวางจาํหน่าย

และขายทางอินเตอร์เน็ต สาํหรับในประเทศไทยสบู่แผ่นกระดาษสาํหรับผิวหนา้ ยงัไม่มีขอ้มูลมูลค่าทางการตลาด 

แต่มีการนาํเขา้สินคา้มาขายในประเทศไทย มีตราสินคา้จาํนวน 2 ราย คือ Maskingdom (Maskingdom Thailand, 

2562) และ Royal Jelly Cleansing Paper (แผ่นสบู่ล้างเคร่ืองสําอาง, 2562) และมีผูศึ้กษาเป็นงานวิจัยประเภท

ส่ิงประดิษฐด์า้นเทคโนโลยชีีวภาพ (โครงการส่ิงประดิษฐค์นรุ่นใหม่ปี, 2561) ผูศึ้กษาจึงเห็นวา่มีแนวโนม้ท่ีประเทศ

ไทยจะสามารถผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑไ์ด ้จึงสนใจศึกษาแนวคิดผลิตภณัฑ ์เพ่ือใหต้รงกบัความตอ้งการของคน

ไทย ในขั้นแรกไดศึ้กษาถึงความตอ้งการและความสนใจท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑส์บู่แผ่นกระดาษสําหรับผิวหนา้ ของ

ผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เพ่ือใหผู้ป้ระกอบการท่ีสนใจ สามารถนาํไปผลิตต่อยอด ดงันั้น การศึกษาน้ี มี

วตัถุประสงคห์ลกั เพ่ือพฒันาแนวคิดผลิตภณัฑส์บู่แผ่นกระดาษสาํหรับผิวหนา้ สาํหรับผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนคร

ขอนแก่น และมีวตัถุประสงค์รอง คือ ศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ศึกษา

ความชอบวตัถุดิบและรูปทรงของผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคตอ้งการในผลิตภณัฑส์บู่แผ่นกระดาษสาํหรับผิวหนา้ เพ่ือ

สร้างและทดสอบแนวคิดผลิตภณัฑเ์ป็นแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑใ์หเ้หมาะสมและตรงตามความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 

 

2.1.1 แนวคิดผลติภัณฑ์  

     แนวคิดผลิตภณัฑ ์(Product Concept) เป็นส่ิงท่ีสร้างข้ึนมาทดแทน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของภาพหรือส่ิงพิมพ์

ประกอบกับรายละเอียดท่ีจําเป็นในการใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปในอนาคต แนวคิดของผู ้บริโภคท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงไป เป็นตวักาํหนดรูปแบบของผลิตภณัฑต์ั้งแต่ขั้นเร่ิมตน้ จนถึงขั้นสุดทา้ยวา่ควรผลิตผลิตภณัฑอ์อกมา

ในลกัษณะใด หากแนวคิดของผลิตภณัฑมี์ความชดัเจน จะส่งผลให้การพฒันาผลิตภณัฑเ์ป็นไปอย่างราบร่ืนและ

รวดเร็ว เน่ืองจากทราบถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคแลว้ว่าตอ้งการผลิตภณัฑท่ี์มีคุณสมบติัอย่างไร จึงจะสามารถ

สร้างคุณค่าและแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนต่อผูบ้ริโภคได ้(ทิพยว์รรณา งามศกัด์ิ, 2545) 
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2.1.2 การพฒันาและทดสอบแนวคิดผลติภัณฑ์ 

     การพฒันาและทดสอบแนวคิดผลิตภณัฑ ์เป็นหน่ึงในขั้นตอนของกระบวนการพฒันาผลิตภณัฑ ์คือ การพฒันา

ผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการแสดงเพ่ือใหผู้บ้ริโภคเขา้ใจในผลิตภณัฑ ์แนวความคิดผลิตภณัฑส์ามารถนาํมาสร้างแนวคิดได้

หลากหลายแนวคิด แต่ตอ้งสร้างหลกัเกณฑเ์พ่ือใหไ้ดแ้นวคิดท่ีดีท่ีสุด ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 

(Kotler and Keller, 2016) 

     การทดสอบแนวคิดผลิตภณัฑ ์คือ การนาํแนวคิดท่ีผา่นการพฒันา มานาํเสนอต่อผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือหา

ขอ้มูลการตอบสนองของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑ ์เพ่ือการปรับปรุงแกไ้ขผลิตภณัฑใ์หดี้ยิ่งข้ึน ทาํใหไ้ดแ้นวคิด และ

สามารถเลือกแนวคิดท่ีดีท่ีสุด (Kotler and Keller, 2016) 

2.1.3 พฤติกรรมของผู้บริโภค 

     พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นกิจกรรมหรือส่ิงต่างๆท่ีผูบ้ริโภคเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการไดรั้บการบริโภคและการใช้

สินคา้และบริการ (Blackwell, Miniard Engel, 2012) 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริโภค หรือกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือ หรือจาํหน่ายสินคา้และ

บริการ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจ (Solomon, 2013) 

     พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริโภคทั้งรายบุคคลและกลุ่มบุคคล ในการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการหรือซ้ือผลิตภณัฑ ์โดยพฤติกรรมในการเลือกซ้ือนั้น อาจเป็นผลมาจากประสบการณ์ ความรู้สึก หรือ

ทศันคติส่วนบุคคลโดยนกัการตลาดควรใชค้าํถามท่ีสาํคญัเพ่ือหาความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยจะเป็นคาํถามใน

เร่ืองของ ใคร(Who) อะไร (What) ท่ีไหน (Where) เม่ือไหร่ (When) ท่ีไหน (Where) อย่างไร (How) และทาํไม

(Why) (Kotler and Keller, 2016) 

2.1.4 ทศันคติของผู้บริโภค 

ทศันคติ คือ การประเมินความรู้สึกชอบหรือความรู้สึกไม่ชอบของแต่ละบุคคล ความรู้สึกดา้นอารมณ์ และการ

ปฏิบติัตวัต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง (Kotler and Keller, 2016) 

     องค์ประกอบของทศันคติ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1.ส่วนความรู้สึก (Affect) เป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นความรู้สึก

ของผูบ้ริโภคท่ีรู้สึกอย่างไรต่อจุดประสงค์ของทศันคติ 2.ส่วนพฤติกรรม (Behavior) เป็นการบอกถึงความอยาก

กระทาํต่อส่ิงนั้นของผูบ้ริโภค 3.ส่วนความเขา้ใจ (Cognition) เป็นการบอกถึงความเช่ือท่ีเป็นจริงเก่ียวกบัจุดประสงค์

ของทศันคติ (Solomon, 2013) 

2.1.5 แนวคิดและทฤษฎปัีจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

     McCarthy ไดแ้บ่งประเภทกิจกรรมทางการตลาด ออกเป็น 4 ดา้น คือ 1.ผลิตภณัฑ ์(Product) ประกอบดว้ย ความ

หลากหลายของสินคา้ คุณภาพ การออกแบบ ลกัษณะสินคา้ ตราสินคา้ บรรจุภณัฑ ์ขนาด การบริการ การรับประกนั

สินคา้ การคืนสินคา้ 2.ราคา (Price) ประกอบดว้ย ราคาสินคา้ในรายการ ส่วนลดและส่วนยอมจ่าย ระยะเวลาการ

ชาํระเงิน ระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือ 3.ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ประกอบดว้ยช่องทางการจดัจาํหน่าย เครือข่าย

การจดัจาํหน่าย ทาํเลท่ีตั้ง คลงัสินคา้ การขนส่ง4.การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ประกอบดว้ย การส่งเสริมการ

ขาย การโฆษณา การขายโดยพนกังาน การประชาสมัพนัธ์ ตลาดขายตรง (Kotler and Keller, 2016) 
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2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

     อรประไพ เตชะกาํธรกิจ (2561) ศึกษาการพฒันาแนวคิดผลิตภณัฑส์บู่กอ้นสมุนไพร สาํหรับผูบ้ริโภคในจงัหวดั

ขอนแก่น การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมทศันคติปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ความชอบวตัถุดิบ

สมุนไพรและรูปร่างของสบู่กอ้นสมุนไพร โดยไดแ้จกแบบสอบถามจาํนวน 220 ชุด และสร้างแนวคิดผลิตภณัฑข้ึ์น

ทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างจาํนวน 60 คน เพ่ือนาํคาํตอบมาประเมินและพฒันาผลิตภณัฑใ์หต้รงกบัความตอ้งการ ผล

การศึกษาพบว่า ประชากรศาสตร์ คือ เพศหญิง อายุ 31-40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงาน

บริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000-25,000 บาท สบู่กอ้นสมุนไพรวตัถุดิบท่ีผูบ้ริโภคชอบมากท่ีสุด คือกาก

กาแฟนํ้ าผึ้ งชาเขียวใยบวบ และชอบสบู่กอ้นรูปทรงวงรีและทรงส่ีเหล่ียมมากท่ีสุด และผลการทดสอบแนวคิด

ผลิตภณัฑ ์แนวคิดท่ีผูบ้ริโภคชอบมากท่ีสุดคือสบู่กอ้นสมุนไพรผงไหมผสมกากกาแฟรูปทรงวงรี 

     นูรียะ๊ พุ่มจนัทร์ และคณะ (2561) ทาํการศึกษาการพฒันาผลิตภณัฑส์บู่แผน่จากไคโตซาน มีวตัถุประสงค ์1.เพ่ือ

หาสูตรตาํรับท่ีเหมาะสมของผลิตภณัฑ ์2.ทดสอบการแพแ้ละการระคายเคืองของกลุ่มผู�้ตวัอย่างท่ีลองใช�้

ผลิตภณัฑ์ 3.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของกลุ่�มผูต้วัอย่าง�ท่ีมีต่�อผลิตภณัฑ ์ทาํการศึกษาโดยมีการพฒันา

แนวคิดผลิตภณัฑจ์ากการนาํเปลือกกุง้ และปู เพ่ือช่วยลดปัญหามลพิษทางกล่ิน จากการท้ิงเปลือกกุง้และปูหลงัการ

บริโภค และเพ่ิมมูลค่าใหแ้ก่เปลือกกุง้และปู จากการศึกษาพบวา่ ในเปลือกกุง้และปู มีสารไคโตซานท่ีสามารถช่วย

ยบัย ั้งแบคทีเรียและทาํใหผ้ิวมีความชุ่มช่ืน โดยสูตรตาํรับท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการทาํสบู่แผน่ คือ สูตร B ไดส้บู่แผน่ท่ี

มีค่า pH เท่ากบั 7 มีลกัษณะสีขาวขุ่น และกล่ินหอมปานกลาง โดยกล่ินหอมจะเพ่ิมข้ึนเม่ือถูสบู่ดว้ยนํ้า สบู่มีลกัษณะ

ผิวเรียบเนียนและมีฟองมาก จากการทดลองในกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ไม่เกิดการแพแ้ละการระคายเคือง และมีความพึง

พอใจต่อผลิตภณัฑ ์ในเร่ือง การใหค้วามชุ่มช้ืนของผิวหนา้หลงัการใชแ้ละลกัษณะของสบู่มีความเรียบเนียน 

     ทศพล เจียมพฒันขจร (2559) ทาํการศึกษา พฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทาํใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจในการเลือก

ซ้ือผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรผ่านช่องทางการจัดจําหน่ายออนไลน์ ในกลุ่มผูบ้ริโภคเพศหญิง อายุ 20-40 ปี ใน

กรุงเทพมหานคร โดยแจกแบบสอบถามทั้งหมดจาํนวน 400 ชุด ผลการศึกษา พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมใชส้บู่

สมุนไพรสูตรทาํใหผ้ิวขาว ผิวกระจ่างใส โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคท่ีทาํใหเ้กิดการเลือกซ้ือ คือ การไดเ้ห็น

การใชสิ้นคา้ผา่นการรีวิว จากผูใ้ชจ้ริงทางหนา้เวบ็ไซค ์และขอ้มูลสินคา้ตอ้งมีครบถว้น และชดัเจน 

     พรรณวิลยั จนัทร์แจง้ และคณะ (2558) ทาํการศึกษาพฒันาสบู่แผ่นกล่ินอโรมาท่ีมีส่วนผสมของสารสกดัจาก

ธรรมชาติและรังไหม มีวตัถุประสงค ์1.เพ่ือพฒันาผลิตภณัฑส์บู่กล่ินอโรมาท่ีมีส่วนผสมของสารสกดัจากธรรมชาติ

และรังไหมท่ีมีลกัษณะเป็นแผ่น 2.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ ์ผลการศึกษา พบว่า จาก

การพฒันาสบู่�แผ่�นจากสารสกดัธรรมชาติและรังไหมกล่ินอโรมา ไดผ้ลผลิตสบู่แผ่นทั้งหมดจาํนวน 4 กล่ิน 

ดงัน้ี สบู่แผ่นพกพากล่ินอโรมากล่ินเป๊ปเปอร์ิมินต ์สบู่แผ่นพกพากล่ินอโรมากล่ินนํ้ามนัตะไคร้บา้น สบู่แผ่นพกพา

กล่ินอโรมากล่ินนํ้ามนัหอมระเหยกุหลาบ และสบู่แผน่พกพากล่ินอโรมากล่ินนํ้ามนัหอมระเหยลาเวนเดอร์ โดยกลุ่ม

ตวัอยา่งมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ต่อผลิตภณัฑส์บู่แผน่กล่ินอโรมาของทุกกล่ิน 

 

2.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

     ศึกษาถึงพฤติกรรมทศันคติ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) รวมถึงความชอบของวตัถุดิบ และ 
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ความชอบของรูปทรงผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการในผลิตภณัฑ์สบู่แผ่นกระดาษสําหรับผิวหน้า เพ่ือนาํขอ้มูล

ทั้งหมดมาสร้างแนวคิดและทดสอบแนวคิดผลิตภณัฑ ์เพ่ือใหไ้ดแ้นวคิดผลิตภณัฑส์บู่แผ่นกระดาษสาํหรับผิวหนา้ 

ดงัรูปท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

3. วธีิการศึกษา 

 
 

     การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใชก้ารวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey) 
 

3.1 การศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ศึกษาความชอบวัตถุดิบและรูปทรง

ของผลติภัณฑ์ทีผู้่บริโภคต้องการในผลติภัณฑ์สบู่แผ่นกระดาษสําหรับผวิหน้า 

3.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

     ประชากร คือ ผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ผูท่ี้มีอาย ุ20-60 ปี จาํนวน 74,293 คน (สาํนกัทะเบียนราษฎ์ 

กรมการปกครอง, 2561) การกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างเน่ืองดว้ยผูศึ้กษาจะใชผ้ลจากแบบสอบถามท่ีใชว้ดัตวัแปล

ด้วยมาตรอนัตรภาค (Continuous Scale) เป็นสําคัญจึงใช้สูตรของกลุ่มตัวอย่าง กาํหนดขนาดตัวอย่างใช้สูตร 

(Barlett, Kotrlik and Higgins, 2001) ในการคาํนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างในสมการท่ี (1) และสมการท่ี (2) ใช้

สาํหรับปรับสูตรเม่ือขนาดกลุ่มตวัอยา่งเกินร้อยละ 5 ของประชากร 

 

𝑛𝑛0 =  (t2)(s2)
d2

          (1) 

 

     เม่ือแทนค่าในสมการ (1) 
   

𝑛𝑛0 =  (1.962)(0.82)
(5×0.03)2

           = 109.27 

     สมการท่ี 1 กาํหนดค่า Margin of Error = 0.03 ค่า t = 1.96 และค่า Alpha = 0.05  

     ผลท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการมีค่าเท่ากบั 109.27 เม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบัร้อยละ 5 ของจาํนวนประชากรผูท่ี้

มีอาย ุ 20-60 ปีในเขตเทศบาลนครขอนแก่นมีค่าเท่ากบั 3,714.65 ซ่ึงมีค่าเกินขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการจึงใช้

ขนาดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 109.27 คนและไม่ตอ้งนาํมาคาํนวณในสมการท่ี 2  
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𝑛𝑛0 =  𝑛𝑛0
1+ 𝑛𝑛0 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛�

         (2) 

 

     ดงันั้น เพ่ือความละเอียดของขอ้มูลและเพ่ือสะดวกในการเกบ็ขอ้มูล จึงเพ่ิมจาํนวนเป็น 120 คน 

3.1.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ในส่วนของแบบสอบถาม แบ่งเป็น 6 ส่วน ดงัน้ี 

     ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้

เฉล่ียต่อเดือน โดยใชม้าตรวดันามบญัญติั (Nominal Scale) 

     ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือและใชผ้ลิตภณัฑส์บู่แผ่นกระดาษสาํหรับผิวหนา้ โดยใชม้าตรนาม

บญัญติั (Nominal Scale) 

     ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการผลิตภณัฑส์บู่แผน่กระดาษสาํหรับผิวหนา้ แบ่งเป็น 3 ดา้น 

ไดแ้ก่ 1.ดา้นความรู้สึก มีจาํนวน 4 ขอ้2.ดา้นความเขา้ใจ มีจาํนวน 16 ขอ้ 3.ดา้นพฤติกรรม มีจาํนวน 4 ขอ้ โดยใช ้

Likert scale 5 ระดบั ตั้งแต่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง จนถึงไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง ผลจากการทดสอบแบบสอบถาม 1.ดา้น

ความรู้สึก มีค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า เท่ากบั.849 2.ดา้นควาเขา้ใจต่อสบู่แผ่นสําหรับผิวหนา้มีค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า 

เท่ากบั.932 3.ดา้นพฤติกรรมมีค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟ่า เท่ากบั.846  

     ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (Product mix’s) 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1.ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 

2.ดา้นราคา (Price) 3.ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 4.ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) โดยใช ้Important 

scale 5 ระดับตั้ งแต่สําคัญมากท่ีสุด จนถึงสําคัญน้อยท่ีสุดผลจากการทดสอบแบบสอบถาม 1.ด้านผลิตภัณฑ์ 

(Product) มีค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟ่า เท่ากบั .734 2.ดา้นราคา (Price) มีค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟ่า เท่ากบั .746 3.ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย (Place) มีค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟ่า เท่ากบั .725 4.ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) มีค่าสมัประสิทธ์ิ

อลัฟ่า เท่ากบั .835 

     ส่วนท่ี 5 ขอ้มูลเก่ียวกบัความชอบของวตัถุดิบท่ีใช้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการในผลิตภณัฑ์สบู่แผ่นกระดาษสําหรับ

ผิวหนา้ โดยใช ้Hedonic scale 5 ระดบั ตั้งแต่ชอบมากท่ีสุด จนถึงชอบนอ้ยท่ีสุด  

     ส่วนท่ี 6 ขอ้มูลเก่ียวกบัความชอบของรูปทรงผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคตอ้งการในผลิตภณัฑส์บู่แผน่กระดาษสาํหรับ

ผิวหนา้ โดยใช ้Hedonic scale 5 ระดบั ตั้งแต่ชอบมากท่ีสุด จนถึงชอบนอ้ยท่ีสุด 
 

3.1.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

     ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 

แสดงค่าความถ่ีและร้อยละ 

     ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือและใชผ้ลิตภณัฑส์บู่แผน่กระดาษสาํหรับผิวหนา้ วิเคราะห์ขอ้มูล

โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา แสดงค่าความถ่ีและร้อยละ 

     ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการผลิตภณัฑส์บู่แผน่กระดาษสาํหรับผิวหนา้ วิเคราะห์ขอ้มูล

โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา แสดงค่าเฉล่ีย ค่าฐานนิยมและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สาํหรับเกณฑก์ารแปลผลค่าเฉล่ียใช้

จดัระดบัค่าเฉล่ียออกเป็นช่วงตามความกวา้งอนัตรภาคชั้น 
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     ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (Product mix’s) วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 

แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สาํหรับเกณฑก์ารแปลผลค่าเฉล่ียใชจ้ดัระดบัค่าเฉล่ียออกเป็นช่วงตามความ

กวา้งอนัตรภาคชั้น 

     ส่วนท่ี 5 ขอ้มูลเก่ียวกบัความชอบของวตัถุดิบท่ีใช้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการในผลิตภณัฑ์สบู่แผ่นกระดาษสําหรับ

ผิวหนา้ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา แสดงค่าเฉล่ีย ค่าฐานนิยมและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สาํหรับเกณฑ์

การแปลผลค่าเฉล่ียใชจ้ดัระดบัค่าเฉล่ียออกเป็นช่วงตามความกวา้งอนัตรภาคชั้น 

     ส่วนท่ี 6 ขอ้มูลเก่ียวกบัความชอบของรูปทรงผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคตอ้งการในผลิตภณัฑส์บู่แผน่กระดาษสาํหรับ

ผิวหนา้ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สาํหรับเกณฑก์ารแปลผล

ค่าเฉล่ียใชจ้ดัระดบัค่าเฉล่ียออกเป็นช่วงตามความกวา้งอนัตรภาคชั้น    

     สาํหรับขอ้มูลส่วนท่ี 3 และส่วนท่ี 4 ไดน้าํมาวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหวา่งทศันคติทั้ง 3 ดา้นกบัส่วนประสม

ทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์โดยใชส้ถิติ Multiple regression (stepwise method) 

 

3.2 การสร้างและทดสอบแนวคิดผลติภัณฑ์สบู่แผ่นกระดาษสําหรับผวิหน้า 

3.2.1 การสร้างแนวคิดผลติภัณฑ์ 

     การสร้างแนวคิดผลิตภณัฑโ์ดยการนาํผลการศึกษาพฤติกรรม ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ ์ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ความชอบวตัถุดิบและรูปทรงของผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคตอ้งการในผลิตภณัฑส์บู่แผ่นกระดาษ

สาํหรับผิวหนา้และความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันคติทั้ง 3 ดา้นกบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์มาพิจารณา

สร้างแนวคิดผลิตภณัฑ ์ 

3.2.2 การทดสอบแนวคิดผลติภัณฑ์ 

     (1) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ทดสอบเป็นกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กจํานวน 60 คน (Wangcharoen , Ngarmsak and 

Wilkinson, 2005) เป็นผูท่ี้เคยใชห้รือไม่เคยใชแ้ต่สนใจจะใชผ้ลิตภณัฑส์บู่แผน่กระดาษ  

     (2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

     ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้

เฉล่ียต่อเดือน โดยใชม้าตรวดันามบญัญติั (Nominal Scale) 

     ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ ์ใชค้าํถามขอ้เดียว คือ หากมีผลิตภณัฑต์ามแนวคิดท่ีสร้างข้ึนวางจาํหน่าย

ตามสถานท่ีท่ีผูบ้ริโภคซ้ือประจาํผูบ้ริโภคจะสนใจซ้ือหรือไม่โดยใชม้าตรความตั้งใจซ้ือ 5 ระดบั ตั้งแต่ซ้ือแน่นอน

จนถึงไม่ซ้ือแน่นอน 

     (3) การวิเคราะห์ขอ้มูล แสดงค่าร้อยละ พิจารณาความสนใจซ้ือ 2 ระดบั รวมกนั คือ ความสนใจซ้ือในระดบัซ้ือ

แน่นอน และอาจจะซ้ือ 
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4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

4.1 ผลการศึกษา 

 

4.1.1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

     ผลจากการศึกษากลุ่มตวัอย่างโดยผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 120 คนขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม

แสดงผลตามรูปท่ี 2 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ ช่วงอาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ 

     จากรูปท่ี 1 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง ร้อยละ 54.2 ช่วงอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 45.0 ระดบัปริญญา

ตรี คิดเป็นร้อยละ 70.8 มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 47.5 มีรายไดเ้ฉล่ีย 15,001-25,000บาท ร้อยละ 23.3  
 

4.1.2 ผลการศึกษาพฤตกิรรมการเลือกซ้ือและใช้ผลติภัณฑ์สบู่แผ่นกระดาษสําหรับผวิหน้า 

     ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 120 คน ขอ้มูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือและใชผ้ลิตภณัฑส์บู่แผ่นกระดาษสําหรับ

ผิวหนา้ ดงัรูปท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 จาํนวนร้อยละผูท่ี้เคยใช้และ ผูท่ี้ไม่เคยใช้แต่สนใจจะใช้ผลิตภัณฑ์ (1) พฤติกรรมการเลือกซ้ือและใช้

ผลิตภณัฑส์บู่แผน่กระดาษสาํหรับผิวหนา้ สาํหรับผูท่ี้เคยใชแ้ละไม่เคยใช ้แต่สนใจจะใชผ้ลิตภณัฑ ์(2) 

     จากรูปท่ี 3 พบวา่ ผูท่ี้เคยใช ้มีจาํนวนร้อยละ 20 ส่วนใหญ่ใชส้ารสกดัจากผลไมเ้ป็นวตัถุดิบหลกั ร้อยละ 14.2 ซ้ือ

ผลิตภณัฑท่ี์ร้านคา้ออนไลน ์ร้อยละ 17.5 ซ้ือผลิตภณัฑ ์1-2 คร้ังต่อเดือน ร้อยละ 11.7 ซ้ือดว้ยราคาท่ีตํ่ากวา่ 100 บาท 

ร้อยละ 15 และในส่วนผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีไม่เคยใช ้แต่สนใจจะใชผ้ลิตภณัฑ ์มีจาํนวนร้อยละ 80 พบวา่ส่วนใหญ่

ใช้ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากพืช สมุนไพรเป็นวตัถุดิบหลัก ร้อยละ 35.8 ซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีร้านค้าออนไลน์ และ

หา้งสรรพสินคา้ ร้อยละ 31.7 ซ้ือผลิตภณัฑ ์1-2 คร้ังต่อเดือน ร้อยละ 45.8 ซ้ือดว้ยราคา 100-200 บาทต่อคร้ัง ร้อยละ 

44.2 

(1)                                                            (2) 
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4.1.3 ผลการศึกษาทัศนคตขิองผู้บริโภคที่มผีลต่อผลติภัณฑ์สบู่แผ่นกระดาษสําหรับผวิหน้า 

     ผลจากการศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อผลิตภณัฑส์บู่แผน่กระดาษสาํหรับผิวหนา้ แบ่งเป็น 3 ดา้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อผลิตภณัฑส์บู่แผน่กระดาษสาํหรับ

ผิวหนา้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้สึก ดา้นความเขา้ใจ และดา้นพฤติกรรม 

     จากรูปท่ี 4 พบวา่ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อผลิตภณัฑส์บู่แผน่กระดาษสาํหรับผิวหนา้ มีเพียง 1 ขอ้ ในดา้น

ความเขา้ใจ ท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ สบู่แผน่กระดาษสาํหรับผิวหนา้สามารถพกพาข้ึนเคร่ืองบินได ้(ค่าเฉล่ีย 

4.28) และในขอ้ท่ีเหลือจาํนวน 23 ขอ้ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  

4.1.4 ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

     ผลจากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดงัรูปท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการขาย 

     จากรูปท่ี 5 พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

     (1) ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัในระดบัสาํคญัมากท่ีสุดไดแ้ก่ การผลิตท่ีไดรั้บ 

มาตรฐาน และความปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์(ค่าเฉล่ีย 4.68) ผลิตภณัฑจ์ากสารสกดัจากธรรมชาติ (ค่าเฉล่ีย 4.43) 

ลกัษณะเน้ือสมัผสัของผลิตภณัฑ ์(ค่าเฉล่ีย 4.28) อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ กล่ินของผลิตภณัฑ ์(ค่าเฉล่ีย 4.15) ความ 
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สวยงามของบรรจุภณัฑ ์(ค่าเฉล่ีย 3.99) สีของผลิตภณัฑ ์(ค่าเฉล่ีย 3.71) และในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ลกัษณะของ 

รูปทรงผลิตภณัฑ ์(ค่าเฉล่ีย 3.29)  

     (2) ดา้นราคา (Price) พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัในระดบัสาํคญัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ราคาท่ีเหมาะสม 

กบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย4.41) มีราคาท่ีระบุชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.36) ระดบัความสาํคญัมาก ไดแ้ก่ และการระบุราคาท่ี 

ชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.20)  

     (3) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัในระดบัสาํคญัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 

มีวางจาํหน่ายในหา้งสรรพสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.33) มีจาํหน่ายทางช่องทางออนไลน ์(ค่าเฉล่ีย 4.32) หาซ้ือไดใ้นร้าน 

สะดวกซ้ือทัว่ไป (ค่าเฉล่ีย 4.24) และใหค้วามสาํคญัในระดบัปานกลาง คือ หาซ้ือไดจ้ากการขายตรง (ค่าเฉล่ีย 3.29) 

     (4) ดา้นส่งเสริมการขาย (Promotion) พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัในระดบัสาํคญัมากท่ีสุด ไดแ้ก่  

การโฆษณาผา่นส่ือออนไลนต่์างๆ เช่น Facebook, Instagram, Youtube (ค่าเฉล่ีย 4.38) แจกตวัอยา่งผลิตภณัฑร่์วม 

เม่ือซ้ือสินคา้ชนิดอ่ืน (ค่าเฉล่ีย 4.34) มีส่วนลดเม่ือซ้ือผลิตภณัฑม์ากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.27) ระดบัความสาํคญัมาก ไดแ้ก่  

มีบริการใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัสินคา้(ค่าเฉล่ีย 4.03) มีการโฆษณาผา่นส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ เช่น นิตยสาร หนงัสือพิมพ ์ 

(ค่าเฉล่ีย 3.71) 
 

4.1.5 ผลการศึกษาความชอบของวตัถุดบิที่ใช้ ที่ผู้บริโภคต้องการในผลติภัณฑ์สบู่แผ่นกระดาษสําหรับ 

ผวิหน้า 

     ผลจากการศึกษาความชอบของวตัถุดิบท่ีใชท่ี้ผูบ้ริโภคตอ้งการในผลิตภณัฑส์บู่แผ่นกระดาษสาํหรับผิวหนา้

พบวา่ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความชอบในระดบัชอบมาก ไดแ้ก่ ดอกกหุลาบ (ค่าเฉล่ีย 3.76) ลาเวนเดอร์ 

(ค่าเฉล่ีย 3.83) แอปเป้ิลเขียว (ค่าเฉล่ีย 3.95) สม้ (ค่าเฉล่ีย 4.08) มงัคุด (ค่าเฉล่ีย 3.43) มะนาว (ค่าเฉล่ีย 3.80) ตะไคร้ 

(ค่าเฉล่ีย 3.42) แตงกวา (ค่าเฉล่ีย 3.80) วา่นหางจระเข ้(ค่าเฉล่ีย 3.85) นํ้าผึ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.19) ชาเขียว (ค่าเฉล่ีย 4.00) 

และมะพร้าว (ค่าเฉล่ีย 3.38)  

4.1.6 ผลการศึกษาความชอบรูปทรงผลติภัณฑ์ ที่ผู้บริโภคต้องการในผลติภัณฑ์สบู่แผ่นกระดาษสําหรับผวิหน้า 

     ผลจากการศึกษาความชอบรูปทรงของผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคตอ้งการในผลิตภณัฑส์บู่แผน่กระดาษสาํหรับผิวหนา้

พบว่า มีจาํนวนท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความชอบในระดบัชอบมากจาํนวน 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ รูปทรงส่ีเหล่ียมมน 

(ค่าเฉล่ีย 3.92) รูปทรงส่ีเหล่ียม (ค่าเฉล่ีย 3.73)รูปทรงกลม (ค่าเฉล่ีย 3.83) รูปทรงดอกไม ้(ค่าเฉล่ีย 3.43) 
 

4.1.7 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของผู้บริโภค3 ด้าน กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน

ผลติภัณฑ์ 

     ผลศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติ 3 ดา้น กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทางดา้นผลิตภณัฑ ์แสดงใน

ตารางท่ี 1 ดงัน้ี 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 658



ตารางที่ 1 ความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทางดา้นผลิตภณัฑ ์

 

Model B Std. Error Beta T P Value 

(Constant) 2.655 .220 
 

12.092 .000 

ดา้นความเขา้ใจรวม .410 .056 .558 7.298 .000 

 

a. Dependent Variable ปัจจยัส่วนประสมการตลาดทางดา้นผลิตภณัฑ ์

b. R = .558  , R2 = .311 Adjusted R2 = .305,  F = 53.261 

c. Excluded Variables = ความรู้สึกรวม  พฤติกรรมรวม 

     จากตารางท่ี 1 พบวา่ทศันคติ เฉพาะดา้นความเขา้ใจรวมมีความสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น

ผลิตภณัฑ ์อยา่งมีนยัสาํคญั 

 

4.2 ผลการสร้างและทดสอบแนวคิดผลติภัณฑ์สบู่แผ่นกระดาษสําหรับผวิหน้า 

 

4.2.1 ผลการสร้างแนวคิดผลติภัณฑ์สบู่แผ่นกระดาษสําหรับผวิหน้า 

     นาํผลการศึกษาท่ีไดม้าพิจารณาการสร้างแนวคิดผลิตภณัฑ ์ไดด้งัน้ี 

     (1) ดา้นทศันคติต่อการเลือกซ้ือสบู่แผน่กระดาษสาํหรับผิวหนา้ คือ สบู่แผน่กระดาษสาํหรับผิวหนา้สะดวกพา  

ซ่ึงถือเป็นลกัษะเด่นของผลิตภณัฑอ์ยูใ่นดา้นความเขา้ใจของทศันคติของผูบ้ริโภค 

     (2) ดา้นส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทาง ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) คือ การผลิตท่ีไดรั้บมาตรฐาน 

ความปลอดภยัของผลิตภณัฑจ์ากสารสกดัจากธรรมชาติ และลกัษณะเน้ือสมัผสัของผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา (Price) 

คือ ราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพมีราคาท่ีระบุชดัเจนดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) คือ มีวางจาํหน่าย 

ในหา้งสรรพสินคา้ มีจาํหน่ายทางช่องทางออนไลน ์หาซ้ือไดใ้นร้านสะดวกซ้ือทัว่ไป ดา้นส่งเสริมการขาย 

(Promotion) คือ มีการโฆษณาผา่นส่ือออนไลนต่์างๆ เช่น Facebook, Instagram, Youtube แจกตวัอยา่งผลิตภณัฑ ์

ร่วมเม่ือซ้ือสินคา้ชนิดอ่ืนมีส่วนลดเม่ือซ้ือผลิตภณัฑม์ากข้ึน 

     (4) ดา้นความชอบของวตัถุดิบ ใชค่้าฐานนิยมเป็นเกณฑใ์นการเลือก ไดแ้ก่ สม้มีสรรพคุณท่ีช่วยใหผ้ิวกระจ่างใส 

ปรับสภาพผิว นํ้ าผึ้ง มีสรรพคุณ ช่วยใหค้วามชุ่มช้ืนกบัผิว ช่วยใหผ้ิวเรียบเนียน และชาเขียวมีสรรพคุณ ช่วยลดการ

เกิดสิว ไม่ทาํใหเ้กิดการอุดตนัของส่ิงสกปรก ช่วยใหผ้ิวอ่อนนุ่ม 

     (3) ดา้นรูปทรงผลิตภณัฑ ์เม่ือพิจารณารูปทรงร่วมกบัวตัถุดิบท่ีใช ้และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคทาํใหรู้ปทรงท่ีได ้

คือ รูปทรงส่ีเหล่ียม 

     จากการศึกษาความสัมพนัธ์ พบว่า ทศันคติดา้นความเขา้ใจ ถือเป็นตวัพยากรณ์ถึงความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑท่ี์

สาํคญัของผูบ้ริโภค ดงันั้นการพิจารณาจึงไปสนบัสนุนการพิจารณาขา้งตน้วา่ คนจะตดัสินใจซ้ือ เน่ืองจากดา้นความ

เขา้ใจ ในเร่ืองคุณสมบติั ลกัษณะและประโยชนข์องสบู่แผ่นกระดาษสาํหรับผิวหนา้ ดงันั้น สามารถสร้างความคิด

ผลิตภณัฑ ์สรุปไดท้ั้งหมด 3 แนวคิด ดงัน้ี 
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แนวคิดผลติภัณฑ์รูปแบบที่ 1 สบู่แผ่นกระดาษสําหรับผวิหน้าสารสกดัจากส้ม 

     สบู่แผ่นกระดาษสาํหรับผิวหนา้ เป็นสารสกดัจากผลไม ้วตัถุดิบหลกั คือ ส้ม มีสรรพคุณท่ีช่วยใหผ้ิวกระจ่างใส 

ปรับสภาพผิว ผลิตภณัฑ์มีลกัษณะเป็นสบู่แผ่นกระดาษ เป็นแผ่นบาง รูปทรงส่ีเหล่ียมขนาดประมาณ 6.4 x 4.8 

เซนติเมตร มีเน้ือสัมผสัท่ีนุ่ม นํ้ าหนกัเบา มีสีส้มอ่อนๆ และมีกล่ินหอมอ่อนๆ ของส้ม สบู่แผ่นกระดาษ บรรจุใน

กล่องพลาสติกกนันํ้ า กนักระแทกมีฝาเปิดปิดเพ่ือสะดวกในการใชง้าน พกพา และการเก็บรักษา ขนาดบรรจุ 60 

แผ่นต่อกล่อง ราคา 89 บาทต่อกล่อง โดยระบุราคาชดัเจนดา้นหลงักล่อง วางจาํหน่ายหลายช่องทาง ทั้งในร้าน

สะดวกซ้ือ หา้งสรรพสินคา้ และช่องทางออนไลน ์

 

 

 

 

รูปที่ 6 แนวคิดผลิตภณัฑส์บู่แผน่กระดาษสาํหรับผิวหนา้จากสารสกดัสม้ 

 

แนวคิดผลติภัณฑ์รูปแบบที่ 2 สบู่แผ่นกระดาษสําหรับผวิหน้าสารสกดัจากนํา้ผึง้ 

     สบู่แผ่นกระดาษสาํหรับผิวหนา้ เป็นสารสกดัจากสมุนไพร วตัถุดิบหลกั คือ นํ้ าผึ้ง มีสรรพคุณ ช่วยใหค้วามชุ่ม

ช้ืนกับผิว ช่วยให้ผิวเรียบเนียน ผลิตภัณฑ์มีลกัษณะเป็นสบู่แผ่นกระดาษ เป็นแผ่นบาง รูปทรงส่ีเหล่ียมขนาด

ประมาณ 6.4 x 4.8 เซนติเมตร มีเน้ือสัมผสัท่ีนุ่ม นํ้ าหนกัเบา มีสีเหลืองอ่อนๆ และมีกล่ินหอมอ่อนๆ ของนํ้าผึ้ง สบู่

แผ่นกระดาษ บรรจุในกล่องพลาสติกกนันํ้า กนักระแทกมีฝาเปิดปิดเพ่ือสะดวกในการใชง้าน พกพา และการเก็บ

รักษา ขนาดบรรจุ 60 แผ่นต่อกล่อง ราคา 89 บาทต่อกล่องโดยระบุราคาชดัเจนดา้นหลงักล่อง วางจาํหน่ายหลาย

ช่องทาง ทั้งในร้านสะดวกซ้ือ หา้งสรรพสินคา้ และช่องทางออนไลน ์

 

 

 

 

รูปที่ 7 แนวคิดผลิตภณัฑส์บู่แผน่กระดาษสาํหรับผิวหนา้จากสารสกดันํ้าผึ้ง 

 

แนวคิดผลติภัณฑ์รูปแบบที่ 3 สบู่แผ่นกระดาษสําหรับผวิหน้าสารสกดัจากชาเขียว 

     สบู่แผ่นกระดาษสาํหรับผิวหนา้ เป็นสารสกดัจากพืชสมุนไพร วตัถุดิบหลกั คือ ชาเขียว มีสรรพคุณ ช่วยลดการ

เกิดสิว ไม่ทาํใหเ้กิดการอุดตนัของส่ิงสกปรก ทาํความสะอาดผิวหนา้ไดอ้ยา่งหมดจด ช่วยใหผ้ิวอ่อนนุ่ม ผลิตภณัฑมี์

ลกัษณะเป็นสบู่แผ่นกระดาษ เป็นแผ่นบาง รูปทรงส่ีเหล่ียมขนาดประมาณ 6.4 x 4.8 เซนติเมตร มีเน้ือสัมผสัท่ีนุ่ม 

นํ้ าหนกัเบา มีสีเขียวอ่อนๆ และมีกล่ินหอมอ่อนๆ ของชาเขียว สบู่แผ่นกระดาษ บรรจุในกล่องพลาสติกกนันํ้า กนั

กระแทกมีฝาเปิดปิดเพ่ือสะดวกในการใชง้าน พกพา และการเก็บรักษา ขนาดบรรจุ 60 แผ่นต่อกล่อง ราคา 89 บาท

ต่อกล่องโดยระบุราคาชดัเจนดา้นหลงักล่อง วางจาํหน่ายหลายช่องทาง ทั้งในร้านสะดวกซ้ือ หา้งสรรพสินคา้ และ

ช่องทางออนไลน ์
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รูปที่ 8 แนวคิดผลิตภณัฑส์บู่แผน่กระดาษสาํหรับผิวหนา้จากสารสกดัชาเขียว  
 

4.2.2 ผลการทดสอบแนวคิดผลติภัณฑ์สบู่แผ่นกระดาษสําหรับผวิหน้า 

     ผลการศึกษาการทดสอบแนวคิดผลิตภณัฑส์บู่แผ่นกระดาษสาํหรับผิวหนา้ ผูท่ี้มีความสนใจซ้ือผลิตภณัฑ ์ดงัรูป

ท่ี 9 ดงัน้ี 

 

 

 

 

รูปที่ 9 จาํนวนร้อยละของความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑส์บู่แผ่นกระดาษสาํหรับผิวหนา้ในระดบัซ้ือแน่นอนและอาจจะ

ซ้ือ 

    ผลการทดสอบแนวคิดผลิตภณัฑส์บู่แผน่กระดาษสาํหรับผิวหนา้ จาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม 60 คน พบวา่ 

สบู่แผ่นกระดาษสาํหรับผิวหนา้สารสกดัจากส้ม มีความสนใจซ้ือในระดบัซ้ือแน่นอนและอาจจะซ้ือคิดเป็นร้อยละ

81.7 สารสกดัจากนํ้าผึ้ง มีความสนใจซ้ือในระดบัซ้ือแน่นอนและอาจจะซ้ือคิดเป็นร้อยละ 88.3 และสารสกดัจากชา

เขียวมีความสนใจซ้ือในระดบัซ้ือแน่นอนและอาจจะซ้ือคิดเป็นร้อยละ71.7 ดงันั้น ดงันั้นจึงเลือกสบู่แผ่นกระดาษ

สาํหรับผิวหนา้สารสกดัจากสม้ และนํ้าผึ้ง สาํหรับการพฒันาผลิตภณัฑต่์อไป 

 

4.3 อภิปรายผลการศึกษา 

 

     ในการศึกษาน้ีผลดา้นประชากรศาสตร์และพฤติกรรมผูบ้ริโภค ของกลุ่มตวัอย่างในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 

พบว่าส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง ช่วงอายุ 31 – 40 ปี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ีย 15,001-25,000บาท 

การศึกษาระดบัปริญญาตรีและซ้ือผลิตภณัฑ ์1 คร้ังต่อเดือน ท่ีร้านสะดวกซ้ือ และมีความชอบในวตัถุดิบท่ีใชท้าํสบู่ 

คือ ชาเขียว นํ้ าผึ้ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั (อรประไพ เตชะกาํธรกิจ 2561) ท่ีศึกษาการพฒันาแนวคิดผลิตภณัฑ์

สบู่กอ้นสมุนไพร สาํหรับผูบ้ริโภคในจงัหวดัขอนแก่น ทาํใหเ้ห็นว่ากลุ่มประชากรส่วนใหญ่มีลกัษณะ พฤติกรรม

และความชอบท่ีคลา้ยคลึงกนั 

     นอกเหนือจากน้ียงัพบว่า ผูบ้ริโภคมีทศันคติดา้นความเขา้ใจท่ีมีความสาํคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดในดา้น

ผลิตภณัฑ ์ในเร่ืองสรรพคุณของวตัถุดิบท่ีใช ้สบู่แผน่กระดาษสาํหรับผิวหนา้ใหค้วามชุ่มช้ืน สอดคลอ้งกบัการศึกษา 

(นูรียะ๊ พุ่มจนัทร์และคณะ 2561) ท่ีศึกษาตาํรับสูตรท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการทาํผลิตภณัฑส์บู่แผ่นไคโตซาน ท่ีกลุ่ม

ทดลองมีความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑใ์นเร่ืองการใหค้วามชุ่มช้ืนของผิวหนา้ 
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5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 

5.1.1 สรุปผลการศึกษาพฤตกิรรม ทัศนคต ิและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ศึกษาความชอบวตัถุดบิและรูปทรง

ของผลติภัณฑ์ที่ผู้บริโภคต้องการในผลติภัณฑ์สบู่แผ่นกระดาษสําหรับผวิหน้า 

     (1) ดา้นประชากรศาสตร์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง ช่วงอาย ุ31 – 40 ปีมีอาชีพพนกังาน

บริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ีย 15,001-25,000บาทระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

     (2) ดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค แบ่งผูต้อบแบบสอบถามออกเป็น2 ส่วน คือ ผูท่ี้เคยใช ้ส่วนใหญ่ใชส้ารสกดัจาก

ผลไมเ้ป็นวตัถุดิบหลกั ซ้ือคร้ังละ 1-2 คร้ังต่อเดือน ราคาท่ีตํ่ากวา่ 100 บาท จากร้านคา้ออนไลน ์และผูท่ี้ไม่เคยใช ้แต่

สนใจจะใช ้ส่วนใหญ่ใชผ้ลิตภณัฑรู์ปแบบอ่ืน ท่ีเป็นสารสกดัจากพืช สมุนไพรเป็นวตัถุดิบหลกั ซ้ือคร้ังละ 1-2 คร้ัง

ต่อเดือนราคาท่ีตํ่ากวา่ 100 บาทท่ีร้านคา้ออนไลน ์หา้งสรรพสินคา้  

     (3) ดา้นทศันคติ ใชค่้าฐานนิยม เป็นเกณฑใ์นการพิจารณาแทนเน่ืองจากค่าเฉล่ียมีเพียงขอ้มูลเพียงขอ้เดียว พบว่า

ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยอย่างยิ่งว่าสบู่แผ่นกระดาษสาํหรับผิวหนา้มีรูปแบบสะดวกพกพาข้ึนเคร่ืองบินได ้และ

สบู่แผน่กระดาษสาํหรับผิวหนา้สามารถพกพาสะดวก  

     (4) ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่าปัจจยัท่ีมีความสําคญัมากท่ีสุดในดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) คือ 

ลกัษณะเน้ือสัมผสัของสบู่แผ่นสําหรับผิวหน้า ผลิตภณัฑ์ท่ีสกัดจากสารสกดัจากธรรมชาติ มีการผลิตท่ีไดรั้บ

มาตรฐาน และมีความปลอดภยั ในดา้นราคา(Price) กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบั ราคาท่ีเหมาะสมกบั

คุณภาพและ ระบุราคาอยา่งชดัเจน ในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) กลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดกบั 

หาซ้ือไดใ้นร้านสะดวกซ้ือ มีวางจาํหน่ายในหา้งสรรพสินคา้ และช่องทางออนไลน์ ในดา้นการส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากกบัการมีโฆษณาผ่านส่ือออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook, Instagram, 

Youtube มีแจกตวัอยา่งผลิตภณัฑร่์วมเม่ือซ้ือสินคา้ชนิดอ่ืนและมีส่วนลดเม่ือซ้ือผลิตภณัฑม์ากข้ึน 

     (5) ดา้นความชอบวตัถุดิบใชค่้าฐานนิยมเป็นเกณฑใ์นการพิจารณา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามตอบมีความชอบ

ในวตัถุดิบ คือ สม้ นํ้าผึ้ง และชาเขียว  

     (6) ดา้นรูปทรงผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการในผลิตภณัฑ์สบู่แผ่นกระดาษสําหรับผิวหน้า มีจาํนวนท่ีผูต้อบ

แบบสอบถามในระดบัชอบมากจาํนวน 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ รูปทรงส่ีเหล่ียมมน รูปทรงส่ีเหล่ียม รูปทรงกลม รูปทรง

ดอกไม ้
 

5.1.2 ผลการสร้างและทดสอบแนวคิดผลติภัณฑ์สบู่แผ่นกระดาษสําหรับผวิหน้า 

     (1) ผลการสร้างแนวคิดผลิตภณัฑส์บู่แผ่นกระดาษสาํหรับผิวหนา้ ไดท้ั้งหมด 3 แนวคิด ไดแ้ก่ สบู่แผ่นกระดาษ

สาํหรับผิวหนา้สารสกดัจากสม้ นํ้าผึ้งและชาเขียว 

     (2) ผลทดสอบแนวคิดผลิตภณัฑส์บู่แผ่นกระดาษสาํหรับผิวหนา้ ใชแ้บบสอบถามกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 60 คน 

พบวา่สบู่แผน่กระดาษสาํหรับผิวหนา้สารสกดัสม้ และนํ้าผึ้ง มีผูต้อบแบบสอบถาม มีความสนใจซ้ือมากท่ีสุด ดงันั้น 

จึงสบู่แผน่กระดาษสาํหรับผิวหนา้สารสกดัสม้ และนํ้าผึ้ง เลือกสาํหรับการพฒันาผลิตภณัฑต่์อไป 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 

     จากการศึกษาคร้ังน้ี สาํหรับผูป้ระกอบการท่ีสนใจจะนาํผลิตภณัฑส์บู่แผน่กระดาษสาํหรับผิวหนา้ไปผลิตต่อควร

ศึกษาเพ่ิมเติมทางดา้นเทคนิคการผลิต การคาํนวณตน้ทุน การจดัการความเป็นไปได ้และเน่ืองจากการศึกษาน้ี มี

กลุ่มตัวอย่างเป็นคนไทย หากผู ้ผลิตสนใจผลิตเพ่ือการส่งออก ควรทําการศึกษากลุ่มตัวอย่างเพ่ิมเติมตาม

กลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการ  

     สาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป ผูศึ้กษาตอ้งการศึกษาเพ่ิมเติม ในกลุ่มตวัอยา่งใหม้ากข้ึน เพ่ือท่ีจะแบ่งกลุ่มตวัอยา่ง

ตามผูบ้ริโภคแต่ละวยั เพ่ือแยกกลุ่มผูบ้ริโภค ทาํใหเ้ขา้ถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากข้ึน 

 

บรรณานุกรม 

 

ทศพล เจียมพฒันขจร. (2559). พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมอิีทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ     

           สบู่สมนุไพรผ่านช่องทางการจัดจาํหน่ายออนไลน์. รายงานการศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต    

           วิทยาลยับณัฑิตศึกษาการ. จดัการมหาวิทยาลยัขอนแก่น. 

ทิพยว์รรณา งามศกัด์ิ. (2545). หลกัการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร.ขอนแก่น: หจก.โรงพิมพค์ลงันานาวิทยา. 

นูรียะ๊ พุ่มจนัทร์ และคณะ. (2561). ผลิตภัณฑ์สบู่แผ่นจากไคโตซาน. โครงการส่ิงประดิษฐค์นรุ่นใหม่,   

            2561,. คน้เม่ือ 1 มีนาคม 2562, จาก http://thaiinvention.net/projects.php?q=สบู่แผน่ 

แผน่สบู่ลา้งเคร่ืองสาํอาง. (2562). Royal Jelly cleansing paper, คน้เม่ือ 1 มีนาคม 2562. จาก

https://www.facebook.com/แผน่สบู่ลา้งเคร่ืองสาํอาง-274694289901337/               

พรรณวิลยั จนัทร์แจง้ และคณะ. (2558). ผลิตภัณฑ์สบู่แผ่นพกพากล่ินอโรมา. โครงการส่ิงประดิษฐค์นรุ่นใหม่,   

            2558,. คน้เม่ือ 1 มีนาคม 2562, จาก http://thaiinvention.net/projects.php?q=สบู่แผน่    

สาํนกัทะเบียนราษฎ.์(2561). ระบบสถิติทางการทะเบียน, คน้เม่ือ 1 มีนาคม 2562, จาก 

           http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age_disp.php 

อรประไพ เตชะกาํธรกิจ. (2560). การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนสมนุไพร สาํหรับผู้บริโภคในจังหวัด     

           ขอนแก่น. รายงานการศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิตวิทยาลยั บณัฑิตศึกษาการจดัการ  

           มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 

Alibaba.com (2019). Facial cleanser, คน้เม่ือ 1 มีนาคม 2562, จาก https://www.alibaba.com/catalog/facial - 

cleanser_cid330608?spm=a2700 

Amazon.com (2019). Beauty and personal care, คน้เม่ือ 1 มีนาคม 2562, จาก   

             https://www.amazon.com/s?i=beauty-intl- ship&bbn 

Bartlett, J.E., Kotrlik, J.W.,& Higgins, C.C. (2001) Organizational Research: Determining Appropriate Sample 

Size in Survey Research. Information Technology.Learning and Performance Journal, 19(1), 43-50.  

Ebay.com (2019). Paper soap, คน้เม่ือ 1 มีนาคม 2562, จาก https://www.ebay.com/bhp/paper-soap 

Blackwell, R. D., Miniard, P. W., & Engel, J. F. (2012). Consumer behavior, 10. Aufl., Mason.  

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 663

http://thaiinvention.net/projects.php?q=%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99
http://thaiinvention.net/projects.php?q=%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99
http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age_disp.php
https://www.alibaba.com/catalog/facial%20-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20cleanser_cid330608?spm=a2700
https://www.amazon.com/s?i=beauty-intl-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ship&bbn
https://www.ebay.com/bhp/paper-soap


Indiamart Intermesh Ltd. (2562). Personal care and Cosmetic product, คน้เม่ือ 1 มีนาคม 2562, จาก 

https://dir.indiamart.com/impcat/soap-strips.html 

Kotler, P., & Keller, K.L. (2016). Marketing management.15th ed. Essex: Pearson Education International. 

Maskingdom Thailand (2562). Organic cleansing flakes, คน้เม่ือ 1 มีนาคม 2562.    

           https://www.facebook.com/pg/maskingdomth/posts/ 

Solomon, M.R. (2013). Consumer Behavior Buying Having and Being. England: Pearson Education Limited. 

Wangcharoen, W., Ngarmsak, T., & Wilkinson, B.H. (2005). Snack product consumer surveys: large      

           versus small samples. Food Quality and Preference,16(6), 511- 516. 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 664

https://dir.indiamart.com/impcat/soap-strips.html
https://www.facebook.com/pg/maskingdomth/posts/


การทําให้พนักงานคงอยู่ในองค์กร เพ่ือแก้ไขปัญหาการลาออก  ในบริษทั สํานักงาน

กฎหมายและภาษ ีเคเอน็แซท จาํกดั 

Employee retention for resolving the issue of employee resignation in KNSAT 

Legal &Tax Co., Ltd 

นวพล ทองชูนิตย์* 

Navapol Thongchunit* 

 

บทคดัย่อ 

 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสาเหตุสาํคญัท่ีทาํใหบุ้คลากรตดัสินใจลาออก เพ่ือใหท้ราบถึง

ปัจจยัท่ีแทจ้ริง และนาํมาแกไ้ข ปรับปรุงเพ่ือทาํใหพ้นกังานคงอยูใ่นองคก์ร และเพ่ือแกไ้ขปัญหาการลาออก ใน

บริษทั สาํนกังานกฎหมายและภาษี เคเอน็แซท จาํกดั โดยประชากรท่ีใชเ้ป็นบุคลากรท่ีลว้นยงัทาํงานอยูใ่น บริษทั 

สาํนกังานกฎหมายและภาษี เคเอน็แซท จาํกดั ทั้งส้ิน จาํนวน 10 คน งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัโดยใชวิ้ธีวิจยัแบบ

ผสมผสาน โดยใชท้ั้งวิธีวิจยัเชิงปริมาณ และวิจยัเชิงคุณภาพ เพ่ือใหเ้ห็นภาพรวมโดยการมองจากหลายแง่มุม เกบ็

ขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์เชิงลึก และการแจกแบบสอบถาม จากการศึกษาพบวา่ 9จาก10คน กล่าวถึงปัญหาในเร่ือง

เดียวกนั กคื็อในเร่ืองของการขาดการฝึกอบรมท่ีองคก์รนั้นยงัไม่ตอบสนองใหก้บัพนกังานไดดี้เท่าท่ีควร รองลงมา8

จาก10คน กล่าวถึงในเร่ืองเดียวกนัในเร่ืองของงานท่ีแบ่งหนา้ท่ีกนัในแต่ละส่วนชดัเจนจนเกินไปจนขาดการทาํงาน

ร่วมกนัเป็นทีมในบางคร้ัง และอีกเร่ืองนึงท่ีพนกังานเก่าท่ีทาํงานกบัองคก์รมานานไดก้ล่าวถึงในเร่ืองเดียวกนักคื็อ

ขั้นตอนในการคดัเลือก สรรหา บุคลากรใหม่ เขา้มาทาํงานในระบบอุปถมั จากท่ีผา่นมาท่ีไม่เป็นผลดีต่อองคก์ร การ

ลาออกในแต่ละคร้ังส่งผลกระทบต่องานในแต่ละส่วน ทั้งในแง่ของเวลาท่ีเพ่ิมมากข้ึน และ จาํนวนท่ีตอ้งรับผิดชอบ

ตามลาํดบั 
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ABSTRACT 

 

 The purpose of this study was to study the main reasons that the personnel decided to resign.  In order to 

know the real factors and improve them to keep the employees in the organization And to resolve the resignation 

issue of KNZ Legal& Tax Co. , Ltd by the population used as personnel who are still working in the KNZ Legal& 

Tax Co. , Ltd in total of 10 people.  This research is conducted by using a hybrid research method.  By using both 

quantitative research methods and qualitative research to see the overall by looking at many aspects Collecting data 

by in-depth interviews and distribution of questionnaires.  The study found that 9 out of 10 people mentioned the 

same problem. That is, in terms of lack of training that the organization has not yet responded to the staff as well as 

they should Followed by 8 out of 10 people Mentioned in the same story about the work that divides each part in 

each part too clearly until the lack of team work sometimes. And another thing that old employees who have worked 

for the organization for a long time mentioned in the same issue is the process of selecting new recruiters to work 

in the system. From the past that is not good for the organization each resignation affects the work in each section. 

Both in terms of increasing time and the amount that is responsible respectively. 

Keywords: Retention, Resolve the resignation issue, Mixed methods 

 

บทนํา 

 

 บริษทั เร่ิมตน้ข้ึนจากผูเ้ร่ิมก่อตั้ง3คน ซ่ึงมีประสบการณ์ทาํงานร่วมกนั มาจากบริษทั สาํนกักฎหมายและ

ภาษี อาเธอร์เอน็เดอเซ่น จาํกดั และ ต่อเน่ืองมายงั บริษทั สาํนกักฎหมายและภาษี เค.พี.เอม็.จี ภูมิไช จาํกดั 

(K.P.M.G) ซ่ึงทั้งสองบริษทัน้ี เป็น บริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจในการใหค้าํปรึกษาทางธุรกิจครบวงจร และมีเครือข่าย

ธุรกิจทัว่โลก อีกทั้งถือเป็นบริษทัท่ีมีผูข้อใหค้าํปรึกษาอยูใ่นอนัดบั1ใน5ของโลก(Top5 of the world) เม่ือเห็นวา่มี

ประสบการณ์เพียงพอและคิดวา่สามารถท่ีจะครองใจลูกความ ส่งผลใหลู้กความทั้งหมดนึกถึงตวัผูก่้อตั้งทั้ง3คน 

ก่อนท่ีจะนึกถึงตราบริษทัต่างประเทศ  และใหบ้ริการลูกความไดด้ว้ยคนเอง โดยไม่จาํเป็นตอ้งพ่ึงพาตราหรือ

ภาพลกัษณ์ของบริษทัต่างประเทศ แลว้นั้น จึงตกลงใจท่ีจะลาออกมาก่อตั้งบริษทัเป็นของตนเอง และมีความคิดวา่

ลูกความนั้นเช่ือถือเรามากกวา่ตราบริษทัต่างประเทศ ซ่ึงก่อนท่ีจะตดัสินใจลาออกมานั้น ไดมี้การวางแผนกนัโดย

การท่ีคุยกบัลูกความทั้งหมดก่อนวา่จะออกมาร่วมก่อตั้งบริษทัเป็นของตวัเอง ผลกคื็อลูกความทั้งหมดยินดีท่ีจะมาใช้

บริการ ขอคาํปรึกษา ในนามของบริษทัท่ีจะไดก่้อตั้งข้ึนดว้ยช่ือของตนเอง เช่นเดิม ประกอบกบัเลง็เห็นวา่ตวัทีมงาน

เองมีความแขง็แกร่งพอท่ีจะออกมาจากบริษทัท่ีมีความมัน่คง ออกมาดาํเนินงานดว้ยตนเอง โดยไม่ไดมี้เหตุผล
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ขดัแยง้หรือปัญหาในการดาํเนินงานกบับริษทัเดิมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่ีจะออกมาก่อตั้งบริษทัเอง โดยเร่ิมก่อตั้ง

บริษทั ในนาม บริษทั สาํนกังานกฎหมายและภาษี S.A.T associate  Legal &tax Co., Ltd จาํกดั ในปีพุทธศกัราช 

2550 ดว้ยผูก่้อตั้ง3คน ในปัจจุบนับริษทัไดด้าํเนินงานมาเป็นเวลา11ปีแลว้ และเม่ือตน้ปีพุทธศกัราช 2561 บริษทัได้

เปล่ียนช่ือมาเป็น บริษทั สาํนกังานกฎหมายและภาษี เคเอน็แซท จาํกดั (KNSAT legal & tax Co., Ltd.) 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

 ในการศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง “ การแกไ้ขปัญหาการลาออกของพนกังานใหม่ใน บริษทั สาํนกังาน

กฎหมายและภาษี เคเอน็แซท จาํกดั”  

 เพ่ือหาแนวทางการลดอตัราการลาออกของพนกังานใหม่ ของ บริษทั สาํนกังานกฎหมายและภาษี เคเอน็แซท จาํกดั 

และ เพ่ือปรับปรุงนโยบายในพนกังานเก่าคงอยูใ่นองคก์รอยา่งย ัง่ยืน โดยผูศึ้กษาไดมี้แนวคิดและนาํทฤษฎีท่ีเกียว

ขอ้งกบัการศึกษาคน้ควา้อิรสระในคร้ังน้ี 

 การศึกษากระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

 ปัจจุบนัการบริหารจดัการและบริหารทรัพยากรมนุษยมี์สาํคญัเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ ต่อองคก์รต่างๆ ทั้งในภาค

ธุรกิจเอกชน หรือแมก้ระทัง่ในหน่วยงานภาคราชการเอง เพราะไม่ว่าองคก์รจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงไปในทางใด 

ย่อมตอ้งเก่ียวขอ้งกบัตวับุคคลทั้งส้ิน จึงอาจกล่าวไดว้่า ตวัช้ีวดัความสาํเร็จอย่างย ัง่ยืนขององคก์รนั้นอยู่ท่ี "คุณภาพ

ของคน" ในองคก์รนั้นๆ 

ก่อนท่ีองคก์รต่างๆ จะเร่ิมเห็นความสาํคญัของการจดัการทรัพยากรมนุษยน์ั้น บุคคลเคยถูกมองเห็นว่าเป็น

เพียงแค่ปัจจยัการผลิต หรือให้ความสําคญัเป็นแค่แรงงานหรือกาํลงัคน แต่ในปัจจุบนั บุคคลไดรั้บการนิยามใหม่

พฒันาความสาํคญัเป็น "ทรัพยากรมนุษย"์ ส่วนแผนกหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบับุคคลในองคก์รก็กาํลงัเปล่ียน

บทบาทจาก "งานบริหารบุคคลและธุรการ" ไปเป็น "การจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยุทธ์" ซ่ึงเปล่ียนจากการ

จดัการเฉพาะหนา้ ไปเป็นการใชก้ลยุทธ์เขา้รุกอย่างเต็มตวัและต่อเน่ืองไปในระยะยาว (วิกิพิเดีย,สาราณุกรมเสรี, 

2560) 

การศึกษาแนวคิดทฤษฎีการทําให้พนักงานคงอยู่ 

โดยธรรมชาติของมนุษยแ์ลว้ส่วนใหญ่มีความปรารถนาท่ีจะเห็นความเจริญกา้วหนา้ของตนเอง ตอ้งการ

ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ีซ่ึงนบัว่าเป็นธรรมชาติและความตอ้งการหน่ึงของมนุษยโ์ดยทฤษฎีตามลาํดบัขั้น

ของMaslowในเบ้ืองตน้ ทฤษฎีแรงจูงใจ ของ McClelland  และทฤษฎี สองปัจจยัของ Hertzberg ต่างก็ยอมรับ ใน

เร่ืองน้ี  มนุษยมี์ปัจจยัท่ีจะคงอยูแ่ละไปจากองคก์รแตกต่างกนัดงันั้นหากการทาํงานใดไม่เปิดใหบุ้คคลกา้วหนา้ไปสู่

ตาํแหน่งท่ีสูงได ้คนกจ็ะไม่ไปทาํงานในองคก์รนั้นในอีกมิติหน่ึงนกัทฤษฎีสมยัใหม่หรือนกัพฤติกรรมศาสตร์เช่ือว่า

มนุษยไ์ม่เพียงแต่เป็นสัตวเ์ศรษฐกิจมนุษยย์งัมีความตอ้งการทางสังคมมีความตอ้งการส่วนตวัและมีเป้าหมายท่ี
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แตกต่างกนัในการเขา้มาอยู่ร่วมกนัในองคก์รการใชปั้จจยัทางเศรษฐกิจอย่างเดียวเป็นเคร่ืองจูงใจจึงไม่ทาํให้เกิด

ประสิทธิภาพการนาํมาซ่ึงความจงรักภกัดีท่ีมีต่อองคก์ร รู้สึกพอใจในการทาํงานและความรู้สึกว่าตนเองเสมือนเป็น

ส่วนหน่ึงขององคก์ร จะตอ้งคาํนึงถึงเป้าหมายท่ีแตกต่างกนัในการเขา้มาอยูร่่วมกนัในลกัษณะความตอ้งการส่วนตวั

ของมนุษยเ์ขา้มาเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีเพ่ือท่ีจะบาํบดัหรือขดัเกลาปรับเปล่ียนตามความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัของคนใน 

บริษทั สาํนกังานกฎหมายและภาษี เคเอน็แซท จาํกดั (เกศรัตน,์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2553) 

การศึกษาความพงึพอใจในการทํางาน 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2542) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ 

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานเป็นเร่ืองของความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่องานท่ีปฏิบติัอยูแ่ละความพึงพอใจจะส่งผล

ต่อขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน อย่างไรก็ดีความพึงพอใจของแต่ละบุคคลจะไม่มีวนัส้ินสุด เปล่ียนแปลงได้

เสมอ และเม่ือสามารถทาํให้พนกังานในองคก์รเกิดความพึงพอใจในการทาํงานให้เกิดข้ึนไดแ้ลว้นั้น จะส่งผลให้

พนกังานมีแรงจูงใจในการท่ีอยากจะทาํงาน ทาํใหพ้นกังานอยากท่ีจะสร้างสรรคส่ิ์งดีๆใหก้บัองคก์ร และจะส่งผลดี

ใหก้บัองคก์รเกิดประสิทธิภาพตามมาในท่ีสุด (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน, 2542) 

การศึกษาเกีย่วกบัความคาดหวงั 

ทฤษฎีความคาดหวงัถูกนาํเสนอโดย Victor Vroom (1964) ไดเ้สนอรูปแบบของความคาดหวงัในการทาํงาน

ซ่ึงไดรั้บความนิยมอยา่งมากในการอธิบายกระบวนการจูงใจของมนุษยใ์นการทาํงานโดยVroomมีความเห็นวา่การท่ี

จะจูงใจใหพ้นกังานทาํงานเพ่ิมข้ึนนั้นจะตอ้งเขา้ใจกระบวนการทางความคิดและการรับรู้ของบุคคลก่อนโดยปกติ

เม่ือคนจะทาํงานเพ่ิมข้ึนจากระดบัปกติเขาจะคิดว่าเขาจะไดอ้ะไรจากการกระทาํนั้นหรือการคาดคิดว่าอะไรจะ

เกิดข้ึนเม่ือเขาไดแ้สดงพฤติกรรมบางอยา่งในกรณีของการทาํงานพนกังานจะเพ่ิมความพยายามมากข้ึนเม่ือเขาคิดว่า

การกระทาํนั้นน่าไปสู่ผลลพัธ์บางประการท่ีเขามีความพึงพอใจเช่นเม่ือทาํงานหนกัข้ึนผลการปฏิบติังานของเขาอยู่

ในเกณฑท่ี์ดีข้ึนทาํให้เขาไดรั้บการพิจารณาเล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่งและไดค่้าจา้งเพ่ิมข้ึนค่าจา้งกบัตาํแหน่งเป็นผล

ของการทาํงานหนกัและเป็นรางวลัท่ีเขาตอ้งการเพราะทาํใหเ้ขารู้สึกวา่ไดรั้บการยกยอ่งจากผูอ่ื้นมากข้ึนแต่ถา้เขาศต

วา่แมเ้ขาจะทาํงานหนกัข้ึนเท่าไรกต็ามหวัหนา้ของเขากไ็ม่เคยสนใจดูแลยกยอ่งเขาจึงเป็นไปไม่ไดท่ี้เขาจะไดรั้บการ

พิจารณาเล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่งเขาก็ไม่เห็นความจาํเป็นของการทาํงานเพ่ิมข้ึนความรุนแรงของพฤติกรรมท่ีจะ

ทาํงานข้ึนอยู่กบัการคาดหวงัท่ีจะกระทาํตามความคาดหวงันั้นรวมถึงความดึงดูดใจของผลลพัธ์ท่ีจะไดรั้บซ่ึงจะมี

เร่ืองของการดึงดูดใจการเช่ือมโยงรางวลักบัผลงานและการเช่ือมโยงระหวา่งผลงานกบัความพยายามโดยทฤษฎีน้ีจะ

เนน้เร่ืองของการจ่ายและการใหร้างวลัตอบแทนเนน้ในเร่ืองพฤติกรรมท่ีคาดหวงัเอาไวต่้อเร่ืองผลงานผลรางวลัและ

ผลลพัธ์ของความพึงพอใจต่อเป้าหมายจะเป็นตัวกาํหนดระดับของความพยายามของพนักงาน Gordon ct aj. 

(1980, อา้งถึงใน ปิยะฉตัร แวงโสธรณ์, 2548)  

การศึกษาเกีย่วกบัความผูกพนัต่อคนในองค์กร 

ความหมายของความผูกพันต่อองค์กรสเตียร์ (Steers, 1977) กล่าวว่าความผูกพันต่อองค์กรหมายถึง 

ความรู้สึกของคนในองค์กรว่าเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรมีความเต็มใจเสียสละประโยชน์ส่วนตวัเพ่ือองค์กรและ
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ปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกขององค์กรนั้นตลอดไปนอกจากน้ีความผูกพนัองค์กรยงัเป็นตวับ่งช้ีประสิทธิผลของ

องคก์รในลกัษณะหน่ึงทั้งในการบริหารของผูบ้งัคบับญัชาหรือความพึงพอใจท่ีมีต่องานอเลนและเมเยอร์ (Allen and 

Meyer, 1990)กล่าวว่าพนกังานท่ีมีความผูกพนัต่อองคก์รจะมีลกับณะเป็นบุคคลท่ีอยู่กบัองคก์รไม่ว่าจะเป็นอย่างไร

มาทาํงานสมํ่าเสมอทุ่มเทในการทาํงานปกป้องทรัพยสิ์นของบริษทัและมีเป้าหมายร่วมกบัองคก์รอเลนและเมเยอร์มี

แนวคิดท่ีวา่ความผกูพนัต่อองคก์ร (ธีระ วีรธรรมสาธิต, 2532) 

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง (The Related Research) 

เกศรัตน์ (2553) ไดศึ้กษา เร่ืองการสูญเสียบุคลากรในองคก์รอาสาเอกชน ซ่ึงศึกษาในองคก์รคาทอลิกรีรีฟ

เซอร์วิสเซส ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีส่วนเกียวขอ้งกบัการลาออกโดยตรงคือระดบัความผูกพนัธ์ต่อองคก์รตํ่าก็

จะมีความต้องการลาออกท่ีสูงโดยท่ีความผูกพนัต่อองค์กรจะเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากผลกระทบจาก

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเป็นปัจจยัหลกั และอุดมการณืในการทาํงาน ตามลาํดบั 

 

วธีิการศึกษา 

 

ผูท้าํการศึกษา ก่อนทาํการศึกษาไดย้ื่นเร่ืองกบัผูก่้อตั้งบริษทั เคทีเอ็นแซท จาํกดั เพ่ือขอทาํการศึกษาถึง

ปัญหาการลาออกของพนกังานเด็กจบใหม่ พร้อมทั้งขอ้มูลในแต่ละประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลาออกของพนกังาน 

และไดรั้บการอนุญาติเรียบร้อยแลว้ในการทาํศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาเห็นสมควรว่าการใชฐ้านขอ้มูลของพนกังานท่ี

ยงัคงทาํงานอยู่กบัองคก์รในปัจจุบนัเป็นประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี จะเป็นขอ้เท็จจริงมากกว่า 

และยิ่งกวา่นั้นจะประโยชนก์บัองคก์รมากกวา่การท่ีไปสืบคน้สาเหตุจากพนกังานท่ีลาออกไปจากองคก์รแลว้ 

 ผูศึ้กษาไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ(Primary Data) ซ่ึงเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูล

จากพนกังานปัจจุบนัท่ียงัคงทาํงานอยู่ในบริษทั สาํนกังานกฎหมายและภาษีเคเอ็นแซท จาํกดั จาํนวน 10 คน ทั้งน้ี 

เพ่ือจะนาํขอ้มูลจากการศึกษาในคร้ังน้ีมาสร้างความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กรเพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

พนกังานลาออกในอนาคต 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัโดยใชวิ้ธีวิจยัแบบผสมผสาน(Mixed Methods Research) โดยใชท้ั้งวิธีวิจยัเชิง

ปริมาณ(Quantitative) และวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือใหเ้ห็นภาพรวมโดยการมองจากหลายแง่มุม 

เพราะ แต่ละวิธีต่างกมี็ทั้งจุดอ่อนและจุดแขง็ เช่น การวิจยัเชิงปริมาณมีจุดอ่อนท่ีไม่ใหค้วามสาํคญักบัมุมมองของ

คน ในแต่ก็มีจุดแขง็ท่ีสามารถวดัส่ิงท่ีตอ้งการศึกษาออกมาเป็นตวัเลขได ้ในขณะท่ีการวิจยัเชิงคุณภาพมีจุดอ่อนท่ี

ไม่สามารถวดัส่ิงท่ีศึกษา ออกมาเป็นตวัเลขได ้แต่มีจุดแขง็ท่ีการใหค้วามสาํคญักบัมุมมองความรู้สึกและปฏิกิริยา
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ของคนใน ดงันั้นถา้ใชวิ้ธีมากกวา่หน่ึงวิธียอ่มจะช่วยใหภ้าพของปรากฏการณ์ท่ีศึกษาชดัเจนข้ึนและไดค้าํอธิบายท่ี

เหมาะสมมากข้ึน ประกอบดว้ยแบบแบบสอบถาม(Questionnaire) และการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจลาออกของพนกังานใน บริษทั 

สาํนกังานกฎหมายและภาษี เคเอน็แซท จาํกดั และจะมีลกัษณะคาํถามหรือบรรยากาศในการสมัภาษณ์เป็นการ

พูดคุยสนทนาเป็นธรรมชาติ (Naturalistic Inquiry) เพ่ือลดความตึงเครียด และดึงความรู้สึกนึกคิดของผูถู้กสัมภาษณ์

ออกมาอยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่ปิดกั้น เพ่ือท่ีจะไดท้าํการแกไ้ขและป้องกนั รักษา พนกังานท่ีมีประสิทธิภาพใหค้งอยู่

ต่อไป และเพ่ือใหก้ารสมัภาษณ์ครอบคลุมวตัถุประสงคข์องงานวิจยัและปัจจยัหลกั 

 

ผู้ศึกษาได้ทําการกาํหนดกรอบในการศึกษา (Outline) ออกเป็น 3 ส่วน ดงันี ้

     ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของพนกังาน 

มีลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิด (Close-Ended Question) โดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงมี

เกณฑใ์นการกาํหนดค่านํ้าหนกัของการประเมินเป็น 5 ระดบัตามวิธีของลิเคิร์ท (Five-Point Likert Scales)แบ่งระดบั

ความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานและองค์กรเป็นการวดัขอ้มูลในแบบอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) 

ซ่ึงกาํหนดค่าระดบัการใหค้วามสาํคญัตามหลกัเกณฑ ์และ เป็นคาํถามท่ีจะไม่ทาํใหผู้ใ้หข้อ้มูลเกิดความรู้สึกไม่อยาก

ตอบหรือจะทาํใหผู้ใ้หข้อ้มูลเกิดความเส่ือมเสียหรืออบัอาย 

     ส่วนที่ 2 เป็นคาํถามคดักรองสาํหรับผูถู้กใหส้ัมภาษณ์ ประวติั และระยะเวลาในการดาํเนินงานในองคก์ร ใชภ้าพ

พรรณนาเพ่ือใหเ้ห็นภาพรวมในขั้นแรกผูศึ้กษาจะใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัความถึงพอใจท่ีมีใหก้บัองคก์ร  เพ่ือนาํมา

แกไ้ขปรับปรุง ป้องกนัเพ่ือนาํมาสร้างความรู้สึกท่ีดีของตวับุคลากรต่อองคก์รต่อไป 

      ส่วนที่ 3 ท่ีจะนาํไปสร้างความผกูพนัธ์หรือความภกัดีต่อองคก์รนั้น  

คือ ถามถึงปัญหาท่ีไดเ้จอในการทาํงานท่ีตนเองรับผิดชอบอยู่ ว่าองค์กรนั้นมีส่วนช่วยในการจดัการกบั

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดดี้พอแลว้หรือไม่ และในเม่ือรู้ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนแลว้ก็จะสามารถหาวิธีแกไ้ขและป้องกนัไดอ้ยา่ง

ทันท่วงที อาจจะตัดกระบวนการบางส่วนออกหรือแก้ไขปรับปรุง และผูศึ้กษาคาดหวงัว่าจะส่งผลให้องค์กร

ขบัเคล่ือนไปสู่ในทิศทางท่ีดียิ่งข้ึนไปในท่ีสุด 

 

ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

จากการท่ีผูศึ้กษาไดศึ้กษาจากการสมัภาษณ์ และเกบ็แบบสอบถามจากบุคลากรภายในองคก์รครบทุกคน

แลว้นั้น การท่ีบุคลากรในบริษทัเกิดความพึงพอใจ หรือมีความภกัดีต่อองคก์ร หรือไม่นั้น เกิดข้ึนไดจ้ากหลายปัจจยั 
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ซ่ึงหวัหนา้งานเป็นส่วนท่ีมีบทบาทสาํคญัท่ีสุด ในการท่ีจะสร้างใหลู้กนอ้งหรือบุคลากรในองคก์รรับรู้ ไปจนถึงมี

ความรู้สึกรัก และผกูพนัต่อองคก์รได ้ซ่ืงหากจะพูดถึงสาเหตุท่ีทาํใหบุ้คลากรตดัสินใจลาออกนั้น เกิดข้ึนไดใ้น

หลากหลายปัจจยัดว้ยกนั ทั้งปัจจยัในร่ืองของส่ิงแวดลอ้มในการทาํงาน ประกอบดว้ย หวัหนา้งาน เพ่ือนร่วมงาน 

สถานท่ีหรือบรรยากาศในการทาํงาน ไปจนถึงปัจจยัส่วนตวัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจหรือส่งผล ใหเ้กิดความรู้สึกวา่ 

ภกัดีต่อองคก์รหรือไม่ 

 แต่จากการท่ีตวัผูวิ้จยัไดล้งมือไปทาํการศึกษาคน้ควา้ จาการสมัภาษณ์ และการใชแ้บบสอบถามแลว้นั้น

พบวา่ 9จาก10คน ไดก้ล่าวถึงปัญหาในเร่ืองเดียวกนั กคื็อในเร่ืองของการขาดการฝึกอบรมท่ีองคก์รนั้นยงัไม่

ตอบสนองใหก้บัพนกังานไดดี้เท่าท่ีควร รองลงมา8จาก10คน ไดก้ล่าวถึงในเร่ืองเดียวกนัในเร่ืองของงานท่ีแบ่ง

หนา้ท่ีกนัในแต่ละส่วนชดัเจนจนเกินไปจนขาดการทาํงานร่วมกนัเป็นทีมในบางคร้ัง และอีกเร่ืองนึงท่ีพนกังานเก่าท่ี

ทาํงานกบัองคก์รมานานไดก้ล่าวถึงในเร่ืองเดียวกนักคื็อขั้นตอนในการคดัเลือก สรรหา บุคลากรใหม่ เขา้มาทาํงาน

ในระบบอุปถมั จากท่ีผา่นมาท่ีไม่เป็นผลดีต่อองคก์ร การลาออกในแต่ละคร้ังส่งผลกระทบต่องานในแต่ละส่วน ทั้ง

ในแง่ของเวลาท่ีเพ่ิมมากข้ึน และ จาํนวนท่ีตอ้งรับผดิชอบตามลาํดบั 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

ความจงรักภกัดีต่อองคก์รของพนกังานนั้นเป็นความรู้สึกและการแสดงออกของพนกังาน ซ่ึงเคารพต่อ

องคก์ร มีความเตม็ใจปฏิบติังานและอุทิศตนต่อองคก์ร มีความผกูพนัมีความรู้สึกเป็นเจา้ของ มีความตอ้งการเป็น

ส่วนหน่ึงขององคก์รการท่ีบุคคลมีความผกูพนัต่อองคก์รภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององคก์รรู้สึก เป็นเจา้ของมี

ความตั้งใจจะทาํงานอยูก่บัองคก์รน้ีตลอดไป ทั้งน้ีความจงรักภกัดีต่อองคก์รมีมิติแบ่งออกเป็น 3 ดา้นไดแ้ก่ ดา้น

พฤติกรรมท่ีแสดงออก (Behavioral aspect) เป็น การแสดงออกถึงความไม่อยากยา้ยไปจากบริษทัความตอ้งการท่ีจะ

ยา้ยตามบริษทั เม่ือบริษทัยา้ยไปท่ีอ่ืน ปรารถนาท่ีจะคงความเป็นสมาชิกของบริษทัตลอดไปดา้นความรู้สึก 

(Affective aspect) เป็นความรักท่ีจะทาํงานกบับริษทั รู้สึกวา่ ตนเองมีความสาํคญัต่อบริษทัและยินดีมีส่วนร่วมทุก

กิจกรรมของบริษทั ซ่ึงเปรียบเสมือนทุกคนเป็นครอบครัว และ ดา้นการรับรู้ (Cognitive aspect) เป็นความเช่ือมัน่ 

และไวว้างใจในบริษทั มีความรู้สึกโดยตรงวา่ มีความจงรักภกัดีต่อบริษทั มีทศันคติเชิงบวกต่อคุณค่าและเป้าหมาย

ของบริษทั ดงันั้น หากพนกังานเกิดความจงรักภกัดีต่อองคก์รแลว้ องคก์รจะประสบผลสาํเร็จและบรรลุจุดหมาย

ปลายทางท่ีกาํหนดได ้
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ภาคผนวก 

แบบสอบถาม 

แบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ ของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบังาน และปัจจยัดา้นองคก์ร 7 ดา้น ไดแ้ก่ กระบวนการสรรหา ความสมัพนัธ์ต่อหวัหนา้งาน 

ความสมัพนัธ์ต่อเพ่ือนร่วมงาน โอกาสและความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน ผลตอบแทน และสวสัดิการ ความ

ผกูพนัท่ีมีต่อองคก์ร 

ส่วนที่2 เป็นการใหแ้สดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ โดยมีลกัษณะเป็นคาํถามปลายเปิด (Open-Ended 

Question) 

ส่วนที่1 

แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจลาออกของผูต้อบแบบสอบถาม  

คําช้ีแจง: กรุณาประเมินลกัษณะงานและส่ิงแวดลอ้มในการปฏิบติังานของท่านวา่ท่านเห็นดว้ยกบั ขอ้ความต่อไปน้ี

มากนอ้ยเพียงใด โดยใส่เคร่ืองหมาย √ ใหต้รงกบัความคิดเห็นของท่าน  

Table 1 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ กระบวนการสรรหา 

 

ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อความพงึพอใจ 

ระดบัความเห็น ไม่สามารถ

ประเมนิได้ 
5 4 3 2 1 

กระบวนการสรรหา 

1.1 ท่านไดท้าํงานในลกัษณะงานท่ีท่านไดแ้สดงความ

จาํนงกบับริษทัวา่เป็นงานท่ีท่านสนใจท่ีจะทาํ 

      

1.2 งานท่ีท่านทาํอยูเ่หมาะสมกบัความรู้ความสามารถ 

ของท่าน 

      

1.3 งานท่ีท่านทาํมีความทา้ทาย ไม่น่าเบ่ือ       

1.4 ลกัษณะงานและบทบาทหนา้ท่ีซ่ึงท่านไดรั้บ 

มอบหมายมีความน่าสนใจ 
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Table 2 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ ความสัมพนัธ์ต่อหัวหน้างาน ความสัมพนัธ์ต่อเพ่ือนร่วมงาน 
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   Table 3 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ ผลตอบแทนและสวสัดกิาร ความผูกพนัที่มใีห้กบัอง์กร 

 

ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อความพงึพอใจ 

ระดบัความเห็น ไม่สามารถ

ประเมนิได้ 
5 4 3 2 1 

ความสัมพนัธ์ต่อหัวหน้างาน 

2.1 ท่านรู้สึกวา่หวัหนา้งานของท่านมีความยติุธรรม       

2.2 หวัหนา้งานช่วยแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการ

ทาํงานได ้

      

2.3 ท่านมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัหวัหนา้งาน       

2.4 หวัหนา้งานของท่านมกัจะมีการให ้Feedbackและ

คาํแนะนาํเก่ียวกบัการปฏิบติังานของท่านอยูเ่สมอ 

      

ความสัมพนัธ์ต่อเพ่ือนร่วมงาน 

3.1 ท่านและเพ่ือนร่วมงานทาํงานร่วมกนัไดเ้ป็นอยา่งดี       

3.2 ท่านสามารถปรึกษากบัเพ่ือนร่วมงานไดเ้สมอทั้งดา้นการ

ทาํงานและเร่ืองส่วนตวั 

      

3.3 ท่านรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงในทีมในการทาํงานร่วมกบั เพ่ือน

ร่วมงาน 

      

3.4 เพ่ือนร่วมงานมีส่วนช่วยใหท่้านเกิดกาํลงัใจในการมา

ทาํงาน 

      

โอกาสและความก้าวหน้าในการปฏิบัตงิาน 

4.1 บริษทัสนบัสนุนใหพ้นกังานเขา้รับการอบรบสมัมนา

อยา่งเหมาะสมและสมํ่าเสมอ 

      

4.2 ท่านมีโอกาสไดรั้บการฝึกอบรมอยา่งสมํ่าเสมอ       

4.3 องคก์รมีการจดัโปรแกรมและใหโ้อกาสในการพฒันา

ทกัษะความรู้ในรูปแบบต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง 

      

4.4 ท่านคิดวา่ระบบวธีิในการเล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่งของ

บริษทัมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่2  

 

ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อความพงึพอใจ 

ระดบัความเห็น ไม่สามารถ

ประเมนิได้ 
5 4 3 2 1 

ผลตอบแทนและสวสัดกิาร 

5.1 ท่านคิดวา่เงินเดือนท่ีท่านไดรั้บเหมาะสมกบั

ความสามารถและงานท่ีท่านรับผดิชอบ 

      

5.2 ท่านคิดวา่บริษทัมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนmและ

สวสัดิการท่ีดี 

      

5.3 ท่านพอใจในกระบวนการพิจารณาการข้ึนเงินเดือน ของ

พนกังาน 

      

5.4 บริษทัมีการบริหารจดัการในดา้นค่าตอบแทนและ

สวสัดิการต่างๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ 

      

ความผูกพนัทีม่ใีห้กบัอง์กร 

6.1 ท่านรู้สึกวา่งานท่ีท่านทาํเป็นงานท่ีมีความสาํคญัต่อ 

บริษทั 

      

6.2 ท่านยดึถือนโยบายของบริษทั เป็นท่ีตั้ง และปรับใชใ้น

การปฏิบติังาน 

      

6.3 ท่านรู้สึกวา่ท่านมีส่วนในการตดัสินใจท่ีสาํคญัต่อองคก์ร       

6.4 ท่านคิดวา่ระยะเวลาในการอยูร่่วมกบัองคก์รมีผลกบัการ

คงอยูใ่นองคก์รต่อไป 
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แสดงความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะ 

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

................................................................................................... 

 

 

 

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสน้ี 

     จบแบบสอบถาม 
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แนวทางการเพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานของบุคลากร  

เพ่ือรับมือต่อการเปลีย่นแปลงองค์กรในอนาคต 

Guidelines for enhancing personnel performance to cope with future changes in 

the organization 

นันทนัช วมิลไชยจติ* 

Nantanach Wimonchaichit* 

บทคดัย่อ 

     การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพร้อมของบุคลากรต่อการรับมือกบัการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน  

ในรัฐวิสาหกิจนามสมมุติว่า  บริษัทPPP ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดังกล่าวนั้ น  สภาวะการแข่งขันท่ีเพ่ิมสูงข้ึน  

โดยจะมีภาคเอกชนเขา้ร่วมการแข่งขนัในอุตสาหกรรม จากปัญหาดงักล่าวงานวิจยัน้ีจึงมุ่งเนน้เพ่ือหาปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อความพร้อมของบุคลากรในการรับมือกบัการเปล่ียนแปลง โดยใชท้ฤษฎีแนวคิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี

ขององค์การ (Organizational Citizenship Behavior) แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการมีส่วนร่วม (Job Engagement) 

แนวคิดการเปิดกวา้งสําหรับการเปล่ียนแปลงองค์กร (Openness to Organizational Change) และแนวคิดทฤษฎี

พฤติกรรมองค์การ (Organizational Bbehavior) การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยการวิจยั 

เชิงปริมาณใชวิ้ธีการเกบ็ขอ้มูลจากแบบสอบถาม และนาํมาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย และร้อยละ ส่วนการวิจยัเชิงคุณภาพ

ใชวิ้ธีการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และนาํมาวิเคราะห์ดว้ยแผนภูมิกา้งปลา(fishbone diagram) จากนั้น 

นาํขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาวิเคราะห์ร่วมกนั เพ่ือหาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพร้อมของบุคลากร และ

เสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหา  
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ABSTRACT 

 This research aimed to study the openness and readiness of employees for environmental and organizational 

changes in the PPP state enterprises (pseudonym), where such changes are higher competition through entrance of for-profit 

organizations. This research focused on identifying factors that may affect employees’ openness and readiness for change. 

This research used theories of organizational citizenship behavior (OCB), job Engagement, organizational behavior and the 

concept of openness to organizational change and it embraced both quantitative and qualitative research. For the quantitative 

research, data were collected through questionnaire and analyzed by means of frequencies, percentage, and means.  

The qualitative research was concreted using an in-depth interview as the main data collection method and analyzed it with 

a fishbone diagram. The final stage of analysis brought together the results of both quantitative and qualitative research to 

identify factors and gain better understanding about the problem related to openness to change. Finally, this research proposed 

practical solutions to solve the problem. 

 

Keywords: organizational change, openness to organizational change, job Engagement, organizational behavior 

 

บทนํา 

     จากสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของเทคโนโลยี นวตักรรม 

สินคา้ทดแทนหรือสินคา้ทางเลือก ส่งผลให้การบริโภคมีปริมาณการใชล้ดลงจากเดิม รวมถึงนโยบายของภาครัฐ 

ท่ีมีการปฏิรูปอุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัว และลดการซํ้ าซ้อนด้านแผนการลงทุน  

ซ่ึงในปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณาขอความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี และในอนาคตอุตสาหกรรมน้ี 

จะมีความเป็นเสรีมากข้ึน กล่าวคือ อนุญาตใหภ้าคเอกชนสามารถเขา้มาสู่อุตสาหกรรมไดอ้ยา่งอิสระ (อยูใ่นระหวา่ง

การศึกษาดูงานและปรึกษาหารือในอุตสาหกรรม คาดการณ์วา่ในระยะแรกจะทดลองใชใ้นกลุ่มอุสาหกรรม EEC ก่อน)  

     ในดา้นปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในเน่ืองจากในปัจจุบนับุคลากรของ บริษทั PPP ยงัมีวิถีการทาํงานแบบเดิมๆ คือ 

บุคลากรบางคนยังขาดความกระตือรือร้นในการทํางาน ขาดการพัฒนาตนเอง เ ม่ือเทียบกับภาคเอกชน 

ท่ีมีความกระตือรือร้น พร้อมท่ีจะพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา มีขั้นตอนการทาํงานท่ีไม่ซบัซอ้น (เน่ืองจากภาคเอกชน

มีการแข่งขนัท่ีสูง) หากในอนาคตภาคเอกชนเขา้มาในอุตสาหกรรมอย่างสมบูรณ์ แลว้บุคลากรของบริษทั PPP ยงั

ไม่มีการเปล่ียนแปลง หรือยงัมีวิธีการทาํงานแบบเดิมๆ อยู ่ในอนาคตคู่แข่งขนัอาจจะบทบาทมากกวา่บริษทั PPP 
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     จากการเปล่ียนแปลงดงักล่าว ทาํใหผู้บ้ริหารเกิดความกงัวลถึงความพร้อมของบุคลากรท่ีจะร่วมเปล่ียนแปลงไป

กบัองค์กร ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงทาํแบบสอบถามนาํรอง เพ่ือหาขอ้เท็จจริงว่าปัญหาดงักล่าวเป็นปัญหาท่ีแทจ้ริงหรือไม่ 

โดยพัฒนาแบบสอบถามจากแนวคิดการเปล่ียนแปลงองค์กร (Organizational Change) ทําการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

จากผูบ้ริหารทุกระดบั จาํนวน 20 ท่าน  

     จากผลสาํรวจพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นดงัต่อไปน้ี  

ตารางท่ี 1 แสดงถึง ผลแบบสอบสาํรวจ เพ่ือเป็นขอ้มูลสนบัสนุนปัญหา 

ข้อคําถาม คะแนน ระดบั 

1. จากคาํวา่การเปล่ียนแปลงดงักล่าว ท่านคิดวา่องคก์รพร้อมต่อการเปล่ียนแปลง 3.05 ปานกลาง 

2. จากคาํว่าการเปล่ียนแปลงดงักล่าว ท่านคิดว่าบุคลากรภายในองคก์รพร้อมต่อ

การเปล่ียนแปลง 
3.30 ปานกลาง 

3. จากคาํว่าการเปล่ียนแปลงดงักล่าว ท่านคิดว่าเคร่ืองมือท่ีมีอยู่นั้น พร้อมต่อการ

เปล่ียนแปลง เช่น ระบบต่างๆ เทคโนโลยี เป็นตน้ 
3.15 ปานกลาง 

4. องคก์รมีการประเมินความพร้อมอยูเ่สมอ 3.35 ปานกลาง 

5. องคก์รมีการวางแผนเพ่ือรับมือต่อการเปล่ียนแปลงในอนาคต 3.40 ปานกลาง 

6. ท่านคิดวา่บุคลากรในองคก์รมีทกัษะ ความรู้ ความสามารถต่อการเปล่ียนแปลง 3.45 มาก 

7. ท่านมีความยินดีท่ีจะเปล่ียนแปลงตนเอง 3.65 มาก 

8. ท่านมีการประเมิน เพ่ือพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 3.20 ปานกลาง 

9. ท่านมีการปรับปรุง และเปล่ียนแปลงตนเองอยา่งสมํ่าเสมอในการทาํงาน 3.55 มาก 

10. ท่านมีความเตม็ใจท่ีจะรับฟังขอ้เสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงตนเอง 3.60 มาก 

11. ท่านมีการปรับตวัต่อสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 3.65 มาก 

12. ท่านมีการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ เพ่ือพฒันาตนเอง 3.50 มาก 

13. ท่านมกัจะนาํเสนอแนวความคิดในรูปแบบใหม่ๆใหก้บังานท่ีท่านไดรั้บมอบหมาย 3.25 ปานกลาง 

รวม 3.39 ปานกลาง 

หมายเหตุ  นอ้ยท่ีสุด = 1.00 - 1.80, นอ้ย = 1.81 - 2.60, ปานกลาง = 2.61 - 3.40, มาก = 3.41 - 4.20, มากท่ีสุด = 4.21 - 5.00 

     สรุปผลแบบสาํรวจทศันคติบุคลากรภายในองคก์ร พบว่า องคก์รและบุคลากรมีความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลง 

อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.39 แสดงให้เห็นว่า บุคลากรยงัมีความพร้อมไม่เพียงพอ หากองค์กร 

ตอ้งมีการแข่งขนักบัภาคเอกชน ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา เพ่ือคน้หาวิธีการใดๆ ท่ีจะสามารถทาํใหบุ้คลากร

ในองคก์รมีความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
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ทบทวนวรรณกรรม 

     การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. แนวคิดพฤตกิรรมการเป็นสมาชิกที่ดขีององค์การ (Organizational Citizenship Behavior หรือ OCB) 

      ปาริชาติ จนัทร์งาม (2555) ไดใ้หค้วามว่า พฤติกรรมของบุคลากรปฏิบติังานนอกเหนือจากหนา้ท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบ

หลกั บุคลากรปฏิบติังานดว้ยความเต็มใจ เช่น การตรงต่อเวลา การมีจิตอาสา การเสนอความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์เป็นตน้ 

เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์ารโดยไม่หวงัผลตอบแทน หรือรางวลัใด  ๆทั้งส้ินจากองคก์ร 

     Greenberg and Baron (1997 อา้งอิงใน แพรภทัร ยอดแกว้, 2555) ไดแ้บ่งพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ

ออกเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 

 1. พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (Altruism) หมายถึง เป็นพฤติกรรมการช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน  

การช่วยเหลือลูกคา้ ความสมคัรใจท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้นเม่ือมีปัญหาในการทาํงาน รวมทั้งพฤติกรรมการเอ้ือเฟ้ือ และ

ไม่บ่น เช่น การใหค้าํแนะนาํพนกังานใหม่ 

 2. พฤติกรรมการคาํนึงถึงผูอ่ื้น (Courtesy) หมายถึง ท่าทางหรือการแสดงออกแสดงออกมาในการเคารพนอบ

นอ้มกบับุคคลอ่ืน เพ่ือขจดัปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต เช่น การปรึกษาเพ่ือนร่วมงานก่อนท่ีจะลงมือทาํ 

 3. พฤติกรรมการมีความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) หมายถึง ความอดทนอดกลั้นต่อปัญหา อุปสรรค

ในการปฏิบติังานและแรงกดดนัต่างๆ โดยไม่มีการเรียกร้อยใดๆ  

 4.  พฤติกรรมการใหค้วามร่วมมือ (Civic Virtue) หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรับผิดชอบในหนา้ท่ี

ของตนเอง และเขา้ร่วมในกิจกรรม โครงการ กระบวนการ การแสดงความคิดเห็นภายในองคก์ร 

 5.  พฤติกรรมความสํานึกในหนา้ท่ี (Conscientiousness) หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรับผิดชอบ

และมีส่วนร่วม ในการดาํเนินงานขององค์กร เช่น มีส่วนร่วมสนใจเขา้ร่วมประชุม เก็บความลบั มีความรู้สึกตอ้งการ

พฒันาองคก์าร แสดงความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะท่ีเหมาะสมกบัองคก์ร 

2. แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วม (Job Engagement) 

     พนิดา วชัระรังสี และพชัร พิลึก  (2556) ไดก้ล่าวความหมายการมีส่วนร่วมว่า การท่ีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีเขา้

ร่วมกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อเป้าหมาย วตัถุประสงค์ขององค์กร เช่น การเขา้ร่วมการ

วางแผน การเขา้ร่วมปฏิบติังาน การเขา้ร่วมตรวจสอบ และการเขา้ร่วมปรับปรุงแกไ้ข เป็นตน้  

     ธนวฒัน ์คาํภีลานนท ์(2550) ไดท้าํการศึกษารูปแปปการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 รูปแบบ ดงัน้ี 

              1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1.ริเร่ิมตัดสินใจ  

2.ดาํเนินการตดัสินใจ 3.ตดัสินใจลงมือปฏิบติัการ 

              2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ (Implementation) ประกอบไปดว้ยการสนบัสนุน ทางดา้นทรัพยากร 

การเขา้ร่วมในการบริหารและการประสานขอความร่วมมือ  
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             3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ทางดา้นต่าง ๆ ประกอบไปดว้ย ผลประโยชน์ทางดา้นวสัดุ 

ผลประโยชนท์างสงัคมและผลประโยชนส่์วนบุคคล   

             4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) เก่ียวกบัการควบคุมและการตรวจสอบ การดาํเนินกิจกรรม

ทั้งหมด และเป็นการแสดงถึงการปรับตวัในการมีส่วนร่วมต่อไป 

3. แนวคิดการเปิดกว้างสําหรับการเปลีย่นแปลงองค์กร (Openness to Organizational Change) 

     ปณิธี อาํพนพนารัตน์ (2558) ไดใ้หค้วามหมายว่า การเปล่ียนแปลงเป็นการกระทาํอยา่งหน่ึงท่ีองคก์รพยายามทาํ

ให้โครงสร้างและระบบการปฏิบติังานทั้งหมดอยู่ในภาวะท่ีดีท่ีสุด หากมีการเปล่ียนแปลงใหม่เกิดข้ึนจะส่งผล

กระทบต่อองคก์ร ในการเปล่ียนแปลงนั้นอาจจะอยู่ในรูปแบบของวิธีการดาํเนินงาน  เทคโนโลยี ทกัษะ นวตักรรม 

เป็นตน้ องคก์รพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงหรือไม่ และพยายามสร้างให้เป็นจุดแข็ง โดยคาดว่าจะกา้วหนา้มากกว่า

องคก์รอ่ืนๆ มี 4 ลกัษณะ ดงันี ้

 1. การเปล่ียนแปลงกระบวนการปฏิบติังาน (Process change) หมายถึง การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างคน 2 

คนข้ึนไป ในขั้นตอนการส่งมอบหรือส่งต่องาน แต่ละองคก์รจะมีกระบวนการการปฏิบตัิงาน ผลลพัธ์ของ

กระบวนการการปฏิบติัหน่ึง จะส่งผลต่อการปฏิบติังานของอีกกระบวนการหน่ึง และในบางคร้ังกระบวนการ

การปฏิบติัย่อยสวนทางกับทิศทางหลกัขององค์กรท่ีมุ่งเปล่ียนแปลงองค์กรสู่การบรรลุ วิสัยทศัน์ การเปล่ียนแปลง

กระบวนการการปฏิบติังาน มุ่งให้ทุกกระบวนการเช่ือมต่อกนัไดส้นิทแบบไร้ตะเข็บหรือรอยต่อ (seamless) และ 

มุ่งใหทุ้กกระบวนการมีการสอดประสานกนั (alignment) ในทิศทางท่ีต่างเอ้ือใหอ้งคก์รบรรลุวิสยัทศันท่ี์ตั้งไว ้

 2. การเปล่ียนแปลงระบบ (system change) หมายถึง กลุ่มของวิธีปฏิบติังาน (procedure) ท่ีผูกพนักนั

เป็นร่างแห แต่สามารถแยกออกมาเป็นกลุ่มได ้เช่น ระบบการบุคคล ระบบใหร้างวลัและลงโทษ ระบบรับพนกังาน

ใหม่ ระบบความปลอดภยัในการปฏิบติังาน เป็นตน้ การเปล่ียนแปลงระบบการปฏิบติังานระบบใดระบบหน่ึงอาจทาํได้

อย่างขุดรากถอนโคน โดยไม่ส่งกระทบระบบอื่นๆ หรือกระทบองค์กรโดยรวมเลยก็ได ้เช่น โรงพยาบาล

หน่ึงอาจเปล่ียนระบบการใส่รหัสเรียกช่ือโรค โดยท่ีไม่มีผลอะไรต่อผูรั้บบริการเลย เป็นตน้ 

 3. การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง (structure) หมายถึง ผงัองค์กรหรือเคา้โครงการการปฏิบติังานร่วมกนั 

ของบุคลากรในองค์กร โครงสร้างองค์กรเป็นแผนผงัการจดัลาํดบัชั้น การบงัคบับญัชา จดัสายการบงัคบับญัชา  

สายการปรึกษาประสานงาน แบ่งตําแหน่งหน้าท่ี กําหนดอาํนาจดําเนินงานให้แต่ละตําแหน่งแต่ละหน้าท่ี  

ในปัจจุบนัการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์รมกัส่งผลใหมี้การยบุเลิก ควบรวม และ ปลดคน และเลิกจา้ง  

 4. การเปล่ียนแปลงองคก์ร (organizational change) หมายถึง องคก์รนอกจากจะเป็นหน่วยพ้ืนฐานของธุรกิจ 

ยงัเป็นหน่วยพ้ืนฐานของวฒันธรรม (culture) ซ่ึงเป็นแบบแผนพฤติกรรมของการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคลากร 

ในองค์กร วฒันธรรมสร้างข้ึนมาจากการสนทนา เจรจา สัญญา แลกเปล่ียนจนเป็นแบบแผนหรือเป็นเอกลกัษณ์ 

(identity) ของบุคลากรในองคก์ร 

 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 682



     4. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัพฤตกิรรมขององค์กร (Organizational Behavior) 

     ศิริพร สอนไชยา (2557) ใหค้วามหมายของพฤติกรรมขององคก์รว่า  พฤติกรรมองคก์ารเป็นการศึกษาพฤติกรรมของ

มนุษยใ์นองค์การอย่างเป็นระบบ ทั้งพฤติกรรมระดบับุคคล กลุ่ม และองค์การ  โดยใชค้วามรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์  

ซ่ึงความรู้ท่ีไดส้ามารถนาํไปใชใ้นการเพ่ิมผลผลิตและความพึงพอใจของบุคลากร อนันาํไปสู่การเพ่ิมประสิทธิผลของ

องคก์ารในภาพรวม  

     องคก์ารต่างๆไม่วา่จะเป็นองคก์ารของรัฐหรือองคก์ารธุรกิจต่างมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญั ดงัต่อไปน้ี 

1. จุดมุ่งหมายองค์การ  (Organization Goal) หมายถึง เป้าประสงค์ของการบริหารท่ีองค์การตอ้งการทาํให้

สาํเร็จ 

2. โครงสร้างขององคก์าร (Organization Structure) หมายถึง ระบบของงาน การรายงาน และความสมัพนัธ์

ของอาํนาจหนา้ท่ีต่างๆในการดาํเนินงานขององคก์ารนั้นๆ  

3. บุคคล ( People ) ในแต่ละองคก์ารยอ่มประกอบดว้ยบุคคลหลาย  ๆคน มาทาํงานร่วมกนั ซ่ึงบุคคลและองค์การ

ต่างมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั บุคคลจะถูกองค์การคาดหวงัเก่ียวกบัความพยายาความสามารถ  

ความจงรักภกัดีต่อองค์การ ทกัษะ การทุ่มเทเวลาและศกัยภาพ  

4. สภาพแวดลอ้มขององคก์าร (Organization Environment) หมายถึง แรงผลกัดนัต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อ

การบริหารจดัการองค์การ ซ่ึงประกอบดว้ยสภาพแวดลอ้มทัว่ไปสภาพแวดลอ้มท่ีมีผลโดยตรงต่อ 

การดาํเนินงานขององคก์าร และสภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร 

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง  

     ชุติมา ชุติชิวานนัท ์(2554 : 48) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร (Organizational Citizenship 

Behavior) ท่ีมีผลต่อองคก์ารแห่งการเรียนรู้ (Learning Organizational) กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจผูใ้หบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของโดยรวม เท่ากบั 4.13 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เฉล่ียโดยรวม เท่ากบั 0.52 โดยมีระดบัพฤติกรรมอยู่ในระดบัสูง พนกังานมีความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั มีความ

เคารพการตดัสินใจของเพ่ือนร่วมงาน ยอมรับฟังขอ้โตแ้ยง้ รวมถึงการใหค้วามร่วมมือ เคารพกฎระเบียบขององคก์ร 

     อรนิษฐ์  แสงทองสุข (2559 : 83) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนกังานระดบั

ปฏิบัติการท่ีปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย พบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ  

อยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย 1.ด้านผลตอบแทน 2.ด้านกระบวนการ 3.ด้านการได้รับการสนับสนุน  

4.ด้านพฤติกรรมการช่วยเหลือผู ้อ่ืน ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีในองค์การ อยู่ในระดับมาก 

ประกอบดว้ย 1.ดา้นพฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น 2.ดา้นพฤติกรรมการคาํนึงถึงผูอ่ื้น 3.ดา้นพฤติกรรมความอดทน

อดกลั้น 4.ดา้นพฤติกรรมการใหค้วามร่วมมือ 5.ดา้นพฤติกรรมการใหค้วามร่วมมือ 

     พนิดา วชัระรังสี และพชัร พิลึก (2556 : 69) ศึกษาเร่ือง การรับรู้และการมีส่วนร่วมการประกนัคุณภาพการศึกษา

ของอาจารย ์คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถมัภ ์และคณะบริหารธุรกิจ 
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วิทยาลัยราชพฤกษ์ พบว่า โดยรวมการรับรู้และการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาของประชากร  

มีความสมัพนัธ์กนัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 0.843 และมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั 

     เปลวเทียน เสือเหลือง (2557 : 81) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมและความผูกพนัต่อองค์กรท่ีส่งผลต่อการแสดง

พฤติกรรมอันพึงประสงค์ของพนักงาน กลุ่มอุตสาหกรรมยางรถยนต์ พบว่า การมีส่วนร่วมของพนักงาน  

ใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองการฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียท่ี 3.51 รองลงมาเร่ืองการรับรู้ข่าวสาร 

อยู่เสมอ มีค่าเฉล่ีย 3.75 และความรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองงาน มีค่าเฉล่ีย 3.69 โดยระดบั

ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 

     นางสาวภาพิมล วิสาโรจน์และ รศ.แอนนา จุมพลเสถียร (2558 : 4) ศึกษาเร่ือง การปรับเปล่ียนองค์กรของ

สถานีโทรทัศน์เนชั่น จากทีวีดาวเทียมไปสู่ดิจิทัลทีวี พบว่า การปรับเปล่ียนองค์กรของสถานีโทรทัศน์เนชั่น  

ไดมี้การปรับเปล่ียน การลงทุนดา้นทรัพยากรมนุษย การใหค้วามสาํคญักบัทกัษะความรู้ความสามารถของ บุคลากร 

การปฏิบติังานเป็นทีม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การพฒันาในดา้นต่างๆ เช่น นวตักรรม เทคโนโลยี พฒันาช่องทาง 

การส่ือสาร เคร่ืองมือใหม่ๆ ปรับเปล่ียนเน้ือหาใหม่ เป็นตน้ ในการเปล่ียนแปลงทั้งหมดหรือบางส่วนของ องคก์าร

อาจเกิดข้ึนไดใ้นรูปแบบของการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์ โครงสร้าง กลยุทธ์ การออกแบบงาน เทคโนโลยี 

วฒันธรรม และสมาชิกองคก์าร 

     ปณิธี อาํพนพนารัตน ์(2558 : 120) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพร้อมการเปล่ียนแปลงของบุคลากรสายวิชา

ในกลุ่มมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา่ ความคิดเห็นความฉลาดทาง

อารมณ์ของบุคลากรสายวิชาการ มีค่าเฉล่ีย 4.43 ความคิดเห็นการรับรู้พฤติกรรมผูน้าํของบุคลากรสายวิชาการ  

มีค่าเฉล่ีย 4.06 ความคิดเห็นความผกูพนัในองคก์รของบุคลากรสายวิชาการ มีค่าเฉล่ีย 4.00 ความคิดเห็นความพร้อม

การเปล่ียนแปลงองคก์รของบุคลากรสายวิชาการ มีค่าเฉล่ีย 4.20 เป็นตน้ 
 

วธีิการวจิยั 

     ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซ่ึงมีกระบวนการดงัน้ี 

      1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 1.1 การวิจยัเชิงปริมาณใชแ้บบสอบถาม โดยกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งของงานวิจยัคร้ังน้ี คือ บุคลากรของบริษทั 

PPP จาํนวนทั้งส้ิน 29,846 คน กาํหนดระดบัความเช่ือมัน่ 95% ความคลาดเคล่ือนท่ี ± 5% จากสูตร Yamane (1973) 

จะไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 395 ตวัอย่าง ผูวิ้จยัใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างประเภทการสุ่มตวัอย่างโดยไม่ใช้ความ

น่าจะเป็น (Nonprobability sampling) รูปแบบการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota  sampling) เป็นการเลือก

กลุ่มตวัอย่างโดยคาํนึงถึงสัดส่วนองค์ประกอบของประชากร โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างตามสายงาน ซ่ึงทั้งหมด 17 สายงาน 

สายงานละ 23 - 24 คน โดยกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 395 คน นั้นจะใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งความน่าจะเป็น (Probability sampling) 

รูปแบบการเลือกกลุ่มตวัอยา่งเป็นการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple random sampling) 

 1.2 การวิจยัเชิงคุณภาพ ใชก้ารสมัภาษณ์ โดยใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งความน่าจะเป็น (Probability sampling) รูปแบบ

การเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) จาํนวน 7 คน ซ่ึงผูถู้กสัมภาษณ์ 

เป็นมีตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหารถึงระดบัผูป้ฏิบติังาน 
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     2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

 2.1 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยมีการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 395 คน มีลกัษณะโครงสร้างแบบสอบถาม

ประกอบดว้ย 5 ส่วน ดงัน้ี 

- ส่วนท่ี 1 : ขอ้มูลพ้ืนฐาน ลกัษณะคาํถามเป็นแบบปลายปิด (close-ended questions) จาํนวน 5 ขอ้ 

- ส่วนท่ี 2 : พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การองค์การ(Organizational Citizenship Behavior) 

โดยกาํหนดใหล้กัษณะ คาํถามเป็นแบบประเมินค่า (rating scale) 5 ระดบั จาํนวน 10 ขอ้ 

- ส่วนท่ี 3 : แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม (Job Engagement) โดยกาํหนดใหล้กัษณะ คาํถาม

เป็นแบบประเมินค่า (rating scale) 5 ระดบั จาํนวน 10 ขอ้ 

- ส่วนท่ี 4 : การเปล่ียนแปลงองค์กร (Organizational Change) โดยกาํหนดให้ลกัษณะคาํถามเป็น

แบบประเมินค่า (rating scale) 5 ระดบั จาํนวน 13 ขอ้ 

- ส่วนท่ี 5 : ขอ้เสนอแนะ 

 2.2 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยมีการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 7 คน แนวคาํถามสาํหรับการสัมภาษณ์เป็น 

ลกัษณะแบบปลายเปิดสาํหรับสัมภาษณ์ผูบ้ริหารของบริษทั PPP ทั้งน้ีประเด็นขอ้คาํถามและเน้ือหาเป็นชุดเดียวกนั

ครอบคลุม การเลือกผูใ้ห้สัมภาษณ์โดย ไม่ไดพิ้จารณาถึงความแตกต่างดา้นคุณลกัษณะของบุคคล เช่น อายุระดบั

การศึกษา ประสบการณ์ทาํงาน เป็นตน้ จาํนวน 8 ขอ้ 

วธีิการวเิคราะห์ 

1. วิเคราะห์ขอ้มูลจากการเกบ็รวบรวมจากแหล่งขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

2. วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้อ มู ล เ ชิ ง ป ริ ม า ณ  โ ด ย นํา ม า ห า ค่ า เ ฉ ล่ี ย  ( Mean)  แ ล ะ กํา ห น ด เ ก ณ ฑ์ใ น ก า ร อ้า ง อิ ง  

โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั และใชแ้บบมาตราส่วนประมาณค่ามี 5 ระดบั  

3. วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยการจับประเด็นท่ีคลา้ยกันมาอยู่กลุ่มเดียวกัน และทาํการวิเคราะห์ดว้ย 

ผงัแสดงเหตุและผลหรือแผนผงักา้งปลา  

4. การนาํขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาจดัทาํผงัแสดงเหตุและผลหรือแผนผงักา้งปลา เพ่ือทาํการวิเคราะห์

คน้หาสาเหตุของปัญหา และสรุปผล 

ผลการวจิยัและอภิปราย 

     จากการสํารวจแบบสอบถามบุคลากรของบริษทั PPP จาํนวน 395 คน พบวา่  

    ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

1. ขอ้มูลดา้นเพศของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่จะเป็นเพศชาย จาํนวน 227 ท่าน คิดเป็นอตัรา

ร้อยละ 57.5 และเพศหญิง จาํนวน 168 ท่าน คิดเป็นอตัราร้อยละ 42.5 

2. ขอ้มูลดา้นอายุของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่อายุ 21 – 30 ปี  จาํนวน 223 ท่าน คิดเป็นอตัรา

ร้อยละ 56.5 อาย ุ31 – 40 ปี จาํนวน 115 ท่าน คิดเป็นอตัราร้อยละ 29.1 และอาย ุ41 – 50 ปี จาํนวน 

29 ท่าน คิดเป็นอตัราร้อยละ 7.3 
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3. ขอ้มูลดา้นสถานภาพพบว่า ส่วนใหญ่สมรส จาํนวน 223 ท่าน คิดเป็นอตัราร้อยละ 56.5 โสด 

จาํนวน 172 ท่าน คิดเป็นอตัราร้อยละ 43.5 

4. ขอ้มูลระดบัการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่จบปริญญาตรี จาํนวน 219 ท่าน คิดเป็นอตัราร้อยละ 55.4 

ปริญญาโท จาํนวน 122 ท่าน คิดเป็นอตัราร้อยละ 30.9 และตํ่ากว่าปริญญาตรี จาํนวน 53 ท่าน  

คิดเป็นอตัราร้อยละ 13.4 

5. ขอ้มูลระยะเวลาในการปฏิบติังาน พบว่า ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 1 –5 ปี จาํนวน 

190 ท่าน คิดเป็นอัตราร้อยละ 48.1 6 – 10 ปี จํานวน 146 ท่าน คิดเป็นอัตราร้อยละ 37 และ  

11 – 15 จาํนวน 20 ท่าน คิดเป็นอตัราร้อยละ 5.1 

ส่วนที่ 2 : บุคลากรปฏิบติังานนอกเหนือจากหนา้ท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบหลกั ดว้ยความเต็มใจ เช่น การตรงต่อเวลา  

                การมีจิตอาสา การเสนอความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์เป็นตน้ อยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ีย 3.97   

ส่วนที่ 3 : บุคลากรมีส่วนร่วมกบัองค์กรท่ีแสดงออกมาในลกัษณะของการปฏิบติังานร่วมกัน  มีความตอ้งการ   

              ร่วมกนั มีความสนใจร่วมกนั มีเป้าหมายเดียวกนั เขา้มาดาํเนินการแลว้  เสร็จ ตามจุดมุ่งหมายท่ีกาํหนด 

              แลว้รับผลประโยชนร่์วมกนั อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.80  

ส่วนที่ 4 : บุคลากรคิดว่าการเปล่ียนแปลงเป็นการกระทาํอย่างหน่ึงท่ีองค์กรพยายามทาํให ้โครงสร้างและระบบ 

              การปฏิบติังานทั้งหมดอยู่ในภาวะท่ีดีท่ีสุด หากมีการเปล่ียนแปลงใหม่เกิดข้ึนจะส่งผลกระทบต่อองค์กร 

              ในการเปล่ียนแปลงนั้นอาจจะอยู่ในรูปแบบของ วิธีการดาํเนินงาน เทคโนโลยี ทกัษะนวตักรรม เป็นตน้ 

               องคก์รพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงหรือไม่ และพยายามสร้างใหเ้ป็นจุดแข็ง โดยคาดวา่จะกา้วหนา้มากกว่า 

               องคก์รอ่ืนๆ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.90 (รายละเอียดดงัภาคผนวก) 

ส่วนที ่5 : ขอ้เสนอแนะ การปรับทศันคติของคนในองคก์ร เช่น การอบรม การแชร์ประสบการณ์ หรือความรู้ระหวา่งกนั  

   

     สรุปผลสาํรวจแบบสอบถามพบว่า บุคลากรมีความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลง อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.89  

 

จากแผนภาพท่ี 1 แสดงถึงสาเหตุและผลของการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ 

จากการสัมภาษณ์บุคลากรของ บริษทั PPP  จาํนวน 7 คน พบวา่ 

ทาํใหผู้ศึ้กษาเนน้ผลการสาํรวจของขอ้มูลเชิงคุณภาพมากกวา่ผลสาํรวจเชิงปริมาณ เพราะขอ้มูลเชิงคุณภาพ

ทาํให้กลุ่มตวัอย่างสามารถบอกถึงปัญหาไดอ้ย่างแทจ้ริง และผูศึ้กษาสามารถแบ่งสาเหตุของปัญหาไดท้ั้งหมด 4 

กลุ่มใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 
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1. ดา้นบุคลากร ดงัต่อไปน้ี  

 1.1 บุคลากรขาดความรู้ต่างๆ 

 1.2 ทศันคติท่ีแตกต่างกนัในแต่ละยคุ 

 1.3 บุคลากรรุ่นเก่าตอ้งใชร้ะยะเวลามากในการเปล่ียนทศันคติ 

 1.4 การปรับกระบวนการทางความคิดวิธีการทาํงาน 

 1.5 ไม่พร้อมต่อการเปล่ียนแปลง 

2. ดา้นเทคโนโลยี นวตักรรม ดงัต่อไปน้ี 

 2.1 เทคโนโลยีท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 

 2.2 สินคา้ทดแทนหรือสินคา้ทางเลือกมากข้ึน 

 2.3 การปรับตวัใหเ้ท่าทนักบัภาคเอกชน 

 2.4 ขาดเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 

3. ผูบ้งัคบับญัชา ดงัต่อไปน้ี 

 3.1 ผลตอบแทนท่ีไม่ไม่เป็นธรรม 

 3.2 กระบวนการการทาํงานท่ีล่าชา้ 

4. นโยบาย กฎ ระเบียบของภาครัฐ ดงัต่อไปน้ี 

 4.1 วิธีการดาํเนินงานท่ีเปล่ียนแปลงไปตามนโยบายภาครัฐ สงัคม การเมือง  

 4.2 โครงสร้างอุตสาหกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 

จากแผนภาพท่ี 2 แสดงถึงสาเหตุและผลของการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

สรุปผลการวจิยั 

   จากการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาไดท้ั้งหมด 4 กลุ่มใหญ่ๆ ผูศึ้กษาสามารถคน้หาสาเหตุของปัญหาท่ีแทจ้ริงอยู่ 

2 กลุ่มจากใน 4 กลุ่ม คือ 1. ปัญหาเร่ืองบุคลากร และ 2.ปัญหาเร่ืองเทคโนโลยี ดว้ยวิธีการจดัทาํแบบสาํรวจความคิด

เห็นของบุคลากรของบริษทั PPP ทาํใหผู้ศึ้กษาหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาทั้ง 2 กลุ่มดงักล่าว ไดด้งัน้ี  

ทางเลือกที่ 1 การสนับสนุนให้บุคลากรพฒันาตนเอง 

     การสนบัสนุนให้บุคลากรเพ่ิมศกัยภาพให้กบัตนเอง ซ่ึงจะสามารถทาํให้บุคลากรเกิดการเปล่ียนแปลงวิธีการ

ทาํงาน ทศันคติ เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และทกัษะของบุคลากรใหเ้ป็นไปทางท่ีดีข้ึน และสามารถทาํงานได้

ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรูปแบบการดําเนินการได้ ได้แก่ 1. การฝึกอบรม  

2. การส่งไปศึกษาดูงาน 3.การส่งเสริมใหมี้การศึกษาต่อ 
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ทางเลือกที ่2 การจดัหาพนัธมติร เพ่ือความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก 

     คือ การจดัหาพนัธมิตรเพ่ือความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก เพ่ือกาํจดัจุดอ่อน เสริมสร้างจุดแข็งกนัและกนั 

แบ่งปันหรือ ระดมทรัพยากร ทาํวิจยั หรือแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ ขอ้มูลข่าวสาร ผูเ้ช่ียวชาญ  ฯลฯ เป็นการเพ่ิมอาํนาจ

การเจรจาต่อรองในประเด็นต่างๆ โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือหรือการสร้างหุน้ส่วน (เป็นการแชร์ในส่ิงท่ี

องคก์รขาด เช่น บริษทั PPP จาํกดั ขาดบุคลากรท่ีมีความสามารถเฉพาะดา้น ขาดเทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป

อย่างรวดเร็ว แต่องค์กรมีเงิน ก็จัดหาพนัธมิตรท่ีเก่งในเร่ืองของบุคลากรท่ีมีความสามารถเฉพาะด้าน และ 

เทคโนโลยีแต่ยงัขาดเงินในการสนบัสนุน) 

ทางเลือกที่ 3 การจดัหาบุคลากรที่มคีวามเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 

     การรับสมคัรบุคลากรใหม่ท่ีมีความรู้ ความชาํนาญ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ไม่ว่าจะเป็นการดึกบุคลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นมาจากองค์กรอ่ืน หรือการรับบุคลากรรุ่นใหม่ๆท่ีมีเช่ียวชาญเฉพาะดา้น เน่ืองจาก ณ 

ปัจจุบนัองค์กรยงัมีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความชาํนาญเฉพาะดา้นค่อยขา้งน้อย เช่น สินคา้ทดแทน A มีบุคลากร 

ท่ีสามารถควบคุมระบบดงักล่าวได ้แค่ 4 ท่านเท่านั้น และในแต่ละท่านมีความถนดัท่ีไม่เหมือนกนั คือ หานาย ก  

ไม่มาทาํงาน และระบบ A ชาํรุก นาย ข นาย ค และนาย ง ไม่สามารถแกปั้ญหาได ้องคก์รจึงมีความตอ้งการบุคลากร

ท่ีมีความรู้เฉพาะดา้นเขา้มาดาํเนินการภายในองคก์ร เพ่ือยงัสามารถถ่ายทองใหก้บับุคลากรท่ีไม่มีความชาํนาญไดอี้ก

เช่นกนั 

     สรุปจากสาเหตุท่ีทาํให้บุคลากรไม่พร้อมต่อการเปล่ียนแปลงนั้น ผูศึ้กษาจึงเสนอทางเลือกมาทั้งหมด 3 แนว

ทางเลือก ดงัน้ี แนวทางเลือกท่ี 1 การสนบัสนุนให้บุคลากรพฒันาตนเอง แนวทางเลือกท่ี 2 การจดัหาพนัธมิตร เพ่ือ

ความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก และแนวทางเลือกท่ี 3 การจดัหาบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ เฉพาะดา้น ซ่ึงผูศึ้กษาได้

ทาํการประเมิน จาก คน งบประมาณ เวลา และประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บ โดยกาํหนดระดบัช่วงคะแนน 1-3 ดงัน้ี  

  1 หมายถึง ไม่น่าสนใจ  

  2 หมายถึง มีความน่าสนใจ  

  3 หมายถึง มีความน่าสนใจท่ีสุด 

ตารางท่ี 2 แสดง การวิเคราะห์หาแนวทางเลือก 

เร่ือง แนวทางเลือกที ่1 แนวทางเลือกที ่2 แนวทางเลือกที ่3 

คน 3 2 2 

งบประมาณ 2 1 3 

เวลา 2 2 2 

ประโยชน์ท่ีคาดวา่ไดรั้บ 3 3 2 

รวมคะแนน 10 8 9 

 จากการให้คะแนนแนวทางเลือก พบว่า แนวทางเลือกท่ี 1 การสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเอง  

มีคะแนนมากท่ีสุด ผูศึ้กษาจึงขอเลือกแนวทาง 1 การสนบัสนุนใหบุ้คลากรพฒันาตนเอง ซ่ึงแนวทางเลือกน้ี สามารถ

เขา้ถึงทุกระดบัชั้น ตั้งแต่ละระดบัล่างจนถึงระดบับน และมีขอ้ดี คือ เสริมสร้างองคค์วามรู้ ทกัษะ ศกัยภาพ ความคิด

สร้างสรรค ์ความคิดในการกลา้แสดงออกของบุคลากร สร้างประสบการณ์ใหม่ๆใหแ้ก่บุคลากร ทาํใหบุ้คลากรเกิด

การพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา มีความกระตือรือร้นในงานท่ีทาํงาน กระตุน้พนกังานใหเ้ห็นถึง ความสาํคญัของการ

พฒันาตนเอง 
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การศึกษาผลกระทบจากการเปลีย่นการจัดท าบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual)   

เป็นการจัดท าบัญชีของส่วนราชการตามระบบ GFMIS  กรณีศึกษา :  หน่วยเบิกจ่าย 

ภายในสังกดัส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ในส่วนกลาง 

Effects of Transformation from Manual Accrual Basis Accounting to Government Fiscal 

Management System (GFMIS) for Central Internal Requisition Unit of Royal Thai Police 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาในการจัดท าบัญชีเกณฑ์คงค้างด้วยมือ  (manual)  ของ

เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชี และเพื่อศึกษาถึงผลกระทบจากการเปล่ียนการจดัท าบญัชีตามเกณฑ์
คงคา้งดว้ยมือ  (manual)  เป็นการจดัท าบญัชีของส่วนราชการตามระบบ GFMIS  ของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้น
การเงินและบญัชี รวมทั้งเพ่ือศึกษาแนวทางการจดัท าบญัชีของหน่วยเบิกจ่ายภายหลงัท่ีมีการเปล่ียนการจดัท า
บญัชีเกณฑค์งคา้งดว้ยมือ  (manual)  เป็นการจดัท าบญัชีของส่วนราชการตามระบบ GFMIS  โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ซ่ึงประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คือ  เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการเงินและ
บญัชี ของหน่วยเบิกจ่ายภายในสงักดัส านกังานต ารวจแห่งชาติ  ในส่วนกลาง  จ านวน  307  คน  ก าหนดเคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการศึกษาและทดสอบสมมติฐาน  ประกอบดว้ย  การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  Statistics)  
การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของประชากร  เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบผลกระทบจากการเปล่ียนการจดัท า
บญัชีเกณฑค์งคา้งดว้ยมือเป็นการจดัท าบญัชีของส่วนราชการตามระบบ GFMIS  ของกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่ม  และ
กลุ่มตวัอยา่งมากกวา่สองกลุ่ม โดยจ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และขอ้มูลของหน่วยเบิกจ่าย  รวมทั้ง
การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน   (Pearson’s Correlation)  และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ  
(Multiple  Regression  Analysis)  เพ่ือวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และขอ้มูลของหน่วย
เบิกจ่ายกบัผลกระทบจากการเปล่ียนการจดัท าบญัชีเกณฑค์งคา้งดว้ยมือเป็นการจดัท าบญัชีของส่วนราชการตาม
ระบบ GFMIS  ของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชี  ของหน่วยเบิกจ่ายภายในสังกดัส านกังานต ารวจ
แห่งชาติ ในส่วนกลาง 

ผลการศึกษา พบวา่  ปัญหาในการจดัท าบญัชีเกณฑค์งคา้งดว้ยมือ  (manual)  ของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน
ดา้นบญัชี   ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น    3  ดา้น  คือ  ดา้นบุคลากร  ดา้นระบบงาน  
และดา้นผูบ้ริหาร   ทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง  ส่วนผลกระทบจากการเปล่ียนการจดัท าบญัชีเกณฑค์งคา้งดว้ย
มือ (Manual)  เป็นการจดัท าบญัชีของส่วนราชการตามระบบ GFMIS  ของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการเงินและ
บญัชี  ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  ทุกดา้นไดรั้บผลกระทบในระดบัปานกลาง  
ไดแ้ก่  ดา้นบุคลากร  ดา้นอุปกรณ์และเทคโนโลยี  ดา้นระบบงาน  และดา้นผูบ้ริหาร  รวมทั้งแนวทางในการ
แกปั้ญหาผลกระทบจากการเปล่ียนการจดัท าบญัชีเกณฑ์คงคา้งดว้ยมือ (Manual)  เป็นการจดัท าบญัชีของส่วน
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ราชการตามระบบ GFMIS  มุ่งเนน้ในดา้นผูป้ฏิบติังาน  คือ  ศึกษาแนวปฏิบติัตามคู่มือของหน่วยงาน  บนัทึกบญัชี
และสรุปยอดบญัชีประจ าวนั 

นอกจากน้ี  ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบจากการเปล่ียนการจดัท าบญัชีเกณฑค์งคา้งดว้ย
มือ (Manual)  เป็นการจดัท าบญัชีของส่วนราชการตามระบบ GFMIS  ของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการเงินและ
บญัชี  โดยจ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และขอ้มูลของหน่วยเบิกจ่าย พบวา่  เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้น
การเงินและบญัชีท่ีมีอาย ุระดบัการศึกษา ประเภทต าแหน่งงาน  ประสบการณ์ท างานดา้นบญัชี ต่างกนั จะท าให้
เกิดผลกระทบจากการเปล่ียนการจดัท าบญัชีเกณฑค์งคา้งดว้ยมือ (Manual)  เป็นการจดัท าบญัชีของส่วนราชการ
ตามระบบ GFMIS  แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  และหน่วยเบิกจ่ายท่ีมีจ านวนผูท้  าบญัชี
เกณฑ์คงคา้งระบบ GFMIS  และมีวิธีการจดัท าบญัชี  ต่างกนั  จะท าให้เกิดผลกระทบจากการเปล่ียนการจดัท า
บญัชีเกณฑค์งคา้งดว้ยมือ (Manual)  เป็นการจดัท าบญัชีของส่วนราชการตามระบบ GFMIS  แตกต่างกนัอยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  ส่วนการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างผลกระทบจากการเปล่ียนการจดัท าบญัชี
เกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual)  เ ป็นการจัดท าบัญชีของส่วนราชการตามระบบ GFMIS  กับปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์และขอ้มูลของหน่วยเบิกจ่าย  พบว่า  อายุ และระดบัการศึกษา ของเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานดา้น
การเงินและบญัชี  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลกระทบจากการเปล่ียนการจดัท าบญัชีเกณฑค์งคา้งดว้ยมือ (Manual)  
เป็นการจดัท าบญัชีของส่วนราชการตามระบบ GFMIS   ส่วนประเภทต าแหน่งงาน  ประสบการณ์ท างานดา้น
บญัชี  และวิธีการจดัท าบญัชีของหน่วยเบิกจ่าย  มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัผลกระทบจากการเปล่ียน
การจดัท าบญัชีเกณฑค์งคา้งดว้ยมือ (Manual)  เป็นการจดัท าบญัชีของส่วนราชการตามระบบ GFMIS  และจ านวน
ผูท้  าบญัชีเกณฑค์งคา้งระบบ GFMIS  ของหน่วยเบิกจ่าย  มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัผลกระทบจาก
การเปล่ียนการจดัท าบญัชีเกณฑค์งคา้งดว้ยมือ (Manual)  เป็นการจดัท าบญัชีของส่วนราชการตามระบบ GFMIS  
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01  
ค าส าคญั:  การจดัท าบญัชีของส่วนราชการตามระบบ GFMIS, ระบบ GFMIS, การจดัท าบญัชีเกณฑค์งคา้งดว้ยมือ 
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ABSTRACT 
This study aimed to study problems in conducting manual accrual basis accounting of financial and 

accounting officers, effects of transformation from manual accrual basis accounting to Government Fiscal 
Management System (GFMIS), and guidelines to conduct requisition accounting after the transformation from 
manual accrual basis accounting to GFMIS. Data were collected by questionnaire. The population and samples 
of this study were 307 financial and accounting officers of central internal requisition unit of Royal Thai Police. 
The hypothesis was tested by descriptive statistic for means comparison population in order to compare effects 
of transformation from manual accrual basis accounting to GFMIS in 2  sample groups and more than 2  groups 
categorized by demography factor and requisition unit database including Pearson’s correlation and Multiple 
regression were used to analyse whether demography factor and requisition unit database are correlated with 
effects of transformation from manual accrual basis accounting to GFMIS of financial and accounting officers 
working in central internal requisition unit, Royal Thai Police. 

The results of this study revealed the overall problems in manual accrual basis accounting of financial 
and accounting officers were at intermediate level. Considering by 3  factors of personnel, work system, and 
executives, they were at intermediate level. The effects of transformation from manual accrual basis accounting 
to GFMIS for financial and accounting officers were found at intermediate level in overall. Considering by 
factors, all factors were affected at intermediate level which were personnel, devices and technology, working 
system, and executives.  Guidelines to solve problems of effects of transformation from manual accrual basis 
accounting to GFMIS emphasised on officers studying organization manual, recording accounting and 
summarizing daily sum accounting.  

The comparison of effects of transformation from manual accrual basis accounting to GFMIS of 
financial and accounting officers categorized by demography factor and requisition unit database showed 
differences age, education level, position, and accounting experience of officers would be affected by the effects 
of the transformation differently with statistically significant difference at 0.01 level; moreover, different numbers 
of GFMIS accrual basis accounting officers in requisition unit and accounting procedure would face the effects 
of transformation from manual accrual basis accounting to GFMIS differently with statistically significant 
difference at 0.01 level. The results of correlation test between the effects of transformation from manual accrual 
basis accounting to GFMIS and demography factor and requisition unit database indicated age and education 
level of financial and accounting officers did not correlate with the effects of transformation from manual accrual 
basis accounting to GFMIS. In addition, position type, accounting experience, and accounting procedure were 
found correlated in the same direction with the effects of transformation from manual accrual basis accounting to 
GFMIS; whereas,  a number of accounting officers correlated in opposite direction with the effects of 
transformation from manual accrual basis accounting to GFMIS  with statistically significant at 0.01 level.  
Keywords:  Government Fiscal Management System (GFMIS), GFMIS, Manual accrual basis accounting 
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1. บทน า 

จากเดิมหน่วยงานภาครัฐท่ีเป็นหน่วยเบิกจ่ายภายในสงักดัส านกังานต ารวจแห่งชาติไดจ้ดัท าบญัชีระบบ
บญัชีเกณฑเ์งินสด แต่เน่ืองจากไม่สามารถรับรู้ถึงสถานะทางการเงินท่ีแทจ้ริง กรมบญัชีกลางซ่ึงเป็นหน่วยงาน
หลกัในการควบคุมการจัดท าบัญชี จึงได้ปรับเปล่ียนมาใช้ระบบบัญชีเกณฑ์คงคา้งด้วยมือ (manual) และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.  2548  หน่วยงานภาครัฐท่ีเป็นหน่วยเบิกจ่ายภายในสังกดัส านักงานต ารวจแห่งชาติไดเ้ขา้สู่
ระบบบริหารการเงินการคลงัภาครัฐดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) แต่ยงัคงจดัท าระบบบญัชีเกณฑค์งคา้ง
ดว้ยมือ (manual) คู่ขนานกนัเร่ือยมา  จนกระทัง่กรมบญัชีกลางไดพ้ฒันาระบบ GFMIS โดยใชว้ธีิน าเขา้ขอ้มูลผา่น
ทาง Web online ท าให้ไดรั้บความสะดวกและคล่องตวัในการปฏิบติังานเป็นอยา่งมาก สามารถเรียกรายงานใน
ระบบงานต่าง ๆ ท่ีเป็นปัจจุบนัไดแ้บบทนัที  จึงไดก้ าหนดใหส่้วนราชการทุกแห่งยกเลิกการจดัท าบญัชีเกณฑค์ง
คา้งดว้ยมือ (manual) นบัตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป  ตามหนงัสือกรมบญัชีกลาง ท่ี กค 0423.3/ว.
224  ลงวนัท่ี  29  กนัยายน  2557  เพ่ือลดภาระและความซ ้ าซ้อนในการจดัท าบญัชี โดยให้หน่วยงานรัฐท่ีเป็น
หน่วยเบิกจ่ายตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลทางบญัชีกบัเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งเป็นประจ าอย่างน้อย
เดือนละคร้ัง และจดัท ารายงานการเงินประจ าเดือนส่งให้ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน หรือส านกังานการตรวจ
เงินแผน่ดินส่วนภูมิภาค ภายในวนัท่ี  15  ของเดือนถดัไป   ดงันั้นผูศึ้กษาในฐานะขา้ราชการต ารวจชั้นสัญญาบตัร  
สังกดัโรงเรียนนายร้อยต ารวจ  อ.สามพราน  จ.นครปฐม  เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชี  ซ่ึงเป็น
หน่วยเบิกจ่ายภายในสังกดัส านกังานต ารวจแห่งชาติ  ในส่วนกลาง  มีความตอ้งการท่ีจะมุ่งศึกษาผลกระทบจาก
การเปล่ียนการจดัท าบัญชีตามเกณฑ์คงคา้งดว้ยมือ  (manual)  เป็นการจดัท าบญัชีของส่วนราชการตามระบบ 
GFMIS  โดยกรณีศึกษา  คือ  หน่วยเบิกจ่ายภายในสงักดัส านกังานต ารวจแห่งชาติ  ในส่วนกลาง  เพื่อใหท้ราบถึง
ปัญหาในการจดัท าบญัชีเกณฑ์คงคา้งดว้ยมือ (manual)  รวมทั้งผลกระทบจากการเปล่ียนการจดัท าบญัชีระบบ
เกณฑค์งคา้งดว้ยมือ  (manual)  เป็นการจดัท าบญัชีของส่วนราชการตามระบบ  GFMIS  ของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน
ดา้นการเงินและบญัชี  และของผูใ้ชร้ายงานทางการเงิน  เพ่ือเป็นแนวทางในการแกไ้ข  และจะไดท้ราบว่าควร
ส่งเสริม  หรือพฒันาใหเ้จา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชีมีความรู้ความเขา้ใจ  และมีความเช่ียวชาญใน
การปฏิบติังานดา้นใดบา้ง  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูใ้ชร้ายงานทางการเงิน  และการปฏิบติังานของหน่วย
เบิกจ่ายภายในสงักดัส านกังานต ารวจแห่งชาติ ในส่วนกลาง  

ทั้งน้ี ชมพูนุช  หุ่นนาค  (2553)  ไดศึ้กษาเร่ือง  การประเมินผลระบบบริหารการเงินการคลงัภาครัฐดว้ย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  จังหวดันนทบุรี   ผลการศึกษาพบว่า การประเมินปัจจัยพ้ืนฐานด้านสภาวะ
แวดลอ้ม  ระบบ  GFMIS  มีความเหมาะสมในระดบัสูง  เน่ืองจากผูใ้ชร้ะบบโดยตรง และผูบ้ริหารระดบัจงัหวดั
ให้ความส าคญักับระบบท่ีตอ้งด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  ส่วนปัจจัยน าเขา้ พบว่า ยงัขาด
เจา้หนา้ท่ีท่ีช านาญและเขา้ใจระบบอยา่งแทจ้ริง  รวมทั้งไม่ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณ  และวสัดุอุปกรณ์
อยา่งเพียงพอ   และกระบวนการปฏิบติังานถือวา่ระบบ  GFMIS  มีกระบวนการจดัการท่ีเป็นระบบมาก  มีการจดั
เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานในระบบ  GFMIS  ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัทัว่ไป  ผูบ้ริหารมีอ านาจใน
การสั่งการ  และบริหารจดัการในเร่ืองต่าง ๆ  ไดอ้ย่างเต็มท่ี  รวมทั้งผลผลิตของระบบ GFMIS  มีความถูกตอ้ง
แม่นย  าเป็นอย่างมาก   รวดเร็วและทนัต่อการตดัสินใจ ซ่ึงจะช่วยให้ผูบ้ริหารระดบัต่าง ๆ  สามารถเรียกดู  และ
ตรวจสอบงบประมาณไดต้ลอดเวลา  นอกจากน้ียงัพบวา่ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของระบบ GFMIS  
ได้แก่  เจ้าหน้าท่ีท่ีใช้ระบบขาดความเช่ียวชาญ   อีกทั้ งมีขอ้จ ากัดเร่ืองความรู้ความสามารถในการใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์และงบประมาณท่ีรัฐจดัสรรไวเ้พื่อใชด้ าเนินงานในระบบ  GFMIS  ไม่ครอบคลุมทุกอยา่ง  ระบบมี
การปรับเปล่ียนตลอดเวลา  รวมถึงขาดการสนบัสนุนและการสัง่การท่ีดีของผูบ้ริหาร 
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นอกจากน้ี ฝนทอง  พวงประทุม  (2554)  ไดศึ้กษาเร่ือง  ปัญหาการท าบญัชีในระบบบริหารการเงินการ
คลงัภาครัฐ  GFMIS  Web Online  ของเจา้หน้าท่ีการเงินและบญัชีในสถานศึกษาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  
รวมจงัหวดันครปฐม  สมุทรสงคราม  และสมุทรสาคร  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผลการศึกษาพบวา่  ปัญหาท่ีส าคญัในดา้นผูป้ฏิบติังาน  คือ  
เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชีจะตอ้งรับผิดชอบงานหลาย ๆ   อยา่งในระบบ  GFMIS  Web  Online  รวมถึงการบนัทึก
รายการบญัชี  และรหัสต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งและมีตวัเลขเป็นจ านวนมากท าใหก้ารปฏิบติังานเกิดขอ้ผิดพลาดไดง่้าย  
เน่ืองจากยงัขาดความรู้ความเขา้ใจ  และขาดประสบการณ์ทางดา้นบญัชีตามหลกับญัชีคู่ตามเกณฑค์งคา้งในระบบ  
GFMIS  Web  Online    ปัญหาด้านระบบการเงินและบญัชี  คือ  การบันทึกและปรับปรุงรายการบญัชี  ได้แก่  
บนัทึกบญัชีซ ้ าหรือบนัทึกรายละเอียดผิดพลาด  ส่วนปัญหาดา้นอุปกรณ์และเทคโนโลยี  คือ  ความพร้อมและ
ความเร็วของระบบอินเตอร์เน็ตในการบนัทึก ประมวลผล  และการออกรายงานทางการเงิน  

และ พชัราภรณ์  ลิมปิองัคนันต์  (2552)  ได้ศึกษาเร่ือง  ปัญหาและแนวทางแก้ไขการใช้โปรแกรม  
GFMIS  ในการจดัการดา้นการเงินการคลงัของประเทศไทยผา่นเครือข่าย  Internet :  กรณีศึกษา หน่วยงานราชการ
ในจงัหวดัแพร่  โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผลการศึกษาพบวา่  ปัญหาในการ
จดัท าบญัชีตามระบบ  GFMIS  ของหน่วยงานราชการในจงัหวดัแพร่  คือ  ปัญหาดา้นผลลพัธ์ขอ้มูลมีปัญหามาก
ท่ีสุด  โดยปัญหาส าคญั  ไดแ้ก่  การใชว้สัดุส านกังานเพ่ิมข้ึนในการจดัท ารายงานผลลพัธ์   รองลงมา  คือ  ปัญหา
ดา้นการประมวลผลขอ้มูล  ปัญหาส าคญั ไดแ้ก่  การแกไ้ขขอ้มูลรายการบญัชีท่ีระบบท าการประมวลผลและปิด
งวดบญัชีแลว้ท าไดย้าก   ปัญหาดา้นการน าเขา้ขอ้มูล  ปัญหาส าคญั  ไดแ้ก่  แบบฟอร์มการน าเขา้ขอ้มูลมีรหัส
ต่างๆ  มากเกินไป  และปัญหาดา้นทัว่ไป  ปัญหาท่ีส าคญั  ไดแ้ก่  ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการบญัชีท่ีมี
ความสามารถในการจดัท าบญัชีดว้ยคอมพิวเตอร์  นอกจากน้ีพบวา่แนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน  คือ  ควร
มีการพฒันาบุคลากรเป็นระยะ ๆ  เพ่ือใหท้นัต่อววิฒันาการของเทคโนโลยท่ีีมีการเปล่ียนแปลง 

จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัส่วนใหญ่ไม่มุ่งเนน้เพ่ือทราบปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าบญัชีระบบ
เกณฑค์งคา้งดว้ยมือ (manual) แต่มุ่งเนน้ไปท่ีปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าบญัชีในระบบบริหารการเงินการคลงั
ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) หรือการประเมินระบบบริหารการเงินการคลงัภาครัฐด้วยระบบ  
GFMIS ในภาพรวม เพียงด้านเดียวโดยขาดการพิจารณาปัญหาเชิงเปรียบเทียบระหว่างทั้ งสองระบบ และไม่
มุ่งเน้นศึกษาขอ้เสนอแนะแนวทางการแกปั้ญหาผลกระทบจากการเปล่ียนการจดัท าบญัชีเกณฑ์คงคา้งดว้ยมือ  
(Manual)  เป็นการจดัท าบญัชีของส่วนราชการตามระบบ GFMIS  จากผูป้ฏิบติังานจริง ท าให้แบบสอบถามท่ี
พฒันาในการท าวิจยัไม่ไดพิ้จารณาทั้งสองระบบในเชิงเปรียบเทียบ และไม่ไดร้ะบุใหมี้ขอ้เสนอแนะแนวทางการ
แกปั้ญหาผลกระทบจากการเปล่ียนการจดัท าบญัชีเกณฑ์คงคา้งดว้ยมือ  (Manual)  เป็นการจดัท าบญัชีของส่วน
ราชการตามระบบ GFMIS  ของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชีท่ีแทจ้ริง 

นอกจากน้ี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ไดท้ าการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์  
และขอ้มูลของหน่วยงาน เช่น  อายุ  ระดับการศึกษา  ประเภทต าแหน่งงาน  ประสบการณ์ท างานด้านบัญชี  
จ านวนผูท้  าบญัชีเกณฑค์งคา้งระบบ GFMIS  ของหน่วยงาน และวิธีการจดัท าบญัชีของหน่วยงาน  กบัผลกระทบ
ท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนการจดัท าบญัชีเกณฑค์งคา้งดว้ยมือ  (Manual)  เป็นการจดัท าบญัชีของส่วนราชการตาม
ระบบ  GFMIS ของเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชี  เพื่อประกอบในการพิจารณาแนวทางในการ
จดัท าบญัชีของหน่วยงานภายหลงัท่ีมีการเปล่ียนการจดัท าบญัชีเกณฑ์คงคา้งดว้ยมือ  (manual)  เป็นการจดัท า
บญัชีของส่วนราชการตามระบบ GFMIS และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกรณีศึกษาท าให้ไม่สามารถ
ท านายผลการศึกษาไดใ้นกรณีท่ีเปล่ียนกรณีศึกษาเป็นหน่วยงานอ่ืน เช่น หน่วยเบิกจ่ายภายในสังกดัส านกังาน
ต ารวจแห่งชาติ  ในส่วนกลาง  ซ่ึงอาจมีบริบทในการด าเนินการทางดา้นการจดัท าบญัชีและการเงินแตกต่างไป 
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ดงันั้น ผูว้จิยัจึงเห็นควรศึกษาวจิยัเพ่ิมเติม ดงัแสดงในวตัถุประสงคก์ารวจิยั  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 
งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อ 1. ศึกษาปัญหาในการจดัท าบญัชีระบบเกณฑค์งคา้งดว้ยมือ  (manual)  

ของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชี และผูใ้ชร้ายงานทางการเงิน 2. เพื่อศึกษาถึงผลกระทบจากการ
เปล่ียนการจดัท าบญัชีเกณฑค์งคา้งดว้ยมือ  (manual)  เป็นการจดัท าบญัชีของส่วนราชการตามระบบ GFMIS  
ของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชี  และผูใ้ชร้ายงานทางการเงิน และ 3. เพื่อศึกษาแนวทางในการ
จดัท าบญัชีของหน่วยเบิกจ่ายภายหลงัท่ีมีการเปล่ียนการจดัท าบญัชีเกณฑค์งคา้งดว้ยมือ  (manual)  เป็นการจดัท า
บญัชีของส่วนราชการตามระบบ GFMIS ของหน่วยเบิกจ่ายภายในสงักดัส านกังานต ารวจแห่งชาติ  ในส่วนกลาง     
 

3. การด าเนินการวจิยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชีของหน่วยเบิกจ่าย

ภายในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ซ่ึงปัจจุบันมีจ านวน  199  หน่วยเบิกจ่าย  โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษาคร้ังน้ี   ไดแ้ก่  เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการการเงินและบญัชีของหน่วยเบิกจ่ายภายในสงักดัส านกังาน
ต ารวจแห่งชาติ  ในส่วนกลาง เน่ืองจากผูศึ้กษาเป็นขา้ราชการต ารวจโรงเรียนนายร้อยต ารวจ  ซ่ึงสังกดัส านกังาน
ต ารวจแห่งชาติ  ในส่วนกลาง  มีทั้ งมด  24  หน่วยเบิกจ่าย รวมทั้ งส้ิน  340  คน  โดยมีบางหน่วยเบิกจ่ายท่ี
เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชีไดโ้ยกยา้ยไปช่วยราชการในส่วนอ่ืน  หรือไปศึกษาต่อต่างประเทศ   ดงันั้นจึงเหลือ
กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี  จ านวน  307  คน   

ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี  ประกอบดว้ย  ตวัแปรตาม  (Dependent  Variable)  ตวัแปร

อิสระ  (Independent  Variables)  ซ่ึงแสดงในภาพท่ี  1  ดงัน้ี 
             ตวัแปรอิสระ                                                               ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

ผลกระทบจากการเปล่ียนการจัดท าบัญชี
ตามเกณฑค์งคา้งดว้ยมือ  (Manual)  เป็นการ
จัดท าบัญชีของส่วนราชการตามระบบ  
GFMIS  ของผู ้ปฏิบัติงานด้านบัญชี  และ
ผูใ้ชร้ายงานทางการเงินของหน่วยเบิกจ่าย 
        1.  ดา้นบุคลากร 
        2.  ดา้นอุปกรณ์และเทคโนโลย ี
        3.  ดา้นระบบงาน 
        4.  ดา้นผูบ้ริหาร 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และขอ้มูล
เก่ียวกบัหน่วยเบิกจ่าย 
     1.  อาย ุ
     2.  ระดบัการศึกษา 
     3.  ประเภทต าแหน่งงาน 
     4.  ประสบการณ์ท างาน 
     5.  จ านวนผูจ้ดัท าบญัชีเกณฑค์งคา้งดว้ย
ระบบ  GFMIS 
     6. วธีิการในการจดัท าบญัชีของหน่วย
เบิกจ่าย 
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ทั้งน้ี แบบสอบถามท่ีใชใ้นการวจิยัแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี  
ส่วนท่ี  1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ สถานภาพ  ระดบัการศึกษา  ประเภท

ต าแหน่งงาน  และประสบการณ์ท างาน  เป็นตน้      
ส่วนท่ี  2  ขอ้มูลเก่ียวกบัองคก์ารหรือหน่วยเบิกจ่ายของผูต้อบแบบสอบถาม  ไดแ้ก่  ประเภทขององคก์ร

หรือหน่วยเบิกจ่าย  จ านวนผูจ้ดัท าบญัชีเกณฑ์คงคา้งดว้ยมือ (manual)  จ านวนผูจ้ดัท าบญัชีเกณฑ์คงคา้งระบบ 
GFMIS  และวธีิการในการจดัท าบญัชีของหน่วยเบิกจ่าย  เป็นตน้ 

ส่วนท่ี  3  ปัญหาในการจัดท าบัญชีระบบเกณฑ์คงคา้งด้วยมือ (manual)  ของผูท้  าบัญชี  ของหน่วย
เบิกจ่ายภายใตส้ังกดัส านกังานต ารวจแห่งชาติ  ในส่วนกลาง  โดยพิจารณาปัญหาในการจดัท าบญัชีเกณฑค์งคา้ง
ดว้ยมือ (manual)  ทั้งหมด  3  ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นบุคลากร  ดา้นระบบงาน  และดา้นผูบ้ริหาร ซ่ึงแบ่งระดบัของ
ปัญหาออกเป็น   5  ระดบั  ดงัน้ี 

  มากท่ีสุด  ระดบัคะแนนเท่ากบั 5  คะแนน 
  มาก  ระดบัคะแนนเท่ากบั 4  คะแนน 
  ปานกลาง ระดบัคะแนนเท่ากบั 3  คะแนน 
  นอ้ย  ระดบัคะแนนเท่ากบั   2  คะแนน 
    นอ้ยท่ีสุด   ระดบัคะแนนเท่ากบั   1  คะแนน 
ส่วนท่ี  4  ผลกระทบจากการเปล่ียนการจดัท าบญัชีตามเกณฑ์คงคา้งดว้ยมือ (manual)  เป็นการจดัท า

บัญชีของส่วนราชการตามระบบ GFMIS  ของเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชี  และผูใ้ช้รายงาน
ทางการเงิน  ของหน่วยเบิกจ่ายภายในสังกดัส านกังานต ารวจแห่งชาติ  ในส่วนกลาง  โดยพิจารณาจากผลกระทบ
จากการเปล่ียนการจดัท าบญัชีตามเกณฑค์งคา้งดว้ยมือ (manual)  เป็นการจดัท าบญัชีของส่วนราชการตามระบบ 
GFMIS  ทั้งหมด      4  ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นบุคลากร  ดา้นอุปกรณ์และเทคโนโลย ี ดา้นระบบงาน  และดา้นผูบ้ริหาร 
ของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นบญัชี  และผูใ้ชร้ายงานทางการเงิน  ซ่ึงแบ่งระดบัของผลกระทบออกเป็น  5  ระดบั  
เช่นเดียวกบัส่วนท่ี 3 

ส่วนท่ี  5  แบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิดเพ่ือแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทาง
แกปั้ญหาผลกระทบจากการเปล่ียนการจดัท าบญัชีตามเกณฑค์งคา้งดว้ยมือ (manual)  เป็นการจดัท าบญัชีของส่วน
ราชการตามระบบ GFMIS  อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยแบบสอบถามปลายปิดพิจารณาขอ้เสนอแนะเก่ียวกับ
แนวทางแกปั้ญหาผลกระทบจากการเปล่ียนการจดัท าบญัชีตามเกณฑค์งคา้งดว้ยมือ (manual)  เป็นการจดัท าบญัชี
ของส่วนราชการตามระบบ GFMIS  อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ งหมด  2  ด้าน  ได้แก่  ด้านผูบ้ริหาร  และด้าน
ผูป้ฏิบติังาน   ซ่ึงระดบัของความคิดเห็นออกเป็น  5  ระดบั เช่นเดียวกบัส่วนท่ี 3 และส่วนท่ี 4 

สถิติท่ีใชใ้นการศึกษา 
1.  สถิติท่ีเชิงพรรณนา  (Descriptive  Statistics)  ประกอบดว้ย  ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉล่ีย  (Mean)  

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) 
2.  การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของหลายประชากรหรือการวิเคราะห์ความแปรปรวน  โดย

เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่ม ท่ีเป็นอิสระจากกนั ซ่ึงทดสอบสมมติฐานโดยใช ้    t-
test  for  Independent  Samples  และเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งมากกวา่  2  กลุ่ม  ซ่ึง
ใชส้ถิติการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (one Way Analysis  of Variance)   
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3.  สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั  (Pearson’s Correlation  Coefficient)  ในการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์
ระหวา่งปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์  และขอ้มูลของหน่วยเบิกจ่าย  ไดแ้ก่  อาย ุ ระดบัการศึกษา  ประเภทต าแหน่ง
งาน  ประสบการณ์ท างานดา้นบญัชี  จ านวนผูท้  าบญัชีเกณฑค์งคา้งระบบ GFMIS  ของหน่วยเบิกจ่าย  และวธีิการ
จดัท าบญัชีของหน่วยเบิกจ่าย  กบัผลกระทบจากการเปล่ียนการจดัท าบญัชีเกณฑค์งคา้งดว้ยมือ  (Manual)  เป็น
การจดัท าบญัชีของส่วนราชการตามระบบ  GFMIS  ของเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชี  ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น  4  ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นบุคลากร  ดา้นอุปกรณ์และเทคโนโลยี  ดา้นระบบงาน  และดา้นผูบ้ริหาร  โดย
ทดสอบตวัแปรอิสระ  1  ตวั ต่อตวัแปรตาม 1 ตวั  ซ่ึงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  (r)  ท่ีไดจ้ากการค านวณจะมีค่า
อยูใ่นช่วง  1.00 ≤ r ≤ -1.00   

4.  การวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ  ((Multiple  Regression  Analysis)  เป็นการทดสอบปัจจยัดา้น
ประชากรศาสตร์  และขอ้มูลของหน่วยเบิกจ่าย  ไดแ้ก่  อาย ุ ระดบัการศึกษา  ประเภทต าแหน่งงาน  ประสบการณ์
ท างานดา้นบญัชี  จ านวนผูท้  าบญัชีเกณฑ์คงคา้งระบบ GFMIS  ของหน่วยเบิกจ่าย  และวิธีการจดัท าบญัชีของ
หน่วยเบิกจ่าย  ท่ีมีผลต่อผลกระทบจากการเปล่ียนการจดัท าบญัชีเกณฑค์งคา้งดว้ยมือ  (Manual)  เป็นการจดัท า
บญัชีของส่วนราชการตามระบบ  GFMIS  ของเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชี  ซ่ึงแบ่งออกเป็น  4  
ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นบุคลากร  ดา้นอุปกรณ์และเทคโนโลยี  ดา้นระบบงาน  และดา้นผูบ้ริหาร  โดยทดสอบตวัแปร
อิสระ  6  ตวั ต่อตวัแปรตาม 1 ตวั  โดยมีสมการถดถอยเชิงพหุคูณ  ดงัน้ี 

          γ = α + β1x1 + β2x2 + β3x3 + β4x4 + β5x5 + β6x6 + e 
โดยท่ี 
  γ = ผลกระทบจากการเปล่ียนการจดัท าบญัชีตามเกณฑ ์

คงคา้งด้วยมือ (manual)  เป็นการจัดท าบัญชีของส่วนราชการ
ตามระบบ GFMIS (หน่วยเป็นค่าระดบัคะแนน โดยคะแนนเตม็ 
5) 

  α = ค่าสมัประสิทธ์ิความถดถอย 
  x1 = อาย ุ 

(แบ่งเป็น 20 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 42 ปี และ 51 ปีข้ึนไป) 
  x2 = ระดบัการศึกษา   

(แบ่งเป็น ต ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี และปริญญาโท) 
x3 = ประเภทต าแหน่งงาน  

(แบ่งเป็น ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า และลูกจา้งชัว่คราว) 
x4 = ประสบการณ์การท างานดา้นบญัชี 
  (แบ่งเป็น นอ้ยกวา่  1  ปี 1 - 5  ปี 6 - 10  ปี และ 11  ปีข้ึนไป) 

       x5 = จ านวนผูจ้ดัท าบญัชีเกณฑค์งคา้งตามระบบบญัชีของ 
ส่วนราชการ  GFMIS (หน่วยเป็นจ านวนคน) 

x6 = วธีิการในการจดัท าบญัชีของหน่วยเบิกจ่าย  
(แบ่งเป็น จดัท าบญัชีดว้ยระบบ GFMIS  อย่างเดียว และจดัท า
บญัชีดว้ยมือควบคู่ไปกบัการจดัท าบญัชีดว้ยระบบ GFMIS) 
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e = ค่าคลาดเคล่ือน  (error or residual) 
 

 

4. ผลการวจิยั 
ส่วนที ่1  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลสถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่  กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี  คือ  เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการเงินและ

บญัชีของหน่วยเบิกจ่ายภายในสงักดัส านกังานต ารวจแห่งชาติ  ในส่วนกลาง  จ านวน  307  คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง  มีอายุระหว่าง  31 – 40  ปี  สถานภาพสมรสแลว้  ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ท างานในต าแหน่ง
ขา้ราชการต ารวจ  และมีประสบการณ์ท างานตั้งแต่  11  ปีข้ึนไป  และส่วนใหญ่เป็นเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้น
การเงินและบญัชีของหน่วยเบิกจ่ายภายในสังกดัส านกังานต ารวจแห่งชาติ  ประเภทกองก ากบัการ  โดยมีจ านวน
ผูท้  าบญัชีเกณฑค์งคา้งดว้ยมือ  (Manual) 1 คน  และ ผูท้  าบญัชีเกณฑค์งคา้งดว้ยระบบ  GFMIS  2  คน   ซ่ึงมีวธีิการ
จดัท าบญัชีเกณฑค์งคา้งดว้ยมือ  (Manual)  ควบคู่ไปกบัการจดัท าบญัชีเกณฑค์งคา้งดว้ยระบบ GFMIS   
 ระดบัปัญหาในการจดัท าบญัชีเกณฑ์คงคา้งดว้ยมือ  (Manual)  ของเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการเงิน
และบญัชีของหน่วยเบิกจ่ายภายในสังกดัส านกังานต ารวจแห่งชาติ  ในส่วนกลาง   ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง   เม่ือพิจารณาแยกเป็นรายดา้นปรากฏว่าทุกดา้นมีปัญหาในการจดัท าบญัชีเกณฑค์งคา้งดว้ยมือ  (Manual)  
อยูใ่นระดบัปานกลาง  คือ  ดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ีย  3.05   ดา้นระบบงาน   มีค่าเฉล่ีย  3.01   และดา้นผูบ้ริหาร  มี
ค่าเฉล่ีย  3.17      
 ระดบัผลกระทบจากการเปล่ียนการจดัท าบญัชีเกณฑค์งคา้งดว้ยมือ  (Manual)  เป็นการจดัท าบญัชีของ
ส่วนราชการตามระบบ GFMIS  ของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชี  และผู ้ใชร้ายงานทางการเงิน  
ของหน่วยเบิกจ่ายภายในสังกดัส านกังานต ารวจแห่งชาติ  ในส่วนกลาง   ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือ
พิจารณาแยกเป็นรายดา้นปรากฏว่าทุกดา้นไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนการจดัท าบญัชีเกณฑ์คงคา้งดว้ยมือ  
(Manual)  เป็นการจดัท าบญัชีของส่วนราชการตามระบบ  GFMIS  อยู่ในระดบัปานกลาง  คือ  ดา้นบุคลากร  มี
ค่าเฉล่ีย  3.15  ดา้นอุปกรณ์และเทคโนโลย ี มีค่าเฉล่ีย  3.05  ดา้นระบบงาน  มีค่าเฉล่ีย  3.13  และดา้นผูบ้ริหาร  มี
ค่าเฉล่ีย  2.97 
 ระดบัขอ้เสนอแนะแนวทางการแกปั้ญหาผลกระทบจากการเปล่ียนการจดัท าบญัชีเกณฑค์งคา้งดว้ยมือ  
(Manual)  เป็นการจดัท าบญัชีของส่วนราชการตามระบบ GFMIS ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณา
แยกเป็นรายดา้นปรากฏวา่  ดา้นผูป้ฏิบติังานมีระดบัขอ้เสนอแนะแนวทางการแกปั้ญหาผลกระทบฯ อยูใ่นระดบั
มาก  โดยมีค่าเฉล่ีย  3.56  ส่วนดา้นผูบ้ริหารมีระดบัขอ้เสนอแนะแนวทางการแกปั้ญหาผลกระทบฯ อยูใ่นระดบั
ปานกลาง  โดยมีค่าเฉล่ีย  3.08 

ส่วนที ่2  ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลีย่ของประชากร 
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของประชากร  สามารถแสดงผลการวิเคราะห์

ขอ้มูลไดต้ามตารางท่ี  1   ดงัน้ี 
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ตารางท่ี  1  ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของประชากร 
 

สถิติท่ีใชใ้น
การศึกษา 

ผลการศึกษา 
ใน

ภาพรวม 
ดา้น

บุคลากร 
ดา้น

อุปกรณ์ 
ดา้น

ระบบงาน 
ดา้น

ผูบ้ริหาร 
(Sig) (Sig) (Sig) (Sig) (Sig) 

อาย ุ One-way ANOVA ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 
ระดบัการศึกษา One-way ANOVA ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ 
ต าแหน่งงาน One-way ANOVA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ประสบการณ์ One-way ANOVA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
จ านวนผูท้  าบญัชี One-way ANOVA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
วธีิการจดัท าบญัชี t-test ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ 

 
หมายเหตุ  :  เคร่ืองหมายแสดงความสมัพนัธ์กบัผลกระทบจากการเปล่ียนการจดัท าบญัชีตามเกณฑค์งคา้งดว้ยมือ  
(Manual)  เป็นการจดัท าบญัชีของส่วนราชการตามระบบ  GFMIS  ทั้ง 4  ดา้น 

  ✕ หมายถึง   ไม่มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

  ✓ หมายถึง   มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
   

จากตารางท่ี  1  พบว่า  เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชีท่ีมีอายุ  ระดบัการศึกษา  ประเภท
ต าแหน่งงาน  ประสบการณ์ท างานดา้นบญัชี  จ านวนผูท้  าบญัชีเกณฑค์งคา้งดว้ยระบบ  GFMIS  และวธีิการจดัท า
บญัชีของหน่วยเบิกจ่ายต่างกนั  ท าให้เกิดผลกระทบจากการเปล่ียนการจดัท าบญัชีเกณฑค์งคา้งดว้ยมือ  (Manual)  
เป็นการจดัท าบญัชีของส่วนราชการตามระบบ  GFMIS  ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  
0.01  และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชีท่ีมีอาย ุ ประเภทต าแหน่ง
งาน  ประสบการณ์ท างานดา้นบญัชี  และจ านวนผูท้  าบญัชีเกณฑ์คงคา้งดว้ย GFMIS  ต่างกนั  จะท าให้เกิดผล
กระทบดา้นบุคลากร  ดา้นอุปกรณ์และเทคโนโลย ี ดา้นระบบงาน  และดา้นผูบ้ริหาร  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01  ส่วนระดบัการศึกษาของเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบติังานด้านการเงินและบัญชีต่างกนั  จะท าให้
เกิดผลกระทบดา้นอุปกรณ์และเทคโนโลยี  ดา้นระบบงาน  และดา้นผูบ้ริหาร  แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั  0.01   ส่วนผลกระทบดา้นบุคลกร ท าให้เกิดผลกระทบแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ    
และวิธีการจดัท าบญัชีเกณฑค์งคา้งของหน่วยเบิกจ่ายต่างกนั  จะท าให้เกิดผลกระทบดา้นบุคลากร  ดา้นอุปกรณ์
และเทคโนโลยี  ดา้นระบบงาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  ส่วนผลกระทบดา้นผูบ้ริหาร 
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ    
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ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับผลกระทบจากการเปลี่ยนการจัดท า
บัญชีเกณฑ์คงค้างด้วยมือ  (Manual)  เป็นการจดัท าบัญชีของส่วนราชการตามระบบ  GFMIS   

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และขอ้มูลของหน่วยเบิกจ่ายกบัผลกระทบ
จากการเปล่ียนการจดัท าบญัชีเกณฑ์คงคา้งดว้ยมือ  (Manual)  เป็นการจดัท าบญัชีของส่วนราชการตามระบบ  
GFMIS  โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression  Analysis)   ซ่ึงแสดงผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลไดต้ามตารางท่ี  2  ดงัน้ี  
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ตารางท่ี  2  ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งผลกระทบจากการเปล่ียนการจดัท าบญัชีตามเกณฑค์งคา้งดว้ยมือ  (Manual)  เป็นการจดัท าบญัชีของส่วนราชการตามระบบ  GFMIS 
กบัตวัแปรอิสระ  ของหน่วยเบิกจ่ายในสงักดัส านกังานต ารวจแห่งชาติ  ในส่วนกลาง 
 

 ในภาพรวม ดา้นบุคลากร ดา้นอุปกรณ์และเทคโนโลย ี ดา้นระบบงาน ดา้นผูบ้ริหาร 
ทิศทาง Sig. ทิศทาง Sig. ทิศทาง Sig. ทิศทาง Sig. ทิศทาง Sig. 

X1  ✕ (-) ✓ (-) ✓ (+) ✓ (-) ✓ 
X2  ✕ (-) ✓  ✕ (+) ✓  ✕ 
X3 (+) ✓ (-) ✓ (+) ✓ (+) ✓ (+) ✓ 
X4 (+) ✓  ✕ (+) ✓  ✕ (+) ✓ 
X5 (-) ✓  ✕ (-) ✓  ✕ (-) ✓ 
X6 (+) ✓ (-) ✓ (+) ✓ (+) ✓ (+) ✓ 

 
หมายเหตุ  :  1.  X1 คือ  อาย,ุ  X2 คือ  ระดบัการศึกษา,  X3  คือ  ประเภทต าแหน่งงาน,  X4  คือ  ประสบการณ์ท างานดา้นบญัชี,  X5  คือ  จ านวนผูท้  าบญัชีระบบ  GFMIS,  X6  คือ  วธีิการ
จดัท าบญัชีของหน่วยเบิกจ่าย 
                     2.  เคร่ืองหมายแสดงความสัมพนัธ์กบัผลกระทบจากการเปล่ียนการจดัท าบญัชีตามเกณฑ์คงคา้งดว้ยมือ  (Manual)  เป็นการจดัท าบญัชีของส่วนราชการตามระบบ  
GFMIS  ทั้ง 4  ดา้น 

   ✕ หมายถึง   ไม่มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

   ✓ หมายถึง   มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ         
   (+) หมายถึง   มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
   (-) หมายถึง   มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของผลกระทบจากการเปล่ียนการจดัท าบญัชีตามเกณฑ์คงคา้งดว้ยมือ (manual)  เป็นการจดัท าบญัชีของส่วนราชการตามระบบ 
GFMIS  ในภาพรวมทั้ง 4  ดา้น  กบัตวัแปรอิสระทั้ง  6 ตวั 
 

ตวัแปร 

ผลกระทบจากการเปล่ียนการจดัท าบญัชีฯ  ในภาพรวม 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B SE ß Tolerance VIF 
ค่าคงท่ี 1.091 0.381  2.865 0.004   
อาย ุ 0.022 0.055 0.032 0.395 0.693 0.313 3.194 
ระดบัการศึกษา 0.080 0.083 0.052 0.966 0.335 0.712 1.404 
ต าแหน่งงาน 0.153 0.030 0.382 5.083   0.000** 0.367 2.723 
ประสบการณ์ท างานดา้นบญัชี 0.082 0.042 0.142 1.933 0.054 0.386 2.591 
จ านวนผูจ้ดัท าบญัชีเกณฑค์งคา้งระบบ GFMIS -0.198 0.044 -0.352 -4.463   0.000** 0.334 2.990 
วธีิการจดัท าบญัชี 0.620 0.076 0.496 8.210   0.000** 0.570 1.755 
R = 0.614 R2 = 0.377 Adjusted R2 = 0.364 
 F = 30.230 Sig. = 0.000** 

 
** มีความสมัพนัธ์ ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.01 
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของผลกระทบจากการเปล่ียนการจดัท าบญัชีตามเกณฑ์คงคา้งดว้ยมือ (manual)  เป็นการจดัท าบญัชีของส่วนราชการตามระบบ 
GFMIS  ดา้นบุคลากร  กบัตวัแปรอิสระทั้ง  6 ตวั 
 

ตวัแปร 

ผลกระทบจากการเปล่ียนการจดัท าบญัชีฯ  ดา้นบุคลากร 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B SE ß Tolerance VIF 
ค่าคงท่ี 4.646 0.162  28.632 0.000   
อาย ุ -0.265 0.023 -0.813 -11.374   0.000** 0.313 3.194 
ระดบัการศึกษา -0.195 0.035 -0.263 -5.545   0.000** 0.712 1.404 
ต าแหน่งงาน -0.098 0.013 -0.505 -7.646   0.000** 0.367 2.723 
ประสบการณ์ท างานดา้นบญัชี -0.016 0.018 -0.059 -0.909 0.364 0.386 2.591 
จ านวนผูจ้ดัท าบญัชีเกณฑค์งคา้งระบบ GFMIS 0.010 0.019 0.037 0.536 0.592 0.334 2.990 
วธีิการจดัท าบญัชี -0.087 0.032 -0.143 -2.708   0.007** 0.570 1.755 
R = 0.721 R2 = 0.520 Adjusted R2 = 0.510 
 F = 54.188 Sig. = 0.000** 

 
** มีความสมัพนัธ์ ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.01 
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ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของผลกระทบจากการเปล่ียนการจดัท าบญัชีตามเกณฑ์คงคา้งดว้ยมือ (manual)  เป็นการจดัท าบญัชีของส่วนราชการตามระบบ 
GFMIS  ดา้นอุปกรณ์และเทคโนโลย ี กบัตวัแปรอิสระทั้ง  6 ตวั 
 

ตวัแปร 

ผลกระทบจากการเปล่ียนการจดัท าบญัชีฯ  ดา้นอุปกรณ์และเทคโนโลยี 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B SE ß Tolerance VIF 
ค่าคงท่ี 0.603 0.502  1.201 0.231   
อาย ุ -0.735 0.072 -0.660 -10.181   0.000** 0.313 3.194 
ระดบัการศึกษา 0.001 0.109 0.000 0.006 0.995 0.712 1.404 
ต าแหน่งงาน 0.263 0.040 0.395 6.610   0.000** 0.367 2.723 
ประสบการณ์ท างานดา้นบญัชี 0.596 0.056 0.622 10.663   0.000** 0.386 2.591 
จ านวนผูจ้ดัท าบญัชีเกณฑค์งคา้งระบบ GFMIS -0.860 0.058 -0.923 -14.719   0.000** 0.334 2.990 
วธีิการจดัท าบญัชี 1.406 0.100 0.677 14.105   0.000** 0.570 1.755 
R = 0.778 R2 = 0.606 Adjusted R2 = 0.598 
 F = 76.849 Sig. = 0.000** 

 
** มีความสมัพนัธ์ ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.01 
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ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของผลกระทบจากการเปล่ียนการจดัท าบญัชีตามเกณฑ์คงคา้งดว้ยมือ (manual)  เป็นการจดัท าบญัชีของส่วนราชการตามระบบ 
GFMIS  ดา้นระบบงาน  กบัตวัแปรอิสระทั้ง  6 ตวั 
 

ตวัแปร 

ผลกระทบจากการเปล่ียนการจดัท าบญัชีฯ  ดา้นระบบงาน 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B SE ß Tolerance VIF 
ค่าคงท่ี 0.347 0.504  0.688 0.492   
อาย ุ 0.350 0.073 0.402 4.827 0.000** 0.313 3.194 
ระดบัการศึกษา 0.197 0.110 0.099 1.801 0.073 0.712 1.404 
ต าแหน่งงาน 0.173 0.040 0.334 4.342 0.000** 0.367 2.723 
ประสบการณ์ท างานดา้นบญัชี -0.083 0.056 -0.112 -1.488 0.138 0.386 2.591 
จ านวนผูจ้ดัท าบญัชีเกณฑค์งคา้งระบบ GFMIS -0.062 0.059 -0.085 -1.052 0.294 0.334 2.990 
วธีิการจดัท าบญัชี 0.581 0.100 0.359 5.807 0.000** 0.570 1.755 
R = 0.590 R2 = 0.348 Adjusted R2 =  0.335 
 F = 26.672 Sig. = 0.000** 

 
** มีความสมัพนัธ์ ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.01 
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ตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของผลกระทบจากการเปล่ียนการจดัท าบญัชีตามเกณฑ์คงคา้งดว้ยมือ (manual)  เป็นการจดัท าบญัชีของส่วนราชการตามระบบ 
GFMIS  ดา้นผูบ้ริหาร  กบัตวัแปรอิสระทั้ง  6 ตวั 
 

ตวัแปร 

ผลกระทบจากการเปล่ียนการจดัท าบญัชีฯ  ดา้นผูบ้ริหาร 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B SE ß Tolerance VIF 
ค่าคงท่ี -0.300 0.556  -0.539 0.590   
อาย ุ -0.254 0.080 -0.247 -3.170   0.002** 0.313 3.194 
ระดบัการศึกษา 0.008 0.121 0.004 0.068 0.946 0.712 1.404 
ต าแหน่งงาน 0.342 0.044 0.558 7.756   0.000** 0.367 2.723 
ประสบการณ์ท างานดา้นบญัชี 0.455 0.062 0.517 7.357   0.000** 0.386 2.591 
จ านวนผูจ้ดัท าบญัชีเกณฑค์งคา้งระบบ GFMIS -0.472 0.065 -0.550 -7 291   0.000** 0.334 2.990 
วธีิการจดัท าบญัชี 1.046 0.110 0.548 9.475   0.000** 0.570 1.755 
R = 0.655 R2 = 0.429 Adjusted R2 = 0.417 
 F = 37.545 Sig. = 0.000** 

 
** มีความสมัพนัธ์ ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.01 
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จากตารางท่ี  2 – 7  ผลการศึกษาความสมัพนัธ์ของผลกระทบจากการเปล่ียนการจดัท าบญัชีตามเกณฑค์งคา้ง
ด้วยมือ  (manual)  เป็นการจัดท าบัญชีของส่วนราชการตามระบบ  GFMIS  พบว่า  ประเภทต าแหน่งงาน และ
ประสบการณ์ท างานดา้นบญัชีของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชี  รวมทั้งวิธีการจดัท าบญัชีของหน่วย
เบิกจ่ายมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับผลกระทบจากการเปล่ียนการจัดท าบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ  
(manual)  เป็นการจดัท าบญัชีของส่วนราชการตามระบบ  GFMIS อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั  0.01   ส่วนจ านวนผูท้  า
บญัชีเกณฑค์งคา้งดว้ยระบบ GFMIS  ของหน่วยเบิกจ่าย มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัผลกระทบจากการ
เปล่ียนการจดัท าบญัชีตามเกณฑ์คงคา้งดว้ยมือ  (manual)  เป็นการจดัท าบญัชีของส่วนราชการตามระบบ  GFMIS 
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั  0.01    

 ส่วนที ่ 4  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด    
 ผลการวิเคราะห์ขอ้เสนอแนะแนวทางการแกปั้ญหาผลกระทบจากการเปล่ียนการจดัท าบญัชีเกณฑค์งคา้ง

ดว้ยมือ  (Manual)  เป็นการจดัท าบญัชีของส่วนราชการตามระบบ GFMIS  ของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการเงินและ
บญัชี  พบวา่  ขอ้ท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุด คือ รายงานในระบบ  GFMIS  ควรปรับปรุงใหมี้การปรับรูปแบบ  ขนาดตวัอกัษร  
และระยะห่างบรรทดัไดต้ามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน  รองลงมาคือ  จดัให้มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถใชร้ะบบ  
GFMIS  ไดเ้พ่ิมมากข้ึน  และควรปรับปรุงระบบ  GFMIS  ให้หน่วยเบิกจ่ายสามารถแกไ้ขขอ้ผิดพลาดไดเ้อง  โดยไม่
ตอ้งแจง้ใหก้รมบญัชีกลางแกไ้ขปัญหาใหเ้น่ืองจากตอ้งใชเ้วลานานซ่ึงเป็นปัญหาในการท างานขั้นตอนต่อไป   

   
5. การอภิปรายผล 

ผลการศึกษาพบว่า  เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชีมีปัญหาในการท าบญัชีเกณฑ์คงคา้งดว้ย
ระบบมือ (Manual)  มากท่ีสุด  คือ    เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานตอ้งรับผิดชอบงานหลายดา้น  ท าให้ไม่มีเวลาในการจดัท า
บญัชี  ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะหน่วยเบิกจ่ายมีการแบ่งหนา้ท่ีงานไม่ชดัเจน  ประกอบกบัมีการแต่งตั้งโยกยา้ยทุกปี และ
ระบบบญัชีเกณฑค์งคา้งดว้ยมือตอ้งจดัท าสมุดบญัชีและทะเบียนคุมเป็นจ านวนมาก  มีขั้นตอนยุง่ยากซบัซอ้น  รวมทั้ง
ไม่ไดรั้บการสนบัสนุนหรือการใหค้  าปรึกษาในการปฏิบติังานจากผูบ้ริหาร   

ผลการศึกษาผลกระทบจากการเปล่ียนการจดัท าบญัชีเกณฑค์งคา้งดว้ยมือ (Manual)  เป็นการจดัท าบญัชีของ
ส่วนราชการตามระบบ GFMIS  ของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชีมากท่ีสุด  คือ  เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน
มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบบญัชี  GFMIS  ไม่ลึกซ้ึงเพียงพอ  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะกลุ่มคนรุ่นเก่ายดึติดกบัการท า
บญัชีดว้ยระบบมือ (Manual)  จึงปรับตวัชา้  และขาดการฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ  ชมพู
นุช  หุ่นนาค  (2553)   และหน่วยเบิกจ่ายมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการปฏิบติังานระบบ GFMIS  ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะขอ้จ ากดัในเร่ืองงบประมาณการจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีจ านวนนอ้ย  และการติดตั้งระบบ GFMIS  มี
ราคาสูง  ดงันั้นหน่วยเบิกจ่ายภายในสังกดัส านักงานต ารวจแห่งชาติจึงไดรั้บจดัสรรเคร่ืองคอมพิวเตอร์หน่วยละ  1  
เคร่ืองเท่านั้น  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ  ชมพูนุช  หุ่นนาค  (2553)  และงานวิจยัของ  ฝนทอง  พวงประทุม  
(2554)  รวมทั้งการแกไ้ขขอ้มูลรายการบญัชีในกรณีท่ีงวดบญัชีนั้นระบบ  GFMIS  ไดท้ าการประมวลประจ าปีแลว้ท า
ไดย้าก  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะกรมบญัชีกลางเป็นหน่วยงานท่ีควบคุมดูแล  แกไ้ข  และปรับปรุงระบบงาน  ซ่ึงเม่ือไดท้ า
การประมวลผลประจ าปีของงวดบญัชีใดแลว้  หากหน่วยเบิกจ่ายตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลรายการบญัชีของงวดบญัชีนั้น  
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ตอ้งท าหนังสือขอให้กรมบญัชีกลางแกไ้ขขอ้มูลรายการบญัชีดงักล่าวให้  ซ่ึงหน่วยเบิกจ่ายไม่สามารถแกไ้ขไดเ้อง
ทนัที  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พชัราภรณ์  ลิมปิองัคนนัต ์ (2552)   

ผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการแกไ้ขปัญหาผลกระทบจากการเปล่ียนการจดัท าบญัชีเกณฑ์
คงค้างด้วยมือ  (Manual)  เป็นการจัดท าบัญชีของส่วนราชการตามระบบ  GFMIS  เน้นแนวทางการแก้ปัญหา
ผลกระทบดา้นผูป้ฏิบติังานมากท่ีสุด  คือ  ผูป้ฏิบติังานตอ้งมีการบนัทึกบญัชีและสรุปยอดบัญชีเป็นประจ าทุกวนั  และ
ศึกษาแนวปฏิบติัตามคู่มือของหน่วยงาน  รวมทั้งผูป้ฏิบติังานตอ้งมีความรู้ความช านาญดา้นบญัชี   

ผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของประชากร  พบวา่ เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการเงิน
และบญัชีท่ีมีอาย ุ ระดบัการศึกษา  ประเภทต าแหน่งงาน  และประสบการณ์ท างานดา้นบญัชีท่ีต่างกนั  จะส่งผลใหเ้กิด
ผลกระทบแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  รวมทั้งหน่วยเบิกจ่ายท่ีมีจ านวนผูท้  าบญัชีเกณฑ์คงคา้งดว้ยระบบ 
GFMIS  และมีวธีิการจดัท าบญัชีเกณฑค์งคา้งต่างกนั  จะส่งผลใหเ้กิดผลกระทบแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และขอ้มูลหน่วยเบิกจ่ายกบัผลกระทบจากการ
เปล่ียนการจดัท าบญัชีเกณฑค์งคา้งดว้ยมือ  (Manual)  เป็นการจดัท าบญัชีของส่วนราชการตามระบบ  GFMIS  พบวา่
ประเภทต าแหน่งงาน  และประสบการณ์ท างานดา้นบญัชีของเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชี  รวมทั้ง
วิธีการจดัท าบญัชีของหน่วยเบิกจ่ายมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัผลกระทบจากการเปล่ียนการจดัท าบญัชี  
ส่วนจ านวนผูท้  าบญัชีเกณฑ์คงคา้งดว้ยระบบ  GFMIS  ของหน่วยเบิกจ่ายมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบั
ผลกระทบจากการเปล่ียนการจดัท าบญัชี  

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจยัท่ีพบปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าบญัชีระบบเกณฑ์คงคา้งดว้ยมือ (manual) เช่นเดียวกบั

ผลกระทบจากการเปล่ียนการจดัท าบญัชีเกณฑ์คงคา้งดว้ยมือ  (Manual)  เป็นการจดัท าบญัชีของส่วนราชการตาม
ระบบ GFMIS  และพบขอ้เสนอแนะแนวทางการแกปั้ญหาผลกระทบจากการเปล่ียนการจดัท าบญัชีเกณฑค์งคา้งดว้ย
มือ  (Manual)  เป็นการจดัท าบญัชีของส่วนราชการตามระบบ GFMIS จากเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานจริงดา้นการเงินและ
บญัชีของหน่วยเบิกจ่ายในสังกดัส านกังานต ารวจแห่งชาติ  และจากผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้น
ประชากรศาสตร์  และขอ้มูลของหน่วยงานต่างๆ กบัผลกระทบจากการเปล่ียนการจดัท าบญัชีเกณฑ์คงคา้งดว้ยมือ  
(Manual)  เป็นการจดัท าบญัชีของส่วนราชการตามระบบ GFMIS ของเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชี  
สามารถสรุปไดว้า่ หน่วยเบิกจ่ายในสงักดัส านกังานต ารวจแห่งชาติ  ควรปรับปรุงระบบบญัชีของหน่วยเบิกจ่าย  โดย
ยกเลิกการจดัท าบญัชีเกณฑ์คงคา้งด้วยมือ  (Manual)  ตามหนังสือของกรมบญัชีกลาง  แลว้จดัท าบญัชีดว้ยระบบ 
GFMIS  เพียงระบบเดียว  และก าหนดให้เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชีตอ้งมีคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี  
สาขาบญัชี  และมีอยา่งนอ้ย  2  คนต่อหน่วยเบิกจ่าย  รวมทั้งจดัใหมี้การฝึกอบรมเก่ียวกบัระบบ GFMIS  เป็นประจ า
ทุกเดือน  หรือทุก 3  เดือน ซ่ึงผลการวิจยัดงักล่าวอาจสามารถประยกุต์ไดก้บัหน่วยราชการอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 
ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์  และขอ้มูลของหน่วยงานต่างๆ กบัผลกระทบจาก
การเปล่ียนการจดัท าบญัชีเกณฑค์งคา้งดว้ยมือ  (Manual)  เป็นการจดัท าบญัชีของส่วนราชการตามระบบ  GFMIS 

ทั้งน้ี ขอ้เสนอแนะส าหรับแนวทางการวจิยัท่ีควรท าต่อไปในอนาคตมีดงัต่อไปน้ี   
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 1. ควรท าการเพ่ิมจ านวนกลุ่มตวัอยา่งให้มากข้ึน  เช่น  ท าการศึกษาในระดบัภาค  หรือระดบัประเทศ  ทั้งน้ี
เพ่ือใหส้ามารถใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานใหก้บักรมบญัชีกลางในการปรับปรุงระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐดว้ย
ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ GFMIS  ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

2. ควรศึกษาปัจจัยอ่ืนท่ีส่งผลให้เกิดผลกระทบจากการเปล่ียนการจัดท าบัญชีตามเกณฑ์คงคา้งด้วยมือ  
(manual)  เป็นการจัดท าบัญชีของส่วนราชการตามระบบ  GFMIS  อย่างเช่น  จ านวนคร้ังในการฝึกอบรมระบบ 
GFMIS  จ านวนคร้ังในการขอค าปรึกษาแนะน าเร่ืองการท าบญัชีในระบบ GFMIS  ทั้งน้ีเพ่ือใหผ้ลการศึกษามีผลลพัธ์
ท่ีน่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีและปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดบริการท่ีมีความสําคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 2) ศึกษา

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการของร้านคา้คู่แข่งขนั 3) ศึกษาพฤติกรรมของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการภายใน

ร้านเบเกอร่ี และ 4) กาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ใชวิ้ธีการวิจยัเชิงปริมาณ

และการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการสาํรวจและการสังเกตจากกลุ่มเป้าหมายในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบว่า 

พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี ส่วนใหญ่ซ้ือเบเกอร่ีจากห้างสรรพสินคา้ ซ้ือเบเกอร่ีประเภทเคก้ เพ่ือ

รับประทานเอง เป็นอาหารวา่ง 1-2 คร้ังต่อสปัดาห์ ในช่วงเวลา 12:01-15:00 น. ราคาเฉล่ีย 45-65 บาท ต่อช้ิน ความถ่ี

ใช้บริการ 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ มาใช้บริการคนเดียว โดยทราบขอ้มูลจาก Social Media ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดบริการท่ีมีความสําคญัต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลมากท่ีสุด 5 ดา้น คือ ดา้น

กายภาพ  ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ดา้นบุคลากร ดา้นราคา และดา้นผลิตภณัฑ ์ตามลาํดบั ปัจจยัท่ีมีผลมาก 2 ดา้น 

คือ ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการของร้านคา้คู่

แข่งขนั พบว่า ร้านคู่แข่งขนัทั้งทางตรงและทางออ้มไดมี้การนาํปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการทั้ง 7Ps มา

เป็นเคร่ืองมือในการกาํหนดกลยุทธ์ พฤติกรรมลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการในร้านเบเกอร่ี พบว่า ส่วนใหญ่มาใชบ้ริการ

กบัครอบครัว ผูห้ญิงมีอาํนาจในการเลือกซ้ือและตดัสินใจ ผูช้ายมีหนา้ท่ีชาํระเงิน โดยการชาํระเป็นเงินสด ลูกคา้มกั

เลือกร้านท่ีบริการสินคา้ครบวงจร ใช้เวลาในการเลือกซ้ือสินคา้นานท่ีสุด โดยมีการเดินชมสินคา้และสอบถาม

พนกังาน กิจการเลือกใชก้ลยุทธ์ระดบัองคก์รเป็นกลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy) แบบการพฒันาผลิตภณัฑ ์

เป็นเบเกอร่ีเพ่ือสุขภาพ เพ่ือเป็นการดึงดูดลูกคา้กลุ่มรักสุขภาพ และสร้างความแตกต่างใหก้บัผลิตภณัฑ ์ 

 

คาํสาํคัญ: กลยทุธ์, ความได้เปรียบทางแข่งขัน, ธุรกิจเบเกอร่ี 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were:  1)  Study the behavior of buying bakery products and marketing mix 

factors that influence to customer’ s decision to buy bakery products.  2)  Study the marketing mix factor of 

competitor’s business. 3) Study the behavior of customers who use the service in the bakery shop, and 4) Establish 

marketing strategies to create competitive advantages using quantitative research methods and qualitative research 

by surveying and observing from the target groups in Chachoengsao Province.  The study indicated that most 

customers buy bakery and cake from department stores for themselves to eat as a snack about 1-2 times per week 

during 12:  01-15:  00 hrs.  Bakery average price is 45-65 baht per piece.  Most customer come to use the service 

alone by getting information from Social Media.  The marketing mix factors, which are important to the selection 

of bakery products, were found that the most 5 effective factors are physical evidence, process, people, price and 

product respectively.  Secondary effective factors are place and promotion.  The marketing mix factors of the 

competitors were found that both direct and indirect competitors had 7Ps marketing mix as a tool to formulate the 

strategies.  By using observation in addition to quantitative research methods, it was found that many customers 

come to use the service with the family. Women have the power to make a decision for buying, and the responsible 

for payment is belong to men. By paying in cash, customers often choose a shop that offers a full range of products, 

and take the most of their time to choose the most products by walking and looking around to see the product and 

ask more information from the staffs. The business owners choose the corporate level strategy, product development 

for health which is a way to attract health care customers and make a various type of products as their growth 

strategy. 

 

Key words: Strategy, competitive advantage, bakery business 

 

บทนํา 

 

ปัจจุบนัวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม โดยเฉพาะคนในสังคมเมืองท่ีใชเ้วลา

ทาํงานนอกบา้นมากข้ึน ซ่ึงตอ้งการความสะดวกสบายและรวดเร็วในทุกๆ ดา้น โดยเฉพาะอยา่งยิ่งอาหารม้ือเชา้ก่อน

ไปทาํงาน  เบเกอร่ีจึงเป็นอีกหน่ึงทางเลือกท่ีผูบ้ริโภคนิยมรับประทานเป็นทั้งอาหารม้ือหลกัและอาหารวา่ง จากการ

สาํรวจพฤติกรรมการบริโภคของประชากรไทย ปี 2560 พบว่า ประชากรไทยบริโภคอาหารว่างโดยรวมมากถึงร้อย

ละ 74.2 (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2561) ซ่ึงส่งผลทาํใหอุ้ตสาหกรรมเบเกอร่ีในประเทศไทยเติบโตอยา่งต่อเน่ือง จะ

เห็นไดจ้ากมูลค่าการตลาดโดยรวมของผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีตั้งแต่ปี 2554-2559 มีอตัราการเติบโตเฉล่ียมากถึง 7.6% ต่อ
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ปี และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ (Positioningmag, 2559) ซ่ึงสาเหตุท่ีเบเกอร่ีไดรั้บความนิยมอย่างแพร่หลายนั้น 

เน่ืองจากเบเกอร่ีเป็นอาหารท่ีรับประทานง่าย สามารถเขา้ถึงผูค้นไดทุ้กเพศทุกวยั  จึงทาํใหน้กัลงทุนใหค้วามสนใจ

ทาํธุรกิจเบเกอร่ีเป็นจาํนวนมาก เพราะการเขา้สู่ตลาดการแข่งขนัในอุตสาหกรรมทาํไดง่้าย เน่ืองจากใชเ้งินลงทุนไม่

สูงมากนกั กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีท่ีใชไ้ม่มีความซบัซอ้น สาํหรับการแข่งขนัในแต่ละพ้ืนท่ีจะข้ึนอยู่กบั

สภาพเศรษฐกิจของจงัหวดันั้นๆ  

Riverfront Cafe เป็นอีกร้านหน่ึงของผูศึ้กษา ท่ีตดัสินใจลงทุนทาํธุรกิจเบเกอร่ีเพ่ือใหบ้ริการแก่ผูบ้ริโภคใน

เขตจงัหวดัฉะเชิงเทรา ซ่ึงเป็นจงัหวดั 1 ใน 4 เมืองใหม่ ภายใตโ้ครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก EEC 

ท่ีมีผูค้นสนใจเขา้มาลงทุน ทาํงาน และท่องเท่ียวเป็นจาํนวนมาก โดยเฉพาะในปี  2561 มีธุรกิจเบเกอร่ีและกาแฟ

เกิดข้ึนในจงัหวดัฉะเชิงเทรามากถึง 88 ร้าน จึงทาํใหเ้กิดการแข่งขนัค่อนขา้งสูง  ซ่ึงหากเจา้ของไม่มีการวิเคราะห์

และประเมินธุรกิจอย่างรอบครอบ เพ่ือปรับตัวให้สินค้าและการบริการตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ี

เปล่ียนแปลงไปตามกระแสอย่างรวดเร็วนั้น ก็จะทาํให้ธุรกิจอยู่รอดไดย้ากเช่นเดียวกนั  ซ่ึงการท่ีเขา้สู่ตลาดการ

แข่งขนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จาํเป็นท่ีตอ้งมีศึกษาเก่ียวกบัแนวคิดส่วนผสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ 

(7Ps) ท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัในการวางแผนการดาํเนินงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพดว้ย  ดงันั้น เพ่ือ

ความสาํเร็จและการอยู่รอดของธุรกิจ ร้าน Riverfront Cafe ผูศึ้กษาจึงกาํหนดการศึกษาเพ่ือกาํหนดกลยุทธ์สําหรับ

สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั โดยมีวตัถุประสงค์ ดงัน้ี 1) เพ่ือการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์      

เบเกอร่ี และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสําคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีของลูกคา้

กลุ่มเป้าหมาย 2) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของร้านคา้คู่แข่งขนั 3) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของลูกคา้ท่ี

เขา้มาใชบ้ริการภายในร้านเบเกอร่ี และ 4) เพ่ือกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับสร้างความไดเ้ปรียบทางการ

แข่งขนั ซ่ึงประโยชน์จากการศึกษาคร้ังน้ี จะทาํใหธุ้รกิจสามารถเขา้สู่ตลาดการแข่งขนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และ

ธุรกิจเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 

  

แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

  

      แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบั การศึกษาและกาํหนดกลยุทธ์เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขันของ

ธุรกิจร้าน  Riverfront Cafe คร้ังน้ี ไดแ้ก่ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการเชิงกลยุทธ์ ประกอบดว้ย  1) แนวคิด

ทฤษฎีการกาํหนดกลยุทธ์ 3 ระดบั (ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, 2552) และ (สุดใจ ดิลกฑรรศนนท,์ 2558)  2) แนวคิด

ทฤษฎีการวิเคราะห์ Five Forces Model (ณัฏฐพนัธ์ เขจรนันทน์, 2552) และ (สุดใจ ดิลกฑรรศนนท์, 2558)  3) 

แนวคิดทฤษฎีการวิเคราะห์ SWOT Analysis (สุดใจ ดิลกฑรรศนนท,์ 2558) 4) แนวคิดทฤษฎีการวิเคราะห์ TOWS 

Matrix (สุดใจ ดิลกฑรรศนนท์, 2558)  และแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการและกลยุทธ์ทางการตลาด 

ประกอบดว้ย 1) แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค  2) แนวคิดทฤษฎีกลยทุธ์ STP (Kotler & Armstrong, 2002) และ 

3) แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) 
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 แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงบุคคลทําการค้นหา การซ้ือ การใช้ การ

ประเมินผล ในสินค้าและการบริการ โดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภค หรืออาจหมายถึง 

การศึกษาถึงพฤติกรรมการตดัสินใจ และการกระทาํของผูบ้ริโภค ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ (ศิริวรรณ  

เสรีรัตน ์และคณะ, 2546) 

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีสามารถ

ควบคุมได้ ซ่ึงบริษทัใช้เพ่ือสนองความพึงพอใจแก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ด้วยเคร่ืองมือ ดังน้ี 1) ด้านผลิตภณัฑ์ 

(Product) 2) ดา้นราคา (Price) 3) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 4) ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) 5) ดา้น

บุคคล (People) 6) ดา้นกายภาย (Physical Evidence) และ 7) ดา้นกระบวนการ (Process)  (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และ

คณะ, 2552) 

   

วธีิการศึกษา 

 

      การศึกษาและกาํหนดกลยทุธ์เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจร้าน Riverfront Cafe คร้ังน้ี          

ผูศึ้กษาใชเ้ทคนิควิธีการวิจยัแบบผสม คือ 1) ใช ้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantity Research) ดว้ยเทคนิควิธีการวิจยั

เชิงสํารวจ โดยทาํการออกแบบแบบสอบถาม เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีและส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย มีโครงสร้างคาํถาม 4 

ส่วนคือ 1) เป็นคาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 2) เป็นคาํถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์        

เบเกอร่ี 3) เป็นคาํถามเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี 

และ 4) เป็นขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชากรท่ีอยู่อาศยัในอาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา อายุระหว่าง 15-

59 ปี มีจาํนวน 102,934 คนไดก้าํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชวิ้ธีการคาํนวณจากสูตรตารางของ Krejcie & 

Morgan ซ่ึงจะไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 384 คน (Krejcie & Morgan., 1970 อา้งถึงใน เอกชยั อภิศกัด์ิกุล และ

คณะ, 2552) แต่เน่ืองจากระยะเวลาและงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจาํกดั  ผูศึ้กษาจึงลดขนาดกลุ่มตวัอย่างลงเหลือ 

จาํนวน 200 ราย โดยใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) จากนั้นนาํขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดม้าทาํ

การวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูลหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ 2) ใช ้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดว้ยเทคนิค

วิธีการวิจยัการสังเกตการณ์แบบมีโครงสร้าง กบัร้านคา้คู่แข่งขนัท่ีอยู่ใกลเ้คียงในรัศมี 2 กิโลเมตร ดา้นส่วนประสม

ทางการตลาดบริการ 7Ps จาํนวน 2 ร้านโดยแบ่งร้านคา้คู่แข่งขนัทางตรง จาํนวน 1 ร้าน และร้านคา้คู่แข่งขนัทางออ้ม 

ซ่ึงเป็นร้านขายเครป และบิงซู จาํนวน 1 ร้าน และสังเกตการณ์พฤติกรรมลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการภายในร้านเบเกอร่ี 

จาํนวน 3 ราย โดยการจดักระทาํขอ้มูล เพ่ือมาจาํแนกและจดักลุ่มตามกรอบย่อยของประเด็นท่ีศึกษา แลว้ตรวจสอบ

ความถูกตอ้งและสมบูรณ์ เพ่ือใหข้อ้มูลมีคุณภาพและพร้อมสาํหรับการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) โดยใช้

แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 7Ps และพฤติกรรมผูบ้ริโภคมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์และตีความ 
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จากนั้นนาํผลการวิจยัเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเอกสารบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจเบเกอร่ี ขอ้มูลจากเว็ปไซต์ 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมเบเกอร่ี มาทาํการวิเคราะห์ Five Force Model, SWOT Analysis, TOWS Matrix 

แลว้นาํเสนอทางเลือกกลยทุธ์ 

 

ผลการศึกษา 

 

      ผลการศึกษา พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เบเกอร่ี  พบว่าโดยส่วนใหญ่เลือกซ้ือเบเกอร่ีจาก

ห้างสรรพสินคา้ ประเภทเคก้ เพ่ือรับประทานเอง เป็นอาหารว่าง 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ เขา้มาใชบ้ริการในช่วงเวลา 

12:01-15:00 น. ราคาเบเกอร่ีเฉล่ีย 45-65 บาท ต่อช้ิน ใชบ้ริการร้านเบเกอร่ี 1-2 คร้ังต่อสปัดาห์ มาใชบ้ริการคนเดียว 

โดยทราบขอ้มูลร้านเบเกอร่ีผ่านช่องทาง Social Media ส่วนการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด

บริการท่ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการโดย

ภาพรวม มีความสาํคญัต่อการตดัสินใจในระดบัมากท่ีสุด 5 ดา้น คือ ดา้นกายภาพ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ดา้น

บุคลากร ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ ์ตามลาํดบั และปัจจยัท่ีมีความสําคญัในระดบัมาก 2 ดา้น คือ ดา้นสถานท่ีจดั

จาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด  

      ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของร้านค้าคู่แข่งขัน พบว่า 1) ดา้นของผลิตภณัฑ ์ ทั้ง

ร้านคา้คู่แข่งขนัทางตรงและคู่แข่งขนัทางออ้มมีการขายสินคา้เหมือนกนัคือ มีทั้งอาหารจานเดียว เคร่ืองด่ืมและ       

เบเกอร่ี ร้านคู่แข่งขนัทางตรงมีการผลิตและจาํหน่ายเบเกอร่ีเองจึงทาํใหสิ้นคา้เบเกอร่ีมีรูปลกัษณ์สวยงามแปลกใหม่

กว่าร้านอ่ืน 2) ดา้นราคาร้านคู่แข่งขนัทางตรงมีราคาแพงเหมาะสมกบัคุณภาพ มีป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน ร้านคู่

แข่งขนัทางออ้ม สินคา้มีราคาถูกเหมาะกบัปริมาณมีราคาชดัเจนแสดงไวใ้นเมนูอาหาร 3) ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย 

ร้านคู่แข่งขนัทางตรงมีการเดินทางท่ีสะดวก มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอมากกวา่คู่แข่งขนัทางออ้ม 4) ดา้นการส่งเสริม

การตลาด ทั้งสองร้านมีการโฆษณาผ่านส่ือช่องทางออนไลน์ Facebook, Line และ Internet เพ่ือให้เขา้ถึงลูกคา้ได้

อยา่งทัว่ถึง ร้านคู่แข่งขนัทางตรงมีส่วนลดหรือการจดัโปรโมชัน่ในช่วงเทศกาลสาํคญัต่างๆ เท่านั้น แต่ร้านคู่แข่งขนั

ทางออ้มมีการจดัเมนูโปรโมชัน่ราคาพิเศษทุกเดือนและมีการสะสมแสตมป์เพ่ือนาํมาแลกส่วนลด 5) ดา้นบุคลากร 

พนักงานยิ้มแยม้แจ่มใสพร้อมให้บริการ มีการแต่งกายเรียบร้อย ร้านคู่แข่งขันทางตรงพนักงานจะให้คอยให้

คาํแนะนาํสินคา้หรือคอยตอบคาํถามลูกคา้เม่ือลูกคา้ตอ้งการความช่วยเหลืออยูห่นา้เคาน์เตอร์ บริการเสิร์ฟอาหารท่ี

โต๊ะ ส่วนร้านคู่แข่งขนัทางออ้มนั้นพนกังานจะอยูเ่คาน์เตอร์บริเวณหนา้ร้าน ส่วนพ้ืนท่ีใหบ้ริการลูกคา้จะอยูใ่นร้าน

การสัง่อาหารลูกคา้สามารถเลือกผา่นเมนูไม่มีการใหค้าํแนะนาํบริการ หากอยากทราบตอ้งเดินออกมาสอบถามหนา้

เคานเ์ตอร์ บริการเสิร์ฟอาหารท่ีโต๊ะ ร้านคู่แข่งขนัทางตรงพนกังานไม่เพียงพอต่อการใหบ้ริการในช่วงท่ีมีลูกคา้เยอะ 

6) ดา้นกระบวนการให้บริการ ร้านคู่แข่งขนัทั้งทางตรงและทางออ้มมีกระบวนการให้บริการเป็นของตนเองเพ่ือ

ความสะดวกในการดาํเนินงาน ไดรั้บบริการท่ีรวดเร็วทนัใจ มีความถูกตอ้ง มีการแจง้ลูกคา้ทุกคร้ังหากมีเมนูท่ีตอ้ง

ใชเ้วลานาน การรับชาํระเงินเป็นแบบชาํระดว้ยเงินสด และรับชาํระผ่าน Application ออนไลน์ 7) ดา้นกายภาพ  มี
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การตกแต่งร้านสวยงาม และการรักษาความสะอาด ร้านคู่แข่งขนัทางตรงมีพ้ืนท่ีกวา้งขวางมีการโชวสิ์นคา้เบเกอร่ี

ใหลู้กคา้เห็นชดัเจน การเดินเลือกซ้ือหรือเลือกชมสินคา้สะดวก โต๊ะไวค้อยบริการมีเพียงพอ ร้านคู่แข่งขนัทางออ้มมี

การโชวสิ์นคา้เบเกอร่ีใหลู้กคา้เลือกเช่นกนั แต่พ้ืนท่ีค่อนขา้งคบัแคบ การเดินชมไม่สะดวกเพราะติดทางเดินเขา้ออก 

โต๊ะไวค้อยบริการมีเพียงพอ 

      ผลการศึกษาพฤตกิรรมลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในร้านเบเกอร่ี พบวา่ ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการอยูร่ะหว่าง 

25-59 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีฐานะดี ช่วงเวลาท่ีเขา้มาใชบ้ริการ 16.00-19.30 น. มากบัครอบครัว และผูห้ญิงมี

อาํนาจในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ ส่วนผูช้ายทาํหนา้ท่ีเป็นผูจ่้ายเงิน มีการชาํระเงินเป็นเงินสด  ใชเ้วลาในขั้นตอน

การเลือกสินคา้นานท่ีสุด และระหว่างการเลือกสินคา้มีการสอบถามขอคาํแนะนาํจากพนักงาน สินคา้ท่ีสั่งเป็น

อาหาร เคร่ืองด่ืมและเบเกอร่ี ราคาท่ีจ่ายต่อคร้ังอยูท่ี่ 200-350 บาท 

ผลการกําหนดกลยุทธ์เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน  พบว่า กิจการเลือกใชก้ลยุทธ์ระดบัองคก์ร

เป็นกลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy) แบบการพฒันาผลิตภณัฑ ์ดว้ยการออกผลิตภณัฑใ์หม่เป็นเบเกอร่ีเพ่ือ

สุขภาพ เพ่ือดึงดูดกลุ่มลูกคา้ท่ีรักสุขภาพเพ่ือดึงดูดกลุ่มลูกคา้ท่ีรักสุขภาพ โดยผลิตภณัฑต์วัใหม่น้ีจะใชส่้วนผสม

ของวตัถุดิบท่ีไดจ้ากธรรมชาติและมีประโยชน์ต่อร่างกาย เนน้สร้างความแตกต่างใหมี้ความหลากหลายของสินคา้

ใหม่ บรรจุภณัฑแ์ละหีบห่อมีความสวยงาม เนน้วสัดุท่ีทาํมาจากธรรมชาติและย่อยสลายไดง่้าย เพ่ือให้ผูบ้ริโภคมี

การรับรู้และมีทศันคติท่ีดีต่อธุรกิจ ว่าเป็นธุรกิจท่ีใส่ใจในดา้นสุขภาพและรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยมีกาํหนดกลยุทธ์

ทางการตลาดสาํหรับร้าน Riverfront Cafe ดงัน้ี 

      1.  กลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์ดว้ยการสร้างความแตกต่างให้กบัผลิตภณัฑ ์โดยการออกผลิตภณัฑใ์หม่เป็น

ผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีเพ่ือสุขภาพ ท่ีใชส่้วนผสมของวตัถุดิบท่ีไดจ้ากธรรมชาติและมีประโยชนต่์อร่างกาย     

. 2. กลยุทธ์ดา้นราคา เป็นการตั้งราคาให้มีความแตกต่างกนั ตามคุณภาพรูปแบบและรูปลกัษณ์ของสินคา้ 

และเนน้ใหผู้บ้ริโภคมีการรับรู้ถึงคุณภาพของสินคา้ท่ีดีกวา่ โดยคาํนึงถึงตน้ทุนของวตัถุดิบ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

       3.  กลยุทธ์ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย กาํหนดช่องทางในการขายสินคา้ ดงัน้ี 1) ช่องทาง offline โดยการขาย

สินคา้ผ่านหน้าร้าน Riverfront Cafe และรับบริการรับจดัชุดอาหารว่างให้กับหน่วยงานราชการ และเอกชน 2) 

ช่องทาง online ไดแ้ก่ ช่องทาง Facebook, Line และ Instagram  

      4.  กลยุทธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยจดัให้มีกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดดังน้ี 1) การโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์ร้าน ผ่านช่องทาง online และ offline เพ่ือให้ลูกค้าเข้าถึงธุรกิจร้าน รวมถึงแนะนําโปรโมชั่น

ประจาํเดือน แนะนาํสินคา้ออกใหม่ และความรู้เก่ียวกบัสุขภาพ 2) จดัใหมี้พนกังานไวค้อยแนะนาํสินคา้ 3) การจดั

โปรโมชัน่ส่งเสริมการขาย ไดแ้ก่ จดัทาํสินคา้โปรโมชัน่ราคาพิเศษ การสะสมแตม้ และโปรโมชัน่พิเศษสําหรับ 

ลูกคา้สมาชิก  

      5.  กลยุทธ์ดา้นบุคลากร ไดแ้ก่ จดัอบรมพนกังานใหมี้ความรู้ความสามารถและทกัษะในการใหบ้ริการ จดั

ใหมี้สวสัดิการต่างๆ เพ่ือเป็นขวญักาํลงัใจใหก้บัพนกังาน และจดัตาํแหน่งงานตามความเหมาะสม 

     6.  กลยุทธ์ดา้นกระบวนการให้บริการ ไดแ้ก่ ออกแบบกระบวนการให้บริการท่ีเหมาะสมและชัดเจน                  

ถูกตอ้งรวดเร็ว พนกังานมีการแนะนาํสินคา้และโปรโมชัน่ต่างๆ  
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      7.  กลยุทธ์ดา้นกายภาพ คือ ภายในร้านมีการตกแต่งสวยงาม สร้างบรรยากาศอบอุ่นเป็นกนัเอง ให้ลูกคา้

รู้สึกผ่อนคลาย เหมาะแก่การนัง่พกัผ่อนหย่อนใจ ใส่ใจในเร่ืองความสะอาด ถูกสุขอนามยั และการแต่งกายของ

พนกังานสะอาด มีความเป็นระเบียบ 

      8.  กลยทุธ์ดา้นการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ สร้างการปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ ทาํความรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้แต่

ละคนวา่มีความสนใจอยา่งไร ตอ้งการอะไร และนาํเสนอผลิตภณัฑท่ี์ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ 

      9.  กลยทุธ์การสร้างความภกัดีต่อตราสินคา้ ไดแ้ก่ ใส่ใจความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ือนาํมาพฒันาและ

ปรับปรุง เม่ือเกิดความผิดพลาดข้ึนตอ้งรู้จกัขอโทษและพร้อมท่ีจะแกไ้ข  

 

อภิปรายผล 

 

      จากการศึกษาดา้นพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย พบว่า ส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้

จากห้างสรรพสินคา้ เบเกอร่ีประเภทเคก้ เพ่ือรับประทานเอง เป็นอาหารว่าง 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ ช่วงเวลาท่ีเขา้ใช้

บริการ 12:01-15:00 น. ราคาเบเกอร่ีท่ีซ้ือโดยเฉล่ียต่อช้ิน 45-65 บาท ใชบ้ริการในร้านเบเกอร่ี 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์  

มาใช้บริการคนเดียว ทราบขอ้มูลร้านเบเกอรร่ีจากช่องทาง Social Media จากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดบริการท่ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีโดยภาพรวม พบว่า มีความสาํคญัต่อการ

ตดัสินใจในระดับมากท่ีสุด 5 ดา้น คือ ดา้นกายภาพ ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นบุคลากร ดา้นราคา ดา้น

ผลิตภณัฑ ์และปัจจยัท่ีมีความสาํคญัระดบัมาก 2 ดา้น คือ ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุชญา อาภาภทัร (2559) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเบเกอร่ีแบบ Take 

Away ของกลุ่มคนทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา่ มี 6 ปัจจยั โดยเรียงลาํดบัจากมากมาหานอ้ย 

คือ ปัจจยัดา้นกายภาพและการใหบ้ริการ ปัจจยัดา้นรสชาติและความสดใหม่ ปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่าย ปัจจยั

ดา้นรูปลกัษณ์ บรรจุภณัฑแ์ละการตกแต่งร้าน และเม่ือมีการพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์ คือ ปัจจยั

ดา้นรสชาติความอร่อย จะมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือมากท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นความหลากหลาย

และคุณภาพของวตัถุดิบท่ีใช ้ซ่ึงเป็นเหตุผลสามอนัดบัสูงสุดตามลาํดบั ดา้นราคา คือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 

ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ และมีราคาท่ีชดัเจน เป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญัสามอนัดบัสูงสุด ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย 

คือ ตอ้งมีทาํเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง เป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญัสูงสุด รองลงมาคือ ทาํเลท่ีตั้งใกลแ้หล่งชุมชน

หรือบา้นพกั และสถานท่ีจอดรถมีเพียงพอไวค้อยบริการ ซ่ึงเป็นเหตุผลสามอนัดบัสูงสุด  ปัจจยัส่งเสริมการตลาด 

คือ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ การมีส่วนลดและสะสมแตม้ การแถมสินคา้เบเกอร่ี เป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญัสาม

อนัดบัสูงสุด ดา้นการบุคลากร คือ การมีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดีของพนกังาน การแต่งกายสะอาดเรียบร้อยพนกังานพูดจา

สุภาพ เป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญัสามอนัดบัสูงสุด ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ คือ การเปิดใหบ้ริการทุกวนั การไดรั้บ

ริการท่ีรวดเร็ว การให้บริการดว้ยความถูกตอ้งแม่นยาํ การมีมาตรฐานการให้บริการและการมีขั้นตอนการทาํงาน

อย่างเป็นระบบ เป็นปัจจัยท่ีมีความสําคัญเท่ากันทุกปัจจัย ด้านกายภาพ คือ ภายในร้านมีความสะอาดและถูก
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สุขอนามยั เป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ภาพลกัษณ์ของร้านดูดี ภายในร้านตกแต่งสวยงาม และ

บรรยากาศร้านอบอุ่นเป็นกันเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอภิชาติ ตณันิติศุภวงษ์ (2555) ศึกษาพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครลาํปาง พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์        

เบเกอร่ี ด้านผลิตภัณฑ์ ผูบ้ริโภคให้ความสําคัญมากท่ีสุดต่อปัจจัยด้านรสชาติอร่อย ด้านราคา ผูบ้ริโภคให้

ความสําคญัระดบัมากต่อปัจจยัย่อยดา้นราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ดา้นการจดัจาํหน่าย ผูบ้ริโภคให้ความสําคญั

ระดบัมากต่อปัจจยัย่อยดา้นการเดินทางสะดวก ดา้นส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัระดบัมากต่อปัจจยั

ย่อยดา้นการให้บริการและอธัยาศยั พนักงาน จาํนวนพนักงานมีปริมาณท่ีเหมาะสมในการให้บริการลูกคา้ จาก

การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของร้านคา้คู่แข่งขนั พบว่า ร้านคู่แข่งขนัทั้งทางตรงและทางออ้มไดมี้การ

นาํปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7Ps มาเป็นเป็นเคร่ืองมือในการกาํหนดกลยุทธ์เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบ

ทางการแข่งขนั ใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีส่งผลต่อภกัดีในตราสินคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด

ของ ศิริวรรณ เสรีรัตนแ์ละคณะ (2552) ท่ีอธิบายไวว้า่ ส่วนประสมทางการตลาด คือ ตวัแปรทางการตลาดท่ีสามารถ

ควบคุมได ้ซ่ึงบริษทัใชเ้พ่ือสนองความพึงพอใจแก่ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย และแนวคิดของธีรพนัธ์ โล่ทองคาํ (2550) 

เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ ไดอ้ธิบายถึง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความภกัดีไดแ้ก่ 1) ความพึงพอใจของ

ลูกคา้ 2) ความเช่ือถือและไวว้างใจ 3) ความผกูพนัท่ีมีต่อตราสินคา้ 4) ลดทางเลือกและนิสยั 5) ภาพลกัษณ์ในองคก์ร

ของตราสินคา้   

      จากการสังเกตการณ์พฤติกรรมท่ีเข้ามาใช้บริการในร้านเบเกอร่ีส่วนใหญ่แลว้มกัใช้มาใช้บริการกบั

ครอบครัว ผูห้ญิงมีอาํนาจในการเลือกซ้ือและตดัสินใจ ส่วนผูช้ายจะมีหนา้ท่ีชาํระเงิน การชาํระเงินเป็นเงินสด ลูกคา้

มกัเลือกร้านท่ีมีบริการสินคา้ครบวงจร คือ มีอาหาร เคร่ืองด่ืม และเบเกอร่ี ใชเ้วลาในการเลือกซ้ือสินคา้มากท่ีสุด 

โดยมีการเดินชมสินคา้ท่ีวางโชวแ์ละสอบถามพนักงาน ซ่ึงสอดคลอ้งตามแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2534) 

เร่ือง ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ ซ่ึงอธิบายไวว้่า กลุ่มครอบครัว (Family) เป็นปัจจยัภายนอกส่วนท่ี

เลก็ท่ีสุด และถือวา่มีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค ทศันคติ ความคิดเห็นและค่านิยมของบุคคลจะถูกสร้าง

ข้ึนโดยครอบครัว  

      จากการศึกษาและรวมรวมขอ้มูลเพ่ือทาํการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก

ของอุตสาหกรรมเบเกอร่ี พบว่า อุตสาหกรรมเบเกอร่ียงัมีแนวโนม้การเติบโตอย่างต่อเน่ือง และยงัเป็นท่ีน่าสนใจ

ของนกัลงทุนรายใหม่ท่ีจะเขา้สู่ตลาดการแข่งขนั เน่ืองจากสินคา้เบเกอร่ีสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดง่้ายและใชเ้งิน

ลงทุนไม่สูงนกัในการท่ีจะเร่ิมธุรกิจ การเขา้และออกจากการแข่งขนัในอุตสาหกรรมเป็นไปไดอ้ย่างเสรี สภาพการ

แข่งขนัภายในอุตสาหกรรมมีสูง อาํนาจการต่อรองผูซ้ื้อมีมากเน่ืองจากมีร้านเบเกอร่ีและกาแฟมีจาํนวนมาก ทาํให้

ลูกคา้หรือผูซ้ื้อสามารถท่ีจะเลือกซ้ือสินคา้เบเกอร่ีร้านไหนก็ได ้ตน้ทุนให้การเปล่ียนผูข้ายมีน้อย แต่อาํนาจการ

ต่อรองของผูข้ายวตัถุดิบมีอยา่งจาํกดั เพราะถึงแมจ้ะมีร้านเบเกอร่ีเกิดข้ึนจาํนวนมาก แต่ผูข้ายวตัถุดิบก็มีมากเช่นกนั 

นอกจากน้ียงัสามารถหาสินคา้ทดแทนไดง่้าย ทาํใหผู้ป้ระกอบการแต่ละรายตอ้งพยายามหากลยุทธ์ทางการตลาดท่ี

เหมาะสมกลุ่มตลาดเป้าหมายและธุรกิจของตน เพ่ือครองส่วนแบ่งการตลาด สร้างผลกาํไรใหก้บัธุรกิจ และทาํให้

ลูกคา้เกิดความภกัดีต่อตราสินคา้ 
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 จากการกาํหนดกลยุทธ์เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของร้าน Riverfront Cafe คร้ังน้ี เลือกใช ้ 

กลยุทธ์ระดบัองค์กรเป็นกลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy) แบบการพฒันาผลิตภณัฑ ์ดว้ยการออกผลิตภณัฑ์

ใหม่เป็นเบเกอร่ีเพ่ือสุขภาพ เพ่ือดึงดูดกลุ่มลูกคา้ท่ีรักสุขภาพ โดยผลิตภณัฑต์วัใหม่น้ีจะใชส่้วนผสมของวตัถุดิบท่ี

ไดจ้ากธรรมชาติและมีประโยชนต่์อร่างกาย ทั้งน้ีเพ่ือเนน้สร้างความแตกต่างใหก้บัผลิตภณัฑ ์บรรจุภณัฑแ์ละหีบห่อ

มีความสวยงาม เนน้วสัดุท่ีทาํมาจากธรรมชาติและย่อยสลายไดง่้าย เพ่ือใหผู้บ้ริโภคมีการรับรู้และมีทศันคติท่ีดีต่อ

ธุรกิจ ว่าเป็นธุรกิจท่ีใส่ใจในดา้นสุขภาพและรักษาส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด กลยุทธ์ระดบัธุรกิจ ของ 

สุดใจ ดิลกฑรรศนนท ์(2558)  คือ กลยทุธ์การมุ่งเนน้สร้างความแตกต่าง (Focused Differentiation Strategy) ซ่ึงเป็น

กลยุทธ์ท่ีเนน้ความตอ้งการของลูกคา้ในตลาดย่อย เป็นการสร้างผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีมีความแตกต่างท่ีสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของตลาดเฉพาะ การสร้างความภกัดีของลูกคา้ในตลาดย่อยนั้นสามารถสร้างผลกาํไรทั้ง

ระยะสั้นและระยะยาว ทั้งน้ีเพ่ือใหธุ้รกิจสามารถเขา้สู่ตลาดการแข่งขนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และเติบโตไดอ้ย่าง

ย ัง่ยืน 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้

 

การศึกษาคร้ังน้ีทาํให้ทราบถึงข้อมูลเบ้ืองต้นของกลุ่มลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการร้านเบเกอร่ีในจังหวดั

ฉะเชิงเทรา  ส่ิงสําคญัในการจัดทาํกลยุทธ์ทางการตลาด คือ ผูป้ระกอบการร้านเบเกอร่ีควรท่ีจะกาํหนดลูกค้า

กลุ่มเป้าหมายใหช้ดัเจนทาํความรู้จกักบัลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ศึกษาพฤติกรรม ทาํการวิเคราะห์แลว้นาํมาจดัทาํกลยุทธ์

ทางการตลาดเพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงต้องคาํนึงถึงปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด ดงัน้ี 1) ดา้นผลิตภณัฑ ์ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคให้ความสําคญัเป็นอนัดบัแรกคือ รสชาติของเบเกอร่ี 2) ดา้นราคา 

ตอ้งมีความเหมาะสมกบัปริมาณและคุณภาพ มีป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน การตั้งราคาไม่สูงจนเกินไป    3) ดา้นทาํเล

ท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอให้บริการ 4) ดา้นปัจจยัส่งเสริมการตลาด ตอ้งมีการโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์ การให้ส่วนลดและของแถม 5) ดา้นบุคลกร พนกังานตอ้งมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี แต่งกายท่ีสะอาด

เรียบร้อย พูดจาสุภาพ 5) ดา้นกระบวนการ ควรเปิดบริการทุกวนั ให้บริการถูกตอ้งและรวดเร็ว 7) ดา้นกายภาพ 

ผูป้ระกอบการควรคาํนึงความสะอาด ถูกสุขอนามยั และการตกแต่งท่ีสวยงามใหบ้รรยากาศผอ่นคลาย 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

 

1.  ควรมีการศึกษากลุ่มตวัอยา่งเพ่ิมเติม เพ่ือใหเ้กิดความแม่นยาํของขอ้มูล 

 2.  ควรมีการศึกษาเพ่ือพฒันาผลิตภณัฑ์หรือการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ โดยเน้นกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นเพศหญิง 

เพ่ือใหต้รงกบัความตอ้งการเน่ืองจากเพศหญิงมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ  
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 3. ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนกบัผูบ้ริโภคท่ีควรไดรั้บการแกไ้ข เพ่ือใหเ้กิดความพึงพอใจและ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 
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แนวคดิการพฒันาส่วนประสมทางการตลาดสําหรับผลติภณัฑ์กระเป๋าผ้าไหมเพ่ือ

ผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม 

Marketing Mix Development Concept of Silk Bag for Consumer in  

Mahasarakham Municipal 

                                                                                          นิรัติศัย ไอรารัตน์0

1 และ ทพิย์วรรณา งามศักดิ์ 1 2 

                                                                                  Nirattisai Airarat and Tipvanna Ngarmsak 

  

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ี มีวตัถุประสงค์หลกัเพ่ือพฒันาแนวคิดผลิตภณัฑก์ระเป๋าผา้ไหมสําหรับผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลเมือง

มหาสารคาม และมีวตัถุประสงค์รองคือ ศึกษาพฤติกรรม ทศันคติ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ศึกษา

ความชอบประเภท ลวดลายและสีของกระเป๋า โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน 120 คน ผลจากการศึกษาไดแ้นวคิด

ผลิตภณัฑ ์4 แนวคิด ซ่ึงมีกระเป๋าผา้ไหมถือทรงส่ีเหล่ียมลายผา้ไหมสีนํ้าเงิน กระเป๋าผา้ไหมถือทรงส่ีเหล่ียมลายผา้

ไหมสีฟ้า กระเป๋าผา้ไหมถือทรงส่ีเหล่ียมลายดอกไมสี้นํ้ าเงินและกระเป๋าผา้ไหมถือทรงส่ีเหล่ียมลายดอกไมสี้ฟ้า 

ขนาดกระเป๋ากวา้ง 26 x ยาว 30  x สูง 16 ซม. ราคา 690 บาท ทาํการทดสอบแนวคิดโดยใชก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน 60 

คน วดัความตั้งใจซ้ือ ผลการทดสอบพบวา่ แนวคิดท่ีควรนาํไปพฒันาเป็นผลิตภณัฑต่์อไปคือกระเป๋าผา้ไหมถือทรง

ส่ีเหล่ียมลายดอกไมสี้ฟ้าและกระเป๋าผา้ไหมถือทรงส่ีเหล่ียมลายดอกไมสี้นํ้าเงิน เน่ืองจากผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจซ้ือ

ในระดบัซ้ือและซ้ือแน่นอนของทั้ง 2  คิดเป็นร้อยละ 80 และ 75 ตามลาํดบั 

คาํสาํคัญ: แนวคิดผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมผู้บริโภค ทัศนคติผู้บริโภค ส่วนประสมการตลาด กระเป๋าผ้าไหม 

 
Abstract 

The main objective of this study was to develop product concepts for silk bag for consumers in Mahasarakham 

municipality. It was also to study the consumers’ behavior, attitude, influencing marketing mix’s factor, preference 

for raw materials and forms of the product. The questionnaires surveys of 120 samples were used. Four product 

concepts were found namely silk pattern deep blue bag, silk pattern light blue bag, flower pattern deep blue bag and 

flower pattern light blue bag. The expected price is 690 baht for one bag. These product concept were then tested 

with 60 customers for the intention to buy. These four product concepts were subjected to further investigated for 

marketing mix’s factor, preference. It was found that the flower pattern light blue bag and the flower pattern deep 
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blue bag were ranked as interested to buy at the level of would buy and definitely would buy of 80.0 and 75.0 

percent respectively. 

Keywords: Product Concept, Customer Behavior, Customer Attitude, Marketing Mixs, Silk Bag 

 

1.บทนํา 

   

     ผา้ไหม ถือเป็นมรดกอนัลํ้าค่าของเมืองไทย มีความงดงามของเส้นไหมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ลวดลายท่ีบ่งบอกถึง

ความเป็นไทย ทาํใหเ้ป็นผา้ไหมไดรั้บความนิยมและโด่งดงัไปทัว่โลก ผา้ไหมยงัเป็นสินคา้หัตถกรรมท่ีมีขั้นตอน

การผลิตท่ีใชแ้รงงานคนไทยเป็นหลกั โดยมีความเหมาะสมกบัโครงสร้างเศรษฐกิจไทย ซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีแรงงาน

เป็นจาํนวนมาก กล่าวคืออุตสาหกรรมการผลิตไหมไทยสามารถสร้างงาน สร้างรายไดใ้หแ้รงงานในชนบทดว้ย และ

คนไทยก็ไดใ้ห้ความสําคญักบัภูมิปัญญาของชาวบา้นมากข้ึน ในปี 2561 กรมหม่อนไหมจะพฒันายกระดบัสินคา้

หม่อนไหมไทยให้มีคุณภาพมาตรฐานตรงตามความตอ้งการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ง

พฒันาระบบบริหารจดัการสินคา้หม่อนไหมสู่เกษตร 4.0 สร้างความเขม้แข็งและเพ่ิมขีดความสามารถรองรับการ

แข่งขนัใหก้บัสินคา้ไหมไทยและผลิตภณัฑไ์หมในเวทีการคา้โลกในอนาคตและพฒันาสินคา้หม่อนไหมสู่ Smart 

Production 

     จงัหวดัมหาสารคามเป็นแหล่งผลิตผา้ไหมท่ีมีคุณภาพ มีลวดลายสวยงาม เป็นเอกลกัษณ์ และมีช่ือเสียงแห่งหน่ึง

ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือซ่ึงเป็นแหล่งผลิตผา้ไหมท่ีมีช่ือเสียงในประเทศไทย และหน่ึงในผลิตภณัฑท่ี์ทาํมา

จากผา้ไหม และไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคกคื็อ ผลิตภณัฑก์ระเป๋า ดงันั้นการพฒันาแนวคิดผลิตภณัฑก์ระเป๋าจาก

ผา้ไหมจะช่วยสร้างแนวคิดผลิตภณัฑ์ให้ตรงตามความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่งเสริมภาพลกัษณ์ของ

ผลิตภณัฑผ์า้ไหมของจงัหวดัมหาสารคาม  ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัของการพฒันาแนวคิดผลิตภณัฑ์

กระเป๋าจากผา้ไหม เพ่ือเพ่ิมมูลค่า สร้างรายไดใ้หก้บักลุ่มทอผา้ไหมใหโ้ดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งทางการคา้ใน

อุตสาหกรรมเดียวกนั และเป็นเอกลกัษณ์ของชาวจงัหวดัมหาสารคาม โดยมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือ

ศึกษาแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าผา้ไหมสําหรับผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม และมี

วตัถุประสงคร์องคือ ศึกษา พฤติกรรม ทศันคติ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดและการตดัสินใจ ท่ีมีผลต่อการ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ระเป๋าผา้ไหมสาํหรับผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎ ี

 

     สุดาพร กุณฑลบุตร (2557) ไดใ้ห้คาํนิยามเก่ียวกับผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง สินคา้หรือบริการท่ีกิจการ

นาํเสนอต่อผูบ้ริโภค ทั้งท่ีเป็นส่วนท่ีจบัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไม่ได ้โดยคาํนึงถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นหลกั 

     ชลธิศ ดาราวงษ ์(2560) ใหค้าํจาํกดัความ การออกแบบผลิตภณัฑ ์คือ กระบวนการกาํหนดรูปแบบและลกัษณะ

ของผลิตภณัฑ ์ทั้งทางดา้นศิลปะและดา้นวิทยาศาสตร์ ใหผ้สมผสานกนัอยา่งลงตวั โดยองคป์ระกอบดา้นศิลปะแบ่ง

ออกเป็น 4 ขอ้ คือ ความเป็นเอกภาพ ความสมดุล ความสวยงาม ความสัมพนัธ์ทางศิลปะ และองค์ประกอบดา้น
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วิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็น 8 ขอ้ คือ ประโยชน์ใช้สอย ความปลอดภยั ความแข็งแรง การยศาสตร์ ตน้ทุน การ

ซ่อมแซมง่าย การผลิต การขนส่ง ทั้งน้ี นกัออกแบบผลิตภณัฑอ์าจเลือกพิจารณาขอ้เหล่าน้ีเพียงบางขอ้ ข้ึนอยู่กบั

ความซบัซอ้นของผลิตภณัฑ ์  

     พฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Customer Behavior) หมายถึงเป็นการกระทาํโดยมนุษยแ์สดงออกโดยไม่รู้ตวั การ

แสดงออกหรือการกระทาํโดยธรรมชาติของมนุษยส์ามารถส่งอิทธิพลทางการตลาด ซ่ึงซ้ือหรือตอ้งการสินคา้หรือ

บริการเพ่ือการบริโภคส่วนตวั พฤติกรรมผูบ้ริโภค ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการต่างๆ เพ่ือใหไ้ดรั้บความพอใจ

สูงสุดจากงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจาํกดั หรือ การกระทาํหรือการแสดงออกของมนุษยซ่ึ์งเกิดจากส่ิงกระตุน้ภายใน 

เช่น ความคิด ทศันคติ และค่านิยม นอกจากน้ีการแสดงออกนั้นๆอาจมาจากการกระทบของปัจจยัภายนอก เช่น 

วฒันธรรม และ สงัคม (Foxall & Sigurdsson, 2013) 

     Kotler and Keller (2016) ได้กล่าวว่า McCarthy ได้แบ่งกิจกรรมทางการตลาดต่างๆออกเป็น 4 ด้าน คือ 1.

ผลิตภณัฑ ์(Product) ประกอบดว้ย ความหลากหลายของสินคา้ คุณภาพ การออกแบบ ลกัษณะสินคา้ ตราสินคา้ 

บรรจุภณัฑ ์ขนาด การบริการ การรับประกนัสินคา้ การคืนสินคา้ 2.ราคา (Price) ประกอบดว้ย ราคาสินคา้ในรายการ 

ส่วนลดและส่วนยอมจ่าย ระยะเวลาการชําระเงิน ระยะเวลาการให้สินเช่ือ 3.ช่องทางการจัดจาํหน่าย (Place) 

ประกอบด้วยช่องทางการจัดจาํหน่าย เครือข่ายการจดัจาํหน่าย ทาํเลท่ีตั้ ง คลงัสินค้า การขนส่ง4.การส่งเสริม

การตลาด (Promotion) ประกอบดว้ย การส่งเสริมการขาย การโฆษณา การขายโดยพนกังาน การประชาสัมพนัธ์ 

ตลาดขายตรง 

 

2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

     อรทัย สายสะอาด (2557) ได้ศึกษา ค่านิยมและพฤติกรรมการซ้ือผา้ไหมของผูบ้ริโภคชาวไทยในจังหวดั

อุบลราชธานี ชาวกมัพูชาในจงัหวดัเสียมเรียบ และชาวลาวในเมืองชนะสมบูรณ์ พบว่า ผา้ไหมท่ีผูบ้ริโภคนิยมซ้ือ

มากท่ีสุดคือผา้ไหมมดัหม่ีท่ีมีลวดลายเป็นเอกลกัษณ์ ราคาท่ีผูบ้ริโภคนิยมซ้ือ คือ ราคาต่อเมตรอยูร่ะหวา่ง 501-1,000 

บาท โดยวตัถุประสงค์หลกัท่ีผูบ้ริโภคซ้ือผา้ไหมก็เพ่ือสวมใส่ในงานพิธีสาํคญัๆ ประเภทของเส้นไหมท่ีนิยมมาก

ท่ีสุด คือ เส้นไหมพนัธ์ุพ้ืนเมือง โดยผูบ้ริโภคจะคาํนึงถึงคุณภาพและสมบติัของผา้ไหมเป็นหลกั คือ สวมใส่สบาย 

ไม่ยบัง่าย และทนทานต่อการขดัถู จากขอ้มูลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า ขอ้มูลทัว่ไปของผูซ้ื้อผา้ไหมส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง มีอายุ 34 ปีข้ึนไป การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการ สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนระหว่าง 10,000-30,000 บาท พฤติกรรมผูซ้ื้อผา้ไหม ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูซ้ื้อพิจารณาจากคุณภาพของผลิตภณัฑ ์

ความสวยงามของลวดลายสีสันของผา้ไหม สามารถนาํไปใส่ได้จริงในชีวิตประจาํวนั ดา้นราคา ราคามีความ

เหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัคุณภาพ ดา้นการจดัจาํหน่าย ผูซ้ื้อเลือกซ้ือจากผูผ้ลิตโดยตรงหรือจากงานจดัแสดง

สินคา้ เพราะราคาถูกกว่าแหล่งอ่ืนและสะดวกต่อการซ้ือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ มีส่วนลดพิเศษและการให้

คาํแนะนาํกบัผูซ้ื้อ งบประมาณโดยเฉล่ียในการซ้ือผา้ไหมอยู่ระหว่าง 501-2,000 บาท ซ้ือปีละ 1 คร้ัง ตวัเองเป็นผูมี้

อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ ซ้ือผา้ไหมเพ่ือสวมใส่ในงานประเพณีสาํคญัๆ ปัญหาท่ีพบในการซ้ือผลิตภณัฑจ์ากผา้

ไหม คือ เร่ืองการดูแลและการเกบ็รักษายาก 

     เผด็จ พิมพา (2557) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมผูซ้ื้อผา้ไหมมดัหม่ีในอาํเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น งานศึกษาน้ี มี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูซ้ื้อผา้ไหมมดัหม่ี อาํเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น จากการศึกษาพฤติกรรม
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ผูบ้ริโภคและส่วนประสมทางการตลาดพบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์ความตอ้งการของผูซ้ื้อผา้ไหมมดัหม่ีในอาํเภอชนบท 

จงัหวดัขอนแก่น ในส่วนของสี สีท่ีผูซ้ื้อเลือกซ้ือเป็นอนัดบัหน่ึงคือ สีฟ้า ในส่วนของขนาดลายผา้ ผูซ้ื้อส่วนใหญ่

เลือกซ้ือ คือลายผา้ไหมมดัหม่ีท่ีมีขนาดเล็ก ดา้นราคา ผูซ้ื้อตดัสินใจซ้ือโดยพิจารณาจาก ราคาของผา้ไหมมดัหม่ีท่ี

ผูบ้ริโภคซ้ือมีความเหมาะสมและคุม้ค่า ดา้นการจดัจาํหน่าย ผูซ้ื้อตดัสินใจซ้ือโดยพิจารณาจากการจดัแสดงสินคา้

ภายในร้านท่ีผูบ้ริโภคซ้ือเป็นท่ีดึงดูดใจ ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูซ้ื้อตัดสินใจซ้ือโดยพิจารณาจาก ความ

ประทบัใจในการบริการจากร้านท่ีไดเ้ลือกซ้ือแลว้ 

 

2.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

     ศึกษาถึงพฤติกรรม ทศันคติ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) เพ่ือนาํขอ้มูลทั้งหมดมาสร้างแนวคิด

และทดสอบแนวคิดผลิตภณัฑ ์เพ่ือใหไ้ดแ้นวคิดผลิตภณัฑก์ระเป๋าผา้ไหม ดงัรูปท่ี 1 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

3. วธีิการศึกษา 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 

     ประชากรท่ีใชใ้นการทาํการศึกษา คือ ประชากรในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม อายุตั้งแต่ 25-75 ปี จาํนวน 

25,076 คน (สาํนกัทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง 2561) การกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างเน่ืองดว้ยผูศึ้กษาจะใชผ้ล

จากแบบสอบถามท่ีใชว้ดัตวัแปลดว้ยมาตรอนัตรภาค (Continuous Scale) เป็นสําคญัจึงใชสู้ตรของกลุ่มตวัอย่าง 

กาํหนดขนาดตวัอยา่งใชสู้ตร (Barlett, Kotrlik and Higgins, 2001) ในการคาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในสมการท่ี 

(1) และสมการท่ี (2) ใชส้าํหรับปรับสูตรเม่ือขนาดกลุ่มตวัอยา่งเกินร้อยละ 5 ของประชากร 

 

𝑛𝑛0 =  (t2)(s2)
d2

          (1) 

เม่ือแทนค่าในสมการ (1)  
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     สมการท่ี 1 กาํหนดค่า Margin of Error = 0.03 ค่า t = 1.96 และค่า Alpha = 0.05  

     ผลท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการมีค่าเท่ากบั 109.27 เม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบัร้อยละ 5 ของจาํนวนประชากรผูท่ี้

มีอาย ุ25-75 ปีในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามมีค่าเท่ากบั 1,253.8 ซ่ึงมีค่าเกินขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการจึงใช้

ขนาดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 109.27 คนและไม่ตอ้งนาํมาคาํนวณในสมการท่ี 2  

 

𝑛𝑛0 =  𝑛𝑛0
1+ 𝑛𝑛0 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛�

         (2) 

     ดงันั้น เพ่ือความละเอียดของขอ้มูลและเพ่ือสะดวกในการเกบ็ขอ้มูล จึงเพ่ิมจาํนวนเป็น 120 คน 

 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 

      เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนมาเองจากการทบทวน

วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง แบบสอบถามแบ่งเป็น 5 ส่วนดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เพศ อายุ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย ระดบัการศึกษา ซ่ึงมีระดบัการวดัแบบ

มาตรนามบญัญติั (Norminal Scale) 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือและใช้ผลิตภณัฑ์กระเป๋าจากผา้ไหม ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์กระเป๋าท่ี

ผูบ้ริโภคนิยมใช ้ราคาและความถ่ีในการซ้ือ สถานท่ีซ้ือ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือและแหล่งข้อมูลท่ี

ไดม้า  ซ่ึงมีระดบัการวดัแบบมาตรนามบญัญติั (Norminal Scale) 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑก์ระเป๋าจากผา้ไหมแบ่งเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1.ดา้นความรู้สึก มีจาํนวน 

8 ข้อ 2.ด้านความเข้าใจ มีจาํนวน 5 ข้อ 3.ด้านพฤติกรรม มีจาํนวน 3 ข้อใช้ Likart scale 5 ระดับเป็นมาตรวดั

แบบสอบถามมีค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟ่า เท่ากบั 0.946  

ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยใช ้Important scale 5 ระดบั แบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า 

เท่ากบั 0.946 

ส่วนท่ี 5 ข้อมูลความชอบลกัษณะ สีและลวดลายของผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผา้ไหม ใช้ Hedonic scale 5 ระดบั 

แบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟ่า เท่ากบั 0.919 

 

3.3 สถิติทีใ่ช้วเิคราะห์ข้อมูล 

 

      ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา แสดงค่าความถ่ีและร้อย

ละ 
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     ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือและใชผ้ลิตภณัฑก์ระเป๋าจากผา้ไหม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ

เชิงพรรณนา แสดงค่าความถ่ีและร้อยละ 

     ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑก์ระเป๋าจากผา้ไหม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิง

พรรณนา แสดงค่าเฉล่ีย ค่าฐานนิยมและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สาํหรับเกณฑก์ารแปลผลค่าเฉล่ียใชจ้ดัระดบัค่าเฉล่ีย

ออกเป็นช่วงตามความกวา้งอนัตรภาคชั้น 

     ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (Product mix’s) วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 

แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สาํหรับเกณฑก์ารแปลผลค่าเฉล่ียใชจ้ดัระดบัค่าเฉล่ียออกเป็นช่วงตามความ

กวา้งอนัตรภาคชั้น 

     ส่วนท่ี 5 ขอ้มูลเก่ียวกบัความชอบลกัษณะของผลิตภณัฑ์กระเป๋าจากผา้ไหม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา แสดงค่าเฉล่ีย ค่าฐานนิยมและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สาํหรับเกณฑก์ารแปลผลค่าเฉล่ียใชจ้ดัระดบัค่าเฉล่ีย

ออกเป็นช่วงตามความกวา้งอนัตรภาคชั้น 

     สาํหรับขอ้มูลส่วนท่ี 3 และส่วนท่ี 4 ไดน้าํมาวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหวา่งทศันคติทั้ง 3 ดา้นกบัส่วนประสม

ทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์โดยใชส้ถิติ Multiple regression (stepwise method) 

 

3.4 วธีิการสร้างแนวคิดผลติภัณฑ์กระเป๋าจากผ้าไหม 

 

      ใช้ผลการศึกษาจากแบบสอบถามส่วนท่ี 2 ถึงส่วนท่ี 5 มาพิจารณาสร้างแนวคิด รวมทั้ งผลการศึกษา

ความสมัพนัธ์ระหวา่งทศันคติทั้ง 3 ดา้นกบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์

 

3.5 วธีิการทดสอบแนวคิดผลติภัณฑ์กระเป๋าจากผ้าไหม 

 

     (1) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ทดสอบเป็นกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กจํานวน  60 คน  (Wangcharoen , Ngarmsak and 

Wilkinson, 2005) เป็นผูท่ี้เคยใชผ้ลิตภณัฑก์ระเป๋าผา้ไหม 

     (2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

     ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้

เฉล่ียต่อเดือน โดยใชม้าตรวดันามบญัญติั (Nominal Scale) 

     ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ ์ใชค้าํถามขอ้เดียว คือ หากมีผลิตภณัฑต์ามแนวคิดท่ีสร้างข้ึนวางจาํหน่าย

ตามสถานท่ีท่ีผูบ้ริโภคซ้ือประจาํผูบ้ริโภคจะสนใจซ้ือหรือไม่โดยใชม้าตรความตั้งใจซ้ือ 5 ระดบั ตั้งแต่ซ้ือแน่นอน

จนถึงไม่ซ้ือแน่นอน 

     (3) การวิเคราะห์ขอ้มูล แสดงค่าร้อยละ พิจารณาความสนใจซ้ือ 2 ระดบั รวมกนั คือ ความสนใจซ้ือในระดบัซ้ือ

แน่นอน และอาจจะซ้ือ 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

4. 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม   

 

     ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามแสดงผลตามรูปท่ี 2 

 

 
รูปที่  2 ร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ ช่วงอาย ุอาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา 

     จากรูปท่ี 2 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 70 เพศชายร้อยละ 30 ส่วนใหญ่มีอายุ 25-35 ปี 

มากท่ีสุดร้อยละ 44 อาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจมากท่ีสุดร้อยละ 46 

 

4.2   ผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลติภัณฑ์กระเป๋าผ้าไหม 

 

     ขอ้มูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือและใชผ้ลิตภณัฑก์ระเป๋าจากผา้ไหมจากรูปท่ี 3 
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รูปที่ 3 ร้อยละของขอ้มูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือและใชผ้ลิตภณัฑก์ระเป๋าผา้ไหม (1B) กระเป๋าผา้ไหมท่ีเคยใช ้(2B) 

กระเป๋าผา้ไหมท่ีท่านเลือกซ้ือ (3B) แหล่งเลือกซ้ือกระเป๋าผา้ไหม (4B) ความถ่ีในการซ้ือกระเป๋าผา้ไหม (5B) บุคคล

ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ (6B) แหล่งท่ีมาในการไดรั้บข่าวสาร 

     ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกซ้ือกระเป๋าผา้ไหมแบบกระเป๋าถือ (ร้อยละ40.8) ราคาท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือคือ 501-1,000 

บาท แหล่งท่ีผูบ้ริโภคซ้ือกระเป๋าผา้ไหมคือศูนยO์TOP (ร้อยละ68.3) ความถ่ีในการซ้ือกระเป๋าผา้ไหมคือ 12 คร้ังต่อ

เดือนหรือมากกว่า (ร้อยละ68.3) บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือคือตวัเอง (ร้อยละ80.8) และแหล่งท่ีมาในการ

ไดรั้บข่าวสารขอ้มูลคืออินเตอร์เน็ต (ร้อยละ45) 

 

4.3   ผลการศึกษาทัศนคติที่มีต่อผลติภัณฑ์กระเป๋าจากผ้าไหม 

     ผลจากการศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อผลิตภณัฑก์ระเป๋าผา้ไหม แบ่งเป็น 3 ดา้น ตามรูปท่ี 4 

 

รูปที่ 4 ค่าเฉล่ียและฐานนิยม ของทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อผลิตภณัฑก์ระเป๋าผา้ไหม 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น

ความรู้สึก ดา้นความเขา้ใจ และดา้นพฤติกรรม 

     จากรูปท่ี 4 พบวา่ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อผลิตภณัฑผ์ลิตภณัฑก์ระเป๋าผา้ไหม ความคิดเห็นในระดบั  เห็น

ดว้ยอยา่งยิ่ง ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑก์ระเป๋าจากผา้ไหมควรมีเน้ือสัมผสัท่ีเป็นเอกลกัษณ์ (ค่าเฉล่ีย  4.51) ผลิตภณัฑก์ระเป๋า

จากผา้ไหมควรมีคุณค่าทางจิตใจ (ค่าเฉล่ีย  4.49)  ผลิตภณัฑก์ระเป๋าจากผา้ไหมควรมีนํ้าหนกัเบา (ค่าเฉล่ีย  4.48)  

ผลิตภณัฑก์ระเป๋าจากผา้ไหมควรทาํมาจากวตัถุดิบท่ีเป็นมิตรกบัธรรมชาติ (ค่าเฉล่ีย  4.45) ผลิตภณัฑก์ระเป๋าจากผา้

ไหมควรเป็นผลิตภณัฑพ้ื์นบา้นในทอ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ีย  4.42) ผลิตภณัฑก์ระเป๋าจากผา้ไหมควรช่วยเสริมบุคลิก 

(ค่าเฉล่ีย  4.36) ฉนัรู้สึกถึงคุณค่าท่ีไดใ้ชผ้ลิตภณัฑก์ระเป๋าจากผา้ไหม (ค่าเฉล่ีย  4.27) ผลิตภณัฑก์ระเป๋าจากผา้ไหม

ควรเป็นส่ิงท่ีคุน้เคย (ค่าเฉล่ีย  4.23)   กลุ่มตวัอยา่ง ใหค้วามคิดเห็นในระดบั  เห็นดว้ย ไดแ้ก่ ฉนัรู้สึกดีเม่ือใช้

ผลิตภณัฑก์ระเป๋าจากผา้ไหม(ค่าเฉล่ีย  4.17)  ฉนัรู้สึกภูมิใจทุกคร้ังท่ีใชผ้ลิตภณัฑก์ระเป๋าจากผา้ไหม (ค่าเฉล่ีย  4.15)  

ฉนัพอใจทุกเม่ือท่ีใชผ้ลิตภณัฑก์ระเป๋าจากผา้ไหม(ค่าเฉล่ีย  4.11) ฉนัมีความสุขทุกคร้ังท่ีใชผ้ลิตภณัฑก์ระเป๋าจากผา้

ไหม (ค่าเฉล่ีย  4.10)  ฉนัรู้สึกสบายใจเม่ือใชผ้ลิตภณัฑก์ระเป๋าจากผา้ไหม (ค่าเฉล่ีย  4.00) 
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4.4   ผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาด 

 

     ขอ้มูลดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑก์ระเป๋าผา้ไหมของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดั

จาํหน่าย และดา้นส่งเสริมการขาย ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัทุกขอ้จากรูปท่ี 5 

 
รูปที่ 5 ค่าเฉล่ียขอ้มูลส่วนประสมทางการตลาด (1D) ดา้นผลิตภณัฑ ์(2D) ดา้นราคา (3D) ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย 

(4D) ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 

4.5 ผลการศึกษาความชอบลกัษณะของผลติภัณฑ์กระเป๋าจากผ้าไหม 

 

     ผลจากการศึกษาขอ้มูลความชอบลกัษณะของผลิตภณัฑก์ระเป๋าจากผา้ไหม พบว่า ลกัษณะกระเป๋าผา้ไหมท่ีกลุ่ม

ตวัอย่างช่ืนชอบในระดบัความชอบมากได้แก่ กระเป๋าถือทรงส่ีเหล่ียม (ค่าเฉล่ีย 3.79)  สีกระเป๋าผา้ไหมท่ีกลุ่ม

ตวัอย่างช่ืนชอบในระดบัความชอบมากไดแ้ก่ สีนํ้ าเงิน (ค่าเฉล่ีย 3.90) และสีฟ้า (ค่าเฉล่ีย 3.66) ลวดลายกระเป๋าผา้

ไหมท่ีกลุ่มตวัอยา่งช่ืนชอบในระดบัความชอบมากไดแ้ก่ ลายผา้ไหม (ค่าเฉล่ีย 4.18) และลายดอกไม ้(ค่าเฉล่ีย 3.62) 

 

4.6 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของผู้บริโภค 3 ด้านกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ด้านผลติภัณฑ์ 

 

ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งทศันคติของผูบ้ริโภค 3 ดา้นกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์

ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1 ความสมัพนัธ์ระหวา่งทศันคติกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependent Variable คือ ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์

จากตารางท่ี 1 พบว่าไม่มีดา้นใดของทศันคติท่ีมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
 

4.7 ผลการศึกษาการสร้างแนวคิดผลติภัณฑ์กระเป๋าผ้าไหม 

 

     ผลการศึกษาดา้นพฤติกรรม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี มีอาชีพ

ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีรายได ้10,001-20,000 บาทต่อเดือน และจบการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่เคยใช้

กระเป๋าสะพาย ราคาไม่เกิน 1,000 บาท ซ้ือ 12 เดือนต่อคร้ัง จากศูนย ์OTOP ในดา้นทศันคติ เห็นดว้ยกบัการควรมี

เน้ือสัมผสัท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ปัจจยัท่ีมีความสําคญัมากท่ีสุดในด้าน

Model 
ด้านผลติภณัฑ์ 

B SE β P 

(Constant) 3.73 1.08  0.02 

ดา้นความรู้สึก -0.18 0.33 -0.15 0.58 

ดา้นความเขา้ใจ -0.18 0.33 0.40 0.22 

ดา้นพฤติกรรม -0.12 0.44 -0.10 0.78 

 R=0.29, R2 =0.08 

R2 (Adjusted)= -0.02 
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ผลิตภณัฑ์ (Product) คือ คุณภาพของกระเป๋า ในดา้นราคา(Price) กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัราคา

เหมาะสมกบัคุณภาพและการระบุราคาท่ีชดัเจน ในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) กลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญั

มากกบั ความน่าเช่ือถือของช่องทางการจดัจาํหน่าย ในดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) กลุ่มตวัอย่างให้

ความสาํคญัมากกบั การมีเวบ็ไซตใ์หข้อ้มูลของผลิตภณัฑ ์  ในดา้นความชอบลกัษณะผลิตภณัฑ ์พบว่า กระเป๋าถือ

ทรงส่ีเหล่ียม ชอบมาก ในดา้นความชอบสีของผลิตภณัฑ ์พบว่า สีนํ้ าเงินและสีฟ้า ชอบมาก และในดา้นความชอบ

ลวดลายของผลิตภณัฑ ์พบว่า ลายผา้ไหมและลายดอกไม ้ชอบมาก นาํขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างแนวคิดผลิตภณัฑ ์และ

เน่ืองจากพบว่าไม่มีด้านใดของทัศนคติทั้ ง 3 ด้าน ท่ีมีความสัมพนัธ์กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน

ผลิตภณัฑอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ จึงไม่ไดน้าํมาพิจารณา จากผลดงักล่าวขา้งตน้สรุปไดแ้นวคิด 4 แนวคิด ไดแ้ก่  

 

แนวคิดผลติภัณฑ์ที่ 1 กระเป๋าผา้ไหมลวดลายผา้ไหมสีนํ้าเงิน รูปทรงส่ีเหล่ียมขนาดกวา้ง 26 x ยาว 30  x สูง 16 ซม.  

วตัถุดิบทาํมาจากผา้ไหมพ้ืนเมือง มีช่องเกบ็ของภายในท่ีเป็นระเบียบ มีหูห้ิว คลอ้งแขน ราคา 690 บาท วางจาํหน่าย

ทั้งในหา้งสรรพสินคา้ และช่องทางออนไลน ์ดงัรูปท่ี 6 

 
รูปที่ 6 ผลิตภณัฑก์ระเป๋าผา้ไหมจากแนวคิดท่ี 1 

แนวคิดผลิตภัณฑ์ที่ 2 กระเป๋าผา้ไหมลวดลายผา้ไหมสีฟ้า รูปทรงส่ีเหล่ียมขนาดกวา้ง 26 x ยาว 30  x สูง 16 ซม.  

วตัถุดิบทาํมาจากผา้ไหมพ้ืนเมือง มีช่องเก็บของภายในท่ีเป็นระเบียบมีหูห้ิว คลอ้งแขน ราคา 690 บาท วางจาํหน่าย

ทั้งในหา้งสรรพสินคา้ และช่องทางออนไลน ์ดงัรูปท่ี 7 

 
รูปที่ 7 ผลิตภณัฑก์ระเป๋าผา้ไหมจากแนวคิดท่ี 2 

แนวคิดผลติภัณฑ์ที่ 3 กระเป๋าผา้ไหมลวดลายดอกไมสี้นํ้าเงิน รูปทรงส่ีเหล่ียมขนาดกวา้ง 26 x ยาว 30  x สูง 16 ซม.  

วตัถุดิบทาํมาจากผา้ไหมพ้ืนเมือง มีช่องเกบ็ของภายในท่ีเป็นระเบียบ มีหูห้ิว คลอ้งแขน ราคา 690 บาท วางจาํหน่าย

ทั้งในหา้งสรรพสินคา้ และช่องทางออนไลน ์ดงัรูปท่ี 8 
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รูปที่ 8 ผลิตภณัฑก์ระเป๋าผา้ไหมจากแนวคิดท่ี 3 

แนวคิดผลิตภัณฑ์ที่ 4 กระเป๋าผา้ไหมลวดลายดอกไมสี้ฟ้า รูปทรงส่ีเหล่ียมขนาดกวา้ง 26 x ยาว 30  x สูง 16 ซม.  

วตัถุดิบทาํมาจากผา้ไหมพ้ืนเมือง มีช่องเก็บของภายในท่ีเป็นระเบียบมีหูห้ิว คลอ้งแขน ราคา 690 บาท วางจาํหน่าย

ทั้งในหา้งสรรพสินคา้ และช่องทางออนไลน ์ดงัรูปท่ี 9 

 
รูปที่ 9 ผลิตภณัฑก์ระเป๋าผา้ไหมจากแนวคิดท่ี 4 

 

4.8 ผลการศึกษาการทดสอบแนวคิดผลติภัณฑ์กระเป๋าผ้าไหม 

 

     ผลการทดสอบแนวคิดผลิตภณัฑก์ระเป๋าผา้ไหมพบว่า กระเป๋าผา้ไหมลวดลายดอกไมสี้ฟ้าและกระเป๋าผา้ไหม

ลวดลายดอกไมสี้นํ้าเงิน มีความสนใจซ้ือในระดบัซ้ือแน่นอนและอาจจะซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 80 และ 75 ตามลาํดบั ดงั

รูปท่ี 10 
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รูปที่ 10 ความสนใจซ้ือตามแนวความคิดผลิตภณัฑก์ระเป๋าผา้ไหม 

ดงันั้นแนวคิดท่ีควรนาํไปพฒันาต่อ คือ แนวคิดท่ี 4 กระเป๋าผา้ไหมลวดลายดอกไมสี้ฟ้า และแนวคิดท่ี 3 กระเป๋าผา้

ไหมลวดลายดอกไมสี้นํ้าเงิน 

 

 

 

 

4.9 อภิปรายผลในการศึกษา   

 

     ในการศึกษาน้ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ประเมินทศันคติสาํหรับผลิตภณัฑก์ระเป๋าผา้ไหมเป็นไปตามแนวทางทศันคติ

สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค เห็นดว้ยวา่ผา้ไหมใหคุ้ณค่าและเป็นเอกลกัษณ์สูง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ 

เผดจ็ พิมพา (2557) ท่ีศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูซ้ื้อผา้ไหมมดัหม่ีในอาํเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น 

     ลกัษณะผูซ้ื้อ สาเหตุท่ีซ้ือผา้ไหมมดัหม่ีในอาํเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น คือ เอกลกัษณ์ของลายผา้ไหมมดัหม่ี ซ่ึง

สอดคลอ้งกบั อรทยั สายสะอาด (2557) ท่ีไดศึ้กษา ค่านิยมและพฤติกรรมการซ้ือผา้ไหมของผูบ้ริโภคชาวไทยใน

จงัหวดัอุบลราชธานี ชาวกมัพูชาในจงัหวดัเสียมเรียบ และชาวลาวในเมืองชนะสมบูรณ์ พบว่า ผา้ไหมท่ีผูบ้ริโภค

นิยมซ้ือมากท่ีสุดคือผา้ไหมมดัหม่ีท่ีมีลวดลายเป็นเอกลกัษณ์ 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

5.1  การสรุปผล 

 

     จากการศึกษาพฤติกรรม ทศันคติ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

กระเป๋าผา้ไหมในเขตเทศบาลมหาสารคาม ศึกษาความชอบประเภทของกระเป๋าถือ สี และลวดลาย ใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 

จาํนวน 120 คน นาํไปสร้างและทดสอบแนวคิดผลิตภณัฑก์ระเป๋าผา้ไหม ได ้4 แนวคิด ไดแ้ก่ กระเป๋าผา้ไหมถือทรง

ส่ีเหล่ียมลวดลายผา้ไหมสีนํ้าเงิน กระเป๋าผา้ไหมถือทรงส่ีเหล่ียมลวดลายผา้ไหมสีฟ้า กระเป๋าผา้ไหมถือทรงส่ีเหล่ียม

ลวดลายลวดลายดอกไมสี้นํ้าเงินและกระเป๋าผา้ไหมถือทรงส่ีเหล่ียมลวดลายลวดลายดอกไมสี้ฟ้า จากการศึกษาคร้ัง

น้ีผูศึ้กษาหวงัว่าจะทาํใหผู้ท่ี้สนใจจะดาํเนินธุรกิจผลิตภณัฑก์ระเป๋าจากผา้ไหมไดแ้นวคิดไปใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ

ในอนาคตได ้

 

5.2  ข้อเสนอแนะ 

 

         กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาน้ี คือผูท่ี้เคยใชผ้ลิตภณัฑก์ระเป๋าผา้ไหม ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ซ่ึงยงั

ไม่ครอบคลุมตลาดเป้าหมายสาํหรับผลิตภณัฑท่ี์จะพฒันาต่อไปในอนาคต  การเพ่ิมกลุ่มตวัอยา่งเป็นบุคคลทัว่ไป ท่ี

ยงัไม่เคยใชผ้ลิตภณัฑก์ระเป๋าผา้ไหม อาจจะทาํใหไ้ดข้อ้มูลอีกดา้นหน่ึงท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาผลิตภณัฑ ์ทาํ

ใหมี้กลุ่มเป้าหมายกวา้งข้ึน เพ่ิมโอกาสในการขยายตลาดมากยิ่งข้ึน  
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     ในการศึกษา จะเห็นไดว้่ากลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบัทุกดา้น ดั้งนั้นจะตอ้งพฒันาทุกดา้นควบคู่กนัไปใน

แนวทางเดียวกนั ทั้งทางดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด เพ่ือให้

เกิดการยอมรับมากยิ่งข้ึน ออกแบบกระเป๋าใหมี้ความทนัสมยั น่าสนใจมากยิ่งข้ึน รวมถึงมีการส่งเสริมการตลาดให้

มีความหลากหลายช่องทาง และสมํ่าเสมอ 

     ในการศึกษาคร้ังต่อไป ผูศึ้กษาจะทาํการศึกษาขอ้มูลกลุ่มเป้าหมาย ทั้ งจาํนวนและพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑ์กระเป๋าผา้ไหม เพ่ือให้ทราบขอ้มูลท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะทาํให้การพฒันาผลิตภณัฑ์ตรงตามความ

ตอ้งการ และตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งข้ึน 
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การศึกษาค้นควา้ด้วยตัวเอง เ ร่ืองการกําหนดกลยุทธ์เพ่ือการแข่งขันบริษัทเถาเปาไต้โก้วจํากัด มี

วตัถุประสงคคื์อ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมหรือปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริษทันาํเขา้สินคา้จากเวบ็เถาเปา

ของลูกคา้ และเพ่ือวิเคราะห์สภาพของบริษทัและนาํไปกาํหนดกลยุทธ์ และนาํเสนอกลยทุธ์ท่ีไดจ้ากการศึกษา

ไปเป็นแนวทางในการกาํหนดกลยทุธ์ของบริษทัในการท่ีจะเพ่ิมโอกาสในการแข่งขนัในตลาด  โดยการศึกษา

คร้ังน้ีเป็นการศึกษาแบบวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative) และวิจยัเชิงคุณภาพ(Qualitative)  โดยจะมีการใช้

แบบสอบถามแบบ (Questionnaires) จาํนวน 373 คน และสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร จาํนวน 1 คนเพ่ือใชใ้นการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล และไดมี้การศึกษาคน้ควา้ทฤษฎีและวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือนาํมาวิเคราะห์  

จากการศึกษาพบว่าในดา้นปัจจยัการตลาดบริการ(7Ps) ในการเลือกบริษทันาํเขา้เพ่ือดูความตอ้งการของ

ลูกคา้พบว่าลูกคา้ให้ความสาํคญักบัทุกๆดา้นมาก และสาเหตุท่ีตราการเติบโตของบริษทัลดลงนั้น สาเหตุมา

จากการท่ีคนเร่ิมหนัมาเปิดธุรกิจลษัณะเดียวกนัมากข้ึน เน่ืองจากการทาํธุรกิจลกัษณะน้ีค่อนขา้งง่าย และบริษทั

ไม่ค่อยไดท้าํโฆษณาทางดา้น Social Media จึงทาํใหลู้กคา้ใหม่ๆไม่รู้จกับริษทั แต่บริษทัยงัถือว่ามีขอ้ดีอยูม่าก 

เพราะบริษทัเปิดมานาน ยอดติดตามในเพจ Facebook มีความน่าเช่ือ สภาพการเงินคล่อง ดงันั้นจึงไดน้าํกลยุทธ์

ในการแกไ้ขปัญหาทั้งหมด 4 กลยุทธ์ดงัน้ี  กลยุทธ์เติบโต (Growth Strategy)  กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง 

(Differentiation) กลยทุธ์ระดบัปฏิบติัการ (Operational Strategy) และ กลยทุธ์ E-Commerce   
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ABSTRACT 
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The purpose of this research was to study the competition strategy and factors that effect to the customer 

decision in choosing shipping company for cross-border shopping. This research was using quantitative and 

qualitative study and 374 interviews were collected. The result of this research will be used to determine a 

competitive strategy for company in the future. 

According to studies, in term of marketing mix(7ps), it has been found that customers emphasize on every 

factors. The reason in decreasing of market share due to many people were opening this kind of  business 

service model because of low barrier, and company doesn’t emphasize on social media marketing that make 

less awareness to new customer. The company still has some competitive advantage that come from the 

reputation in the past and high amount of people following in social media. Therefore, company brought 4 

strategies to implement for the solution which are Growth Strategy, Differentiation, Operational Strategy, and 

E-Commerce 

 

Keyword: Growth Strategy, Differentiation, Operational Strategy, and E-Commerce 

 

 บทนํา 

 

บริษทั เถาเปาไตโ้กว้ จาํกดั ไดเ้ร่ิมดาํเนินธุรกิจเม่ือปี พ.ศ.2554 เป็นลกัษณะธุรกิจแบบครอบครัว และไดมี้

การจดทะเบียนในรูปแบบบริษทัดว้ยเงินลงทุน 1,000,000 บาท โดยมีโกดงัไทยในการรับสินคา้อยู ่ท่ีอาํเภอบาง

ใหญ่ จงัหวดันนทบุรี และโกดงัรับสินคา้ประเทศจีนอยูท่ี่เมืองกวา่งโจว บริษทั  เถาเปาไตโ้กว้ จาํกดั เป็นบริษทั

ท่ีใหบ้ริการในเร่ืองการสัง่สินคา้จากประเทศจีนมายงัประเทศไทย จากเวป็ไซด ์ www.taobao.com หรือท่ี

หลายๆคนเรียกวา่สินคา้พรีออร์เดอร์ ( Pre Oder ) ซ่ึงมีลูกคา้ท่ีใหบ้ริการแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 1.ลูกคา้

แบบปลีก (Retail Customer) 2.ลูกคา้แบบกิโล (Kilo Customer) 3.ลูกคา้แบบชิปป้ิง (Shipping Customer)  

ปัจจุบนัธุรกิจดา้นนาํเขา้สินคา้จากจีนมีจาํนวนเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ โดยเฉพาะการใหบ้ริการในการสัง่ซ้ือและ

นาํเขา้สินคา้จากเวบ็ไซต ์  www. taobao.com  รวมถึงบริษทัคู่แข่งหลกัๆอยา่ง Ezybuy และ Vcanbuy ท่ีมีความ

นิยมเวบ็ไซตดี์กวา่ ซ่ึงถือวา่เป็นคู่แข่งขนัหลกัของบริษทัเถาเปาไตโ้กว้จาํกดั ดงันั้นเพ่ือเป็นการรักษาฐานลูกคา้

เดิมและเพ่ิมจาํนวนลูกคา้ใหม่ใหเ้พ่ิมมากข้ึนจึงไดมี้การนาํกลยทุธ์ทางดา้นต่างๆมาใช ้ คือ กลยทุธ์ระดบัองคก์ร 

กลยทุธ์ระดบัธุรกิจ และกลยุทธ์ระดบัหนา้ท่ี และกลยทุธ์ E-Commerce มาใชเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา เพ่ือศึกษา

พฤติกรรมวิเคราะห์ความตอ้งการของลูกคา้ และเป็นแนวทางต่อการปรับปรุงพฒันาในนาํการเพ่ิมโอกาสใน

การแข่งขนัและขยายการเติบโตของยอดขายเพ่ิมข้ึน 
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ทบทวนวรรณกรรม 

 

     ทฤษฎีการวเิคราะห์อุตสาหกรรมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)  

เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม ทั้ง 4 ดา้น คือ จุดแขง็ (Strengths) – จุดอ่อน (Weaknesses) 

– โอกาส (Opportunities) – อุปสรรค (Threats) เพ่ือประเมินศกัยภาพขององคก์รสาํหรับใชใ้นการประกอบ

ธุรกิจ เพ่ือใหท้ราบถึงจุดแขง็ จุดอ่อน ของบริษทั  

 

     ทฤษฎีการเลือกกลยุทธ์ (Tows Matrix)  

คือขั้นตอนถดัมาของ SWOT Analysis เพราะเราจะตอ้งนาํ SWOT ท่ีวิเคราะห์ไดม้าจบัคู่กนั ระหวา่งปัจจยั

ภายนอกกบัปัจจยัภายใน ทาํใหไ้ดก้ลยทุธ์ออกมา  4 แบบ คือ กลยทุธ์เชิงรุก  กลยทุธ์เชิงแกไ้ข  กลยทุธ์เชิงรับ  

และ กลยทุธ์เชิงป้องกนั  

     ทฤษฎีการกาํหนดกลยุทธ์ ( Strategy Management)  

ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ยพ้ืนฐาน 5 ประการ คือ 

1. การกาํหนดทิศทาง (Direction Setting) คือการท่ีมีการกาํหนดวิสยัทศัน ์ (Vision) ภารกิจ (Mission) ท่ี

ชดัเจนเพ่ือประกาศใหพ้นกังานในองคก์รทราบวา่องคก์รจะไปในทิศทางไหน  

2. การประเมิณองคก์รและสภาพแวดลอ้ม (Environment Scanning) ทาํการประเมินทั้งภายในและภายนอก 

เพ่ือใหท้ราบถึง จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)  

3. การกาํหนดกลยทุธ์ (Strategy Formulation) คือการวางแผนระยะยาวขององคก์ร เพ่ือทาํใหอ้งคก์รไปถึง

เป้าหมายท่ีวางไว ้ซ่ึงกลยทุธ์มีทั้งหมด 3 แบบดงัน้ี  

- กลยทุธ์ระดบัองคก์ร เป็นกลยทุธ์ท่ีใชดู้วา่บริษทัจะสามารถแข่งขนัวา่จะไปไดใ้นทิศทางใด 

- กลยทุธ์เติบโต เนน้การพฒันาสินคา้ใหม่ หรือ ตลาดใหม่ๆ  

- กลยทุธ์คงตวั เนน้การรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดและการเติบโตของบริษทัไว ้

- กลยทุธ์ปรับเปล่ียน ใชส้าํหรับสถานการณ์ท่ีไม่ดีขององคก์รเพ่ือความอยูร่อด  

- กลยทุธ์ระดบัธุรกิจ เนน้ในเร่ือง การเป็นผูน้าํดา้นตน้ทุนตํ่า การสร้างความแตกต่าง และ การ

จาํกดัขอบเขตหรือการมุ่งเนน้หรือการรวมศูนย ์

- กลยทุธ์ระดบัปฏิบติัการ (Operational Strategy) เนน้ใหแ้ผนกงานทาํงานตามหนา้ท่ีพฒันากล

ยทุธ์ข้ึนมา  โดยอยูภ่ายใตก้รอบของกลยทุธ์ระดบัองคก์ารและกลยทุธ์ระดบัธุรกิจ 

4. การดาํเนินกลยทุธ์ (Strategy Implementation) ผูบ้ริการจะตอ้งทาํตามเป้าหมายท่ีไดว้างกลยทุธ์ไว ้ เพ่ือ

ช่วยกนัทาํ เพ่ือใหแ้ต่ละแผนกทราบถึงเป้าหมายในส่วนของตน และปฎิบติัตามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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5. การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control) เม่ือกาํหนดกลยทุธ์ข้ึนมาแลว้ เราจะตอ้งมีการ

ปฎิบติัตาม ตรวจสอบ และจะตอ้งมีการติดตามผลงานอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือประเมินแผนกลยทุธ์ท่ีไดว้าง

ไว ้

 

     ทฤษฎีกลยุทธ์การตลาดบริการ (Service Marketing Strategy) 

7Ps เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดท่ี Philip Kotler ไดว้างไวเ้ป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจบริการ ซ่ึงใชส่้วน

ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps ท่ีต่อยอดมาจาก 4Ps มาใชก้าํหนดกลยทุธ์การตลาด ซ่ึง

ประกอบไปดว้ย Product ,Price , Place , Promotion ,People , Physical และ Process ซ่ึงนาํมาวิเคราห์ธุรกิจต่อ

ไดด้งัน้ี 

     1.ผลิตภณัฑ ์(Product) เป็นการวิเคราะห์จากส่ิงท่ีผูข้ายตอ้งการจะมอบใหผู้ซ้ื้อนัน่เอง  

     2.ดา้นราคา (Price) คุณค่าท่ีลูกคา้จะไดรั้บ ลูกคา้จะทาํการไตร่ตรอง ระหวา่งประโยชนท่ี์จะไดรั้บ และราคา 

3.ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย (Place) เป็นส่ือกลางในการส่งสินคา้ หรือบริการใหก้บัลูกคา้ 

4.ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion)  วิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค ชกัจูงใจ เพ่ือใหผู้ท่ี้สนใจมาใชบ้ริการ     

5.ดา้นบุคคล (People) ใหค้วามสาํคญัไปท่ีพนกังาน ใหมี้ปรัสิทธิภาพในการทาํงาน 

     6.ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical)เป็นการสร้างคุณภาพดา้นรูปแบบการใหบ้ริการ

ใหส้ามารถจบัตอ้งได ้  

     7.ดา้นกระบวนการ (Process) คือการสร้างระบบเพ่ือใหผู้ใ้ชง้าน ใชไ้ดส้ะดวก สบายมากข้ึน 

     กลยุทธ์ E-Commerce คือการทาํธุรกิจหรือประกอบการคา้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ต่างๆ ช่องทาง

อินเทอร์เน็ตและตอ้งมีการพฒันาระบบอยา่งต่อเน่ืองทั้งส่ือ Internet และส่ืออ่ืนขององคก์รใช ้ Social Media 

เช่น Facebook หรือ IG เป็นช่องทางการส่ือสารและรับฟังความคิดเห็นโดยเนน้วิธีการปรับปรุง เพ่ิมความ

ทนัสมยัทั้งในจากนั้นจะทาํการวิเคราะห์ความตอ้งการของลูกคา้และนาํไปกาํหนดกลยทุธ์ของ บริษทัเถาเปาไต้

โกว้ เพ่ือท่ีจะนาํกลยทุธ์ท่ีไดไ้ปเพ่ิมโอกาสในการแข่งขนัในตลาด(กระทรวงอุตสาหกรรม.  2559.),(อมรา

ลกัษณ์ วาทหงส์.  2545.) 

 

วธีิการศึกษา 

การศึกษาเร่ืองการกาํหนดกลยุทธ์เพ่ือการแข่งขนัของบริษทัเถาเปาไตโ้กว้จาํกดั จะเป็นการศึกษาแบบวิจยั

เชิงปริมาณ (Quantitative) และวิจยัเชิงคุณภาพ(Qualitative) โดยจะมีการใชแ้บบสอบถามแบบ 

(Questionnaires) ซ่ึงจะเป็นแบบออนไลน์ใหลู้กคา้ของบริษทัไดช่้วยทาํการตอบแบบสอบถาม และรวบรวม

ขอ้มูลซ่ึงจะมีการสุ่มส่งแบบสอบถามใหลู้กคา้ช่วยตอบ 
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ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง   

ประชากร (Population) ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริหารบริษทัเถาเปาไตโ้กว้จาํนวน 1 คน 

และลูกคา้บริษทัเถาเปาไตโ้กว้ จาํนวนทั้งหมด 12,037 คน 

การสุ่มกลุ่มตวัอย่าง (Sample Method) 

ไดใ้ชสู้ตรการคาํนวนของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ท่ีมีระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้

อยูท่ี่ 5 % จากจาํนวนประชากรของลูกคา้บริษทัทั้งหมด 12,037 คน ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งมาทั้งส้ิน 373 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา   

ผูวิ้จยัไดอ้อกแบบเคร่ืองมือ คือแบบสอบถามแบบออนไลนเ์ร่ือง การกาํหนดกลยทุธ์เพ่ือการแข่งขนั บริษทั

เถาเปาไตโ้กว้ จาํกดั  เป็นชุดแบบสอบถามประเภทปลายปิด (Cloes ended Question) และแบบสอบถามชนิด

ปลายเปิด (Open ended Question) เพ่ือใหค้รอบคลุมกบัเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษาซ่ึงไดแ้บ่งโครงสร้างออกเป็น 4 

ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี1 เป็นแบบสอบถามท่ีใชถ้ามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบไปดว้ย เพศ 

สถานภาพ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดโ้ดยเฉล่ีย และจงัหวดัท่ีอยู่ 

ส่วนท่ี2 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ประกอบไปดว้ยส่ือออนไลนท่ี์ใชใ้น    การ

รับรู้ข่าวสารในปัจจุบนั และช่วงเวลาท่ีผูต้อบแบบสอบถามใชอิ้นเทอร์เน็ตมากท่ีสุด 

ส่วนท่ี3 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการบริษทันาํเขา้สินคา้จากเถาเปา ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชซ่ึ้งประกอบไปดว้ยปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ซ่ึงแบบสอบถามในส่วนท่ี 3 จะ

เลือกใชเ้ป็นแบบมาตราส่วนประเมิณค่า ของมาตรวดัลิเคิร์ท (Linkert Rating Scale) ซ่ึงมี 5 ระดบั  โดยไดมี้

เกณฑก์าํหนดค่านํ้าหนกัของแบบสอบถามดงัน้ี 

                      5 หมายถึง มีระดบัความคิดเห็น ในระดบัใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด 

4 หมายถึง มีระดบัความคิดเห็น ในระดบัใหค้วามสาํคญัมาก 

3 หมายถึง มีระดบัความคิดเห็น ในระดบัใหค้วามสาํคญัปานกลาง 

             2 หมายถึง มีระดบัความคิดเห็น ในระดบัใหค้วามสาํคญันอ้ย 

                     1 หมายถึง มีระดบัความคิดเห็น ในระดบัใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุด 

การแปลผลคะแนน ผูวิ้จยัไดจ้ดัเกณฑก์ารแบ่งคะแนนไวเ้ป็นทั้งหมด 5 ระดบั โดยไดมี้กาํหนดเกณฑเ์พ่ือแปล

ความหมายระดบัต่างๆ และจดัเป็นค่าเฉล่ียออกเป็นเกณฑด์งัน้ี 
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ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00 กาํหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 กาํหนดใหอ้ยูใ่นกเกณฑ ์ใหค้วามสาํคญัมาก 

ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 กาํหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ใหค้วามสาํคญัปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60 กาํหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ใหค้วามสาํคญันอ้ย 

ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80 กาํหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุด 

ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามชนิดปลายเปิด สาํหรับสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร เพ่ือใหผู้บ้ริหารไดแ้สดงความคิดเห็น

ไดห้ลากหลาย และมากท่ีสุด 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) มาจากสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร  จาํนวน 1 ชุด  และแจกแบบสอบถาม จาํนวน 373 

ชุด ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เกบ็รวบรวมจากขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง จากส่ือออนไลน์ต่างๆ รวมถึงเวป็ไซต ์

บทความ หนงัสือ เอกสารอา้งอิงทฤษฎีต่าง และงานวิจยัต่างๆทีเก่ียวขอ้งเกบ็ รวมถึงขอ้มูลจากฐานขอ้มูลใน

ระบบของบริษทั 

 

ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

     การวเิคราะห์ข้อมูล  

     ส่วนท่ี1 เป็นแบบสอบถามท่ีใชถ้ามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

ท่ีมีสถานภาพโสด  ส่วนใหญ่จะอยูใ่นช่วง 20 – 29 ปี มีระดบัการศึกษาส่วนมากอยู่ท่ีระดบั ปริญญาตรีเป็นส่วน

ใหญ่  ทาํอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่วนมากอยูท่ี่ มากกวา่ 40,000บาท และอาศยัอยูท่ี่ 

กรุงเทพมหานคร เป็นส่วนใหญ่ 

ส่วนท่ี2 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารพบวา่พบวา่ ลูกคา้ส่วนใหญ่เลือกใช ้

Facebook / IG ในการรับรู้ข่าวสาร เป็นจาํนวน มากท่ีสุด เลือกใช ้Line เป็นจาํนวนรองลงมา  ตามดว้ยเลือกใช ้

Google และYoutube โดยเลือกใช ้Pantip นอ้ยท่ีสุด 

สาํหรับช่วงเวลาท่ีผูต้อบแบบสอบถามใชอิ้นเทอร์เน็ตมากท่ีสุด พบวา่ ลูกคา้ส่วนใหญ่เลือกใชอิ้นเทอร์เน็ต

ในช่วงเวลา 18:01-23:59น. มากท่ีสุด ตามดว้ยช่วงเวลา12:01-18:00น. และช่วงเวลา06:01-12:00น. ซ่ึงช่วงเวลา 

00:00-06:00น. เป็นช่วงท่ีคนใชอิ้นเทอร์เน็ตนอ้ยท่ีสุด  

ส่วนท่ี3 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการบริษทันาํเขา้สินคา้จากเถาเปา พบวา่ลูกคา้ให้

ความสาํคญัมากในทุกๆดา้น ดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ ์( Product ) ค่าเฉล่ียอยูท่ี่4.59 ดา้นราคา ( Price ) ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 

4.64ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย (Place) ค่าเฉล่ียอยูท่ี่4.57  ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) ค่าเฉล่ียอยูท่ี่4.45 
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ดา้นบุคลากร (People) ค่าเฉล่ียอยูท่ี่4.41 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ(Physical) ค่าเฉล่ียอยูท่ี่4.28 ดา้นกระบวนการ 

(Process) ค่าเฉล่ียอยูท่ี่4.53 

ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามชนิดปลายเปิด สาํหรับสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร พบวา่ 1. สินคา้จากจีนมีคุณภาพเม่ือ

เทียบกบัเม่ือหลายปีก่อน 2.สินคา้จากจีนมีราคาถูก 3.สินคา้ท่ีขายอยูใ่นไทยส่วนใหญ่มาจากจีน 4.บริษทัจะตอ้ง

เพ่ิมการโฆษณาทางช่องทาง Social Media  5.ผูบ้ริการจะตอ้งศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัดา้นการบริหาร  6.บริษทัมี

บริการขนส่งท่ีรวดเร็ว ใชร้ะยะเวลาแค่ 4-5 วนัถึงไทย  7.ปัจจุบนัลูกคา้หนัมาซ้ือสินคา้ออนไลนม์ากข้ึน 8.ลูกคา้

บางคนยงักงัวลเร่ืองคุณภาพสินคา้เวลาสัง่สินคา้ออนไลน ์

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 

บริษทัเถาเปาไตโ้กว้ ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ท่ีมีสถานภาพโสด  ส่วนใหญ่จะอยูใ่นช่วง 20 – 29 ปี มี

ระดบัการศึกษาส่วนมากอยูท่ี่ระดบั ปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่  ทาํอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

ส่วนมากอยูท่ี่ มากกวา่ 40,000บาท และอาศยัอยูท่ี่ กรุงเทพมหานคร เป็นส่วนใหญ่ ส่ือท่ีนิยมใชใ้นการรับรู้

ข่าวสารออนไลนคื์อ Facebook / IG และช่วงเวลาท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ตมากท่ีสุดคือช่วงเวลา 18:01 – 23:59 น.  

ในดา้นปัจจยัในการเลือกบริษทันาํเขา้เพ่ือดูความตอ้งการของลูกคา้ของบริษทัเถาเปาไตโ้กว้พบวา่ ลูกคา้ให้

ความสาํคญักบัทุกๆดา้น ซ่ึงสอดคลอ้งดบังานวิจยัของ จุฑารัตน ์เกียรติรัศมี (2558) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการซ้ือสินคา้ผา่นทางแอพพลิเคชัน่ ออนไลนข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบวา่

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน ์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจาํนวน 4 ปัจจยั โดยเรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี 

 1) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการ ยอมรับเทคโนโลยี   2) ปัจจยัดา้นความปลอดภยัและ

ความน่าเช่ือถือ   3) ปัจจยัดา้นราคา คุณภาพและ ความหลากหลายของสินคา้ในแอพพลิเคชัน่ และความตรงต่อ

เวลาในการจดัส่งสินคา้ 4) ปัจจยัดา้น การประชาสมัพนัธ์ การส่ือสารกบัผูบ้ริโภค และความมีช่ือเสียงของ

แอพพลิเคชัน่ 

ด้านผลติภัณฑ์ ( Product ) ลูกคา้เลือกใหค้วามสาํคญักบัความน่าเช่ือถือของบริษทัมากท่ีสุด และตามดว้ย

ระยะเวลาในการขนส่งจากจีนมาไทยรองลงมา  

ด้านราคา ( Price ) ลูกคา้เลือกใหค้วามสาํคญักบั บริษทัท่ีมาราคาจ่ายตามจริงท่ีแจง้ไวห้นา้เวป็ โดยไม่มี

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆแอบแฝงมากท่ีสุด และตามดว้ยราคาค่านาํเขา้รองลงมา จากการท่ีไดศึ้กษาจากขอ้มูลของบริษทั  

ด้านช่องทางจัดจาํหน่าย (Place) ลูกคา้เลือกใหค้วามสาํคญักบั เวบ็ไซตมี์ความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด และตาม

ดว้ยเวบ็ไซตมี์ของผูใ้หบ้ริการมีขั้นตอนหรือกระบวนการในการสัง่ซ้ือง่ายรองลงมา  
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ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) ลูกคา้เลือกใหค้วามสาํคญักบัส่วนลดเม่ือซ้ือปริมาณมากอยูใ่นระดบั

มาก แต่ยงัไม่มากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัดา้นอ่ืนๆ  

ด้านบุคลากร (People) ลูกคา้เลือกใหค้วามสาํคญักบั ความสุภาพ และเป็นกนัเองของพนกังานมากท่ีสุด และ

ตามดว้ยพนกังานสามารถช่วยแกปั้ญหาและใหค้าํแนะนาํไดดี้ ขอ้น้ีถือวา่ตรงกบัเป้าหมายท่ีบริษทัไดท้าํไว ้ จึง

ตอ้งรักษามาตรฐาน และพฒันาดา้นน้ีอยูเ่สมอ 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ(Physical)  ลูกคา้เลือกใหค้วามสาํคญักบั การใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัการบริการท่ี

ชดัเจนในหนา้เวบ็มากท่ีสุด จึงมีความจาํเป็นตอ้งทาํหนา้เวบ็ไซตใ์หเ้กิดความน่าเช่ือถือ และอพัเดท

(Update)หนา้เวบ็อยูเ่สมํ่าอยูเ่สมอ 

ด้านกระบวนการ (Process) ลูกคา้เลือกใหค้วามสาํคญักบัการท่ีบริษทัสามารถติดต่อไดทุ้กคร้ังมากท่ีสุด 

ตามดว้ยความง่ายของขั้นตอนการสัง่ซ้ือ และ ความง่ายของรูปแบบการชาํระเงินรองลงมา  

 

สรุปผลการสัมภาณ์ผู้บริหาร 

จากการท่ีไดท้าํการศึกษาในคร้ังน้ี พบวา่ สาเหตุท่ี ส่วนแบ่งทางการตลาด หรือ ความนิยมของเวบ็ไซต ์และ

อตัราการเติบโตของบริษทัลดลงนั้นสาเหตุมาจากการท่ีคนเร่ิมหนัมาเปิดธุรกิจลษัณะเดียวกนัมากข้ึน เน่ืองจาก

การทาํธุรกิจลกัษณะน้ีค่อนขา้งง่าย และบริษทัไม่ค่อยไดท้าํโฆษณาทางดา้น Social Medai จึงทาํใหลู้กคา้ใหม่ๆ

ไม่รู้จกับริษทั 

แต่บริษทัยงัถือวา่มีขอ้ดีอยู่มาก เพราะบริษทัเปิดมานาน ยอดติดตามในเพจ Facebook เยอะและมีท่ีตั้งโกดงั

เกบ็สินคา้ท่ีชดัเจนใหลู้กคา้รับสินคา้ได ้ทาํใหดู้มีความน่าเช่ือ สภาพการเงินคล่อง ระบบการใชง้านในเวบ็ไซต์

รวมถึงวิธีการนาํเขา้และโอนเงินง่ายง่ายสาํหรับลูกคา้ มีการส่งสินคา้ออกจากจีนทุกวนั และใชเ้วลาเพียง 4-5 วนั 

อีกทั้งยงัตอนน้ีคนหนัมาซ้ือขายออนไลนเ์ป็นอยา่งมากจึงทาํใหเ้ป็นโอกาสดีสาํหรับบริษทั 

 

อธิบายผลและกาํหนดกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา 

 

จากการวิเคราห์ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และผลจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่ง

จาํนวน 373 คนรวมถึงการสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร 1 คน ผูศึ้กษาไดท้าํการกาํหนดกลยทุธ์ในการแกปั้ญหาสาํหรับ

บริษทัเถาเปาไตโ้กว้ดงัน้ี 

1.กลยุทธ์ระดบัองค์กร (Corporate Strategy) ใชก้ลยทุธ์เติบโต (Growth Strategy) 

เน่ืองจากบริษทัมีความพร้อมในหลายๆดา้น ไม่วา่จะเป็นความเช่ียวชาญในการส่งสินคา้จากจีนมาไทย 

ระยะเวลาการขนส่งท่ีรวดเร็ว รวมถึงมีโกดงัทั้งในไทยและในจีน อีกทั้งบริษทัยงัมีสภาพคล่องทางการเงิน 

เพราะฉะนั้นจึงแนะนาํใหใ้ชก้ลยทุธ์การเติบโต อาจจะเจาะตลาดใหม่ๆ เช่น เดิมทีนาํเขา้สินคา้จากจีนมาใหค้น
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ไทยกเ็พ่ิมเป็น เจาะกลุ่มลูกคา้คนจีน หรือคนท่ีอาศยัอยุใ่นประเทศจีนท่ีตอ้งการส่งของมาไทยดว้ย กเ็ป็นอีก

ทางเลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจ แต่ส่ือท่ีใชใ้นการโฆษณานั้นจะไม่สามารถใชเ้ป็น Facebook , Google หรือ Line ได้

เหมือนท่ีประเทศไทย เพราะแอพพิเคชัน่( Application ) น้ีท่ีจีนไม่สามารถใชไ้ด ้ ใหใ้ชเ้ป็น Baidu , Weibo ,  

Wechat ในการทาํโฆษณาทางส่ือมิเดียแทน 

วิธีการทาํโฆษณาท่ีจีน สามารถใชบ้ริษทั Baidu ท่ีประเทศไทยทาํโฆษณาดา้นน้ีได ้ ซ่ึงบริษทั Baidu ประเทศ

ไทย ใหบ้ริการสาํหรับคนไทยท่ีตอ้งการไปทาํส่ือโฆษณาต่างๆในประเทศจีนโดยเฉพาะ โดยค่าใชจ่้ายเร่ิมตน้ท่ี 

60,000 บาทข้ึนไป ข้ึนอยู่กบัส่ือท่ีตอ้งการใหท้าง Baidu นาํเน้ือหาไปลงโฆษณา 

 

2.กลยุทธ์ระดบัธุรกจิ (Business Strategy)ใชก้ลยทุธ์สร้างความแตกต่าง (Differentiation) จากการท่ีบริษทั

มีระบบท่ีง่ายและทนัสมยัต่อการสัง่ซ้ือ และนาํเขา้ รวมถึงการท่ีมีโกดงัอยูท่ี่จีนอยูแ่ลว้ ทาํใหบ้ริษทัสามารถ

สร้างความแตกต่างกบับริษทัอ่ืนเพ่ือใหเ้กิดความพึงพอใจท่ีมากข้ึนกบัลูกคา้ได ้ โดยอาจจะมีการบริการเสริม

เช่น  

1.1 บริการเสริมตรวจเช็คสินคา้ท่ีจีนก่อนจดัส่งมาไทย เพ่ือป้องกนัสินคา้ท่ีเสียหาย หรือส่งมาผิด 

สาํหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการใหต้รวจเช็คก่อน เน่ืองจากตอนน้ียงัไม่มีบริษทัไหนทาํ 

1.2 อาจจะมีบริการเสริม เช่นการทาํประกนัสินคา้ เพ่ือป้องกนัสินคา้แตกหกั หรือสูญหาย  

1.3 เป็นการเพ่ิมบริการเสริม เช่น บริการ SMS แจง้เตือนเม่ือสินคา้เขา้ - ออกจากโกดงัจีน หรือเม่ือเขา้

มาโกดงัไทยแลว้ ซ่ึงค่าบริการในส่ง SMS ของบริษทั bulk smsเฉล่ียอยูท่ี่ขอ้ความละ 40สตางค ์

3.กลยุทธ์ระดบัปฏิบัตกิาร (Operational Strategy)ใหพ้นกังานในแต่ละแผนกช่วยกนัพฒันากลยทุธ์ใน

แผนกของตวัเอง เพราะแต่ละแผนกจะเขา้ใจในแผนกและงานของตวัเองมากท่ีสุด เช่นดา้นพนกังาน( People ) 

ท่ีตอ้งคอยใหค้วามช่วยเหลือ หรือบริการลูกคา้กจ็ะตอ้งมีความสุภาพ  สามารถช่วยแนะนาํ หรือช่วยแกปั้ญหา

กบัลูกคา้ได ้ซ่ึงจากการท่ีกลุ่มตวัอยา่ง 373 คน ทาํแบบสอบถามมาลูกคา้ค่อนขา้งใหค้วามสาํคญัมากกบัดา้นน้ี 

4.กลยุทธ์ E-Commerce เน่ืองจากปัจจุบนัคนสนใจท่ีจะซ้ือสินคา้ออนไลนม์ากข้ึน การท่ีจะใหลู้กคา้รู้จกั

บริษทั หรือไดลู้กคา้ใหม่ๆ จะตอ้งอาศยัการโฆษณาช่วย และโฆษณาท่ีน่าสนใจมากท่ีสุดในปัจจุบนั คงหนีไม่

พน้ การโฆษณาตามส่ือ Social Media โดยเฉพาะ Facebook , Google และ Line ท่ีนิยมใชก้นัในปัจจุบนั อีกทั้ง

โฆษณาดา้นน้ียงัสามารถเลือกงบวนั เวลา ไดต้ามท่ีตอ้งการอีกดว้ยแมก้ระทัง่การ เลือกกลุ่มคนท่ีตอ้งการ หรือ

พ้ืนท่ีๆตอ้งการใหลู้กคา้เขา้ถึงโฆษณาได ้ ซ่ึงบริษทัสามารถใชข้อ้มูลจากการตอบแบบสอบถามของลูกคา้ใน
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ส่วนท่ี1 การวิเคราะห์ขอ้มูลขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม มาใชอ้า้งอิงในการทาํโฆษณาได ้

เพ่ือท่ีจะไดเ้ขา้ถึงลูกคา้ท่ีตรงเป้าหมายท่ีสุด และเพ่ือเป็นการประหยดังบโฆษณาดว้ย 

 

กลยทุธ์ท่ีเสนอผูศึ้กษาไดท้าํการเสนอโดยอา้งอิงจากการศึกษาในคร้ังน้ี ซ่ึงหากทางบริษทันาํไปใช ้

จาํเป็นตอ้งกระจายแผนงานแบ่งๆกนัไปในแต่ละแผนกท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือช่วยกนัทาํ เพ่ือใหแ้ต่ละแผนกทราบถึง

เป้าหมายในส่วนของตน และปฎิบติัตามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเม่ือมีการปฎิบติัตามกลยทุธ์ท่ีตั้งไวจ้ะตอ้งมีการ

หมัน่ ตรวจสอบ และติดตามผลงานอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือประเมินแผนกลยทุธ์ท่ีไดว้างไวว้า่เป็นไปตามท่ีได้

วางแผนไวห้รือไม่ 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้

 

- การศึกษาคร้ังน้ีไม่สามารถทราบถึงขอ้มูลของคู่แข่งได ้ เน่ืองจากมีขอ้มูลหลายๆอยา่งท่ีคู่แข่งไม่เปิดเผย 

ทาํใหย้ากถึงการเขา้ถึงขอ้มูล 

- การศึกษาคร้ังน้ี ศึกษาแค่ในกลุ่มของลูกคา้บริษทัเถาเปาไตโ้กว้ จึงอาจจะทาํใหไ้ม่ไดข้อ้มูลสาํหรับลูกคา้

กลุ่มใหม่ๆ และเหตุผลของลูกคา้กลุ่มอ่ืนๆอาจจะไม่เหมือนลูกคา้ในกลุ่มน้ี 

- ขอ้เสนอแนะสาํหรับบริษทั เน่ืองจากผูศึ้กษาไดท้าํการประเมิณทางเลือกกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมสาํหรับ

บริษทัไวแ้ลว้ในบทท่ี 4-5 ผูศึ้กษาจึงขอแนะนาํใหบ้ริษทัพิจารณานาํกลยทุธ์ท่ีทาํการประเมิณไว ้ไปปรับ

ใช ้หรือพฒันาบริษทัต่อไป 

-  หากตอ้งการทาํตลาดใหม่ท่ีจีน บริษทัจะตอ้งทาํการศึกษา การทาํโฆษณา ทางส่ือมิเดียของ Baidu , 

Weibo ,  Wechat เพ่ิมข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังถัดไป 

 

- ควรเกบ็ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากลูกคา้ทัว่ไปท่ีสนใจในการสัง่ของจากเวบ็เถาเปา หรือคนท่ีสนใจนาํเขา้สินคา้

จากจีน ท่ีไม่ใช่ลูกคา้ของบริษทั 

 

บรรณานุกรม 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 746



กระทรวงอุตสาหกรรม.  2559.  กลยุทธ์การพฒันา e-Commerce ให้สําเร็จ [ออนไลน]์.  เขา้ถึงจาก

https://bit.ly/2CDkitm 

กรีฑาพล ปันทวงักรู.  2552.  ทศันคตแิละพฤตกิรรม การซ้ือสินค้าผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เน็ตของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพหานคร  การคน้ควา้อิสระ  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

กสุุมา เรืองวนิช.  2552.  การศึกษาปัญหาและการกาํหนดกลยุทธ์เพ่ือเพิม่ความสามารถการแข่งขันในธุรกจิซัก

แห้ง  การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

เกศรา จนัทร์จรัสสุข.  2555. ปัจจยัที่มอีทิธิพลต่อ พฤตกิรรมการซ้ือสินค้าและใช้บริการในห้างเทสโก้โลตสั ของ

ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  การคน้ควา้อิสระ  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

จุฑารัตน ์ เกียรติรัศมี. 2558.  ปัจจยัที่มผีลต่อการซ้ือสินค้าผ่านทางแอพพลเิคช่ัน ออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล การคน้ควา้อิสระ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ชยัวิทย ์กิตธารเมธี.  2552.  การศึกษาปัญหาและการกาํหนดกลยุทธ์เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของ

ธุรกจิผลติ จาํหน่ายเลนส์ : กรณีศึกษา บริษทัออพตคิคอม จาํกดั  การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง  มหาวิทยาลยั

หอการคา้ไทย 

ธญัวรรณ เยาวสงัข.์  2555. พฤตกิรรมการใช้และ ปัจจยัที่สําคัญในการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผ้า โดยกลุ่มตัวอย่าง 

คือ ผู้บริโภคที่ใช้บริการ  Facebook ในเขตอาํเภอบางบัวทอง จงัหวัดนนทบุรี      การคน้ควา้อิสระ 

มหาวิทยาลยันอร์ท กรุงเทพ 

ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู.  2559.  ปัจจยัที่มอีทิธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้า ผ่านทางสังคมออนไลน์ส่ือ

อเิลก็ทรอนิกส์  การคน้ควา้อิสระ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

วิภาวรรณ มโนปราโมทย.์  2556.  ได้ทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มอีทิธิพล ต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าผ่านสังคม

ออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร การคน้ควา้อิสระ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

วนัด ี รัตนกายแก้ว. 2554. ได้ทําการศึกษาเร่ืองพฤตกิรรมการซ้ือสินค้าในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุค : 

กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร  การคน้ควา้อิสระ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 747

https://bit.ly/2CDkitm


สมชยั ศรีสุทธิยากร.  2561.  TOWS Matrix คิดให้ไกลจาก SWOT [ออนไลน์].  เขา้ถึงจาก : 

https://bit.ly/2UVwbSs 

สุภาพร ชุ่มสกลุ. 2554. ได้ทําการศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มผีลต่อการซ้ือสินค้า และบริการผ่านระบบอนิเทอร์เน็ต 

ของนักศึกษาระดบัปริญญาโท มหาวทิยาลยัศิลปากร  การคน้ควา้อิสระ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์  สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ.  2559.  ปัจจยัแห่งความสําเร็จของการประกอบธุรกจิ : 

การวเิคราห์ SWOT (SWOT Analysis) [ออนไลน]์.  เขา้ถึงจาก : https://bit.ly/2D0G2lq 

อมราลกัษณ์ วาทหงส์.  2545.  การรับรู้การโฆษณา และประชาสัมพนัธ์มผีลต่อทัศนคตใินการซ้ือสินค้าและ

บริการผ่านระบบอนิเทอร์เน็ตของผู้บริโภคใน เขตกรุงเทพหานคร  การคน้ควา้อิสระ  มหาวิทยาลยัศรีนคริ

นทรวิโรฒ     

อลีณา เรืองบุญญา.  2554.  ปัจจยัที่มผีลกระทบต่อการจดัทําบัญชีระบบ บัญชีเกณฑ์คงค้างของ ผู้ทําบัญชีสถาน

บริการภาครัฐ ในกระทรวงสาธารณสุข จงัหวดัประทุมธานีการคน้ควา้อิสระ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลธญับุรี 

อาภาภรณ์ วธันกลุ  2555.  ปัจจยัที่มคีวามสัมพนัธ์ ต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าของผู้บริโภคผ่านทางเวบ็ไซต์

พาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศ ไทย  การคน้ควา้อิสระ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

greedisgoods.  2560.  TOWS Matrix คืออะไร? (และ ตาราง TOWS Matrix ) [ออนไลน]์.  เขา้ถึงจาก : 

https://bit.ly/2SXQJNl 

Therdpong Changsirivathanathamrong.  2560.  Strategy กลยุทธ์คําที่ใครๆกพ็ูดถึง [ออนไลน]์.  เขา้ถึงจาก : 

https://bit.ly/2HVyrFQ 

I BELIFE COMPANY LIMITED.  2560.  เวบ็ไซต์ (Website) ความหมายของเวบ็ไซต์ ประโยชน์ที่สําคัญ และ

องค์ประกอบต่างๆ [ออนไลน์].  เขา้ถึงจาก : https://www.1belief.com/article/website/ 

 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 748

https://bit.ly/2UVwbSs
https://bit.ly/2D0G2lq
https://bit.ly/2SXQJNl
https://bit.ly/2HVyrFQ
https://www.1belief.com/article/website/


การศึกษาแนวทางการพฒันาและกาํหนดกลยุทธ์เพ่ือการแข่งขนั 

สําหรับ โรงแรมแบคคสัโฮมรีสอร์ท 
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บทคดัย่อ 

 

     การศึกษาแนวทางการพฒันาและกาํหนดกลยทุธ์เพ่ือการแข่งขนั สาํหรับโรงแรมแบคคสัโฮมรีสอร์ทการศึกษาคน้ควา้

ดว้ยตวัเองคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือหาแนวทางการพฒันาและกาํหนดกลยุทธ์เพ่ือการแข่งขนั ของโรงแรมแบคคสัโฮมรี

สอร์ท การศึกษาเร่ืองน้ีมีการศึกษาสภาพแวดลอ้มภายในภายนอก และปัญหาคุณภาพในการบริการและผลการศึกษา

รายไดข้องโรงแรมแบคคสัโฮม รีสอร์ทท่ีลดลง การจองห้องพกัและรายไดร้วมถึงการโฆษณาทางส่ือมีเดียต่างๆราคา

หอ้งตํ่าเกินไปเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัและการตกแต่งลา้สมยัเกินไป ดงันั้นจึงไดมี้การจดัทาํกลยทุธ์เพ่ือเป็นแนวทาง

ในการแกปั้ญหา คือ กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) โดยการ รักษาฐานลูกคา้เดิมและสร้างลูกคา้

ใหม่ให้เขา้มาใช้บริการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ขยายตลาดรองรับนักท่องเท่ียวต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน มีการโฆษณา 

ประชาสมัพนัธ์ดว้ยป้ายโฆษณาและใหเ้น็ตไอดอลมาโปรโมทโรงแรมทางส่ือให ้เพ่ือใหอ้งคก์รมีศกัยภาพในการแข่งขนั

และเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืน กรณีการศึกษากลยุทธ์ท่ีจะตอ้งมาปรับใชใ้นโรงแรมเพ่ือใหเ้กิดรายได ้สังเกตุไดจ้ากจาํนวน

รายไดท่ี้ลดลงอยา่งชดัเจน เช่นปี2558 รายได ้9,776,634 ปี2559 รายได ้7,658,209 ปี2560 รายได ้7,329,179 ปี2561 รายได ้

5,815,761 จึงเป็นเหตุผลท่ีจะตอ้งกาํหนดกลยทุธ์การส่งเสริมการตลาดเพ่ือเป็นแนวทางในในการเพ่ิมผลกาํไร 
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Abstract 

The purposes of this study are to explore development procedures and to formulate competitive strategies for 

Bacchus Home Resort.  The study’ s objectives include the examination on both internal and external 

environments, problems on quality of service and a solution on decreasing business’s turnover of Bacchus Home 

Resort.  The findings showed that a decrease in rooms booking and revenue was resulted from several reasons 

including a lack of advertisement on media, lower room rates in comparison to same tier competitors and an old-

fashioned building. Therefore, a promotion strategy was formulated as a business solution by maintaining current 

customers to continue using the service, expanding market to support more tourists, advertising with billboards 

and hiring internet celebrities to promote hotel in order to enhance organization’ s competitiveness and 

sustainable growth.  In case of examination on strategy to increase the hotel’ s income, a decreasing trend of 

income can be significantly seen as in 2015 was at 9,776,634 baht then in 2016 at 7,658,209 baht, 2017 at 

7,329,179 baht and finished in 2018 at 5,815,761 baht. This is a reason to specify the marketing strategy as to 

be a guidance on increasing profit. 

 

Key words: Promotion strategy, Maintaining current customer, Advertising 
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บทนํา 

 

     Bacchus home resort (แบคคสัโฮม รีสอร์ท) อาํเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ไดเ้ร่ิมดาํเนินธุรกิจเม่ือปี 2548 

ตั้งอยู่ท่ี 478/7 ตาํบลปากนํ้ าปราณบุรี อาํเภอปราณบุรี จงัหวปัระจวบคีรีขนัธ์ จาํนวนเงินลงทุน 250,000,000 ลา้นบาท 

ลกัษณะของธุรกิจเป็นการทาํธุรกิจแบบครอบครัวมีการจดทะเบียนแบบคณะบุคคลรูปแบบของ นิติบุคคล เพ่ือให้มี

ลกัษณะและรูปแบบสถานท่ีบริการท่ีมีมาตรฐาน ประเภทของธุรกิจเป็นอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการเป็นโรงแรม รี

สอร์ทท่ีมีการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารและใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยใหบ้ริการใน

รูปแบบของโรงแรมระดบัสามดาวคร่ึงอย่างเต็มรูปแบบ โรงแรมถูกออกแบบเป็นอาคารสูง 3 ชั้น ติดทะเล ให้บริการ

หอ้งพกัทั้งหมด 78 หอ้ง ตั้งอยู่บนเน้ือท่ี ประมาณ 4 ไร่  และหอ้งสัมมนาซ่ึงบรรจุคนได ้250 คน พร้อมอุปกรณ์อาํนวย

ความสะดวกท่ีทนัสมยั โดยแต่ละหอ้งประกอบไปดว้ย หอ้งปลอดบุหร่ี, เคร่ืองปรับอากาศ, โต๊ะเขียนหนงัสือ,เคร่ืองเป่า

ผม, โทรทศัน,์ ฝักบวั,มินิบาร์, ระเบียง, ตูนิ้รภยั, ร่มกนัฝน,ระบบตรวจจบัควนัไฟ เป็นตน้ 

หอ้งพกัมี 6 ประเภทไดแ้ก่ Superior Garden View, Partial Delux Sea View, Pretty Delux Sea View, 

Family Delux Room, Panorama Sweet, Pool villa 

บททวนวรรณกรรม 

 

การศึกษาเกีย่วกบัทฤษฎกีารวเิคราะห์อุตสาหกรรมภายนใน และภายนอก (SWOT Analysis) 

     การศึกษาวิเคราะห์ (SWOT Analysis) สามารถสรุปไดว้่า การวิเคราะห์ทั้ง 4 ดา้น คือ จุดแข็ง (Strengths) – จุดอ่อน 

(Weaknesses) – โอกาส (Opportunities) – อุปสรรค (Threats) เพ่ือเป็นการประเมินสถานภาพองคก์รนั้นมีสถานภาพท่ีมี

แนวโนม้ไปในทิศทางใด เพ่ือท่ีเราจะนาํขอ้มูลท่ีไดน้าํนาํไปใชใ้นการกาํหนดกลยทุธ์ได ้(Albert Humphrey, 1960-1970) 

การศึกษาเกีย่วกบัทฤษฎกีารวเิคราะห์สภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรม (Five Force Model) 

     สินคา้และบริการท่ีสามารถทดแทนกนัไดใ้นลกัษณะการทดแทนความตอ้งการของลูกคา้เช่น เหลก็และพลาสติกท่ีใช้

ในการประกอบรถยนตส์ามารถทดแทนซ่ึงกนัและกนัได ้ถึงแมว้่าจะใชเ้ทคโนโลยีในการผลิตท่ีแตกต่างกนั แต่สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของลูคา้ไดเ้หมือนกนั การวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมจะช่วยในการบ่งช้ีถึงโอกาสและขอ้จาํกดั

ท่ีองคก์รธุรกิจจะตอ้งเผชิญ ปัจจยัของธุรกิจจะตอ้งทาํเพ่ือใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ การหาตาํแหน่งในองคก์รท่ี

สามารถมีอิทธิพลเหนือปัจจัยทั้ ง 5 ประการเพ่ือจะหาความไดเ้ปรียบออกมาหรือป้องกันตนเอง ซ่ึงมีลกัษ     ตาม
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แนวความคิดน้ีอุตสาหกรรมคือกลุ่มขององค์กรธุรกิจผลิตหรือบริการท่ีมีลกัษณะเหมือนเหลือคลา้ยกนั หรือณะของ

ปัจจยัทั้ง 5 ประกอบดว้ย 1) การแข่งขนัในอุตสาหกรรมเดียวกนั 2) อาํนาจการต่อรองของผูผ้ลิต 3) อาํนาจการต่อรอง

ของลูกคา้ 4) ภยัคุกคามจากสินคา้ทดแทน 5) ภยัคุกคามจากสินคา้รายใหม่ (Michael Eugene Porter) 

การศึกษาเกีย่วกบัทฤษฎกีารเลือกกลยุทธ์ (Tows Matrix) 

     ปัจจยัภายนอกท่ีธุรกิจกาํลงัพบเจออยู่และเคร่ืองมือน้ีสามารถนาํ SWOT จบัคู่ระหว่งจุดแข็งกบัจุดอ่อนเขา้กบัโอกาส

และอุปสรรคเพ่ือแกไ้ขอุปสรรคและจุดอ่อนขององคก์ร ดว้ยการวิเคราะห์ Tows Matrix วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก จึงทาํใหเ้กิดกลยุทธ์ออกมาเป็น 4 แบบ ไดคื้อ (จุดแข็ง-โอกาส) SO Strategy กลยุทธ์เชิง

รุก (จุดอ่อน-โอกาส) WO Strategy กลยทุธ์เชิงแกไ้ข (จุดแขง็-อุปสรรค) ST Strategy กลยทุธ์เชิงป้องก(ัจุดแขง็-อุปสรรค) 

WT Strategy กลยทุธ์เชิงรับ (Heinz Weihrich) 

การศึกษาเกีย่วกบัทฤษฎกีารกาํหนดกลยุทธ์ (Strategy Management) 

     การกาํหนดกลยทุธ์ เป็นการพฒันาแผนระยะยาวบนรากฐานของโอกาสและอุปสรรคท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์สภาพแวว

ลอ้มภายในโดยองค์การจะตอ้งกาํหนดและเลือกกลยุทธืท่ีดีท่ีสุดเหมาะสมกบัองค์การท่ีสุด ผูบ้ริหารตอ้งพยายามตอบ

คาํถามว่าทาํอย่างไรองค์การจึงจะไปถึงเป้าหมายท่ีไดก้าํหนดไวไ้ดโ้ดยใชค้วามไดเ้ปรียบในการแข่งขนัขององค์การ

กาํหนดเป็นกลยทุธ์ ทั้งน้ีจะตอ้งคาํนึงถึงระดบัท่ีแตกต่างกนัของกลยุทธ์ซ่ึงมีทั้งหมด 3 ระดบัคือ 1. กลยทุธ์ระดบัองคก์าร 

(Corporate Strategy) เป็นกลยุทธ์ครอบคลุมและบ่งบอกถึงกลยุทธ์โดยรวม และทิศทางในการแข่งขนัขององคก์ารว่า

องคก์ารจะมีการพฒันาไปสู่ทิศทางใด จะดาํเนินงานอยา่งไร และจะจดัสรรทรัพยากรไปยงัแต่ละหน่วยขององคก์ารอยา่

ไร 2. กลยุทธ์ระดบัธุรกิจ (Business Strategy) เป็นการกาํหนดกลยุทธ์ในระดบัท่ีย่อยลงไป จะมุ่งปรับปรุงฐานะการ

แข่งขันขององค์การกับคู่แข่ง และระบุถึงวิธีการท่ีองค์การจะใช้ในการแข่งขันมุ่งปรับปรุงฐานะการแข่งขันของ

ผลิตภณัฑใ์หสู้งข้ึน 3.กลยทุธ์ระดบัปฏิบติัการ (Operational Strategy) เป็นการกาํหนดกลยุทธ์ท่ีครอบคลุมวิธีการในการ

แข่งขนั แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งในหน่วยงาย (Function) ต่างๆมุ่งเนน้ใหแ้ผนกงานตามหนา้ท่ีพฒันากลยุทธ์ข้ึนมา โดยอยู่ภายใต้

กรอบของกลยุทธ์ระดบัองค์การและกลยุทธ์ระดบัธุรกิจ เช่น แผนการผลิต แผนการตลาด แผนการดาํเนินงานทัว่ไป 

แผนการดา้นทรัพยากรบุคคล แผนการเงิน (พชัรี สนิทนิตย ์2552) 

การศึกษาเกีย่วกบัแนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจและทฤษฎคีวามพงึพอใจ 

     ความพึงพอใจเป็นปัจจยัสาํคญัประการหน่ึงของการประกอบชีวิตท่ีจะช่วยใหง้านประสบผลสาํเร็จ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งถา้เป็นงานเก่ียวกบัการให้บริการนอกจากผูบ้ริหารจะดาํเนินการให้ผูท้าํงานเกิดความพึงพอใจในการทาํงานแลว้ยงั

จาํเป็นต่อการดาํเนินงานดา้นการใหบ้ริการใหเ้กิดความพึงพอใจดว้ยเพราะความเจริญกา้วหนา้เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะช้ีถึง

จาํนวนผูใ้ชบ้ริการ (สาโรช ไสยสมบติั 2534 : 18) 
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การศึกษาเกีย่วกบัแนวความคิดเกีย่วกบัทฤษฏีและคุณภาพการบริการ 

     กล่าวว่าคุณภาพบริการในสายตาผูบ้ริโภคเกิดจากการเปรียบเทียบความหวงัและการรับรู้ท่ีไดรั้บจากการบริการได้

พฒันาและสร้างเคร่ืองมือในการประเมินคุณภาพการบริการ เรียกว่า SERVQUAL (Service Quality) ซ่ึงสามารถนาํไป

วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ โดยสรุปมิติการประเมินคุณภาพไดว้่า ส่ิงท่ีสัมผสัได ้(Tangibles) ความน่าเช่ือถือ (Reliability) 

การตอบสนอง (Responsiveness)  การใหค้วามมัน่ใจ (Assurance)  การเอาใจใส่ (Empathy) (พาราสุรามนั ซีทฮอลม์ และ 

เบอร์ร่ี 1990:25-26) 

วธีิการศึกษา 

     การศึกษาเร่ือง การศึกษาแนวทางการพฒันาและกาํหนดกลยุทธ์เพ่ือการแข่งขนั สาํหรับโรงแรมแบคคสัโฮมรีสอร์ท 

อาํเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ คร้ังน้ีมุ่งเนน้ท่ีจะหาแนวทางในการพฒันาและแนวทางในการแกปั้ญหาเพ่ือเพ่ิม

ศกัยภาพทางการแข่งขนัและมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน โดยใชก้ารสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร(เจา้ของโรงแรม) และแบบสอบถาม แจก

ใหก้บัลูกคา้ท่ีเขา้พกัโรงแรมจาํนวน 150 คน เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง มีรายละเอียดการ

ดาํเนินการศึกษา ดงัน้ี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีศึ่กษา 

- ประชากรผูบ้ริหาร จาํนวน 1 คน(เจา้ของโรงแรม) และหวัหนา้ฝ่ายบญัชี/การเงิน จาํนวน 1 คนเพราะรู้ความเคล่ือนไหว

ของรายรับรายจ่ายของโรงแรมเป็นอยา่งดี 

- ประชากรผูเ้ข้าพกัโรงแรมแบคคัสโฮม รีสอร์ท จาํนวน 150 คน ได้มาจากจาํนวนรายได้ห้องพกั ปี2560 จาํนวน 

7,329,179 เฉล่ียแลว้รายไดต่้อเดือนอยู่ท่ี 610,764 แลว้นาํไปหารกบัราคาหอ้งท่ีขายดีท่ีสุด หอ้งละ 2,500 จะได ้244 หอ้ง

ต่อเดือนและจากตารางของเคซ่ีและมาร์แกน ขนาดประชากรตวัอย่างอยูท่ี่ 148 ถึง 152 จึงเลือกประชากรตวัอย่างในการ

เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการแจกแบบสอบถามเป็น 150 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

     การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัใชเ้คร่ืองมือและขอความคิดเห็นจาก

กลุ่มตวัอยา่งจาก 2 แหล่งขอ้มูล ไดแ้ก่ การสมัภาษณ์ และแบบสอบถาม 

การสมัภาษณ์ เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาภาคสนามโดยกระบวนการสมัภาษณ์ ผูบ้ริหาร จาํนวน 1 คน 

และสัมภาษณ์ หวัหนา้ฝ่ายการเงิน/บญัชี จาํนวน 1 คน ผ่านบทสัมภาษณ์แบบคาํถามปลายเปิด (open-ended) จาํนวน 11 

ขอ้ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลการสมัภาษณ์ในเชิงลึกทาํใหท้ราบถึงรายละเอียดของปัญหา และกระบวนการทาํงาน 
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การวิจยัคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งกลุ่มลูกคา้รายใหม่และรายเก่าทั้งส้ิน 150 ชุด 

เพ่ือใหไ้ดม้าอนัเป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการนาํไปปรับแผนกลยุทธ์เพ่ือสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั โดยมี

โครงสร้างแบบสอบถาม 2 ส่วน ดังน้ี ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับ ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ส่วนท่ี 2 เป็น

แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของลูกคา้ เก่ียวกบัคุณภาพการบริการในดา้นส่ิงท่ีสัมผสัได,้ความเช่ือถือได,้การ

ตอบสนอง,ความเอาใจไส่,ความมัน่ใจ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     ขอความร่วมมือ ในการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและพนกังานบญัชีของ โรงแรมแบคคสั โฮมรีสอร์ท ในเชิงลึก โดยการ

สมัภาษณ์ผูบ้ริหารเพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อรายไดกิ้จการและแนวความคิดในการทาํกลยทุธ์และคาํถามปลายเปิด

แบบมีโครงสร้างท่ีเป็นการพูดคุย และการแจกแบบสอบถามใหก้บัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการท่ีโรงแรมแบคคสั โฮมรีสอร์ททั้ง

ไทยและต่างชาติ จาํนวณ 150 ชุด เพ่ือเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และการกาํหนดกลยทุธ์ เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดน้าํไปแกไ้ข

ปัญหาในเชิงกลยทุธ์ขององคก์ร 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 

     การหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มต่างๆของกิจการมากาํหนดแนวทางในการ

แกปั้ญหาของกิจการ SWOT Analysis (ระดบัหน่วยธุรกิจ : สายผลิตภณัฑห์อ้งพกั) 

จุดแขง็ (Strength) 

- สถานท่ีตั้งของโรงแรมมีความสะดวกสบายในการเดินทางหาง่าย อยูติ่ดทะเล 

- หอ้งพกั หอ้งพกัมีใหเ้ลือกหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงถือวา่เป็นตวัเลือกท่ีหลากหลายใหก้บัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ 

- การบริการ มีการบริการทีเป็นกนัเองเขา้ใจลูกคา้ว่าลูกคา้ตอ้งการอะไร เราบริการดว้ยการเอาใจใส่ทุกรายเอียดของ

ลูกคา้ ตั้งแต่กา้วเขา้สู่ภายในโรงแรมแบคคสัโฮม รีสอร์ท ไม่ว่าจะเป็นการตอนรับจากทางดา้นหนา้เคาน์เตอร์ตอ้นรับ

ลูกคา้ ตลอดถึงการบริการท่ีหอ้งพกั 

จุดอ่อน (Weakness) 

- ขาดการโฆษณาทางส่ือมิเดียนอ้ยเกินไป  

- โครงสร้างอาคาร โรงแรมแบคคสัโฮม รีสอร์ท เป็นโรงแรมท่ีสร้างมานานและออกแบบไดไ้ม่ทนัสมยั ไม่มีการ

เปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยัท่ีเปล่ียนไป 

 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 754



โอกาส (Opportunity) 

- รูปแบบการใชชี้วิตของคนยุคน้ีหลายคนชอบท่ีจะออกไปใชชี้วิตภายนอก อยากเห็นโลกกวา้ง อยากเห็นวิถีชีวิตผูค้น 

ชอบออกไปคน้พบส่ิงใหม่ๆ 

- ภาครัฐ มาตรการภาครัฐกระตุ่นการท่องเท่ียว คือมาตราการยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 

- เทคโนโลยต่ีางๆ มกีารพฒันามากขึ้นทํา ให้เกดิการเขา้ถึงขอ้มูลได้ง่ายมีความสะดวกสบายเพิม่มากขึ้นเพิ่ม

ทางเลอืกใหท้นัสมยัมากขึน้ 

อปุสรรค (Threat) 

-คูแ่ขง่ขนั คูแ่ขง่ทีเ่ขา้มาใหมม่รีปูลกัษณ์ทีเ่กดิความทนัสมยัมากกว่า และงา่ยต่อการดงึดดูความสนใจในการตดัสนิใจ

ทีจ่ะเลอืกใชบ้รกิารไดง้า่ย  

-สภาวะทางการเมอืง สถานการณ์ที่นักท่องเที่ยวยงัไม่เกดิความมัน่ใจเท่าที่ควร ในสถาณการณ์การเมืองของ

ประเทศไทย ทีย่งัคงเกดิปัญหาไม่มกีารเลกืตัง้ผูนํ้าทีม่าการเลอืกตัง้ สง่ผลต่อความมัน่ใจของนักท่องเทีย่วต่างชาตทิี่

จะมาทอ่งเทีย่วในไทย 

การวเิคราะห์ทางเลือก TOWS MATRIX 

     คือการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค มาจบัคู่หาทิศทางธุรกิจกนัว่าเราจะแกไ้ขธุรกิจเราอยา่งไรให้ดีข้ึนและทาํ

อยา่งไรจะทาํใหเ้กิดรายไดเ้พ่ิมข้ึน และจากการวเิคราะห์สภาพแววลอ้มต่างๆของโรงแรมจึงคิดเป็นกลยทุธ์เพ่ือหาแนวทางในการ

แกไ้ขปัญหาและเพ่ือเพ่ิมรายไดข้องโรงแรม ดงัน้ี 

กลยทุธ์ดา้นราคา SO เชิงรุก จุดแขง็ + โอกาส 

จุดแขง็ คือสถานท่ีตั้งของโรงแรมมีความสะดวกสบายในการเดินทางหาง่าย อยูติ่ดทะเล 

โอกาส คือภาครัฐ มาตรการภาครัฐกระตุ่นการท่องเท่ียว คือมาตราการยกเวน้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่

นกัท่องเท่ียว 

กลยทุธ์ดา้นการสร้างความแตกต่าง ST เชิงป้องกนั จุกแขง็ + อุปสรรค 

จุดแขง็ คือหอ้งพกั หอ้งพกัมีใหเ้ลือกหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงถือวา่เป็นตวัเลือกท่ีหลากหลายใหก้บัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ 

ภยัคุกคาม/อุปสรรค คือคู่แข่งขนั คู่แข่งท่ีเขา้มาใหม่มีรูปลกัษณ์ท่ีเกิดความทนัสมยัมากกว่า และง่ายต่อการดึงดูดความ

สนใจในการตดัสินใจท่ีจะเลือกใชบ้ริการไดง่้าย 

กลยทุธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด โปรโมชัน่ WO เชิงแกไ้ข จุดอ่อน + โอกาส 

จุดอ่อน คือขาดการโฆษณาทางส่ือมิเดียนอ้ยเกินไป 

โอกาส คือเทคโนโลยีต่างๆ มีการพฒันามากข้ึนทาํ ใหเ้กิดการเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายมีความสะดวกสบายเพ่ิมมากข้ึนเพ่ิม

ทางเลือกใหท้นัสมยัมากข้ึน 
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แนวทางเลือกในการแก้ปัญหา 

     การวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาพบว่าโรงแรมมียอดขายห้องพกัท่ีลดลงลูกคา้มาใชบ้ริการของโรงแรมหรือมาใช้

บริการน้อยลงทาํให้ผลประกอบการลดลง และเงินหมุนเวียนบริษทัลดน้อยลงทาํให้ไม่สามารถไปบํารุงในส่วนที่

ตอ้งการพฒันาไดเ้ท่าท่ีควร ผลกระทบจากปัญหาท่ีเกิดข้ึนจะส่งผลโดยตรงต่อผลประกอบการของโรงแรมและจะ

เช่ือมโยงไปถึงการดาํเนินธุรกิจของโรงแรมท่ีไม่สามารถดาํเนินุรกิจต่อไปไดแ้ละจะส่งผลกระทบทางออ้มต่อลูกจา้ง

เศรษฐกิจฐานรากรวมทั้งเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งน้ีเพ่ือเป็นรักษาฐานลูกคา้เก่าลูกคา้ใหม่ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการเพ่ิมมากข้ึน

อยา่งต่อเน่ือง การนาํไปสู่การปฏิบติัจริงดงัน้ี 

คือการนาํเสนอกลยุทธ์เพ่ือจะทาํใหโ้รงแรมมีรายไดแ้ละเพ่ิมยอดขายหอ้งพกัโรงแรมใหม้ากข้ึนและหาแนวทางในการ

แกไ้ขปัญหาจากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มต่างๆของกิจการมากาํหนดแนวทางในการแกไ้ขปัญหาของกิจการ 

แนวทางเลือกท่ี 1 กลยทุธ์ดา้นราคา (Price Strategy) So กลยทุธ์เชิงรุก 

เรามีจุดแข็งคือโรงแรมติดทะเลเราจะสร้างใหเ้ป็นโอกาสโดยการกาํหนดกลยุทธ์ดา้นราคาข้ึนมาเพ่ือจะช่วยใหโ้รงแรม

เกิดรายไดเ้พ่ิมโดยการจดัโปรโมชัน่ราคาหอ้งพกั,ลดปริมาณกระดาษการส่งบิลแจง้หน้ี 

แนวทางเลือกท่ี 2 กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) WO กลยทุธ์ เชิงแกไ้ข 

เรามีจุดอ่อนโฆษณาทางส่ือนอ้ยไปแต่เรามีโอกาสท่ีมีเทคโนโลยีเขา้มาช่วยเราตอ้งการจะเพ่ิมกาํไรและทาํใหร้ายไดเ้พ่ิม

จึงกาํหนดกลยทุธ์การส่งเสริมการตลาดข้ึนโดยการใหเ้น็ตไอดอลมาช่วยทาํการตลาดการแนะนาํโรงแรมเราผา่นส่ือต่างๆ

เพ่ือท่ีจะใหลู้กคา้ไดรู้้จกัโรงแรมเรามากข้ึนและอยากมาเท่ียวตามรอยเน็ตไอดอล 

แนวทางเลือกท่ี 3 กลยทุธ์การสร้างความแตกต่าง ST กลยทุธ์ เชิงป้องกนั 

เรามีจุดแขง็หอ้งพกัมีหลายรูปแบบแต่มีอุปสรรคดา้นคู่แข่งมีรูปลกัษณ์หอ้งพกัท่ีดูทนัสมยัมากกวา่เราจะป้องกนัโรงแรม

เราไวไ้ดด้ว้ยการคิดกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างดว้ยการพฒันาตวัโรงแรมใหดู้ใหม่อยู่เสมอทาสีใหม่และมีรถรับส่ง

ลูกคา้จากบา้นถึงโรงแรม 

แผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) 

แนวทางเลือกท่ีเสนอพร้อมเหตุผล (The Purpose Solution) 

     เลือกแนวทางท่ี 2 กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) เพราะกลยุทธ์น้ีถา้นํามาใช้ท่ีโรงแรมเรา

วิเคราะห์ไดว้่าจะส่งผลใหโ้รงแรมจะมีคนรู้จกัโรงแรมมากข้ึนมาใชบ้ริการกบัเราเพ่ิมข้ึนจะทาํใหร้ายไดเ้พ่ิม และการท่ี

เรานาํเสนอแนวทางเลือกมา 3 แนวทางเลือก แต่เราเลือกทางเลือกท่ี 2 เพราะแนวทางน้ีจะทาํใหโ้รงแรมเกิดประโยชไ์ด้

จริงและกระตุ่นกาํไรใหก้บัโรงแรมเราได ้ไดแ้ก่ การส่งเสริมการตลาด รักษาฐานลูกคา้เดิมและสร้างลูกคา้ใหม่ใหเ้ขา้มา

ใชบ้ริการเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง, ขยายตลาดรองรับนกัท่องเท่ียวต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน, โฆษณา ประชาสมัพนัธ์ดว้ยป้าย
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โฆษณา, จา้งเน็ต ไอดอลมาโปรโมททางส่ือต่างๆให ้เพราะ เน่ืองจากปัจจุบนัเป็นยุคดิจิตอล ผูค้นหันมาสนใจเล่นโซ

เช่ียวมิเดียวเป็นจาํนวนมากในการท่ีผูบ้ริโภคจะเลือกเขา้พกั ณโรงแรมใดโรงแรมหน่ึงเราตอ้งเร็วกวา่คนอ่ืนทั้งออนไลน์

และออฟไลน์การท่ีเราตอ้งฟรีเซ็นตวัเองใหผู้บ้ริโภคเห็นเราก่อนในทุกมิติ นัน่แสดงว่าเราไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ดว้ย

สาเหตุน้ีเองเราจึงเลือกทาํกลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด  

ปัจจัยความสําเร็จ (Key Success Factors) 

     ดา้นการส่งเสริมทางการตลาดวดัจากบริมาณผูเ้ขา้พกัว่าเพ่ิมข้ึนหรือไม่และอาจจะให้พนกังานตอ้นรับสอบถาม ว่า

ลูกคา้ไดรั้บรู้ข่าวสารโรงแรมเราจากท่ีไหน 

และจากการแจกแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของลูกคา้ เก่ียวกบัคุณภาพการบริการในดา้นส่ิงท่ีสัมผสัได,้ความ

เช่ือถือได,้การตอบสนอง,ความเอาใจใส่,ความมัน่ใจ เราไดป้ระโยชน์เป็นอย่างยิ่งและนาํส่ิงท่ีลูกคา้เห็นดว้ยและไม่เห็น

ดว้ยมาปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาอยา่งต่อเน่ืองใหต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ 

ข้อเสนอแนะ 

     ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางในการส่งเสริมการตลาด โรงแรมแบคคสัโฮม รีสอร์ท ผลจากการศึกษาผลการศึกษา

เร่ือง การศึกษาแนวทางการพฒันาและกาํหนดกลยุทธ์เพ่ือการแข่งขนั สาํหรับโรงแรมแบคคสัโฮมรีสอร์ท ทาํใหท้ราบ

ถึงแนวทางแกไ้ขปั้ญหาเพ่ือเพ่ิมยอดขายและหาแนวทางช่วยสร้างกลยุทธ์ในการแข่งขนัและแนวทางในการทาํให้

ยอดขายเพ่ิมข้ึน และใชวิ้ธีการเพ่ือกาํหนดกลยุทธ์ในการแข่งขนัและทิศทางของบริษทัท่ีชดัเจน ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อ

โรงแรมแบคคสัโฮม รีสอร์ทโดยมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

- รักษาฐานลูกคา้เดิมและสร้างลูกคา้ใหม่ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการเพ่ิมมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

เช่นการลดราคาใหลู้กคา้เก่าท่ีกลบัมาพกัซํ้าและดูแลการบริการท่ีดีใหแ้ก่ลูกคา้ใหเ้พ่ือใหเ้กิดความประทบัใจแลว้กลบัมา

ใชบ้ริการกบัเราอีก 

- ขยายตลาดรองรับนกัท่องเท่ียวต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน  

เช่นการกระตุ่นการขายจดัโปรโมชั่นและลงส่ือออนไลน์แนะนาํโรงแรมให้มากข้ึน เช่น Booking, Agoda, Expedis, 

Facebook, Instagram 

- โฆษณา ประชาสมัพนัธ์ดว้ยป้ายโฆษณา 

- จา้งเน็ตไอดอลมาโปรโมทโรงแรมโดยการแนะนาํผา่นอินเตอร์เน็ต ส่ือต่างๆเพราะคนไทยนิยมเท่ียวตามเน็ตไอดอล 
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ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

     จากการวิเคราะห์การส่งเสริมการตลาดของนกัท่องเท่ียวชาวไทยและต่างชาติท่ีใชบ้ริการในโรงแรมแบคคสัโฮม รี

สอร์ทเพ่ือใหเ้กิดผลท่ีดียิ่งข้ึน ผูวิ้จยัขอเสนอแนะใหมี้การวิจยัคร้ังน้ี 

ศึกษาศกัยภาพในการรองรับนกัท่องเท่ียวชาวไทยและต่างชาติท่ีเขา้พกัในโรงแรมแบคคสัโฮม รีสอร์ท 

แนวทางการพฒันาธุรกิจโรงแรมเพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียวในการเปิดการคา้เสรีอาเซียน 

เอกสารอ้างองิ 

จิดาภา สวา่งพลอย (2549) การศึกษาปัญหาและกาํหนดกลยทุธ์เพ่ือเพ่ิมรายไดข้องธุรกิจอพาร์เมนต ์

          ใหเ้ช่ากรณีศึกษา รินสุขเพลส จงัหวดัเชียงใหม่ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

ทศัณพงษ ์ใจสม (2549) การศึกษาปัญหาและกาํหนดกลยทุธ์เพ่ือการแข่งขนัของธุรกิจโรงแรมขนาด 

          เลก็บนเกาะสมุย กรณีศึกษา โรงแรมฮอลิเดย ์ปาร์ค บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

นฤมล จิตภกัดี (2549) การศึกษาและกาํหนดกลยทุธ์เพ่ือการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั  

          กรณีศึกษา การขยายธุรกิจของร้านป้ันแป้ง 

นิตยา พร้าวราม (2557) แนวทางการพฒันาคุณภาพการบริการเพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียว 

          กลุ่มอาเซียน กรณีศึกษา โรงแรมในอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

ภาวิณี เตม็ดี (2553) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรม กลุ่ม Boutique Hotel  

          ของนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ 

รสสุคนธ์ แซ่เฮีย (2558) ปัจจยัพฤติกรรมการใชบ้ริการโรงแรมคุณภาพการบริการส่วนผสมการตลาด 

          บริการ และคุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ชาวต่างชาติท่ีใชบ้ริการ  

          โรงแรมระดบัหา้ดาวแห่งหน่ึงในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ณฐัวธุ เทียนผนวกสุข (2549) การศึกษาและกาํหนดกลยุทธ์ของบริษทั เอม็ วิชัน่ จาํกดั  

          เพ่ือการแข่งขนัท่ีย ัง่ยืนในตลาดนิตยสารเก่ียวกบัเทนโนโลยีโทรศพัทมื์อถือ  

          มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
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ฐิติมา ตั้งสินพูลเพ่ิม (2549) การศึกษาปัญหาและกาํหนดกลยทุธ์เพ่ือการแข่งขนั 

          ของบริษทั AGC จาํกดั บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

สุภาวรรณ องคศิ์ริพร (2549) กลยทุธ์การเพ่ิมกาํไรเพ่ือรอรับการขยายฐานการผลิตมาท่ีประเทศไทย  

          บริษทัคราฟท ์ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

ธีรกิติ นวรัตน ณ อยทุยา (2552) การตลาดบริการแนวคิดและ 

          กลยทุธ์กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ์ 

รวงทอง ถูระวรณ์ (2554) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการบริการโรงแรมรีสอร์ทใน 

          เขตกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์

ภาคผนวก  

 

 

ภาคผนวก ก. 

บทสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 

บทสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือสัมภาษณ์เจา้ขององค์กรและพนกังานบญัชี/การเงิน เพ่ือนาํขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์การบริหาร

อย่างมีคุณภาพ บทสัมภาษณ์ คุณวรณิต ตนัติวงค์ เป็นผูบ้ริหาร ของ โรงแรม แบคคสัโฮม รีสอร์ท เก่ียวกบัสภาวะ

โดยทัว่ไปในช่วงปีท่ีผ่านมา, บทสัมภาษณ์ คุณนุชนารถ ทองฤกษ ์เป็นพนกังานฝ่ายการเงิน/บญัชี ของ โรงแรม แบคคสั

โฮม รีสอร์ท เก่ียวกบัสภาวะโดยทัว่ไปในช่วงปีท่ีผา่นมา 
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ภาคผนวก ข. 

แบบสอบถามลูกค้าทีม่าใช้บริการ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เพศ, อายุ, ระดบัการศึกษา, สัญชาติ, สถานภาพ, อาชีพ, รายไดต่้อเดือน, 

ลกัษณะการเขา้พกั 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของลูกคา้ เก่ียวกบัคุณภาพการบริการในดา้นส่ิงท่ีสัมผสัได,้ความเช่ือถือได,้

การตอบสนอง,ความเอาใจใส่,ความมัน่ใจ 
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การศึกษาพฒันากระบวนการดาํเนินงานของบริษทั โปรโม เทค (ไทยแลนด์) จาํกดั 

The education and development of the operation process of  
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Boripat Vaitayawong* and Asawin Pasutham** 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาหาแนวทางปรับปรุง ขั้นตอนการจดัทาํใบเสนอราคาและใบสัง่ซ้ือ

ของบริษทัใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ของบริษทั โปรโม เทค (ไทยแลนด)์ จาํกดั และกาํหนดกลยุทธ์ในการพฒันา

ขั้นตอนการดาํเนินงาน ประชากรตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือพนกังานฝ่ายบญัชีและพนกังานกรอกขอ้มูล 

จาํนวนรวมทั้งส้ิน 5 คน โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย บทสมัภาษณ์พนกังานตามหลกัทฤษฎี 

ECRS ของ ไคเซ็น (Kaizen) และ ขอ้มูลทางสถิติการส่งกลบัคาํขอท่ีขอ้มูลผิดพลาดผา่นระบบอินทราเน็ต 

 ผลการศึกษาพบวา่อตัราการส่งคาํขอผา่นระบบอินทราเน็ตเฉล่ีย 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559 - 2561 นั้นอยูท่ี่ 

2,745.33 คาํขอและอตัราการส่งกลบัขอ้มูลท่ีผิดพลาดอยูท่ี่ 273.67 คาํขอ คิดเป็นร้อยละอยูท่ี่ 9.97 % โดยปัจจยัท่ี

ส่งผลใหเ้กิดความผิดพลาดของขอ้มูลคือ ระบบของขั้นตอนการดาํเนินการไม่มีการเช่ือมต่อขอ้มูลเขา้ดว้ยกนั และ 

ความผิดพลาดของพนกังาน ส่วนบทสัมภาษณ์พนกังานตามทฤษฎี ไคเซ็น นั้นทางพนกังานตอ้งการใหข้อ้มูลในแต่

ละระบบนั้นมีการเช่ือมต่อขอ้มูลเขา้หากนัเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในขั้นตอนการดาํเนินงานและลดระยะเวลาใน

ขั้นตอนการดาํเนินงาน โดยกลยทุธ์ท่ีนาํมาเพ่ือพฒันาขั้นตอนการดาํเนินงานนั้นเป็นการพฒันาระบบใหมี้การ

เช่ือมต่อขอ้มูลเขา้ดว้ยกนั 
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ABSTRACT 

This research aims to find ways to improve The process of creating the quotation and the purchase order of the 

company to be more efficient of Promo Tec (Thailand) Co., Ltd. and determine the strategy for the development 

of the operation process. The sample population used in this study is accounting staff and staff. Fill out the 

information. A total of 5 people. The tools used in this research consisted of Interviews of employees based on the 

theory of ECRS, Kaizen (Kaizen) and statistical data for returning false information requests via the intranet 

system. 

The results of the study showed that the average rate of requests sent through the intranet system for 3 years from 

2016 - 2018 was 2,745.33. The request and the wrong return rate were 273.67. The percentage was 9.97%. The 

result of data errors is The system of procedures, no data connection and employee errors As for the employee 

interview, according to the Kaizen theory, the employees want the information in each system to be connected to 

each other in order to increase the efficiency of the operation process and reduce the time in the process. The 

strategy that is used to develop the operational process is the development of a system to connect data together. 

 

บทนํา 

 

     ในปัจจุบนักระบวนการดาํเนินงานของบริษทัจะแบ่งเป็นหวัขอ้หลกัดงัน้ี  

     1.  การทาํใบเสนอราคา โดยการทาํใบเสนอราคาจะเร่ิมจากการไดรั้บขอ้มูลจากลูกคา้มาทาํการออกแบบ นาํเสนอ

ความคิดใหก้บัลูกคา้สาํหรับแข่งขนักบับริษทัอ่ืน และพนกังานจะทาํการกรอกขอ้มูลเพ่ือจดัทาํใบเสนอราคาใน

โปรแกรม Excel และจดัทาํเป็นเอกสารใหห้วัหนา้ฝ่ายขายทาํการเซ็นตอ์นุมติั หลงัจากนั้นจะทาํการส่งเอกสารให้

ลูกคา้เพ่ือเซ็นตย์อมรับราคาในใบเสนอราคา หลงัจากทาํโปรเจคนั้นเสร็จส้ินพนกังานฝ่ายบญัชีจะกรอกขอ้มูลลง

โปรแกรมบญัชี และจดัทาํเอกสารใบแจง้หน้ีส่งใหลู้กคา้ แลว้พนกังานกรอกขอ้มูลการทาํโปรเจคทั้งขอ้มูลยอดขาย

และยอดจดัซ้ือทั้งหมดลงในระบบอินทราเน็ต โดยจะมีฝ่ายบญัชีทาํการตรวจตราขอ้มูลวา่ครบถว้นถูกตอ้งหรือไม่จึง

เป็นการเสร็จส้ินขั้นตอน 

     2.  การทาํใบสัง่ซ้ือ  เร่ิมจากเม่ือเร่ิมทาํโปรเจคท่ีไดรั้บจากลูกคา้จะเร่ิมทาํการขอใบเสนอราคาจากผูผ้ลิตหรือผู ้

ใหบ้ริการ เม่ือไดรั้บใบเสนอราคาพนกังานจะจดัทาํเอกสารใบสัง่ซ้ือผา่นโปรแกรมExcel และรอใหผู้จ้ดัการฝ่ายขาย

หรือผูจ้ดัการทัว่ไปเซ็นตอ์นุมติัและทาํการส่งกลบัใหผู้ผ้ลิต เม่ือไดรั้บสินคา้และใบแจง้หน้ีจดัทาํเอกสารใบรับสินคา้
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หรือบริการ จากนั้นพนกังานจะกรอกขอ้มูลลงในระบบอินทราเน็ต เพ่ือใหฝ่้ายบญัชีเช็คเอกสารขอ้มูลถูกตอ้งหรือไม่ 

เม่ือเช็คเสร็จแลว้ฝ่ายบญัชีจะนาํขอ้มูลไปกรอกลงโปรแกรมบญัชีเป็นการเสร็จส้ินขั้นตอน 

     โดยปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากขั้นตอนดาํเนินงานดงัน้ี 1. การทาํงานซํ้าซอ้น  โดยพนกังานตอ้งทาํการกรอกขอ้มูลดว้ย

ตวัเองถึง 3 รอบซ่ึงทาํใหมี้โอกาสผิดพลาดสูงในการกรอกขอ้มูล 2. ความล่าชา้ในการดาํเนินงาน  พนกังานเม่ือทาํ

เอกสารใบเสนอราคาหรือใบสั่งซ้ือแลว้จะตอ้งรอการเซ็นตอ์นุมติัเอกสารของผูจ้ดัการฝ่ายขายหรือผูจ้ดัการฝ่าย

ทัว่ไป โดยความผิดพลาดของขอ้มูล จะทาํใหส่้งผลกระทบต่อขอ้มูลทางบญัชีของบริษทั และจาํเป็นตอ้งส่งกลบัไป

แกไ้ขขอ้มูลในขั้นตอนดาํเนินงานใหม่ซ่ึงทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในการดาํเนินงาน โดยเม่ือมีการส่งกลบัไปแกไ้ข

ขอ้มูลจะทาํใหเ้กิดเวลาสูญเปล่าเฉล่ียอยูท่ี่ 10 นาที 

 วตัถุประสงคข์องการศึกษาน้ีเพ่ือ 

        1.  เพ่ือศึกษาหาแนวทางปรับปรุง พฒันาขั้นตอนการจดัทาํใบเสนอราคาและใบสัง่ซ้ือของบริษทัใหมี้   

            ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

        2.  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายในการพฒันาขั้นตอนดาํเนินงาน 

        3.  กาํหนดกลยทุธ์ทางเลือกสาํหรับการพฒันากระบวนการดาํเนินงาน 

 

แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 

     1.ทฤษฎีห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ห่วงโซ่คุณค่าตามแนวคิดของ Michael E. Porter (1980) นั้นช่วยใหเ้ขา้ใจ

ถึงบทบาทของหน่วยงานปฏิบติังานขององคก์รแต่ละหน่วย สามารถช่วยเหลือองคก์รในการส่งมอบคุณค่าไปสู่

ลูกคา้ไดอ้ยา่งไร โดยแนวคิดน้ีสามารถแบ่งกิจกรรมภายในองคก์รเป็น 2 กิจกรรมคือ กิจกรรมหลกั (Primary 

Activities) และกิจกรรมสนบัสนุน (Support Activities) (ฉฐัยา ตวงสุวรรณ 2553) 

1. กิจกรรมหลกั (Primary Activities) นั้นประกอบดว้ย 5 กิจกรรม 

1.1. Inbound Logistics หมายถงึ กจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวตัถุดบิ 

1.2. Operations หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัแปรรูปวตัถุดิบเป็นสินคา้ 

1.3. Outbound Logistics หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งสินคา้หรือบริการไปสู่ลูกคา้ 

1.4. Marketing and Sales หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจูงใจลูกคา้ใหม้าซ้ือสินคา้หรือบริการ 

1.5. Service หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการทั้งก่อนการขายและหลงัการขาย 

2. กิจกรรมเสริม (Support Activities) ประกอบดว้ย 4 กิจกรรมซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีคอยช่วยเหลือกิจกรรมหลกั

ใหด้าํเนินไปได ้
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2.1. Procurement หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั การจดัซ้ือวตัถุดิบ หรือจดัจา้งเพ่ือนาํมาใชใ้นกิจกรรม

หลกั 

2.2. Technology Development หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั การพฒันาเทคโนโลยีเพ่ือนาํมา

ปรับปรุง พฒันาสินคา้หรือบริการ กระบวนการดาํเนินงานต่างๆ 

2.3. Human Resource Management หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล 

2.4. Firm Infrastructure หมายถึง โครงสร้างพ้ืนฐานขององคก์ร เช่น ระบบบญัชี ระบบการเงิน 

     2.การจดัสมดุลสายการผลติ (Line balancing) การจดัสมดุลสายการผลิตเป็นการกาํหนดการทาํงานใหก้บัหน่วย

ผลิตแบบหน่ึงซ่ึงเป็นลกัษณะของการผลิตสินคา้ท่ีมีปริมาณมากๆและค่อนขา้งสมํ่าเสมอ ตาํแหน่งของขั้นตอนการ

ทาํงานต่างๆ ส่วนใหญ่จะถูกกาํหนดตามลาํดบัขั้นเป็นสายการผลิต ซ่ึงในสายการผลิตจะถูกแบ่งออกเป็นสถานีการ

ทาํงาน (Work station) หลายๆสถานีต่อเน่ืองกนั (ดารานอ้ย นารีผล 2552) 

หลกัการการจดัสมดุลสายการผลิตจะเป็นการดาํเนินการภายใตเ้ง่ือนไข 2 ประการ ดงัน้ี 

1.เง่ือนไขลาํดบัก่อนหนา้ 

                     คือ เง่ือนไขทางกายภาพท่ีกาํหนดลาดกบัการดาํเนินงานของสายการผลิต ซ่ึงถูกแสดงดว้ยแผนผงั โดย

จะเป็นแผนผงัโครงข่ายท่ีเรียกวา่ผงัแสดงลาํดบัขั้นตอน โดยงานแต่ละงานแทนดว้ยวงกลม หรือ เรียกวา่จุดเช่ือม 

(Node) และลาํดบัก่อนหนา้แสดงดว้ยลูกศรท่ีเช่ือมระหวา่งจุดเช่ือม (กณัศิริ กิตติภากร 2553) 

2.การกาํหนดรอบเวลาผลิต (Cycle time) 

                     ในการกาํหนดรอบเวลาการผลิตโดยปกติจะข้ึนอยูก่บัปริมาณความตอ้งการของตลาดซ่ึงจะกาํหนดมา

เป็นอตัราการผลิตต่อปีต่อวนั หรือต่อชัว่โมงจากนั้นเราจึงมาหาวา่ใน 1 ช้ิน ควรจะใชเ้วลาเท่าใดจึงจะผลิตไดต้าม

ปริมาณท่ีตอ้งการ โดยเทียบไดอ้อกมาเป็นรูปแบบสมการ ดงัน้ี 

รอบเวลาการผลิต (Cycle time) = ความตอ้งการของตลาด/ความสามารถในการผลิตต่อวนั 

                                                   เวลาการทาํงานต่อวนั 

ซ่ึงเราจะไดเ้วลาท่ีสามารถผลิตออกมาไดใ้น 1 หน่วย นัน่หมายถึงในแต่ละสถานีงานจะใชเ้วลาไม่เกิน 1 (Cycle 

time) ซ่ึงค่าของรอบเวลาการผลิตนั้นมีประโยชนอ์ยา่งมากต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตใหเ้พียงพอกบั

ความตอ้งการท่ีเปล่ียนไป (สุจินดา ศรัณยป์ระชา 2555) 

     3.โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี (Accounting Software)  โปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชี เป็นโปรแกรมท่ีใช้

ทาํงานบญัชีการเงิน แยกออกเป็นระบบบญัชียอ่ยหลาย ๆ ระบบ ใชใ้นการบนัทึกขอ้มูล ประมวลผลขอ้มูล และ

จดัทาํสารสนเทศทางการบญัชี โดยมีระบบบญัชียอ่ย – บญัชีแยกประเภททัว่ไป ครอบคลุมผลการทาํงานของระบบ

บญัชียอ่ยอ่ืน ๆ ในแต่ละระบบบญัชียอ่ยจะมีการประมวลผลหลกั ท่ีทาํใหเ้กิดฐานขอ้มูลทางการบญัชี (เกษวรางค ์

ญาณนาคะวฒัน ์2553) 
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     4.โปรแกรมระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) โปรแกรมระบบบริหารทรัพยากรองคก์ร (Enterprise 

Resource Planning) เป็นระบบประมวลผลท่ีพฒันาข้ึนมาเฉพาะกิจกรรม มีการทาํงานเช่ืองโยงกนั วตัถุประสงค์

หลกัของ ERP คือ การบูรณาการการทาํงานของแผนกต่างๆทัว่ทั้งองคก์รดว้ยระบบสารสนเทศเพียงระบบเดียวให้

สามารถตอบสนองการทาํงานทัว่ทั้งองคก์รได ้ทาํใหอ้งคก์รสามารถแบ่งปันขอ้มูลร่วมกนัในกิจกรรมตลอดทั้ง

องคก์ร และทาํใหก้ารส่ือสารระหวา่งแผนกทาํไดง่้ายข้ึน ช่วยใหก้ารทาํงานตามกระบวนการสามารถทาํไดอ้ยา่งเป็น

อตัโนมติั (ศรีสมรัก อินทุจนัทร์ยง 2550) 

โมดูลระบบต่างๆภายในระบบ ERP 

1. โมดูลการจดัจาํหน่าย 

2. โมดูลดา้นการผลิต 

3. โมดูลดา้นบญัชีการเงิน 

4. โมดูลดา้นทรัพยากรมนุษย ์

     5.แนวคิดไคเซ็น (Kaizen) ไคเซ็น ในความหมายอยา่งกวา้งหมายถึง การเปล่ียนแปลงส่ิงต่างๆเพ่ือใหเ้กิดผลท่ีดี

ข้ึน โดยความหมายอยา่งแคบหมายถึง การเลือกเคร่ืองมือและวิธีการทาํงานต่างเพ่ือใหเ้กิดความเปล่ียนแปลง โดย

รวบรวมการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ค่อยเกิดข้ึนมาก และลดขอ้จาํกดัต่างๆในการทาํงาน (นิพนธ์ บวัแกว้ 2541) 

นกัปฏิบติัการไคเซ็นไดน้าํเสนอแนวทางท่ีสามารถใชป้รับปรุงงานโดยไดแ้ก่การลองพยายามคิด ในแง่ของการหยดุ 

การลด หรือ การเปล่ียนแปลง โดยท่ีการหยดุ หรือ ลด ไดแ้ก่ การหยดุการทาํงานท่ีไม่จาํเป็น หยดุการทาํงานท่ีไม่มี

ประโยชนแ์ละไม่มีความสาํคญั แต่อยา่งไรกต็ามมีบางกิจกรรมท่ีไม่สามารถทาํใหห้ยดุได ้ซ่ึงผูป้ฏิบติังานอาจตอ้งมุ่ง

ประเดน็ไปท่ีเร่ืองการลด เช่น ลดงานท่ีไม่มีประโยชน ์ส่วนการเปล่ียนแปลงบางส่วนของงานนั้นหมายถึง การ

พิจารณาเปล่ียนแปลงงานในบางกิจกรรมท่ีสามารถเปล่ียนแปลงได ้ซ่ึงผูป้ฏิบติังานอาจพิจารณาใชห้ลกัการ ECRS 

เพ่ือเร่ิมตน้กระบวนการปรับปรุงระบบงานได ้โดยหลกัการดงักล่าวมีองคป์ระกอบคือ (ภทัทิยา ตรัยท่ีพ่ึง 2557) 

1. Eliminate หมายถึง การตดัขั้นตอนการทาํงานท่ีไม่จาํเป็นในกระบวนการออกไป 

2. Combine หมายถึง การรวมขั้นตอนการทาํงานเขา้ดว้ยกนั เพ่ือประหยดัเวลาหรือแรงงานในการทาํงาน 

3. Rearrange หมายถึง การจดัลาํดบัความสาํคญัของขั้นตอนการทาํงานใหม่ใหเ้หมาะสม 

4. Simplify หมายถึง ปรับปรุงวิธีการทาํงาน หรือสร้างอุปกรณ์ช่วยใหท้าํงานไดง่้ายข้ึน 

 

วธีิการศึกษา 
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     การศึกษางานวิจยัเร่ือง การศึกษาพฒันากระบวนการดาํเนินงานของบริษทั โปรโม เทค (ไทยแลนด)์ จาํกดั โดย

ผูวิ้จยัไดด้าํเนินการศึกษาคน้ควา้โดยแบ่ง ประเภทของขอ้มูลการศึกษาน้ี ใชข้อ้มูล 2 ประเภท คือ ขอ้มูลทุติยภูมิ และ

ขอ้มูลปฐมภูมิ 

1. ขอ้มูลทุติยภูมิ การศึกษา แนวคิด ทฤษฎีในวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มูลเกบ็รวมรวมขอ้มูลทางสถิติและ

รายงานรายไดข้องกิจการ 

 1. เกบ็รวมรวมขอ้มูลทางสถิติการส่งกลบัขอ้มูลท่ีผิดพลาดในระบบอินทราเน็ตจากฐานขอ้มูล 

2. รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากหนงัสือ บทความ และเวบ็ไซด ์เป็นตน้ 

 2. ขอ้มูลปฐมภูมิ ขอ้มูลท่ีไดเ้ก็บจากการสมัภาษณ์เจา้ของกิจการ และการแจกแบบสอบถามใหก้บัลูกคา้ 

 1. สมัภาษณ์เชิงลึกพนกังานฝ่ายบญัชีเพ่ือใหท้ราบถึงความตอ้งการในการพฒันาขั้นตอนการ 

                                  ดาํเนินงาน จาํนวน 3 คน 

2. สมัภาษณ์เชิงลึกพนกังานกรอกขอ้มูลเพ่ือใหท้ราบถึงความตอ้งการในการพฒันาขั้นตอนการ 

    ดาํเนินงาน จาํนวน 2 คน 

  หลงัจากรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์พนกังานบญัชีและพนกังานกรอกขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหา และอุปสรรค

ท่ีพบ นาํมาประมวลผลดว้ยการวิเคราะห์ตามหลกั ไคเซ็น (Kaizen) และนาํมาประมวลผลตามหลกั Line Balancing 

สาํหรับการจดัการออกแบบกิจกรรมต่างๆ วิเคราะห์สถิติการส่งกลบัขอ้มูลท่ีผิดพลาด เพ่ือหาเวลาสูญเปล่า กาํหนด

กลยทุธดว้ยหลกั ไคเซ็น (Kaizen) และ ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) 

 

ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

1. การส่งกลบัคําขอในระบบอินทราเน็ต 

     จากการศึกษาพบวา่ในปี 2559 มีการส่งคาํขอเขา้มาในระบบอินทราเน็ตทั้งหมดนั้นมี 2539 คาํขอ และมีการ

ส่งกลบัคาํขอท่ีขอ้มูลผิดพลาดอยูท่ี่ 222 คาํขอคิดเป็นเปอร์เซ็นตแ์ลว้ได ้8.75 % ของคาํขอทั้งหมด ในปี 2560 มีการ

ส่งคาํขอทั้งหมด 2,047 คาํขอ และมีการส่งกลบัคาํขอท่ีขอ้มูลผิดพลาดอยูท่ี่ 179 คาํขอคิดเป็นเปอร์เซ็นตแ์ลว้ได ้

 8.74 % ของคาํขอทั้งหมด  และในปี 2561 มีการส่งคาํขอทั้งหมด 3,650 คาํขอ และมีการส่งกลบัคาํขอท่ีขอ้มูล

ผิดพลาดอยูท่ี่ 420 คาํขอ โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นตแ์ลว้ได ้11.51 % ของคาํขอทั้งหมด เม่ือเฉล่ีย 3 ปีมีการส่งคาํขอใน

ระบบอินทราเน็ตเฉล่ียปีละ 2,745.33 คาํขอ และการส่งกลบัคาํขอท่ีขอ้มูลผิดพลาดอยูท่ี่เฉล่ียปีละ 273.67 คาํขอ โดย

คิดเป็นเปอร์เซ็นตแ์ลว้ไดเ้ฉล่ียปีละ 9.97 % เม่ือทาํการคน้หาสาเหตุและวิเคราะห์จากขอ้มูลท่ีทาํการเกบ็รวบรวม
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ขอ้มูลมาทั้งหมดทาํใหพ้บวา่ระบบอินทราเน็ตของบริษทั ซ่ึงไม่มีการพฒันาหรือเปล่ียนแปลง และในปี 2561 นั้นได้

มีการเปล่ียนแปลงพนกังานกรอกขอ้มูลซ่ึงทาํการรับพนกังานเขา้มาใหม่จึงทาํใหเ้กิดการส่งกลบัขอ้มูลท่ีสูงข้ึนกวา่ปี

ก่อนหนา้ 

2. สรุปการสัมภาษณ์พนักงานบัญชีและพนักงานกรอกข้อมูล 

     จากการสมัภาษณ์ตามหลกัการ ECRS ของทฤษฎี ไคเซ็น (Kaizen) นั้นไดผ้ลสรุปแต่ละหวัขอ้ดงัน้ี  

     2.1. การกาํจดักิจกรรมท่ีไม่จาํเป็น (Eliminate) นั้นทั้งพนกังานบญัชีและพนกังานกรอกขอ้มูลใหค้าํตอบท่ี

คลา้ยคลึงกนัวา่ ใหก้าํจดักิจกรรมท่ีไม่ไดท้าํบนระบบออนไลนห์รือในระบบอินทราเน็ตออกเช่นการจดัทาํบน

โปรแกรม Excel 

     2.2. การรวมขั้นตอนกิจกรรม (Combine) ทั้งพนกังานบญัชีและพนกังานกรอกขอ้มูลใหค้าํตอบวา่ ตอ้งการรวม

กิจกรรมใหอ้ยูใ่นระบบเดียวกนัหรือเช่ือมต่อกนัไม่วา่จะเป็นระบบ ERP และระบบอินทราเน็ต 

     2.3. การจดัเรียงกิจกรรมใหม่ (Rearrange) ทั้งพนกังานบญัชีและพนกังานกรอกขอ้มูลใหค้าํตอบในทางเดียวกนั

วา่ ตอ้งการใหมี้การจดัเรียงกิจกรรมใหม่เพ่ือใหมี้การกรอกขอ้มูลเพียงคร้ังเดียวในขั้นตอนการดาํเนินงาน 

    2.4 การปรับปรุงกิจกรรมใหง่้ายข้ึน (Simplify) พนกังานบญัชีและพนกังานกรอกขอ้มูลใหค้าํตอบวา่ ตอ้งการใหมี้

การอนุมติัคาํขอผา่นระบบออนไลนอ์ยา่งเดียวไม่ตอ้งใหมี้การเซ็นตเ์อกสาร และมีการเช่ือมต่อขอ้มูลไปยงัทุกระบบ 

3. สรุปผลสมมตฐิาน 

3.1 สมมติฐาน 1 ใชร้ะบบ ERP อยา่งเดียว 

     จะเป็นการยกเลิกระบบอินทราเน็ตและการทาํใบเสนอราคาและใบสัง่ซ้ือบนโปรแกรม Excel ออกและให้

พนกังานทุกคนสามารถเขา้ถึงระบบ ERP ไดส้ามารถทาํใบเสนอราคา ใบสัง่ซ้ือ มีการอนุมติัผา่นระบบ ERP ทาํให้

ขอ้มูลทุกอยา่งอยูใ่นระบบเดียวกนัและเช่ือมต่อเขา้ถึงกนัไดท้าํใหช่้วยลดความผิดพลาดของขอ้มูลและประหยดัเวลา

มากข้ึน และสามารถเปิดโมดูลอ่ืนๆในระบบ ERP ใหพ้นกังานสามารถเขา้ใชแ้ละเป็นการพฒันาระบบใหมี้

ประสิทธิภาพมากข้ึนเพราะวา่ขอ้มูลของทุกแผนกเช่ือมต่อถึงกนัได ้โดยเม่ือใหพ้นกังานทุกคนสามารถเขา้ใชร้ะบบ 

ERP ไดน้ั้นจะมีค่าใชจ่้ายในปีแรก 2,374,000 บาท และในปีต่อไป 1,824,000 บาทโดยใชเ้วลาในการพฒันาระบบอยู่

ท่ี 4 เดือน  

3.2 สมมติฐาน 2 พฒันาระบบใหมี้การเช่ือมต่อขอ้มูลเขา้ดว้ยกนัระหวา่งระบบ ERP และระบบอินทราเน็ต 

     เป็นการพฒันาใหมี้ระบบเช่ือมต่อขอ้มูลกนัระหวา่งระบบ ERP และระบบอินทราเน็ตโดยใหพ้นกังานกรอก

ขอ้มูลใบเสนอราคา ใบสัง่ซ้ือลงระบบอินทราเน็ต ยื่นขออนุมติั เม่ือไดรั้บการอนุมติัแลว้สามารถพิมพแ์บบฟอร์มใบ

เสนอราคา ใบสัง่ซ้ือท่ีไดรั้บการเซ็นตอ์นุมติัแลว้ และระบบเช่ือมต่อขอ้มูลจะทาํการส่งขอ้มูลเขา้สู่ระบบ ERP และ

พนกังานบญัชีไม่ตอ้งทาํการกรอกขอ้มูลลงระบบ ERP อีกรอบทาํใหป้ระหยดัเวลาและลดความผิดพลาดของขอ้มูล 
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แต่ไม่สามารถเปิดโมดูลอ่ืนในระบบ ERP เพราะพนกังานไม่สามารถเขา้ใชร้ะบบไดทุ้กคน โดยมีค่าใชจ่้ายทั้งหมด 

996,000 บาท และใชเ้วลาในการพฒันาระบบเช่ือมต่อขอ้มูล 2 เดือน ขอ้ดีของสมมติฐานน้ีคือ พนกังานทุกคนยงัใช้

การทาํงานในระบบเดิมอยูไ่ม่ตอ้งมีการเปล่ียนแปลงระบบ และไม่ตอ้งมีการฝึกอบรมระบบใหม่ ขอ้เสียของ

สมมติฐานน้ีคือมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึนจากเดิม 

3.3 สมมติฐาน 3 เปล่ียนการใชร้ะบบ ERP มาใชร้ะบบ Accounting Software และพฒันาใหมี้การเช่ือมต่อขอ้มูลเขา้

ดว้ยกนัระหวา่งระบบ Accounting Software และระบบอินทราเน็ต 

     เป็นการเปล่ียนระบบ ERP มาใชร้ะบบ Accounting Software แทนและมีการพฒันาใหมี้ระบบเช่ือมต่อขอ้มูลกนั

ระหวา่งระบบ Accounting Software และระบบอินทราเน็ตโดยใหพ้นกังานกรอกขอ้มูลใบเสนอราคา ใบสัง่ซ้ือลง

ระบบอินทราเน็ต ยื่นขออนุมติั เม่ือไดรั้บการอนุมติัแลว้สามารถพิมพแ์บบฟอร์มใบเสนอราคา ใบสัง่ซ้ือท่ีไดรั้บการ

เซ็นตอ์นุมติัแลว้ และระบบเช่ือมต่อขอ้มูลจะทาํการส่งขอ้มูลเขา้สู่ระบบ Accounting Software เพราะวา่ในปัจจุบนั

ระบบ ERP ท่ีใชเ้ปิดใชเ้พียงโมดูลเดียวคือ โมดูลดา้นบญัชีและการเงิน เท่านั้น ทาํใหส้ามารถเปล่ียนมาใช ้

Accounting Software ท่ีมีเพียงโมดูลเดียวกนัได ้และการเปล่ียนแปลงน้ีมีค่าใชจ่้ายต่อปีอยูท่ี่ 516,700 บาท และใช้

เวลาในการพฒันาระบบอยูท่ี่ 3 เดือน ขอ้ดีของสมมติฐานน้ี คือ ค่าใชจ่้ายนอ้ยท่ีสุด ขอ้เสียคือพนกังานฝ่ายบญัชีตอ้ง

ทาํการฝึกอบรมเก่ียวกบัระบบท่ีเปล่ียนแปลงไป 

4. อภิปรายผล 

     จากการศึกษา ขั้นตอนการดาํเนินงานตามสมมติฐานทั้งหมดไดมี้การเปล่ียนแปลงขั้นตอนการจดัทาํใบเสนอราคา

และใบสัง่ซ้ือ โดยขั้นตอนการดาํเนินงานแบบปัจจุบนันั้นตอ้งทาํการกรอกขอ้มูลเพ่ือจดัทาํใบสัง่ซ้ือและใบเสนอ

ราคาถึง 3 รอบแต่ขั้นตอนการดาํเนินงานตามสมติฐานนั้น ทาํการกรอกขอ้มูลเพียง 1 รอบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ กณัศิริ กิตติภากร (2553) ท่ีทาํการศึกษาเร่ือง การจดัสมดุลสายการผลิตและการวางแผนทรัพยากรโดยใชก้าร

จาํลองสถานการณ์ดว้ยคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษา อุตสาหกรรมผลิตภณัฑอ์าหาร ซ่ึงพบวา่การจดัสมดุลสายการผลิต

นั้นสามารถลดระยะเวลา และ ลดเวลาสูญเปล่าลงได ้ ส่วนการจดักิจกรรมตามหลกัทฤษฎี ไคเซ็น (Kaizen) ทั้งหลกั 

PDCA และ ECRS นั้นสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ซารีน่า ไวยสุภี (2554) ไดท้าํการศึกษา ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ

การมีส่วนร่วมกิจกรรม ไคเซ็น (Kaizen) ของพนกังาน : กรณีศึกษา บริษทั โซน่ีเทคโนโลย ี(ประเทศไทย) 

ผูท้าํการวิจยัพบวา่ ความสาํเร็จของกิจกรรมไคเซ็นนั้นช่วยในเกิดการพฒันาใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

การปฏิบติังาน ใหก้ารปฏิบติังานล่ืนไหลไม่ติดขดั  ช่วยลดการทาํงานในกระบวนการท่ีสูญเปล่าแต่ละขั้นตอน และ

ช่วยลดตน้ทุนในการสูญเสียต่างๆในกระบวนการผลิต   

5. การกาํหนดกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา 

     ผูศึ้กษาพบวา่จากประเดน็ปัญหาท่ีทาํใหเ้กิดความซํ้าซอ้นในการกรอกขอ้มูลนั้นมี 2 หวัขอ้คือ 1. ค่าใชจ่้ายในการ

พฒันาระบบ ERP สูง 2. ไม่มีการตรวจเช็คปัญหาท่ีเกิดการส่งกลบัคาํขอท่ีมีความผิดพลาดของขอ้มูลและแกไ้ข

ปัญหานั้น โดยทาํใหไ้ดแ้นวทางการแกปั้ญหาดงัน้ี 
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     1. พฒันาระบบตามกลยทุธ์ 3 ท่ีใชก้ลยทุธ์ Technology Development ของ Value chain มาพฒันาและปรับเปล่ียน

การใชร้ะบบ ERP มาใชร้ะบบ Accounting Software และพฒันาใหมี้การเช่ือมต่อขอ้มูลเขา้ดว้ยกนัระหวา่งระบบ 

Accounting Software และระบบอินทราเน็ตเพ่ือลดค่าใชจ่้าย และเน่ืองจากสมมติฐาน 1 และ 2 นั้นมีค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิม

มากข้ึนจึงอาจจะเป็นการยากในการนาํมาพฒันาระบบขององคก์รได ้

     2. ทาํกิจกรรม PDCA ตามหลกัของ ไคเซ็น (Kaizen) ขณะเร่ิมทาํการพฒันาระบบเพ่ือทาํการตรวจสอบวา่ระบบท่ี

พฒันาไปนั้นมีขอ้ผิดพลาดตรงไหนบา้งหรือไม่ ถา้มีจะไดท้าํการหาวิธีแกไ้ขหรือปรับปรุงการพฒันาเพ่ือไม่ใหเ้กิด

ขอ้ผิดพลาดนั้นอีก 

 

6. ข้อเสนอแนะต่อองค์กร 

     1. ควรจดัใหมี้การแลกเปล่ียนความคิดเห็นจากพนกังานทุกฝ่าย ตามหลกั ERCS ของทฤษฎี ไคเซ็น (Kaizen) ทุก

เดือนโดยใหพ้นกังานฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นคนรับผิดชอบว่าควรทาํอยา่งไรใหก้ารทาํงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

     2.ควรจดัใหมี้การตรวจเช็คปัญหา ตามหลกั PDCA ของทฤษฎีไคเซ็น (Kaizen) ตลอดเพ่ือใหรู้้วา่ปัญหาท่ีเกิดมา

จากส่วนใดและจะหาวิธีแกไ้ขปัญหาอยา่งไรโดยใหพ้นกังานฝ่าย IT ทาํการตรวจสอบวา่มีขอ้บกพร่องตรงไหนใน

ทุกๆเดือน 

7. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

     1. องคก์รทีท่าํการศกึษาในครัง้น้ีมสีาขาในต่างประเทศดว้ยจงึทําใหก้ารศกึษาตอ้งศกึษาหาระบบ ERP 

และ Accounting Software ทีส่ามารถใชง้านไดท้ัง้ในประเทศและนอกประเทศ ดงันัน้อาจศกึษาระบบที่

สามารถใชง้านในประเทศเพยีงอยา่งเดยีวเพิม่เตมิ 

     2. องคก์รท่ีทาํการศึกษาในคร้ังน้ีใชโ้มดูลดา้นบญัชีและการเงินเพียงอยา่งเดียว ควรศึกษาองคก์รท่ีมีการใชโ้มดูล

ดา้นอ่ืนๆเพ่ือนาํผลมาเปรียบเทียบดว้ย 
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ภาคผนวก 

 

Table 1 อตัราการส่งกลบัขอ้มูล 3 ปี 

ปี คาํขอทัง้หมด การส่งกลบั %การส่งกลบั เวลาสญูเปล่า 

2559 2539 222 8.75 % 2220 นาท ี

2560 2047 179 8.74 % 1790 นาท ี

2561 3650 420 11.51 % 4200 นาท ี
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แนวทางการเพิม่ยอดขาย สาขา XXX ของบริษทั XXX 

Guidelines for increasing sales of a XXX branch, XXX company 

 

บุญชอบ  ลือบัณฑิตสกุล* 
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บทคดัย่อ 

 

  การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาหาสาเหตุท่ีทาํให้ยอดขายสินคา้ สาขา XXX ของบริษทั 

XXX ลดลง และเพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ยอดขายกลับมาเติบโตเป็นปกติ การศึกษาคร้ังน้ี 

เป็นการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  โดยการเก็บและวิเคราะห์ขอ้มูลจากยอดขายของสาขา XXX  การเก็บ

ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากลูกคา้ จาํนวน 48 คน และสัมภาษณ์ทีมงานขาย จาํนวน 4 คน (พนกังานขาย 2 คน  

ผูจ้ดัการเขต และผูจ้ดัการภาค) และหาสาเหตุของปัญหาโดยใชแ้ผนผงัสาเหตุและผล จากการวิเคราะห์พบว่า ปัจจยั

สําคัญท่ีทําให้ยอดขายลดลง คือ ปริมาณสินค้ามีไม่เพียงพอ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของคู่แข่ง 

ความสามารถของผูจ้ดัการเขต ปริมาณลูกคา้ในหา้งสรรพสินคา้ลดลง และตวัพนกังานขายเอง แนวทางเลือกใน

การแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ การปรับปรุงกระบวนการทาํงานในระบบห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) 

เพ่ือใหสิ้นคา้มีปริมาณท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้  คาดว่าจะสามารถเพ่ิมยอดขายใหก้บัสินคา้หลกัและ

กลุ่มสินค้าอุปกรณ์ต่อเน่ือง ยอดขายสาขา XXX คาดว่าจะเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยยะและเป็นการส่งเสริม ขวญั 

กาํลงัใจของพนกังานขายใหเ้พ่ิมข้ึน 

 

 

คาํสาํคญั : ยอดขาย, ห่วงโซ่แห่งคุณค่า, สินคา้ไม่พอ  
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Abstract 

 

 This study aims to investigate the cause of why the product sales in XXX branch of XXX Company 

sales decreased and to find solutions.  Let sales return to normal growth.  This study is the qualitative and 

quantitative research by collecting the data from the sales of XXX branch and the sales of XXX company, 48 

customers by answering the questionnaire and from interviewing the sales team of 4 people ( 2 Product 

Consultants, Area Manager and Regional Manager) and analyzed in the cause and effect mind map in order to 

find the cause of the problem.  According to the analysis, the result in sales decrease are there is product 

shortage, sales promotion activities of competitors, the ability of the area manager, the amount of customers 

in the department store are decrease and the salesperson themselves.  From the cause of such problems, the 

study therefore proposed an alternative solution to the problem. Order planning together with suppliers in order 

for the product to have sufficient quantity to sell this approach, in addition to being able to increase sales of 

major products can also increase sales for the continuous equipment group.  Causing the sales of XXX branch 

to increase significantly and to boost the morale of the sales staff. 

 

Keywords : Sales, Value Chain, Product Shortage 

 

บทนํา 

 

บริษัท XXX ก่อตั้ งมาตั้ งแต่ปี  2540 ประกอบธุรกิจด้านการจัดจําหน่ายสินค้า  และอุปกรณ์

อิเลคทรอนิคส์ผา่นทางหนา้ร้านเป็นหลกั โดยมีสาขาอยูต่ามหา้งสรรพสินคา้ต่างๆ เช่น เซ็นทรัล เดอะมอลล ์บ๊ิก

ซี เทสโกโ้ลตสั เป็นตน้ ปัจจุบนัมีสาขากระจายอยู่ทัว่ประเทศมากกว่า 230 สาขา และมีพนกังานขายประจาํอยู่

ในสาขาต่างๆกว่า 800 คน ทั้ งน้ี สาขาท่ีเลือกมาศึกษา เป็นสาขาท่ีอยู่ในจุดยุทธศาสตร์สําคัญเพราะเป็น

ศูนยก์ลางการท่องเท่ียว และเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีดี แต่สาขาดงักล่าวกบัมียอดขายท่ีลดลง

อยา่งต่อเน่ือง และอตัราการลดลงของยอดขายมีอตัราท่ีลดลงค่อนขา้งสูง ตาม Table 1 
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ยอดขายสาขา XXX ปี 2561 ปี 2560 
เพ่ิมขึน้/ลดลง 

(บาท) 

เพ่ิมขึน้/ลดลง 

(%) 

มกราคม 1,748,439 3,132,385 -1,383,946 -44% 

กุมภาพนัธ ์ 2,284,981 2,251,577 33,404 1% 

มนีาคม 2,368,482 2,349,841 18,641 1% 

เมษายน 2,410,796 2,216,626 194,170 9% 

พฤษภาคม 1,865,037 2,139,851 -274,814 -13% 

มถุินายน 1,051,300 1,290,151 -238,851 -19% 

กรกฎาคม 1,511,756 2,162,602 -650,846 -30% 

สงิหาคม 1,010,291 1,493,432 -483,141 -32% 

กนัยายน 1,548,998 1,429,227 119,771 8% 

ตุลาคม 1,581,814 2,198,906 -617,092 -28% 

รวม 10 เดือน สาขา XXX 17,381,894 20,664,598 -3,282,704 -16% 

รวม 10 เดือน ทุกสาขา 4,047,213,189 3,869,615,483 177,597,706 5% 

Table 1 ขอ้มูลยอดขายสะสมสาขา XXX เดือนมกราคม - ตุลาคม 2561 

ท่ีมา: ขอ้มูลยอดขายสะสมบริษทั XXX เดือนมกราคม - ตุลาคม ปี 2560 และปี 2561 

จากยอดขายภาพรวมของบริษทั XXX ตั้งแต่เดือนม.ค. – ต.ค. 2561 ท่ีผ่านมา มียอดขายรวมประมาณ 

4,047 ลา้นบาท เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2560 ท่ีมียอดขายประมาณ 3,869 ลา้นบาท มีอตัราการเติบโตท่ี 5% 

ส่วนสาขา XXX ซ่ึงเป็นสาขาท่ีมีความสําคญั เน่ืองจากตั้ งอยู่ในหัวเมืองใหญ่ มีกลุ่มลูกค้าท่ีมีกาํลงัซ้ือสูง  

ในช่วงเดือนม.ค. – ต.ค. 2561 ท่ีผ่านมา มียอดขายรวมลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2560 ประมาณ 16% จากเดิมม.ค. – 

ต.ค. 2560 มียอดขาย 17 ลา้นบาท เหลือ 14 ลา้นบาทในปี 2561 หรือยอดขายลดลงกว่า 3 ลา้นบาทในช่วงเวลา 

10 เดือนท่ีผา่นมา อีกทั้งแนวโนม้ยอดขายยงัมีอตัราการลดลงอยา่งต่อเน่ืองจากช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2561 ลดลง

เฉล่ีย 12% เป็นลดลง 28% ในเดือนตุลาคมท่ีผ่านมา จากสถานการณ์ดงักล่าว ส่งผลใหอ้งคก์รมีความเส่ียงจาก

การลงทุนในสาขา XXX สูงข้ึน เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายลดลงอยา่งต่อเน่ือง แต่ค่าใชจ่้ายในดา้นต่างๆยงัทรง

ตวัอยู่ในระดบัเดิม ทั้งน้ีผลกระทบดงักล่าว ยงัส่งผลต่อขวญักาํลงัใจในการทาํงานของพนกังานขาย ซ่ึงอาจก่อ

ใหปั้ญหาเร่ืองการลาออกของพนกังานตามมา การศึกษาคร้ังน้ี จึงเป็นการหาสาเหตุของปัญหาและกาํหนดแนว

ทางการแกไ้ขปัญหาการลดลงของยอดขายในสาขา XXX รวมถึงเป็นแนวทางเพ่ือนาํไปปรับใชก้บัสาขาอ่ืนท่ีมี

ลกัษณะของปัญหาท่ีใกลเ้คียงกนั 
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ทบทวนวรรณกรรม   

 

การศึกษาจะพิจารณาถึงความเป็นไปไดข้องแนวคิด เพ่ือเนน้หาสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึน ปัจจยัท่ีมี

ส่วนเก่ียวขอ้ง และแนวทางการแกไ้ขปัญหา โดยสามารถอธิบายรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

แนวคิดและทฤษฎีโมเดลแรงกดดนัทั้ง 5 ประการ (Five-Forces Model) 

 การวิเคราะห์สภาพการแข่งขนัของตลาดและอุตสาหกรรม และช้ีใหเ้ห็นว่าสภาวะแวดลอ้มทางธุรกิจ

จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างไร และทาํอย่างไรจึงจะสามารถสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัให้กบัธุรกิจ

ได ้โดยการวิเคราะห์ปัจจยั 5 ปัจจยั (Passorn, 7 ต.ค.  2561) ดงัน้ี  

1.) การแข่งขนักนัระหวา่งคู่แข่งภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั (Rivalry Among Current Competitors)  

2.) อาํนาจการต่อรองของผูบ้ริโภค (Bargaining Power of Customers)  

3.) อาํนาจการต่อรองของ Suppliers (Bargaining Power of Suppliers)  

4.) ภยัคุกคามจากสินคา้ทดแทนของธุรกิจ (Threat of Substitute Products or Services)  

5.) โอกาสในการเขา้มาแข่งขนัของผูเ้ล่นรายใหม่  

 แนวคิดและทฤษฎีโมเดลห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain)   

 โมเดลห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) คิดคน้โดย Michael E. Porter (1985) แบ่งกิจกรรมขององคก์รเป็น 2 

กิจกรรม คือ  กิจกรรมหลกั (Primary Activities) และกิจกรรมสนบัสนุน (Support Activities) โดยทั้งสองกิจกรรมมี

รายละเอียด (ดร.วิทยา สุหฤทดาํรง, 2545) ดงัน้ี  

1.) กิจกรรมสนับสนุน หมายถึง กิจกรรมท่ีสนับสนุนกิจกรรมหลกั ให้สามารถดาํเนินการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบดว้ย 4 กิจกรรม ดงัน้ี (1) โครงสร้างพ้ืนฐานขององคก์ร (2) การบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคล (3) การพฒันาดา้นเทคโนโลยี (4) การจดัซ้ือจดัหา  

2.) กิจกรรมหลกั (Primary Activities) หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการผลิตสินคา้หรือบริการ การตลาด การ

จดัเกบ็และการขนส่งสินคา้หรือบริการไปยงัผูบ้ริโภค โดยประกอบดว้ย 5 กิจกรรมหลกั ดงัน้ี (1) กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการรับวตัถุดิบเขา้ (2)  กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตสินคา้หรือบริการ (3) กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัเก็บ

สินคา้เพ่ือรอการกระจาย (4) กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตลาดและการขาย (5) กิจกรรมท่ีเพ่ิมคุณค่าใหก้บัสินคา้ โดย

การใหบ้ริการก่อนหรือหลงัการขาย   

 แนวคิดและทฤษฎีแผนผงัก้างปลา (Fishbone Diagram) 

  คาโอรุ อิชิกาว่า (อา้งอิง เภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภกัดี M.P.H. CMU ,  2016) แผนผงักา้งปลา (Fishbone 

Diagram) หรือแผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) คือ แผนผงัท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง
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ปัญหา (ผลลพัธ์) กบัปัจจยัต่าง  ๆ(สาเหตุ) ท่ีเก่ียวเน่ืองกนั กล่าวคือเป็นการแสดงความสมัพนัธ์ของสาเหตุต่างๆท่ีทาํให้

เกิดผลลพัธ์นั้นๆ โดยสาเหตุนั้นสามารถแบ่งไดเ้ป็นสาเหตุหลกั (ปัจจยัหลกั) และสาเหตุรองหรือสาเหตุย่อย (สาเหตุ

ของสาเหตุท่ีเกิดข้ึน) จากการศึกษาทฤษฎีกา้งปลา (Fishbone Diagram) จะทาํใหเ้ราสามารถระบุปัญหาไดอ้ย่าง

ถูกตอ้งและแม่นยาํ ตดัสาเหตุท่ีไม่จาํเป็นออก กระจายปัญหาใหเ้ห็นถึงองคป์ระกอบท่ีชดัเจน และช่วยในการ

กระตุน้แนวคิดและการระดมความคิดสําหรับแกปั้ญหา ทฤษฎีดงักล่าวจึงเป็นทฤษฎีท่ีช่วยสนบัสนุนในการ

เลือกตดัสินใจไดเ้ป็นอยา่งดี 

  แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัการตดัสินใจซ้ือสินค้าของลูกค้า (Consumer Decision Making) 

 การตดัสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงจาก

ทางเลือกต่างๆท่ีมีอยู ่ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่างๆของสินคา้และบริการอยูเ่สมอ โดยท่ีเขา

จะเลือกสินคา้หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จาํกดัของสถานการณ์ การตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีสาํคญัและ

อยู่ภายในจิตใจของผูบ้ริโภค (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550:46) กระบวนการหรือขั้นตอนตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

(Decision Process) แมผู้บ้ริโภคจะมีความต้องการแตกต่างกัน แต่ผูบ้ริโภคจะมีรูปแบบการตัดสินใจซ้ือท่ี

คลา้ยคลึงกนั โดยกระบวนการตดัสินใจซ้ือสามารถแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 1.) การตระหนกัถึงปัญหา

หรือความตอ้งการ (Problem or Need Recognition) 2.) การเสาะแสวงหาขอ้มูล (Search for Information) 3.) 

การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) 4.) การตดัสินใจซ้ือ (Decision Marking) 5.) พฤติกรรมหลงั

การซ้ือ (Post Purchase Behavior) 

 

วธีิการศึกษา 

 

 การศึกษาหาสาเหตุของปัญหา กระทาํโดยการใชข้อ้มูลทุติยภูมิ ขอ้มูลปฐมภูมิ มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 1. การศึกษาโดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการรวบรวม สถิติการขาย จากฝ่ายขาย โดย

การนาํขอ้มูลการขายมาวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีทาํให้ยอดขายลดลง เช่น ยอดขายตามกลุ่มประเภทสินคา้ การ

เปรียบเทียบยอดขายภาพรวมของบริษทั และของตลาด เป็นตน้ 

 2. การศึกษาโดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม

ตวัอย่างท่ีเป็นลูกคา้ของสาขา XXX ท่ียอมตอบแบบสอบถาม จาํนวน 48 คน เพ่ือศึกษาให้ทราบถึงปัจจยัเชิง

คุณภาพท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค  

 3. การศึกษาโดยใชวิ้ธีการสัมภาษณ์ บทสัมภาษณ์มีลกัษณะเป็นคาํถามปลายเปิดเพ่ือให้ไดข้อ้มูล 

ท่ีแทจ้ริง โดยกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาเป็นพนกังานจากทีมงานขาย จาํนวน 4 คน ซ่ึงแบ่งผูถู้กสัมภาษณ์ออกเป็น 2 

กลุ่ม คือ  กลุ่มระดบัปฏิบติัการ พนกังานขายประจาํสาขา จาํนวน 2 คน และ กลุ่มระดบับริหาร จาํนวน 2 คน 

เป็นระดบัผูจ้ดัการเขต 1 คน ผูจ้ดัการภาค 1 คน  
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                  จากนั้นไดน้าํขอ้มูลทั้ง 3  ส่วนวิเคราะห์ โดยใชแ้ผนผงัสาเหตุและผล และใชอ้ตัราส่วนร้อยละเพ่ือ

คาํนวณหาสดัส่วนความพึงพอใจของผูบ้ริโภค 

  

ผลการศึกษาและอภิปราย     

 

             ผูศึ้กษาทาํการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย เพ่ือหาสาเหตุของปัญหาท่ีทาํให้ยอดขายสาขา XXX ลดลง 

สรุปผลท่ีได ้คือ จาํนวนการขายสินคา้กลุ่มกลอ้งถ่ายภาพของสาขา XXX มีอตัราลดลง 19% ขณะท่ีภาพรวม

ของบริษทัลดลงเพียง 4% ตาม Table 2  
 

 
 

Table 2 แสดงขอ้มูลยอดขายสินคา้กลุ่มกลอ้งถ่ายภาพ สาขา XXX และยอดขายทุกสาขา ในเดือนมกราคม – 

ตุลาคม ปี 2561 เทียบปี 2560  

ท่ีมา: ขอ้มูลยอดขายสะสมบริษทั XXX เดือนมกราคม - ตุลาคม ปี 2560 และปี 2561 

 และจากการศึกษาเพ่ิมเติม จากขอ้มูลยอดขายของบริษทั เทียบขอ้มูลตลาดแยกเป็นรายสินคา้ พบว่า

สินคา้บางตราสินคา้ บางรุ่น บริษทัมีส่วนแบ่งตลาดตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียท่ีบริษทัทาํไดค่้อนขา้งมาก เช่น Sony ILCE-

7 MIII (BODY) ในเดือนเมษายน บริษทัมีส่วนแบ่งตลาดเพียง 12% เท่านั้น ซ่ึงนอ้ยกวา่ส่วนแบ่งตลาดเฉล่ียของ

ตราสินคา้ Sony ท่ีบริษทัทาํไดใ้นเดือนเมษายน ท่ี 49% โดยสาเหตุท่ีบริษทัมีส่วนแบ่งน้อย เน่ืองจากบริษทั

ไดรั้บการจดัสรรสินคา้ดงักล่าวเพียง 250 ตวั (ขายออก 246 ตวั สินคา้คงคลงัเหลือ 4 ตวั) ทาํใหห้ลายสาขาของ

บริษทัไม่มีสินคา้จาํหน่าย และทาํใหเ้สียโอกาสในการจาํหน่ายสินคา้อ่ืนๆตามไปดว้ย ตาม Table 3 

จํานวน บาท ราคาเฉล่ีย จํานวน บาท ราคาเฉล่ีย จํานวน บาท ราคาเฉล่ีย จํานวน %

มกราคม 62                 1,208,541           19,493         101               2,386,842           23,632         39-                 1,178,301-        4,140-          -39%

กมุภาพนัธ์ 65                 1,610,414           24,776         73                 1,630,278           22,333         8-                   19,864-              2,443          -11%

มนีาคม 66                 1,577,560           23,902         81                 1,743,925           21,530         15-                 166,365-           2,372          -19%

เมษายน 70                 1,782,554           25,465         75                 1,628,295           21,711         5-                   154,259           3,754          -7%

พฤษภาคม 54                 1,333,428           24,693         54                 1,299,655           24,068         -               33,773              625              0%

มถิุนายน 33                 689,580              20,896         45                 892,197              19,827         12-                 202,617-           1,070          -27%

กรกฎาคม 42                 1,051,870           25,045         54                 1,334,404           24,711         12-                 282,534-           333              -22%

สิงหาคม 32                 704,166              22,005         53                 1,027,912           19,395         21-                 323,746-           2,611          -40%

กนัยายน 53                 1,085,785           20,487         50                 1,034,806           20,696         3                   50,979              210-              6%

ตุลาคม 50                 1,017,008           20,340         61                 1,481,522           24,287         11-                 464,514-           3,947-          -18%

รวม สาขา XXX 527               12,060,906        22,886         647               14,459,836        22,349         120-               2,398,930-        537              -19%

รวม ทกุสาขา 132,832       2,878,534,654   21,670         138,744       2,929,676,226   21,116         5,912-           51,141,572-      555              -4%

ปี 2561 ปี 2560
เดือน

ส่วนต่างปี 2561 เทยีบ ปี2560
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Brand Models 
เมษายน ส่วนแบ่ง

มีนาคม 
เพิม่ขึน้/ลดลง 

ตลาด บริษทั % 

Fuji 

 X-A5       5,229       3,977  76% 67% 9% 

 X-T20         487         407  84% 47% 37% 

 X-A3         409         246  60% 57% 3% 

 X-A10         235         174  74% 80% -6% 

 รวม         6,360         4,804  76% 66% 10% 

Olympus 

 E-M10 MIII       1,104       1,005  91% 66% 25% 

 PL9         553         423  76% 69% 7% 

 PL8         251         217  86% 99% -13% 

 รวม         1,908         1,645  86% 82% 4% 

Sony 

 ILCE-7 MIII (BODY)         940         246  26% 12% 14% 

 ILCE-5100         809         563  70% 66% 4% 

 ILCE-7 MIII KIT         403         205  51% 45% 6% 

 ILCE-6000         373         256  69% 54% 15% 

 ILCE-6300 16-50         270         214  79% 66% 13% 

 ILCE-7 MII KIT         227         190  84% 66% 18% 

 รวม         3,022         1,674  55% 49% 6% 

Panasonic 

 GF9         742         710  96% 95% 1% 

 GF8         620         603  97% 97% 0% 

 GX85         140         125  89% N/A N/A 

 รวม         1,502         1,438  96% 95% 1% 

Canon 

 EOS M10         612         331  54% 62% -8% 

 EOS M100         236         212  90% N/A N/A 

 EOS M50         235         100  43% N/A N/A 

 รวม         1,083            643  59% 62% -3% 

Nikon 

 D5600 18-55         351         211  60% 41% 19% 

 D3400 18-55         263         153  58% 61% -3% 

 D7200 18-140         180           88  49% 25% 24% 

 รวม            794            452  57% 62% -5% 

  รวมทั้งหมด       14,669       10,656  72.64% 66% 7% 

Table 3 แสดงขอ้มูลยอดขายรวมตลาด เทียบยอดขายบริษทั XXX เดือนเมษายน 2561 

ท่ีมา: ขอ้มูลยอดขายเดือนเมษายน 2560 จากบริษทั XXX และขอ้มูลตลาดจาก GFK  
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ผูศึ้กษาทาํการวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุของปัญหาจากการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ สรุปผลท่ีได ้คือ ขอ้มูล

ส่วนบุคคลของของลูกคา้ จาํนวน 44 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉล่ีย 20 – 30 ปี สถานภาพโสด ระดบั

การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดร้ะหว่าง 15,000 – 30,000 บาทต่อเดือน จาก 

ตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นค่าความคิดเห็นของปัจจยัดา้นท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกลอ้งถ่ายภาพของกลุ่ม

ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการในสาขา XXX พบว่าลูกคา้ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดสูงกว่าปัจจยั

ดา้นอ่ืน 
 

ตารางที่ 4 แสดงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกลอ้ง ของกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 48 คน 

ความคิดเห็น ค่าเฉลีย่ ค่าความคิดเห็น 

ด้านผลติภัณฑ์ 

1. คุณภาพของภาพถ่ายท่ีไดรั้บ (สี ความคมชดั) 4.44 สูง 

2. คุณภาพ (สเปค) ของสินคา้ 4.33 สูง 

3. ฟังกช์ัน่ (ลูกเล่น) ของสินคา้ 4.15 สูง 

4. ขนาด และรูปลกัษณ์ของสินคา้ 4.04 สูง 

5. ตราสินคา้ 3.94 สูง 

ด้านราคา 

1. ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพสินคา้ 4.23 สูง 

2. ราคาถูก เม่ือเทียบกบัยี่หอ้อ่ืน 3.96 สูง 

3. สามารถต่อรองราคาได ้ 3.90 สูง 

ด้านช่องทางจัดจําหน่าย 

1. เดินทางสะดวก 4.31 สูง 

2. มีสินคา้ใหเ้ลือกหลากหลาย 4.46 สูง 

3. ความน่าช่ือถือของร้าน (ช่ือเสียง) 4.52 สูงมาก 

4. มีสาขาครอบคลุมทัว่ประเทศ 4.52 สูงมาก 

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 

1. มีการลดราคา 4.38 สูง 

2. มีสินคา้แถม (Premium) 4.44 สูง 
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ความคิดเห็น ค่าเฉลีย่ ค่าความคิดเห็น 

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 

3. คอร์สฝึกอบรมการถ่ายภาพ 4.23 สูง 

4. มีโปรโมชัน่ ลุน้รางวลัท่องเท่ียว 3.90 สูง 

5. การผอ่นชาํระ 0% 4.33 สูง 

6. ส่ือโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ 4.15 สูง 

7. การบริการท่ีดีของพนกังาน 4.46 สูง 

8. การมีการรับประกนัการใชง้าน 4.54 สูงมาก 

 

ผูศึ้กษาไดส้ัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 4 คน (พนกังานขาย 2 คน ผูจ้ดัการเขต 1 คน และผูจ้ดัการ

ภาค 1 คน) เพ่ือเกบ็ขอ้มูลเชิงคุณภาพ และสรุปผลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ เพ่ือหาขอ้มูลเชิงลึกท่ีทาํใหเ้ห็นสาเหตุ

ของปัญหาท่ีแทจ้ริงโดยใชแ้ผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของ

ปัญหา ตาม Figure 1 รวมทั้งนาํสาเหตุท่ีไดม้าหาแนวทางการแกไ้ขปัญหา โดยสามารถสรุปสาเหตุได ้ดงัน้ี 

 

 
Figure 1 แผนผงัสาเหตุและผล แสดงสาเหตุของปัญหาท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ 
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สรุปผลการศึกษา 

 

 จากการศึกษาหาสาเหตุและแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีทาํให้ยอดขายสาขา XXX ลดลงนั้น ผูศึ้กษาได้

เสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหา 3 แนวทาง ดงัน้ี 

แนวทางเลือกที่ 1 การปรับปรุงกระบวนการการทาํงานในระบบ Value Chain 

 จากขอ้มูลการขาย แบบสอบถาม และบทสัมภาษณ์ ทาํใหท้ราบสาเหตุหลกัประการหน่ึงท่ีทาํใหย้อดขาย

สาขา XXX ลดลง คือ ปริมาณสินคา้บางรายการมีไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของลูกคา้ และการไม่ไดรั้บการ

สนบัสนุนจากหน่วยงานต่างๆท่ีดีพอ จนทาํใหส้าขา XXX สูญเสียโอกาสในการขายสินค้า และทําให้

ยอดขายลดลง 

 ปัจจุบนั การสั่งซ้ือสินคา้ของบริษทั XXX ใชวิ้ธีการสั่งซ้ือโดยใชฐ้านของกาํไรท่ีบริษทัไดรั้บ (Margin) 

มากกว่าการใชค้วามตอ้งการของลูกคา้และตลาดเป็นหลกัในการสั่งซ้ือ ทาํใหสิ้นคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งการมีปริมาณการ

สัง่ซ้ือนอ้ยกว่าความตอ้งการจริง ตลอดจนการบริหารจดัการ และการกระจายสินคา้ท่ีเขา้มา จะถูกแบ่งและกระจาย

สินคา้เขา้สู่สาขาโดยทนัที ทาํใหส้าํนกังานใหญ่ไม่มีสินคา้คงคลงัสาํหรับเติมใหก้บัสาขาท่ีขายสินคา้หมดก่อน 

 ใหม่ ให้ความสําคญักบัสินคา้ท่ีเป็นท่ีตอ้งการของลูกคา้มากข้ึน โดยรักษาสมดุลการสั่งซ้ือสินคา้ท่ีมี

ผลตอบแทนสูง กบัสินคา้ท่ีเป็นท่ีตอ้งการของตลาด อีกทั้งการบริหารจดัการสินคา้ ควรมีการขายล่วงหนา้ (Pre-

order) เพ่ือจะไดท้ราบปริมาณความตอ้งการล่วงหนา้ และสามารถวางแผนการจดัส่งสินคา้ไปใหส้าขาแต่ละสาขา

ในปริมาณท่ีเหมาะสม และควรมีสินคา้คงคลงับางส่วนเก็บไวท่ี้สํานักงานใหญ่ (Buffer Stock) เพ่ือสํารองไว้

สาํหรับสาขาท่ีมีปริมาณความตอ้งการมากกวา่ท่ีประเมิน 

แนวทางเลือกที่ 2 การจดักิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดและการขาย 

 จากแบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์ ทาํใหท้ราบวา่ ภาพรวมตลาดมีมูลค่าลดลง อีกทั้งคู่แข่งขนัมีการลด

ราคา และแถมสินคา้มากกวา่ท่ีกาํหนด  

 ปัจจุบนั นโยบายดา้นการตลาดและการขายของบริษทัจะมุ่งเน้นในดา้นการพฒันาคุณภาพการบริการ 

และการพฒันาบุคลากร มากกว่าการมุ่งเนน้ทาํตลาดในดา้นราคา การลด แลก แจก แถม ทาํใหบ้างคร้ังเป็นช่องว่าง

ใหคู่้แข่งเขา้มาทาํราคา และแถมสินคา้มากกว่าท่ีเจา้ของตราสินคา้กาํหนด (พอบริษทัทราบ ก็จะอนุมติัให้ทาํชน

เป็นรายกรณีไป) 

 ใหม่ ปรับนโยบาย โดยมุ่งเนน้กิจกรรมส่งเสริมการขายมากยิ่งข้ึน เพ่ือลดค่าเสียโอกาส และสามารถเพ่ิม

ความสามารถในการแข่งขนัไดดี้มากยิ่งข้ึน อีกทั้งยงัสามารถสร้างความตอ้งการใหม่ๆให้เกิดข้ึนได ้(Generate 

Demand) ซ่ึงแนวทางดงักล่าวเป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีสามารถกระตุน้ยอดขายใหก้ลบัมาเติบโตได ้
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แนวทางเลือกที่ 3 การพฒันาศกัยภาพทีมงานขาย 

 จากแบบสอบถาม และบทสัมภาษณ์ ทาํใหท้ราบว่าความสามารถ และความพร้อมของพนกังานขาย และ

ผูจ้ดัการขายในแต่ละระดบั มีผลกระทบต่อยอดขายของสาขา และบริษทั การท่ีพนักงานแต่ละระดบัมีความรู้ 

ความสามารถ และการมีทศันคติในการทาํงานท่ีถูกตอ้ง ยอ่มทาํใหย้อดขายของสาขามีโอกาสเติบโตข้ึนเช่นกนั 

 ปัจจุบนั การฝึกอบรมกระทาํเฉพาะระดบัพนกังานขาย และเน้ือหาจะมุ่งเนน้เฉพาะความรู้เร่ืองตวัสินคา้

เท่านั้น 

 ใหม่ ขยายการการฝึกอบรมให้ครอบคลุมทีมงานขายในทุกระดับ และเพ่ิมเน้ือหาการฝึกอบรมให้

ครอบคลุมในดา้นทกัษะการขาย การทาํงานเป็นทีม และการสร้างแรงบนัดาลในใจการทาํงาน เป็นตน้ และควรเปิด

โอกาสใหพ้นกังานขายในทุกระดบัไดฝึ้กอบรมร่วมกนั (ในบางเน้ือหา) เพ่ือสร้างความสามคัคี และลดช่องว่างใน

การทาํงานลง 

ข้อเสนอแนะ 

           จากแนวทางเลือกที่ 1 การปรับปรุงกระบวนการการทาํงานในระบบ Value Chain ขอ้เสนอแนะดงักล่าว

จะประสบความสาํเร็จเป็นรูปธรรมมีปัจจยัสาํคญัท่ีควรปฏิบติั ดงัน้ี 

1) การไดรั้บความร่วมมือท่ีดีจากทุกส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากแผนปฏิบติัดงักล่าวจาํเป็นต้อง

อาศยัขอ้มูลและการร่วมมือจากส่วนงานต่างๆ เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายจดัซ้ือ ฝ่ายคลงัสินคา้และจดัส่ง 

รวมถึง Suppliers ของแต่ละตราสินคา้ 

2) การติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 
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 การศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือหาสาเหตุการลาออกของพนกังาน ห้างหุ้นส่วนจาํกดั พงษ์

พนัธ์ เทรดด้ิง เพ่ือหาแนวทางการลดอตัราการลาออกของพนักงาน และเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจให้พนักงานของ ห้าง

หุน้ส่วนจาํกดั พงษพ์นัธ์ เทรดด้ิง อยากทาํงานร่วมกบัองคก์ร ต่อไปในอนาคต โดยผูวิ้จยัไดเ้กบ็ขอ้มูลจากขอ้มูลจริง

ท่ีทางห้างหุ้นส่วนจาํกดั พงษพ์นัธ์ เทรดด้ิง เป็นผูเ้ก็บขอ้มูลจากการ สัมภาษณ์ถึงสาเหตุการลาออกของพนกังาน 

และ การประเมินความพึงพอใจของพนกังานท่ียงัทาํงานอยูใ่นองคก์รปัจจุบนัทั้งหมด แลว้นาํผลท่ีไดม้าวิเคราะห์หา

สาเหตุของการลาออกของพนกังาน ในส่วนของการสัมภาษณ์พนกังานท่ีลาออกนั้นพบว่า ปัญหาส่วนตวัท่ีมีผลทาํ

ใหท้าํใหพ้นกังานลาออกมากท่ีสุด ในส่วนของการประเมินความพึงพอใจของพนกังานนั้น พบว่า พนกังานมีความ

พึงพอใจ ในการพฒันาความรู้จากทางองคก์รท่ีทางพนกังานควรไดรั้บ นอ้ยท่ีสุด และ ทาํใหเ้ม่ือพนกังานไม่ไดรั้บ

การพฒันาความรู้แลว้นั้น พนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถเพียงพอจะรู้สึกวา่ตนเองสามารถพฒันาไปไดม้ากกว่าน้ี 

จากปัญหาดงักล่าว ผูวิ้จยัจึงเสนอแนวทางในการแกปั้ญหา คือ การเพ่ิมความผูกพนัธ์ในองค์กรให้กบัพนักงาน 

เพ่ือใหพ้นกังานมีความรักต่อองคก์ร , อยากทาํงานใหก้บัองคก์รไปจนเกษียณอายแุละร่วมกนัพฒันาองคก์รท่ีตนเอง

อยู่ใหดี้ยิ่งข้ึนไปอีกดว้ย ซ่ึงในการเลือกทางเลือกน้ีผูวิ้จยัเห็นว่าเป็นทางเลือกท่ีใหผ้ลในระยะยาว ทาํใหพ้นกังานอยู่

กบัองคก์ร และ องคก์รสามารภพฒันาไปไดอ้ยา่งยาวนาน 
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Abstract 

 

The purpose of this research is to find the cause of resignation of employees. Phongphan Trading Limited 

Partnership.  For find ways to reduce employee turnover and to increase motivation for employees of Phongphan 

Trading Limited Partnership would like to work with the organization in the future by the researcher collecting data 

from the actual data that Phongphan Trading Limited Partnership is collecting data from Interview about the causes 

of employee resignation and the satisfaction assessment of employees who are still working in all current 

organizations.  And then use the results to analyze the cause of the resignation of employees as for the interview 

with the resigned staff, it was found that the main reason for resignation was the matter of Personal problems that 

result in the most resignation of employees in the evaluation of employee satisfaction, it was found that employees 

were satisfied.  In the development of knowledge from the organization that the staff should receive the least and 

make it when the employees are not developed knowledge Employees with sufficient knowledge and abilities will 

feel that they can develop more from such problems.  The researcher therefore proposed a solution to the problem, 

which was to increase the organization's ties to employees.  So that employees have a love for the organization, 

want to work for the organization until retirement and together develop the organization that is better in choosing 

this option, the researchers saw that it was a long-term alternative. Enabling employees to stay with the organization 

and the organization can develop for a long time. 

 

Keywords: resignation, employee satisfaction, engagement in the organization 
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บทนํา 

 

 ในช่วงปีท่ีผา่นมาของ หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พงษพนัธ์ เทรดด้ิง ไดมี้การขยายกาํลงัการผลิตท่ีเพ่ิมมากข้ึน และ

มีการเปิดรับสมคัรพนักงานรายวนัท่ีเป็นกาํลงัสําคญัในการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกมากข้ึน ทาํให้มีอตัราการ

ลาออกของพนกังานท่ีมากข้ึนดว้ย โดยอตัราการลาออกของพนกังานในแต่ละเดือน มีดงัน้ี เดือนมกราคม คิดเป็น

ร้อยละ 6.90% , เดือนกุมภาพนัธ์ คิดเป็นร้อยละ 14.54% , เดือนมีนาคม คิดเป็นร้อยละ 20.49% , เดือนเมษายน คิด

เป็นร้อยละ 14.04% , เดือนพฤษภาคม คิดเป็นร้อยละ 23.57% , เดือนมิถุนายน คิดเป็นร้อยละ 23.01% , เดือน

กรกฎาคม คิดเป็นร้อยละ 14.83% , เดือนสิงหาคม คิดเป็นร้อยละ 23.33% ซ่ึงในอตัราการลาออกของพนกังานในแต่

ละเดือนนั้น เป็นผลทาํใหมี้ผลกระทบต่อกาํลงัการผลิตของ หา้งหุน้ส่วน พงษพ์นัธ์ เทรดด้ิง เป็นอยา่งมาก เน่ืองจาก

ตอ้งมีการฝึกฝนพนกังานใหม่ใหมี้ความชาํนาญ เพราะ ในการทาํงานตอ้งอาศยัความชาํนาญในการทาํงาน และ ขาด

บุคลากรท่ีทาํงานในกระบวนการผลิตใหผ้ลิตทนัสินคา้ท่ีลูกคา้สั่งไดส้าํเร็จ โดยทางองคก์รตอ้งมีการรับสมคัรและ

สอนงานใหพ้นกังานใหม่มีความเช่ียวชาญในการทาํงาน รวมถึงการอบรมพนกังานใหเ้ขา้ใจถึงกฎระเบียบของทาง 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พงษพ์นัธ์ เทรดด้ิง อีกดว้ย ซ่ึงในบางคร้ัง อาจทาํใหมี้การสะดุดของกระบวนการผลิตในส่วนของ

พนกังานท่ีไม่มีความเช่ียวชาญ โดยการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการนาํแนวทางมาเพ่ือแกไ้ขในส่วนของการลาออกของ

พนกังานท่ีมีอย่างต่อเน่ืองอย่างท่ีกล่าวไปในขา้งตน้ และ เพ่ือใหพ้นกังานมีความผูกพนัต่อองคก์รเพ่ือทาํงานใหก้บั

องคก์รดว้ยความตั้งใจจริง 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

นิยามและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการลาออก 

 Mobley (1982) กล่าววา่ การลาออก คือการท่ีพนกังานหยดุหรือหมดส้ินในความเป็นสมาชิกในองคก์รดว้ย

ความสมคัรใจของผูซ่ึ้งไดรั้บ ค่าตอบแทนจากองคก์ร  
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 Sayles and Strauss (1972) กล่าวว่าการลาออก หมายถึง การส้ินสุดการว่าจา้งงาน หรือการลาออกของ

พนกังานใน องคก์ร อีกทั้งยงัรวมถึงการไล่ออก หรือใหอ้อกเน่ืองจากการขาดงานติดต่อกนัเกินกวา่ 7 วนั โดยไม่ได ้

รับอนุญาต  

 ทฤษฎีความตั้ งใจในการลาออก Price (1997) ได้กล่าวเก่ียวกับ การลาออก ไวว้่า  การท่ีพนักงานได้

เคล่ือนยา้ยจากความเป็นสมาชิกสังคมหน่ึงออกไป ซ่ึงไม่รวม การขาดงาน ความเฉ่ือยชา หรือการปฏิบติังานไดต้ํ่า

กวา่ปกติ โดยทั้งน้ี Price ไดเ้สนอแนวคิดในปัจจยัของการลาออกไว ้โดยมีตวัแปรพ้ืนฐานและตวัแปรแทรกแซง ซ่ึง

ตัวแปรพ้ืนฐานท่ี Price กาํหนดไว ้5 ปัจจัย คือ (1) เงินเดือนและค่าจ้าง (2) ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกัน (3) 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส่ือสาร (4) การติดต่อส่ือสารอย่างเป็นทางการ (5) การรวมอาํนาจ และในตวัแปรแทรกแซง 

Price กาํหนดไว ้2 ปัจจยั คือ (1) ความพึงพอใจในการทาํงาน (2)โอกาสท่ีจะสามารถเปล่ียนงานได ้

นิยามและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัความพงึพอใจในการปฎบัิติงาน 

Mullins (1985) เห็นว่า ความพึงพอใจ  เป็นทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ หลายๆ ดา้น  เป็นสภาพ

ภายในท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความรู้สึกของบุคคลท่ีประสบวามสาํเร็จในงานดา้นปริมาณและคุณภาพ  เกิดจากมนุษย์

จะมีแรงผลกัดนับางประการใหต้วับุคคลซ่ึงเกิดจากการท่ีตนเองพยายามจะบรรลุเป้าหมายบางอยา่ง   

Victor Vroom (1964) ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกในเชิงการประเมินค่าของบุคคลต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  

โดยเป็นสภาวะท่ีจิตปราศจากความเครียด  ทั้งน้ีเพราะธรรมชาติของมนุษยมี์ความตอ้งการ  ถา้ความตอ้งการนั้น

ไดรั้บการตอบสนองทั้งหมดหรือบางส่วนวามเรียดก็จะนอ้ยลง  ความพึงพอใจก็จะเกิดข้ึน  และในทางกลบักนั  ถา้

ความตอ้งการนั้นไม่ไดรั้บการตอบสนอง  ความเครียดและความไม่พึงพอใจกจ็ะเกิดข้ึน   

ทฤษฎีองค์ประกอบท่ีเอ้ืออาํนวยต่อความพึงพอใจของ Gilmmer (1997) ไดก้ล่าวไวว้่า ความพึงพอใจใน

การปฏิบติังาน เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัประการหน่ึงในการปฏิบติังานใหส้าํเร็จ ถา้ผูบ้ริหารสาํนกังานฯมีความเขา้ใจใน

เร่ือง การบริหารงานบุคคล เป็นอย่างดีประกอบกบัมีปัจจยัเป็นเคร่ืองจูงใจมาก ย่อมทาํใหพ้นกังานหรือบุคลากรใน

สาํนกังานฯเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานมากเช่นกนั โดย ไดส้รุปมิติท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจไว ้10 ดา้นดงัน้ี

(1) ลกัษณะของงาน (2) การบงัคบับญัชา (3) ความมัน่คงในการทาํงาน (4) บริษทัและการดาํเนินงาน (5) สภาพการ
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ทาํงาน (6) ค่าจา้ง หรือ รายได ้(7) ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน (8) ลกัษณะทางสังคม (9) การติดต่อส่ือสาร(10) 

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการทาํงาน  

แนวคดิและทฤษฎคีวามผูกพนัต่อองค์กร 

แนวคิดของ The Gallup Organization ไดแ้บ่งลกัษณะขององคใ์นการทาํงานไว ้3 ประเภทดว้ยกนั ดนัน้ี (1) 

Engaged employee (พนกังงานท่ีรักและทุกเทในการทาํงาน) พนกังานท่ีตั้งใจทาํงาน ท่ีไดรั้บมอบหมายอย่างเต็ม

ความสามารถ ซ่ึงพนักงงานเหล่าน้ีเป็นพนักงานประเภทท่ีเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร มีการพฒันาตนเองอยาง

สมํ่าเสมอในการทาํงานเพ่ือให้องค์กรสามารถพฒันาไปข้างหน้าได้อย่างดีเยี่ยม  (2) Not –Engaged employee 

(พนกังานท่ีมุ่งมัน่ทาํงานแต่ไม่ไดรั้กในการทาํงาน)เป็นพนกังานท่ีมีการทาํงานไดอ้ย่างดีเยี่ยม แต่ไม่ไดมี้จิตใจรัก

และผูกผนักบัองคก์ร แค่ทาํงานใหส้าํเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไวเ้ท่านั้นเอง โดยพนกังงานประเภทน้ีไม่ไดมี้ความผกู

ผนักบัหวัหนา้งงาน , องคก์ร , เพ่ือนร่วมงาน หรือ ผูบ้ริหาร (3) Actively disengaged employee (พนกังงานท่ีสร้าง

ปัญหาแก่องค์กร) เป็นพนักงงานท่ีไม่ไดมี้ความสุขในการทาํงาน และไม่ไดมี้ความรู้สึกดีต่อองค์กรของตนเอง 

พร้อมทั้งยงัทาํใหค้นอ่ืนท่ีเป็นพนกังานดว้นกบัรู้สึกไม่ดีต่อองคก์รอีกดว้ย การศึกษาถึงพฤติกรรมและธรรมชาติของ

มนุษย ์ผลการศึกษาน้ีแสดงใหเ้ห็นความเช่ือมโยง ระหว่างคาํถามท่ีใชว้ดัความผูกพนัของพนกังานทั้ง 12 ประการ 

กบั อตัราการลาออก (Turnover) การรักษาพนกังาน (Retention) ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั ลูกคา้ (Customer Metrics) 

ความปลอดภยั (Safety) ผลผลิต (Productivity) และการสร้างผล กาํไร (Profitability) ดงัน้ี (1) ดา้นความตอ้งการ

พ้ืนฐาน (Basic Need) 1.1 การคาดหวงัในการทาํงานของพนกังงาน 1.2 อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทาํงานมีความเหมาะสม

แก่งานท่ีทาํ (2) ดา้นการสนบัสนุนการบริหาร (Management Support)  2.1 โอกาศในการทาํงานท่ีทาํงานท่ีดีดี 2.2 

การทาํงานใน 1 สปัดาห์ท่ีดี และ การไดรั้บคาํชมเชย 2.3 หวัหนา้และเพ่ือนร่วมงานท่ีดูแลเอาใจใส่กนั 2.4 มีคนค่อย

สนับสนุนฉันในการพัฒนาการทํางาน 2.5 มีการเสนอกความคิดเห็นในท่ีทํางานได้ (3) ด้านสัมพันธภาพ 

(Relatedness) 3.1 งานท่ีทาํมีส่วนสาํคญัในการพาองคก์รไปสู่เป้าหมาย 3.2 เพ่ือนร่วมงาน / เจา้นาย / ลูกนอ้ง มีการ

ทาํงานอย่างเต็มท่ีเพ่ือให้ไดง้านท่ีมีคุณภาพ 3.3เพ่ือนร่วมงานท่ีดีในการทาํงาน (4) ดา้นความกา้วหน้าในงาน 

(Growth) 4.1 ในองคก์รมีการพูดถึงความกา้วหนา้  4.2 มีโอกาสไดเ้รียนรู้และทาํงานท่ีสามารถเติมโตข้ึนได ้
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แนวคดิเร่ือง Happy Workplace (องค์ฏรแห่งความสุข) 

 ส่ิงท่ีทาํให้มนุษย์ได้รับความสุขอย่างแท้จริง โดยความสุขท่ีกล่าวนั้น มีด้วยกัน 8 ประการ โดยทั้ ง 8 

ประการนั้นคือ (1) Happy Body สุขภาพท่ีดี (2) Happy Heart นํ้ าใจงาม (3) Happy Relax การผ่อนคลาย (4) Happy 

Brain การหาความรู้ (5) Happy Soul คุณธรรม (6) Happy Money ใชเ้งินเป็น (7) Happy Family ครอบครัวท่ีดี (8) 

Happy Society สงัคมดี 

 

วธีิการศึกษา 

 ผูวิ้จยัไดร้วบรวมขอ้มูลต่าง ๆ และนาํมาจดัทาํแบบสัมภาษณ์ข้ึน เพ่ือสอบถามพนกังานท่ีลาออกแลว้ถึง

สาเหตุของการลาออก และ พนกังานท่ียงัทาํงานอยู่กบัองค์กร ถึงความไม่พึงพอใจต่อองคก์รของพนกังาน ซ่ึงอาจ

เป็นสาเหตุท่ีทาํใหพ้นกังานลาออกไปในอนาคตได ้ผูวิ้จยัไดใ้ชแ้บบสัมภาษณ์ในการสอบถามพนกังาน ซ่ึงในการ

สอบถามพนกังาน เป็นคาํถามปลายเปิด เพ่ือใหพ้นกังานไดแ้สดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เพ่ือหาสาเหตุท่ีแทจ้ริง  

 ขั้นตอนท่ี 1 ผูวิ้จยัไดข้อ้มูลจากการสัมภาษณ์พนกังงานท่ีลาออกแลว้ และ ท่ีจะทาํงานอยู่กบัองค์กรใน

ปัจจุบนั มาวิเคราะห์หาสาเหตุของความไม่พึงพอใจท่ีสามารถเป็นสาเหตุนาํไปสู่การลาออกได ้

 ขั้นตอนท่ี 2 ผูวิ้จยันาํขอ้มูลมาวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุ ส่ิงท่ีทาํใหไ้ม่พอใจในองคก์รและ เป็นเหตุท่ีนาํไปสู่

การลาออก โดยวิเคราะห์ออกมาเป็นแผนผงักา้งปลา โดยบอก สาเหตุหลกั , สาเหตุรอง และ สาเหตุยอ่ย 

 ขั้นตอนท่ี 3 หลงัจากท่ีไดข้อ้มูลและสรุปแลว้นั้น ผูวิ้จยัจึงทาํมาเช่ือมโยงกบัทฤษฎีความไม่พึงพอใจในการ

ทาํงานและแนวคิดเร่ือง Happy Workplace เพ่ือประยกุตใ์ชใ้หส้อดคลอ้งกนัและนาํเสนอผูบ้ริหารเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 

ผลการศึกษาและอภปิราย 

 จา กกา ร เก็บข้อ มูลของผู ้วิ จัยโดยกา รทํา แบบสัมภา ษณ์พนักงา น ทั้ งพนักงา นท่ีลา ออกแล้ว  

และ พนกังานท่ียงัทาํงานอยู่กบั หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พงษพ์นัธ์ เทรดด้ิง ทาํใหท้ราบถึงสาเหตุปัญหาของการลาออก

ของพนกังาน และความไม่พึงพอใจท่ีเหตุทาํใหพ้นกังานลาออก จากพนกังานท่ีลาออกจากหา้งหุน้ส่วนจาํกดั พงษ์
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พนัธ์ เทรดด้ิง และทราบถึงสาเหตุความไม่พึงพอใจของพนกังานท่ียงัทาํงานอยูท่ี่หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พงษพ์นัธ์ เทรด

ด้ิง ซ่ึงความไม่พึงพอใจนั้นอาจเป็นเหตุนาํไปการลาออกได ้โดยแยกสาเหตุออกมาได ้ดงัน้ี 

1. สาเหตุจากเพ่ือนร่วมงาน และ หวัหนา้แผนก เน่ืองจากเพ่ือนร่วมงานชอบพูดจาสอดเสียด และบางคนถูก

พูดจาดูถูก รวมถึงการทาํงานในบางคร้ังหวัหนา้ชอบใชอ้ารมณ์ในการสั่งงาน ทาํใหพ้นกังานท่ีอยู่ใตบ้งัคบั

บญัชาไม่อยากทาํงาน 

2. สาเหตุจากค่าแรงและสวสัดิการ เน่ืองจากพนักงานบางคนมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะ ทาํให้เงินเดือนและ

สวสัดิการท่ีไดรั้บอาจไม่เพียงพอ ทาํใหพ้นกังานตอ้งลาออกและหาองคก์รท่ีสามารถตอบสนองค่าใชจ่้าย

ของพนกังานไดอ้ยา่งเพียงพอ 

3. สาเหตุจากสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เป็นฝุ่ นท่ีเกิดจากการตดัของกระดาษลูกฟูกและ ฝุ่ นท่ีพดัตามลม

จากภายนอกท่ีมีเป็นจาํนวนมาก ทาํให้พนักงานท่ีเป็นภูมิแพ ้ร่างกายไม่แข็งแรง ไม่สามารถทาํงานกบั

สภาพแวดลอ้มแบบน้ีได ้รวมไปถึงการท่ีบางแผนกอาจอยู่ในมุมอบัของโรงงานท่ีลมไม่สามารถพดัเขา้ไป

ถึงได ้ทาํใหร้้อนและไม่อยากทาํงาน 

 

สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษานั้น มีสาเหตุการลาออกของพนกังาน 3 สาเหตุหลกั คือ (1) เพ่ือนร่วมงานและหวัหนา้แผนก

(2) ค่าแรงและสวสัดิการ (3) สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ผูวิ้จยัจึงเลือกแนวทาง คือ การจดักิจกรรมเสริมมสร้าง

ความสมัพนัธ์ในองคก์ร เพ่ือทาํใหพ้นกังานรู้สึกถึงความสุขในการทาํงานดา้นต่างๆ เป็นความสุขท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ี

ทาํงาน ในท่ีน้ีรวมไปถึงเพ่ือนร่วมงาน สภาพแวดลอ้ม องคก์ร และสง้คม เป็นการมีความสุขท่ีแทจ้ริง ทาํใหพ้นกังาน

มีความตอ้งการความอยากท่ีจะมาทาํงานในทุกวนั โดยมีการจดักิจกรรม ดงัน้ี (1) มีการจดักิจกรรมกีฬาสี 2) มีการ

จดักิจกรรมทาํความดี CSR ต่างจงัหวดั (3) การจดักิจกรรมมอบทุนการศึกษาใหแ้ก่บุตรหลานพนกังานท่ีเรียนดี (4) 

จดัอบรมเร่ืองการออมเงิน , การลงทุนอยา่งถูกวิธี และ วินยัทางการเงิน 
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ข้อเสนอแนะ 

 

 จากความไม่พึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อทั้งการปฏิบติังานและองคก์ร อาจเป็นเหตุนาํไปสู่การลาออกของ

พนกังานท่ีดีและมีคุณภาพได ้มีสาเหตุหลกัมาจากการไม่ไดพ้ฒันาไปในตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนทั้งท่ีมีความสามารถ และ 

ไม่มีความผูกพนัต่อองคก์ร ดงันั้นจึงความใชก้ารเพ่ิมเงินค่าจา้งและการเพ่ิมตาํแหน่งใหพ้นกังานท่ีมีความสามารถดี

เยี่ยมและสามารถทาํผลประโยชน์ให้กับองค์กรได ้รวมถึงการใช้วิทยากรในการอบรมพนักงานให้พนักงานมี

จิตสาํนึกรักต่อองคก์รและผูกพนัต่อองคก์รดว้ย เพ่ือพนกังานเห็นแก่องคก์รเป็นหลกั และร่วมพฒันาไปดว้ยกนัใน

อนาคต
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พนักงานไม่อยากทาํงาน 

หวัหน้าใชอ้ารมณ์ในการสัง่งาน 

เพื่อนร่วมงานพดูจาดถููก สอดเสยีด 

พนกังานพดูจาใหร้า้ยแก่องคก์ร 

พนกังานเป็นโรคภมูแิพ ้

พนกังานไม่สบาย 

เงินเดือนและสวสัดิการไม่เพียงพอ 

ต่อภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน 

ไดเ้งนิเดอืนน้อย 

มโีอทน้ีอยลง 

รายไดไ้ม่พอต่อค่าใชจ้่ายในครอบครวั 

ภาคผนวก 

 

Table 1 แสดงจาํนวนอตัราการลาออกของพนกังานตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนสิงหาคม 2561 

 

Figure 1 แสดงสาเหตุของปัญหาในแผนผงัสาเหตุและผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดือน มีพนกังานทั้งหมด จาํนวนพนกังานท่ีออก %พนกังานท่ีลาออก คงเหลือพนกังานทั้งหมด 

เดือนมกราคม 115 คน 8 คน 6.90% 107 คน 

เดือนกุมภาพนัธ์ 110 คน 16 คน 14.54% 94 คน 

เดือนมีนาคม 122 คน 25 คน 20.49% 97 คน 

เดือนเมษายน 121 คน 17 คน 14.04% 104 คน 

เดือนพฤษภาคม 123 คน 29 คน 23.57% 94 คน 

เดือนมิถุนายน 126 คน 29 คน 23.01% 97 คน 

เดือนกรกฎาคม 128 คน 19 คน 14.83% 109 คน 

เดือนสิงหาคม 120 คน 28 คน 23.33% 92 คน 

พนกังาน 

ลาออก 

สภาพแวดลอ้ม 

บคุลากร กระบวนการ 

การตดักระดาษลกูฟูก 

พนักงานไม่สามารถทาํงานได้ 

บางแผนกอยูต่รงมุมอบัของโรงงาน 

 

พนกังานรูส้กึรอ้น 

สถานทีท่าํงานมฝีุ่ นเยอะ 

ฝุ่ นพดัตามลมจากภายนอก 

สภาพแวดลอ้มในท่ีทาํงาน 

สถานทีท่าํงานมฝีุ่ นเยอะ 
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ปัจจยัด้านวตัถุนิยม และนวตักรรมแฟช่ันที่มีผลต่อพฤตกิรรมการตั้งใจซ้ือ 

สินค้าแม่และเดก็ จากร้านค้าบน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ในประเทศไทย 

The impact of materialism and fashion innovativeness on consumer's purchase 

intention of mother and baby products from Facebook fanpage in Thailand 

เบญจวรรณ จันทร 

Benjawan Chantorn 

 

บทคดัย่อ 

     งานวิจยัเร่ือง ปัจจยัทางดา้นวตัถุนิยมและนวตักรรมแฟชัน่ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซ้ือสินคา้แม่และเด็กบน 

เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ในประเทศไทย มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัความเป็นวตัถุนิยมของผูบ้ริโภค ดา้นนวตักรรมแฟชัน่ 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค และปัจจยัดา้นวตัถุนิยมและนวตักรรมแฟชัน่ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซ้ือสินคา้แม่และเด็ก 

จากร้านคา้บนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ กลุ่มคุณแม่ ท่ีมีอายุ 23 ปีข้ึนไป อาศยัอยู่ใน

กรุงเทพมหานคร จงัหวดัสมุทรปราการ และจงัหวดัสมุทรสาคร โดยจะตอ้งมีประสบการณ์เคยซ้ือสินคา้แม่และเดก็จาก

ร้านคา้บนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ จาํนวน 200 คน ผูวิ้จยัไดใ้ชวิ้ธีการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บรวบรวมขอ้มูล และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยวิธีการวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ในการหาค่าความถ่ีและค่า

ร้อยละ และใชวิ้ธีการวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงอนุมาน เพ่ือทดสอบความมีอิทธิพลหรือการส่งผลต่อกนัระหว่างตัวแปร

อิสระ โดยใชก้ารวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น ดว้ยโปรแกรม

สาํเร็จรูปทางสถิติ 

     ผลการวิจยัพบว่า ดา้นขอ้มูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่มีอายุ 29 - 35 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังาน

บริษทัเอกชน มีรายได ้20,001-30,000 บาท มีบุตรจาํนวน 1 คน และมีอายุของบุตรส่วนมากประมาณ 1 ปี เลือกซ้ือของ

ใชส่้วนตวั โดยเลือกซ้ือจากปัจจยัเน่ืองดา้นคุณภาพ ราคา และความคงทนของสินคา้ เหตุผลในการซ้ือสินคา้เน่ืองจาก มี

สินคา้ท่ีตรงความตอ้งการ มีระยะเวลาความถ่ีในการซ้ือสินคา้ 1 - 2 คร้ังต่อเดือน โดยในการซ้ือสินคา้แต่ละคร้ังมีจาํนวน

สินคา้ท่ีซ้ือจาํนวน 2 ช้ิน มีค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้แต่ละคร้ังอยู่ท่ี 500-1,000 บาท เลือกการชาํระเงินโดยการโอนผ่าน

ธนาคาร / ATM และส่วนมากจะเลือกซ้ือสินคา้ดว้ยตนเอง โดยทาํการศึกษาปัจจยัในแต่ละดา้น ดงัน้ี 1.) ดา้นระดบัความ

เป็นวตัถุนิยม แบ่งเป็น 3 ดา้นคือ 1.1) ดา้นความสําเร็จ มีผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซ้ือสินคา้แม่และเด็ก ในทิศทาง

เดียวกนัท่ีระดบันัยสําคญั 0.01  1.2) ดา้นความเป็นศูนยก์ลาง ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซ้ือสินคา้แม่และเด็กใน

ทิศทางเดียวกนั 1.3) ดา้นความสุข มีผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซ้ือสินคา้แม่และเด็ก ในทิศทางเดียวกนัท่ีระดบันยัสาํคญั 
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0.01 และ 2.)ดา้นนวตักรรมแฟชัน่ มีผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซ้ือสินคา้แม่และเดก็ ในทิศทางเดียวกนัท่ีระดบันยัสาํคญั 

0.01  

 

ความสาํคัญ: วัตถนิุยม, นวัตกรรมแฟช่ัน, สินค้าแม่และเดก็, พฤติกรรมการซื้อ, ความต้ังใจซื้อ 

 

THE IMPACT OF MATERIALISM AND FASHION INNOVATIVENESS ON CONSUMER’S 

PURCHASE INTENTION OF MOTHER AND BABY PRODUCTS FROM FACEBOOK FANPAGE 

IN THAILAND 

 

ABSTRACT 

     This research aims to investigate materialism and fashion innovation factors which influence customer’s intention 

to buy mother and child products on Facebook Fanpage. The samples of this study were 200 mothers who have minimum 

age of 23yearsold, and live in Bangkok, Samut Prakarn, and Samut Sakorn with experience of buying mother and child 

products on Facebook Fanpage.  This study is a quantitative research which a questionnaire is used as a research 

instrument to collect data.  Data analysis is done by using descriptive statistics to examine frequency and percentage, 

and using inferential statistics to examine the influence or impact between the independent variables by Pearson product-

moment correlation and Linear Regression analysis with the statistical applications. 

     The result has found that,  most respondents aged between 29-35 years old. They have Bachelor’s degree and work 

as officers in private companies with income between 20,001 -30,000  THB.  Those women have one child and most 

children are one-year-old.   In addition, the samples choose mother and child products by concerning of quality, price, 

and durability of those products. The frequency of buying products is one or twice a month, two products are bought in 

each times with the price between 500-1,000 THB. The women pay money via bank transfer or ATM. Moreover, they 

decide to buy products by themselves.   For the results of this research in each aspect; 1)  Materialistic level consisting 

of three aspects:  1.1) Success affects to the mother’s intention to buy mother and child products in the same direction 

at significance level 0.01, 1.2) Being a center does not affect to the mother’s intention to buy mother and child products 

in the same direction, and 1.3) Happiness affects to the mother’s intention to buy mother and child products in the same 

direction at significance level 0.01 and 2) Fashion innovativeness, it affects to the mother’s intention to buy mother and 

child products in the same direction at significance level 0.01  

 

Keywords: materialism, fashion innovation, mother and child product, customer behavior, intention to buy 
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บทนํา 

 

     ในโลกของเทคโนโลยีท่ีเฟ่ืองฟูในปัจจุบนั ความเปล่ียนแปลงของกาลเวลาไดน้าํพาเทคโนโลยีส่ิงใหม่ๆ ท่ีกา้วหนา้เขา้

มาสู่การดาํรงชีวิตของผูค้นอยูเ่สมอ โดยเฉพาะการดาํเนินงานธุรกิจทางส่ือสังคมออนไลน์ ท่ีนิยมคือ เฟซบุ๊ก แฟนเพจท่ี

ถือเป็นช่องทางของการทาํธุรกิจใหม่ ท่ีมีการนาํเทคโนโลยีมาปรับใชใ้หเ้ขา้กบัปัจจุบนั ดว้ยความทนัสมยั รวดเร็ว และ

ทาํใหก้ลุ่มลูกคา้เขา้มามีส่วนร่วมกบัธุรกิจร้านคา้ หรือผลิตภณัฑ ์พูดคุย สอบถามขอ้มูลกบัลูกคา้ แลกเปล่ียนแสดงความ

คิดเห็น แสดงความพึงพอใจ เพ่ือใหธุ้รกิจ ร้านคา้ สินคา้หรือบริการเป็นท่ีรู้จกั และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้

ดียิ่งข้ึน จึงถือวา่เป็นตวัช่วยท่ีสาํคญัของนกัธุรกิจหรือผูป้ระกอบการในประเทศไทย (Wear social & Hootsuite, 2018)  

     อุตสาหกรรมตลาดธุรกิจสินคา้แม่และเด็ก เป็นหน่ึงธุรกิจท่ีน่าจบัตามอง สาํหรับตลาดออนไลน ์ เม่ือเทคโนโลยีเร่ิม

เขา้มามีบทบาท ดว้ยความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อส่ือสาร การรับรู้ข่าวสาร ทาํใหพ้ฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของกลุ่ม

คุณแม่เปล่ียนไป มีการเลือกใชช่้องทางออนไลน์ และใหค้วามเช่ือถือมากกว่าคาํแนะนาํจากครอบครัวและเพ่ือน  สินคา้

แม่และเด็กเป็นของใชจ้าํเป็นในชีวิตประจาํวนั ทาํใหมี้ตลาดมีการขยายตวัอย่างรวดเร็ว แนวโนม้ของธุรกิจกาํลงัเติบโต

ข้ึนเร่ือยๆ และเป็นธุรกิจท่ีน่าจบัตามองสําหรับการทาํธุรกิจน้ีดา้นตลาดออนไลน์ (นายพสุ โลหารชุน, 2560)  จากการ

วิจยั พฤติกรรมผูบ้ริโภคในประเทศไทยของ PayPal คาดว่าจะมีการซ้ือผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ิมมากข้ึนในปี 2560 

ไดแ้ก่ ของใชใ้นครัวเรือน เติบโต 24% สินคา้บริโภค เติบโต 20% และสินคา้สาํหรับเดก็ เติบโต 16% (PayPal and Ipsos, 

2016) ตลาดธุรกิจสินคา้แม่และเด็กเป็นตลาดท่ีมีกลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจนในพฤติกรรมการบริโภคท่ีต่างจากกลุ่มอ่ืนๆ เป็น

กลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพทางตลาด ใหค้วามสาํคญักบัการเขา้ถึงเทคโนโลยี และช่องทางออนไลน ์ มีความสุขกบัการคน้หา

ขอ้มูล เปรียบเทียบสินคา้ ราคา และนวตักรรมแฟชัน่ใหม่ๆ เม่ือถูกใจสินคา้หรือบริการใดแลว้ ก็พร้อมท่ีจะซ้ือสินคา้นั้น

ทนัที จึงส่งผลใหก้ลุ่มคุณแม่มีพฤติกรรมการบริโภคสินคา้ตามสังคม และวตัถุนิยม มีค่านิยมในการชอบบริโภค ชอบใช้

จ่ายเงินในการซ้ือสินคา้และบริการ โดยใหค้วามสาํคญักบัการบริโภควตัถุนิยมในชีวิตประจาํวนัมากข้ึน (สุขุมาล เกษม

สุข. 2549: 60) แมว้า่ปัจจุบนัอตัราการเกิดของเดก็ไทย จะมีแนวโนม้ชะลอตวัลง เม่ือเทียบกบัปีก่อนๆ (กรมการปกครอง, 

กระทรวงมหาดไทย. ; 2561) แต่กาํลงัการซ้ือกลบัเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากไลฟ์สไตลก์ารเล้ียงลูกของคนในยคุน้ีท่ีเปล่ียนไป 

ส่งผลใหธุ้รกิจสินคา้แม่และเด็ก มีมูลค่าการตลาดรวมสูงถึง 34,800 ลา้นบาท และในปี 2561 คาดวา่จะเติบโตไดอี้กไม่ตํ่า

กวา่ 10% (รักลูก กรุ๊ป; 2559) 

     วตัถุประสงคข์องการศึกษา 1.) เพ่ือศึกษาระดบัความเป็นวตัถุนิยมของผูบ้ริโภค ในการตั้งใจซ้ือสินคา้แม่และเด็กจาก

ร้านคา้บนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ในประเทศไทย 2.) เพ่ือศึกษาดา้นนวตักรรมแฟชัน่ ในการตั้งใจซ้ือสินคา้แม่และเด็กจาก

ร้านคา้บนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ในประเทศไทย 3.) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ในการตั้งใจซ้ือสินคา้แม่และเด็กจาก

ร้านคา้บน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ในประเทศไทย 4.) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นวตัถุนิยม และนวตักรรมแฟชัน่ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรม

การตั้งใจซ้ือสินคา้แม่และเดก็ จากร้านคา้บนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ในประเทศไทย  
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ทบทวนวรรณกรรม 
 

     Richins and Dawson (1992) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับวัตถุนิยม (Materialism) ประกอบดว้ย 3 องค์ประกอบ 

ไดแ้ก่ (1) การไดค้รอบครองทรัพยส์มบติัเป็นหนทางแห่งความสุข (2) การมีศูนยก์ลางของชีวิตท่ีไดค้รอบครองเป็น

เจา้ของทรัพยส์มบติั และ (3) การตดัสินความสาํเร็จในชีวิตจากการไดค้รอบครองทรัพยส์มบติั  

     Roger (2003) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับนวัตกรรมแฟช่ัน (Fashion Innovativeness) นวตักรรม (Innovation) คือ

ความคิด (Idea) การปฏิบติั (Practice) หรือวตัถุ (Object) ท่ีบุคคลกลุ่มบุคคลหรือสังคมมองว่าเป็นส่ิงใหม่ ความคิด

สร้างสรรค์เป็นระดบัของความเต็มใจท่ีจะยอมรับแนวคิดผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ โดยนวตักรรมอาจเป็นไดท้ั้งเทคโนโลยี 

สินคา้ แฟชัน่ พฤติกรรมหรือแมก้ระทัง่แนวคิดและในแต่ละนวตักรรมก็มีกระบวนการยอมรับท่ีแตกต่างกนั ก่อใหเ้กิด

เป็นปัจจยัท่ีส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ 

 
 

รูปภาพที่ 1. นวตักรรมและการยืนยนัการตดัสินใจ 

ท่ีมา: Rogers, E. M. (2003). Diffusion of Innovations (5th Ed.). New York: Free Press. p 170 

 

     Kotler (1999) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการตั้งใจซ้ือสินค้า (Purchase Intention) คือพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคนั้นเป็นการกระทาํของบุคคลเก่ียวกบั การจดัหาใหไ้ดม้าซ่ึงสินคา้และบริการ มีดงัน้ี (1) ใครอยู่

ในตลาดเป้าหมาย (2) ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (3) ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (4) ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (5) ผูบ้ริโภคซ้ือ

อยา่งไร (6) ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด และ (7) ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน  
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                              ตวัแปรตน้             ตวัแปรตาม 

 

 

  

 

 

 

 

รูปภาพที่ 2. กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

วธีิการศึกษา 

      

     ประชากรสําหรับการวิจัยคร้ังน้ี คือ กลุ่มคุณแม่ ท่ีมีอายุ 23 ปีข้ึนไป อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จังหวัด

สมุทรปราการ และจังหวดัสมุทรสาคร โดยจะต้องมีประสบการณ์เคยซ้ือสินค้าแม่และเด็กจากร้านค้าบนเฟซบุ๊ก  

แฟนเพจ ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนท่ีแน่นอน ทั้งน้ีจากขอ้มูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบวา่ จาํนวนประชากร

เพศหญิงท่ีมีอายุ 23 ปีข้ึนไป ในกรุงเทพมหานคร มีจาํนวนทั้งส้ิน 2,230,265 คน จงัหวดัสมุทรปราการมีจาํนวนทั้งส้ิน 

495,121 คน และจงัหวดัสมุทรสาครมีจาํนวนทั้งส้ิน  202,155 คน (กรมการปกครอง, 2560) โดยงานวิจยัคร้ังน้ีคดัเลือก

ขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสม จากการคาํนวณหากลุ่มตวัอย่าง โดยใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ 95% จะไดก้ลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 399 คน แต่เน่ืองจากขอ้จาํกดัทางดา้นเวลาในการรวบรวมขอ้มูล 

ผูวิ้จยัจึงดาํเนินการเก็บขอ้มูลจาํนวน 200 คน โดยไดผ้่านเง่ือนไขทางสถิติ Regression ตามสูตร *5 โดยท่ีจาํนวนกลุ่ม

ตวัอย่างมีมากกว่า 5 เท่าของจาํนวนคาํถามท่ีจะใช้ในการถามเก่ียวกบัตัวแปรต้นทั้ งหมด จึงสามารถนาํมาเป็นกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีใชใ้นกรณีศึกษาได ้(Hair, Black, Babin and Anderson.2008) ซ่ึงสามารถจาํแนกเง่ือนไขทางสถิติ Regression 

 

ตารางที่ 1 การจาํแนกเง่ือนไขทางสถิติ Regression  

 

เง่ือนไข ค่าตามเง่ือนไข 

จาํนวนคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรตน้ท่ีนาํมาใชท้ั้งหมด 37 ขอ้ 

จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งขั้นตํ่าท่ีใชใ้นการทาํ Regression Analysis > 50 

จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งขั้นตํ่าท่ีตอ้งใชใ้นการวิเคราะห์ 5 x 37 = 185 คน  

พฤติกรรมการตั้งใจซ้ือ 

สินคา้แม่และเดก็ 

จากร้านคา้บนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ 

ระดบัความเป็นวตัถุนิยม (Materialism Scale) 

1.ดา้นความสาํเร็จ (Success)  

2.ดา้นความเป็นศูนยก์ลาง (Centrality)  

3.ดา้นความสุข (Happiness) 

ดา้นวตักรรมแฟชัน่ (Fashion Innovativeness) 
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     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา การเก็บรวบรวมขอ้มูลในงานวิจยัน้ีใชข้อ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใชเ้คร่ืองมือคือ 

แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงแบ่งเป็น 4 ส่วนดงัน้ี ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ จาํนวน 14 ไดแ้ก่ อาย,ุอาชีพ

, ระดบัการศึกษา, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน, จาํนวนบุตร, อายุบุตร, ประเภทของสินคา้, เหตุผลท่ีเลือกซ้ือ, จาํนวนการซ้ือแต่

ละคร้ัง, ปัจจยัในการเลือกซ้ือ, ค่าใชจ่้ายในแต่ละคร้ัง, วิธีการชาํระเงิน, ความถ่ีในการเลือกซ้ือเส้ือ และผูมี้ส่วมร่วมใน

การตดัสินใจซ้ือสินคา้แม่และเด็ก ใชม้าตรการวดัขอ้มูลแบบนามบญัญติั (Nominal) และแบบมาตราเรียงอนัดบั (Ordinal 

Scale) ส่วนท่ี 2 ระดบัความเป็นวตัถุนิยม (Materialism Scale)  ไดแ้ก่ ดา้นความสาํเร็จ, ดา้นความเป็นศูนยก์ลาง และดา้น

ความสุข (Happiness)  จาํนวน 18 ขอ้ ใช้มาตรการวดัขอ้มลูแบบมาตรอนัตรภาค (Interval Scale) ในแบบของ Likert 

Scale ส่วนท่ี 3 ดา้นนวตักรรมแฟชัน่ (Fashion Innovativeness) จาํนวน 5 ขอ้ ใชม้าตรการวดัขอ้มลูแบบมาตรอนัตรภาค 

(Interval Scale) ในแบบของ Likert Scaleและส่วนท่ี 4 พฤติกรรมการซ้ือสินคา้แม่และเด็ก จาํนวน 6 ขอ้ใชม้าตรการวดั

ขอ้มลูแบบมาตรอนัตรภาค (Interval Scale) ในแบบของ Likert Scale      

     สาํหรับงานวิจยัในคร้ังน้ีใชก้ารเลือกตวัอยา่งโดยอาศยัหลกัความน่าจะเป็ น (Probability Sampling) โดยใชวิ้ธีการสุ่ม

กลุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ในการเลือกเขตพ้ืนท่ี จากนั้นใชวิ้ธีการ

สุ่มแบบง่าย (Random Sample) โดยการจบัฉลากเลือกเขตพ้ืนท่ีในแต่กลุ่มย่อยตามโซนดงัน้ี 1.) กรุงเทพกลาง คือ เขตดิน

แดง, เขตราชเทวี และเขตพญาไท  2.) กรุงเทพใต ้คือ เขตปทุมวนั และเขตบางรัก 3.) กรุงเทพเหนือ คือ เขตบางเขนและ

เขตลาดพร้าว 4.) กรุงเทพตะวนัออก คือ เขตบางกะปิ 5.) กรุงธนเหนือ คือ เขตธนบุรี 6.) กรุงธนใต ้คือ เขตบางแค 7.) 

จงัหวดัสมุทรปราการคือ อาํเภอเมืองสมุทรปราการ และอาํเภอพระสมุทรเจดีย ์8.) จงัหวดัสมุทรสาคร คือ อาํเภอเมือง

สมุทรสาคร   

     การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใชก้ารวิจยั 2 ประเภท คือ 1.) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ในการ

วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณาใชส้ถิติความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  2.) การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน 

(Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบความมีอิทธิพลหรือการส่งผลต่อกนัระหวา่งตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ 1.) ระดบัความเป็นวตัถุ

นิยม (Materialism Scale) ไดแ้ก่ ดา้นความสําเร็จ (Success), ดา้นความเป็นศูนยก์ลาง (Centrality) และดา้นความสุข 

(Happiness) และ 2.) ดา้นนวตักรรมแฟชัน่ กบัตวัแปรตามคือ พฤติกรรมความตั้งใจซ้ือสินคา้แม่และเดก็ แสดงถึงขอ้มูล

เชิงปริมาณ (CONT)  ท่ี มีความสัมพันธ์ต่อกัน โดยใช้เค ร่ืองมือสถิติการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 

แบบเพียร์สนั (Pearson Correlation) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเสน้ (Multiple Regression)   

 

ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

     สรุปข้อมูลทั่วไปของกลุ่มคุณแม่ท่ีมีอายุ 23 ปีข้ึนไปในกรุงเทพมหานคร จังหวดัสมุทรปราการ และจังหวดั

สมุทรสาคร มีประสบการณ์เคยซ้ือสินคา้แม่และเด็กจากร้านคา้บนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ จากการศึกษาเห็นว่า กลุ่มคุณแม่

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 798



ส่วนใหญ่มีอายุ 29 - 35 ปี ร้อยละ 41.5, การศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 63.5, อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 46.0, 

รายได ้20,001-30,000 บาท ร้อยละ 36.0, จาํนวนบุตร 1 คน ร้อยละ 76.0, บุตรอายุ 1 ปี ร้อยละ 24.0, เลือกซ้ือของใช้

ส่วนตวั (เส้ือผา้, รองเทา้)  ร้อยละ 79.5,  คุณภาพ ราคา และความคงทนของสินคา้  ร้อยละ 62.5,  มีสินคา้ท่ีตรงความ ร้อย

ละ 54.0,  ความถ่ี 1 - 2 คร้ังต่อเดือน ร้อยละ 47.5, ซ้ือสินคา้ 2 ช้ิน ร้อยละ 50.5, ค่าใชจ่้ายในการซ้ือแต่ละคร้ัง 500-1,000 

บาท ร้อยละ 64.5,  ชาํระเงินโดยการโอนผา่นธนาคาร/ATM  ร้อยละ 80.5 และซ้ือสินคา้ดว้ยตนเอง ร้อยละ 80.5  

 

สรุปตวัแปรตน้ - ดา้นระดบัความเป็นวตัถุนิยม (Materialism Scale)  

ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉล่ียและเบ่ียงเบนมาตรฐานตวัแปรดา้นวตัถุนิยม – ดา้นความสาํเร็จ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42   

ระดบัความเป็นวตัถุนิยม (Materialism Scale) 𝒙𝒙� S.D. 

1. ด้านความสําเร็จ (Success) 

1.1 ท่านรู้สึกช่ืนชมคนท่ีเป็นเจา้ของบา้น รถยนต ์และเส้ือผา้ท่ีมีราคาแพง 3.31 .999 

1.2 ท่านคิดวา่บางส่วนของความสาํเร็จในชีวิตเกิดจากการมีทรัพยสิ์นในครอบครอง 3.54 1.016 

1.3 ท่านมกัให้ความสําคญักบัปริมาณของวตัถุท่ีเป็นทรัพยสิ์น ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ท่ี

แสดงใหเ้ห็นถึงความสาํเร็จในชีวิต 

3.16 1.191 

1.4 ทุกอยา่งท่ีท่านมีในครอบครอง แสดงใหเ้ห็นถึงความสาํเร็จในชีวิต 3.55 1.036 

1.5 ท่านชอบการเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีทาํใหค้นอ่ืนรู้สึกประทบัใจ 3.43 1.077 

1.6 ท่านไม่ไดใ้หค้วามสาํคญักบัวตัถุส่ิงของท่ีมีค่าของบุคคลอ่ืน ๆ 3.53 1.017 

รวม 3.42 .735 

 

ตารางที่ 3  แสดงค่าเฉล่ียและเบ่ียงเบนมาตรฐานตวัแปรดา้นวตัถุนิยม – ดา้นความเป็นศูนยก์ลางมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.36 

ระดบัความเป็นวตัถุนิยม (Materialism Scale) 𝒙𝒙� S.D. 

2. ด้านความเป็นศูนย์กลาง (Centrality) 

2.1 ท่านมกัจะซ้ือส่ิงของเฉพาะส่ิงท่ีท่านตอ้งการ 3.59 .869 

2.2 ท่านพยายามทาํใหชี้วิตของท่านเรียบง่าย และไม่รู้สึกกงัวลกบัทรัพยสิ์นท่ีมี 3.10 1.073 

2.3 ท่านรู้สึกวา่สินคา้ท่ีท่านมีอยู ่ไม่ไดมี้ความสาํคญักบัท่าน 3.54 1.016 

2.4 ท่านรู้สึกสนุกกบัการใชจ่้ายเงิน เพ่ือซ้ือส่ิงท่ีท่านตอ้งการ 3.16 1.191 

2.5 ท่านคิดวา่ส่ิงของท่ีท่านซ้ือมาทาํใหท่้านมีความสุข 3.55 1.036 

2.6 ท่านรู้สึกชอบความหรูหรา และทนัสมยั ของแฟชัน่ในปัจจุบนั 3.12 .941 

2.7 ท่านคิดวา่ท่านใหค้วามสาํคญักบัส่ิงของนอ้ยกวา่คนส่วนใหญ่ท่ีท่านรู้จกั 3.48 .736 

รวม 3.36 .702 
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ตารางที่ 4  แสดงค่าเฉล่ียและเบ่ียงเบนมาตรฐานตวัแปรดา้นวตัถุนิยม – ดา้นความสุข มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 

 

ระดบัความเป็นวตัถุนิยม (Materialism Scale) 𝒙𝒙� S.D. 

3. ด้านความสุข (Happiness) 

3.1 ท่านมีทุกส่ิงท่ีท่านตอ้งการเพ่ือทาํใหท่้านมีความสุข 3.65 .762 

3.2 ท่านคิดว่าท่านจะมีความสุขมากกว่าน้ีหากท่านได้เป็นเจา้ของส่ิงท่ีท่าน

ตอ้งการและยงัไม่มี 

3.59 .869 

3.3 ท่านรู้สึกไม่ค่อยมีความสุข เม่ือไม่ไดซ้ื้อสินคา้ท่ีท่านตอ้งการ 3.10 1.073 

3.4 ท่านคิดว่าท่านจะมีความสุขมากกว่าน้ี หากท่านสามารถซ้ือส่ิงของอ่ืนๆ ท่ี

ท่านตอ้งการได ้

3.54 .861 

3.5 ในบางคร้ังท่านรู้สึกมีความรําคาญไม่นอ้ย ท่ีท่านไม่สามารถซ้ือส่ิงของท่ี

ท่านตอ้งการได ้

3.28 .853 

รวม 3.43 .634 

 

ตารางที่ 5  แสดงค่าเฉล่ียและเบ่ียงเบนมาตรฐานตวัแปรดา้นวตัถุนิยม – ดา้นนวตักรรมแฟชัน่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.99 

 

ด้านนวตักรรมแฟช่ัน (Fashion Innovativeness) 𝒙𝒙� S.D. 

1.1 ท่านเป็นบุคคลแรกในกลุ่มเพ่ือนท่ีรู้จกัช่ือของสินคา้แฟชัน่ใหม่ล่าสุด 3.09 1.016 

1.2 ถา้ท่านไดย้ินวา่มีสินคา้แฟชัน่ใหม่ๆ ในร้านคา้ ท่านสนใจท่ีจะซ้ือสินคา้นั้น 3.03 .916 

1.3 ท่านนิยมซ้ือสินคา้ท่ีมีนวตักรรมการผลิตท่ีทนัสมยั 3.26 .726 

1.4 โดยทั่วไปแลว้ท่านเป็นคนแรกๆ ในกลุ่มพ่ือนของท่าน ท่ีทราบเร่ืองราว

แฟชัน่ใหม่ๆ ท่ีออกมาล่าสุด 

2.75 .885 

1.5 โดยทัว่ไปแลว้ท่านเป็นคนแรกๆ ในกลุ่มเพ่ือนของท่านท่ีซ้ือสินคา้แฟชั่น

ใหม่ๆ เม่ือมีการวางจาํหน่าย  

2.81 .994 

รวม 2.99 .756 
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สรุปตวัแปรตาม - พฤติกรรมความตั้งใจซ้ือสินคา้แม่และเด็กของกลุ่มคุณแม่ ท่ีมีอายุ 23 ปีข้ึนไป มีประสบการณ์เคยซ้ือ

สินคา้แม่และเดก็บนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ อาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร จงัหวดัสมุทรปราการ และจงัหวดัสมุทรสาคร 

 

ตารางที่ 6  แสดงค่าเฉล่ียและเบ่ียงเบนมาตรฐานตวัแปรดา้นความตั้งใจซ้ือสินคา้แม่และเดก็ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.22 

 

ความตั้งใจซ้ือสินค้าแม่และเดก็ 𝒙𝒙� S.D. 

1.1 ท่านมีความตั้งใจจะซ้ือสินคา้แม่และเดก็จากร้านคา้บนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ 3.10 1.073 

1.2 ท่านมีโอกาสท่ีจะซ้ือสินค้าแม่และเด็กจากร้านค้าบนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ อย่าง

ต่อเน่ือง 

3.54 .861 

1.3 ท่านมีความตั้งใจจะซ้ือสินคา้แม่และเด็ก จากร้านคา้บนเฟซบุ๊ก แฟนเพจภายใน

ระยะเวลา 3 เดือน 

3.28 .853 

1. 4 ท่ า น มี ก า ร เ ข้า ช ม สิ น ค้า แ ม่ แ ล ะ เ ด็ ก จ า ก ร้ า น ค้า บ น เ ฟ ซ บุ๊ ก  แ ฟ น เ พ จ 

เพ่ือซ้ือสินคา้ท่ีตอ้งการ 

3.09 1.016 

1. 5 ท่ า นมีควา มยินดี ท่ีจะแนะนํา กา ร ซ้ือสินค้า แ ม่และ เด็กจา กร้ า นค้า บน 

เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ใหค้นอ่ืนรับรู้ 

3.03 .916 

1.6 ท่านมีความตั้งใจจะซ้ือสินคา้แม่และเด็กจากร้านคา้บนเฟซบุ๊ก แฟนเพจแน่นอน 

แมว้า่จะไม่มีการลดราคากต็าม 

3.26 .726 

รวม 3.22 .597 

 

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรดว้ยการวิเคราะห์เพียร์สัน (Pearson’s correlation coefficient) ปัจจยัทางดา้น

วัตถุนิยมและนวัตกรรมแฟชั่น ท่ี มีผลต่อพฤติกรรมกา รตั้ งใจ ซ้ือสินค้าแ ม่และ เด็ก  บนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ  

ในประเทศไทย 

 

ตารางที่ 7 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดว้ยการวิเคราะห์เพียร์สนั 

ปัจจยั 

พฤติกรรมการตั้งใจซ้ือสินคา้แม่และเดก็จากร้านคา้บน 

เฟซบุ๊ก แฟนเพจในประเทศไทย 

ดา้น

ความสาํเร็จ 

ดา้นความเป็น

ศูนยก์ลาง 

ดา้น

ความสุข 

ดา้นนวตักรรม

แฟชัน่ 

พฤติกรรมการซ้ือ

สินคา้แม่และเดก็ 

ดา้นความสาํเร็จ - .890** .598** .490** .539** 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 801



ดา้นความเป็นศูนยก์ลาง  - .758** .558** .714** 

ดา้นความสุข   - .406** .855** 

ดา้นนวตักรรมแฟชัน่    - 758** 

พฤติกรรมการซ้ือสินคา้แม่

และเดก็ 

    - 

     การวิเคราะห์เพียร์สนั (Pearson’s correlation coefficient) พบวา่ ระดบัความเป็นวตัถุนิยมดา้นความสาํเร็จ (Success) 

ดา้นความเป็นศูนยก์ลาง(Centrality)  ดา้นความสุข (Happiness) และดา้นนวตักรรมแฟชัน่ (Fashion Innovativeness)  มี

ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตั้งใจซ้ือสินคา้แม่และเดก็จากร้านคา้บน เฟซบุ๊ก แฟนเพจในประเทศไทย ในทางสถิติท่ี

ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.01 ดงัตารางท่ี 8  

 

ตารางที่ 8 ตาราง ANOVA (การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์โดยใช ้Multiple Regression Analysis) 

ANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 67.298 4 16.825 902.519 .000a 

Residual 3.635 195 .019   

Total 70.933 199    

a. Predictors : (Constant), ดา้นนวตักรรมแฟชัน่, ดา้นความสุข, ดา้นความสาํเร็จ, ดา้นความเป็นศูนยก์ลาง 

b. Dependent Variable: ความตั้งใจซ้ือ    

ตารางที่ 9 ตาราง Model Summary (การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์โดยใช ้Multiple Regression Analysis) 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .974a .949 .948 .137 

a. Predictors: (Constant), ดา้นนวตักรรมแฟชัน่, ดา้นความสุข, ดา้นความสาํเร็จ, ดา้นความเป็นศูนยก์ลาง 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 802



     สรุปการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตาม ดว้ยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple 

Regression Analysis) สมการถดถอยท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์คือ 

• มีความสามารถในการพยากรณ์ตวัแปรตามท่ีระดบันยัสาํคญั เท่ากบั 0.000 

• มีความสามารถในการอธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตาม (adjusted R2) เท่ากบั 0.948 

• มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์ (SEE) เท่ากบั 0.137 

• มีความสามารถในการพยากรณ์ตวัแปรตามท่ีระดบั (R Square) 0.949 หรือ 94% 

 

ตารางที่ 9 ตาราง Coefficients (การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์โดยใช ้Multiple Regression Analysis) 

Coefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) .032 .059  .550 .583 

ดา้นความสาํเร็จ .147 .030 .181 4.925 .000 

ดา้นความเป็นศูนยก์ลาง .022 .040 .025 .539 .590 

ดา้นความสุข .683 .024 .725 28.196 .000 

ดา้นนวตักรรมแฟชัน่ .426 .015 .539 27.576 .000 

a. Dependent Variable: ความตั้งใจซ้ือ    

     สรุปผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ระดบัความเป็นวตัถุนิยมดา้นความสาํเร็จ 

ระดบัความเป็นวตัถุนิยมดา้นความเป็นศูนยก์ลาง ระดบัความเป็นวตัถุนิยมดา้นความสุข และดา้นนวตักรรมแฟชัน่ ท่ีใช้

ในการพยากรณ์พฤติกรรมการตั้งใจซ้ือสินคา้แม่และเด็กสมการถดถอยท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์คือ 

• ดา้นความสาํเร็จ มีค่า Beta = 0.181 โดยมีค่า Sig. = 0.000 แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

• ดา้นความสุข มีค่า Beta = 0.725 โดยมีค่า Sig. = 0.000 แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

• ดา้นนวตักรรมแฟชัน่ มีค่า Beta = 0.539 โดยมีค่า Sig. = 0.000 แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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สรุปผลการศึกษา 

 

     ผลการศึกษาปัจจยัทางดา้นวตัถุนิยมและนวตักรรมแฟชัน่ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซ้ือสินคา้แม่และเด็ก บนเฟ

ซบุ๊ก แฟนเพจ ในประเทศไทย โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติท่ีใชส้ําหรับวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง

พรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติท่ีใชส้าํหรับวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน เพ่ือทดสอบสมมติฐาน ไดข้อ้สรุปดงัน้ี 

1) ระดบัความเป็นวตัถุนิยมดา้นความสาํเร็จสูง มีผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซ้ือสินคา้แม่และเดก็ของของกลุ่ม 

คุณแม่ ท่ีมีอายุ 23 ปีข้ึนไป มีประสบการณ์เคยซ้ือสินคา้แม่และเด็กบนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ อาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร 

จงัหวดัสมุทรปราการ และจงัหวดัสมุทรสาคร  
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2)  ระดบัความเป็นวตัถุนิยมดา้นความเป็นศูนยก์ลางสูง มีผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซ้ือสินคา้แม่และเดก็ของของ 

กลุ่มคุณแม่ ท่ีมีอาย ุ23 ปีข้ึนไป มีประสบการณ์เคยซ้ือสินคา้แม่และเดก็บนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ อาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร 

จงัหวดัสมุทรปราการ และจงัหวดัสมุทรสาคร 

3) ระดบัความเป็นวตัถุนิยมดา้นความสุขสูง มีผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซ้ือสินคา้แม่และเดก็ของของกลุ่มคุณแม่  

ท่ีมีอายุ 23 ปีข้ึนไป มีประสบการณ์เคยซ้ือสินคา้แม่และเด็กบนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ อาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร จงัหวดั

สมุทรปราการ และจงัหวดัสมุทรสาคร 

4) ดา้นนวตักรรมแฟชัน่สูง มีผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซ้ือสินคา้แม่และเดก็ของของกลุ่มคุณแม่ ท่ีมีอาย ุ23 ปีข้ึน 

ไป มีประสบการณ์เคยซ้ือสินคา้แม่และเด็กบนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ อาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร จงัหวดัสมุทรปราการ และ

จงัหวดัสมุทรสาคร 

     การศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางดา้นวตัถุนิยมและนวตักรรมแฟชัน่ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซ้ือสินคา้แม่และเด็กบน 

เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ในประเทศไทย สามารถอภิปรายผลการศึกษา ไดด้งัน้ี 

1) จากผลการศึกษา พบว่า คุณแม่ส่วนใหญ่มีอายุ 29 - 35 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังาน

บริษทัเอกชน มีรายได ้20,001-30,000 บาท มีค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้แต่ละคร้ังอยู่ท่ี 500-1,000 บาท ซ่ึงผลการศึกษา

คร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของการินวลัณ์ พลอยกระจ่างศรี และ วรัทยา แจง้กระจ่าง (2559) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรม

ของผูป้กครองในการซ้ือเส้ือผา้เด็กจากร้านคา้ปลีกในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่ มีอาชีพเป็น พนักงาน

บริษทัเอกชน ระดบัการศึกษาปริญญาตรี โดยมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือเส้ือผา้เดก็ต่อคร้ัง คือ 501-1,000 บาท 

2) จากผลการศึกษา พบว่า ระดบัความเป็นวตัถุนิยมดา้นความสาํเร็จสูง มีผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซ้ือสินคา้แม่

และเด็กในทิศทางเดียวกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 การครอบครองวตัถุส่ิงของเป็นศูนย์กลางของชีวิตตน และการ

ครอบครองวตัถุส่ิงของน้ีเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะนาํมาซ่ึงความสุขในชีวิต ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 

Hye-Jung Park (2549) ได้ศึกษาเร่ือง “นวตักรรมแฟชั่นวตัถุนิยมและทัศนคติในการซ้ือสินค้าแฟชั่นออนไลน์จาก

ต่างประเทศเขา้สู่ประเทศ พบว่า นวตักรรมแฟชัน่วตัถุนิยมทางออนไลน์มีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคหนุ่มสาวชาวเกาหลีท่ีใช้

อินเทอร์เน็ตในการซ้ือสินคา้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือเคร่ืองแต่งกายและทศันคติท่ีมีต่อการซ้ือสินคา้

แฟชัน่ต่างประเทศออนไลนข์า้มพรมแดนประเทศ 

3) ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัความเป็นวตัถุนิยมดา้นความเป็นศูนยก์ลางไม่มีผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซ้ือสินคา้แม่

และเดก็ กลุ่มคุณแม่ส่วนใหญ่ไม่ไดย้ึดติดตนเองเป็นศูนยก์ลางในการซ้ือสินคา้ มีการศึกษาเปรียบเทียบ อา้งอิงจากแหล่ง

ต่างๆ ทั้งคนรอบตวัและบุคคลท่ีมีช่ือเสียงก่อนท่ีจะทาํการตดัสินใจซ้ือสินคา้หน่ึงๆ ทั้งน้ีผลการศึกษาคร้ังน้ีมีบางส่วนไม่

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Lopez และคณะ (2011) ศึกษาความสมัพนัธ์ของค่านิยมทางวตัถุ ความพึงพอใจในชีวิต และ

พฤติกรรมการเสพติดการซ้ือในเพศหญิงอาย ุ25-65 ปี พบวา่ ความพึงพอใจในชีวิตมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัการเสพติด

การซ้ือ แมบุ้คคลท่ีมีค่านิยมทางวตัถุสูงจะมองว่าการไดม้าซ่ึงการครอบครองหรือการเป็นเจา้ของวตัถุนั้นๆ ถือเป็น

ความสาํเร็จในชีวิต  
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4) ผลการศึกษาพบว่า ระดบัความเป็นวตัถุนิยมดา้นความสุขสูง มีผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซ้ือสินคา้แม่และเด็ก 

ในทิศทางเดียวกนัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.01 ผูบ้ริโภคมีความรู้สึกหรือมีความเช่ือว่าการไดค้รอบครองส่ิงต่างๆ คือความสุข

ในชีวิตนาํไปสู่การเป็นวิถีชีวิต ทั้งการซ้ือตามการสร้างกระแส นิยมในสินคา้ และบริการ ดว้ยโฆษณา ชวนเช่ือ หรือ

ไดรั้บค่านิยมมาจากต่างชาติ จนกลายเป็นความนิยมและส่งเสริมความสุขในท่ีสุด ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบั

การศึกษาของ Goldsmith, Flynn and Clark (2011) พบว่า ความเป็นวตัถุนิยมตามความคิดของผูบ้ริโภคส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน 

5) ผลการศึกษาพบวา่ดา้นนวตักรรมแฟชัน่สูง มีผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซ้ือสินคา้แม่และเด็ก ในทิศทางเดียวกนั

ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.01 ทั้งน้ีเน่ืองจาก นวตักรรมคือความคิด การปฏิบติั หรือวตัถุ ท่ีบุคคลกลุ่มบุคคลหรือสังคมมองว่า

เป็นส่ิงใหม่ท่ีเกิดข้ึนในจิตใจและถูกนาํมาทาํให้เป็นจริง ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Hye-Jung Park 

(2006) ไดศึ้กษาในรูปแบบท่ีเนน้นวตักรรมเก่ียวกบั แฟชัน่ ผลการศึกษาพบว่า การใชสิ้นคา้แฟชัน่แนวใหม่มีผลกระทบ

โดยตรงต่อทศันคติของผูบ้ริโภควยัรุ่นชาวเกาหลีมีการซ้ือสินคา้แฟชัน่ออนไลนจ์ากต่างประเทศเขา้สู่ประเทศ 

 

     ขอ้เสนอแนะ จากผลการศึกษาปัจจยัทางดา้นวตัถุนิยมและนวตักรรมแฟชัน่ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซ้ือสินคา้แม่

และเดก็บนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ในประเทศไทย ท่ีไดน้าํเสนอขา้งตน้ มีแนวทางในการนาํผลการศึกษาไปใชใ้นการวางแผน 

และปรับใชใ้นการเสริมสร้างพฤติกรรมการตั้งใจซ้ือสินคา้แม่และเด็ก จากร้านคา้บนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ในประเทศไทย 

ดงัน้ี 

1) จากขอ้มูลส่วนบุคลของกลุ่มคุณแม่ ท่ีมีอาย ุ23 ปีข้ึนไป มีประสบการณ์เคยซ้ือสินคา้แม่และเดก็บนเฟซบุ๊ก  

แฟนเพจ อาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร จงัหวดัสมุทรปราการ และจงัหวดัสมุทรสาคร จากผลการศึกษาสามารถนาํทฤษฎี 

STP มากาํหนดกลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาด การกาํหนดตลาดเป้าหมายดงัน้ี (1.1) ในดา้นของ ในการพฒันาผลิตภณัฑ ์

(1.2) ในดา้นการกาํหนดราคา (1.3) ในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (1.4) ในดา้นการส่งเสริมการตลาด  

2) ความเป็นวตัถุนิยม – ดา้นความสาํเร็จ การใหค้วามสาํคญักบัการส่ือสารการตลาดไปสู่ผูบ้ริโภคท่ีตอบสนองการ 

ใชง้านท่ีทาํใหผู้บ้ริโภครู้สึกประทบัใจและช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ความสาํเร็จในชีวิตของ 

3) ความเป็นวตัถุนิยม – ดา้นความสุข ธุรกิจสินคา้แม่และเดก็หรือธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง จึงควรใหค้วามสาํคญัในส่วนน้ี 

โดยการสร้างความรู้สึกท่ีดีใหเ้กิดแก่ผูบ้ริโภคเม่ือผูบ้ริโภคซ้ือ 

4) นวตักรรมแฟชัน่ การออกแบบผลิตภณัฑใ์หมี้ความทนัสมยั  ทั้งในดา้นความคาดหวงั ความตอ้งการของผูใ้ช ้ 

การรับรู้ของผูใ้ชส้ภาพแวดลอ้มของการใชง้าน ใหต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้เป้าหมายมากท่ีสุด 
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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยฉบับน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเงินทุนหมุนเวียนกับ

ความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม SET High Dividend 

(SETHD) โดยศึกษาเป็นรายไตรมาส ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556-2560 จากกลุ่มตวัอย่าง 23 บริษทั รวม 460 ชุดขอ้มูล และ

ทดสอบความสมัพนัธ์ดว้ยวิธีสมการถดถอยเชิงซอ้น (Fixed – effects regressions) ผลการศึกษาพบวา่ วงจรเงินสด มี

ความสมัพนัธ์กนัในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสาํคญักบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมและอตัราผลตอบแทน

ส่วนของเจา้ของ ขนาดของกิจการ มีความสมัพนัธ์กนัในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสาํคญักบัอตัราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพยร์วม การเติบโตของยอดขาย มีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัสาํคญักบัอตัราผลตอบแทน

ส่วนของเจา้ของ อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม มีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางตรงกนัขา้มอย่างมี

นยัสาํคญักบัอตัราผลตอบแทนส่วนของเจา้ของ และ อตัราส่วนหน้ีสินหมุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม มีความสัมพนัธ์

กนัในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญักบัอตัราผลตอบแทนส่วนของเจา้ของ 

 

คาํสาํคัญ: การจัดการเงินทุนหมนุเวียน, ความสามารถในการทาํกาํไร, SETHD 

 

Abstract 

 The objective of this research was to investigate the relationship between working capital management 

and the profitability of listed companies in SET High Dividend (SETHD) in the Stock Exchange of Thailand. The 

quarterly data during 2013-2017 were collected from 23 companies, leading to 460 samples. Fixed – effects 

regressions were used to test the relationships among variables. The results indicated that cash conversion cycle 
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was significantly negatively related to return on assets and return on equity. Firm size was significantly negatively 

related to return on assets. Sales growth was significantly positively related to return on equity. Current assets to 

total assets ratio was significantly negatively related to return on equity. Current liabilities to total assets ratio was 

significantly positively related to return on equity. 

 

Keywords: Working capital, Profitability, SETHD 
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บทนํา 

 

     ปัจจุบนัธุรกิจมีการเติบโตและขยายตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหเ้กิดการแข่งขนัอยา่งรุนแรง ไม่วา่จะเป็นคู่แข่ง

รายเดิมและรายใหม่ท่ีเขา้มา ทาํใหต้อ้งมีการพฒันากิจการใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งสมํ่าเสมอและสามารถสร้างผล

กาํไรไดอ้ยา่งดีเยี่ยม ผูบ้ริหารจึงตอ้งมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการรักษาความสมดุลของเงินทุนหมุนเวียนซ่ึงถือเป็น

แหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจและใชใ้นการดาํเนินงานต่าง ๆ ภายในกิจการใหกิ้จการนั้น

สามารถดาํเนินต่อไปได ้การลงทุนในสินทรัพยห์มุนเวียนหรือท่ีเรียกวา่เงินทุนหมุนเวียน เป็นสินทรัพยท่ี์มีสภาพ

คล่องสูงสามารถเปล่ียนเป็นเงินสดไดภ้ายในระยะเวลา 1 ปี เช่น เงินสด ลูกหน้ีการคา้ สินคา้คงเหลือ เป็นตน้ กิจการ

จะตอ้งมีการบริหารสินคา้ใหมี้อตัราการหมุนเวียนใหเ้ร็วท่ีสุดเพ่ือใหเ้กิดสภาพคล่อง หากมีการขายเป็นเงินเช่ือจะ

เกิดเป็น ลูกหน้ีการคา้ จะตอ้งเรียกเกบ็เงินใหไ้ดต้ามกาํหนดการจ่ายชาํระเพ่ือใหห้มุนกลบัมาเป็นเงินสดนาํไปลงทุน

ต่อเป็นสินคา้เพ่ือขายต่อไป การบริหารจดัการเงินทุนหมุนเวียนใหเ้หมาะสม เป็นอีกหน่ึงกลยทุธ์ท่ีเป็นหวัใจของ

กิจการใหส้ามารถดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งตลอดรอดฝ่ังและสามารถสร้างผลกาํไรไดอ้ยา่งดี โดยเป็นเงินทุนท่ีกิจการใช้

ดาํเนินงานตั้งแต่จ่ายเงินสดในการชาํระค่าวตัถุดิบหรือค่าสินคา้ จนไดรั้บเงินสดจากการขายสินคา้หรือรับชาํระหน้ี

จากลูกหน้ีการคา้ หากกิจการมีเงินสดไม่เพียงพออาจเกิดปัญหาวตัถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิต สินคา้คงเหลือไม่

เพียงพอต่อการจาํหน่ายและการขาดสภาพคล่องในการในการชาํระหน้ีต่าง ๆ แต่ถา้มากเกินไปกเ็กิดค่าใชจ่้ายและ

เสียโอกาสท่ีจะไดรั้บผลกาํไร ผูบ้ริหารจึงจาํเป็นตอ้งกาํหนดระดบัเงินทุนหมุนเวียนใหเ้หมาะสมต่อการดาํเนินงาน

ภายในกิจการเพ่ือสร้างผลกาํไรใหแ้ก่กิจการอีกดว้ย เคร่ืองมือท่ีนิยมใชว้ดัประสิทธิภาพในการจดัการเงินทุน

หมุนเวียนคือ วงจรเงินสด ซ่ึงช่วยตรวจสอบไดว้า่การดาํเนินงานของกิจการนั้นมีสภาพคล่องทางการเงินหรือไม่ 

สามารถบริหารเงินสดไดดี้เพียงใดและมีความจาํเป็นตอ้งหาแหล่งเงินทุนเพ่ิมเติมหรือไม่ 
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    ดงันั้น งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ของการจดัการเงินทุนหมุนเวียนกบัความสามารถในการ

ทาํกาํไร โดยไดเ้ลือกศึกษาบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET High Dividend 

(SETHD) เพราะเป็นหลกัทรัพยท่ี์สะทอ้นความเคล่ือนไหวราคาของกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง 

สภาพคล่องสูงและมีการจ่ายเงินปันผลในอตัราสูงและสมํ่าเสมอ เพ่ือนกัลงทุนจะไดใ้ชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุน

ต่อไป 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

     ในการศึกษาการจดัการเงินทุนหมุนเวียนกบัการทาํกาํไรของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยของกลุ่ม SET High Dividend (SETHD) นั้น ผูวิ้จยัไดท้าํการคน้ควา้ขอ้มูล เอกสารต่าง ๆ รวมทั้งแนวคิดและ

ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใชป้ระกอบการศึกษาคร้ังน้ี โดยมีหวัขอ้ต่าง ๆ ในการศึกษา ดงัน้ี 

แนวคิดเกีย่วกบัการจัดการเงินทุนหมุนเวยีน 

     การลงทุนในสินทรัพยห์มุนเวียนหรือท่ีเรียกวา่เงินทุนหมุนเวียน เช่น เงินสด สินคา้คงคลงั  ลูกหน้ี เพ่ือใหก้าร

ผลิตและจาํหน่ายเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง ไม่สะดุด กิจการจะตอ้งมีการวางแผนและตดัสินใจใหดี้ รวมทั้งจดัหาแหล่ง

เงินทุนมาลงทุนในสินทรัพยห์มุนเวียน ผูบ้ริหารจึงจาํเป็นตอ้งเขา้ใจเก่ียวกบัเงินทุนหมุนเวียนไดเ้ป็นอยา่งดี 

เงินทุนหมุนเวียนมี  2 ความหมายท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

1. เงินทุนหมุนเวียนรวม (Working Capital) หมายถึง สินทรัพยห์มุนเวียนทั้งหมดท่ีใชใ้นการดาํเนินงานซ่ึงสามารถ

นาํมาเปล่ียนเป็นเงินสดไดภ้ายในระยะเวลา 1 ปี (ฐาปนา ฉ่ินไพศาล, 2555) 

2. เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (Net Working Capital) หมายถึง ผลต่างระหวา่งสินทรัพยห์มุนเวียนและหน้ีสินหมุนเวียน 

วตัถุประสงค์ของการจดัการเงนิทุนหมุนเวยีน 

ในการจดัการเงินทุนหมุนเวียนมีวตัถุประสงคส์าํคญั 2 ประการ คือ 

1. สภาพคล่องในการดาํเนินงาน (Liquidity) หมายถึง กิจการสามารถชาํระหน้ีระยะสั้นและอ่ืน ๆ ได ้เช่น เจา้หน้ี

การคา้ ค่าเช่า เงินเดือน เป็นตน้ 

2. ความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability) หมายถึง เงินลงทุนท่ีลงทุนไปนั้นมีความสามารถในการดาํเนินงาน

และทาํกาํไร 

วงจรเงนิสด (Cash Conversion Cycle) 

     วงจรเงินสด (Cash Conversion Cycle) หมายถึง ระยะเวลาของการจ่ายชาํระค่าสินคา้ใหเ้จา้หน้ีการคา้ จนไดรั้บ

ชาํระเงินจากลูกหน้ีการคา้ เม่ือไดรั้บเงินจากการขายสินคา้แลว้ กิจการก็จะสามารถหมุนเวียนต่อไปไดโ้ดยไม่ตอ้ง
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อาศยัเงินทุนจากภายนอกหรือกูย้ืมเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียนจึงจาํเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองมือวงจรการดาํเนินงาน

และวงจรเงินสดช่วย เพ่ือสามารถจดัเตรียมเงินทุนไวใ้หเ้พียงพอต่อการดาํเนินงานและประเมินความตอ้งการของ

เงินทุนได ้

แนวคิดเกีย่วกบัการบริหารเงินทุนหมุนเวยีน  

     การบริหารเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital Management) หมายถึง การบริหารจดัการซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั

สินทรัพยห์มุนเวียนและหน้ีสินหมุนเวียน ในเร่ืองขนาดหรือปริมาณของเงินทุนท่ีเหมาะสม การบริหารเงินทุน

หมุนเวียน จึงเป็นงานท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจและวางแผนในเร่ืองขนาดหรือปริมาณของสินทรัพยห์มุนเวียนท่ีกิจการ

ควรลงทุน รวมไปถึงการเลือกใชแ้หล่งเงินทุนท่ีเหมาะสมสาํหรับเงินทุนหมุนเวียนแต่ละประเภท และส่วนประกอบ

ของสินทรัพยห์มุนเวียนแต่ละรายการ ซ่ึงระดบัของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิจะเป็นเคร่ืองบ่งบอกถึงสภาพคล่องของ

กิจการและโอกาสในการทาํกาํไร ดงันั้น การบริหารเงินทุนหมุนเวียนนั้นตอ้งการใหกิ้จการมีสภาพคล่องและมี

ความสามารถในการทาํกาํไรไดเ้ป็นอยา่งดี (เพญ็พิมล ลีโนทยั, 2554) 

     การบริหารเงินทุนหมุนเวียนเป็นการบริหารระหวา่งสินทรัพยห์มุนเวียนและหน้ีสินหมุนเวียนใหเ้กิดความสมดุล

กนั ระหวา่ง สภาพคล่อง ความเส่ียง และความสามารถในการทาํกาํไร สามารถจาํแนกการบริหารเงินทุนหมุนเวียน

ไดด้งัน้ี  

   • เงินทุนหมุนเวียนสุทธิเท่ากบัศูนย ์(Zero Position) เกิดจากกิจการมีสินทรัพยห์มุนเวียนเท่ากบัหน้ีสินหมุนเวียน 

หมายความวา่ กิจการมีความเส่ียงและสภาพคล่องปานกลาง ใชเ้งินทุนจากแหล่งเงินทุนระยะสั้น 

   • เงินทุนหมุนเวียนสุทธิเป็นบวก (Positive Position) เกิดจากกิจการมีสินทรัพยห์มุนเวียนมากกวา่หน้ีสินหมุนเวียน 

หมายความวา่ กิจการมีความเส่ียงตํ่าแต่สภาพคล่องสูง ใชเ้งินทุนจากแหล่งเงินทุนระยะยาว 

   • เงินทุนหมุนเวียนสุทธิเป็นลบ (Negative Position) เกิดจากกิจการมีสินทรัพยห์มุนเวียนนอ้ยกวา่หน้ีสินหมุนเวียน 

หมายความวา่ กิจการมีความเส่ียงสูงและสภาพคล่องตํ่า ใชเ้งินทุนจากแหล่งเงินทุนระยะสั้น 

การบริหารเงนิทุนหมุนเวยีนโดยสรุป มดีงันี ้

1. จดัหาแหล่งเงินทุนท่ีเหมาะสมกบัประเภทของสินทรัพยห์มุนเวียนดว้ยตน้ทุนท่ีตํ่าท่ีสุดสาํหรับช่วงเวลาท่ี

ตอ้งการเงินทุนหมุนเวียนนั้น 

2. พยากรณ์ความตอ้งการเงินทุน โดยพิจารณาจากกิจกรรมในการดาํเนินการ หากมีการเปล่ียนแปลงกิจกรรม

แลว้ ระดบัของสินทรัพยห์มุนเวียนรวมควรเป็นเท่าใด ซ่ึงสินทรัพยห์มุนเวียนจะเปล่ียนแปลงไปตาม

ยอดขาย การตดัสินใจของผูบ้ริหารการเงิน คือ อตัราส่วนของสินทรัพยห์มุนเวียนต่อยอดขายควรเป็น

เท่าใด ซ่ึงถือวา่เป็นนโยบายเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ 

นโยบายการลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวยีน มีดงันี ้
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1. นโยบายการลงทุนในสินทรัพยห์มุนเวียนแบบความเส่ียงตํ่า (Conservative หรือ Relax Current Assets 

Investment Policy) นโยบายน้ีมีการลงทุนในสินทรัพยห์มุนเวียนท่ีค่อนขา้งสูงหากเทียบกบัยอดขาย ทาํให้

มีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีตํ่าและมีความเส่ียงดา้นสภาพคล่องท่ีตํ่าอีกดว้ย 

2. นโยบายการลงทุนในสินทรัพยห์มุนเวียนแบบความเส่ียงปานกลาง (Moderate Current Assets Investment 

Policy) นโยบายน้ีมีการลงทุนในสินทรัพยห์มุนเวียนท่ีพอดีเท่าท่ีจาํเป็น ซ่ึงทาํใหมี้ความเส่ียงดา้นสภาพ

คล่องไม่ตํ่าและไม่สูงเกินไป  

3. นโยบายการลงทุนในสินทรัพยห์มุนเวียนแบบความเส่ียงสูง (Aggressive Current Assets Investment 

Policy) นโยบายน้ีมีการลงทุนในสินทรัพยห์มุนเวียนท่ีค่อนขา้งตํ่าหากเทียบกบัยอดขาย ทาํใหมี้อตัรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีสูงและมีความเส่ียงดา้นสภาพคล่องท่ีสูงอีกดว้ย 

แนวคิดเกีย่วกบัความสามารถในการทํากาํไร  

     ความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratios) สามารถวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานของกิจการวา่ให้

ผลตอบแทนอยา่งไรและมีความสามารถในการทาํกาํไรมากนอ้ยเพียงใด โดยพิจารณาประกอบกบัขอ้มูลทางการเงิน

ต่าง ๆ เช่น ยอดขาย สินทรัพย ์ส่วนของผูถื้อหุน้ และหน้ีสิน (พรรณุกา ธุวนิมิตรกุล, 2558) โดยมีแนวคิดการคาํนวณ

อตัราส่วนท่ีใชว้ดัความสามารถในการทาํกาํไร ไดแ้ก่ 

1. อตัรากาํไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) เป็นอตัราส่วนระหวา่งกาํไรขั้นตน้และยอดขาย โดยท่ีกาํไรนั้นเกิด

จากผลต่างของยอดขายและตน้ทุนขาย สามารถบอกไดว้า่กิจการมีประสิทธิภาพในการบริหารงานดา้นการ

จดัซ้ือวตัถุดิบมาเพ่ือผลิตหรือซ้ือสินคา้สาํเร็จรูปและการขาย 

สามารถคาํนวณไดด้งัน้ี 

อตัรากาํไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin)      =    ×
กาํไรขั�นต้น

 100
ยอดขาย

 %         (1) 

2. อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (Operating Profit Margin) เป็นอตัราส่วนระหวา่งกาํไรจากการดาํเนินงาน

และยอดขาย โดยท่ีกาํไรจากการดาํเนินงานเกิดจากผลต่างของตน้ทุนขาย ค่าใชจ่้ายในการขาย และการ

บริหารลบจากยอดขาย  

สามารถคาํนวณไดด้งัน้ี 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (Operating Profit Margin) =    ×
กาํไรจากการดาํเนินงาน

  100
ยอดขาย

 %                   (2) 

3. อตัรากาํไรสุทธิ (Net Profit Margin) เป็นอตัราส่วนระหวา่งกาํไรสุทธิและยอดขาย ผลลพัธ์ท่ีไดส้ามารถ

บอกถึงผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนไดรั้บจากการลงทุนและความเส่ียงของกิจการ รวมไปถึงบอกใหท้ราบวา่

กิจการดาํเนินงานและบริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายไดเ้พียงใด 
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สามารถคาํนวณไดด้งัน้ี 

อตัรากาํไรสุทธิ (Net Profit Margin)      =      ×
กาํไรสุทธิ

  100
ยอดขาย

     %         (3) 

4. อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (Return on Assets) เป็นอตัราส่วนท่ีใชว้ดัผลการดาํเนินงานของกิจการ

ในการใชป้ระโยชนจ์ากสินทรัพยข์องกิจการเพ่ือสร้างผลกาํไรและวดัประสิทธิภาพของการลงทุน 

สามารถคาํนวณไดด้งัน้ี 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (Return on Assets)       =      × 
กาํไรสุทธิ

 100
สินทรัพย์รวม

    %       (4) 

5. อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของเจา้ของหรือผูถื้อหุน้ (Return on Equity) เป็นอตัราส่วนระหวา่งกาํไรสุทธิต่อ

ส่วนของผูถื้อหุน้ ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะสามารถวดัผลตอบแทนจากการลงทุนของผูถื้อหุน้โดยเฉพาะ หาก

อตัราส่วนน้ีสูงจะแสดงใหเ้ห็นวา่กิจการมีการลงทุนและการบริหารค่าใชจ่้ายต่าง ๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ก่อใหเ้กิดผลกาํไรในอตัราสูงต่อผูถื้อหุน้ 

สามารถคาํนวณไดด้งัน้ี 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของเจา้ของหรือผูถื้อหุน้ (Return on Equity)   =   ×
กาํไรสุทธิ

  100
ส่วนของเจ้าของ

 %                (5) 

ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ SET High Dividend (SETHD)  

     ดชันีท่ีเป็นผลผลิตของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอีกหน่ึงดชันี คือ SETHD หรือ SET High Dividend 30 

Index ซ่ึงเป็นดชันีท่ีมีลกัษณะพิเศษ คือ เป็นหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนท่ีมีการจ่ายเงินปันผลในอตัราสูง 

สภาพคล่องสูงและมีขนาดใหญ่ซ่ึงดชันี SETHD น้ีจะสะทอ้นความเคล่ือนไหวราคาของกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่า

ตามราคาตลาดสูง สภาพคล่อง  

     หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกหลกัทรัพยเ์ขา้เป็นองคป์ระกอบของดชันี SETHD นั้น จะตอ้งเป็นหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บ

การคดัเลือกเขา้เป็นองคป์ระกอบของดชันี SET100 โดยใชห้ลกัทรัพยท่ี์มีการจ่ายเงินปันผลอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึง

พิจารณาจากขอ้มูลตามรอบบญัชียอ้นหลงั 3 ปี มีการจ่ายเงินปันผลโดยไม่รวมเงินปันผลพิเศษต่อเน่ืองกนัอยา่งนอ้ย 

3 ปี ในฐานะบริษทัจดทะเบียน คาํนวณจากอตัราส่วนการจ่ายปันผลต่อกาํไรสุทธิ โดยเฉล่ียขอ้มูล 3 ปียอ้นหลงัไม่

เกินร้อยละ 100 ในกรณีท่ีมีจาํนวนหลกัทรัพยท่ี์ผา่นเกณฑน์อ้ยกวา่ 35 หลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะดาํเนินการ

ลดจาํนวนปีท่ีพิจารณาการจ่ายปันผลต่อเน่ือง จาก 3 ปียอ้นหลงั ลดลงคร้ังละ 1 ปี ทั้งน้ี ตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 1 ปี หากยงัไม่

ครบ 30 หลกัทรัพย ์จึงจะคดัเลือกจากหลกัทรัพยท่ี์เหลือในกลุ่มลาํดบัท่ี 21 - 40 ดงักล่าว  และมีหลกัทรัพยส์าํรอง 

(Reserve List) ของดชันี SETHD คือ หลกัทรัพยล์าํดบัท่ี 31 – 35 
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วธีิการศึกษา 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

     กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของกลุ่ม SET 

High Dividend (SETHD) เป็นขอ้มูลรายไตรมาสทั้งส้ิน 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556-2560 ยกเวน้ กลุ่มอุตสาหกรรม

การเงิน (Banking) จาํนวน 6 บริษทั เน่ืองจากกลุ่มธุรกิจเหล่าน้ีมีรูปแบบการเสนองบการเงินท่ีแตกต่างไปจากกลุ่ม

อ่ืน ๆ อีกทั้งไดต้ดักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาไม่ครบถว้น จาํนวน 1 บริษทั ทาํใหข้อ้มูลตวัอยา่งท่ีจะ

นาํมาศึกษาลดจาํนวนลง จึงเก็บขอ้มูลไดท้ั้งส้ิน 23 บริษทั 460 ชุดขอ้มูล 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ทางสถิติ โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) ค่ามธัยฐาน (Median) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าตํ่าสุด 

(Minimum) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) เพ่ือใหเ้ขา้ใจลกัษณะของขอ้มูลมากข้ึน 

2. การวิเคราะห์สถิติเชิงปริมาณเพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ดว้ยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple 

Regressions) ดงัสมการต่อไปน้ี 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )=β +β +β +β +β +β0 1 2 3 4 5ROA CCC LNSize SaleGrowth CATAR CLTARit it it it it it (6) 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )=β +β +β +β +β +β0 1 2 3 4 5ROE CCC LNSize SaleGrowth CATAR CLTARit it it it it it (7) 

 

โดยท่ี  ROA  =  อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม 

ROE  =  อตัราผลตอบแทนส่วนของเจา้ของ 

  CCC  =   วงจรเงินสด 

  LNSize  = ขนาดของกิจการ 

  SaleGrowth = การเติบโตของยอดขาย 

  CATAR    = อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม 

  CLTAR     = อตัราส่วนหน้ีสินหมุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม 

  β0      =  ค่าคงท่ี 
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ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

     ผลการศึกษาในส่วนน้ีประกอบดว้ย ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ค่าสหสมัประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์ และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุโดยใช ้Fixed Effect Regression ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ผลของสถิติเชิงพรรณนาของตวัแปรท่ีใช ้แสดงไดด้งัตารางท่ี 1 ดงัน้ี 

ตวัแปรอสิระ 

     จากการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา พบวา่มีค่าสถิติดงัน้ี วงจรเงินสด (CCC) มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 230.97 วนั ค่ามธัย

ฐาน เท่ากบั 44.14 วนั ค่าสูงสุด เท่ากบั 3,238.63 วนั ค่าตํ่าสุด เท่ากบั -36.15 วนั ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 

451.45 วนั      

     ขนาดของกิจการ (Size (พนัลา้นบาท)) มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 93.91 พนัลา้นบาท ค่ามธัยฐาน เท่ากบั 15.18 พนัลา้น

บาท ค่าสูงสุด เท่ากบั 2,883.91 พนัลา้นบาท ค่าตํ่าสุด เท่ากบั 1.03 พนัลา้นบาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 

273.71 พนัลา้นบาท 

     การเติบโตของยอดขาย (SaleGrowth) มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 0.06 ลา้นบาท ค่ามธัยฐาน เท่ากบั 0.03 ลา้นบาท 

ค่าสูงสุด เท่ากบั 2.87 ลา้นบาท ค่าตํ่าสุด เท่ากบั -0.61 ลา้นบาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.28 ลา้นบาท 

     อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม (CATAR) มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 0.46 เท่า ค่ามธัยฐาน เท่ากบั 0.38 

เท่าค่าสูงสุด เท่ากบั 0.98 เท่า ค่าตํ่าสุด เท่ากบั 0.09 เท่า ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.24 เท่า 

     อตัราส่วนหน้ีสินหมุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม (CLTAR) มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 0.23 เท่า ค่ามธัยฐาน เท่ากบั 0.23 เท่า 

ค่าสูงสุด เท่ากบั 0.62 เท่า ค่าตํ่าสุด เท่ากบั 0.01 เท่า ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.11 เท่า 

ตวัแปรตาม 

     อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.66 เท่า ค่ามธัยฐาน เท่ากบั 2.28 เท่า ค่าสูงสุด 

เท่ากบั 32.34 เท่า ค่าตํ่าสุด เท่ากบั -1.92 เท่า ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 4.06 เท่า 

     อตัราผลตอบแทนส่วนของเจา้ของ (ROE) มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 7.80 เท่า ค่ามธัยฐาน เท่ากบั 4.72 เท่า ค่าสูงสุด 

เท่ากบั 80.74 เท่า ค่าตํ่าสุด เท่ากบั -6.42 เท่า ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 9.63 เท่า 
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ตารางที่ 1 ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

 

ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตวัแปร (Pairwise Correlations) 

     จากตารางท่ี 2 ผลการทดสอบพบวา่ ค่าสมับูรณ์ของค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ มีค่าไม่เกิน 

0.8 แสดงวา่ ไม่เกิดปัญหา Multicollinearity 

ตารางที่ 2 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของวงจรเงินสด (Pairwise Correlations) 

 

 

 

 

 

 

การทดสอบสมมติฐานโดยสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regression) 

     จากตารางท่ี 3 ตวัแปรท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติกบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม(ROA) ไดแ้ก่ วงจรเงินสด

(CCC) และขนาดของกิจการ(LNSize) 

     จากตารางท่ี 3 ตวัแปรท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติกบัอตัราผลตอบแทนส่วนของเจา้ของ(ROE) ไดแ้ก่ วงจรเงินสด

(CCC) การเติบโตของยอดขาย(SaleGrowth) อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม (CATAR) และ

อตัราส่วนหน้ีสินหมุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม (CLTAR) 

 

ตวัแปร ค่าเฉลีย่ ค่ามธัยฐาน ค่าสูงสุด ค่าตํา่สุด ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

CCC (วนั) 230.97 44.14 3238.63 -36.15 451.45 

Size (พนัล้านบาท) 93.91 15.18 2883.91 1.03 273.71 

SaleGrowth (ล้านบาท) 0.06 0.03 2.87 -0.61 0.28 

CATAR (เท่า) 0.46 0.38 0.98 0.09 0.24 

CLTAR (เท่า) 0.23 0.23 0.62 0.01 0.11 

ROA (เท่า) 3.66 2.28 32.34 -1.92 4.06 

ROE (เท่า) 7.80 4.72 80.74 -6.42 9.63 

CCC LN Size SaleGrowth CATAR CLTAR   

1 -0.4446 0.0269 0.3464 -0.0305 CCC 

  1 -0.1113 -0.2334 0.0075 LN Size 

    1 0.0493 0.0255 SaleGrowth 

      1 0.3733 CATAR 

        1 CLTAR 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ตวัแปรอิสระต่ออตัราผลตอบแทนของสินทรัพยร์วม (ROA) และอตัราผลตอบแทนส่วน

ของเจา้ของ (ROE) 

ตวัแปร ROA ROE 

CCC −0.00134815*** −0.00128531*** 

LNSize −0.272285*** −0.233026 

SaleGrowth 0.398252 1.43415*** 

CATAR 1.04603 −5.61548*** 

CLTAR 1.02424 17.3729*** 

Adjust R-Squared 0.061809 0.076597 

F-Statistic 0.00000233 0.0000000821 

*** นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99% 

 

สรุปผลการศึกษา 

 

     จากการศึกษา พบวา่ วงจรเงินสด (CCC) มีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสาํคญักบัอตัรา

ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมและอตัราผลตอบแทนส่วนของเจา้ของ ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยของกลุ่ม SET High Dividend (SETHD) นัน่คือ ถา้บริษทัลดระยะเวลาของวงจรเงินสดใหส้ั้นลง โดย

การลดระยะเวลาในการเกบ็เงินจากลูกหน้ี การยืดระยะเวลาในการชาํระเจา้หน้ีการคา้ และการลดระยะเวลาในการ

เกบ็สินคา้คงเหลือ โดยระบายสินคา้ออกใหเ้ร็ว จะแสดงใหเ้ห็นถึงการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพของกิจการ ส่งผล

ใหอ้ตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมและอตัราผลตอบแทนส่วนของเจา้ของสูงข้ึน ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดเก่ียวกบั

การจดัการเงินทุนหมุนเวียน กิจการตอ้งมีการวางแผนและตดัสินใจใหดี้ เพ่ือใหก้ารผลิตและจาํหน่ายเป็นไปไดอ้ยา่ง

ต่อเน่ือง ไม่สะดุด และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นายสมเกียรติ วรประสิทธิคุณ ท่ีศึกษาเก่ียวกบัผลกระทบของการ

จดัการเงินทุนหมุนเวียนท่ีมีต่อความสามารถในการทาํกาํไรของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไมข้องไทย 

     ขนาดของกิจการ (LNSize) มีความสมัพนัธ์กนัในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสาํคญักบัอตัราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพยร์วม ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของกลุ่ม SET High Dividend (SETHD) 

เน่ืองจากวา่ความสามารถในการทาํกาํไรของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมมีความแตกต่างกนั ความแตกต่างของธุรกิจนั้น

ทาํใหมี้ความตอ้งการในเงินทุนหมุนเวียนท่ีต่างกนั จึงทาํใหมี้ผลกาํไรท่ีลดลง กิจการอาจไปลงทุนในส่วนของ

สินทรัพยท์ั้งหมดเป็นจาํนวนมาก และใชเ้วลาในการรับชาํระเงินจากลูกหน้ีเป็นเวลานาน ส่งผลใหมี้ระยะเวลาของ
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วงจรเงินสดท่ียาวนาน และทาํใหอ้ตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมลดลง ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดเก่ียวกบัการบริหาร

เงินทุนหมุนเวียน  

     การเติบโตของยอดขาย (SaleGrowth) มีความสมัพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญักบัอตัรา

ผลตอบแทนส่วนของเจา้ของ ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของกลุ่ม SET High 

Dividend (SETHD) แสดงใหเ้ห็นวา่ ยอดขายเป็นปัจจยัหลกัท่ีสาํคญัในการเพ่ิมความสามารถในการทาํกาํไร หาก

กิจการมีการเติบโตของยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน จะทาํใหอ้ตัราผลตอบแทนส่วนของเจา้ของเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิด

เก่ียวกบัการจดัการเงินทุนหมุนเวียน แสดงใหเ้ห็นวา่ กิจการมีประสิทธิภาพในการบริหารงานดา้นการจดัซ้ือวตัถุดิบ

มาเพ่ือผลิตหรือซ้ือสินคา้สาํเร็จรูปและการขาย และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิริวรรณ วอ่งวีรวฒิุ และ อารมณ์ ร้ิว

อินทร์ ศึกษาถึงเงินทุนหมุนเวียน ทางเลือกและทางรอดของ SMEs ซ่ึงกล่าววา่ หากกิจการมียอดขายท่ีสูงข้ึนจะตอ้ง

ใชเ้งินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงานมากข้ึน และมีการจดัซ้ือวตัถุดิบหรือสินคา้ท่ีเพ่ิมมากข้ึนอีกเพ่ือใหเ้พียงพอต่อ

การขาย หากกิจการมีการขายสินคา้ในลกัษณะขายเงินสดนอ้ยกวา่ขายเช่ือ กิจการควรจะมีเงินสดสาํรองไวส้าํหรับ

จาํนวนลูกหน้ีท่ีสูงข้ึนอีกดว้ย  

     อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม (CATAR) มีความสมัพนัธ์กนัในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมี

นยัสาํคญักบัอตัราผลตอบแทนส่วนของเจา้ของ ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของกลุ่ม 

SET High Dividend (SETHD) แสดงใหเ้ห็นวา่ กิจการมีสินทรัพยห์มุนเวียนมากเกินไป เช่น มีสินคา้คงคลงัมาก

เกินไป ทาํใหมี้ค่าใชจ่้ายในการจดัเกบ็สินคา้ ส่งผลใหมี้วงจรเงินสดท่ียาวนาน จึงทาํใหมี้อตัราผลตอบแทนส่วนของ

เจา้ของตํ่า ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารเงินทุนหมุนเวียน 

     อตัราส่วนหน้ีสินหมุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม (CLTAR) มีความสมัพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญักบั

อตัราผลตอบแทนส่วนของเจา้ของ ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของกลุ่ม SET High 

Dividend (SETHD) นัน่คือ กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินหมุนเวียนต่อสินทรัพยร์วมสูง ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่กิจการมี

โครงสร้างทางการเงินท่ีมากจากหน้ีสินหมุนเวียนมากเม่ือเทียบกบัสินทรัพยร์วม ซ่ึงหน้ีสินหมุนเวียนเป็นแหล่งท่ีมา

ของเงินทุนท่ีมีตน้ทุนตํ่า ซ่ึงถา้เป็นหน้ีสินหมุนเวียนท่ีไดม้าจากการดาํเนินงานโดยอตัโนมติัจะไม่มีตน้ทุนทาง

การเงิน ส่งผลทาํใหกิ้จการมีอตัราผลตอบแทนส่วนของเจา้ของสูง ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารเงินทุน

หมุนเวียน 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

     บริษทัควรใหค้วามสาํคญักบันโยบายการบริหารเงินทุนหมุนเวียน โดยการลดอตัราการก่อหน้ีซ่ึงจะทาํใหมี้

ตน้ทุนทางการเงินท่ีลดลง และควรมีการตรวจสอบอตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนแต่ละรายการ และอตัราส่วน

ผลตอบแทนจากสินทรัพยซ่ึ์งเป็นอตัราท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพของการใชสิ้นทรัพยใ์นการหากาํไร โดยการ

ติดตามผลการบริหารเงินทุนหมุนเวียนวา่กิจการมีความเส่ียงตํ่า มีความคล่องตวัสูงหรือไม่ และใชก้ลยทุธ์ต่าง ๆใน
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การเพ่ิมยอดขายเพ่ือใหกิ้จการมีเงินสดหมุนเวียนเพ่ิมข้ึน ส่งผลใหมี้ความสามารถในการทาํกาํไรท่ีเพ่ิมข้ึน การ

บริหารเงินทุนหมุนเวียนใหมี้ประสิทธิภาพนั้นมีความสาํคญัต่อกิจการเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากจะส่งผลต่อสภาพ

คล่องและความสามารถในการทาํกาํไรของกิจการอีกดว้ย และตวัแปรท่ีนาํมาใชค้าํนวณนั้น สามารถหาขอ้มูลไดต้าม

ฐานขอ้มูลออนไลนท์ัว่ไป ซ่ึงอาจจะเหมาะสาํหรับนกัลงทุนในการเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย ทาํใหน้าํขอ้มูลจากการ

วิเคราะห์มาประเมินประสิทธิภาพของการบริหารเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ ซ่ึงนกัลงทุนควรคาํนึงถึงปัจจยัท่ีจะ

ส่งผลกระทบต่อการบริหารการจดัการเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่ม SETHD ไดแ้ก่ วงจรเงินสด ขนาดของกิจการ การ

เติบโตของยอดขาย อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม และอตัราส่วนหน้ีสินหมุนเวียนต่อสินทรัพย์

รวม เพ่ือเป็นขอ้มูลก่อนตดัสินใจลงทุน นอกจากน้ี นกัลงทุนสามารถนาํขอ้มูลน้ีไปวิเคราะห์ถึงความสามารถในการ

ทาํกาํไรของแต่ละกิจการ และควรคาํนึงถึงความแตกต่างของลกัษณะการดาํเนินงานของแต่ละกิจการดว้ย 
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การศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการและกาํหนดกลยุทธ์เพ่ือสร้างความ

ได้เปรียบทางการแข่งขนั กรณศึีกษา บริษทั ทรัคเครน จาํกดั 

The Study of Factors that Influent Customers in Decision-Making and The 

Strategies to Enhance Competitive Advantages. 

Case Study of Truck Crane Company 

เบญญาภา บวรจิรภัทร์* และลดัดาวลัย์ เลขมาศ** 

Benyapa Borvornjirapat* and Laddawan Lekmas** 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัความเห็นดว้ยต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการของ

บริษทั ทรัคเครน จาํกดั และหาแนวทางกาํหนดกลยุทธ์ เพ่ือเพ่ิมยอดขายและสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั มี

การนาํแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยั โดยทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง

ปริมาณ เป็นแบบสถิติบรรยาย ขอ้มูลท่ีไดม้าจากการทาํการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม วดัระดบัความคิดเห็นดา้น

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการบริษทั ทรัคเครน จาํกดั ทั้งหมด 100 ชุด ซ่ึง

ประชากรกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ ลูกคา้ปัจจุบนั 50 ราย และลูกคา้เป้าหมาย 50 ราย พบว่า ระดบั

ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่าง มีระดบัความเห็นดว้ยต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เลือกใชบ้ริการ บริษทั ทรัคเครน จาํกดั โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x� = 4.49, S.D. = 0.56) เม่ือนาํขอ้มูลมาพิจารณา

เป็นรายดา้นพบว่า ระดบัความคิดเห็นในแต่ละดา้นอยู่ในระดบัมากท่ีสุดถึงมาก โดยดา้นท่ีกลุ่มตวัอย่างมีระดบั

ความเห็นดว้ยสูงท่ีสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ (x� = 4.60, S.D. = 0.55) รองลงมา คือ ดา้นบุคคล (x�= 4.55, S.D. = 

0.50) ส่วนดา้นท่ีกลุ่มตวัอย่างมีระดบัความเห็นดว้ยตํ่าท่ีสุด คือ ดา้นสถานท่ี / ช่องทางการจดัจาํหน่าย (x� = 4.41, 

S.D. = 0.61)  

 

ABSTRACT 

The purposes of this study were to find out what's factors affecting customers to choose Truck Crane for their 

project, also to set the strategy and studied what is the strength or advantages of  Truck Crane.  
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The quantitative data was analyzed by using the theories,  researches in the past and also questionnaires by asking  

hundred of customers, divided by  50% were currently customers, and another  50% were target customers by 

following market mix  (7Ps) process. 

Result showed that most of customers agree to join the business with Truck Crane under marketing 

mix (7Ps) process, and the process was influential in decision-making of customers. (x�  = 4.49, S.D. = 0.56) The 

finding showed that 'Product' is the most influential to customers (x�  = 4.60, S.D. = 0.55). Next, 'People' who 

involved to the customers (x� = 4.55, S.D. = 0.50). Lastly, 'Place' is less influential point to customers (x� = 4.41, 

S.D. = 0.61). These finding may help company adjust strategies to meet customer's need and enhance competitive 

advantages in marketing strategies, motivating new customers and business development. 

1. บทนํา 

ในช่วงตน้ธุรกิจใหบ้ริการรถเครนยงัไม่ค่อยแพร่หลายมากนกัในวงการธุรกิจ หลงัจากนั้นการพฒันา

ทางดา้นอุตสาหกรรม การคมนาคมและสาธารณูปโภคโดยรวมของประเทศไทยมีการขยายตวัเพ่ิมมากข้ึน ทาํให้

ธุรกิจใหบ้ริการรถเครนเป็นท่ีตอ้งการของตลาดอยา่งต่อเน่ือง เหตุน้ีจึงเร่ิมมีผูป้ระกอบการทอ้งถ่ินต่างๆ หนัมาลงทุน

ซ้ือรถเครนมาใหบ้ริการเพ่ิมมากข้ึน บริษทั ทรัคเครน จาํกดั เป็นธุรกิจ SME ดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการใหบ้ริการเช่า

รถเครน รถบรรทุกติดเครน รถยก รถหวัลาก รถก่ึงพ่วง รวมถึงใหบ้ริการร้ือถอน ขนยา้ยและติดตั้งเคร่ืองจกัร 

ใหบ้ริการทั้งแบบรายวนัและรายเดือน พ้ืนท่ีใหบ้ริการทัว่ประเทศไทย ถือไดว้า่มีการใหบ้ริการท่ีครบวงจร แบบ 

One Stop Service สาํหรับธุรกิจประเภทเคร่ืองจกัรหนกั มีประสบการณ์การทาํงานกวา่ 20 ปี ทีมงานท่ีมีความ

เช่ียวชาญเป็นพิเศษ และมีมาตรฐานการทาํงานท่ีมีคุณภาพ และความปลอดภยัสูง กลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ท่ีอยู่

ในนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย ประกอบไปดว้ยธุรกิจประเภทต่าง ๆ อาทิเช่น อุตสาหกรรมแก๊ส หอ้งเยน็ 

(Food) หมอ้แปลงไฟฟ้า เตาหลอม เคร่ืองป๊ัม แม่พิมพ ์หอ้งเยน็ เคร่ืองฉีดพลาสติก ป้ันจัน่เหนือศีรษะ โรงงานผลิต 

และเคร่ืองจกัรโรงงานต่าง ๆ ธุรกิจใหบ้ริการรถเครนมีคู่แข่งขนัรายใหม่จาํนวนมากเพ่ิมเขา้มาในตลาดปัจจุบนัมี

ผูป้ระกอบการกวา่ 200 ราย กระจายอยูท่ัว่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย (สมาคมผูป้ระกอบการรถเครน) ทาํใหมี้

สภาวะการแข่งขนักนัดา้นราคาค่อนขา้งสูง และขยายส่วนแบ่งทางการตลาด ส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษทัฯ 

บริษทั ทรัคเครน จาํกดั มีส่วนแบ่งการตลาดคิดเป็น 18.09% (54,767,125.06 บาท) ของส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจใหบ้ริการ

รถเครน ผูวิ้จยัเห็นถึงความสาํคญัและผลกระทบของปัญหาท่ีเกิดข้ึน จึงมีความสนใจตอ้งการศึกษาแกไ้ขปัญหาและ

พฒันา เพ่ือสร้างแนวทางในการพฒันาธุรกิจ นาํไปสู่การสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั และเติบโตอยา่งย ัง่ยืน 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

  

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเร่ือง “การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการและกาํหนดกลยุทธ์

เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั กรณีศึกษา บริษทั ทรัคเครน จาํกดั” มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบั

ความเห็นดว้ยต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของบริษทัฯ และเพ่ือหาแนวทางกาํหนดกลยทุธ์ เพ่ือ

สร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั การศึกษาคร้ังน้ีมีการนาํวรรณกรรม งานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาใชใ้นการศึกษา

คน้ควา้ โดยมีตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543 : หนา้ 107 – 115 ) ไดก้ล่าวไวว้า่ เม่ือเรารู้วา่ลูกคา้
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กลุ่มเป้าหมายของเรามีความตอ้งการส่ิงใด เราจึงตอ้งนาํเสนอขายผลิตภณัฑน์ั้น อาจเป็นสินคา้ หรือบริการกไ็ด ้ท่ี

สามารถทาํใหลู้กคา้พึงพอใจ ผลิตภณัฑถื์อเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีผูผ้ลิตสามารถควบคุมได ้นอกจากผูผ้ลิตจะตอ้งมีความ

เขา้ใจในผลิตภณัฑแ์ละส่วนประสมปัจจยัอ่ืนเป็นอยา่งดีแลว้ ยงัตอ้งมีความเขา้ใจตลาดดว้ย เน่ืองจากตลาดมีการ

เปล่ียนแปลงอยู่บ่อย การเปล่ียนแปลงผลิตภณัฑจึ์งเป็นส่ิงหน่ึงท่ีผูผ้ลิตจะตอ้งปรับเปล่ียน ประยกุตใ์หท้นัท่วงทีให้

เขา้กบัสถานการณ์ของตลาด อีกทั้ง สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543 : หนา้ 241 – 242 ) ไดก้ล่าวไวว้่า การกาํหนดราคา

สินคา้ตอ้งพิจารณาจากปัจจยัหลายๆดา้นใหมี้ความสอดคลอ้งกนั เช่น พฤติกรรมของผูบ้ริโภค กระแสนิยม ความพึง

พอใจ วตัถุดิบ ส่วนประกอบ คุณสมบติั หรือคุณประโยชน ์เพราะการแลกเปล่ียนสินคา้และบริการจะอาศยัราคาเป็น

เคร่ืองกาํหนดมูลค่าของส่ิงนั้น ๆ การแลกเปล่ียนน้ีจะสาํเร็จกระบวนการเม่ือผูข้ายกาํหนดราคาไวแ้ละผูซ้ื้อเตม็ใจท่ี

จะจ่ายในราคาเดียวกนั  

ณฐัวฒิุ ศรีมาวงศ ์(2556) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของลูกคา้ บริษทั เป๊ียกเครน จาํกดั โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือวางแผนการขยายธุรกิจบริการรถเครนในเขตจงัหวดัลาํพูน จากการวิเคราะห์พบวา่ ทาํเลท่ีตั้งของ

บริษทัฯดี สะดวกแก่การคมนาคม ถือเป็นจุดแขง็ของบริษทั ส่วนโอกาส คือ จงัหวดัลาํพูนเป็นเขตอุตสาหกรรม

ภาคเหนือ ส่วนแบ่งทางการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการรถเครนมีนอ้ย และจากการเปรียบเทียบการแข่งขนัใน

อุตสาหกรรม บริษทั เป๊ียกเครน ในเขตจงัหวดัลาํพูน บริษทัฯมีรถเครนใหม่ ท่ีมีมาตรฐาน มีระบบควบคุมความ

ปลอดภยั และมีพนกังานขบัเครนท่ีมีประสบการณ์ มีทกัษะในการขบัเครนเป็นอยา่งดี เลือกใชก้ลยทุธ์ดา้นพนกังาน 

เนน้ท่ีพนกังานคือหวัใจสาํคญัในการใหบ้ริการ ทาํการจดัอบรมเร่ือง หวัใจการบริการ กลยทุธ์ดา้นการบริการลูกคา้ 

โดยเปิดบริการทุกวนั นาํเทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการดาํเนินงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการใหม้ากข้ึน การ

ส่งเสริมการตลาดและการประชาสมัพนัธ์ บอกถึงคุณภาพในการใหบ้ริการ เพ่ือใหธุ้รกิจเป๊ียกเครนเป็นท่ีรู้จกั และ

กลยทุธ์การจดัการการเงิน โดยการบริหารตุน้ทุนใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

เบญจวรรณ จู๋แหลมฟ้า (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาประสิทธิภาพการใหบ้ริการขนส่ง โดยรถบรรทุกใน

ภาคกลาง ของบริษทั เบญจวรรณ แอนด ์บวร ขนส่ง จาํกดั มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความคิดเห็นและประสิทธิภาพ

ของการใหบ้ริการ และปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการของบริษทั ผลการศึกษาพบวา่

ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัดา้นราคา มี คือ อตัราค่าบริการเหมาะสมเม่ือ

เทียบกบับริการท่ีไดรั้บและอตัราค่าขนส่งมีความเหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั ปัจจยัดา้นการบริการ คือ

กระบวนการดาํเนินงานท่ีมีคุณภาพ ถูกตอ้ง แม่นยาํ และตรงเวลา ปัจจยัดา้นคุณภาพของบุคลากร คือ พนกังานมี

ความชาํนาญ  และพนกังานมีสุภาพในการใหบ้ริการ ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ เคร่ืองมีและอุปกรณ์มีความ

ทนัสมยัและปลอดภยัอยา่งครบครันในการขนส่ง ดงันั้นส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ การพฒันาคุณภาพหรือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการในทุกๆดา้น เพ่ือใหลู้กคา้ท่ีมาใชบ้ริการมีความพึงพอใจสูงสุด และนาํไปสู่การเป็น

ธุรกิจท่ีย ัง่ยืนต่อไป 

พรพิมล คงฉิม (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจและความตอ้งการของลูกคา้ท่ีไดรั้บบริการ จากบริษทั 

เอม็.เอช.อี - ดีแมก (ที) จาํกดั สรุปผลวิจยัไดว้า่ ลูกคา้ท่ีไดรั้บบริการมีความพึงพอใจและมีความตอ้งการต่อการ

ใหบ้ริการของบริษทัฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง เพราะบริษทัฯ มีเกณฑก์าํหนดคุณภาพการทาํงาน การใหบ้ริการใน

ขั้นตอนต่างๆไว ้และวางแผนการดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบริษทั รวมทั้งความพร้อมของบุคลากร
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ทุกฝ่ายในบริษทั ท่ีมีการกาํหนดหลกัเกณฑก์ารประเมินบุคลากรตามลกัษณะเชิงพฤติกรรม และทาํการส่ือสารใหก้บั

ทุกฝ่ายในบริษทัไดท้ราบ เป็นท่ีเขา้ใจและเป็นกรอบการดาํเนินงานในทิศทางเดียวกนั 

 

3. วธีิการศึกษา 

 

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเร่ือง “การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการและกาํหนดกลยุทธ์

เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั กรณีศึกษา บริษทั ทรัคเครน จาํกดั” แบ่งระเบียบวิธีการศึกษาเป็น 2 ส่วน 

คือ การวิเคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมิและขอ้มูลปฐมภูมิ ดงัน้ี ขอ้มูลทุติยภูมิ เกบ็ขอ้มูลจากเอกสาร งานวิจยั ขอ้มูล

ออนไลน ์ทฤษฎี แนวคิดต่าง ๆ ท่ีนาํมาประยกุตใ์ชแ้ละอา้งอิงถึง ส่วนขอ้มูลปฐมภูมิ ทาํการเกบ็แบบสอบถามโดย

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1.กลุ่มลูกคา้ปัจจุบนั หมายถึง ลูกคา้ท่ีผา่นการใชบ้ริการกบับริษทั ทรัคเครน จาํกดั ประชากร 

บริษทั ทรัคเครน จาํกดั มีลูกคา้ปัจจุบนั ทั้งหมดจาํนวน 90 ราย กลุ่มตวัอยา่ง ผูศึ้กษานาํตารางของเครจซ่ีและมอร์

แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อา้งใน ธีรวฒิุ เอกะกลุ, 2543)  มาใชป้ระกอบในการประมาณค่าสดัส่วนขนาด

ประชากรและขนาดกลุ่มตวัอย่าง ไดจ้าํนวน 73 ราย 2.กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย หมายถึง ลูกคา้ท่ีบริษทัฯ มีความคาดหวงั

วา่สามารถเป็นลูกคา้ของบริษทัไดใ้นอนาคต เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรของลูกคา้เป้าหมาย ผูศึ้กษาจึงใช้

สูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) (Yamane, 1970 อา้งใน ธีรวฒิุ เอกะกุล, 2543)   กลุ่มตวัอยา่งสาํหรับ

การศึกษาคร้ังน้ี เน่ืองดว้ยขอ้จาํกดัดา้นเวลาของการศึกษา ผูศึ้กษาจึงเลือกเกบ็แบบสอบถามจาํนวนทั้งหมด 100 ราย 

โดยแบ่งเป็นลูกคา้ปัจจุบนั 50 ราย และลูกคา้เป้าหมาย 50 ราย ใชวิ้ธีคดัเลือกจาก แจกลูกคา้ท่ีบริษทัเขา้ไปใหบ้ริการ 

ณ หน่วยงานของลูกคา้แต่ละราย เพ่ือขอความร่วมมือในการทาํแบบสอบถาม และลูกคา้เป้าหมายท่ีสะดวกใหค้วาม

ร่วมมือในการทาํแบบสอบถาม ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จนกวา่จะครบตามจาํนวน 100 ราย ในช่วงเดือน 

ธนัวาคม 2561 – กมุภาพนัธ์ 2562  ทั้งน้ีรูปแบบของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน ประกอบดว้ย ขอ้มูลทัว่ไป

ของผูก้รอกแบบสอบถาม ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ บริการและปัจจยัหลกัของบริษทั ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นดา้นปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการของ บริษทั ทรัคเครน จาํกดั และสอบถาม

ขอ้เสนอแนะ ความคิดเห็น หลงัจากนั้นจึงทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ เป็นแบบใชส้ถิติบรรยาย โดยใชค่้า

อตัราส่วน ร้อยละ ค่าเฉล่ียกลุ่มตวัอยา่ง (Mean :  x� ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานกลุ่มตวัอยา่ง (Standard Deviation 

: S.D.)  

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการและกาํหนดกลยทุธ์เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบ

ทางการแข่งขนั กรณีศึกษา บริษทั ทรัคเครน จาํกดั ผลการศึกษาพบวา่ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทาํ

แบบสอบถาม ปัจจยัดา้นขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ลูกคา้ปัจจุบนั และลูกคา้เป้าหมาย พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนมากเป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง อายสุ่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 20 – 30 ปี ตาํแหน่ง/แผนกท่ีพบมากสุดคือ ฝ่ายจดัซ้ือ 

รองลงมา คือ วิศวกรและเจา้ของกิจการ ส่วนปัจจยัดา้นขอ้มูลสินคา้/บริการของบริษทั พบวา่ อายบุริษทัของกลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีอายปุระกอบกิจการมากกวา่ 20 ปี ส่วนใหญ่ทุนจดทะเบียน นอ้ยกวา่ 5 ลา้นบาทและไม่ไดจ้ด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดา้นประเภทอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่อยูใ่นอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัร ร้อยละ 20 รองลงมา 
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คือ ขนส่ง/Logistic ร้อยละ 13 เหลก็ ร้อยละ 11 อาหาร ร้อยละ 10 และกระจายอยูใ่นอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ดา้นการ

แข่งขนั กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด คือ ดา้นราคา ตามดว้ยดา้นคุณภาพ ดา้นการบริการ และให้

ความสาํคญันอ้ยสุด คือ ดา้นความแตกต่าง เม่ือพิจารณาดา้นระยะเวลาในการเป็นคู่คา้กบับริษทั ทรัคเครน จาํกดั 

ของกลุ่มลูกคา้ปัจจุบนัแลว้ ส่วนมากพบในช่วงระยะเวลา 6 – 10 ปี รองลงมา คือ 1 – 5 ปี ดา้นช่องทางการรับขอ้มูล

ข่าวสารของบริษทั ทรัคเครน จาํกดั ลงความเห็นให ้ช่องทาง Line มากสุด ร้อยละ 93  Facebook ร้อยละ 66 และ 

Website ร้อยละ 20 

 ระดบัความเห็นดว้ยดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการ บริษทั ทรัค

เครน จาํกดั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ ดา้นบุคคลและดา้น

กระบวนการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี/ช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และ

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ อยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความเห็นดว้ยสูงสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ/์

บริการ รองลงมา คือ ดา้นบุคคล ส่วนดา้นท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบัความเห็นดว้ยตํ่าสุด คือ ดา้นสถานท่ี/ช่องทางการ

จดัจาํหน่าย 

 ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบวา่ ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเช่นเดียวกนั โดยขอ้ท่ี กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความเห็นดว้ยสูงสุด คือ ขอ้เคร่ืองจกัร/

อุปกรณ์มีมาตรฐานความปลอดภยั (Safety) รองลงมา คือ เคร่ืองจกัร/อุปกรณ์มีหลากหลายประเภท และเคร่ืองจกัร/

อุปกรณ์มีหลากหลายขนาด ส่วนขอ้ท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบัความเห็นดว้ยตํ่าสุด คือ ดา้นเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์มีความ

ทนัสมยั และการใหบ้ริการท่ีหลากหลาย 

 ดา้นราคา กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ราคา

ค่าบริการมีความเหมาะสมกบัคุณภาพ มีระดบัความเห็นดว้ยสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ขอ้ราคาค่าบริการมีความยืดหยุน่ 

ส่วนขอ้ท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบัความเห็นดว้ยตํ่าสุด คือ ขอ้ราคาค่าบริการถูกกวา่ เม่ือเปรียบเทียบกบัเจา้อ่ืน 

 ดา้นสถานท่ี / ช่องทางการจดัจาํหน่าย กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั โดยขอ้ท่ีมีระดบัความเห็นดว้ยสูงท่ีสุด คือ ขอ้มีการใหบ้ริการ

ตลอด 24 ชัว่โมง รองลงมา คือ ขอ้สามารถคน้หาเวป็ไซต ์ไดง่้ายจาก Search engine ส่วนขอ้ท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบั

ความเห็นดว้ยตํ่าสุด คือ ขอ้ช่ือเวบ็ไซตข์องบริษทั จดจาํไดง่้าย และเวบ็ไซตข์องบริษทั ใชง้านง่าย หาขอ้มูลไดง่้าย 

 ดา้นการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบวา่ ขอ้เอกสารดา้นความปลอดภยั เช่น ปจ. ใบเซอร์ มีระดบัความเห็นดว้ยสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ขอ้มีการ

ใหบ้ริการสาํรวจหนา้งาน ใหค้าํปรึกษาก่อนการทาํงาน ส่วนขอ้ท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบัความเห็นดว้ยตํ่าสุด คือ ขอ้

การสนบัสนุนรางวลัในงานสังสรรคเ์ทศกาลปีใหม่ 

 ดา้นบุคคล กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้อยู่

ในระดบัมากท่ีสุดเช่นเดียวกนั โดยขอ้ท่ีมีระดบัความเห็นดว้ยสูงท่ีสุด คือ ขอ้พนกังานมีความรู้ ความชาํนาญ 

ประสบการณ์ รองลงมา คือ ขอ้พนกังาน มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และพร้อมท่ีจะใหบ้ริการ ส่วนขอ้ท่ีกลุ่ม

ตวัอยา่งใหร้ะดบัความเห็นดว้ยตํ่าสุด คือ ขอ้พนกังาน สุภาพ มีมารยาท และมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี 

 ดา้นกระบวนการ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ 

ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเช่นเดียวกนั โดยขอ้ท่ีมีระดบัความเห็นดว้ยสูงท่ีสุด คือ ขอ้การติดต่อประสานงานกบั

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 825



บริษทั มีความสะดวก รองลงมา คือ ขอ้การสัง่ซ้ือและการชาํระเงินของบริษทั มีความสะดวก ส่วนขอ้ท่ีกลุ่มตวัอยา่ง

ใหร้ะดบัความเห็นดว้ยตํ่าสุด คือ ขอ้การจดัทาํเอกสารทางบญัชีของ มีความถูกตอ้ง รวดเร็ว  

 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ 

ขอ้ท่ีมีระดบัความเห็นดว้ยสูงท่ีสุด คือ ขอ้การทาํงานมีมาตรฐาน และมีความปลอดภยั รองลงมา คือ ขอ้ความพร้อม

ของการแต่งกาย ส่วนขอ้ท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบัความเห็นดว้ยตํ่าสุด คือ ขอ้บริษทัมีภาพลกัษณ์ท่ีดี 

ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็น ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ท่ีมี

อิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการ บริษทั ทรัคเครน จาํกดั โดยรวมจาํแนกตามกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ระดบัความคิดเห็น 

กลุ่มตวัอย่าง  

รวม ลูกคา้ปัจจุบนั ลูกคา้เป้าหมาย 

x�  S.D. ระดบั x�  S.D. ระดบั x�  S.D. ระดบั 

1.ด้านผลติภัณฑ์/

บริการ 

4.51 0.61 

 

มาก

ท่ีสุด 

4.69 0.45 มาก

ท่ีสุด 

4.60 0.55 

 

มาก

ท่ีสุด 

2.ด้านราคา  3.98 0.72 มาก 4.87 0.33 มาก

ท่ีสุด 

4.43 0.71 มาก 

3.ด้านสถานที่ / ช่อง

ทางการจัดจําหน่าย  

4.25 0.66 มาก 4.57 0.49 มาก

ท่ีสุด 

4.41 0.61 มาก 

4.ด้านการส่งเสริม

การตลาด  

4.32 0.59 มาก 4.52 0.43 มาก

ท่ีสุด 

4.42 0.55 มาก 

5.ด้านบุคคล  4.28 0.45 มาก 4.80 0.39 มาก

ท่ีสุด 

4.55 0.50 มาก

ท่ีสุด 

6.ด้านกระบวนการ  4.33 0.47 มาก 4.76 0.43 มาก

ท่ีสุด 

4.54 0.50 มาก

ท่ีสุด 

7.ด้านลกัษณะทาง

กายภาพ  

4.37 0.54 มาก 4.66 0.47 มาก

ท่ีสุด 

4.51 0.53 มาก 

รวม 4.29 0.58 มาก 4.70 

 

0.43 มาก

ท่ีสุด 

4.49 0.56 มาก 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

สาํหรับการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการและกาํหนดกลยทุธ์เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบ

ทางการแข่งขนั กรณีศึกษา บริษทั ทรัคเครน จาํกดั โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลจากกรประเมินสถานการณ์ต่างๆ การ

วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ อุปสรรคและโอกาส ทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ขอบริษทั รวมถึงขอ้มูลจากการ

เกบ็แบบสอบถาม ทาํใหท้ราบวา่สาเหตุท่ียอดขายของบริษทัลดลง และไม่เป็นไปตามเป้านั้นมาจาก ธุรกิจเครนมี

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 826



ผูป้ระกอบการเพ่ิมข้ึนหลายราย มีการแข่งขนัสูง ถึงแมว้า่บริษทัจะมีเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ท่ีหลากหลาย มีการบริการท่ี

ครบวงจร แต่บริษทัคู่แข่งมีความสามารถในการทาํยอดขาย และไดส่้วนแบ่งทางการตลาดไป เน่ืองจากบริษทัคู่แข่ง

มีการทาํการตลาด การประชาสมัพนัธ์ท่ีดีกวา่ รวมถึงราคาค่าบริการของบริษทัคู่แข่งมีราคาท่ีตํ่ากวา่ แต่ดว้ยคุณภาพ

ของการบริการ ท่ีมีพนกังานท่ีมีความเช่ียวชาญ มีประสบการณ์และมาตรฐานความปลอดภยัต่างๆท่ีบริษทัมีอยู ่จึง

เป็นปัจจยัท่ีสนบัสนุนทาํใหลู้กคา้มาใชบ้ริการและมีความภกัดีต่อบริษทั ดงันั้นเพ่ือเป็นการหาทางเพ่ิมยอดขาย และ

สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัใหบ้ริษทั ผูศึ้กษาจึงทาํการเกบ็แบบสอบถามเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ บริษทั ทรัคเครน จาํกดั จากกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มผลการศึกษาพบวา่ ลูกคา้ปัจจุบนั ให้

ความสาํคญัเร่ืองของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ท่ีมีเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ท่ีมีหลากหลายประเภท หลากหลายขนาด 

ใหบ้ริการไดอ้ยา่งครบวงจรและรองลงมาคือเร่ืองกระบวนการ กระบวนการดาํเนินงานจะตอ้งมีความสะดวก 

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  ส่วนลูกคา้เป้าหมายใหค้วามสาํคญัเร่ืองของราคา เน่ืองจากมีบริษทัคู่แข่งขนัหลายราย 

ลูกคา้จึงสามารถทาํการเปรียบเทียบราคาค่าบริการกบับริษทัคู่แข่งไดง่้าย หากราคาค่าบริการถูกกวา่เจา้อ่ืนกจ็ะ

ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั แต่หากราคาค่าบริการของบริษทัมีความเหมาะสมกบัคุณภาพ กส็ามารถเป็นแรงดึงดูดทาํให้

ลูกคา้ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการได ้รองลงมาคือเร่ืองบุคคล นอกจากพนกังานของบริษทัจะมีทกัษะ มีความชาํนาญใน

การทาํงานแลว้ พนกังานยงัตอ้งมีความเขา้ใจในงานบริการ สามารถใหบ้ริการไดอ้ยา่งมีคุณภาพ นอกจากน้ีผล

การศึกษาขอ้มูลจากลูกคา้ปัจจุบนัยงับ่งบอกวา่เร่ืองราคาค่าบริการของบริษทั ทรัคเครน จาํกดั ลูกคา้มีความเห็นวา่

ราคาค่าบริการของบริษทัมีความเหมาะสมกบัคุณภาพการบริการ แต่ราคาค่าบริการไม่ถูกเม่ือเปรียบเทียบกบัเจา้อ่ืน 

และเร่ืองสถานท่ี/ช่องทางจดัจาํหน่าย ท่ีบริษทัจาํเป็นตอ้งทาํการปรับปรุงและพฒันา ใหลู้กคา้สามารถเขา้ถึงขอ้มูล

ข่าวสารของบริษทัไดง่้ายและสะดวก การแกปั้ญหาดงักล่าวผูศึ้กษาทาํการหาแนวทางแกปั้ญหาโดยกาํหนดเป็นกล

ยทุธ์ระยะสั้นและระยะยาว  

ระยะสั้น ใชก้ลยทุธ์เชิงแกไ้ข ทาํการส่ือสารการตลาดใหป้ระสิทธิภาพ เพ่ือขยายฐานลูกคา้ สร้างการรับรู้

ใหลู้กคา้กลุ่มใหม่ ใหมี้ความเขา้ใจในผลิตภณัฑแ์ละบริการของบริษทั รวมถึงกระตุน้ใหลู้กคา้ยงัคงนึกถึงบริษทั

ตลอดเวลา และมีความภกัดีต่อ และเน่ืองจากบริษทัไม่สามารถทาํการลดราคาเพ่ือไปสูก้บัคู่แข่งขนัได ้ในระยะยาว

จึงเลือกใชก้ลยทุธ์เชิงป้องกนั สร้างการรับรู้ใหลู้กคา้ เนน้ความคุม้ค่า ใหค้วามสาํคญัเร่ืองคุณภาพในการใหบ้ริการ 

เพ่ือใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถเพ่ิมและรักษาฐานลูกคา้ได ้มียอดขาย

เพ่ิมข้ึน มีความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและสามารถสร้างความสาํเร็จใหแ้ก่บริษทัได ้เพ่ือการเติบโตของธุรกิจอยา่ง

ย ัง่ยืน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของณฐัสิทธ์ิ รามอินทรา (2555) เพ่ือเพ่ิมยอดขาย และสร้างความไดเ้ปรียบทางการ

แข่งขนัใหดี้ข้ึน จึงกาํหนดกลยทุธ์ระดบัองคก์รเลือกใชก้ลยทุธ์การเติบโต กลยทุธ์ระดบัธุรกิจเลือกกลยุทธ์การสร้าง

ความแตกต่าง และสุดทา้ยกลยุทธ์ระดบัหนา้ท่ีเลือกกลยทุธ์ทางการตลาดโดยใชส่้วนประสมทางการตลาด โดยท่ีทั้ง 

3 กลยทุธ์ มีการนาํเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นการดาํเนินงาน และการตลาด ประชาสมัพนัธ์ผา่นช่องทางออนไลน ์

ส่วนณฐัวฒิุ ศรีมาวงศ ์(2556) ท่ีใหค้วามสาํคญักบัการบริการท่ีมีคุณภาพ ใชก้ลยทุธ์ดา้นพนกังาน เนน้เร่ืองพนกังาน

คือหวัใจสาํคญัในการใหบ้ริการ ทาํการจดัอบรมเร่ือง หวัใจการบริการ กลยทุธ์ดา้นการบริการลูกคา้ เปิดบริการทุก

วนั นาํเทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการดาํเนินงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการใหม้ากข้ึน ส่งเสริมการตลาดและ

ประชาสมัพนัธ์ เพ่ือใหธุ้รกิจเป๊ียกเครนเป็นท่ีรู้จกั และกลยทุธ์การจดัการการเงิน โดยการบริหารตน้ทุนใหเ้กิด
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ประสิทธิภาพสูงสุด เช่นเดียวกบัเบญจวรรณ จู๋แหลมฟ้า (2558) ตอ้งพฒันาปรับปรุงคุณภาพหรือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการใหบ้ริการในทุกๆดา้น เพ่ือใหลู้กคา้ท่ีมาใชบ้ริการมีความพึงพอใจสูงสุด และนาํไปสู่การเป็นธุรกิจท่ีย ัง่ยืน

ต่อไป เน่ืองจากความสมัพนัธ์ในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอยูท่ี่อตัราค่าบริการเหมาะสมเม่ือเทียบกบับริการท่ี

ไดรั้บ กระบวนการดาํเนินงานท่ีมีคุณภาพ ถูกตอ้ง แม่นยาํ และตรงเวลา รวมถึงพนกังานมีความชาํนาญ  และ

พนกังานมีสุภาพในการใหบ้ริการ และพรพิมล คงฉิม (2554) ผลการศึกษาพบวา่ ลูกคา้ท่ีไดรั้บบริการมีความพึง

พอใจและมีความตอ้งการต่อการใหบ้ริการของบริษทัฯโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง เพราะบริษทัฯ มีเกณฑก์าํหนด

คุณภาพการทาํงาน กรอบการดาํเนินงานในการใหบ้ริการขั้นตอนต่างๆมีทิศทางเดียวกนั 

 

ขอ้ดี 

- เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางในการสร้างการรับรู้ใหลู้กคา้ สามารถใหข้อ้มูล รายละเอียดงานบริการของ

บริษทัไดอ้ยา่งชดัเจน เพราะไม่วา่จะเป็นขอ้ความ รูปภาพ วีดีโอ กส็ามารทาํได ้ทาํใหลู้กคา้มีความเขา้ใจมากข้ึน ทาํ

ใหบ้ริษทัเป็นท่ีรู้จกัมากยิ่งข้ึน สามารถเพ่ิมฐานลูกคา้ของบริษทัได ้และยงัไดเ้ชิญชวนเปิดโอกาสใหบุ้คคลภายนอก

เขา้มาร่วมงานกบับริษทั 

- ลูกคา้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย สะดวก รวดเร็ว  และท่ีสาํคญัลูกคา้สามารถหาขอ้มูลไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

เพ่ิมความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน และรับ-ส่งเอกสารระหวา่งบริษทักบัลูกคา้ 

- ช่วยใหด้าํเนินงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ 

เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัราคาค่าบริการ 

-  บริษทัมีการดาํเนินงานท่ีมีคุณภาพ สามารถสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและสามารถสร้าง

ความสาํเร็จใหแ้ก่บริษทัได ้ 

 

ขอ้เสีย 

- การเลือกใชก้ลยทุธ์น้ี บริษทัจะตอ้งเสียค่าใชง้ายในการโฆษณา โปรโมท และการทาํการตลาดออนไลน์

ตอ้งใชเ้งินลงทุนค่อนขา้งสูง โดยเฉพาะ Digital Marketing 

- การนาํเสนอขอ้มูลแบบออนไลนลู์กคา้สามารถเขา้ถึงไดง่้ายและรวดเร็ว ดงันั้นหากบริษทัมีข่าว หรือการ

วิพากษวิ์จารณ์ในเชิงลบ กจ็ะส่งผลกระทบถึงภาพลกัษณ์ของบริษทัไดง่้ายและรวดเร็วเช่นกนั 

-  กลยทุธ์น้ีอาจไดรั้บเสียงวิพากษวิ์จารณ์จากพนกังาน เพราะส่งผลกระทบต่อพนกังานปฏิบติังานโดยตรง 

ท่ีจะตอ้งทาํการปรับเปล่ียนการทาํงาน ทั้งการเขา้อบรม พฒันาทกัษะ  ความรู้ ความสามารถ และกระบวนการ

ดาํเนินงานท่ีมีระบบและกฎเกณฑเ์ขา้มาควบคุม  

-  ในช่วงแรกของการเร่ิมใชม้าตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO) อาจเกิดความผิดพลาดดา้นเอกสาร

และความวุน่วายข้ึนในบริษทั เน่ืองจากความไม่เคยชิน  
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ข้อเสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการและกาํหนดกลยทุธ์เพ่ือสร้าง

ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั กรณีศึกษา บริษทั ทรัคเครน จาํกดั ในคร้ังน้ี ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ระดบัความคิดเห็นดา้นราคา และการจดัลาํดบัความสาํคญั

ดา้นการแข่งขนั ดา้นราคา เป็นดา้นท่ีลูกคา้ใหค้วามสาํคญัเป็นอยา่งมาก บริษทั ทรัคเครน จาํกดั ควรทาํการศึกษา

ราคาตลาด ทาํการเปรียบเทียบราคากบัผูป้ระกอบการรายอ่ืน หรือเพ่ิมคุณภาพการบริการใหมี้คุณภาพมากข้ึนเพ่ือ

ความเหมาะสมกบัค่าบริการ 

2. บริษทั ทรัคเครน จาํกดั ควรพฒันาดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ทาํการ

ประชาสมัพนัธ์ ผา่นส่ือ โฆษณาต่างๆ โดยการนาํเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้หเ้กิดประโยชน ์เพ่ือนาํเสนอภาพลกัษณ์ 

ผลงานของบริษทัและสร้างการรับรู้แก่บุคคลภายในและภายนอกองคก์ร หรือลูกคา้ในอนาคต  

3. บริษทั ทรัคเครน จาํกดั ควรนาํการจดัการกลยทุธ์มาใชใ้นธุรกิจ ในการวางแผน กาํหนดกลยทุธ์และ

เป้าหมายอยา่งชดัเจน เพ่ือนาํมาแกไ้ขปัญหาและปรับปรุง บริษทัฯ ใหส้ามารถบรรลุ วตัถุประสงค ์เป้าหมายของ

บริษทัไดแ้ละสามารถพฒันาองคก์รไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 
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การพฒันาการให้บริการภายในห้องฟิตเนสอย่างทั่วถงึในทุกด้านของกรมอนามัยกระทรวง

สาธารณสุข 

The development of the service in the fitness room thoroughly in all aspects,Department of 

health. 
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บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ือศึกษาหาแนวทางการพฒันาหอ้งฟิตเนสใหมี้มาตรฐานการบริการท่ีดี

และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และเพ่ือศึกษาหาแนวทางการบริหารความสมดุลของคนกบังานให้สอดคลอ้งกนั ใน

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณผูวิ้จยัไดท้าํการเก็บขอ้มูลจาก ผูเ้ขา้ใชบ้ริการฟิตเนส โดยการตอบ

แบบสอบถามแลว้นาํประเด็นท่ีน่าสนใจ ท่ีไดม้าจากการตอบแบบสอบถามมาศึกษาโดยใชแ้ผนผงัสาเหตุและผลใน

การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา  จากการวิเคราะห์พบวา่ สาเหตุของการบริการไม่ทัว่ถึงภายในหอ้งฟิตเนสเกิดจาก

กระบวนการ เน่ืองจากในขณะท่ีมีผูใ้ชบ้ริการจาํนวนมากข้ึนแต่จาํนวนผูใ้หบ้ริการยงัมีจาํนวนเท่าเดิมเพราะทางฟิต

เนสไม่เปิดรับพนกังานเพ่ิม จึงทาํใหพ้นกังานท่ีมีอยู่ไม่สามารถดูแลไดอ้ย่างทัว่ถึง จากสาเหตุของปัญหาดงักล่าว ผู ้

ศึกษาจึงเสนอแนวทางเลือกในการแกไ้ขปัญหา คือ จดัทาํการเปิดรับนกัเรียนและนกัศึกษาท่ีตอ้งการทาํงาน Part 

time มาช่วยงานในส่วนของการลงทะเบียนเขา้ใชห้อ้งฟิตเนส และการสมคัรสมาชิก เพ่ือเป็นการใหพ้นกังานท่ีคอย

ให้คาํแนะนําการใช้อุปกรณ์ได้ทาํหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี และนาํทฤษฎีคุณภาพการบริการมาใช้ โดยคาํนึงถึงการ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เป็นหลกัและทาํใหลู้กคา้ไม่ตอ้งรอคอยนานโดยทาํการจดัซ้ือผา้รัดขอ้มือซบัเหง่ือ

ท่ีเป็นเป็นสีแดงเพ่ือใหก้บัลูกคา้ท่ียงัใชเ้คร่ืองเล่นไม่ชาํนาญใส่ไวท่ี้ขอ้มือ เพ่ือเป็นสัญลกัษณ์ใหผู้ใ้หบ้ริการรับรู้วา่มี

ลูกคา้คนไหนบา้งท่ีตอ้งการใหเ้ขา้ไปแนะนาํและสาธิตการใชง้านเบ้ืองตน้ โดยจะสอบถามผูใ้ชบ้ริการก่อนท่ีจะเขา้

มาใชบ้ริการทุกคร้ัง 

คาํสาํคญั : การพฒันาการใหบ้ริการ,การบริการไม่ทัว่ถึง,ความสอดคลอ้งของคนกบังาน 
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Abstract 

This study aims to find ways to develop a fitness room to have better service standards and efficiency. 

And to study the ways of managing the balance of people and jobs in accordance with in this study, a quantitative 

research study, the researcher collected data from 200 people using fitness services. By answering the 

questionnaire and bringing interesting issues derived from the questionnaires to study by using the cause map.  

The results of the analysis of the cause of the problem from the analysis found that the cause of the service is not 

thoroughly within the fitness room due to the process. Because while there are more users, the number of service 

providers is still the same as the fitness is not open for staff Thus causing the existing staff to not be able to 

thoroughly care From the cause of such problems. The study therefore proposed a solution to the problem, namely 

the development of the environment and the quality of the equipment in the room, the fitness service to be more 

convenient to use the services of the customer as much as the drinking water service to the customer. Lockers are 

available for customers to collect items. Divide the player zone into proportions. Labeling instructions and 

warnings of how to use the exercise machine clearly and explain the benefits of using the player, allowing 

customers to learn and the disadvantages that occur when using the wrong way. 

Keyword : Service development , Service is not thorough , Consistency of people and work 

 

บทนํา 
 
 เน่ืองจากหอ้งบริการฟิตเนสของกรมอนามยัเปิดใหบุ้คลากรภายในกระทรวงรวมถึงบุคคลธรรมดาภายนอก

กระทรวงท่ีสามารถเขา้มาใชบ้ริการได ้ทาํใหมี้ผูใ้ชบ้ริการมากข้ึนและเพ่ิมข้ึนทุกปี โดยมาตรฐานของห้องฟิตเนส

แลว้ เจา้หนา้ท่ี 1 คน สามารถดูแลผูใ้ชบ้ริการไดไ้ม่เกิน 15 คน แต่ปัจจุบนัอตัราผูเ้ขา้ใชบ้ริการหอ้งฟิตเนส มีจาํนวน

ท่ีเพ่ิมข้ึนซ่ึงอตัราส่วนของผูเ้ขา้ใช้บริการกับผูดู้แลและให้บริการไม่สามารถท่ีจะให้บริการไดอ้ย่างทัว่ภึงและ

ครบถว้น (ช่วงเวลาท่ีมีผูเ้ขา้ใชบ้ริการเป็นจาํนวนมากคือเวลา 16:00 – 19:00) ดงันั้นจึงทาํใหเ้กิดปัญหาในดา้นการ

ดูแลท่ีไม่ทัว่ถึง และทาํใหเ้จา้หนา้ท่ีไม่สามารถใหค้าํแนะนาํต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแนะนาํคุณสมบติัของเคร่ืองเล่น

แต่ละช้ินและการเล่นท่ีถูกวิธีเพ่ือป้องกนัการบาดเจ็บท่ีเกิดจากการใชง้านท่ีผิดพลาดไดอ้ย่างทัว่ถึง ทาํให้ส่งผล

กระทบต่อประสิทธิภาพของการบริการหอ้งฟิตเนสลดลง จึงเป็นจุดเร่ิมตน้ในการศึกษาและแกไ้ขปัญหาน้ี 
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ทบทวนวรรณกรรม 

 

แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัคุณภาพการบริการ 

 ลิวอิสและบูม (Lewis, and Bloom, 1983) ไดใ้ห้คาํนิยามของคุณภาพการใหบ้ริการว่าเป็นส่ิงท่ีช้ีวดั

ถึงระดบัของการบริการท่ีส่งมอบโดยผูใ้หบ้ริการต่อลูกคา้หรือผูรั้บบริการว่า สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเขาได้

ดีเพียงใด การส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพ(deliveringservicequality) จึงหมายถึง การตอบสนองต่อผูรั้บบริการบน

พ้ืนฐานความคาดหวงัของผูรั้บบริการๆ 

 ครอสบ้ี (Crosby, 1988: 15) กล่าวไวว้า่ คุณภาพการใหบ้ริการหรือ “service quality” นั้น เป็นแนวคิด

ท่ีถือหลกัการการดาํเนินงานบริการท่ีปราศจากขอ้บกพร่อง และตอบสนองตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริการ และ

สามารถท่ีจะทราบความตอ้งการของลูกคา้หรือผูรั้บบริการไดด้ว้ย 

แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 

 กระบวนการการตดัสินใจซ้ือ 5 ขั้นตอนของผูบ้ริโภค คอทเลอร์ (Kotler, 1997) 

1. การรับรู้ปัญหา (Problem recognition) การรับรู้ความตอ้งการภายในของตนเองอาจเกิดจากส่ิงกระตุน้จากภายใน

และภายนอก เช่น ความหิว ความกระหาย ซ่ึงรวมถึงความตอ้งการทางการกาย (Physiological needs) และความ

ตอ้งการท่ีเป็นความปรารถนา อนัเป็นความตอ้งการดา้นจิตวิทยา  

2. การคน้หาขอ้มูล (Information search) ถา้ความตอ้งการถูกกระตุน้มากพอ และส่ิงท่ีสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการอยูใ่กลผู้บ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะดาเนินการคน้หาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งมากข้ึน 

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives) เม่ือผูบ้ริโภคไดข้อ้มูลจะเกิดความเขา้ใจและประเมินทางเลือก

ต่างๆ กระบวนการประเมินไม่ใช่ส่ิงท่ีง่ายและไม่ใช่กระบวนการเดียวท่ีใชก้บัผูบ้ริโภคทุกคนและไม่ใช่เป็นของผูซ้ื้อ

คนใดคนหน่ึงในทุกสถานการณ์การซ้ือ 

4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) การประเมินพฤติกรรมจะช่วยให้ผูบ้ริโภคกาํหนดความพอใจระหว่าง

ผลิตภณัฑต่์างๆท่ีเป็นทางเลือกทัว่ๆไป ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑท่ี์เขาชอบมากท่ีสุด 

5.  พฤติกรรมหลังการซ้ือ (Post-purchase behavior) หลังจากซ้ือและทดลองผลิตภัณฑ์ไปแล้ว ผูบ้ริโภคจะมี

ประสบการณ์เก่ียวกบัความพอใจหรือไม่พอใจผลิตภณัฑก์ารคาดคะเนของผูบ้ริโภคจากแหล่งข่าวสาร พนกังานขาย 

และแหล่งติดต่อส่ือสารอ่ืนๆ ถา้บริษทัโฆษณาสินคา้เกินความเป็นจริง ผูบ้ริโภคจะตั้งความหวงัไวสู้งและเม่ือไม่

เป็นไปตามท่ีคาดหวงัจะเกิดความไม่พอใจ ซ่ึงจาํนวนความไม่พอใจข้ึนอยู่กบัขนาดของความแตกต่างระหวา่งความ

คาดหวงัและการปฏิบติัจริงของผลิตภณัฑป์ระสบการณ์เก่ียวกบัตราสินคา้มีผลกระทบท่ีสําคญัต่อความชอบและ
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ความภกัดีต่อตราสินคา้ ถา้ตราสินคา้ท่ีซ้ือสร้างความไม่พอใจใหแ้ก่ผูซ้ื้อ ผูซ้ื้อจะมีทศันคติไม่ดีต่อตราสินคา้ และอาจ

เลิกซ้ือผลิตภณัฑไ์ปเลย 

แนวคิดและทฤษฎแีผนผงัสาเหตุและผล (Fish bone diagram) 

 แผนผงัสาเหตุและผลเป็นแผนผงัท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัญหา (Problem) กบัสาเหตุทั้งหมดท่ี

เป็นไปไดท่ี้อาจก่อใหเ้กิดปัญหานั้น (Possible Cause) เราอาจคุน้เคยกบัแผนผงัสาเหตุและผลในช่ือของ "ผงักา้งปลา 

(Fish Bone Diagram) " เน่ืองจากหนา้ตาแผนภูมิมีลกัษณะคลา้ยปลาท่ีเหลือแต่กา้ง หรือหลายๆ คนอาจรู้จกัในช่ือ

ของแผนผงัอิชิกาว่า (Ishikawa Diagram) ซ่ึงไดรั้บการพฒันาคร้ังแรกเม่ือปีค.ศ. 1943 โดย ศาสตราจารยค์าโอรุ อิชิ

กาวา่ แห่งมหาวิทยาลยัโตเกียว 

วตัถุประสงคก์ารใช ้

1. เพ่ือหาสาเหตุของปัญหา 

2. เพ่ือจดักลุ่มหรือประเภทสาเหตุของปัญหา 

3. เพ่ือระดมความคิดของพนกังานในแต่ละหนา้ท่ีงานเพ่ือคน้หาสาเหตุร่วมกนั 

แนวคิดและทฤษฎนิียามเกีย่วกบัการบริการ 

 สุมนา อยู่โพธ์ิ (2532 อา้งถึงใน กิตติพฒัน์ อินทรนิโลดม, 2544, หน้า 18) กล่าวว่าการบริการ 

หมายถึง กิจกรรม ประโยชนห์รือความพึงพอใจ ซ่ึงไดเ้สนอเพ่ือขาย หรือกิจกรรมท่ีจดัรวมกนัขายบริการ 

 พรเทพ ปิยวฒันาเมธา (2536, หนา้ 58) กล่าวว่า การใหบ้ริการ หมายถึง การใหลู้กคา้ในส่ิงท่ีลูกคา้

ตอ้งการในเวลาท่ีเขาตอ้งการและในแบบท่ีเขาตอ้งการ 

 สุจิตรา ขานิวิกยก์รณ์ (2538 อา้งถึงใน ศรัณย ์ทิพยบ์ารุง, 2544, หนา้ 6) กล่าวว่าการบริการ หมายถึง 

การกระทา หรือการปฏิบติัอนัแสดงออกในรูปแบบของความสะดวกสบายความปลอดภยั เช่น การคมนาคม การ

ส่ือสาร การประกนัภยั ซ่ึงไม่มีผูใ้ดสามารถจบัตอ้งได ้

 จินตนา บุญบงการ (2539, หนา้ 7 - 8) ไดนิ้ยามคาวา่ “บริการ” คือ ส่ิงท่ีจบัสมัผสั แตะตอ้งไดย้ากและ

เส่ือมสูญหายไปไดง่้าย บริการจะทาข้ึนทนัทีและส่งมอบใหผู้รั้บบริการทนัที หรือเกือบทนัที 

 วลัดา บินซาเวน็ (2543, หนา้ 9) กล่าววา่ การบริการเป็นส่ิงท่ีไม่มีตวัตนเป็นเร่ืองของความพอใจเป็น

นามธรรมจบัตอ้งไม่ได ้ซ่ึงมีลกัษณะแตกต่างจากสินคา้ท่ีเป็นรูปธรรม ตามแนวคิดทางดา้นการบริการ ลกัษณะท่ีผู ้

ใหบ้ริการมีความตั้งใจกระทา หรือปฏิบติัให้ลูกคา้ในขอบเขตท่ีแน่นอนและทาอย่างให้ประสบความสาเร็จนั่นคือ 

ทาใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุดตามความคาดหวงัหรือมากกวา่ความคาดหวงัของลูกคา้ 
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วธีิการศึกษา 

 การศึกษาโดยใชแ้บบสอบถามกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือผูท่ี้มาใชบ้ริการฟิตเนสกรม

อนามยัทั้งบุคลากรภายนอกและภายในโดยจะเลือกเก็บขอ้มูลกบัผูท่ี้เขา้ใชบ้ริการในช่วงเวลาตั้งแต่ 16 : 00 – 19 : 00 น เน่ือง

ดว้ยเวลาในการเกบ็แบบสอบถามท่ีจาํกดั จึงทาํการเกบ็แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง 200 ชุด 

 1.เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม โดยมีเน้ือหาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1 : ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2 : แบบสอบถามเก่ียวกบัมาตรฐานฟิตเนสกรมอนามยัในหลายๆดา้น  

ส่วนท่ี 3 : การตดัสินใจมาใชบ้ริการฟิตเนสกรมอนามยั  

ทั้งน้ีแบบสอบถามประเมินโดยใชม้าตราวดัแบบ 5-point Likert Scale อา้งอิงจาก 

 จิตวิมล สัตยรังสรรค ์(2556) โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามประเมินถึงระดบัความเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยและไม่แน่ใจ แบ่งเป็น

คะแนน 5 ระดบั ดงัน้ี 

 5หมายถึง มีความคิดเห็นดว้ยมากท่ีสุด 

 4 หมายถึง มีความคิดเห็นดว้ยมาก 

 3  หมายถึง มีความคิดเห็นดว้ยปานกลาง 

 2  หมายถึง มีความคิดเห็นดว้ยนอ้ย 

 1หมายถึง มีความคิดเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

 การศึกษาโดยใชแ้บบสัมภาษณ์ หลงัจากท่ีไดห้ัวขอ้สําคญัท่ีเป็นปัญหาหลกัจากการเก็บรวบรวม

แบบสอบถามจึงนาํขอ้มูลท่ีไดม้าสอบถามในแบบสัมภาษณ์ บทสัมภาษณ์มีลกัษณะเป็นคาํถามปลายเปิด เพ่ือใหไ้ด้

ขอ้มูลท่ีแทจ้ริง กลุ่มตวัอย่างของการสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผูใ้หบ้ริการภายในหอ้งฟิตเนสท่ีปฏิบติังาน
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ช่วงเวลา (11:00 – 19:00) 1 คน และผูม้าใชบ้ริการฟิตเนสจาํนวน 10 คน โดยกลุ่มตวัอย่าง 10 คนเป็นผูท่ี้เขา้ใช้

บริการฟิตเนสอยู่เป็นประจาํและเป็นสมาชิกของฟิตเนส ซ่ึงจะทาํใหผู้จ้ดัทาํวิจยัไดม้าซ่ึงขอ้มูลเชิงลึกและปัญหาท่ี

แทจ้ริงของฟิตเนส   

ผลการศึกษาและอภิปราย 

จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ พบว่า สาเหตุของปัญหาการดูแลหอ้งฟิต

เนสไดไ้ม่ทัว่ถึงมีสาเหตุจากหลายๆดา้นดงัน้ี 

ด้านสภาพแวดล้อม  

โดยปัญหาหลกัของดา้นน้ีมาจากบรรยากาศท่ีไม่เหมาะสมกบัการออกกาํลงักาย เน่ืองจากสถานท่ีท่ีคบัแคบ 

และมีจาํนวนผูใ้ชบ้ริการเป็นจาํนวนมากจึงทาํใหอ้ากาศภายในหอ้งฟิตเนสไม่ถ่ายเท และอุปกรณ์ออกออกกาํลงักาย

ท่ีตั้งชิดกนัจนเกินไปทาํใหอ้อกกาํลงักายไดไ้ม่สะดวก 

ด้านอุกรณ์  

 อุปกรณ์มีไม่เพียงพอต่อผูใ้ชบ้ริการเน่ืองจากมีผูใ้ชบ้ริการเพ่ิมข้ึนเป็นจาํนวนมากจึงทาํใหเ้กิดปัญหาในเร่ือง

อุปกรณ์และส่งผลต่อการรอคอยท่ีจะเล่นเคร่ืองเล่นต่อ ในบางคร้ังผูท่ี้เล่นเคร่ืองเล่นเสร็จแลว้กไ็ม่รีบลุกใหค้นถดัมา

เล่นจึงทาํใหเ้กิดการรอคอยท่ีนานข้ึนอีก  

 อุปกรณ์ท่ีชาํรุดไวกวา่ปกติเน่ืองจากการใชง้านท่ีผิดวิธีของผูใ้ชบ้ริการเน่ืองมาจากปัญหาในดา้นการบริการ

ท่ีไม่ทัว่ถึงและไม่สามารถใหค้าํแนะนาํไดค้รบทุกคน  

ด้านกระบวนการ 

 เป็นปัญหาภายในขององคก์ร หลกัๆคือเร่ืองงบประมาณในการจา้งงานท่ีสามารถจา้งพนกังานไดเ้พียงแค่ 1 

ตาํแหน่ง จึงทาํใหพ้นกังานท่ีดูแลและใหบ้ริการหอ้งฟิตเนสมีจาํนวนงานท่ีเยอะ และจากท่ีไดส้ัมภาษณ์พนกังานให้

สมัภาษณ์วา่มีหนา้ท่ีและภาระงานท่ีหนกัมากและไม่เหมาะสมกบัเงินเดือนและสวสัด์ิการท่ีไดรั้บเพราะเป็นพนกังาน

สญัญาจา้งรายปี และไม่มีความกา้วหนา้ในการงาน งานหนกัข้ึนแต่ตาํแหน่งงานเท่าเดิม 
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สรุปผลการศึกษา 

 จากสาเหตุท่ีทาํใหก้ารบริการภายในห้องฟิตเนสดูแลไดไ้ม่ทัว่ถึงนั้นเกิดจากกระบวนการภายในเป็นหลกั

ทั้งในเร่ือง งบประมาณในการพฒันาหอ้งฟิตเนส และการจา้งงานจึงทาํให้ประสิทธิภาพของการบริการไม่เป็นไป

ตามท่ีผูใ้ชบ้ริการคาดหวงั ผูวิ้จยัจึงเลือกแนวทางการแกไ้ขท่ี 1 คือ จดัทาํการเปิดรับนกัเรียนและนกัศึกษาท่ีตอ้งการ

ทาํงาน Part time มาช่วยงานในส่วนของการลงทะเบียนเขา้ใชห้อ้งฟิตเนส และการสมคัรสมาชิก เพ่ือเป็นการ

ให้พนกังานท่ีคอยให้คาํแนะนาํการใชอุ้ปกรณ์ไดท้าํหนา้ท่ีอย่างเต็มท่ี และนาํทฤษฎีคุณภาพการบริการมาใช ้โดย

คาํนึงถึงการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เป็นหลกัและทาํให้ลูกคา้ไม่ตอ้งรอคอยนานโดยทาํการจดัซ้ือผา้รัด

ขอ้มือซบัเหง่ือท่ีเป็นเป็นสีแดงเพ่ือให้กบัลูกคา้ท่ียงัใชเ้คร่ืองเล่นไม่ชาํนาญใส่ไวท่ี้ขอ้มือ เพ่ือเป็นสัญลกัษณ์ให้ผู ้

ให้บริการรับรู้ว่ามีลูกคา้คนไหนบา้งท่ีตอ้งการให้เขา้ไปแนะนาํและสาธิตการใช้งานเบ้ืองต้น โดยจะสอบถาม

ผูใ้ชบ้ริการก่อนท่ีจะเขา้มาใชบ้ริการทุกคร้ัง 

ข้อเสนอแนะ 
 

 จากสาเหตุการใหบ้ริการท่ีไม่ทัว่ถึงภายในฟิตเนส อาจก่อใหเ้กิดความไม่พอใจในการบริการจากลูกคา้ท่ีเขา้

มาใชบ้ริการและลูกคา้อาจไม่กลบัมาใชบ้ริการอีกในอนาคต ดงันั้นหน่วยงานควรเพ่ิมงบประมาณในดา้นการพฒันา

ห้องฟิตเนสโดยการเปิดสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้เร่ืองวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ใหบ้ริการเพ่ือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนและพฒันาหอ้งฟิตเนสเพ่ือลดปัญหาการร้องเรียนเร่ืองการบริการและเพ่ิมความ

ประทบัใจใหก้บัผูท่ี้มาใชบ้ริการ  
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ภาคผนวก 

Table 1 ตารางแสดงอตัราเปรียบเทียบการใชบ้ริการหอ้งฟิตเนส เพศ ชาย/หญิง 2559 – 2561 

เดือน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

มกราคม 562 446 1,422  1,340 

กมุภาพนัธ์ 398 463 1,511 1,290 

มีนาคม 458 475 1,350 1,400 

เมษายน 425 463 1,410 1,410 

พฤษภาคม 560 441 1,670 1,630 

มิถุนายน 480 470 1,534 1,716 

กรกฎาคม 412 435 1,500 1,824 

สิงหาคม 396 487 1,390 2,006 

กนัยายน 385 446 1,400 1,930 

ตุลาคม 453 488 1,696 1,860 

พฤศจิกายน 470 496 1,342 1,665 

ธนัวาคม 318 470 1,210 1,253 

รวม/ปี 5,317 คร้ัง 5,580 คร้ัง 17,435 คร้ัง 19,324 คร้ัง 
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Figure 1 แสดงสาเหตุของปัญหาโดยแผนผงัสาเหตุและผล 
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การกาํหนดกลยุทธ์ในการแข่งขนัของธุรกจิร้านขายอปุกรณ์ก่อสร้าง 

กรณศึีกษา ร้านสุขเสริม 

Determining the competitive strategy of the construction equipment store business 

Case study of Suk Serm Shop 
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บทคดัย่อ  

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความเป็นไปไดใ้นการกาํหนดกลยทุธ์ในการแข่งขนัของ

ธุรกิจร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างกรณีศึกษา ร้านสุขเสริม การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ หาแนวทางเลือกกลยุทธ์

ท่ีเหมาะสมกบับริษทั โดยการสาํรวจความพึงพอใจและพฤติกรรมการศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ เก็บขอ้มูล

ปฐมภูมิโดยสัมภาษณ์เจา้ของร้านและแจกแบบสอบถามใหลู้กคา้หลกัจาํนวน 59 ราย โดยแบ่งเป็ยช่างก่อสร้าง 41 

ราย และกลุ่มเจา้ของบา้น 18 ราย โดยวิเคราะโดยใช ้Five Force Model และนาํมาวิเคราะหฺสภาพแวดลอ้มภายใน – 

ภายนอกโดย SWOT หลงัจากนั้นนาํมาสร้างกลยุทธ์โดย TOWS Matrix ผลการศึกษาพบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่ท่ีเป็น

ช่างวสัดุก่อสร้างจะมาใชบ้ริการร้านสุขเสริมมากว่าร้านวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ต่างจากกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นเจา้ของบา้น 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชายร้อยละ 77.97 และเป็นเพศหญิงร้อยละ 22.03 อายขุองผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 31-40 ปี และ 21-30ปี รองลงมา รายไดข้องผูต้อบแบบสอบถามอยู่ในช่วง  

15,001 – 30,000 บาท และ 10,000 – 15,000 บาท รองลงมาอาชีพของกลุ่มตวัอย่างเป็นอาชีพ รับจา้งทัว่ไป คิดเป็น

ร้อยละ 70.58 สถานท่ีอยู่อาศยัของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ แฟลตหรืออาพาร์ตเมน้ตคิ์ดเป็นร้อยละ 40.67 สินคา้ ใน

ดา้นพฤติกรรมลูกคา้ส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้ฮาร์ดแวร์ เคร่ืองมือช่าง คิดเป็นร้อยละ 31.25 รองลงมาคือ อุปกรณ์ไฟฟ้า 

อุปกรณ์ประปา คิดเป็นร้อยละ 23.21 ในดา้นความพึงพอใจ ค่าเฉล่ียรวมทุกดา้นมีคะแนนท่ีใกลเ้คียงกนั  ร้านสุข

เสริมจะไดเ้ปรียบในดา้นของ ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัร้านคา้ และทาํเลท่ีตั้งของร้านอยู่ใกลก้บัแหล่งก่อสร้าง หรือ

แหล่งชุมชน ส่วนร้านวสัดุก่อสร้างแบบสมยัใหม่ จะไดเ้ปรียบในดา้น ความทนัสมยั และมี ความหลากหลาย ,มี

บริเวณท่ีจอดรถเพียงพอสําหรับการรอรับ สินคา้และการขนถ่ายสินคา้ และภายในร้านมีการจดัวางสินคา้อย่าง

เหมาะสม กลยทุธ์ท่ีใชน้าํมาแกปั้ญหา คือ Strategic Management เพ่ือเพ่ิมยอดขายและกาํไนใหสู้งข้ึน 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to examine the possibility in developing the competitive business strategies 

in the construction equipment business, a case study from Serm Sook Shop. This study focused on investigating a 

suitable business strategy by quantitative research methodology. In the data collection, primary data was collected 

by interviewing the owner of Serm Sook Shop and distributing the questionnaires to 59 customers. The customers 

were divided into 2 groups which are 41 construction officers and 18 house owners. In the data analysis, Five 

Force Model was applied to analyze the internal environment. For in the external environment, SWOT analysis 

was used. Then TOWS Matrix was created for developing business strategies. The results shows that most 

customers who are construction officers tend to choose Serm Sook Shop more than convenient construction shop 

which are different from house owners. In the participants, 77.97% are male and 22.03% are female. Most 

participants are 31-40 and 21-30 years old. The income of participants are 15,001-30,000 THB and 10,000-15,000 

THB. The main occupations of participants are general employees which are 79.58%. The participants normally 

live in flat or apartment (40.67%). In the terms buying behaviors, the participants normally buy hardware and 

spare-parts which are 31.25% followed by electrical and plumbing equipment (23.21%). In the average score, 

Serm Sook Shop gain a business competitive advantage in relationship with customers and location which is near 

the construction site and community. However, convenient construction shop, it has a business competitive 

advantage in trends, varieties, parking lots for logistics and well-presented shelf. From this study, the strategy that 

can solve the problem and increase the profits is strategic management 

 

บทนํา 

แนวโนม้ท่ีเกิดข้ึนพบว่าธุรกิจร้านขายวสัดุก่อสร้างมีสภาวะการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนเน่ืองจากร้านคา้รายใหญ่มี

การขยายสาขาอย่างต่อเน่ือง และยงัมีการปรับโมเดลธุรกิจให้ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละพ้ืนท่ี การ

ปรับเปล่ียนของพฤติกรรมของผูบ้ริโภคคท่ีนิยมซ้ือสินคา้จากร้านคา้วสัดุก่อสร้างแบบสมยัใหม่ (Modern Trade) 

มากข้ึน ในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา (ปี พ.ศ.2559 - 2561) ยงัมีปัจจัยสนับสนุนมาจากการท่ีผูบ้ริโภคชอบความ

สะดวกสบายและตอ้งการความหลากหลายของสินคา้ ทาํใหห้นัมาซ้ือสินคา้จากร้านคา้ประเภท Modern Trade มาก

ข้ึนอีกทั้งบางส่วนมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมหันมาตกแต่งบา้นด้วยตนเอง (DIY: Do It Yourself) ทาํให้สินคา้

เก่ียวกบับา้นเป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภครายยอ่ยมากข้ึน 

ร้านสุขเสริมเป็นร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง ก่อตั้งเม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553  ดว้ยเงินลงทุน 3,000,000 

บาท ลกัษณะของธุรกิจเป็นการทาํธุรกิจแบบครอบครัว  เป็นการลงทุนจากผูค้า้ส่งเพ่ือมาคา้ปลีกและใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มี

มาตรฐานมีสินคา้ท่ีครบวงจร ร้านสุขเสริม ประกอบดว้ย อาคารพาณิชย ์2 คูหา คือ อาคารสาํนกังาน 2 หลงั 2 ชั้น  

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 841



และตวัโกดงั 1 หลงั  สินคา้ท่ีขายประกอบดว้ย 1. กลุ่มงานไฟฟ้าและอุปกรณ์ 2.กลุ่มปนูซเีมนต ์และผลติภณัฑ์

คอนกรตี 3.กลุ่มระบบประปา และสุขาภบิาล 4.กลุ่มวสัดุปูพื้นและผนัง 5.กลุ่มสแีละเคมภีณัฑ ์6.กลุ่ม

หลงัคา 7.กลุ่มเครือ่งมอืช่างและอุปกรณ์ 8.กลุ่มเหลก็ 9.กลุ่มไม ้ประตูและหน้าต่าง ลูกคา้หลกั คือ ช่างวสัดุ

ก่อสร้าง   ปัจจุบนัลูกคา้มีการเปล่ียนพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ท่ีเปล่ียนไปเพราะร้านคา้วสัดุก่อสร้างแบบสมยัใหม่ 

(Modern Trade) มีสินคา้ใหเ้ลือกมากกวา่รวมไปถึงการท่ีซ้ือสินคา้ท่ีเดียวแต่ไดข้องท่ีตอ้งการทั้งหมดและสามารถใช้

บตัรเครดิตในการจ่ายได ้รวมไปถึงการผ่อนสินคา้ แต่ร้านคา้วสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมแบบร้านเสริมสุข ในบางคร้ัง

อาจมีสินคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งการไม่ครบและไม่สามารถซ้ือสินคา้จบภายในท่ีเดียว จึงอาจเป็นสาเหตุท่ีลูกคา้เปล่ียน

พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ ทาํใหย้อดขายและกาํไรลดลงอยา่งต่อเน่ือง   

 

 

 

 

 

 

 

 

          ท่ีมา: สมัภาษณ์เจา้ของร้านสุขเสริม , 24 ต.ค. 2561 

  หากทางร้านเสริมสุขไม่สามารถปรับกลยทุธ์ใหเ้หมาะสม ต่อไป คู่แข่งท่ีเป็นร้านคา้สมยัใหม่ เช่น โฮมโปร 

และไทวสัดุ ท่ีมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองก็จะทาํใหร้้านสุขเสริมมีส่วนแบ่งทางการตลาดในพ้ืนท่ีลดนอ้ยลงและถา้ใน

ระยะยาวหากร้านสุขเสริมไม่มีการปรับปรุงหรือพฒันาอาจส่งผลใหป้ระสบปัญหาการขาดทุนและอาจจะตอ้งปิด

กิจการลงในอนาคต 

วตัถุประสงคก์ารศึกษาน้ีเพ่ือ  

1. เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนัของคู่แข่งท่ีเป็นร้านคา้สมยัใหม่  

2. เพ่ือสาํรวจพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ 

3. เพ่ือนาํเสนอกลยทุธ์เพ่ือสร้างความสามารถทางการแข่งขนั 
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แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

             การศึกษาน้ีใช ้แนวคิด ทฤษฎี ดงัต่อไปน้ี 

 ทฤษฎีการจดัจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก

และการดาํเนินงานของกิจการ เพ่ือใหกิ้จการบรรลุเป้าหมายท่ีองคก์รกาํหนดไว ้ซ่ึงจะส่งผลใหอ้งคก์รมีความ

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและสามารถทาํไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (ก่ิงพร ทองใบ, 2557) ไดก้ล่าววา่การศึกษาและ

วิเคราะห์และการดาํเนินงานของธุรกิจ เพ่ือใหธุ้รกิจบรรลุเป้าหมายท่ีองคก์รกาํหนดไว ้ซ่ึงจะส่งผลใหอ้งคก์รมีความ

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและสามารถทาํไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยการกาํหนดกลยุทธ์จะเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัภายใน

(จุดแขง็,จุดอ่อน) และปัจจยัภายนอก(โอกาส,อุปสรรค)  ทั้งน้ีจะครอบคลุมไปถึงสภาพแวดลอ้มในการดาํเนินงาน

เพ่ือกาํหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจและเป้าหมายของธุรกิจ และจาํเป็นตอ้งศึกษาเพ่ือหาทางเลือกของกลยทุธท่ีเหมาะกบั

ธุรกิจในระหวา่งท่ีดาํเนินกลยทุธ์จะตอ้งกาํหนดเป้าหมายและความตอ้งการท่ีชดัเจน โดยผา่นนโยบายการวางแผน

และดาํเนินงาน การจูงใจพนกังาน รวมไปถึงการสรรหาทรัพยากร เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีองคก์รตั้งไว ้

การควบคุมกลยทุธ์จะเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดกฎเกณฑ ์การติดตาม การตรวจสอบ และประเมินวา่เป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีวางไวห้รือไม่ทั้งระยะสั้นและระยะยาว หากมีปัญหาเกิดข้ึน จาํเป็นตอ้งปรับปรุงแกไ้ขหรือพฒันา เพ่ือให้

ธุรกิจมีขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและลดขอ้เสียเปรียบใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

 ทฤษฎีการวเิคราะห์ประสมทางการตลาด (Marketing Mix 4P) ใชส้าํหรับการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแขง็ของ

ผลิตภณัฑแ์ละบริการในดา้นการตลาด เพ่ือกาํหนดทิศทางและวางกลยทุธ์ Kotler (1997) ไดก้ล่าวไวว้า่ ส่วนประสม

ทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตวัแปรหรือเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมไดบ้ริษทัมกัจะ

นาํมาใชร่้วมกนัเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจและความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายแต่เดิมส่วนประสมการ

ทางตลาดจะมีเพียงแค่ 4 ตวัแปรเท่านั้น (4Ps) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) สถานท่ีหรือช่องทางการจดั

จาํหน่ายผลิตภณัฑ ์(Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ศิริวรรณ เสรีรัตน,์ ปริญ ลกัษิตานนทแ์ละ ศุภร เสรี

รัตน ์(2541) ไดก้ล่าวไวว้า่ แนวความคิดเก่ียวกบักลยทุธ์การตลาดสาํหรับธุรกิจการใหบ้ริการ (Market Mix) ใน

หนงัสือการบริหารการตลาดยคุใหม่นั้น ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ (Buying Decision Process) จะเป็นลาํดบัขั้น 

 ทฤษฎีความพงึพอใจ (Customer Satisfaction) คือการทาํใหค้วามรู้สึกของลูกคา้หรือผูม้าใชบ้ริการ พอใจ

และประทบัใจตามท่ีตั้งไว ้หรือมากกวา่ท่ีตั้งไว ้Mullins (1985) ไดเ้สนอแนวคิดในการสร้างความพึงพอใจในบริการ

ไดแ้ก่ 

1. การใหบ้ริการท่ีเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง การใหบ้ริการกลุ่มป้าหมายทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั ใช้

กฎระเบียบและมาตรฐานการใหบ้ริการเดียวกนั 

2.การใหบ้ริการท่ีตรงเวลา (Timely Service) หมายถึงการใหบ้ริการท่ีตรงเวลาโดยเฉพาะอยา่งยิ่งบริการของภาครัฐท่ี

ตอ้งปฏิบติังานใหต้รงเวลา 
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3.การใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การใหบ้ริการดา้นวสัดุอุปกรณ์สถานท่ี เวลา อยา่งเพียงพอ

เหมาะสม นอกจากดา้นปริมาณท่ีเพียงพอแลว้บริการท่ีใหแ้ก่ กลุ่มเป้าหมาย ตอ้งมีคุณภาพดีดว้ย 

4.การใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Service)หมายถึง การใหบ้ริการตลอดเวลา ไม่วา่จะมีปัญหาเกิดข้ึนกต็าม 

5.การใหบ้ริการอยา่งกา้วหนา้ (Progressive Service) หมายถึงการใหบ้ริการท่ีมีการพฒันาคุณภาพและความสามารถ 

มี เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัสนองความตอ้งการของประชาชนอยูเ่สมอ 

 ทฤษฎีพฤตกิรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค เพ่ือการคน้หาหรือวิจยั

เก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค ทั้งท่ีเป็นบุคคลและกลุ่มทาํใหท้ราบถึงลกัษณะความตอ้งการและ

พฤติกรรมการซ้ือ การใช ้การเลือกบริการ เพ่ือท่ีจะนาํมากาํหนดกลยุทธ์ ศิริวรรณและคณะ (2546) ไดใ้หค้วามหมาย

ของการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภควา่เป็นการคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรม การซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค

เพ่ือใหท้ราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือ การใช ้การเลือกใชบ้ริการ แนวคิดหรือประสบการณ์ท่ี

จะทาํใหผู้บ้ริโภคพึงพอใจ คาํตอบท่ีไดจ้ะช่วยใหน้กัการตลาดสามารถกาํหนดกลยทุธ์การตลาด (Marketing 

Strategies) ท่ีสามารถสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 

เคร่ืองมือการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม (Five Force Model) เพ่ือใชใ้นการวางแผนเพ่ือการแข่งขนั โดย

ใชใ้นการประเมิน และวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก สุพานี สฤษฎว์านิช และคณะ (2546)ไดก้ล่าววา่การ

วิเคราะห์ปัจจยัและสภาพการแข่งขนัในแต่ละธุรกิจ ทาํใหรู้้ถึงท่ีมาของความรุนแรงในการแข่งขนัการวิเคราะห์มี

ความจาํเป็นในการจดัทาํกลยทุธ์ใหแ้ก่ธุรกิจ หากทางธุรกิจไม่จดัทาํกลยทุธ์ใหเ้หมาะสมอาจจะทาํใหไ้ม่ประสบ

ความสาํเร็จและไม่เขา้ใจถึงลกัษณะของการแข่งขนัได ้

เคร่ืองมือการวเิคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอก (SWOT Analysis) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ สภาพแวดลอ้มภายใน

และภายนอกท่ีองคก์รมีอยู ่ซ่ึงจะเป็นประโยชนอ์ยา่งมากต่อการกาํหนดกลยทุธ์ และการดาํเนินตามกลยทุธ์ของ

องคก์ร Kotler and Armstrong (2012)เคร่ืองมือท่ีใชป้ระเมินภาพรวมของจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดย

จุดแขง็และจุดอ่อนเป็นปัจจยัภายใน โอกาสและอุปสรรคเป็นปัจจยัภายนอก  

เอกชยั บุญยาทิษฐาน (2553) ไดใ้หค้วามหมายของการวิเคราะห์ จุดแขง็จุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคคือ

เทคนิคท่ีใชใ้นการวิเคราะห์สภาพส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก และนาํผลลพัธ์ท่ีไดม้ากาํหนดเป็นกลยทุธ์ท่ีใช้

ในการวางแผนและพฒันาธุรกิจ 

 สุวิมล แมน้จริง(2546) ไดใ้หค้วามหมายของการวิเคราะห์ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค คือการ

วิเคราะห์ถึงจุดอ่อน จุดแขง็ โอกาส และขอ้จาํกดั โดยท่ีจุดออ่อนและจุดแข็งจะเป็นการวิเคราะห์ปัจจยัภายใน โอกาส

และขอ้จาํกดัจะเป็นการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก เพ่ือใชป้ระโยชนใ์นการวางแผนการดาํเนินงานของธุรกิจ 
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ณรงควิ์ทย ์แสนทอง (2551) ไดก้ล่าววา่การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม (SWOT Analysis) นั้นไดแ้บ่งออกเป็น 

2 ประเภท 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร ( Internal Environment Analysis ) คือการวิเคราะห์จุดแขง็( Strengths ) 

และ จุดอ่อน ( Weaknesses ) เช่น บุคลากรภายในองคก์ร ผลิตภณัฑ ์หรือ บริการ ความสามารถในการบริการงาน

ขององคก์ร เป็นตน้ 

2. การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร ( External Environment Analysis ) คือ การวิเคราะห์โอกาส ( 

Opportunities ) และ อุปสรรค ( Threats ) เช่น เทคโนโลยี สงัคม กฎหมายวฒันธรรม และ การเมือง เป็นตน้ 

 เคร่ืองมือในการสร้างกลยุทธ์ (TOWS Matrix) คือการจบัคู่ระหวา่งปัจจยัภายในของกิจการทั้งทางดา้น จุด

แขง็ (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) กบัปัจจยัภายนอกทั้งทางดา้น โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค 

(Threat) เพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์กลยทุธ์อารีย ์แผว้สกลุพนัธ์ (2553)  ไดก้ล่าววา่TOWS Matrix คือปัจจยัภายนอกท่ี

ธุรกิจกาํลงัเจออยูเ่คร่ืองมือน้ีสามารถนาํ SWOT มาจบัคู่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัปัจจยัภายใน และเป็นการจดัทาํกลยุทธ์

ทางเลือก 4 ชุดเพ่ือนาํไปกาํหนดแนวทางของธุรกิจ 

 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัภายในและภายนอก ทาํใหผ้ลการวิเคราะห์ขอ้มูลดงักล่าวทาํให้

เกิดกลยุทธ์แบ่งได ้4 ประเภทดงัน้ี 

1. SO Strategy (กลยทุธ์เชิงรุก) วิเคราะห์ขอ้มูลสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจุดแข็งและโอกาส เพ่ือท่ีจะนาํมากาํหนดกล

ยทุธ์เชิงรุกของธุรกิจ 

2. ST Strategy (กลยทุธ์เชิงป้องกนั) วิเคราะห์ขอ้มูลสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจุดแขง็และอุปสรรค เพ่ือท่ีจะนาํมากาํหนด

กลยทุธ์ดา้นการป้องกนั เน่ืองจากธุรกิจมีจุดแขง็ แต่ตอ้งมาเจอกบัอุปสรรคท่ีไม่สามารถควบคุมได ้แต่ธุรกิจ

จาํเป็นตอ้งนํ้าจุดแขง็เพ่ือมาป้องกนัอุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึนใหไ้ด ้

3. WO Strategy (กลยทุธ์เชิงแกไ้ข) วิเคราะห์ขอ้มูลสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจุดอ่อนและโอกาส เพ่ือท่ีจะนาํมากาํหนด

กลยทุธ์ดา้นการแกไ้ข ธุรกิจจาํเป็นตอ้งหาแนวคิดใหม่ๆเพ่ือนาํมาแกไ้ขจุดอ่อนของธุรกิจ 

4. WT Strategy (กลยทุธ์เชิงรับ) วิเคราะห์ขอ้มูลสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจุดอ่อนและอุปสรรคเพ่ือท่ีจะนาํมากาํหนดกล

ยทุธ์ดา้นเชิงรับ เม่ือธุรกิจตอ้งเจอกบัจุดอ่อนและยงัมีขอ้จาํกดัดา้นปัจจยัภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได ้ธุรกิจจึง

จาํเป็นตอ้งหาทางรับมือกบัปัญหาท่ีกาํลงัเกิดใหไ้ด ้
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วธีิการศึกษา  

การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูล น้ี ไดเ้กบ็ขอ้มูลทั้งขอ้มูลทุติยภูมิ และขอ้มูลปฐมภูมิ  

1  ขอ้มูลทุติยภูมิเป็นการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีในวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และเกบ็รวมรวมขอ้มูลทางสถิติและ

รายงานรายไดข้องร้านสุขเสริมในปี 2558-2560 

2 ขอ้มูลปฐมภูมิ  เป็นขอ้มูลท่ีไดเ้กบ็จากการสมัภาษณ์เจา้ของกิจการ 1 คน  และการแจกแบบสอบถามเพ่ือ

สาํรวจความพึงพอใจและพฤติกรรม.ใหก้บัประชากรท่ีเป็นลูกคา้จาํนวน  59 ราย  ในระหวา่งวนัท่ี เดือน ธนัวาคม 

2561 – กุมภาพนัธ์ 2562 

จากนั้นไดน้าํขอ้มูลมาวิเคราะห์ดว้ยทฤษฎีและเครืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยัมี 7 เร่ืองมี ดงัน้ี           

1. ทฤษฎีการจดัการเชิงกลยทุธ์ (Strategic Management) 

2. วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มอุตสาหกรรม (Five Forces Model)  

3. เคร่ืองมือการวิเคราะห์ปัจจยัภายใน-ภายนอก (SWOT Analysis) 

4. เคร่ืองมือในการสร้างกลยทุธ์ (TOWS Matrix)  

5. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

6. ทฤษฎีความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) 

7. ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Customer Behavior) 

ผลการศึกษาและอภิปราย 

การศึกษาพฤติกรรมลูกคา้ของร้านสุขเสริมเป็นการศึกษาเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัดา้น

การตลาด  พบวา่ส่วนใหญ่ท่ีไปซ้ือสินคา้ในร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างทั้งแบบสมยัใหม่และร้านสุขเสริม ร้านคา้ปลีก

วสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ท่ีอยูติ่ดถนนใหญ่จะไดเ้ปรียบในเร่ืองของทาํเลท่ีตั้ง ส่วนร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิม

จะไดเ้ปรียบในดา้นทาํเลท่ีตั้งท่ีอยูใ่กลก้บัแหล่งชุมชน เขา้ถึงความตอ้งการของลูกคา้แต่ละรายไดม้ากกวา่ในดา้นของ

ประเภทสินคา้ ร้านวสัดุก่อสร้างแบบสมยัใหม่เป็นสินคา้ประเภทท่ีตอ้งการมาตรฐานและมีความหลากหลาย เช่น 

อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา สินคา้สุขภณัฑ ์วสัดุปูพ้ืน วสัดุคลุมหลงัคา ซ่ึงสินคา้ประเภทน้ีส่วนใหญ่ตอ้งการ

มาตรฐานและตอ้งการความสวยงาม เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีอยูภ่ายนอก ดงันั้นร้านคา้แบบสมยัใหม่จะตอบสนอง

ความตอ้งการของสินคา้ประเภทน้ีไดม้ากกวา่ร้านคา้แบบดั้งเดิม ร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมคนส่วนใหญ่จะซ้ือสินคา้

ประเภทสินคา้วสัดุโครงสร้าง โครงสร้างรากฐาน เหลก็เสน้เหลก็รูปพรรณ ซ่ึงสินคา้ประเภทน้ีเป็นโครงสร้างท่ีอยู่

ภายในส่วนใหญ่ตอ้งการความแขง็แรงคงทน และมีมาตรฐาน 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 846



 การศึกษาความพึงพอใจ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะพึงพอใจคุณภาพของสินคา้จากร้านวสัดุ

ก่อสร้างแบบสมยัใหม่มากกวา่ เน่ืองจากมีสินคา้ใหเ้ลือกหลายชนิดทาํใหไ้ดสิ้นคา้ตรงตามความตอ้งการมากวา่ หาก

เป็นดา้นราคาจะพึงพอใจในร้านสุขเสริมมากกวา่เพราะมีราคาสินคา้ท่ีถูกกวา่ ส่วนของดา้นสถานท่ี ในดา้นความ

สะดวกกลุ่มตวัอยา่งจะพึงพอใจร้านสุขเสริมมากวา่เน่ืองจากอยูใ่กลก้บัแหล่งชุมชน หากเป็นดา้นสถานท่ีจอดรถ จะ

พึงพอใจร้านวสัดุก่อสร้างแบบสมยัใหม่มากกวา่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ทางผูวิ้จยัเนน้ไปในดา้นส่วนลดหรือ

ของถาม กลุ่มเป้าหมายถึงพอใจร้านสุขเสริมมากกวา่ เพราะสามารถลดราคาสินคา้หรือแถมไดต้ามความเหมาะสม 

แต่ดา้นเครดิตจากร้านคา้ กลุ่มลูกคา้รับจา้งทัว่ไปจะพึงพอใจร้านสุขเสริมเพราะสามารถซ้ือเป็นเงินเช่ือได ้ส่วนลูกคา้

ท่ีเป็นเจา้ของบา้น จะพึงพอใจร้านวสัดุก่อสร้างแบบสมยัใหม่เพราะสามารถใชบ้ตัรเครดิตได ้

ผลการสมัภาษณ์เจา้ของกิจการ และนาํเคร่ืองมือ SWOT มาวิเคราะห์ พบวา่ ร้านสุขเสริมมีจุดแขง็ดา้นทาํเล

ท่ีตั้ง ซ่ึงตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ผูค้นในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเ้คียงสามารถเขา้ถึงได ้ทาํใหส้ะดวกต่อการเดินทาง และมี

ฐานลูกคา้ซ่ึงเป็นลูกคา้ประจาํทาํใหเ้กิดการบอกต่อของลูกคา้ โดยถึงแมว้า่ร้านสุขเสริมจะมีสินคา้ท่ีนอ้ยกวา่ร้านวสัดุ

ก่อสร้างแบบสมยัใหม่ แต่ความสามารถในการเขา้ถึงลูกคา้มีเยอะกวา่และสามารถเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้หาก

เป็นลูกคา้ประจาํ จุดอ่อนของร้านสุขเสริมคือ ขอ้จาํกดัดา้นเงินทุน ส่งผลใหก้ารบริการในบางคร้ังไม่มีประสิทธิภาพ 

เน่ืองจากร้าขนาดเลก็จึงไม่มีการส่งเสริมการขายมากเท่าท่ีควรและขาดเทคโนโลยีท่ีเป้นตวัช่วยในการทาํตลาด ทาํให้

เป็นขอ้เสียเปรียบของร้านสุขเสริม แต่ร้านสุขเสริมกย็งัมีโอกาสเพราะการขยายตวัของ อสงัหาริมทรัพยใ์นพ้ืนท่ีมี

ค่อนขา้งมาก ทาํใหร้้านสุขเสริมสามารถขายสินคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ยงัมีอุปสรรคคือสภาพอากาศในวนัท่ีมีฝนไม่

สามารถขายสินคา้ได ้และการเขา้มาของร้านวสัดุก่อสร้างแบบสมยัใหม่ท่ีมาแยง่ลูกคา้จากร้านสุขเสริมไป  

 การศึกษาคร้ังน้ีสามารถทาํใหร้้านสุขเสริม สามารถสร้างกลยทุธ์เพ่ือนาํมาแข่งขนักบัร้านวสัดุก่อสร้างแบบ

สมยัใหม่ได ้และยงัไดค้าํนึงถึงการปรับตวัเพ่ือไม่ใหร้้านตอ้งปิดตวัลงในอนาคตอีกดว้ย 

 จากการวิจยัคร้ังน้ีทาํให้พบประเด็นท่ีหนา้สนใจว่า กลุ่มลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการส่วนใหญ่มาจากคนท่ีเคยใช้

บริการบอกต่อ ร้านคา้จึงมีความไม่แน่นอนในการท่ีลูกคา้จะมาใชบ้ริการ ลูกคา้ส่วนใหญ่จะมีการเปรียบเทียบราคา

ของสินคา้ล่วงหนา้ก่อนท่ีจะเขา้มาใชบ้ริการ โดยส่วนใหญ่ลูกคา้จะใชบ้ริการร้านวสัดุก่อสร้างท่ีอยู่ใกลบ้า้นหรือ

สถานท่ีทาํงานหรือเลือกท่ีมีการส่งเสริมการขาย เช่น ของแถมหรือลดราคา แต่ส่ิงท่ีสําคญัท่ีสุดคือช่องทางการจดั

จาํหน่าย ดงันั้นเจา้ของธุรกิจควรเพ่ิมช่องทางการจดัจาํหน่ายหรือมีการบริการออนไลน์เพ่ิม เพ่ือความสะดวกต่อ

ผูบ้ริโภคมากยิ่งข้ึน ซ่ึงไปตรงกบัวิจยัของ นฏัยา ประดบัการ (2561) และในดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้พบวา่ ร้านคา้วสัดุก่อสร้างแบบสมยัใหม่จะมีความพึงพอใจอยู่ในระดบั ปานกลาง  ส่วนร้านสุขเสนิมจะอยู่ใน

ระดบัปานกลาง ซ่ึงแตกต่างจาก ฉตัรแกว้ ชิมะบุตร (2558) ท่ีใหค้ะแนนพบวา่ ร้านคา้วสัดุก่อสร้างแบบสมยัใหม่จะมี

ความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด ในทุกปัจจยั ส่วนร้านคา้วสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมจะอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ผลการวิเคราะห์ดว้ย Strategic Management เสนอแนะว่าทางร้านเสริมสุข  มีแนวทางการแกไ้ขปัญหาได ้ 3 กลยุทธ์ 

ดงัน้ี 

               1. กลยุทธ์การพัฒนาตลาด (Marketing development strategy) ร้านสุขเสริมจาํเป็นต้องเพ่ิมสินคา้ให้

หลายหลายมากยิ่งข้ีน เช่น ยี่ห้อของผลิตภณัฑ์ของสินคา้ท่ีขายอยู่ในปัจจุบนัทาํให้ลูกคา้สามารถเลือกสินค้าได้

หลากหลายมากยิ่งข้ึน แต่มีความจาํเป็นตอ้งศึกษาจากลูกคา้ว่าตอ้งการสินคา้ชนิดน้ีเป็นยี่ห้อไหนใหร้้านคา้ทาํแคต

ตาล๊อกสินคา้ใหเ้ลือกสาํหรับลูกคา้ท่ีไม่อยากเดินเลือกของ หรือใชก้ารขยายตราสินคา้โดยการเปิดร้านท่ีห่างออกไป

เพ่ือหาลูกคา้รายใหม่ และทาํตลาดออนไลนค์วบคู่ไปดว้ย  

 ข้อดี ทาํให้ร้านสุขเสริมมีสินค้ามากข้ึนทาํให้โอกาสในการตัดสินใจซ้ือของกลุ่มเป้าหมายมีมากข้ึน 

เน่ืองจากสินคา้ในบางช้ินอาจมีหลายหลายยี่ห้อหรือหลายชนิด แน่นอนว่าการท่ีมีสินคา้หลากหลายจะทาํให้กลุ่ม

ลูกคา้ไดสิ้นคา้ท่ีตนเองตอ้งการ และการขยายร้านคา้ไปยงัแหล่งชุมชนท่ีอยู่ห่างจากร้านเดิมรวมไปถึงการขายแบ

บอนไลนจ์ะทาํใหมี้โอกาสขายไดม้ากข้ึน ทาํใหร้้านคา้เป็นท่ีรู้จกัมากยิ่งข้ึนอีกดว้ย 

 ขอ้เสีย การท่ีใชก้ลยทุธ์น้ี จะตอ้งใชเ้งินทุกค่อนขา้งสูง หากประเมินสินคา้ท่ีนาํมาขายไดไ้ม่ดีอาจทาํใหร้้าน

ขาดทุนเน่ืองจากไม่สามารถปล่อยสินคา้ท่ีนาํมาสต็อกได ้และการขยายสาขานั้นหากไม่มีการจดัการท่ีดีจะทาํใหไ้ม่

สามารถควบคุมสินคา้และบริการอีกสาขาได ้

 2. กลยุทธ์ปรับเปลีย่นธุรกจิ (Turnaround Strategy) หากร้านสุขเสริมไม่สามารถปรับตวัตามสถานการได้

จึงตอ้งลดความเส่ียงดา้นการเงินของร้านโดยการตดัสินคา้ท่ีมีกาํไรนอ้ยออก เนน้ขายสินคา้ท่ีขายไดป้ระจาํ เนน้การ

บริการสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้เพ่ือเป็นการรักษาฐานลูกคา้เดิมใหค้งอยูไ่ว ้

 ขอ้ดี ทาํใหร้้านสุขเสริมสามารถจดัการสินคา้ท่ีมีอยูไ่ดดี้ข้ึน ลดตน้ทุนในการจดัเก็บสินคา้และยงัคงสินคา้ท่ี

ขายไดไ้ว ้และจะช่วยในดา้นของความรู้และความเขา้ใจของสินคา้ของพนกังาน เน่ืองจากสินคา้ท่ีมีนอ้ยลง ในส่วนน้ี

จะสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดม้ากยิ่งข้ึนดว้ย โดยท่ีหากลูกคา้ตอ้งการถามถึงสินคา้ ก็จะสามารถตอบ ขอ้ดี

และขอ้เสีย หรือวิธีใชง้านท่ีถูกตอ้งไดท้นัที 

 ขอ้เสีย ทาํใหสู้ญเสียลูกคา้ความหลากหลายของสินคา้ในกรณีท่ีกลุ่มลูกคา้ตอ้งการสินคา้ท่ีตดัท้ิงออกไป จะ

ทาํใหไ้ปใชบ้ริการร้านคา้อ่ืนแทน 

 3. กลยุทธ์ผูน้าํแบบแบบมุ่งเนน้ (Focus strategy) การท่ีร้านสุขเสริมขายสินคา้หลานชนิดอาจะทาํให้ไม่มี

ความชาํนาญในตวัสินคา้ ทางร้านจะตอ้งเลือกประเภทของสินคา้ท่ีสามารถทาํกาํไรไดดี้ท่ีสุดและมุ่งเนน้ไปท่ีสินคา้

ตวันั้น โดยการค่อยๆ ตดัสินคา้ท่ีทาํกาํไรน้อยออกไป ในการทาํแบบน้ี ทาํให้มีความเส่ียงค่อนขา้งสูงเพราะจะ

สามารถเจาะกลุ่มลูกคา้ไดเ้พียงบางกลุ่ม  แต่ถา้สามารถทาํได ้ทางร้านจะสามารถประหยดัตน้ทุนของสินคา้เพราะจะ

มีสินคา้ท่ีขายเพียงไม่ก่ีชนิด สามารถสั่งสินคา้ในปริมาณท่ีมากได ้โดยท่ีมีพ้ืนท่ีเก็บสินคา้มากข้ึน และในการสั่ง

สินคา้ในปริมาณท่ีมากข้ึนจะทาํใหมี้ตน้ทุนสินคา้ท่ีตํ่าลงอีกดว้ย 
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 ขอ้ดี การใชก้ลยุทธ์น้ีจะทาํใหร้้านคา้เปล่ียนไปอย่างมาก โดยท่ีจะมุ่งเนน้ไปท่ีสินคา้ชนิดเดียว หากเลือกท่ี

จะขายวสัดุ ปูน ทางร้านจะมีปูนทุกชนิดและทุกยี่ห้อ คนงานในร้านจะทาํงานท่ีเก่ียวกบัปูนเป็น รวมไปถึงงาน

รับเหมาดว้ย 

 ขอ้เสีย การท่ีทาํธุรกิจไปในแนวทางน้ีจะสร้างความเส่ียงอยา่งมากเพราะตดัสินคา้ออกเกือบทุกชนิดรวมไป

ถึงการเสียกลุ่มลูกคา้เก่า และมีความจาํเป็นตอ้งใชค้วามรู้ความเขา้ใจในสินคา้เป็นอยา่งมาก หากทาํอยา่งไม่รอบคอบ

อาจตอ้งทาํใหธุ้รกิจปิดตวัลง 

 หลงัจากนั้น ไดมี้การนาํกลยุทธ์ทั้ง 3 ไปนาํเสนอและวิเคราะห์ร่วมกบัเเจา้ของกิจการ สรุปว่าทางร้านสุข

เสริมมีความสนใจในกลยทุธ์การพฒันาตลาด (Marketing development strategy) เน่ืองจากทางร้านมีความตั้งใจท่ีจะ

ทาํตลาดออนไลน ์แต่ปัจจุบนัยงัไม่มีบุคลากรท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญในดา้นน้ีเขา้มาทาํ และการจดัทาํแคตตาล๊อกสินคา้ให้

ลูกคา้เลือก ก็เป็นทางเลือกท่ีดี เพราะสินคา้หลายรายการจะนาํเขา้ไปเก็บในโกดงัทาํใหมี้พ้ืนท่ีในร้านมากข้ึนและยงั

สามารถเพ่ิมชนิดของสินคา้ไดอี้กดว้ย ส่วนดา้นการขยายกิจการ หากทางร้านสุขเสริมมีเงินทุนหมุนเวียนท่ีดีข้ึนใน

อนาคตกอ็าจจะเปิดสาขาเพ่ิมดว้ย 

 

อภิปรายผล  

 จากการวิจยัคร้ังน้ีทาํให้พบประเด็นท่ีหนา้สนใจว่า กลุ่มลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการส่วนใหญ่มาจากคนท่ีเคยใช้

บริการบอกต่อ ร้านคา้จึงมีความไม่แน่นอนในการท่ีลูกคา้จะมาใชบ้ริการ ลูกคา้ส่วนใหญ่จะมีการเปรียบเทียบราคา

ของสินคา้ล่วงหนา้ก่อนท่ีจะเขา้มาใชบ้ริการ โดยส่วนใหญ่ลูกคา้จะใชบ้ริการร้านวสัดุก่อสร้างท่ีอยู่ใกลบ้า้นหรือ

สถานท่ีทาํงานหรือเลือกท่ีมีการส่งเสริมการขาย เช่น ของแถมหรือลดราคา แต่ส่ิงท่ีสําคญัท่ีสุดคือช่องทางการจดั

จาํหน่าย ดงันั้นเจา้ของธุรกิจควรเพ่ิมช่องทางการจดัจาํหน่ายหรือมีการบริการออนไลน์เพ่ิม เพ่ือความสะดวกต่อ

ผูบ้ริโภคมากยิ่งข้ึน ซ่ึงไปตรงกบัวิจยัของ นฏัยา ประดบัการ (2561) และในดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้พบวา่ ร้านคา้วสัดุก่อสร้างแบบสมยัใหม่จะมีความพึงพอใจอยู่ในระดบั ปานกลาง  ส่วนร้านสุขเสนิมจะอยู่ใน

ระดบัปานกลาง ซ่ึงแตกต่างจาก ฉตัรแกว้ ชิมะบุตร (2558) ท่ีใหค้ะแนนพบวา่ ร้านคา้วสัดุก่อสร้างแบบสมยัใหม่จะมี

ความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด ในทุกปัจจยั ส่วนร้านคา้วสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมจะอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ข้อเสนอแนะสําหรับร้านสุขเสริม  

          1.ร้านสุขเสริมควรปรับตวัใหท้นักบัเทคโนโลยี เพ่ือใหก้ารเขา้ถึงของกลุ่มลูกคา้ไดม้ากข้ึน เช่นการใชร้้านคา้

ออนไลนเ์ขา้มาช่วยในการขายสินคา้ 

          2.การเกบ็ขอ้มูล ควรใชวิ้ธีการสมัภาษณ์ กลุ่มลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเพ่ิม เน่ืองจากจะทาํใหรู้้ปัญหาท่ีแทจ้ริงวา่ 

ในสินคา้บางชนิดทาํไมถึงใชบ้ริการร้านวสัดุก่อสร้างแบบสมยัใหม่ 
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ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

          1.ควรศึกษาขอ้มูลคู่แข่ง ในดา้นบุคคล ดา้นการสร้าง และนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ 

เพ่ิมจะสามารถในการบริการของพนกังานของร้านใหมี้ทศันคติและการบริการท่ีดีข้ึน 

          2.การเกบ็ขอ้มูล ควรใชวิ้ธีการสมัภาษณ์ กลุ่มลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเพ่ิม เน่ืองจากจะทาํใหรู้้ปัญหาท่ีแทจ้ริงวา่ 

ในสินคา้บางชนิดทาํไมถึงใชบ้ริการร้านวสัดุก่อสร้างแบบสมยัใหม่ 
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ปัจจยัมีอทิธิพลต่ออตัราแลกเปลีย่นระหว่างเงนิบาทกบัเงนิเยน 

The factors determine an exchange rate between the baht and the yen 

ปวีณฉตัร์ ธนชัสิริรุจิกร 

Pawenachat Tanatsirirujikorn 

บทคดัย่อ 

การศึกษาปัจจยัมีอิทธิพลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัเงินเยน มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัมีอิทธิพลต่อ

อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัเงินเยน ตวัแปรท่ีนาํมาศึกษาไดแ้ก่ ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLR) ส่วนต่าง

อตัราเงินเฟ้อดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป (INF) ดุลบญัชีเดินสะพดั (CA) ดุลการคา้ (BA) ดุลการชาํระเงิน (CUR) ขอ้มูลท่ี

ใช้เป็นขอ้มูลรายเดือน ตั้งแต่1 มกราคม 2550 ถึง เดือน 31 ธันวาคม 2560 จาํนวน 132 เดือน โดยใช้สมการถดถอย

เชิงซ้อน (Multiple Regression) มาประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปรตาม ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ย

ท่ีสุด (Ordinary Least Squares: OLS) 

จากการศึกษาพบว่าดุลการคา้ (BA) เป็นปัจจยัมีอิทธิพลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัเงินเยน ในทิศทาง

เดียวกนัซ่ึงตรงตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบันยัสาํคญั 95% สาํหรับตวัแปร ดุลบญัชี

เดินสะพดั (CA) ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะยาว (MLR) ส่วนต่างอตัราเงินเฟ้อดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป (INF) และ

ดุลการชาํระเงิน (CUR) เป็นปัจจยัมีอิทธิพลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัเงินเยน ในทิศทางตรงกนัขา้มซ่ึง

ตรงตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบันยัสาํคญั 95% 

 

คาํสาํคัญ:อัตราแลกเปลีย่น,เงินเยน 

 

ABSTRACT 

The study of factors influencing the exchange rate between baht and yen The objective is to study the factors influencing 

the exchange rate between baht and yen.  Variables that were studied include Loan Interest Rate Difference (MLR) 

Inflation Rate General Consumer Price Index ( INF)  Current Account Balance (CA)  Trade Balance (BA)  Balance of 

Payments (CUR)  Information used as monthly data from 1 January 2007 to 31 December 2017 Number 132 months 

using multiple regression to estimate the coefficients of independent variables on dependent variables With the least 

square method (Ordinary Least Squares:  OLS) From the study, it was found that the trade balance (BA)  was a factor 

affecting the exchange rate between the baht and the yen. In the same direction that meets the hypothesis Significantly, 

at a significant level of 95% for the current account balance (CA) , interest rate differential, long- term loan (MLR) , 

inflation, general consumer price index (INF) and balance of payments (CUR) are influential factors. To exchange rate 
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between baht and yen In the opposite direction that meets the hypothesis set With statistically significant significance 

at 95% 

 

บทนํา 

     ตลอดเวลาท่ีผา่นมาประเทศไทยมีการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ และขยายการลงทุนอยา่งเสรีมากข้ึน ทาํใหป้ระเทศ

ไทยเป็นท่ีรู้จกัสาํหรับนกัลงทุนต่างประเทศอยา่งแพร่หลาย เช่น การขยายเศรษฐกิจโดยมีเปิดการคา้การลงทุนระหวา่ง

ประเทศ ดงันั้นการคา้ระหวา่งประเทศจึงมีบทบาทสาํคญัต่อการดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากข้ึน เน่ืองจากอิทธิพล

ของสภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกิจโลกท่ีไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการเปิดเสรี เพ่ือขจดัอุปสรรคต่อการดาํเนินกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจระหวา่งกนั ส่งผลทาํใหร้ะบบเศรษฐกิจโลกมีความเช่ือมโยงกนัทั้งในดา้นการคา้การลงทุนการจดัสรรทรัพยา

กรเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพเน่ืองจากเกิดการแบ่งงานกนัทาํ ตามความถนดัประเทศต่าง ๆ จะผลิตสินคา้ท่ีประเทศตน

มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) เพ่ือแลกกบัสินคา้ท่ีประเทศไม่มีความชาํนาญในการผลิต

ก่อใหเ้กิดผลดีต่อผูบ้ริโภคซ่ึงจะไดบ้ริโภคสินคา้ในปริมาณท่ีมากข้ึนและมีใหเ้ลือกไดห้ลากหลายก่อใหเ้กิดความพึง

พอใจสูงสุดต่อผูบ้ริโภค (Maximize Utility) ซ่ึงทรัพยากรภายในประเทศไม่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการไดอ้ยา่ง

เพียงพอ ดงันั้นการคา้ระหวา่งประเทศจึงมีบทบาทสาํคญัต่อเศรษฐกิจดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ แต่ในการดาํเนินกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจในภาคระหวา่งประเทศนั้นส่ิงท่ีจะอาํนวยความสะดวกในการทาํธุรกรรม คือเงินตราต่างประเทศเป็นส่ือกลาง

ในการแลกเปล่ียนสินคา้ และสาํหรับประเทศท่ีเขา้มาลงทุนในประเทศไทยมากท่ีสุดนั้น คงหนีไม่พน้ประเทศท่ีมีการ

พฒันาอยา่งต่อเน่ืองอยา่งประเทศญ่ีปุ่น สาํหรับปี 2560 ประเทศญ่ีปุ่นมีการลงทุนมากท่ีสุดเป็นอบัหน่ึงจากประเทศ

ทั้งหมดท่ีเขา้มาลงทุน ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีจึงเลือกท่ีจะศึกษาการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาท

กบัเงินเยน รวมถึงศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัเงินเยนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

เพ่ือเป็นประโยชนแ์ก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการนาํเขา้ การส่งออก การลงทุน และการเคล่ือนยา้ยปัจจยัการผลิตต่าง ๆ ระหวา่ง

ประเทศญ่ีปุ่นและประเทศไทย และเพ่ือใหเ้ห็นภาพชดัเจนเก่ียวกบัการลงทุนของประเทศญ่ีปุ่นมากยิ่งข้ึน  

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

     ในการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัมีอิทธิพลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัเงินเยน” ผูศึ้กษาไดศึ้กษาคน้ควา้แนวคิด 

ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาประกอบการนาํเสนอผลการศึกษา เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการศึกษาท่ีไดก้าํหนด

ไว ้
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     ทฤษฎีอตัราดอกเบีย้เสมอภาค (The Interest Rate Parity Theory : IRP) 

ทฤษฎีอตัราดอกเบ้ียเสมอภาค (The Interest Rate Parity Theory : IRP) คือ เปอร์เซ็นตค์วามแตกต่างของอตัราดอกเบ้ีย

ระหว่างสองประเทศ จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในตลาดซ้ือขายทนัทีกบัตลาดซ้ือขายล่วงหนา้ (forward 

premium) จะส่งผลเก่ียวโยงกบัมูลค่าของเงินตามเวลา ( time value of money)  

     ดงันั้นทฤษฎีอตัราดอกเบ้ียเสมอภาค (The Interest Rate Parity Theory : IRP) จึงสามารถใช้อธิบายความสัมพนัธ์

ระหว่างอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าของสกุลระหว่างประเทศได ้โดยการเคล่ือนยา้ยเงินทุนจะต้อง

เป็นไปอยา่งเสรี ไม่มีตน้ทุนทางการทาํธุรกรรม ไม่มีภาษี และไม่มีความเส่ียงทางการเงิน (ฐาปนา ฉ่ินไพศาล,2557,5-9 ) 

     ทฤษฎีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราดอกเบีย้และเงนิเฟ้อ 

ทฤษฎีฟิชเชอร์ (The Fisher Effect) คือ ความแตกต่างระหว่างดอกเบ้ียท่ีเป็นตวัเงิน (Nominal Interest Rate) ของสอง

ประเทศ และความแตกต่างของอตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) สามารถอธิบายไดว้่าอตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นตวัเงิน (Nominal 

Interest Rate) จะเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียแทจ้ริง (Real Interest Rate) บวกอตัราเงินเฟ้อท่ีคาดว่าจะข้ึน (Expected Inflation) 

และอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงในแต่ละตลาดมีแนวโนม้ท่ีเท่ากนัดงันั้นอตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นตวัเงิน จึงผนัผวนไปตามอตัรา

เงินเฟ้อท่ีคาดไวใ้นแต่ละประเทศ (พรชยั ชุนหจินดา,2558,177-178) 

     ทฤษฎีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราดอกเบีย้และอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา 

ทฤษฎี The International Fisher Effect คือ อตัราแลกเปล่ียนทนัที (Spot Rate) จะเปล่ียนไปตาม อตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นตวั

เงิน (Nominal Interest Rate) สามารถอธิบายไดว้่า เม่ือลงทุนในประเทศท่ีมีผลตอบแทนทางดา้นดอกเบ้ียตํ่าค่าเงินจะมี

แนวโนม้แขง็ค่าข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกบัการลงทุนในประเทศท่ีมีผลตอบแทนทางดา้นดอกเบ้ียสูง เน่ืองจากในมุมมองนกั

ลงทุน หากสกลุเงินประเทศท่ีไปทาํการลงทุนไวมี้แนวโนม้อ่อนค่าลง (ฐาปนา ฉ่ินไพศาล,2557,15-16 

     ทฤษฎีความเสมอภาคอาํนาจซ้ือ (Purchasing Power Parity : PPP) 

ทฤษฎีความเสมอภาคอาํนาจซ้ือ (Purchasing Power Parity : PPP) คือ อตัราแลกเปล่ียนระหว่างสกุลเงินของทั้งสอง

ประเทศจะตอ้งมีความสมดุลกนั และทาํใหอ้าํนาจซ้ือของทั้งสองประเทศมีความเท่าเทียมกนั เช่น สินคา้เหมือนกนัใน

ประเทศหน่ึงมีราคาสูงมากกว่าอีกประเทศหน่ึง อตัราแลกเปล่ียนของประเทศนั้นก็จะตอ้งอ่อนค่าลง เพ่ือใหอ้าํนาจซ้ือ

ของทั้งสองประเทศเท่าเทียมกนั โดยพ้ืนฐานของความเท่าเทียมกนัของอาํนาจซ้ือน้ีคือ กฎของสินคา้ราคาเดียว (Law of 

one price) หมายความว่าในตลาดทุกประเทศราคาสินคา้ชนิดเดียวกนัหากค่าขนส่งค่าใชจ่้ายในการคา้ระหว่างประเทศ

แลว้ย่อมมีราคาเท่ากนัทัว่โลกเม่ือเปรียบเทียบโดยใชเ้งินสกุลเดียวกนั ความเท่าเทียมกนัของอาํนาจซ้ือ(Purchasing 

Power Parity : PPP) (ฐาปนา ฉ่ินไพศาล,2557,15-16,3-4) 

 

วธีิการศึกษา 
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     ศึกษาโดยการเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีตของตวัแปรทุกตวัท่ีกาํหนดไว ้แลว้นาํมาคาํนวณหาค่า

สมัประสิทธ์ิ (Parameters) ท่ีบ่งบอกลกัษณะความสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีสนใจขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูล

ทุติยภูมิ (Secondary data) วิธีเก็บรวบรวมจะทาํการเกบ็ขอ้มูลโดยใชข้อ้มูลสถิติของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม

ทั้งหมดเป็นรายเดือน ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2552 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561จาํนวน 132 เดือนโดยเก็บ

รวบรวมขอ้มูลรายเดือนจากธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand) เขา้ถึงไดจ้าก www.bot.or.th 

การเกบ็ขอ้มูลท่ีนาํมาใชศึ้กษา มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1 . อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะยาว เกบ็รวบรวมขอ้มูลรายเดือนจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

2 . อตัราเงินเฟ้อดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป เกบ็รวบรวมขอ้มูลรายเดือนจากธนาคารแห่งประเทศไทย  

3 . ดุลบญัชีเดินสะพดั เกบ็รวบรวมขอ้มูลรายเดือนจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

4  .ดุลการคา้ เกบ็รวบรวมขอ้มูลรายเดือนจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

5 .  ดุลการชาํระเงิน เกบ็รวบรวมขอ้มูลรายเดือนจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

ผลการศึกษาและอภิปราย 

ตวัแปรอสิระที่มผีลต่ออตัราแลกเปลีย่นระหว่างค่าเงนิบาทต่อเยน อย่างมนัียสําคัญทางสถิตแิละมคีวามสัมพันธ์เป็นไป

ตามสมมตฐิานที่ตั้งไว้ 

     ผลจากการศึกษาพบวา่ ดุลการคา้ (BA) มีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหวา่งค่าเงินบาทต่อเยน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ซ่ึงมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งค่าเงินบาทต่อเยนตรงตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และ

สามารถอธิบายความเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อเยนจากแนวคิดของการทาํบญัชีดุลการคา้ การคา้

ขายระหวา่งประเทศท่ีมีระบบการแลกเปล่ียนลอยตวัแบบมีการจดัการจะมีการแลกเปล่ียนสกุลเงินเขา้มาเป็นส่ือกลาง

การแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ เม่ือมีดุลการคา้มากข้ึนแสดงใหเ้ห็นถึงการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ

อนัก่อเกิดรายไดท่ี้มากกวา่การนาํเขา้และการเขา้มาลงทุนจากต่างประเทศ รวมถึงการไหลเขา้ของเงินต่างประเทศ

มากกวา่ท่ีจ่ายออก ส่งผลใหค้วามตอ้งการเงินเยนมีมากข้ึน ในทางกลบักนัถา้ประเทศขาดดุลการคา้ หมายความวา่มีการ

ไดรั้บเงินตราต่างประเทศนอ้ยกวา่ท่ีประเทศนั้นจ่ายออกไป ผูต้อ้งการลงทุนในสกุลเงินของประเทศนั้นก็จะลดลง ซ่ึง

โดยปกติหากประเทศใดมีการเกินดุลการคา้ ค่าของเงินสกุลนั้นกค็วรจะมีเสถียรภาพและมีแนวโนม้วา่จะแขง็ค่าข้ึน  

 

ตวัแปรอสิระที่ไม่มผีลต่ออตัราแลกเปลีย่นระหว่างค่าเงนิบาทต่อเยน อย่างมนัียสําคัญทางสถิต ิ

     ดุลบญัชีเดินสะพดั (CA) ไม่มีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อเยน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงตาม

แนวคิดการกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนในระบบลอยตวั อตัราแลกเปล่ียนถูกกาํหนดโดยอุปสงคแ์ละอุปทานเงินตรา

ต่างประเทศ โดยดุลบญัชีเดินสะพดัเป็นค่าท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงระดบัอุปสงคแ์ละอุปทานท่ีมีในเงินตราต่างประเทศ และ

สามารถนาํมาใชเ้ป็นตวับ่งช้ีถึงแรงกดดนัท่ีมีต่ออตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เพราะถา้ดุลบญัชีเดินสะพดัเพ่ิมข้ึน 
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แสดงวา่ประเทศไทยมีดุลการชาํระเงินเกินดุล เม่ือใดท่ีประเทศมีดุลการชาํระเงินเกินดุล หมายถึงมูลค่าการส่งออก

มากกวา่มูลค่าการนาํเขา้ หรือรายรับภาคบริการมากกวา่รายจ่ายภาคบริการ แสดงวา่ประเทศไดรั้บเงินตราต่างประเทศ

มากกวา่จาํนวนท่ีจ่ายออก ส่งผลใหอุ้ปสงคค์วามตอ้งการของเงินบาทมากข้ึน ซ่ึงมีผลทาํใหป้ระเทศมีทุนสาํรองระหวา่ง

ประเทศเพ่ิมข้ึน อุปทานของเงินตราต่างประเทศกจ็ะเพ่ิมข้ึน ทาํใหค่้าเงินบาทแขง็ค่าข้ึน ในทางตรงกนัขา้ม หาก

ดุลการชาํระเงินขาดดุล แสดงวา่ประเทศไดรั้บเงินตราต่างประเทศนอ้ยกวา่จาํนวนท่ีจ่ายออกไป นัน่คืออุปทานของ

เงินตราต่างประเทศลดลง ส่งผลใหค่้าเงินบาทอ่อนตวัลง ดงันั้นดุลบญัชีเดินสะพดั จึงไม่มีผลต่ออตัราแลกเปล่ียน

ระหวา่งค่าเงินบาทต่อเยน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

     กล่าวไดว้า่เน่ืองจากดุลบญัชีเดินสะพดันั้นประกอบไปดว้ย ดุลการคา้และดุลบริการ เน่ืองจากประเทศไทยมีการ

นาํเขา้และส่งออกสินคา้ไปประเทศญ่ีปุ่นเป็นส่วนใหญ่ จึงทาํใหไ้ม่เกิดรายรับและรายจ่ายจากภาคบริการระหวา่ง

ประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่นมากนกั ส่วนดุลการคา้ ประกอบไปดว้ยการนาํเขา้และส่งออกสินคา้ระหวา่งไทยและ

ญ่ีปุ่นเท่านั้น จึงทาํใหดุ้ลการคา้ (BA) มีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหวา่งค่าเงินบาทต่อเยน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ และ

ดุลบญัชีเดินสะพดั (CA) ไม่มีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหวา่งค่าเงินบาทต่อเยน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

สรุปผลการศึกษา 

     จากผลการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลเร่ือง “ปัจจยัมีอิทธิพลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัเงินเยน” สามารถสรุป

ผลไดด้งัน้ี 

 

ตารางที่ 6 สรุปผลการศึกษาปัจจยัมีอิทธิพลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัเงินเยน 

ตวัแปร 

JPY 

ค่าสมัประสิทธ์ P-value (prob.) ของT-stat 

MRL 0.776237  0.6772 

INF -0.0523212  -1.047 

CA  0.302983  0.7145 

CUR -0.225799  1.106 

BA  1.20725 1.743* 

 

F-statistic = 2.3844 

ท่ีมา: จากการคาํนวณ 

หมายเหตุ ค่า t-statistic ของสมัประสิทธ์ิตวัแปร ท่ี * หมายถึง ณ ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 
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ข้อเสนอแนะ 

     1 .  เน่ืองจากการศึกษาน้ีศึกษาขอ้มูลเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 

เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 ผูท่ี้สนใจทาํการศึกษาต่อนั้นอาจทาํการศึกษาเป็นช่วง ๆ และ 

สามารถขยายช่วงเวลาในการศึกษาใหย้าวข้ึน ซ่ึงอาจไดผ้ลการศึกษาท่ีสามารถนาํมาเป็นขอ้มูล 

เปรียบเทียบกนัในแต่ละช่วงเวลาได ้

     2 .  เน่ืองจากในช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษานั้น ประเทศไทยประสบปัญหาดา้นเศรษฐกิจ 

และความรุนแรงทางการเมือง รวมถึงภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลง เม่ือประมาณปี พ.ศ. 2557 นั้นทางประเทศไทยไดมี้

การจบักุม นกัวิชาการ ท่ีเก่ียวขอ้งการการเมืองท่ีประเทศญ่ีปุ่น ใน มหาลยัโตเกียว เหตุการดงักล่าวอาจส่งผลกระทบ

โดยตรงระหวา่งเศรษฐกิจไทยและญ่ีปุ่น ทาํใหอ้ตัราแลกเปล่ียนไม่สามารถปรับตวัไปตามปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ี

เปล่ียนแปลงไปอยา่งเสรี ดงันั้นผูท่ี้ตอ้งการนาํผลการศึกษาน้ีไปใชค้วรพิจารณาเง่ือนไขดงักล่าวน้ีดว้ย 

     3 .  ผูท่ี้ตอ้งการนาํผลการศึกษาน้ีไปใชค้วรนาํปัจจยัอ่ืนท่ีอาจส่งผลต่ออตัราแลกเปล่ียนเขา้ 

มาศึกษาเพ่ิมเติม เช่น ปัจจยัทางการเมือง ซ่ึงจะช่วยใหส้ามารถอธิบายปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัรา 

แลกเปล่ียนไดดี้ยิ่งข้ึน 

     4 .  การศึกษาในเร่ืองปัจจยัมีอิทธิพลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัเงินเยนนั้นสามารถ 

ทาํการศึกษาเปรียบเทียบไดใ้นสกลุเงินอตัราแลกเปล่ียนท่ีสาํคญัอ่ืน ๆ ได ้
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ภาคผนวก 

ค่าสถิตเิบ้ืองต้นของตวัแปรอสิระและตวัแปรตาม 

 

อตัราแลกเปลีย่นระหว่างค่าเงนิบาทต่อเงินเยน 

ผลการ Run Multiple Regression  

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 858



 

 

 

ผลการทดสอบ Autocorrelation 
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ผลการทดสอบ Heterrosked Breuson-pagan 
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การแบ่งกลุ่มนักท่องเทีย่วชาวมาเลเซียเช้ือสายจนีตามพฤตกิรรมการท่องเที่ยวและการ

รับรู้ภาพลกัษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย 

The segmentation of Malaysian Chinese tourists according to behavior of the tourists 

and Recognition of the image of tourist attractions in Thailand 

 

ปาณสิรา  อุทศิานนท์*  และกญัช์ อนิทรโกเศศ**  

Panisara Utisanonth*  and Gun Indrakoses** 

 

บทคดัย่อ 

      การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซียเช้ือสายจีนตาม

พฤติกรรมการท่องเท่ียวและการรับรู้ภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทย โดยศึกษาจากนกัท่องเท่ียว

ชาวมาเลเซียเช้ือสายจีนท่ีเคยเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยวยั 20 ปีข้ึนไป ทั้งเพศหญิงและเพศชาย ท่ีอาศยัอยู่

ในรัฐสลงังอร์ รัฐซาบาห์ และรัฐซาราวกั จาํนวน 400 คน  ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา และวิเคราะห์

ผลการศึกษาโดยใชค่้าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แบ่งกลุ่มโดยใชวิ้ธี Cluster Analysis 

จากการศึกษา พบวา่ การทาํ Cluster Analysis ดว้ยวิธี K-Means จาํนวนกลุ่มท่ีเหมาะสม ได ้3 กลุ่ม ดงัน้ี  

กลุ่มท่ี 1 มีจาํนวนสมาชิกทั้งส้ิน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 ส่วนใหญ่ชอบเท่ียวประเภทภูเขา มีเหตุผลใน

การมาท่องเท่ียวเพ่ือหาความรู้ จะเลือกซ้ือโปรแกรมจากบริษทัท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั เดินทางมาท่องเท่ียวเม่ือตรงกบั

วนัเทศกาลของประเทศมาเลเซีย และมีความคิดเห็นว่าสถาปัตยกรรมท่ีดีในประเทศไทยทาํให้เกิดความคิด

สร้างสรรค ์ 

กลุ่มท่ี 2 มีจาํนวนสมาชิกทั้ งส้ิน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00 ส่วนใหญ่ชอบเท่ียวประเภทภูเขา และ

ร้านอาหารไทย มีเหตุผลในการมาท่องเท่ียวเพ่ือพกัผ่อน จะเลือกซ้ือโปรแกรมจากจาํนวนสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดใ้น

แพค็เกจเป็นหลกั และมีความคิดเห็นวา่วดัไทยไม่น่าสนใจเพราะเนน้เงินบริจาค และ 

กลุ่มท่ี 3 มีจาํนวนสมาชิกทั้งส้ิน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 57.50 ส่วนใหญ่ชอบเท่ียวประเภททะเล มีเหตุผล

ในการมาท่องเท่ียวเพ่ือหาพกัผ่อน จะจากบริษทัท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั มาท่องเท่ียวเม่ือตรงกบัวนัลาพกัร้อน และมี

ความเห็นวา่เสียงนํ้าทะเลในประเทศไทยทาํใหท่้านผอ่นคลาย 
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Abstract 

The purpose of this independent study was to study the segmentation of Malaysian Chinese tourists 

according to behavior of the tourists and recognition of the image of tourist attractions in Thailand. The examples 

used in the study are 400 Chinese Malaysian tourists who have traveled to Thailand at the age of 20 years, both 

female and male, living in the state of Selangor, Sabah and Sarawak. The instrument used was questionnaires. Data 

were analyzed using frequency, percentage, mean and standard deviation.  Data is divided by using the Cluster 

Analysis.  The study revealed that the Cluster Analysis by K-Means method has 3 groups that are suitable which 

are as follow.  

Group 1 has a total of 62 members or 15.50 percent. Most of them like to visit the mountain. The reason 

for their travel is knowledge. They will buy the program from a well-known company. They will travel during the 

festive days of Malaysia and they think that good architecture in Thailand creates creativity.  

Group 2 has a total of 108 members or 27. 00 percent.  Most of them like to visit the mountain and Thai 

restaurants. The reason for their visit is relaxation. They will buy the program from the number of tourist attractions 

that are in the package and they commented that temples in Thailand are not interesting because they focus on 

donations. And  

Group 3 has a total of 230 members or 57.50 percent. Most of them really love to visit the sea. The reason 

for their visit is relaxation.  They will buy the program from a well-known company.  They will come to travel 

during the holiday and they think that the sea sound in Thailand makes them feel relaxed. 

 

Keywords: segmentation, Malaysian Chinese tourists,  behavior, recognize the image 
 

1. บทนํา 

 

           ปัจจุบนัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว (Tourism Industry) ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมท่ีสาํคญัต่อระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศ จากข้อมูลขององค์กรการท่องเท่ียวโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations World Tourism 

Organization : UNWTO) ระบุวา่ประเทศไทยมีอตัราการพ่ึงพิงอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวสูงท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน 

คิดเป็นร้อยละ 17 ของจีดีพีผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product : GDP)  หรือ 49,871 ลา้น

ดอลลาร์ในปี 2559 ซ่ึงเติบโตข้ึนจากปีก่อนหนา้ร้อยละ 8.9 เน่ืองจากประเทศไทยเป็นท่ีรู้จกักนัดีในหมู่นกัท่องเท่ียว

ทัว่โลกทั้งทางดา้นอาหาร สถานท่ีท่องเท่ียวตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นภูเขาหรือทะเลรวมไปถึงวฒันธรรมและ

ประเพณีของประเทศไทยและจาํนวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมาเท่ียวในประเทศไทยนั้นก็มีการเติบโตอย่าง

ต่อเน่ือง ตามขอ้มูลจากกรมการท่องเท่ียวในปี พ.ศ. 2560 มีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติจาํนวนทั้งหมด 35,381,210 คน 

ขยายตวัร้อยละ 8.77 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้และก่อใหเ้กิดรายไดร้วม 1,824,042.35 ลา้นบาท ขยายตวัร้อยละ 11.66 

เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ (ภาพท่ี 1.1) ส่วนนกัท่องเท่ียวท่ีมีจาํนวนมากท่ีสุด 10 อนัดบัแรก ประกอบดว้ย จีน มาเลเซีย 

รัสเซีย ญ่ีปุ่น เกาหลี ลาว อินเดีย สหรัฐอเมริกา องักฤษ และ ออสเตรียตามลาํดบั 
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รูปที่ 1.1 สถิตินกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้ประเทศไทยปี พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560 

ท่ีมา : กองเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและกีฬา. ออนไลน ์สืบคน้จาก 

https://www.mots.go.th/more_news.php?cid=420&filename=index 

 

      ประเทศมาเลเซียและลาวท่ีมีพ้ืนท่ีพรมแดนติดกบัประเทศไทยท่ีติดอนัดบั 1 ใน 10 จาํนวนประเทศท่ีมี

นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้ประเทศไทย จึงเป็นท่ีมาใหผู้วิ้จยัสนใจท่ีจะศึกษาตลาดนกัท่องเท่ียวชาว มาเลเซียเช้ือสาย

จีน ประกอบกบัประเทศมาเลเซียมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของอาเซียน โดยมีผลิตภณัฑม์วลรวมของ

ประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) เท่ากบั 304.73 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ รายไดต่้อหวัอยูท่ี่ 10,345 ดอลลาร์

สหรัฐ / ปี ส่วนปัจจยัท่ีทาํใหน้กัท่องเท่ียวชาวมาเลเซียเดินทางมาเท่ียวประเทศไทยเพราะประเทศไทยมีโครงสร้าง

พ้ืนฐานท่ีสะดวกในการเดินทางอีกทั้งยงัมีพรมแดนติดกบัประเทศไทยรวมถึงวฒันธรรมท่ีใกลเ้คียงกนัลว้นเป็น

ปัจจยัส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นอนัดบัหน่ึงในประเทศท่ีนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซียนิยมเดินทางมา และเม่ือ

พิจารณาถึงรายไดจ้ากการท่องเท่ียวผ่านบริษทันาํเท่ียวพบว่าตวัเลขของประเทศมาเลเซียมีมากถึง 33,538.70 ลา้น

บาท (ขอ้มูลจากกองวิจยัดา้นตลาดการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย)  

      ทั้งน้ีจากขอ้มูลของบริษทัท่ีผูวิ้จยัทาํงานอยู่พบว่าสถิติของนกัท่องเท่ียวมาเลเซียเช้ือสายจีนท่ีมาเท่ียวใน

ประเทศไทยพบว่าชาวมาเลเซียเช้ือสายจีนให้ความสนใจเดินทางท่องเท่ียวประเทศไทยมากเป็นอนัดับหน่ึง 

เน่ืองจากปัจจยัดา้นวฒันธรรม อตัราแลกเปล่ียน และระยะทาง ดงันั้นการรักษาฐานนกัท่องเท่ียวจีน มาเลยเ์ดิมให้

กลบัมาเท่ียวซํ้ าและเชิญชวนนักท่องเท่ียวใหม่ให้เดินทางเข้ามาท่องเท่ียวไทยมากยิ่งข้ึนซ่ึงจาํเป็นต้องเข้าใจ

พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวอีกทั้งจาํเป็นตอ้งแบ่งกลุ่มทางการตลาด (Market segment) ให้ชดัเจนเพ่ือช่วยในการ

วางแผนกลยทุธ์การตลาดไดต้รงตามความตอ้งการของกลุ่มนกัท่องเท่ียว ดงันั้นในการศึกษาน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ

ศึกษาการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซียเช้ือสายจีนในประเทศไทยตามพฤติกรรมการท่องเท่ียว 

1
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พ.ศ.2560 35,381,210
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สถิตินักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้าประเทศไทยปี พ.ศ. 2558 – พ.ศ.2560
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โดยรูปแบบการเดินทาง คือนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมากับบริษัทนําเท่ียว (Group tour) เพ่ือท่ีจะได้ทราบว่า

นกัท่องเท่ียวแต่ละรูปแบบการเดินทางสามารถแบ่งพฤติกรรมการท่องเท่ียวออกไดเ้ป็นก่ีกลุ่ม และแต่ละกลุ่มมี

พฤติกรรมการท่องเท่ียว รวมถึงมีลกัษณะของกลุ่ม (Profile) ของนกัท่องเท่ียวอย่างไร ซ่ึงผลการศึกษาน้ีจะเป็น

ประโยชน์ใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจดา้นการท่องเท่ียวเขา้ใจถึงพฤติกรรมและทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวจีน มาเลย์

ท่ีมีอิทธิพลต่อการท่องเท่ียวในประเทศไทย รวมทั้งสามารถนาํผลการวิจยัท่ีไดไ้ปประยุกต์ใชใ้นการปรับปรุงกล

ยทุธ์การส่ือสารการตลาดและการวางแผนทางการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการกบัการตดัสินใจไปท่องเท่ียว

ในประเทศไทยของทกัท่องเท่ียวชาวจีน มาเลย ์และเพ่ือส่งขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียวใหเ้ขา้ถึงนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ี

ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือเป็นขอ้มูลใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจในภาคอุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียวนาํไปปรับ

ใชใ้นธุรกิจของตนเองใหพ้ร้อมรับมือกบันกัท่องเท่ียวและสามารถทนัต่อกระแสการท่องเท่ียวท่ีมีการเปล่ียนแปลง

อยา่งรวดเร็วอีกดว้ย 

 

วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

1. ศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวมาเลเซียเช้ือสายจีนท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวประเทศไทย 

2. ศึกษาภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทยในสายตาของนกัท่องเท่ียวมาเลเซียเช้ือสายจีนท่ี

ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย 

3. ศึกษาการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคโดยใช้พฤติกรรมการท่องเท่ียวและการรับรู้ภาพลักษณ์ของสถานท่ี

ท่องเท่ียวในประเทศไทย 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว 

ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 คาํวา่ภาพลกัษณ์แปลวา่ภาพท่ีเกิดจากความนึกคิดหรือ

ท่ีคิดวา่ควรจะเป็นเช่นนั้น 

Echtner, C. M., & Ritchie, J. R. B. (2003) (The meaning and measurement of destination Image. Journal 

of Tourism Studies, Vol.14,No.1, Page 40) กล่าววา่ การวดัภาพลกัษณ์สถานท่ีประกอบดว้ย 3 ทิศทาง คือ 

1.  ภาพลักษณ์ด้านหน้า ท่ี  (Functional Characteristics)  –  ภาพลักษณ์ด้านจิตวิทยา  (Psychological 

Characteristics) 

2. ภาพลกัษณ์ตามรายละเอียด (Attributes) – ภาพลกัษณ์รวม (Holistic) 

3. ภาพลกัษณ์ทัว่ไป (Common) - ภาพลกัษณ์ท่ีเด่น (Unique) 
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การประเมนิภาพลกัษณ์สถานที่ 

ภาพลกัษณ์ของสถานท่ีประกอบดว้ยภาพลกัษณ์ท่ีเกิดจากการรับรู้ (Cognitive Image) ภาพลกัษณ์ท่ีเกิดจาก

ความรู้สึกหรือทศันคติ (Affective Image) และภาพลกัษณ์ท่ีมีต่อสถานท่ีโดยรวม (Overall/Global Image) Baloglu , 

S., & McCleary, K. W. (1999: 868-897) ซ่ึงสามารถอธิบายได ้ดงัน้ี 

 1. ภาพลกัษณ์ท่ีเกิดจากการรับรู้ (Perceptual/Cognitive Image) เป็นภาพท่ีเกิดจากการไดเ้ห็น ไดฟั้งจากส่ือ

ต่างๆ รวมถึงการรับรู้ผ่านประสบการณ์การท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆซ่ึงภาพลกัษณ์น้ีจะก่อใหเ้กิดความเช่ือ 

(Beliefs) หรือความรู้ (Knowledge) เก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ ซ่ึงความเช่ือหรือความรู้ท่ีไดรั้บมาจากแหล่งขอ้มูล

ตามส่ือต่างๆ จะเป็นปัจจยัหน่ึงในการจูงใจหรือการกระตุน้ใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความอยากรู้อยากเห็นและเกิดความ

สนใจท่ีจะมาสมัผสักบัแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งนกัท่องเท่ียวใหม่ท่ียงัไม่เคยมีประสบการณ์กบัแหล่ง

ท่องเท่ียวนั้น ๆ มาก่อน 

 2. ภาพลกัษณ์ท่ีเกิดจากความรู้สึกหรือทัศนคติ (Affective Image) เป็นภาพลกัษณ์ท่ีเกิดจากประเมิน

หลงัจากไดรั้บรู้ขอ้มูล ทาํใหน้กัท่องเท่ียวเกิดทศันคติหรือมีความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดีต่อสถานท่ีต่างๆ นั้น 

 3. ภาพลกัษณ์ท่ีมีต่อสถานท่ีโดยรวม (Overall/Global Image) เป็นภาพลกัษณ์ท่ีเกิดจากการรับรู้เก่ียวกบั

สถานท่ีต่างๆ (Cognitive Image) และภาพลกัษณ์ท่ีเก่ียวกบัการประเมินความรู้สึกต่อคุณลกัษณะต่างๆของสถานท่ี

นั้น (Affective Image) เกิดเป็นองคร์วมหรือภาพรวมสะทอ้นถึงความรู้สึกนึกคิดของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อภาพลกัษณ์

ใหญ่ของสถานท่ีนัน่ ๆ  

 

      แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัตวัแปรเร่ืองพฤตกิรรมผู้บริโภค 

Kotler, Phillp. (2003) กล่าวว่าการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการ

ซ้ือและการใช้ของผูบ้ริโภค เพ่ือทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของผูบ้ริโภค 

คาํตอบท่ีไดจ้ะช่วยใหน้กัการตลาดสามารถจดักลยทุธ์การตลาดท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได้

อยา่งเหมาะสม คาํถามท่ีใชค้น้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ 6Ws และ 1H หรือ 7 Qs มีดงัน้ี  

- ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who in in the target market ?) คาํถามท่ีตอ้งการทราบคือลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย 

(occupants) ทางดา้น ลกัษณะประชากร ภูมิศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์  

- ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (Who does the consumer buy ?) คาํถามท่ีตอ้งการทราบคือ ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ 

(objects) ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการจากผลิตภณัฑ ์

-  ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy ?) คาํถามท่ีตอ้งการทราบคือ วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 

(objectives) ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้เพ่ือบริโภคความตอ้งการของเขาดา้นร่างกายและดา้นจิตวิทยา ซ่ึงตอ้งศึกษาถึงปัจจยั

ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ 

- ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Who participates in the buying ?) คาํถามท่ีตอ้งการทราบคือ บทบาท

ของกลุ่มต่างๆ (organizations) ท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือประกอบดว้ยผูริ้เร่ิม ผูมี้อิทธิพล ผูต้ดัสินใจ ผูซ้ื้อ ผูใ้ช ้ 

- ผู ้บริโภคซ้ือเม่ือใด  (When does the consumer buy ?) คําถามท่ีต้องการทราบคือ โอกาสในการซ้ือ 

(occasions)  เช่น ช่วงเดือนใดของปี หรือฤดูการใดของปี ช่วงวนัไหนของเดือน ช่วงเวลาใดของวนั โอกาสพิเศษ

หรือเทศการวนัสาํคญัต่างๆ 
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- ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the consumer buy ?) คําถามท่ีต้องการทราบคือ ช่องทางหรือแหล่ง 

(outlets) ท่ีผูบ้ริโภคไปทาํการซ้ือ  

- ผูบ้ริโภคซ้ืออย่างไร (How does the consumer buy ?) คาํถามท่ีตอ้งการทราบคือ ขั้นตอนในการตดัสินใจ

ซ้ือ (operations) ประกอบดว้นการรับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ ความรู้สึก

ภายหลงัการซ้ือ 

 

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

สรรเพชญ ภุมรินทร์ และอานนท์ ศกัด์ิวรวิชญ ์(2560) ศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์แบ่งกลุ่มนกัท่องเท่ียวจีน

ตามพฤติกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทย  งานวิจยัน้ีไดค้ดัเลือกตวัอย่างเฉพาะนกัท่องเท่ียวจีน อายุ 15 ปีข้ึนไป 

ไม่จํากัดเพศหรือเร่ืองลักษณะทางประชากรใดๆจํานวนหน่วยตัวอย่างท่ีใช้รวมทั้ งส้ิน 1,900 ราย แบ่งเป็น

นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางดว้ยตนเอง (FIT) จาํนวน 1,108 ราย และนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางกบับริษทันาํเท่ียว (group 

tour)จาํนวน 792 ราย  วิเคราะห์แบ่งกลุ่มโดยใชก้ารวิเคราะห์แบ่งกลุ่มแบบ k-means เพ่ือแบ่งกลุ่มนกัท่องเท่ียวจีน

ในแต่ละรูปแบบการเดินทาง โดยกาํหนดจาํนวนกลุ่ม (cluster) ตั้งแต่ 4-9 กลุ่ม การวิเคราะห์แบ่งกลุ่ม k-means 

cluster นั้นใชก้ารวดัระยะห่าง fractional means เพ่ือหา cluster centroid ในการคาํนวณเพ่ือแบ่งกลุ่มนกัท่องเท่ียว 

ผลการวิจยัแยกเป็นสองส่วนคือการแบ่งกลุ่มนกัท่องเท่ียวจีนแบบท่องเท่ียวดว้ยตนเอง (FIT) และแบบเดินทางกบั

บริษทันาํเท่ียว (group tour) ดงัน้ี การวิเคราะห์แบ่งกลุ่ม k-means สามารถแบ่งกลุ่มนกัท่องเท่ียว FITไดท้ั้งหมด 6 

กลุ่ม ดงัน้ี กลุ่มท่ี 1 วิถีชีวิตและแสงสียามคํ่าคืนเมืองกรุง กลุ่มท่ี 2 ประวติัศาสตร์กรุงเทพฯ –ผจญภยัภูเก็ต กลุ่มท่ี 3 

กระบ่ี –ภูเกต็ กลุ่มท่ี 4 นิเวศในเมืองหลวง –แสงสีชลบุรี กลุ่มท่ี 5 ทะเลภูเกต็ –ชลบุรี และกลุ่มท่ี 6 เชียงใหม่ 

สีตลา เขมะภาตะพนัธ์ (2558) ศึกษาเร่ือง การเปิดรับส่ือและการรับรู้ภาพลกัษณ์เก่ียวกบัการท่องเท่ียว

ประเทศไทยของนกัท่องเท่ียวชาวจีน ใชท้ฤษฎีการเปิดรับส่ือและทฤษฎีเก่ียวกบัการรับรู้ โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิง

ปริมาณ ใชแ้บบสอบถามกบันกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย 307 คน ใชวิ้ธีการสุ่มเลือก

ตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจงกบันกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวดว้ยตวัเอง โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 4 

กลุ่ม ตามจาํนวนแหล่งท่องเท่ียวดังน้ี วดัพระแก้ว วดัอรุณฯ เอเชียทีค ห้างสยามพารากอน ผลการวิจัยพบว่า

นกัท่องเท่ียวชาวจีนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสและมีภูมิลาเนาจากมณฑลกวางตุง้ การ

เปิดรับส่ือเ ก่ียวกับการท่องเท่ียวประเทศไทยของนักท่องเ ท่ียวชาวจีน จากเ พ่ือนหรือคนรู้จัก ผ่านส่ือ 

QIONGYOUWANG  มากท่ีสุด เปิดรับส่ือเก่ียวกบัการท่องเท่ียวประเทศไทยจากงานนิทรรศการท่องเท่ียว ดา้นการ

รับรู้ภาพลกัษณ์เก่ียวกบัการท่องเท่ียวประเทศไทยของนกัท่องเท่ียวชาวจีนดา้น ภาพลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียวโดยรวม

การรับรู้อยู่ในระดบัมากท่ีสุด การรับรู้ภาพลกัษณ์เก่ียวกบัการท่องเท่ียวประเทศไทยของนกัท่องเท่ียวชาวจีนดา้น 

ภาพลกัษณ์สินคา้และบริการ โดยรวมการรับรู้อยู่ในระดบัมาก สินคา้ในแหล่งท่องเท่ียวไทยมีคุณภาพและสินคา้ใน

แหล่งท่องเท่ียวไทยมีรูปลกัษณ์สวยงาม ทั้งสองมีการรับรู้อยูใ่น ระดบัมากท่ีสุดเท่ากนั 
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กรอบแนวคิดสําหรับการวจิยั 

 

 

 

3. วธีิการศึกษา 
 

      ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัน้ีไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซียเช้ือสายจีนท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศ

ไทย วัย 20 ปีข้ึนไป ทุกเพศท่ีอาศัยอยู่ใน รัฐสลังงอร์ รัฐซาบาห์ และรัฐซาราวัก จํานวน 14,960,000 คน 

(DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA ขอ้มูล อา้งอิง ณ วนัท่ี 31 ก.ค. 2018) โดยกาํหนดขนาดของกลุ่ม

ตวัอย่างโดยการใชวิ้ธีการของ Krejcie and Morgan (1970) ไดก้ลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 400 ตวัอย่าง โดยขนาดของกลุ่ม

ตวัอย่างท่ีไดจ้ะเป็นขนาดท่ีจะทาํใหก้ารประมาณการ ค่าสัดส่วน ต่างๆ ของประชากรมีความคลาดเคล่ือนในระดบั 

±5% ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% 

 

      การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยเลือกตวัอยา่งของแต่ละกลุ่มโดยใชวิ้ธีการเลือกตวัอยา่งแบบกลุ่มหลายขั้นตอน 

(Multi-stage Cluster Sampling) เลือกเก็บแบบสอบถามกบันกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซียเช้ือสายจีน เพ่ือการกระจายตวั

ของขอ้มูลผูวิ้จยัไดเ้ลือกมา 1 จาก 10 สถานท่ี ตาม 5 แหล่งท่องเท่ียว วดั ทะเล ภูเขา แหล่งชอปปิงและร้านอาหาร

ต่าง ๆ ไดแ้ก่  

1. วดัพระแกว้ เน่ืองจากเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ท่ีนกัท่องเท่ียวรู้จกัเป็นอยา่งดี 
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2. หาดพทัยา เน่ืองจากเป็นทะเลท่ีนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซียเช้ือสายจีนนิยมและเดินทางสะดวก 

3. เขาใหญ่ เน่ืองจากเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวตากอากาศท่ีอยูไ่ม่ไกลจากกรุงเทพ  

4. เอเชียทีค เน่ืองจากเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว แหล่งขายสินคา้ ร้านอาหาร จุดนดัพบ  

5. ภตัตาคารปักก่ิง เน่ืองจากเป็นร้านอาหารท่ีเนน้บริการสาํหรับกรุ๊ปทวัร์โดยเฉพาะ  

โดยกลุ่มตัวอย่างได้ทําแบบสอบถามผ่านทางเว็บไซด์ Google form ซ่ึงช่วยให้เราสามารถสร้าง

แบบสอบถามออนไลนโ์ดยท่ีไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย ขอ้ดีของการทาํแบบสอบถามออนไลนมี์หลายอยา่งเช่น 

• การกระจายขอ้มูลใหผู้เ้ขา้ร่วมตอบแบบสอบถามไดท้ัว่ถึงและสามารถเขา้ถึงไดเ้ร็ว  

• อีกทั้งยงัสามารถส่งแบบสอบถามให้ผูท่ี้อยู่ภูมิภาคอ่ืนไปจนถึงผูท่ี้อาศยัอยู่ต่างประเทศสามารถทาํ

แบบสอบถามไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว 

• สามารถยกตัวอย่างให้เห็นรูปธรรมมากข้ึน เช่น หากต้องการให้ผูต้อบแบบสอบถามได้เห็นส่ิงท่ี

ตอ้งการจะส่ือมากข้ึน กส็ามารถใส่ภาพหรือวิดีโอของส่ิงของนั้น ๆ ลงไปในแบบสอบถามออนไลนไ์ด ้

• ลดความกดดนัในการกรอกแบบสอบถามและเพ่ือใหไ้ดแ้บบสอบถามครอบคลุมทั้งหมด 400 ชุด 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ส่วนท่ี 1  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้สถิติการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ในการวิเคราะห์คาํถามเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์และขอ้มูลทัว่ไปในการท่องเท่ียว และใช้

สถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ในการวิเคราะห์คาํถามเก่ียวกบั

พฤติกรรมการท่องเท่ียวและการรับรู้ภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทยของกลุ่มนักท่องเท่ียวชาว

มาเลเซียเช้ือสายจีน 

 ส่วนท่ี 2 สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอา้งอิงใช้สถิติ  3 กลุ่ม  

ไดแ้ก่ Cluster Analysis , Chi – Square Test และ ANOVA  

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

      ผลการศึกษา 

1. พฤติกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทยของกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซียเช้ือสายจีน พบว่า กลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกซ้ือโปรแกรมท่องเท่ียวจากจาํนวนสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดใ้นแพ็คเกจเป็นหลกั มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 5.31 รองลงมาคือ เลือกซ้ือจากปัจจยัดา้นราคาเป็นหลกั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.24 และเลือกซ้ือจากจาํนวนวนัใน

แพค็เกจท่องเท่ียวเป็นหลกั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.18 ตามลาํดบั กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกซ้ือโปรแกรมท่องเท่ียวดว้ย

ตนเอง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.91 รองลงมาคือ ซ้ือโดยคนรอบขา้งแนะนาํ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.64 และซ้ือเพราะเห็นจาก

โฆษณาออนไลน์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.00 ตามลาํดบั กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ซ้ือแพค็เกจท่องเท่ียวเม่ือตรงกบัวนัหยุด

สุดสัปดาห์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.55 รองลงมาคือ ซ้ือแพค็เกจท่องเท่ียวเม่ือมีโอกาสพิเศษ เช่น ครบรอบแต่งงาน วนั

เกิด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50 และซ้ือแพค็เกจท่องเท่ียวเม่ือตรงกบัวนัลาพกัร้อน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41 ตามลาํดบั กลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่ซ้ือโปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสํานกังานบริษทัท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.47 รองลงมาคือ ซ้ือผ่าน

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 869



เว็บไซต์บริษทันาํเท่ียว มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.45 และซ้ือผ่านโปรแกรมแชทออนไลน์ เช่น ไลน์ , วีแชท มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.48 ตามลาํดบั กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่เดินทางเท่ียวไทยดว้ยตนเองเพราะตอ้งการความสะดวกสบาย มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.25 รองลงมาคือ ไม่เดินทางเท่ียวไทยดว้ยตนเองเพราะไม่ถนดัจองโรงแรมเอง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

5.21 และไม่เดินทางเท่ียวไทยดว้ยตนเองเพราะกลวัหลงทางและเสียเวลาในการท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.94 

ตามลาํดบั และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ซ้ือโปรแกรมท่องเท่ียวโดยเลือกจากริวิวของบริษทัจากเวบ็การท่องเท่ียวเป็น

หลกั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.20 รองลงมาคือ เลือกซ้ือจากบริษทัท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.10 และเลือก

ซ้ือจากบริษทัท่ีไดรั้บการรับรองจากหน่วยงานราชการเท่านั้น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 ตามลาํดบั 

2. การรับรู้ภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทยของกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซียเช้ือสายจีน 

ดา้นหนา้ท่ี พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความเห็นวา่วดัไทยมีสถาปัตยกรรมและอาคารท่ีสวยงาม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

5.65 รองลงมาคือ วดัไทยจาํนวนมากเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.64 

และวดัไทยมีพระพุทธรูปท่ีสวยงามเป็นเอกลกัษณ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 5.62 ตามลาํดับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี

ความเห็นวา่ภูเขาไทยมีทศันียภาพท่ีงดงาม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.29 รองลงมาคือ ภูเขาไทยมีตน้ไมแ้ละป่าท่ีสมบูรณ์ มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.16 และการข้ึนไปชมวิวบนภูเขาไทยคุม้ค่ากบัความเหน่ือย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.61 ตามลาํดบั กลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่าหาดทรายในประเทศไทยสวย  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.54 รองลงมาคือ หาดทรายไทยมี

นํ้ าทะเลท่ีใสสะอาด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 5.45 และทะเลไทยมีปะการังท่ีสมบูรณ์สวยงาม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 5.39 

ตามลาํดบั กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่าแหล่งชอปปิงของไทยมีร้านคา้ท่ีขายสินคา้หลากหลายประเภท มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.21 รองลงมาคือ แหล่งชอปปิงของไทยเป็นแหล่งขายสินคา้ท่ีแปลกใหม่น่าสนใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

5.08 และแหล่งชอปปิงของไทยขายสินคา้ท่ีแข็งแรงคงทนเหมาะสมกบัราคา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.67 ตามลาํดบั และ

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่าร้านอาหารของไทยมีอาหารหลากหลายประเภท    มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.10 

รองลงมาคือ ร้านอาหารของไทยใชว้ตัถุดิบท่ีสะอาด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.95 และร้านอาหารของไทยใชว้ตัถุดิบท่ีสด

ใหม่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.88 ตามลาํดบั 

3. จาํนวนกลุ่มท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่ 3 กลุ่ม ผลจากการวิเคราะห์ พบวา่ กลุ่มท่ี 1 มีจาํนวนสมาชิกทั้งส้ิน 62 คน 

คิดเป็นร้อยละ 15.50 กลุ่มท่ี 2 มีจาํนวนสมาชิกทั้งส้ิน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00 และกลุ่มท่ี 3 มีจาํนวนสมาชิก

ทั้งส้ิน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 57.50 จากจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน 

กลุ่มท่ี 1 ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 3,001-4,000 ริงกิตมาเลเซีย มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพ

อ่ืน ๆ ส่วนใหญ่มาเท่ียวประเทศไทยคร้ังล่าสุดเม่ือ 1 ปี และ 2 ปีท่ีผ่านมา โดยเดินทางมาเท่ียว 4 – 6 วนัต่อคร้ัง 

เดินทางมาท่องเท่ียวพร้อมเพ่ือน โดยส่วนใหญ่เท่ียววดัอรุณ ทะเลหวัหิน และเขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ส่วน

ใหญ่กลุ่มน้ีชอบเท่ียวประเภทภูเขา มีเหตุผลในการมาท่องเท่ียวเพ่ือหาความรู้ และเดินทางมาเท่ียวประเทศไทยเป็น

คร้ังท่ีสอง  กลุ่มน้ีมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวประเทศไทย โดยส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือโปรแกรมจากบริษทัท่ีมีช่ือเสียง

เป็นท่ีรู้จกั/ มีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น โดยจะเดินทางมาท่องเท่ียวเม่ือตรงกบัวนัเทศกาลของประเทศมาเลเซียหรือ

มีโอกาสพิเศษ และซ้ือโปรแกรมโดยคนรอบขา้งแนะนาํ ส่วนดา้นการรับรู้ภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียวใน

ประเทศไทย พบว่า กลุ่มน้ีส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าสถาปัตยกรรมท่ีดีในประเทศไทยทําให้เกิดความคิด

สร้างสรรค ์เห็นว่าความยากของการข้ึนเขาเป็นความทา้ทาย และคิดว่าบริกรของร้านอาหารไทยท่ีไม่มีมารยาททาํ

ใหท่้านรําคาญ จึงตั้งช่ือกลุ่มท่ี 1 วา่ “คนรกัภูเขา” 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 870



กลุ่มท่ี 2 ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 1,001-2,000 ริงกิตมาเลเซีย มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพ

เป็นนกัศึกษา ส่วนใหญ่มาเท่ียวประเทศไทยคร้ังล่าสุดเม่ือมากกวา่ 3 ปี โดยเดินทางมาเท่ียว 4 – 6 วนัต่อคร้ัง เดินทาง

มาท่องเท่ียวพร้อมครอบครัว โดยส่วนใหญ่เท่ียววดัพระแกว้ ทะเลพทัยา และเขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ส่วน

ใหญ่กลุ่มน้ีชอบเท่ียวประเภทภูเขา และร้านอาหารไทย มีเหตุผลในการมาท่องเท่ียวเพ่ือพกัผ่อน และเดินทางมา

เท่ียวประเทศไทยมากกว่าสามคร้ัง  กลุ่มน้ีมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวประเทศไทย โดยส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือ

โปรแกรมจากจาํนวนสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดใ้นแพ็คเกจเป็นหลกั โดยซ้ือจากบริษทัท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั มีความ

เช่ียวชาญเฉพาะดา้น ส่วนดา้นการรับรู้ภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทย พบว่า กลุ่มน้ีส่วนใหญ่มี

ความคิดเห็นวา่วดัไทยไม่น่าสนใจเพราะเนน้เงินบริจาค วดัไทยดูวุน่วายไม่เหมาะกบัการเป็นสถานท่ีสงบจิตใจ และ

เห็นวา่ทะเลไทยมีขยะลอยบนผิวนํ้าเยอะ จึงตั้งช่ือกลุ่มท่ี 2 วา่ “คนรกัอาหารไทย” 

กลุ่มท่ี 3 ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 3,001-4,000 ริงกิตมาเลเซีย มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพ

อ่ืน ๆ ส่วนใหญ่มาเท่ียวประเทศไทยคร้ังล่าสุดเม่ือ 1 – 6 เดือนท่ีแลว้ โดยเดินทางมาเท่ียว 4 – 6 วนัต่อคร้ัง เดินทาง

มาท่องเท่ียวพร้อมครอบครัว โดยส่วนใหญ่เท่ียววดัพระแกว้ ทะเลพทัยา และเขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ส่วน

ใหญ่กลุ่มน้ีชอบเท่ียวประเภททะเล มีเหตุผลในการมาท่องเท่ียวเพ่ือหาพกัผ่อน และเดินทางมาเท่ียวประเทศไทย

เป็นคร้ังท่ีสอง กลุ่มน้ีมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวประเทศไทย โดยส่วนใหญ่จะจากบริษทัท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั ซ้ือ

โดยคนรอบขา้งแนะนาํ และจะมาท่องเท่ียวเม่ือเม่ือตรงกบัวนัลาพกัร้อน ส่วนดา้นการรับรู้ภาพลกัษณ์ของสถานท่ี

ท่องเท่ียวในประเทศไทย พบว่า กลุ่มน้ีส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าวดัไทยจาํนวนมากเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทาง

วฒันธรรมและประวติัศาสตร์ แหล่งชอปปิงของไทยเป็นแหล่งขายสินคา้ท่ีแปลกใหม่น่าสนใจ และเห็นว่าเสียงนํ้า

ทะเลในประเทศไทยทาํใหท่้านผอ่นคลาย จึงตั้งช่ือกลุ่มท่ี 3 วา่  “คนรกัทะเลฮปิเตอรก์ระเป๋าหนกั” 

 

 อภิปรายผล 

การศึกษาเร่ือง “เร่ืองการแบ่งกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซียเช้ือสายจีนตามพฤติกรรมการท่องเท่ียวและ

ภาพลกัษณ์ต่อสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทย” สามารถอภิปรายผลตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา ไดด้งัน้ี 

1. ศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวมาเลเซียเช้ือสายจีนท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวประเทศไทย ผลการศึกษา

พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะเลือกโปรแกรมท่องเท่ียวจากจาํนวนสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดใ้นแพค็เกจเป็นหลกั โดย

จะมาท่องเท่ียวเพ่ือพกัผ่อนในช่วงวนัหยุดสุดสัปดาห์ หรือโอกาสพิเศษ เช่น ครบรอบแต่งงาน วนัเกิด ส่วนใหญ่ไม่

เดินทางเท่ียวไทยดว้ยตนเองเพราะตอ้งการความสะดวกสบาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของฐิตวรรณ ปัญญาคาํ 

(2557) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวกลุ่มประเทศอาเซียน มีกลุ่มตวัอย่างเป็นนกัท่องเท่ียว

กลุ่มประเทศอาเซียนท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย พบว่า นกัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวโดยมีวตัถุประสงค์

หลกัเพ่ือการพกัผอ่น นิยมเดินทางช่วงเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน เดินทางกบัครอบครับหรือญาติพ่ีนอ้ง 

2. ศึกษาภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทยในสายตาของนกัท่องเท่ียวมาเลเซียเช้ือสายจีนท่ี

ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย การรับรู้ภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทยของกลุ่ม

นกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซียเช้ือสายจีน พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความเห็นวา่วดัไทยมีสถาปัตยกรรมและอาคารท่ี

สวยงาม เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ ภูเขาไทยมีตน้ไมแ้ละป่าท่ีสมบูรณ์ การข้ึนไปชมวิว

บนภูเขาไทยคุม้ค่ากบัความเหน่ือย หาดทรายไทยมีนํ้าทะเลท่ีใสสะอาด และร้านอาหารของไทยมีอาหารหลากหลาย
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ประเภท ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของรณพร แววภกัดี (2542) ศึกษาเร่ือง ภาพลกัษณ์กรุงเทพมหานครฯในสายตา

นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ ในปี พ.ศ.2542 พบว่า นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศมีความพึงพอใจในดา้นแหล่ง

ท่องเท่ียวทางวฒันธรรมและทศันียภาพและนกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจสูงในดา้นอาหารไทยนกัท่องเท่ียวมีความ

พึงพอใจสูงในดา้นอาหารไทย 

3. ศึกษาการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคโดยใชพ้ฤติกรรมการท่องเท่ียวและการรับรู้ภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว

ในประเทศไทย  

การแบ่งส่วนตลาด การกาํหนดตลาดเป้าหมาย และการกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์พบวา่ กลุ่มท่ี 3 เป็นกลุ่ม

ท่ีผูศึ้กษาใหค้วามสนใจเป็นลูกคา้เป้าหมาย เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีจาํนวนมากท่ีสุด และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนค่อนขา้ง

สูง เดินทางมาท่องเท่ียวแบบครอบครัว มาเท่ียวประเทศไทยคร้ังล่าสุดเม่ือ 1 – 6 เดือนท่ีแลว้ โดยเดินทางมาเท่ียว 4 – 

6 วนัต่อคร้ัง กลุ่มน้ีชอบเท่ียวประเภททะเล มีเหตุผลในการมาท่องเท่ียวเพ่ือหาพกัผอ่น และเดินทางมาเท่ียวประเทศ

ไทยเป็นคร้ังท่ีสอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสรรเพชญ ภุมรินทร์ และอานนท ์ศกัด์ิวรวิชญ ์(2560) ศึกษาเร่ือง

การวิเคราะห์แบ่งกลุ่มนกัท่องเท่ียวจีนตามพฤติกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทย พบว่า นกัท่องเท่ียวจีนสามารถ

แบ่งไดเ้ป็น 6 กลุ่ม โดยมี 2 กลุ่มท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัคือ กลุ่มท่ี 3 กระบ่ี –ภูเก็ต มาเพ่ือการพกัผ่อนหย่อนใจใน

สดัส่วนท่ีสูงสุดเม่ือเทียบกบักลุ่มอ่ืน อีกทั้งมีวนัพกัเฉล่ียยาวนานท่ีสุด และมีค่าใชจ่้ายในการทาํกิจกรรมสูงสุด 

 

5.  ข้อเสนอแนะ 

กลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มท่ีชอบเท่ียวประเภทภูเขา เห็นวา่ความยากของการข้ึนเขาเป็นความทา้ทาย มีเหตุผลในการ

มาท่องเท่ียวเพ่ือหาความรู้ โดยจะเดินทางมาท่องเท่ียวเม่ือตรงกบัวนัเทศกาลของประเทศมาเลเซียหรือมีโอกาสพิเศษ 

เดินทางมาเท่ียว 4 – 6 วนัต่อคร้ัง ดงันั้น บริษทัทวัร์ควรท่ีจะมีการจดัโปรแกรมโดยเนน้กิจกรรมท่ีมีความทา้ทาย และ

ควรมีการเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงนิเวศและผจญภยั เช่น การจดักิจกรรมปีนผา การป่ันจกัรยานเสือภูเขา เป็นตน้ 

 กลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มท่ีชอบเท่ียวร้านอาหารไทย ซ้ือโปรแกรมจากจาํนวนสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดใ้นแพ็คเกจ

เป็นหลกั กลุ่มน้ีส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียววดั และทะเลในทางลบ เน่ืองจากคิดเห็นวา่วดัไทย

ไม่น่าสนใจเพราะเนน้เงินบริจาค วดัไทยดูวุน่วายไม่เหมาะกบัการเป็นสถานท่ีสงบจิตใจ และเห็นวา่ทะเลไทยมีขยะ

ลอยบนผิวนํ้ าเยอะ ดงันั้นบริษทัทวัร์ควรมีการจดัโปรแกรมการท่องเท่ียวโดยเนน้การรับประทานเป็นหลกั มีการ

นาํเสนออาหารท่ีหลากหลายประเภท และกลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษา ดงันั้นสถานท่ีท่องเท่ียวควรอยู่ในแหล่ง

ชุมชน ยา่นการคา้ต่าง ๆ  

กลุ่มท่ี 3 ส่วนใหญ่กลุ่มน้ีชอบเท่ียวประเภททะเล มีเหตุผลในการมาท่องเท่ียวเพ่ือมาพกัผ่อน เดินทางมา

ท่องเท่ียวพร้อมครอบครัว ดงันั้นบริษทัทวัร์ควรมีการจดัโปรแกรมการท่องเท่ียวทะเลในเชิงอนุรักษ ์เช่น การจดั

กิจกรรมดาํนํ้ าท่ีสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมไดท้ั้งครอบครัว และควรมีการนาํลูกทวัร์ไปยงัแหล่งชอปป้ิงต่าง ๆ ท่ี

น่าสนใจ เน่ืองจากกลุ่มน้ีมีความเห็นวา่แหล่งชอปปิงของไทยเป็นแหล่งขายสินคา้ท่ีแปลกใหม่น่าสนใจ 

ข้อเสนอแนะสาํหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป 

การวิจัยคร้ังต่อไปควรมีการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ ค้นหาคาํตอบท่ี

คลุมเครือหรือไม่แน่ชดั แลว้นาํมาตั้งคาํถามใหค้รอบคลุมประเด็นในแบบสอบถาม เพ่ือใหก้ารศึกษาคน้ควา้มีความ

สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
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บทคดัย่อ 

     การศึกษาเร่ือง การกาํหนดกลยทุธ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ กรณีศึกษา ธุรกิจหอพกัหญิงขา้ง ม. จงัหวดัเลย 

เขตบริเวณพ้ืนท่ีใกลเ้คียง มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย ในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคคื์อ 1) ศึกษาปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้

บริการธุรกิจหอพกันกัศึกษา เขตบริเวณพ้ืนท่ีใกลเ้คียงมหาวทิยาลยัราชภฏัเลย  2) เพ่ือกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดบริการท่ี

จะนาํไปใชเ้พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการแข่งขนัให้กบัธุรกิจหอพกัหญิงขา้ง ม. โดยใชท้ฤษฎีเก่ียวกบัการบริการและทฤษฎี

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการหอพกั

นกัศึกษา เขตบริเวณมหาวทิยาลยัราชภฏัเลย จงัหวดัเลย โดยการเก็บขอ้มูลแบบการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

ดว้ยวิธีการสัมภาษณ์ โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งเป้าหมายกลุ่มนกัศึกษาท่ีใชบ้ริการหอพกัหญิงขา้ง ม. เป็นกลุ่มนกัศึกษาระดบั

ปริญญาตรี ใหค้รอบคลุมปัจจยัท่ีศึกษาในดา้น เพศ อาย ุสถานภาพ รายได ้คณะและชั้นปีท่ีศึกษา เป็นจาํนวนทั้งหมด 20 คน 

และสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการ จาํนวน 1 คน 

     ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการหอพกันกัศึกษา เขตบริเวณมหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 

จงัหวดัเลย มีทั้ งหมด 7 ปัจจยัคือ 1) ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 2) ปัจจยัดา้นการบริหารสภาพแวดลอ้มบริการ 3) 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ 4) ปัจจยัดา้นราคา 5) ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 6) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด และ 

7) ปัจจยัดา้นบุคคล 
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ABSTRACT 

 

     Education Strategy formulation for increase service efficiency.  Case study of Dormitory Khang Mor.  Nearby 

area Loei Rajabhat University. The objective is 1) The study of important issues affecting the selection of student 

dormitory services in the vicinity of Rajabhat University Loei 2)  For determining service marketing strategy.  By 

using service theory and service marketing mix to study factors influencing dormitory selection.  By collecting 

qualitative research data form by interview method By selecting the sample group, the target group of the students 

who use the dormitory for women beside the university as a group of undergraduate students To cover the factors 

studied in terms of gender, age, status, income, faculty and year of study A total of 20 people and Entrepreneur 1 

people. 

     The study indicated that Factors influencing the decision to use student dormitory services The area of Rajabhat 

University Loei, Loei Province, has 7 factors, namely 1) distribution channel factors 2) Management environment 

service factors 3) Product service factors 4) Price factors 5) Service process factors  6) Marketing promotion factors 

and 7) Personal factors respectively. 

Keyword: Strategy, Factors, Service Marketing 

 

บทนํา 

     หอพกัหญิงขา้ง ม. ตั้งอยู่บริเวณพ้ืนท่ีใกลเ้คียงมหาวิทยาลยัราชภฏัเลย จงัหวดัเลย ธุรกิจหอพกัหญิงขา้ง ม. 

เร่ิมต้นจาก นายอัครเดช สมศรีมี และ นางภัทรภร สมศรีมี เห็นว่าธุรกิจหอพักนักศึกษาในช่วงนั้นย ังไม่มี

ผูป้ระกอบการสนใจและเขา้มาลงทุนมากนกั และท่ีดินบริเวณมหาวิทยาลยัราชภฏัเลยค่อนขา้งถูก จึงเลง็เห็นโอกาส

ในการสร้างธุรกิจหอพกัข้ึน ไดเ้ร่ิมก่อตั้งหอพกัหญิงขา้ง ม. ในปี พุทธศกัราช 2555 โดยใชร้ะยะเวลาในการสร้าง

ประมาณ 1 ปี 6 เดือน ใชง้บประมาณในการลงทุนประมาณ 7,000,000 บาท หอพกัหญิงขา้ง ม. เป็นหอพกันกัศึกษา

รายเดือน มีลกัษณะโครงสร้างเป็นหอพกั 3ชั้น มีห้องพกัให้บริการ 81ห้อง โดยรูปแบบห้องพกัมีขนาด กวา้ง 3.5

เมตร ยาว 4.5เมตร ระเบียงหลงั 1.5เมตร มีหอ้งนํ้าส่วนตวั ภายในหอ้งมีส่ิงอาํนวยความสะดวกเบ้ืองตน้คือ เตียง ตู้

เส้ือผา้ โต๊ะเคร่ืองแป้ง พัดลม หากนักศึกษาต้องการเพ่ิมส่ิงอาํนวยความสะดวก อาทิเช่น เคร่ืองทํานํ้ า อุ่น 
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เคร่ืองปรับอากาศ สามารถเพ่ิมได ้แต่จะมีการเกบ็ค่าเช่ารายไดเ้พ่ิมจากเดิมตามประเภทของส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ี

ตอ้งการเพ่ิมเติม 

     ปัจจุบนัธุรกิจหอพกันกัศึกษามีจาํนวนมากข้ึน โดยเฉพาะบริเวณใกลเ้คียงมหาวิทยาลยัราชภฏัเลย (นายรัตนกวี 

สมศรีมี กรรมการหอพกั) ซ่ึงอาจทาํใหน้กัศึกษาคาํนึงถึงปัจจยัในการตดัสินใจเลือกเช่าหอพกัมากข้ึน ทั้งดา้นความ

อาํนวยความสะดวกและบริการ ดา้นทาํเลท่ีตั้ง ดา้นราคา ดา้นความปลอดภยั ดา้นสภาพแวดลอ้ม เป็นตน้ ซ่ึงทาํให้

ธุรกิจหอพกัหญิง ขา้ง ม. เร่ิมประสบปัญหาหอ้งวา่งเช่าเยอะข้ึน จึงจาํเป็นตอ้งลดราคาหอ้งเช่าลง และประสบปัญหา

รายไดล้ดนอ้ยลง ในอนาคตอาจทาํใหธุ้รกิจหอพกัหญิง ขา้ง ม. ปิดตวัลงในท่ีสุด 

     จากเหตุผลดงักล่าว ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

หอพกันกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัเลย เพ่ือช่วยเพ่ิมความรู้ความเขา้ใจและสามารถนาํมาเป็นแนวทางกาํหนดกล

ยุทธ์ทางการตลาดบริการได ้อีกทั้งยงัเป็นประโยชน์กบัผูป้ระกอบการดา้นธุรกิจท่ีพกันกัศึกษา สามารถนาํไปใชใ้น

การพฒันาธุรกิจ และใหบ้ริการเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

     1. การศึกษาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT Analysis จากการศึกษาการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม SWOT 

Analysis สามารถสรุปได้ว่า SWOT Analysis  เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มขององค์การ

ปัจจุบนั เพ่ือหา จุดอ่อน, จุดแขง็, โอกาสและอุปสรรค เพ่ือนาํผลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์หาแนวทางในการกาํหนดกลยุทธ์

หรือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือพฒันาใหอ้งค์การมีประสิทธิภาพการดาํเนินงานท่ีดียิ่งข้ึน (เกษม เขษมพุฒเรืองศรี, 

2560) 

     2. การศึกษาการวิเคราะห์ TOWS Matrix จากการศึกษาการวิเคราะห์ TOWS Matrix สามารถสรุปไดว้่า เป็นกล

ยุทธ์ท่ีต่อเน่ืองมากจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis ทาํไดโ้ดยการจบัคู่ระหว่างปัจจยัภายนอก กบั ปัจจยัภายใน 

เพ่ือนาํผลท่ีไดม้ากาํหนดกลยทุธ์ ซ่ึงจากการวิเคราะห์ TOWS Matrix ทาํใหเ้กิดกลยทุธ์ 4 แบบ ดงัน้ี 1. กลยทุธ์เชิงรุก 

(SO) เป็นกลยุทธ์ในการใชจุ้ดแข็งเพ่ือหาประโยชน์จากโอกาสท่ีมี เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั 2. กลยุทธ์

เชิงแกไ้ข (WO) เป็นกลยุทธ์ในการใชโ้อกาสท่ีมีมาลดจุดอ่อน เป็นการมุ่งเนน้การแกไ้ขจุดอ่อนดว้ยโอกาส 3. กล

ยุทธ์เชิงรับ (ST) เป็นกลยุทธ์ในการใชจุ้ดแข็งท่ีมีเล่ียงอุปสรรค 4. กลยุทธ์เชิงป้องกนั (WT) เป็นกลยุทธ์ในการลด

จุดอ่อนและหลีกเล่ียงอุปสรรค กลยทุธ์น้ีเป็นกลยทุธ์การป้องกนัเพ่ือไม่ใหส้ถานการณ์แยไ่ปกวา่เดิม (สมชยั ศรีสุทธิ

ยากร, 2561) 

     3. การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีกลยุทธ์ระดับองค์กร จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีกลยุทธ์ระดบัองค์การ 

หน่วยธุรกิจ สามารถสรุปไดว้่า กลยุทธ์เป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจ เป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถทาํใหธุ้รกิจ
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บรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (พีรพงษ ์ฟูศิริ, 2561) ซ่ึงสามารถจาํแนกระดบั

กลยทุธ์ในองคก์ารได ้3 ระดบั ดงัน้ี 1. กลยทุธ์ระดบัองคก์ร (Corporate Strategy) กลยทุธ์ระดบัองคก์รจดัทาํข้ึนเพ่ือ

ช่วยเพ่ิมยอดขาย, กาํไร และสินทรัพย ์สําหรับองค์กรท่ีกาํลงัขยายตวั หรือเป็นกลยุทธ์ลดกิจกรรมในการดาํเนิน

ธุรกิจ เพ่ือความอยูร่อด ทาํใหต้น้ทุนลดลง สาํหรับองคก์รท่ีกาํลงัอ่อนแอ 2. กลยทุธ์ระดบัธุรกิจ (Business Strategy) 

กลยุทธ์ระดับธุรกิจเป็นกลยุทธ์ท่ีใช้เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ทาํได้โดยการนําทรัพยากรและ

ความสามารถหลกัขององคก์รมาใชใ้หเ้กิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั เพ่ือทาํใหธุ้รกิจประสบความสาํเร็จ 3. กล

ยุทธ์ระดบัหน้าท่ี (Functional Strategy) กลยุทธ์ระดบัหน้าท่ีเป็นกลยุทธ์ท่ีใช้ในการสนับสนุนให้ธุรกิจประสบ

ความสาํเร็จ  

     4. การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริการ สามารถ

สรุปไดว้า่ การบริการเป็นส่ิงสาํคญัท่ีมีผลต่อการตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ ใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความพึง

พอใจต่อบริการท่ีไดรั้บ (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2545) 

     5. การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ  จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ี

เก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ สามารถสรุปไดว้่า เป็นแนวคิดท่ีใชใ้นการกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 

ซ่ึงประกอบปัจจยั 7 ดา้น ดงัน้ี  (ปราณี เอ่ียมลออภกัดี, 2561) 1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ (Product Service) เป็น

ส่ิงท่ีตอบสนองความตอ้งการและความจาํเป็นของผูใ้ชบ้ริการ 2. ราคา (Price) เป็นคุณค่าของผลิตภณัฑใ์นรูปแบบ

ตวัเงิน ควรกาํหนดราคาใหมี้ความเหมาะสมกบัคุณภาพของผลิตภณัฑ ์3. ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 

เป็นส่ิงแวดลอ้มในการนาํเสนอบริการให้แก่ผูใ้ช้บริการ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของผูใ้ช้บริการ 4. ปัจจยัดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือสาํคญัท่ีใชใ้นการชกัจูงผูใ้ชบ้ริการ ใหเ้กิดทศันคติและพฤติกรรมท่ีดี

ต่อการใชบ้ริการ 5. ปัจจยัดา้นบุคคล (People) บุคคลท่ีใหบ้ริการตอ้งมีความสามารถในกาตอบสนองความพึงพอใจ

ให้กบัผูใ้ชบ้ริการไดเ้หนือกว่าคู่แข่ง 6. ปัจจยัดา้นการบริหารสภาพแวดลอ้มบริการ (Physical Evidence) เป็นการ

สร้างคุณภาพโดยรวมใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ ทั้งดา้นกายภาพและรูปแบบการใหบ้ริการ เพ่ือสร้างคุณค่าใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ 

7. ปัจจยัดา้นกระบวนการ (Process) เป็นระเบียบวิธีการในการใหบ้ริการท่ีนาํเสนอกบัผูใ้ชบ้ริการ กระบวนการการ

ให้บริการควรเป็นการให้บริการอย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว สามารถตอบสนองไดท้นัที เพ่ือให้ผูใ้ช้บริการเกิดความ

ประทบัใจ  
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วธีิการศึกษา 

     ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นกลุ่มนกัศึกษาท่ีพกัอาศยัอยูห่อพกัหญิงขา้ง ม. (ขา้ง 

ม. เป็นช่ือของหอพกัหญิง) โดยมีนกัศึกษาเขา้พกัทั้งส้ิน 78 หอ้งแต่เน่ืองจากระยะเวลาท่ีจาํกดั จึงเก็บขอ้มูลจากการ

สัมภาษณ์กลุ่มนกัศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งเป้าหมายในระดบัปริญญาตรี เพ่ือใหค้รอบคลุมปัจจยัท่ีศึกษาในดา้นเพศ 

อายุ สถานภาพ รายได ้คณะและชั้นปีท่ีศึกษา สามารถแบ่งไดด้งัน้ี มหาวิทยาลยัราชภฏัเลยมีทั้งหมด 5 คณะ ไดแ้ก่ 

คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจดัการ โดย

จาํแนกออกเป็นคณะละ 4 ชั้นปี จะไดก้ลุ่มตวัอย่างทั้งหมดจาํนวน 20 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล

เพ่ือการศึกษาเชิงคุณภาพในคร้ังน้ี คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างคาํถาม โดยสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วน

ประสมการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการหอพกันกัศึกษา เป็นคาํถามปลายเปิด 

     การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลการสุ่มสัมภาษณ์กลุ่ม

นกัศึกษาท่ีใชบ้ริการหอพกัหญิง ขา้ง ม. สัมภาษณ์เก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีส่งผลต่อ

การเลือกใชบ้ริการหอพกันกัศึกษา เขตบริเวณมหาวิทยาลยัราชภฏัเลย จงัหวดัเลย 

     การศึกษาข้อมูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) ทาํการศึกษาโดยการรวบรวมขอ้มูลจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั

ท่ีเ ก่ียวข้อง สามารถนําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์เชิงคุณภาพได้ดังน้ี 1. SWOT Analysis เพ่ือทําการวิเคราะห์

สถานการณ์ ไดแ้ก่ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ของธุรกิจหอพกัหญิง ขา้ง ม. 2. TOWS Matrix เพ่ือนาํผล

จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis มากาํหนดกลยุทธ์ระดบัองค์กร 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูป้ระกอบ เพ่ือ

กาํหนดกลยุทธ์ในระดบัองค์กร และหน่วยธุรกิจ 4. การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง โดยใช้

ส่วนประสมการตลาดบริการเป็นเกณฑ์ในการตั้งคาํถามแบบปลายเปิด มีทั้งหมด 7 ดา้น 5. นาํผลท่ีไดจ้ากการ

สัมภาษณ์มาวิเคราะห์และเป็นผลในการสนบัสนุนการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOWS Matrix เพ่ือกาํหนด

กลยทุธ์ทางเลือก 

     การเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาจดัเก็บขอ้มูลโดยใชก้ารสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้าง  (Structured Interview) และการศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาจะทาํการสัมภาษณ์ดว้ยตนเอง โดยทาํการจด

บนัทึกรายละเอียดและอาศยัการบนัทึกเสียงในขณะสมัภาษณ์ การเกบ็รวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี เพ่ือนาํมาใชวิ้เคราะห์

ขอ้มูลในในลกัษณะการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Description Statistic) 

     การวิเคราะห์ข้อมูล สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลไดจ้ากการนาํข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ โดยนาํมาวิเคราะห์ 

สังเคราะห์และสรุปผลจากขอ้มูล ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการศึกษาท่ีกาํหนดไว ้และนาํขอ้มูลท่ีไดจ้าก

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 878



การสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ร่วมกับ

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาจากแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียว และตีความเพ่ือสรุปแบบอุปนยั (Inductive)  

 

ผลการศึกษาและอภิปราย 

     ผลการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่า เกณฑใ์นการเลือกใชบ้ริการหอ้งพกันกัศึกษา เขตบริเวณมหาวิทยาลยัราชภฏัเลย มี

ความสัมพนัธ์กบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ผูเ้ช่ามีการพิจารณาและตดัสินใจเลือกใชบ้ริการตามเกณฑส่์วน

ประสมทางการตลาดบริการ 7 ดา้น ซ่ึงจากผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ มาริสา จุลสมบูรณ์ 

(2555) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองกลยทุธ์ทางการตลาด เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สมใจ และ

สามารถสรุปผลการศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการบริการทั้ง 7 ดา้น ไดด้งัน้ี 1) ดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ (Product 

Service) พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑบ์ริการมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการหอพกันกัศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

ฝนทิพย ์วงศศุ์ภชาติกุล (2558) โดยเฉพาะดา้นความปลอดภยัของท่ีพกัและห้องพกั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

มาริสา จุลสมบูรณ์ (2555) และงานวิจยัของ กฤตินท ์ธิราไชย (2556) เพราะผูเ้ช่าของหอพกัหญิงขา้ง ม. ทั้งหมดเป็น

เพศหญิง และส่วนใหญ่อาศยัอยูเ่พียงคนเดียว ผูเ้ช่าจะรู้สึกปลอดภยัหากหอพกัมีการติดกลอ้งวงจรปิด มีระบบสแกน

ลายน้ิวมือ ห้องพกัควรมีลูกบิดประตูท่ีแข็งแรง และบริเวณระเบียงหลงัห้องตอ้งมีลูกกรงหรือเหล็กดดัอย่างแน่น

หนาเขา้ถึงยาก เพ่ือป้องกนัขโมยหรือผูป้ระสงคร้์าย 2) ดา้นราคา (Price) พบว่า ปัจจยัดา้นราคามีผลต่อการเลือกใช้

บริการหอพกันกัศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ลดัดาวลัย ์ประกอบมูล (2556) โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ส่วนใหญ่ให้

เหตุผลว่า ฐานะท่ีบา้นไม่ค่อยดี มีขอ้จาํกดัในการเลือกใชบ้ริการหอพกั โดยมีการคาํนึงดา้นราคาระหว่าง 2,000 - 

3,000 บาท รวมค่านํ้าและค่าไฟ ค่าประกนัความเสียหาย และค่าเพ่ิมส่ิงอาํนวยความสะดวก หากมีราคาท่ีสูงกวา่น้ีจะ

มีการคาํนึงถึงหอพกัอ่ืนท่ีมีราคาตํ่ากว่า 3) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) พบว่า ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่ายมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการเป็นอย่างมาก ผูเ้ช่ามีการคาํนึงถึงทาํเลท่ีตั้งท่ีใกลม้หาวิทยาลยัและใกลส้ถานท่ี

อุปโภคบริโภคก่อนเป็นอนัดบัแรก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ลดัดาวลัย ์ประกอบมูล (2556) ผูเ้ช่าส่วนใหญ่

คาํนึงถึงความสะดวกในการเดินทาง และผูเ้ช่าบางคนกไ็ม่ไดมี้รถส่วนตวั จึงจาํเป็นตอ้งเดินเทา้ หากเลือกสถานท่ีตั้ง

ของหอพกัท่ีใกลม้หาวิทยาลยัหรือแหล่งอุปโภคบริโภคได ้ก็จะช่วยในการตดัสินใจเช่าไดง่้ายยิ่งข้ึน 4) ดา้นการ

ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) พบว่า ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการหอพกั

นกัศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชนายุส เช่ียวเชิงการุณ (2554) และ งานวิจยัของ มาริสา จุลสมบูรณ์ (2556) 

ผูเ้ช่าคาดหวงัใหท้างหอพกั จดัทาํโปรโมชัน่สาํหรับผูเ้ช่าท่ีชาํระค่าเช่าตรงตามกาํหนดทุกคร้ัง หรือสาํหรับผูเ้ช่าท่ีใช้

บริการตั้งแต่ปีหน่ึง จนปัจจุบนักาํลงัศึกษาอยู่เทอมสุดทา้ย เป็นการรักษาฐานลูกคา้เดิมไดเ้ป็นอย่างดี 5) ดา้นบุคคล 

(People) พบว่า ปัจจยัดา้นบุคคลมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการหอพกันกัศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พจนารถ 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 879



อ่ิมสอน (2558) ผูเ้ช่าจะคาํนึงถึงลกัษณะของผูใ้ห้บริการ ผูใ้ห้บริการตอ้งมีความพร้อมในการให้บริการ สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้ช่าไดต้ลอดเวลา เช่น หากสอบถามเก่ียวกบัหอพกั ตอ้งสามารถตอบไดท้นัที ผู ้

ให้บริการตอ้งมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี สามารถคุยหรือปรึกษาไดอ้ย่างสบายใจ ไม่ทาํให้รู้สึกอึดอดั เพ่ือสนบัสนุนให้

ผูใ้ชบ้ริการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการได ้6) ดา้นการบริหารสภาพแวดลอ้มบริการ (Physical Evidence) พบว่า ปัจจยั

ดา้นการบริหารสภาพแวดลอ้มบริการมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการหอพกันกัศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปิติ 

โชติสุกานต์ (2555) กลุ่มตวัอย่างเป้าหมายตอ้งการส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีดี ไดแ้ก่ โครงสร้างหอพกัจะตอ้งมี

ความแขง็แรง ปลอดภยั มีระบบการรักษาความปลอดภยั เช่น การสแกนน้ิวมือเขา้หอพกั เพ่ือป้องกนัการบุกรุกของ

บุคคลภายนอก การติดกลอ้งวงจรปิด เพ่ือใชใ้นการเก็บหลกัฐาน หากมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดข้ึน เน่ืองจากผูเ้ช่า

ทุกคนเป็นเพศหญิง จึงคาํนึงถึงดา้นความปลอดภยัเป็นหลกั และหอพกัควรมีตูห้ยอดเหรียญ เช่น ตูก้ดนํ้า ตูเ้ติมเงิน 

เคร่ืองซกัผา้และร้านสะดวกซ้ือภายในหอพกั เพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่ผูเ้ช่า7) ดา้นกระบวนการ (Process) พบวา่ 

ดา้นกระบวนการมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการหอพกั กลุ่มตวัอยา่งเป้าหมายตอ้งการความรวดเร็วในการใหบ้ริการ ไม่

ว่าจะเป็นการชาํระค่าเช่า การซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆท่ีไดรั้บความเสียหาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุนิศา ตรี

ธนพฒัน์ (2558) หากมีกระบวนการจดัการท่ีล่าชา้ จะส่งผลเสียใหผู้เ้ช่าไปเรียนไม่ตรงเวลาท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 

ซ่ึงหอพกัหญิงขา้ง ม. มีความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของผูเ้ช่าไดเ้ป็นอยา่งดี  

 

สรุปผลการศึกษา 

     ขอ้มูลลกัษณะของประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า ลกัษณะของประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง เป็น

สัดส่วนเพศหญิงทั้งหมด 20 คน ส่วนใหญ่อายุอยู่ในช่วง 19 - 23 ปี สถานภาพ โสด ระดบัการศึกษา กาํลงัศึกษาอยู่

ปริญญาตรี และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 6,500 - 10,000 บาท  

     ปัจจยัดา้นการบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการหอพกันักศึกษา เขตบริเวณมหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 

จงัหวดัเลย พบว่า ผลจากการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7 ดา้น ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการหอพกันกัศึกษา ดาํเนินการโดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งเป้าหมาย นาํขอ้มูล

มาทบทวนและวิเคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปไดว้่า การเพ่ิมประสิทธิภาพทางการแข่งขนัของธุรกิจหอพกัหญิงขา้ง 

ม. ควรใชก้ลยุทธ์ 3 ระดบั คือ กลยุทธ์ระดบัองค์กร กลยุทธ์ระดบัธุรกิจ และกลยุทธ์ระดบัหนา้ท่ี ดงัน้ี 1) กลยุทธ์

ระดบัองคก์ร (Corporate Level Strategy) หอพกัหญิงขา้ง ม. ควรเลือกใชก้ลยุทธ์เนน้การเติบโต (Growth Strategy) 

เน่ืองจากสถานท่ีตั้งของหอพกัหญิงขา้ง ม. อยู่ใกลม้หาวิทยาลยัราชภฏัเลย และหอพกัหญิงขา้ง ม. มีจาํนวนหอ้งพกั

ค่อนขา้งเยอะหากเทียบกบัคู่แข่ง โดยในระยะสั้นจะเนน้การเติบโตในแนวระนาบ (Horizontal Integration) เลือก

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 880



ลงทุนในธุรกิจประเภทใกลเ้คียงกบัธุรกิจเดิม เพ่ือเพ่ิมกาํไรใหธุ้รกิจหลกั ไดแ้ก่ เคร่ืองซกัผา้หยอดเหรียญ ตูเ้ติมเงิน 

ตูก้ดนํ้า และเปิดร้านอาหารประเภทอาหารจานเดียว มีบริการส่งตามหอพกัอ่ืน เป็นตน้ ในการเติบโตระยะยาว จะ

เนน้การเติบโตในแนวด่ิง (Vertical Integration) โดยการพฒันาและเพ่ิมศกัยภาพผูใ้หบ้ริการ ใหมี้ความพร้อมในการ

ใหบ้ริการอยู่เสมอ เพราะการบริการถือเป็นหวัใจสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจ 2) กลยุทธ์ระดบัธุรกิจ (Business Level 

Strategy) มุ่งเนน้การสร้างความแตกต่างในผลิตภณัฑบ์ริการ เป็นการสร้างสรรคค์วามแตกต่างเพ่ือสนบัสนุนการทาํ

กลยทุธ์การเติบโต เป็นการสร้างความแตกต่างในหอ้งพกั มีใหเ้อกลกัษณ์ และมีความแตกต่างกนัในแต่ละหอ้ง เพ่ือ

เป็นตวัเลือกใหก้บัผูเ้ช่า ทาํไดโ้ดยการทาสีหอ้งและตกแต่งใหมี้ความแตกต่างกนั 3) กลยทุธ์ระดบัหนา้ท่ี (Functional 

Strategy) โดยการมุ่งเนน้ทางดา้นการตลาด โดยการผ่านเคร่ืองมือส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดงัน้ี 3.1) กล

ยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ มุ่งเนน้การพฒันาผลิตภณัฑบ์ริการใหมี้ความปลอดภยั แข็งแรง สร้างสรรคเ์อกลกัษณ์ท่ี

แตกต่างจากคู่แข่งขนั 3.2) กลยทุธ์ดา้นราคา ใชก้ลยทุธ์ตน้ทุนตํ่า เพ่ือรักษาเกณฑก์ารตั้งราคาหอ้งเช่าใหอ้ยูใ่นราคาท่ี

ประหยดั ตามความตอ้งการของผูเ้ช่าส่วนใหญ่จะอยู่ท่ี 2,000 - 3,000 บาทต่อเดือน 3.3) กลยุทธ์ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย มีการจดัการช่องทางการจดัจาํหน่ายให้หลากหลายมากยิ่งข้ึน กาํหนดกลยุทธ์หลายช่องทาง (Hybrid 

Channel Strategy) โดยการผ่านกลุ่มตัวแทนจาํหน่ายหอพัก การสร้างเว็บไซต์หอพกั เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจัด

จาํหน่าย และเพ่ิมโอกาสใหผู้เ้ช่ารู้จกัหอพกัมากยิ่งข้ึน 3.4) กลยทุธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด เคร่ืองมือในการสร้าง

จุดติดต่อกบัผูใ้ชบ้ริการ (Contact Point) จาํเป็นตอ้งอาศยัส่ืออินเทอร์เน็ต สร้างเวบ็ไซต์หอพกัในการส่ือสาร โดย

สามารถกาํหนดกลยุทธ์ท่ีจะใชเ้พ่ือทาํการส่งเสริมการตลาด ดงัน้ี การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) โดยการ

มุ่งเนน้การส่งเสริมการขายไปยงัผูเ้ช่าผา่นกิจกรรมการลดราคา เช่น การจดัส่วนลดค่าเช่ารายเดือนใหก้บันกัศึกษาท่ี

ชกัชวนเพ่ือนใหเ้ขา้มาใชบ้ริการหอพกัหญิงขา้ง ม. การลดราคาหอ้งเช่ารายเดือนสาํหรับผูเ้ช่าท่ีใชบ้ริการหอพกัหญิง

ขา้ง ม. เป็นระยะเวลาครบ 2 ปี เป็นตน้ และการประชาสัมพนัธ์ (Public Relation) โดยการทาํการประชาสัมพนัธ์

ผ่านส่ือแผ่นพบั ในช่วงท่ีมหาวิทยาลยัจดัการปฐมนิเทศนกัศึกษา หรือช่วงท่ีทางมหาวิทยาลยัจดักิจกรรมต่างๆ เพ่ือ

เป็นการประชาสมัพนัธ์เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายรู้จกัหอพกัหญิงขา้ง ม. ทาํใหก้ลุ่มลูกคา้ทราบถึงการ

ส่งเสริมการขายท่ีหอพกัหญิงขา้ง ม. 3.5) กลยุทธ์ดา้นบุคคล เน่ืองจากหอพกัหญิงขา้ง ม. เป็นธุรกิจครอบครัวเลก็ๆ 

ซ่ึงดูแลกนัเองภายในครอบครัว จึงง่ายต่อการเขา้ใจ และทางหอพกัหญิงขา้ง ม. เน้นการใช้ความสามารถของผู ้

ใหบ้ริการ ใหมี้การใส่ใจและความเขา้ใจตระหนกัถึงเร่ืองของการใหบ้ริการ โดยมีการคาํนึงถึงความสาํคญัของส่วน

ประสมทางการตลาดบริการ เพราะเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูเ้ช่าไดเ้ป็นอย่างดี 3.6) 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ หอพกัหญิงขา้ง ม. เนน้กระบวนการในการใหบ้ริการท่ีง่ายและไม่ซบัซอ้นยุ่งยาก มีการ

เปิดใจรับฟังขอ้บกพร่อง เพ่ือนาํมาพฒันาการบริการใหดี้ยิ่งข้ึน 3.7) ดา้นการบริหารสภาพแวดลอ้มบริการ (Physical 

Evidence Strategy) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 1) สถาปัตยกรรมภายนอก (Exterior Facilities) คือทาํการเปล่ียนแปลง

สถาปัตยกรรมภายนอก โดยการซ่อมบาํรุงและปรับแก้ไข 2) สถาปัตยกรรมภายใน (Interior Facilities) สร้าง

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 881



บรรยากาศท่ีดี ดูแลเร่ืองความสะอาด มีช่องลมเพ่ือใหอ้ากาศถ่ายเท ใหผู้เ้ช่าท่ีเขา้มาใชบ้ริการเกิดความรู้สึกท่ีดี อุ่น

ใจ เหมือนอยูบ่า้นตนเอง อีกทั้งยงัดูแลความปลอดภยัมีกลอ้งวงจรปิด  

 

ข้อเสนอแนะ 

     ส่วนประสมทางการตลาดบริการ เป็นปัจจยัสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจหอพกันกัศึกษา สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 1) 

ผลิตภณัฑบ์ริการ ควรเสนอความเป็นท่ีสุดในตวัผลิตภณัฑ ์ใหเ้กินตามความตอ้งการของผูเ้ช่า ดงันั้นควรศึกษาส่ิงท่ี

ผูเ้ช่าตอ้งการ แต่ยงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง เพ่ือตอบสนองความตอ้งการท่ียงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง 2) ราคา การ

ตั้งราคาท่ีตํ่า จะทาํใหก้ารเพ่ิมระดบัราคานั้นเป็นเร่ืองยาก ดงันั้นควรตอ้งปรับปรุงผลิตภณัฑ ์และตั้งราคาท่ีส่ือสาร

ให้ผูเ้ช่ารับรู้ถึงคุณค่าท่ีเพ่ิมข้ึน 3) ช่องทางดา้นการจดัจาํหน่าย การเพ่ิมช่องทางการจดัจาํหน่ายสามารถเพ่ิมได้

หลากหลายช่องทาง ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีดีในการเขา้ถึงผูเ้ช่า ควรเพ่ิมช่องทางท่ีมีการใชบ้ริการมากท่ีสุด เพ่ือเขา้ถึง

กลุ่มตลาดเป้าหมายไดง่้าย เช่น การสร้าง Page ใน Facebook 4) การส่งเสริมการตลาด หอพกัหญิงขา้ง ม. ขาดการ

ทาํการตลาด ควรเพ่ิมการส่งเสริมการขาย เพ่ือเป็นเพ่ิมระดบัการรับรู้ให้ผูเ้ช่า เพ่ือให้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายนึกถึง

หอพกัหญิงขา้ง ม. เม่ือตอ้งการใชบ้ริการหอพกันกัศึกษา 5) บุคลากร ผูใ้บริการตอ้งมีความตระหนกัถึงการบริการ

ตลอดเวลา ตอ้งทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ และตอบสนองใหเ้กิดความพึงพอใจใหไ้ด ้6) 

กระบวนการใหบ้ริการ เน่ืองจากผูเ้ช่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนกัศึกษา ซ่ึงมีความตอ้งการกระบวนการในการใหบ้ริการ

อย่างรวดเร็ว ในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ซ่อมแซมอุปกรณ์ การชาํระค่าเช่า หากทางหอพกัมีการพฒันาปรับปรุง เช่นทาํ

สแกนชาํระค่าเช่าได ้โดยไม่ตอ้งรอการเขียนใบชาํระ ก็อาจจะช่วยตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการได ้7)  

การบริหารสภาพแวดลอ้มบริการ ควรคาํนึงถึงปัจจยัดา้นความสะอาด ความสะดวก เพราะเป็นส่ิงท่ีทาํใหก้ลุ่มลูกคา้

เป้าหมายตัดสินใจเดินเข้ามาใช้บริการ และเน่ืองจากกลุ่มลูกค้าหลักเป็นเพศหญิง และจากการสัมภาษณ์

กลุ่มเป้าหมายตอ้งการท่ีพกัท่ีมีความปลอดภยั การพฒันาระบบความปลอดภยัใหน่้าเช่ือถือ เช่น การติดกลอ้งวงจร

ปิดหลายจุด การทาํสแกนน้ิวเขา้หอพกั หรือการทาํสแกนบตัรเขา้หอ้ง เป็นตน้ 
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ภาคผนวก 

     1. บทสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ สัมภาษณ์เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูป้ระกอบการ ประกอบไปดว้ย เพศ, อายุ, 

สถานภาพ, และรายได้ต่อเดือน และสัมภาษณ์เก่ียวกับกลยุทธ์ระดับองค์กร เป็นคาํถามแบบปลายเปิด ซ่ึงมี

โครงสร้างบทสมัภาษณ์ดงัน้ี 1) สภาพการแข่งขนัในธุรกิจหอพกั บริเวณมหาวิทยาลยัราชภฏัเลย เป็นอยา่งไร 2) จุด

แข็งหรือขอ้ไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขนัของหอพกัหญิงขา้ง ม. มีอะไรบา้ง 3) จุดอ่อนหรือขอ้เสียเปรียบของหอพกั

หญิงขา้ง ม. มีอะไรบา้ง 4) โอกาสทางการแข่งขนัของหอพกัหญิงขา้ง ม. มีอะไรบา้ง และ 5) อุปสรรคในการดาํเนิน

ธุรกิจ มีอะไรบา้ง 

     2. บทสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างเป้าหมาย สมัภาษณ์เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งเป้าหมาย ประกอบไปดว้ย 

เพศ, อาย,ุ สถานภาพ, รายไดต่้อเดือน, คณะและชั้นปีท่ีกาํลงัศึกษา และสมัภาษณ์เก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง

การตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการหอพกันักศึกษา ซ่ึงมีทั้ งหมด 7 ด้านดังน้ี 1) ด้าน

ผลิตภณัฑ์บริการ 2) ดา้นราคา 3) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด 5) ดา้นบุคคลหรือ

พนกังาน 6) ดา้นการบริหารสภาพแวดลอ้มบริการ 7) ดา้นกระบวนการ และสุดทา้ยเป็นขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม (ถา้มี) 
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การกาํหนดกลยุทธ์การตลาดบริการของร้านบ้านสวนนวดไทยเมืองทองธานี 

Determining the Service Marketing Strategy of Baan Suan Thai Massage Shop, 

 Muang Thong Thani 

ปาริสา  มะสมัน1 และ ปราณ ี เอีย่มละออภักดี2 

Parisa  Masaman and Pranee  Eamlaorpakdee  

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาเร่ือง การกาํหนดกลยทุธ์การตลาดบริการของร้านบา้นสวนนวดไทยเมืองทองธานี มีวตัถุประสงค ์คือ 

1) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของร้านบา้นสวนนวดไทยเมืองทองธานี และ 2) เพ่ือกาํหนดกลยทุธ์

การตลาดบริการใหมี้คุณภาพในการใหบ้ริการของร้านบา้นสวนนวดไทยเมืองทองธานี เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey 

Research) กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ลูกคา้ท่ีเขา้มารับบริการภายในร้านบา้นสวนนวดไทยเมืองทองธานี จาํนวน 

200 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป คาํนวณหา

ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัทางการตลาดบริการในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยู่

ในระดบัมากทุกดา้น ส่วนปัจจยัทางการตลาดบริการ ดา้นผลิตภณัฑ์และการบริการ ดา้นราคา ดา้นบุคลากร ดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นส่งเสริมการตลาด ใหมี้คุณภาพ

ในการใหบ้ริการของร้านบา้นสวนนวดไทยเมืองทองธานี  

 

คาํสาํคัญ: กลยทุธ์การตลาด คุณภาพการบริการ นวดแผนไทย 
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Abstract 

  

 The strategy of service marketing of Baan Suan Thai Massage, Muang Thong Thani.  This is aimed at:  1. 

To study the guidelines for increasing the business competitiveness of the service market of Baan Suan Thai Massage, 

Muang Thong Thani and 2. To determine the effective marketing service strategy of Baan Suan Thai Massage, Muang 

Thong Thani 

 Formulation of service market strategies for business type "Thai Massage and Spa for Relaxation" Survey of 

satisfaction with service marketing mix factors of Ban Suan Thai Massage, Muang Thong Thani from a sample of 200 

surveyed.  Women between the ages of 21 -  30 years old, have a bachelor's degree, have a career in private and 

government employees. Most have an average income of 10,001 - 20,000 baht. 

 

1. บทนํา  

 

ภาพรวมของร้านบา้นสวนนวดไทย เมืองทองธานีซ่ึงประกอบธุรกิจประเภทบริการ ก่อตั้งข้ึนจากการเลง็เห็น

ช่องทางทางธุรกิจเก่ียวกบัการนวดเพ่ือการรักษาและผ่อนคลาย รักษาและบาํบดัโดยการนวดเพ่ือรักษาอาการบาดเจ็บ

ของกลา้มเน้ือ ไดเ้ร่ิมธุรกิจเม่ือ วนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2560 ตั้งอยู่ท่ี เมืองทองธานี (ตรงขา้มวดัผาสุกมณีจกัร) เลขท่ี 

50/829-50/832 เมืองทองธานี ถ.ติวานนท ์ต.บา้นใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โดยมีคุณสิทธิรัตน์ โหตระไวศยะ 

เป็นเจา้ของกิจการ และเป็นลกัษณะธุรกิจแบบครอบครัว และมีการจดทะเบียนสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพถูกตอ้ง

ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข ร้านบา้นสวนนวดไทยมีการใหบ้ริการท่ีหลากหลาย ทั้ง นวดเทา้ นวดคอ บ่า ไหล่ นวด

แผนไทย นวดแผนไทยบาํบดั นวดนํ้ ามนั นวดประคบสมุนไพร และขดัผิว จุดเด่นของธุรกิจน้ีคือราคาค่าบริการท่ี

สามารถเขา้ถึงไดง่้าย และฝีมือในการนวดท่ีดีของพนกังานผูใ้ห้บริการ จุดเด่นของธุรกิจน้ี คือ ร้านนวดแผนไทย และ 

สปาหรูดว้ยการตกแต่งสถานท่ีหรูหรา สะอาดและมีการใหบ้ริการท่ีหลากหลาย ท่ีมีราคาค่าบริการไม่แพงและมีความ

เหมาะสมโดยลูกคา้พึงพอใจต่อกาเขา้มาใชบ้ริการดว้ยบรรยากาศการตอ้นรับแบบเป็นกนัเอง 

 โดยในช่วงการก่อตั้งธุรกิจสามารถเลือกใชก้ลยทุธ์ดา้นการบริการ สร้างการบริการท่ีแตกต่าง บริการดว้ยความ

สุภาพ มาตรฐานในการให้บริการให้มีความสมํ่าเสมอ และเนน้ความพึงพอใจให้กบัลูกคา้มากท่ีสุดส่วนกลยุทธ์ดา้น

ราคาเนน้การใชก้ลยทุธ์ High Value โดยการกาํหนดอตัราการใหบ้ริการใหเ้หมาะสมอยู่ในราคาท่ีลูกคา้มีความพึงพอใจ

และรู้สึกคุม้ค่ากบับริการท่ีไดรั้บและกลยุทธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาดดาํเนินการประชาสัมพนัธ์และจดักิจกรรม

ส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ือง อยา่งการส่งเสริมการตลาดตามช่วงระยะเวลาและตั้งราคาและแพค็เกจ และมีการส่งเสริม

การสมัครสมาชิก เพ่ือรับบริการในราคาพิเศษ ทางร้านรองรับได้ถึง 60 เตียง ใช้พนักงาน  30  คน  มีเงินทุน

ประมาณ  2.5-3  แสนบาท 
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ปัจจุบนับา้นสวนนวดไทยตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมีคู่แข่งในรูปแบบเดียวกนัจาํนวนมาก จึงเกิดการแบ่งส่วนแบ่งทาง

การตลาด และยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัมากนกัเน่ืองจากเปิดมาไดเ้พียง 2 ปีและเน่ืองจากบา้นสวนนวดไทยไดมี้การขยายพ้ืนท่ีใน

การรองรับเพ่ิมข้ึนอีกทาํใหย้งัไม่สามารถรองรับลูกคา้ไดอ้ยา่งเต็มขีดความสามารถซ่ึงปัจจุบนัไดมี้การใชเ้ทคโนโลยีเขา้

มาประยุกตใ์ช ้เช่น การประชาสัมพนัธ์ทาง ส่ือออนไลน์, การใช ้SMS ทุกระบบค่ายมือถือ ส่งขอ้มูล เชิญชวน คนท่ีเขา้

มาภายในบริเวณ 700 เมตร,การเชิญชวนผ่าน FACEBOOK (ซ้ือโฆษณาเชิญชวน ในรัศมี 20 ก.ม. , สร้างเว็บไซต์, 

LINE@ ,Google Search เป็นตน้  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม  

2.1 กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Level Strategy)  

กลยทุธ์ระดบัองคก์รท่ีเลือกใช ้คือ กลยทุธ์มุ่งการเติบโต โดยพฒันาโครงสร้างต่างๆขององคก์ร ใหเ้ป็นรากฐาน

ท่ีมัน่คงของธุรกิจ โดยมีการสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้วา่ผลิตภณัฑมี์คุณภาพ สถานประกอบการไดรั้บรองมาตรฐาน 

เช่ือถือได ้

 

2.2 กลยุทธ์ระดับธุรกจิ (Business Level Strategy)  

เน่ืองจากสอดรับกับธุรกิจบริการโดยมุ่งเน้นกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) 

เอกลกัษณ์ธุรกิจ แลว้จดัการนาํเสนอใหโ้ดดเด่น หมัน่ย ํ้าจุดขายของร้านอยู่เสมอ ซ่ึงความไดเ้ปรียบของธุรกิจสปาของ

คนไทย ก็คือ เอกลกัษณ์ความเป็นไทยท่ีชาวต่างชาติส่วนใหญ่ต่างนิยมชมชอบ ประกอบกบัเมืองไทยเป็นชาติท่ีอุดมสม

บุรณ์และมีช่ือเสียงในเร่ืองสมุนไพร นอกจากองค์ความรู้ดา้นการแพทย์แผนไทยท่ีโด่งดังไทยเรายงัมีศาสตร์ของ

สมุนไพรไทยท่ีเจา้ของธุรกิจสามารถนาํศาสตร์เหล่านั้นมาประยุกตใ์ช ้เกิดการบาํบดั นวดและรักษาดว้ยสมุนไพร และ

ภาวะสุขภาพกายใจถือเป็นจุดเด่นของสปาไทยท่ีเนน้การรักษาทางดา้นร่างกายและจิตใจ หมัน่ย ํ้าอตัลกัษณ์ท่ีไม่เพียงแต่

การครีเอทข้อความสโลแกนของร้านสปา หรือให้บริการด้วยวิธีใดเท่านั้น การย ํ้ าอตัลกัษณ์น้ี ยงัสามารถส่ือผ่าน

องค์ประกอบโดยรวมของร้านทั้ งหมด เช่น การนําวฒันธรรมไทยเข้าไปผสมผสานกับองค์ประกอบในการนวด 

(Cultural Integration) แลว้ส่ือผ่านชุดยูนิฟอร์มของพนกังานท่ีอาจใชเ้ป็นชุดไทย การออกแบบอาคารใหเ้ป็นทรงไทย

งานตกแต่งภายในท่ีส่ือถึงความเป็นไทยรวมไปถึงอุปกรณ์เคร่ืองใชต่้างๆเพราะส่ิงเหล่าน้ีสามารถสร้างประสบการณ์

ความประทบัใจ ความผกูพนัใหเ้กิดข้ึนกบัลูกคา้ได ้ 

 

2.3 กลยุทธ์ระดับหน้าที ่(Functional Level Strategy)  

ส่วนประสมทางการตลาดในธุรกิจบริการมีความสอดคลอ้งกบัฝ่ายท่ีสําคญัต่างๆ ดา้นการบริการมุ่งเนน้การ

บริการให้ความสําคญักบับุคลากรและพนักงานดา้นการดาํเนินการมุ่งเน้นปัจจยัดา้นทาํเลท่ีตั้ งและสภาพแวดล้อม

โดยรอบร้าน การบริการท่ีรวดเร็ว มีคุณภาพไดม้าตรฐานและเลือกใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ อุปกรณ์เคร่ืองมือสะอาด

ไดรั้บการฆ่าเช้ือโรคใหบ้ริการดว้ยจิตสาํนึกในการบริการ (Service Mind) เพ่ือสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ เกิดควา
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ประทบัใจ และเนน้การบริหารความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ (Customer Relationship Management:CRM) มีการตรวจสอบการ

ใหบ้ริการกบัลูกคา้ทุกคร้ังท่ีลูกคา้มาใชบ้ริการ เพ่ือนาํมาปรับเป็นกลยทุธ์ในการรักษาฐานลูกคา้ 

 

2.4 การวเิคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST Analysis)  

เป็นทฤษฎีทางธุรกิจท่ีใชวิ้เคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร (Marco Environment) เพ่ือทาํการประเมิน

ทั้ ง โอกาส (Opportunity) และ อุปสรรค (Threat) จากปัจจัยต่าง ๆ ท่ีจะส่งผลต่อธุรกิจ อนัประกอบด้วย การเมือง 

(Political), เศรษฐกิจ (Economic), สังคม (Social) และ เทคโนโลยี (Technology) ซ่ึงการทาํการวิเคราะห์ปัจจยั

เหล่าน้ี จะทาํให้เขา้ใจถึงสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนัของธุรกิจ เม่ือวิเคราะห์แลว้จะเห็นถึง “ภาพรวม” ของ

ธุรกิจ เพ่ือท่ีจะนาํผลลพัธ์ของการวิเคราะห์น้ีมาเป็นส่วนหน่ึงในการวางแผนกลยุทธ์หรือ ปรับแต่งให้มีประสิทธิภาพ

และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัต่อไป 

 

2.5 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)  

จุดแข็ง (Strengths) หรือจุดเด่นเปรียบเช่นข้อได้เปรียบ เป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีท่ีเกิดจาก

สภาพแวดลอ้มภายในบริษทั โดยบริษทัจะตอ้งใชป้ระโยชนจ์ากจุดแขง็ในการกาํหนดกลยทุธ์การตลาด 

จุดอ่อน (Weaknesses) หรือจุดดอ้ยเปรียบเช่นข้อเสียเปรียบ เป็นผลมาจากปัจจยัภายใน เป็นปัญหาหรือ

ขอ้บกพร่องท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายในต่าง ๆ ของบริษทั ซ่ึงบริษทัจะตอ้งหาวิธีในการปรับปรุงใหดี้ข้ึนหรือขจดัให้

หมดไปอนัจะเป็นประโยชนต่์อบริษทั 

โอกาส (Opportunities) เกิดจากปัจจยัภายนอก เป็นผลจากการท่ีสภาพแวดลอ้มภายนอกของบริษัทเอ้ือ

ประโยชน ์หรือส่งเสริมการดาํเนินงานของบริษทั โอกาสแตกต่างจากจุดแขง็ตรงท่ี โอกาสเป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้ม

ภายนอก แต่จุดแข็งเป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายใน ผูป้ระกอบการท่ีดีจะตอ้งแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ โดยการ

วิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้มภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ และใชป้ระโยชนจ์ากโอกาสนั้น 

อุปสรรค (Threats) ผลกระทบจากปัจจยัภายนอก เป็นขอ้จาํกดัท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีส่งผลเสีย

ต่อธุรกิจ ผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งปรับกลยุทธ์ทางการตลาดใหส้อดคลอ้ง และพยายามขจดัอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนให้

ได ้ผลจากการวิเคราะห์ SWOT น้ีจะใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดวิสัยทศัน์ การกาํหนดกลยุทธ์ เพ่ือใหอ้งคก์รเกิดการ

พฒันาไปในทางท่ีเหมาะสม ขั้นตอน/วิธีการดาํเนินการทาํ SWOT Analysis จะครอบคลุมขอบเขตของปัจจยัท่ีกวา้งดว้ย

การระบุจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ขององคก์ร ทาํใหมี้ขอ้มูลในการกาํหนดทิศทางหรือเป้าหมายท่ีจะถูกสร้าง

ข้ึนมาบนจุดแข็งขององค์กร และ แสวงหาประโยชน์จากโอกาสทางสภาพแวดลอ้ม และสามารถกาํหนดกลยุทธ์ท่ีมุ่ง

เอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดลอ้มหรือลดจุดอ่อนขององคก์รใหมี้นอ้ยท่ีสุดได ้ 

 

2.6 การวเิคราะห์ (TOWS Matrix)   

เป็นการกาํหนดแนวทางเลือกเพ่ือแกไ้ขปัญหา หรือการกาํหนดกลยทุธ์ (Strategy Formulation) ประกอบดว้ย 
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สถานการณ์ท่ี 1 กลยุทธ์ในเชิงรุก (จุดแข็ง-โอกาส) สถานการณ์น้ีเป็นสถานการณ์ท่ีพ่ึงปรารถนาท่ีสุด ดงันั้น 

ผูบ้ริหารขององคก์รควรกาํหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก (Aggressive –Strategy) เพ่ือดึงเอาจุดแข็งท่ีมีอยู่มาเสริมสร้างและปรับ

ใชแ้ละฉกฉวยโอกาสต่าง ๆ ท่ีเปิดมาหาประโยชนอ์ยา่งเตม็ท่ี  

สถานการณ์ท่ี 2 กลยทุธ์การตั้งรับหรือป้องกนัตวั (จุดอ่อน-อุปสรรค) สถานการณ์น้ีเป็นสถานการณ์ท่ีเลวร้าย

ท่ีสุด เน่ืองจากองคก์รกาํลงัเผชิญอยู่กบัอุปสรรคจากภายนอกและมีปัญหาจุดอ่อนภายในหลายประการ ดงันั้น ทางเลือก

ท่ีดีท่ีสุดคือกลยุทธ์การตั้งรับหรือป้องกนัตวั (Defensive Strategy) ตลอดจนหามาตรการท่ีจะทาํให้องค์กรเกิดความ

สูญเสียท่ีนอ้ยท่ีสุด  

สถานการณ์ท่ี 3 กลยุทธ์การพลิกตวั (จุดอ่อน-โอกาส) สถานการณ์องคก์รมีโอกาสเป็นขอ้ไดเ้ปรียบดา้นการ

แข่งขนัอยู่หลายประการ แต่ติดขดัอยู่ตรงท่ีมีปัญหาอุปสรรคท่ีเป็นจุดอ่อนอยู่หลายอย่างเช่นกนั ดงันั้นทางออกคือกล

ยุทธ์การพลิกตวั (Turnaround-oriented Strategy) เพ่ือจดัหรือแกไ้ขจุดอ่อนภายในต่าง ๆ ให้พร้อมท่ีจะฉกฉวยโอกาส

ต่าง ๆ ท่ีเปิดให ้ 

สถานการณ์ท่ี 4 กลยุทธ์การแตกตวัหรือขยายขอบข่ายกิจการ (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณ์น้ีเกิดข้ึนจาก

การท่ีสภาพแวดลอ้มไม่เอ้ืออาํนวยต่อการดาํเนินงาน แต่ตวัองค์กรมีขอ้ไดเ้ปรียบท่ีเป็นจุดแข็งหลายประการ ดงันั้น 

แทนท่ีจะรอจนกระทัง่สภาพแวดลอ้มเปล่ียนแปลงไป ก็สามารถท่ีจะเลือกกลยุทธ์การแตกตวัหรือขยายขอบข่ายกิจการ 

(Diversification Strategy) เพ่ือใชป้ระโยชนจ์ากจุดแขง็ท่ีมีสร้างโอกาสในระยะยาวดา้นอ่ืนๆ แทน 

 

2.7 ทฤษฎกีารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategy Management)  

กลยทุธ์ หมายถึง แผนงานหรือแนวปฏิบติัท่ีระบุเป้าหมายในอนาคต โดยทาํหนา้ ท่ีเป็นเคร่ืองมือของผูบ้ริหาร 

มีเป้าหมายท่ีตอ้งการใหอ้งคก์ารบรรลุประสิทธิผลท่ีตั้งไว ้ 

กลยุทธ์ระดบัองค์กร (Corporate – Level Strategies)  

เป็นการกาํหนดขอบเขตและแนวทางเดินขององคก์รในระยะยาวเพ่ือท่ีจะสร้างกาํไรสูงสุด ประกอบดว้ย 1. 

กลยทุธ์การมุ่งเนน้ในธุรกิจใดธุรกิจหน่ึง (Concentration on a Single Business) 2. กลยทุธ์การรวมตวัในแนวตั้ง (Vertical 

Integration) อธิบายง่ายๆว่าองค์กรจะเป็นเจา้ของธุรกิจตั้งแต่วตัถุดิบหรือช้ินส่วน ไปจนถึงสินคา้สาํเร็จรูปในธุรกิจใด

ธุรกิจหน่ึง 3. กลยุทธ์การกระจายธุรกิจไปสู่ธุรกิจอ่ืน (Diversification) การกระจายธุรกิจสามารถแบ่งออกเป็น 2 

ประเภท คือ การกระจายไปสู่ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจเดิม (Related Diversification) และการกระจายไปสู่ธุรกิจท่ีไม่

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจเดิม (Unrelated Diversification)  

กลยุทธ์ระดบัหน่วยธุรกจิ (Business-Level Strategy)  

เป็นแผนการกระทาํของผูบ้ริหารเชิงกลยุทธ์ ท่ีจะใช้ทรัพยากรและความสามารถ ดีเด่น เพ่ือการสร้างขอ้

ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัเหนือคู่แข่งขนัภายในอุตสาหกรรม ถา้องค์การใดมีธุรกิจเพียง ชนิดเดียว ก็จะมีกลยุทธ์ธุรกิจ

เพียงอยา่งเดียว แต่ถา้องคก์ารมีการขยายตวัสู่ธุรกิจหลายประเภท แต่ละประเภท กต็อ้งมีกลยทุธ์ธุรกิจสาํหรับการแข่งขนั

ในแต่ละธุรกิจ โดยทัว่ไปการพิจารณาเพ่ือกาํหนดกลยุทธ์ในระดบัธุรกิจนั้น จะตอ้งพิจารณาปัจจยัท่ีสาํคญั 6 ประการ 
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คือ 1. คู่แข่งขัน (Competitor) 2. ราคาของสินค้าและบริการ (Price) 3. ลูกค้าเป้าหมาย (Customer) 4. คุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ (Quality) 5. ความสัมพนัธ์กับหน่วยธุรกิจอ่ืน (Relations) และ6. การไม่ลงทุนหรือการเลิกดาํเนินการ 

(Divestment or Liquidation) เป็นการตดัสินใจดาํเนินกลยุทธ์จากปัจจยัหรือทรัพยากรท่ีมีในองคก์าร เพ่ือใหก้ารดาํเนิน

ธุรกิจประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายขององค์การท่ีตั้งไว ้หากผลิตภณัฑแ์ละบริการของแต่ละหน่วยธุรกิจไม่สามารถ

ดาํรงอยู่ไดค้วรเลิกลงทุนกลยุทธ์ระดบัธุรกิจ กิจกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจจะกระทาํโดยหน่วยธุรกิจทางกลยุทธ์ (Strategic 

Business Unit: SBU) จะมุ่งการเพ่ิมกาํไร (Improving Profitability) และขยายการเติบโต (Growth) ให้มากข้ึนอาจจะ

กาํหนดไดจ้ากการทาํ SWOT Matrix  

กลยุทธ์ระดบัปฏิบัตกิาร (Functional strategy)  

หรือกลยุทธ์ระดบัหนา้ท่ี (Operation strategy) เป็นกลยุทธ์ท่ีใช้กาํหนดวิธีการในการสนับสนุนกลยุทธ์ใน

ระดบัธุรกิจ โดยเป็นกลยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานย่อยภายในองคก์าร การกาํหนดกลยุทธ์ในการพฒันาหรือกาํหนด

วิธีการทาํงานของหน่วยงานย่อยเหล่าน้ีก็ เพ่ือสนับสนุนกลยุทธ์ในระดับธุรกิจท่ีกาํหนดข้ึน โดยมุ่งเน้นท่ีการใช้

ทรัพยากรขององคก์ารใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ในทุกกิจกรรมการดาํเนินงานของหน่วยต่าง ๆ ภายในองคก์ารโดยตอ้ง

ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซ่ึงจะตอ้งมีความสัมพนัธ์กันเน่ืองจากต่างก็เป็นองค์ประกอบของ 

กระบวนการสร้างคุณค่าเพ่ิมของธุรกิจ เพราะต่างกมุ่็งบรรลุวตัถุประสงคข์องกิจการส่วนรวม โดยกลยทุธ์ดา้นการตลาด

บริการ (Marketing strategy) เป็นการกาํหนดกลยุทธ์ของบริษทัในดา้นสินคา้และ บริการของบริษทัทั้งท่ีมีจาํหน่ายใน

ตลาดแลว้ และกาํลงัจะออกจาํหน่ายในตลาดวา่ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้เพียงใด การใชก้ลยทุธ์ดา้นการตลาดเป็น

กลยทุธ์ ท่ีมุ่งเนน้ความตอ้งการของลูกคา้เป็นสาํคญัทั้งท่ีเป็นลูกคา้เก่าและลูกคา้ใหม่ 

 

2.8 ทฤษฎปัีจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps)  

ธุรกิจท่ีให้บริการประกอบดว้ยส่วนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix ) หรือ 7Ps ในการ

กาํหนดกลยุทธ์การตลาดประกอบดว้ย 1. ดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ (Product Service) คือ ส่ิงท่ีผูข้ายตอ้งมอบใหแ้ก่ลูกคา้

และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชนแ์ละคุณค่าของผลิตภณัฑบ์ริการ 2. ดา้นราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวั

เงิน ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของบริการกบัราคา (Price) ของบริการนั้น ถา้คุณค่าสูงกว่าราคาลูกคา้

จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น การกาํหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการให้บริการชัดเจน 3. ดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการท่ีนาํเสนอ ซ่ึง

จะตอ้งพิจารณาในดา้นทาํเลท่ีตั้ง (Location) และช่องทางในการนาํเสนอบริการ (Channels) 4. ดา้นส่งเสริมการตลาด

บริการ (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความสําคญัในการติดต่อส่ือสารให้ผูใ้ชบ้ริการ โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีแจง้

ข่าวสารหรือชกัจูงใหเ้กิดทศันคติและพฤติกรรมการใชบ้ริการ 5. ดา้นพนกังานบริการ (People) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก 

การฝึกอบรม การจูงใจ เพ่ือให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็นความ สัมพนัธ์

ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการและผูใ้ชบ้ริการต่าง ๆ ขององคก์ร; 6. ดา้นสภาพแวดลอ้มบริการ (Physical Evidence) เป็น

การสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพให้กบัลูกคา้ โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางดา้ยกายภาพและ
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รูปแบบการให้บริการเพ่ือสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้; 7. ดา้นกระบวนการบริการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในดา้นการบริการ ท่ีนาํเสนอใหก้บัผูใ้ชบ้ริการเพ่ือมอบการใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว 

และทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 

 

2.9 ทฤษฎกีารตัดสินใจ  

แบ่งออกเป็น 1. ทฤษฎีการตัดสินใจแบบสมเหตุสมผล (the rational comprehensive theory เป็นทฤษฎีท่ี

มุ่งเนน้การตดัสินใจเพ่ือการบรรลุเป้าประสงค์สูงสุดไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือองค์การ และทฤษฎีหลกัการและเหตุผล 

ประกอบดว้ย องคป์ระกอบท่ีสาํคญั ประการแรก ผูต้ดัสินใจตอ้งเผชิญกบัปัญหาท่ีสามารถจาํแนกออกจากปัญหาอ่ืนได ้

ประการท่ีสอง ผูต้ ัดสินใจมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับเป้าประสงค์ (goals) ค่านิยม (values) หรือวตัถุประสงค์ 

(objectives) ท่ีผูต้ดัสินใจจะตอ้งคาํนึงถึงและสามารถทาํให้การพิจารณาปัญหามีความชดัเจนและจดัลาํดบัความสําคญั

ของแต่ละกรณี ประการท่ีสาม การตรวจสอบทางเลือกต่าง ๆ ในการแกไ้ขปัญหาอยา่งชดัเจน ประการท่ีส่ี การตรวจสอบ

ผลลพัธ์ทั้งดา้นตน้ทุน (costs) ผลประโยชน์ (benefits) ขอ้ไดเ้ปรียบ (advantages) และขอ้เสียเปรียบ (disadvantages) ท่ี 

อาจจะเกิดข้ึนจากการตดัสินใจ เลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง ประการท่ีหา้ การตรวจสอบผลลพัธ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนของ

ทางเลือกแต่ละทางเลือก ประการสุดท้าย ผูต้ ัดสินใจจะเลือกทางเลือกและผลลพัธ์ของแต่ละทางเลือกท่ีจะต้อง 

ตอบสนองเป้าหมาย ค่านิยม หรือวตัถุประสงคข์ององคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด กล่าวคือมี ค่าใชจ่้ายตํ่าสุดขณะท่ี

มีผลตอบแทนสูงสุด ผลการดาํเนินตามกระบวนการดงักล่าว คือการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล ซ่ึงจะทาํใหผู้ต้ดัสินใจไดรั้บ

ผลประโยชนสู์งสุด 2. ทฤษฎีการตดัสินใจแบบส่วนเพ่ิมเติม (the incremental theory) มีองคป์ระกอบดงัน้ี ประการแรก 

การพิจารณาในการเลือกเป้าประสงคห์รือวตัถุประสงค ์จะพิจารณาไปพร้อม ๆ กนัมากกวา่การท่ีจะพิจารณาแยกจากกนั

และกนั ประการท่ีสอง ผูต้ดัสินใจจะพิจารณาเลือกเฉพาะทางเลือกบางทางเลือกท่ีสาํคญั ๆ 3 – 4 ทางเลือกเพ่ือใชใ้นการ

แกปั้ญหา ประการท่ี สาม การเปรียบเทียบประเมินทางเลือกจากประการท่ีสองจะพิจารณาเฉพาะผลท่ีสาํคญั ๆ เท่านั้น 

ประการท่ีส่ี สาํหรับปัญหาผูต้ดัสินใจกาํลงัเผชิญอยู่นั้น ผูต้ดัสินใจจะตอ้งทาํการนิยามปัญหาใหม่อย่างต่อเน่ือง ทฤษฎี

ส่วนเพ่ิมเปิดโอกาสใหดุ้ลพนิจในการพิจารณาวิธีการและ เป้าหมาย (means and ends) หรือเป้าหมายและวิธีการ (ends 

and means) เพ่ือใหก้ารแกปั้ญหามีความคล่องตวัและเป็นไปไดม้ากข้ึน ประการท่ีหา้ ทฤษฎีน้ีถือวา่ในการตดัสินใจเลือก

ทางเลือกสุดทา้ยจะวางการตดัสินใจ อยู่บนความเห็นพอ้งตอ้งกนัของผูก้าํหนดนโยบาย ซ่ึงไม่ไดม้องว่าวิธีน้ีประหยดั

ท่ีสุด หรือไดผ้ลมากท่ีสุด ประการสุดทา้ย การตดัสินใจโดยพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงจากเดิมบางส่วนเป็น แนว

ทางการตดัสินใจท่ีสามารถใชไ้ดค้ล่องตวัไม่ตายตวัมากนกั 

 

3. วธีิการศึกษา 

 การศึกษาเร่ือง การกาํหนดกลยุทธ์การตลาดของร้านบา้นสวนนวดไทย เมืองทองธานีคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิง

สาํรวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล กลุ่มตวัอย่าง

ท่ีใชคื้อ ลูกคา้ท่ีเขา้มารับบริการภายในร้านบา้นสวนนวดไทยเมืองทองธานี จาํนวน 200 คน รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
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จากทฤษฎีและแนวคิดดา้นกลยุทธ์จากงานวิจยั ตาํรา หนงัสือ เอกสาร บทความวิจยั บทความวิชาการ เวบ็ไซด์ และ

ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องจากหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี จะใช้

แบบสอบถาม (Questionnaires) ท่ีสร้างข้ึนภายใตท้ฤษฎีและแนวคิดจากหนงัสือ เอกสาร บทความ เวบ็ไซด ์และงานวิจยั

ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหไ้ดข้อ้คาํถามท่ีครอบคลุมวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการศึกษา โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี 

1 เป็นขอ้มูลของลูกคา้โดยท่ีเป็นคาํถามแบบปลายเปิด คือ เป็นคาํถามท่ีมีคาํตอบไวล่้วงหน้า และให้ผูต้อบสามารถ

เลือกตอบจากคาํถามท่ีกาํหนดใหเ้ท่านั้น ส่วนท่ี 2 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัการกาํหนดกลยทุธ์การตลาดบริการ โดยใหผู้ท่ี้ตอบ

แบบสอบถามเลือกระดบัความสาํคญัท่ีตรงกบัตวัเองมากท่ีสุด การวดัระดบัความสาํคญัจะใชม้าตราวดัประเภท อนัตร

ภาค (Interval Scale) เป็น 5 ระดบั ดงัน้ี มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะท่ีควร

ปรับปรุง สําหรับร้านบา้นสวนนวดไทย ในแบบสอบถามส่วนท่ี 2 ซ่ึงใชก้ารวดัตามแบบมาตราลิเกิร์ต (Likert Scale) 

โดยใชรู้ปแบบของมาตราวดัประเภทอนัตรภาค (Interval Scale) มี 5 ระดบั ดงัน้ี มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ย

ท่ีสุด การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ก่อนท่ีใช้แบบสอบถามในการเก็บและรวบรวมของขอ้มูลนั้น ไดมี้การ

ทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเช่ือมัน่ (Reliability) การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) โดยการนาํ

แบบสอบถามท่ีจดัทาํข้ึนมาเพ่ือท่ีจะนาํไปเสนอให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบและพิจารณาถึงความเหมาะสม ความ

ครอบคลุมของเน้ือหา การใชภ้าษาท่ีถูกตอ้งและเคา้โครงของแบบสอบถาม เพ่ือนาํไปปรับปรุงแกไ้ขก่อนนาํไปทดลอง

กบักลุ่มทดสอบทั้งหมด 

 

4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 เม่ือรวบรวมแบบสอบถามได้ตรงตามส่ิงท่ีต้องการแล้ว ผูศึ้กษาได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของ

แบบสอบถาม และทาํการลงรหสัแลว้นาํขอ้มูลมาลงเพ่ือบนัทึกลงในคอมพิวเตอร์ เพ่ือประมวลผลดว้ยโปรแกรมทาง

สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ค่าสถิติท่ีใช้สําหรับในการวิเคราะห์ข้อมูลของการทดสอบสมมติฐาน สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive statistics) ได้แก่ การนําเสนอข้อมูลในรูปแบบของตาราง ค่าเฉล่ียจะเป็นร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ระดบันยัสําคญั 0.5 โดยใชค่้าทางสถิติ t-test เพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์

เปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างของกลุ่มสองกลุ่มว่ามีความแตกต่างกนัหรือไม่แตกต่างกนั และจะใชก้ารวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One-Way analysis of variance) ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบของค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่มมากกว่า 2 

กลุ่มข้ึนไปวา่มีความแตกต่างกนัหรือไม่แตกต่างกนั 

 

5. ผลการศึกษาและอภิปราย 

ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล 

 การสํารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการของร้านบา้นสวนนวดไทยเมืองทอง

ธานี พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 200 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 78.5 มีอายุ

ระหว่าง 21-30 ปี จาํนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 33.0 มีสถานภาพโสด จาํนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 67.5มีระดบั
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การศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา่ จาํนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 83.5 มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 126 คน คิดเป็นร้อย

ละ 63.0 และมีรายได ้20,001-30,000 บาท จาํนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5  

ส่วนที่ 2 พฤตกิรรมการใช้บริการ  

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 200 คน ส่วนใหญ่มาใชบ้ริการนวดแผนไทยเพ่ือผ่อนคลายความเม่ือยลา้

จากการทาํงาน จาํนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 ใชบ้ริการนวดไทย นวดราชสาํนกั กดจุด ฝ่าเทา้ จาํนวน 67 คน คิด

เป็นร้อยละ 33.5 ใชบ้ริการช่วงเวลา เยน็ (16.00-19.00 น.) จาํนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0 ใชบ้ริการ 1 ชัว่โมง จาํนวน 

138 คน คิดเป็นร้อยละ 69.0 และมีค่าใชจ่้าย 501-1,000 บาท จาํนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0  

ส่วนที่ 3 ปัจจยัทางการตลาดบริการ 

พบวา่ ลูกคา้มีความคิดเห็นต่อปัจจยัทางการตลาดบริการในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.08) เม่ือพิจารณา

เป็นรายดา้นพบว่าอยู่ในระดบัมากทุกดา้นโดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นการบริการ ( X = 4.19) รองลงมาคือ ดา้น

ราคา ( X = 4.14) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ( X = 4.01) ตามลาํดบั 

 

6. สรุปผลการศึกษา  

 

ปัจจยัทางการตลาดบริการให้มคุีณภาพในการให้บริการของร้านบ้านสวนนวดไทยเมืองทองธานี 

พบวา่ ลูกคา้มีความคิดเห็นต่อปัจจยัทางการตลาดบริการในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น

พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้นโดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นการบริการ รองลงมาคือ ดา้นราคา และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย

ตํ่าสุดคือ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ตามลาํดบั ประกอบดว้ย 

ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ส่วนมากมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ส่วนของความสะอาด เรียบร้อย และเป็น

สัดส่วน สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ยศวดี แขวฒันะ (2558) ศึกษาเร่ืองการพฒันาธุรกิจสปาไทยสู่ความยัง่ยืน: วิธีการ

ทางจิตวิทยาบริการ ผลจากการศึกษาพบวา่ ผูป้ระกอบการจะมีแนวทางในการพฒันาธุรกิจสปาสู่ความยัง่ยืน โดยมุ่งเนน้

ไปท่ีปัจจยัทางดา้นจิตวิทยาบริการทั้ง 5 ดา้น ประกอบดว้ย ความพร้อมของบุคลากร การพฒันาองคค์วามรู้ และทกัษะ

ของผูป้ระกอบการ เพ่ือการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน ทาํเลท่ีตั้งท่ีดีสะดวกและเหมาะสม รวมทั้ ง

ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการบริการให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป สินคา้และบริการท่ีมี

คุณภาพดี รวมถึงการศึกษาความตอ้งการของผูรั้บบริการ และการวางแผนกิจกรรมการตลาดใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมาย  

ดา้นราคา ส่วนมากมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ส่วนของราคาค่าบริการมีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบั

การศึกษาของ Rodsom (2015) ศึกษาเร่ืองส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวจีนในการเลือกสถาน

บริการสปา เพ่ือสุขภาพในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า โดยปัจจยัดา้นราคามีความสาํคญัต่อการเลือกสถาน

บริการสปา เพ่ือสุขภาพเป็นลาํดบัแรก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Sompong (2010) ศึกษาการวิจยัท่ีมีความมุ่งหมาย

เพ่ือศึกษามุมมองของนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีมีต่อการท่องเท่ียวท่ีอาํเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ผล

การศึกษาพบว่า ดา้นกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Mix 7P) มีระดบัความคาดหวงัอยู่ในระดบัมากทั้งหมด 7 ดา้น 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 893



เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ไดใ้หค้วามสาํคญัในกลยทุธ์ทางการตลาดดา้นราคาของการบริการท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

ลูกคา้จะมองว่าราคามีส่วนสาํคญัในการตดัสินใจจะใชบ้ริการ อีกทั้งส่วนลดโปรโมชัน่ ยิ่งมีส่วนสาํคญัในการตดัสินใจ

มาเลือกใชบ้ริการสปา  

ดา้นส่งเสริมการตลาด ส่วนมากความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ส่วนของพนกังานแนะนาํสถานท่ีใหบ้ริการ และ

ราคาค่าบริการ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ชนิตา เดชวิทยานุศกัด์ิ (2555) ศึกษาเร่ืองการบริหารจดัการบริการสปาเพ่ือ

สุขภาพในจงัหวดัภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่า มีมาตรฐานสปาเพ่ือสุขภาพในจงัหวดัภูเก็ต จากการสังเกต พบว่า สปาเพ่ือ

สุขภาพในจงัหวดัภูเก็ต มีจุดเด่นในดา้นความสะอาดของสถานท่ี ผลิตภณัฑ ์ทาํเลท่ีตั้ง บรรยากาศท่ีเงียบสงบ ส่วนใน

ด้านบุคลากรผูใ้ห้บริการมีความอ่อนน้อม และมีความชํานาญในการบริการในด้าานการบริการ มีราคาบริการท่ี

สมเหตุสมผล ความหลากหลายของบริการท่ีนําเสนอ การใช้วสัดุผลิตภณัฑ์สะอาด ระยะเวลาในการให้บริการท่ี

เหมาะสม และการใหบ้ริการมีความปลอดภยั 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ส่วนมากความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ส่วนของมีเวบ็ไซตใ์นการใหข้อ้มูลเพียงพอ

ต่อการตดัสินใจ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ธนชัพร เลิศเดชเดชา (2557) ศึกษาเร่ืองปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ

การเลือกหอพกัเอกชนของนักศึกษา มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัการตดัสินใจในดา้นส่วน

ประสมทางการตลาด พบวา่ นกัศึกษาใหค้วามสาํคญัในดา้นผลิตภณัฑ ์(หอ้งพกั) ปัจจยัแวดลอ้ม (สภาพแวดลอ้มภายใน-

ภายนอก) พบว่า นกัศึกษาให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นทาํเลท่ีตั้งห้องพกั ส่ิงอาํนวยความสะดวก และสภาพแวดลอ้ม

โดยรอบ ดงันั้นผูท่ี้เก่ียวขอ้งและสนใจในการลงทุนเก่ียวกบัธุรกิจหอพกันกัศึกษาเอกชนตอ้งใหค้วามสาํคญั จากท่ีกล่าว

มาแลว้ขา้งตน้ จึงจะพึงพอใจเพราะนกัศึกษาทุกคน และผูป้กครองตอ้งการคุณภาพชีวิตท่ีดีในการพกัอาศยั ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัแนวคิดของ ภูดินนัท ์อดิทิพยางกรู (2555) ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ ช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบั หน่วยเศรษฐกิจต่าง 

ๆ ท่ีมีส่วนร่วมในกระบวนการนาํพาสินคา้จากผูผ้ลิตไปสู่มือผูบ้ริโภค ซ่ึงการตดัสินใจเลือกช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีมี

ความเหมาะสม สาํคญัต่อกาํไรของหน่วยธุรกิจ รวมทั้งมีผลกระทบต่อการกาํหนดส่วนผสมทางการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน 

ๆ เช่น การตั้งราคา การโฆษณา เกรดสินคา้ หรือการกระจายสินคา้ เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยตวัสินคา้

จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค  

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ส่วนมากความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ส่วนของมีความเป็นส่วนตวั สงบ ทาํใหรู้้สึก

ปลอดภัย สอดคลอ้งกับการศึกษาของ อรทัย จันทโร (2559) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสปาของ

นกัท่องเท่ียวในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัทางการตลาดมีความสําคญัต่อพฤติกรรมการเลือกใช้

บริการสปาของนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น อยูใ่นระดบันอ้ย

ทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น

ราคา ดา้นการใหบ้ริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นบุคลากร  

ดา้นบุคคลากร ส่วนมากความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ส่วนของตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้อย่าง

เหมาะสม สอดคลอ้งกับการศึกษาของ มนต์ชัย สุนทราวฒัน์ (2556) ท่ีกล่าวว่า ถึงแมว้่าจะเป็นปัจจยัภายนอก แต่

ผูป้ระกอบการเอง สามารถเลือกท่ีจะกาํหนดทิศทางของธุรกิจให้ดาํเนินการต่อไปได้ ซ่ึงจะทาํให้ธุรกิจเกิดการ

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 894



เปล่ียนแปลง เพ่ือปรับตวัและตอบสนองต่อความตอ้งการทั้ งสินคา้ และการบริการให้ไดดี้ท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกับ

การศึกษาของ Wongsapanakul (2008) ผลการศึกษาพบว่า คุณสมบติัท่ีพึงประสงค์ของนกับาํบดัสปาคือ มีคุณสมบติั

ดา้นความซ่ือสตัย ์ซ่ึงถือวา่เป็นส่ิงสาํคญัมาก ในเร่ืองของการเช่ือใจระหวา่งลูกคา้ และพนกังาน 

ด้านกระบวนการให้บริการ ส่วนมากมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ส่วนของการบริการได้มาตรฐาน 

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ กนัยารัตน์ หลายแห่ง (2556) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า การสร้างความแตกต่างใหเ้กิดความประทบัใจ

จากผูบ้ริโภคถือเป็นการประสบความสาํเร็จ ในแง่ของการตลาด สามารถทาํใหรู้้สึกถึงความพิเศษ ซ่ึงในการสร้างความ

แตกต่างนั้นจะสร้างไดใ้นหลากหลายรูปแบบ แต่เป็นการบอกถึงความพิเศษในแง่มุมต่าง ๆไดเ้ป็นอยา่งดี ในการท่ีทาํให้

ผลิตภณัฑน์ั้นมีความหลากหลาย รูปแบบใหเ้ลือกท่ีเหมาะกบัการใชง้านมากท่ีสุด  

 

6.1 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)  

จุดแข็ง (Strengths-S) ดา้นสถานท่ีตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนท่ีพกัอาศยัคอนโดขนาดใหญ่ 27 อาคาร รวม 27,000 ยู

นิต และคอนโด High Rise จาํนวน 24 อาคาร รวม 3,000 ยนิูต Low Rise จาํนวน 3 อาคาร รวม 450 ยนิูต (Baania, 2017) 

และใกลส้นามกีฬา ฟิตเนส สถานท่ีออกกาํลงักาย สถานท่ีแสดงสินคา้ และการประชุม หา้งสรรพสินคา้ ตลาด การกีฬา

แห่งประเทศไทย โรงแรม ศูนยอ์าหารขนาดใหญ่ สนามฟุตบอล สโมสรเมืองทองยไูนเตด็ ธนาคารกสิกรไทยสาขาใหญ่

2 โรงเรียน และมหาวิทยาลยั  

จุดอ่อน (Weaknesses) หรือจุดดอ้ยเปรียบเช่นขอ้เสียเปรียบ ดา้นการส่งเสริมการตลาด การส่งเสริมการขายดว้ย

การออกโปรโมชัน่ไม่สมํ่าเสมอ หรือโปรโมชัน่เดิมไม่ดึงดูดใจผูบ้ริโภค หรือการใหมี้การทาํบตัรสมาชิกรายปี โดยการ

มอบส่วนลด สะสมคะแนน และการมอบรางวลัพิเศษในวนัเกิด 

 โอกาส (Opportunities) เกิดจากปัจจัยภายนอก การลงทุนรถไฟฟ้าสายสีชมพูท่ีกาํลังก่อสร้าง เส ้นทา ง

ระหว่างปากเกร็ด-หลักส่ี-มีนบุรี-สุวินทวงศ์ ซ่ึงจะยิ่งทาํให้การเดินทางสะดวกสบายยิ่งข้ึน ซ่ึงผูบ้ริโภคท่ีใช้

รถไฟฟ้าท่ีเดินทางมาชมงานแสดงสินค้าเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้สถานประกอบการมีโอกาสเพิ่มมากข้ึนด้วย

เช่นกัน  

อุปสรรค (Threats) ผลกระทบจากปัจจยัภายนอก ถนนแจง้วฒันะ ถูกจดัอนัดบัเป็นถนนท่ีมีการจราจรติดขดั

อนัดบั 4 ในประเทศไทย (ข่าวสด, 2561) ส่งผลใหผู้บ้ริโภคหลีกเล่ียงเสน้ทางน้ี  

 

6.2 การวเิคราะห์ TOWS Matrix   

กลยุทธ์เชิงรุก ส่งเสริมบริการท่ีมีคุณภาพในการให้บริการ และบริการท่ีหลากหลาย ซ่ึงการให้บริการท่ีมี

คุณภาพย่อมส่งผลถึงความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมาใช้บริการและส่งผลต่อการซ้ือซํ้ า ทั้งผูบ้ริโภคชาวไทย และ

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ซ่ึงจะทาํใหส้ามารถช่วงชิงส่วนแบ่งทางตลาดเพ่ิมข้ึนไดอ้ยา่งแน่นอน 

กลยุทธ์เชิงแกไ้ข ทาํกิจกรรมส่งเสริมการตลาด โดยการใหลู้กคา้ท่ีสนใจบตัรสมาชิกรายปี ในราคา 2,000 บาท 

โดยมีการมอบส่วนลด10% ทุกคร้ังท่ีสมาชิกมาใชบ้ริการทุกการใช ้100 บาท จะไดแ้ตม้สะสม 5 คะแนน ซ่ึงสะสม

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 895



คะแนนครบตามท่ีกาํหนดสามารถแลกผลิตภณัฑต์ามท่ีโปรโมชนัในแต่ละเดือน และคูปองส่วนลด 100 บาท จาํนวน 10 

ใบ สาํหรับใชบ้ริการคร้ังต่อไป รวมทั้งแจกของรางวลัสาํหรับสมาชิกท่ีมาใชบ้ริการในวนัคลา้ยวนัเกิด พร้อมทั้งการแจง้

ข่าวสารใหท้ราบทุกระยะในช่องทางต่าง ๆ เพ่ือเป็นการจูงใจผูบ้ริโภคใหส้มคัรสมาชิกรายปี 

กลยุทธ์เชิงป้องกนั ท่ีตั้งของสถานบริการตั้งอยู่ในท่ีเดินทางไดส้ะดวก ผูบ้ริโภคท่ีไม่ตอ้งการมาใชบ้ริการ

สามารถเดินทางมาไดง่้ายมาก เสน้ทางไม่ซบัซอ้น เขา้ออกไดห้ลายทาง และสามารถหลีกเล่ียงเส้นทางหลกัท่ีการจราจร

ติดขดัโดยการใชท้างด่วนลงท่ีด่านเมืองทองช่วยลดเวลาการเดินทางไดม้าซ่ึงเม่ือลงทางด่านใชเ้วลาจากด่านเมืองทองมา

สถานบริการใชเ้วลาเพียง 5 นาทีเท่านั้น และผูบ้ริโภคท่ีอยู่ในโซนใกลเ้คียงท่ีไม่ตอ้งใชถ้นนแจง้วฒันะ ใชเ้วลาเดินทาง

ไม่เกิน 10 นาทีอยา่งแน่นอน 

กลยทุธ์เชิงรับ ใชก้ารส่ือสาร โดยใชส่ื้อออนไลน์ในการแจง้ข่าวสาร โปรโมชัน่ การรับจองคิวตอบปัญหา และ

การโฆษณาผา่นส่ือออนไลนไ์ปยงักลุ่มเป้าหมายใหเ้ป็นท่ีรู้จกั  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 1. การศึกษาคร้ังน้ีมีขอ้จาํกดัคือเป็นการศึกษาของร้านบา้นสวนนวดไทยเพียงท่ีเดียวในการศึกษาวิจยัในคร้ัง

ต่อไปควรศึกษาเปรียบเทียบกบัผูป้ระกอบการธุรกิจสปารายอ่ืนในบริเวณใกลเ้คียง เพ่ือต่อยอดความรู้ดา้นการจดัการ

เชิงกลยทุธ์ 

 2. การศึกษาในคร้ังน้ี สามารถนาํกลยุทธ์ตลาดบริการประยุกตใ์ชใ้นธุรกิจบริการประเภทสปา หรือนวดแผน

ไทยได ้
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บทคดัย่อ 

 

 การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) วิเคราะห์หาสาเหตุถึงความไม่พึงพอใจของพนกังานต่อการทาํงานของ

สายงานฝึกอบรม และ(2) เสนอแนวทางในการพฒันาขั้นตอนกระบวนการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ

มากยิ่งข้ึน การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพโดยการเกบ็รวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจากงานวิจยัและบทความท่ีเก่ียวขอ้งเร่ือง

การฝึกอบรม และความพึงพอใจในการฝึกอบรม  และเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีฝึกอบรม 

และพนักงานท่ีเคยเขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตรต่างๆ ท่ีผ่านมา โดยการใชท้ฤษฎีการพฒันาบุคลากร และทฤษฎี

บทบาทผูป้ระสานงานฝึกอบรมเป็นหลกัในการเก็บข้อมูล จากนั้นนําข้อมูลท่ีได้มาจาํแนกเป็นกลุ่มเดียวกัน จาก

ผลการวิจยัพบว่า สาเหตุของความไม่พึงพอใจของพนกังานโดยหลกั เกิดจากขั้นตอนกระบวนการทาํงานของสายงาน

ฝึกอบรม และตวัเจา้หนา้ท่ีฝึกอบรม ดงันั้นผูวิ้จยัจึงไดเ้สนอแนวทางในการพฒันาคุณภาพของกระบวนการฝึกอบรม

เพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนกังานและนโยบายองคก์รมากยิ่งข้ึน 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were (1)  to analyze the cause of employee dissatisfaction towards training and 

development jobs and (2)  to propose guidelines for training process improvement to be more efficient and 

systematic.  This research was is qualitative research.  The researcher had collected secondary data from 

researches and articles related to training and training satisfaction primary data were collected by interviewing 

training officers and employees who previously participated in training courses.  The personnel development 

theory and the theory of training coordinator responsibilities were applied as the main guidelines in the data 

collection process. The collected data were classified into the same groups. According to the research result, the 

causes of employee dissatisfaction were found. The main reasons were procedures and processes of training and 

development jobs and training officers.  

Therefore, guidelines for quality improvement of training process was purposes so that it will be more 

efficient and in accordance with the needs of employees and organization policy.  

 

Keywords : satisfaction , efficiency , coordinator 

 

บทนํา 

ในปัจจุบนัองคก์รทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการแข่งขนักนัเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้งดา้นความสามารถในการ

แข่งขนัทางธุรกิจและดา้นความสามารถของบุคลากร จึงทาํให้องค์กรหลายๆ องค์กรต่างให้ความสําคญักบัทรัพยากร

มนุษยเ์ป็นอย่างมาก เพราะองคก์รตระหนกัถึงทรัพยากรมนุษยว์่าคือส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีจะเป็นแรงขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่

เป้าหมายและความสาํเร็จในอนาคตท่ีองคก์รวางไว ้จึงทาํใหอ้งคก์รทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างมีวิธีการปรับปรุงและ

เปล่ียนแปลงการบริหารงานและการบริหารทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะการแข่งขนัในปัจจุบนั รวมถึง

มุ่งเนน้และใหค้วามสาํคญัในการฝึกอบรมพนกังานเป็นอย่างมาก เพ่ือพฒันาและเพ่ิมศกัยภาพในการทาํงานดา้นต่างๆ 

ของทรัพยากรมนุษยใ์หดี้ยิ่งข้ึน  

บริษทั XXX ก็เป็นอีกหน่ึงองค์กรท่ีมองเห็นว่าการเพ่ิมพูนความรู้และพฒันาดา้นต่างๆ ใหแ้ก่บุคลากรนั้นเป็น

ส่ิงท่ีจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะช่วยขบัเคล่ือนและผลกัดนัองคก์รใหก้า้วไปสู้เป้าหมายและความสาํเร็จท่ีบริษทัฯ กาํหนดไว ้จึง

ไดมี้การฝึกอบรมพนกังานในหลกัสูตรต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งติดตามผลการฝึกอบรม และติดตามขอ้เสนอแนะและ

ขอ้ร้องเรียนต่างๆ ในการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ืองทุกปี  แต่จากผลสาํรวจความพึงพอใจของพนกังานต่อการทาํงานของ

สายงานฝึกอบรมของบริษทัฯ ตั้งแต่ปี 2559 – 2561 ท่ีผา่นมานั้น ทาํใหบ้ริษทัฯ ทราบวา่ มีจาํนวนพนกังานท่ีไม่พึงพอใจ
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ต่อการทาํงานของสายงานฝึกอบรมเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในทุกปี โดยปี 2559 จาํนวนพนกังานท่ีเขา้ฝึกอบรมในหลกัสูตร

ต่างๆ ตลอดทั้งปี จาํนวน 215 คน พบว่า มีพนกังานท่ีไม่พึงพอใจต่อการทาํงานของสายงานฝึกอบรมจาํนวน 59 คน ปี 

2560 จาํนวนพนกังานท่ีเขา้ฝึกอบรมในหลกัสูตรต่างๆ ตลอดทั้งปี จาํนวน 260 คน พบวา่ มีพนกังานท่ีไม่พึงพอใจต่อการ

ทาํงานของสายงานฝึกอบรม จาํนวน 80 คน และปี 2561 จาํนวนพนกังานท่ีเขา้ฝึกอบรมในหลกัสูตรต่างๆ ตั้งแต่เดือน

มกราคมถึงเดือนมิถุนายน ทั้งหมด 179 คน พบว่า มีพนกังานท่ีไม่พึงพอใจต่อการทาํงานของสายงานฝึกอบรม จาํนวน 

63 คน จากผลสาํรวจดงักล่าว จะพบวา่มีพนกังานไม่พึงพอใจต่อการทาํงานของสายงานฝึกอบรมเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองใน

ทุกๆปี 

จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้จึงงานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุของความไม่พึงพอใจของ

พนกังานต่อการทาํงานของสายงานฝึกอบรม และเพ่ือเสนอแนวทางในการพฒันาขั้นตอนกระบวนการฝึกอบรมใหมี้

ประสิทธิภาพและเป็นระบบมากยิ่งข้ึน 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาถึงความไม่พึงพอใจของพนกังาน จะพิจารณาถึงความพึงพอใจในลาํดบัขั้นตอนกระบวนการทาํงาน 

และความพึงพอใจในตวับุคคล โดยใชแ้นวคิดและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรม การพฒันาบุคลากร และบทบาท

ของผูป้ระสานงานฝึกอบรม ซ่ึงแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวขา้งตน้ สามารถนาํมาวิเคราะห์หาสาเหตุถึงปัญหา

ท่ีเกิดข้ึน โดยทาํการวิเคราะห์กระบวนการการพฒันาบุคลากรในขั้นตอนต่างๆ ดงัเช่นงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

นภา ศรีปานอินทร์ (2560) ไดศึ้กษาถึงความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมและประสิทธิภาพของการฝึกอบรม

บุคลากร กรณีศึกษาศาลในสังกดัสาํนกัศาลยุติธรรมประจาํภาค 7 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงความพึงพอใจต่อการ

ฝึกอบรมของบุคลากร ประสิทธิภาพของการฝึกอบรม ปัญหาและอุปสรรคของการฝึกอบรมบุคลากรของศาล เพ่ือ

สามารถนาํผลเร่ืองความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมไปใชเ้ป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการปรับปรุงรูปแบบการฝึกอบรมให้มี

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งต่อความตอ้งการของบุคลากร   

ชมนาด ม่วงแกว้ (2555) ไดศึ้กษาความคาดหวงัและความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานกิจกรรม

นกัศึกษาและงานทะเบียนนกัศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความคาดหวงั

คุณภาพการใหบ้ริการ งานกิจกรรมนกัศึกษาและงานทะเบียนนกัศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ศึกษา

ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ งานกิจกรรมนกัศึกษาและงานทะเบียนนกัศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี และศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ งานกิจกรรมนักศึกษาและงานทะเบียน

นกัศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 

รัชนีพร นาพุทธา (2549) ไดศึ้กษาความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมและประสิทธิภาพของการฝึกอบรม บริษทั ปูน

ซิเมนตไ์ทยอุตสาหกรรม จาํกดั กรณีศึกษา : บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย (ท่าหลวง) จาํกดั โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความ

พึงพอใจต่อการฝึกอบรมของพนกังาน บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จาํกดั เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการ
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ฝึกอบรมของพนักงาน บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จาํกดั และเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของการฝึกอบรมของ

พนกังาน บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย (ท่าหลวง) จาํกดั  

พิมพช์นก วงษเ์จริญ (2558) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งการ

เรียนรู้ กรณีศึกษาโรงพยาบาลบารุงราษฎร์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของ

บุคลากร และเพ่ือศึกษารูปแบบการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์มีอิทธิพลต่อองคก์รแห่งการ 

 

วธีิการวจิัย 

การศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data Collection) โดยการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเดิมท่ีมีอยู่แลว้ จากการสาํรวจ

ความพึงพอใจของพนกังานท่ีผา่นมาและการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการคน้ควา้ขอ้มูล ทฤษฎี เอกสารงานวิจยั และขอ้มูล

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจในการฝึกอบรม และขั้นตอนกระบวนการฝึกอบรม 

การศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data Collection) เป็นการเก็บขอ้มูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบก่ึงมี

โครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ซ่ึงเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์พนกังาน 66 คน และเจา้หนา้ท่ี

ฝึกอบรม 10 คน โดยเป็นการสมัภาษณ์มีลกัษณะเป็นเคา้โครง มีความยืดหยุน่ เพ่ือเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์หรือการ

สนทนาให้ครบถว้นตามวตัถุประสงค์ เป็นลกัษณะคาํถามท่ีเปิดโอกาสให้ผูใ้ห้ขอ้มูลตอบไดอ้ย่างเสรีตามความพอใจ 

หมายถึง ข้อคาํถามสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในขณะนั้นๆ โดยผูวิ้จัยได้กาํหนด

แนวทางในการสมัภาษณ์ไว ้ดงัน้ี 

1. อธิบายถึงวตัถุประสงคข์องการสมัภาษณ์ในคร้ังน้ีใหแ้ก่พนกังาน เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็ขอ้มูล 

2. ทาํการสมัภาษณ์พนกังาน โดยใชเ้วลาในการสมัภาษณ์ 10 -15 นาที ต่อคน 

3. บนัทึกเสียงขณะสมัภาษณ์พนกังานทุกคน 

4. การทดสอบคุณภาพของแบบสมัภาษณ์ 

เพ่ือใหแ้บบสอบถามซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั มีความเท่ียงตรง (Validity) ผูวิ้จยัไดท้าํการศึกษาแนวคิดและ

ทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งเรียบเรียงและเสนอแก่ผูท้รงคุณวุฒิ อาจารยท่ี์ปรึกษา และคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณา

ตรวจสอบความเท่ียงตรงดา้นเน้ือหา ความเหมาะสมของภาษา และขอคาํแนะนาํในการปรับปรุงแกไ้ขโดยเลือกเฉพาะ

ขอ้คาํถามท่ีมีความเท่ียงตรงในการเก็บขอ้มูล จากนั้นทาํการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูใ้หข้อ้มูลต่อไป โดยผูวิ้จยัไดมี้การ

วางแผนและเตรียมความพร้อมในการสมัภาษณ์ ดงัน้ี 

1. วางแผนในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยการศึกษาพ้ืนท่ีท่ีจะเขา้ไปเกบ็รวบรวมขอ้มูล รวมถึงศึกษาสภาพความ

พร้อมของพนกังานแต่ละท่านในการตอบแบบสมัภาษณ์ 

2. การกาํหนดเวลาในการเขา้ไปสมัภาษณ์ ผูวิ้จยัจะเลือกเวลาท่ีเหมาะสมในการเกบ็ขอ้มูลจากพนกังาน  

3. การติดต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ป็นผูป้ระสานงาน ผูวิ้จยัไดติ้ดต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือความสะดวกใน

การท่ีจะเกบ็รวบรวมขอ้มูล   
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4. การเตรียมแบบสมัภาษณ์และอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีจาํเป็น เช่น บนัทึกเสียง กลอ้งถ่ายรูป เพ่ือใชใ้นการบนัทึกขอ้มูล

การสมัภาษณ์ 

5. การจดัทาํคู่มือการสัมภาษณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยรายละเอียดท่ีจาํเป็นในการสัมภาษณ์ ไดแ้ก่ วตัถุประสงคก์าร

วิจยั ตารางการสมัภาษณ์ ประเดน็ของการสมัภาษณ์  

6. ตรวจสอบความเรียบร้อยทุกคร้ังก่อนเดินทางกลบั เม่ือผูวิ้จยัตอ้งเดินทางไปสมัภาษณ์พนกังานนอกพ้ืนท่ี ได้

ตรวจเช็คความเรียบร้อยทุกคร้ังก่อนเดินทางกลบั เน่ืองจากบางท่ีท่ีออกไปสัมภาษณ์ไกลหรือเดินทางไม่สะดวก และไม่

สามารถใหก้ลบัมาเกบ็ขอ้มูลใหม่ไดอี้ก จึงไดร้ะมดัระวงัในส่วนน้ีมาก 

 

ผลการวจิยัและอภิปราย 

 

ผลการวิจยัเร่ืองความไม่พึงพอใจของพนกังานในการทาํงานของสายงานฝึกอบรม จากการเก็บขอ้มูลจากการ

สมัภาษณ์พนกังานและเจา้หนา้ท่ีฝึกอบรม ทาํใหผู้วิ้จยัไดท้ราบถึงสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึน ท่ีส่งผลกระทบต่อความพึง

ต่อใจของพนกังาน สามารถจาํแนกสาเหตุหลกัสาํคญัๆ ได ้ดงัน้ี 

1. เกิดจากการกาํหนดหนา้ท่ีท่ีไม่ชดัเจนของเจา้หนา้ท่ีฝึกอบรม 

2. เกิดจากกระบวนการทาํงานของสายงานฝึกอบรม 

3. เกิดจากตวับุคคล / เจา้หนา้ท่ีฝึกอบรม 

ซ่ึงสาเหตุท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ี ทาํให้ผูวิ้จยัไดเ้สนอแนวทางเลือกในการแกปั้ญหา เพ่ือให้สอดคลอ้งต่อความ

ตอ้งการของพนกังานและต่อนโยบายองคก์รท่ีกาํหนดไว ้ดงัน้ี 

1. กาํหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบของเจา้หนา้ท่ีฝึกอบรมแต่ละคนอยา่งชดัเจน 

2. ลดขั้นตอนการขออนุมติัท่ีซํ้ าซอ้น และพฒันาระบบใหมี้ความง่ายต่อการใชง้าน 

3. คดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมกบัตาํแหน่ง หมุนเวียนตาํแหน่งงานภายในสายงาน เพ่ือให้พนกังานในสายงาน

สามารถปฎิบติังานไดทุ้กหนา้ท่ี 
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สรุปผลการวจิัย 

 

จากการวิจยัเร่ืองความไม่พึงพอใจของพนกังานในการทาํงานของสายงานฝึกอบรม เพ่ือเสนอแนวทางในการ

พฒันากระบวนการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งต่อความตอ้งการของพนกังานและนโยบายขององคก์ร

มากยิ่งข้ึน ซ่ึงจากการวิจยัในคร้ังน้ีทาํใหผู้วิ้จยัไดท้ราบถึงสาเหตุท่ีส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของพนกังาน ดงัน้ี  

จากการสัมภาษณ์พนกังาน พบว่า สาเหตุหลกัของความไม่พึงพอใจของพนกังาน มีสาเหตุสาํคญัๆ ท่ีจาํแนกได้

เป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1.)  เกิดจากกระบวนการทาํงานของสายงานฝึกอบรมท่ีไม่เป็นมาตรฐาน การทาํงานไม่เป็นไปตามขั้นตอน 

เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีแต่ละคนมีหนา้ท่ีในการทาํงานแต่ละหลกัสูตรไม่เหมือนกนั  

2.) เกิดจากตวับุคคล / เจา้หนา้ท่ีฝึกอบรม กล่าวคือเกิดจากพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของพนกังาน และเกิดความ

ขดัแยง้ส่วนตวัระหวา่งบุคคล 

จากการสมัภาษณ์เจา้หนา้ท่ีฝึกอบรม พบวา่ พนกังานแต่ละคนยงัมีหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบยงัไม่ชดัเจน มีการทาํงาน

แบบร่วมกนัเพ่ือทาํใหแ้ต่ละงานสาํเร็จ ซ่ึงทาํใหเ้กิดความผิดพลาดในการประสานงานบ่อยคร้ัง 

 ซ่ึงสาเหตุต่างๆ เหล่าน้ีส่วนใหญ่มาจากกระบวนการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีฝึกอบรม ผูวิ้จยัจึงเสนอแนวทางเลือก

ท่ี 1 การกาํหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของเจ้าหนา้ท่ีฝึกอบรมแต่ละคนอย่างชัดเจน ตามแนวปฎิบัติงาน เร่ืองการ

ฝึกอบรมของบริษทั XXX และให้หัวหนา้สายงานมีการติดตามผลการประเมินการทาํงานของสายงานฝึกอบรมอย่าง

ต่อเน่ือง เพ่ือทราบถึงปัญหาท่ีพบในการทาํงาน ไตรมาสละ1 คร้ัง (ปกติ ปีละ1คร้ัง) ซ่ึงเหมาะสมและประหยดั

งบประมาณมากท่ีสุด  
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 แนวปฎบัิติงาน เร่ืองการฝึกอบรม ของบริษทั XXX 
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การกาํหนดหน้าทีค่วามรับผดิชอบของเจ้าหน้าทีฝึ่กอบรมแต่ละคนอย่างชัดเจน 

1. พนกังานทรัพยากรบุคคล ระดบั 9 จาํนวน 2 ท่าน สาํรวจและรวบรวมความจาํเป็นในการฝึกอบรมแต่ละสาย

งาน ภายในเดือนตุลาคมของปีปัจจุบนั 

2. พนกังานทรัพยากรบุคคล ระดบั 9 จาํนวน 2 ท่าน จดัทาํแผนการฝึกอบรมประจาํปี เสนอ ผจ.ส่วนของสาย

งาน เพ่ือแกไ้ขปรับปรุงขอ้มูลให้ตรงต่อความตอ้งการของพนกังานและสอดคลอ้งต่อนโยบายองค์กร ภายในเดือน

พฤศจิกายนของปีปัจจุบนั 

3. พนกังานทรัพยากรบุคคล ระดบั 9 จาํนวน 2 ท่าน เสนอแผนการฝึกอบรมประจาํปีใหแ้ก่ ผจ. ฝ่ายของสายงาน 

เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ ภายในเดือนพฤศจิกายนของปีปัจจุบนั หาก ผจ.ฝ่าย 

เห็นชอบ ดาํเนินการในขั้นตอนถดัไป  

ไม่เห็นชอบ ใหน้าํแผนมาปรับปรุงแกไ้ขอีกคร้ัง 

4. เม่ือแผนการฝึกอบรมประจาํปีผ่านการเห็นชอบ จาก ผจ.ฝ่าย ใหเ้สนอขออนุมติัการจดัฝึกอบรม พร้อมเสนอ

ขออนุมติังบประมาณสาํหรับการจดัฝึกอบรมในปีถดัไป ต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (CEO) 

ภายในเดือนธนัวาคมของปีปัจจุบนั หากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (CEO)  

อนุมติั ดาํเนินการในขั้นตอนถดัไป  

ไม่อนุมติั พนกังานทรัพยากรบุคคล ระดบั 9 จาํนวน 2 ท่าน พร้อมทั้ง ผจ.ส่วน นาํแผนการฝึกอบรมมาทบทวน

แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะอีกคร้ัง พร้อมทั้งเสนอแผนท่ีผา่นการปรับปรุงแกไ้ขผา่น ผจ.ฝ่าย และเสนอต่อประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (CEO) อีกคร้ังภายในเดือนธนัวาคมของปีปัจจุบนั 

5. พนกังานระดบั 6 - 8 ในแต่ละหนา้ท่ีของสายงานฝึกอบรม ดาํเนินการฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรมประจาํปีท่ี

กาํหนดไวใ้นแต่ละเดือน 

6. พนกังานระดบั 6 - 8 สรุปผลการฝึกอบรมประจาํเดือน และรายงานผล9jb ผจ.ส่วน สายงานฝึกอบรมทราบ 

พร้อมทั้งรายงานผลการฝึกอบรมในระบบโค๊ชต่อหวัหนา้สายแต่ละสายงานทราบ ภายใน 7 – 10 วนั หลงัจากเสร็จส้ิน

การฝึกอบรมในแต่ละคร้ัง เพ่ือติดตามผลประเมินหลงัการฝึกอบรม 

7. พนกังานระดบั 6 - 8 สรุปผลการประเมินจากแต่ละสายงานในการฝึกอบรม ทุกๆไตรมาส เสนอต่อพนกังาน

ระดบั 9 เพ่ือรายงานผล ผจ.ส่วน และ ผจ.ฝ่าย ตามลาํดบั เพ่ือนาํขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 
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ความต้องการเหรียญกษาปณ์ในมุมมองเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ 

The Coins Demand in the Aspect of the Treasury Department Officers 
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บทคดัย่อ 

จากการท่ีภาครัฐบาลไดด้าํเนินโครงการระบบการชาํระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ National e-Payment ในปี 2558 

ส่งผลใหห้ลายภาคมีการนาํเทคโนโลยีและนวตักรรมทางการเงินมาใชใ้นการดาํเนินงาน เป็นการเพ่ิมช่องการทาง

ชาํระค่าสินคา้และบริการ ซ่ึงตลอดหลายปีท่ีผ่านมามีแนวโนม้ปริมาณการใช้งานธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ

อิเลก็ทรอนิกส์เพ่ิมข้ึนอย่างมาก (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561) แต่ความตอ้งการเหรียญกษาปณ์ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา 

กลบัไม่ได้ลดลงจากผลกระทบของการทาํธุรกรรมดว้ยระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผูศึ้กษาจึงต้องการศึกษา

สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงส่งผลต่อความตอ้งการเหรียญกษาปณ์ในประเทศไทย โดยการวิจยัเชิงคุณภาพ 

เกบ็ขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีกรมธนารักษ ์ผลการวิจยัพบวา่ ใน 2 ปีขา้งหนา้ ความตอ้งการเหรียญกษาปณ์

จะมีเพ่ิมข้ึนแต่ในอตัราท่ีลดลงจากอดีต ธุรกิจคา้ปลีกจะมีความตอ้งการเหรียญกษาปณ์ในการขบัเคล่ือนธุรกิจอย่างมาก 

แต่ปัจจยัดา้นเทคโนโลยีทางการเงินสามารถส่งผลต่อความตอ้งการเหรียญกษาปณ์ให้ลดลงไดอ้ย่างมากเช่นกนั 

รวมถึงช่วยใหธุ้รกิจคา้ปลีก ตูห้ยอดเหรียญ การชาํระเงินผ่านระบบขนส่งสาธารณะ ลดการใชเ้หรียญกษาปณ์ลงได ้

โดยภาครัฐและเอกชนตอ้งบูรณาการเทคโนโลยีทางการเงินอิเลก็ทรอนิกส์เป็นโครงข่ายเดียวกนั พร้อมทั้งเสริมสร้าง

ใหป้ระชาชนเกิดความเช่ือมัน่และยอมรับเทคโนโลยี มีพฤติกรรมจบัจ่ายใชส้อยผ่าน e-Payment ดว้ยความเคยชินจน

ติดเป็นนิสยั 

 

คาํสาํคัญ : สภาพแวดล้อมภายนอก, ความต้องการเหรียญกษาปณ์, กรมธนารักษ์, เทคโนโลยีทางการเงิน 

 

Abstract 

In 2015, the government implemented the electronic payment system project, resulting in many sectors starting to 

adopt financial technology and innovation in their operations. Is an additional channel for payment of goods and 

service. Over the years, there has been a significant increase in the volume of electronic transactions via electronic 

systems but the demand for coins in the last 5 years has not decreased due to the impact of transactions with 

electronic financial systems. The study would like to study the changing external environment affecting the 

demand for coins in Thailand.  By using qualitative research, the data were collected by interviewing  
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The Treasury Department officers. The paper explores that in the next two years, the coins demand will be increased 

but at a diminished rate. The retail business needs a lot of coins to drive business. But financial technology factors 

can play a critical role in helping retail business, vending machine and public transportation reduce to use of coins, 

when the government and private sectors to join fully integrate electronic financial technology into the single 

national network. Along with enhancing the public's confidence and adoption technology until people spend on e-

payment with behavior habitual 

 

Keyword : external environment, coins demand, The Treasury Department, Financial Technology 

 

1. ทีม่าและความสําคญัของปัญหา 

 

     ในปี 2558 รัฐบาลมีการผลกัดนัและส่งเสริมการนาํนวตักรรมทางการเงินมาใชใ้นระบบเศรษฐกิจและสังคม

คร้ังสาํคญั เม่ือรัฐบาลดาํเนินโครงการระบบชาํระเงินอิเลก็ทรอนิกส์ National e-Payment ส่งผลใหห้ลายภาคส่วน

ในระบบเศรษฐกิจเกิดการต่ืนตวั นาํนวตักรรมทางการเงินมาใชแ้ทนเงินสดอยา่งแพร่หลาย ในขณะท่ีมีการใชบ้ริการ

ชาํระเงินผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส์เพ่ิมข้ึน โดยท่ีเดือนมีนาคม 2557 จาํนวน 189,306 พนัรายการ และเดือนมีนาคม 

2561 จาํนวน 433,665 พนัรายการ เพ่ิมข้ึน 244,359 พนัรายการ หรือ 1.29 เท่า (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561) 

สอดคลอ้งกบัการผลิตธนบตัรรวมทุกชนิดราคาของธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2557-2560 ท่ีมีแนวโนม้ลดลง 

(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561) แต่ในทางกลบักนั การผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนของกรมธนารักษ์ตั้งแต่

ปีงบประมาณ 2557-2560 กลบัมีปริมาณการผลิตท่ีผนัผวน โดยสรุปไดว้่าการผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนตั้งแต่

ปีงบประมาณ 2557-2560 เพ่ิมข้ึนจาํนวน 489.962 ลา้นเหรียญ  

     จึงเป็นท่ีน่าสนใจว่าสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเปล่ียนแปลง ควรจะทาํให้ปริมาณการผลิตเหรียญกษาปณ์

มีแนวโนม้ลดลงตามการผลิตธนบตัรของธนาคารแห่งประเทศไทยดว้ยหรือไม่ ดงันั้น การศึกษาสภาพแวดลอ้ม

ภายนอกท่ีเปล่ียนแปลง จะทาํใหท้ราบวา่เทคโนโลยีและนวตักรรมทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงส่งผลต่อความตอ้งการ

เหรียญกษาปณ์หรือไม่ และปัจจยัดงักล่าวส่งผลต่อความตอ้งการเหรียญกษาปณ์ในอนาคตมากนอ้ยเพียงใด  

 

2. วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง และกรอบแนวคดิ 

 

     ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีทางการเงิน ทาํใหรู้ปแบบการชาํระเงินเปล่ียนจากการทาํธุรกรรมทางการเงินดว้ยเงินสด 

เป็นการชาํระเงินผา่นระบบ e-Payment มากข้ึน ส่งผลใหป้ริมาณการถอนเงินสดจากตูเ้อทีเอม็หรือสาขาของธนาคาร

พาณิชย์ท่ีมีแนวโน้มลดลง การเปล่ียนแปลงของสถาบันการเงินด้วยการลดจาํนวนสาขาลง และเพ่ิมธนาคาร

ออนไลน์ดว้ยการธนาคารเสมือนจริง การทาํธุรกรรมกบัธนาคารบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี และแพลตฟอร์มการธนาคาร 

ซ่ึงปัจจุบนัประเทศไทยมีการใชง้านธนาคารบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีอยู่ในอนัดบั 12 ของโลก หรือร้อยละ 24 ของจาํนวน

ประชากร (เกรียงศกัดิ  เจริญวงศศ์กัดิ, 2561) ในขณะท่ีสัดส่วนการใชจ่้ายเงินผ่าน QR Code สาํหรับคน Gen Y คิดเป็น

ร้อยละ 53 และ Gen X คิดเป็นร้อยละ 29 และมีแนวโน้มการใช้งานเพ่ิมข้ึน (VISA, 2017)  สอดคลอ้งกบัปริมาณ
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ธนบตัรหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยมีแนวโนม้ชะลอลงจากการเติบโตร้อยละ 9.8 (เฉล่ียปี 2550-2555) เหลือเพียง

ร้อยละ 5.2 (เฉล่ียปี 2556-2560) ขณะท่ีการใช ้e-Payment เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองประมาณร้อยละ 19 ต่อปี (อณิยา 

ฉิมนอ้ย และคณะ, 2561) ทั้งน้ี ในช่วงปี 2559-2560 พบว่า สังคมไทยในปัจจุบนันิยมการใชเ้งินสดเพ่ิมข้ึนตามการ

ขยายตวัของเศรษฐกิจไทย แต่เป็นการเพ่ิมข้ึนในอตัราท่ีลดลงดว้ยการถอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม ในขณะท่ีการทาํ

ธุรกรรมผ่านบตัรอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโนม้ลดลง สวนทางกบัธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอ่ืนท่ีมีแนวโนม้

เพ่ิมข้ึน (กชกร  ปัญญามโนธรรม, 2561; โพสทูเดย,์ 2561)  

     Lamsam and et al. (2018) ไดศึ้กษาเร่ือง เสน้ทางสู่สงัคมไร้เงินสด : จุดหกัเหระบบการชาํระเงินของประเทศไทย 

พบวา่ ดิจิทลัเทคโนโลยีกาํลงัเปล่ียนแปลงการทาํธุรกรรมและการชาํระเงิน แต่ในหลายประเทศ เงินสดกย็งัมีบทบาท

ท่ีสําคญั สําหรับประเทศไทย โครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพและดา้นไอที/ไอซีที ไดถู้กประเมินท่ีระดบัจุลภาค โดย

พิจารณาถึงความพร้อมเพรียงในการท่ีจะออกจากการใชเ้งินสด ซ่ึงปัจจยัการยอมรับการใชง้าน e-Payment จะเป็นตวั

ขบัเคล่ือนท่ีสําคญัในการกา้วไปสู่การเป็นสังคมไร้เงินสด ในขณะท่ีเทคโนโลยีทางการเงินมีการเปล่ียนแปลงอย่าง

มากและมีโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเงินมารองรับการใชง้าน แต่ปัญหาต่างๆกย็งัเกิดข้ึนอยู ่จึงยงัตอ้งการความเช่ือมัน่

จากเงินสด  

     Riyanto et al. (2018) ไดศึ้กษาเร่ือง การปรับตวัของธุรกิจ : ปรากฎการณ์ของเทคโนโลยีทางการเงิน ไปสู่การ

ปฏิบติัของธนาคารในประเทศอินโดนีเซีย พบว่า การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีไปถึงนวตักรรม 

โดยเฉพาะผลกระทบของเทคโนโลยีและดิจิทลัการบริการดา้นการเงินดิจิทลั (Financial Technology : Fintech) นาํมา

ซ่ึงผลกระทบวิถีการดาํเนินชีวิตของมนุษยใ์ห้เปล่ียนแปลงไป การทาํกิจกรรมต่างๆสามารถทาํไดง่้ายและรวดเร็ว

ยิ่งข้ึน การพฒันาเทคโนโลยีดิจิทัลมีผลกระทบในทุกแง่มุมของประชากร ธนาคารจึงควรพฒันาปรับตัวและ

จดัเตรียมผลิตภณัฑใ์หม่ๆใหส้อดรับความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

     Yilmazkuday and Yazgan (2009: 2115-2123) ไดศึ้กษาเร่ือง ผลกระทบของบตัรเครดิตและบตัรเดบิตท่ีมีต่อความ

ตอ้งการถือเงินตรา ในประเทศตุรกี ผลการศึกษาพบว่า การเพ่ิมข้ึนจากการใชบ้ตัรเครดิตและบตัรเดบิต นาํไปสู่การ

ลดลงของความตอ้งการใช้เงินตรา สอดคลอ้งกบั ผลของบตัรชาํระเงินกบัความตอ้งการเงิน Money Demand 

ในประเทศเบลเยี่ยม เร่ิมมีการใชบ้ตัรชาํระเงินเขา้มาทดแทนการใชเ้งินสด และจาํนวนของ ATM และ Point of Sale 

มีความสมัพนัธ์กบัปริมาณเงินสด (Rinaldi, 2001 อา้งใน วิจกัขณ์  เศรษฐบุตร, 2548) 

     Croushore (2003) ไดศึ้กษาเร่ือง การพยากรณ์ในการเปล่ียนแปลงเหรียญกษาปณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ใหแ้นวคิด

ในการวิเคราะห์ความตอ้งการเหรียญสุทธิ คาํนวณจากการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์สุทธิ หักรับคืนเหรียญกษาปณ์

สุทธิ  

     พิมพพ์รรณ  สุวรรณศิริศิลป์ และศรีสมรัก  อินทุจนัทร์ยง (2561: 1-18) ไดศึ้กษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับ

และใชง้านบริการชาํระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์แบบพร้อมเพย ์ผลการวิจยัพบว่า ความเคยชินเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุด 

เน่ืองจากการใชง้านจนติดเป็นนิสยั ทาํใหบุ้คคลนึกถึงหรือตั้งใจท่ีจะใชง้านระบบนั้นโดยอตัโนมติั  

     จากการทบทวนวรรณกรรม สรุปไดว้่า เงินสดยงัเป็นส่ือกลางหลกัในการซ้ือขายแลกเปล่ียนท่ีมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนใน

อตัราท่ีลดลง ขณะท่ีโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการเงินไดมี้การพฒันาอย่างมากในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา และมีบทบาทใน

การดาํเนินธุรกิจและชาํระเงินแทนการใชเ้งินสดเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม แมว้่าการพฒันาเทคโนโลยีจะมี

ความก้าวหน้าอย่างมาก แต่ก็ยงัมีจุดบกพร่องท่ีทาํให้ประชาชนส่วนหน่ึงยงัไม่มีความเช่ือมัน่และการยอมรับ
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เทคโนโลยี ดงันั้นการเสริมสร้างลกัษณะความคุน้เคยและความเช่ือมัน่ ในระบบเทคโนโลยีใหก้บัประชาชนจะเป็น

ส่วนสําคญัท่ีจะทาํใหค้วามตอ้งการเหรียญกษาปณ์ลดลง ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงเห็นว่า เทคโนโลยีและนวตักรรมทาง

การเงินท่ีเปล่ียนแปลงส่งผลต่อความตอ้งการเหรียญกษาปณ์ในประเทศไทย 

 

3. วธีิดําเนินการศึกษา 

 

     การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาปัจจยัต่างๆ จากสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีส่งผลต่อความตอ้งการเหรียญกษาปณ์

ชนิด 10 บาท 5 บาท 2 บาท 1 บาท 50 สตางค ์และ 25 สตางค ์ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนมีนาคม 2562 รวมถึง

การคาดการณ์ความตอ้งการเหรียญกษาปณ์ในประเทศไทย ดว้ยการวิเคราะห์มุมมองจากเจา้หนา้ท่ีกรมธนารักษ ์

เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือเจาะลึกในรายละเอียดแต่ละดา้นของสภาพแวดลอ้มภายนอกวา่ 

อะไรคือมูลเหตุ และเหตุผลเป็นอย่างไร ท่ีส่งผลใหค้วามตอ้งการเหรียญกษาปณ์เพ่ิมข้ึนหรือลดลง พร้อมทั้งพฒันา

แนวความคิดในการระบุปัจจยัของสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีส่งผลถึงความตอ้งการเหรียญกษาปณ์  

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

4.1 การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของเหรียญกษาปณ์แต่ละชนิดราคา  

 

     การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของเหรียญกษาปณ์แต่ละชนิดราคาโดยใชข้อ้มูลความตอ้งการเหรียญกษาปณ์สุทธิ 

(จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์เขา้ระบบเศรษฐกิจ หกัรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์จากระบบเศรษฐกิจ) เป็นรายเดือน จาํนวน 

72 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกนัยายน 2561 จาํแนกการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือ  

     1) การวิเคราะห์ความผนัผวนของฤดูกาลต่อปริมาณความตอ้งการเหรียญกษาปณ์แต่ละเดือน โดยใชข้อ้มูลความ

ตอ้งการเหรียญกษาปณ์สุทธิ นาํมาแยกส่วนประกอบความเป็นฤดูกาล (Seasonal Decomposition) ดว้ยโปรแกรม 

SPSS for windows  ผลการวิเคราะห์อธิบายไดว้่า ความตอ้งการเหรียญกษาปณ์แสดงความเป็นฤดูกาลอย่างชดัเจน 

สาํหรับเหรียญชนิดราคา 10, 5, 2 และ 1 บาท โดยในช่วงเดือนธนัวาคม มีนาคม และเมษายน มีค่า Seasonal Index 

สูงกว่าเดือนอ่ืนๆ นัน่หมายความว่า ในช่วงดงักล่าวมีความตอ้งการเหรียญกษาปณ์สูง ซ่ึงอาจเป็นผลจากเทศกาลปีใหม่

และสงกรานต์ ท่ีธุรกิจคา้ปลีกมีการสํารองเหรียญกษาปณ์เพ่ือให้ธุรกิจมีความคล่องตวั แต่ในทางกลบักันตั้ งแต่เดือน

มิถุนายน ถึงเดือนกนัยายน มีความตอ้งการเหรียญนอ้ยมาก ปรากฏตามรูปท่ี 1  

     2) การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายในการประมาณค่าอนุกรมเวลาของเหรียญกษาปณ์ชนิดต่างๆ โดยใช้

ขอ้มูลความตอ้งการเหรียญกษาปณ์สุทธิ วิเคราะห์ดว้ยโปรแกรม Microsoft Excel 2016 โดยกาํหนดใหต้วัแปรตาม (Y) 

เป็นจาํนวนปริมาณความตอ้งการเหรียญกษาปณ์ และตวัแปรอิสระ (X) เป็นเดือน แสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง 2 ตวัแปร 

ในรูปเชิงเสน้ตรง ผลการวิเคราะห์อธิบายไดว้า่ เวลาสามารถอธิบายขอ้มูลความตอ้งการเหรียญกษาปณ์ทุกชนิดราคา

ไดไ้ม่ดีเลย เหรียญกษาปณ์ทุกชนิดราคาค่อนขา้งจะมีการกระจายตวัมาก ดงัจะเห็นไดจ้ากค่า R² มีค่าเขา้ใกล ้0 

ทุกชนิดราคา และเหรียญกษาปณ์ทุกชนิดราคามีความชนัเป็นบวก ซ่ึงหมายความว่าในภาพรวมตลอดระยะเวลา 
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6 ปีงบประมาณท่ีผ่าน มีความตอ้งการเหรียญกษาปณ์เพ่ิมข้ึนทุกชนิดราคา ยกเวน้เหรียญ 1 บาท ท่ีมีลกัษณะค่อนขา้ง

คงท่ี เน่ืองจากค่าความชนัตํ่ามาก 8,068.39 เหรียญต่อเดือน ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

 

 
 

รูปที่ 1 ความผนัผวนของฤดูกาลต่อความตอ้งการเหรียญกษาปณ์แต่ละเดือน 

ท่ีมา: ขอ้มูลจากสาํนกับริหารเงินตรา กรมธนารักษ ์และผูศึ้กษา (2561) 

 

ตารางที่ 1  การถดถอยเชิงเส้นอยา่งง่ายต่อความตอ้งการเหรียญกษาปณ์แต่ละชนิดราคา 

 

  การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย R2 

10_BAHT Y = 5,907,461.13+112,046.82 X 0.2220  

5_BAHT Y = 13,747,108.40+151,409.06 X 0.1512  

2_BAHT Y = 9,176,879.62+161,740.48 X 0.0905  

1_BAHT Y = 66,107,818.42+8,068.39 X 0.0001  

50_SATANG Y = 9,403,793.81+42,363.14 X 0.0588  

25_SATANG Y = 16,349,267.74+76,732.94 X 0.0491  

 

4.2 การวเิคราะห์ข้อมูลจากผลการสัมภาษณ์ 

 

     1) ขอ้มูลการบริหารจดัการเหรียญกษาปณ์ตั้งแต่ปี 2557 - ปัจจุบนั แนวโนม้การจ่ายเหรียญกษาปณ์เขา้สู่ระบบ

เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนยงัคงมีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ประเทศไทยก็เป็นหน่ึงในหลายๆประเทศท่ีมีปริมาณการ

จ่ายเหรียญกษาปณ์เขา้สู่ระบบเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน สาเหตุหลกั คือ การขยายตวัของเมืองท่ีไปพร้อมกับธุรกิจค้าปลีก 

ในทางกลบักนั การรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ ภาครัฐเร่ิมตระหนักถึงงบประมาณท่ีใช้สําหรับการจดัหาเหรียญ

OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP

10 BAHT 104.5 90.2 155.1 103.5 121.2 155.1 150.2 67.5 54.6 73.9 68.8 55.3

5 BAHT 79.2 91.4 147.6 98.3 114.5 154.7 151.0 102.0 59.6 64.1 70.2 67.4

2 BAHT 72.1 79.7 117.9 94.9 105.3 149.0 163.2 117.1 79.6 92.9 71.8 56.7

1 BAHT 91.0 80.4 141.3 94.9 96.1 136.5 148.1 98.3 73.8 80.0 81.7 77.9

50 SATANG 104.3 102.5 115.6 87.6 85.8 105.5 97.4 86.4 88.0 103.6 119.6 103.6

25 SATANG 99.8 108.6 91.5 62.0 78.7 92.2 93.5 110.5 104.5 115.2 142.2 101.3
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กษาปณ์ จึงมีการสนับสนุนให้กรมธนารักษ์รับแลกคืนเหรียญกษาปณ์มากข้ึน โดยได้รับงบประมาณเพ่ือใช้

ดาํเนินการบริหารจดัการเหรียญกษาปณ์ จดัซ้ือเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยในการปฏิบติังานดา้นการรับแลกคืนเหรียญ 

และมีช่องทางการรับแลกคืนเหรียญผ่านศูนยบ์ริหารจดัการเหรียญกษาปณ์ในส่วนภูมิภาค จึงมีปริมาณการรับแลก

คืนเหรียญเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ยกเวน้เหรียญชนิดราคา 50 และ 25 สตางค ์ท่ีมีปริมาณการรับแลกคืนนอ้ยมากและคงท่ี  

     2) การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีส่งผลต่อความตอ้งการเหรียญกษาปณ์ 

     การวิเคราะห์ดา้นการเมือง การสนบัสนุนสังคมไร้เงินสดดว้ยมาตรการต่างๆจากภาครัฐ ยงัไม่เห็นผลท่ีชดัเจนท่ี

จะทาํให้ความตอ้งการเหรียญกษาปณ์ลดลง แต่คาดว่าในอนาคตหากรัฐบาลสนับสนุนและส่งเสริมโครงสร้าง

พ้ืนฐานทางการเงินอิเลก็ทรอนิกส์อย่างต่อเน่ือง และบูรณาการหลายภาคส่วน (fully integrate) จะเป็นส่วนสาํคญัท่ี

ช่วยลดความตอ้งการเหรียญกษาปณ์ลงได ้ 

     การวิเคราะห์ดา้นเศรษฐกิจ การขยายตวัของธุรกิจคา้ปลีก ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัประชากรทุกกลุ่มและมีโครงสร้างราคา

ท่ีจาํเป็นตอ้งใชเ้หรียญกษาปณ์อุปโภคบริโภคในชีวิตประจาํวนั แมว้า่ธุรกิจคา้ปลีกจะมีทางเลือกในการชาํระค่าสินคา้

ผ่าน e-Payment แลว้ แต่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศยงันิยมใชเ้งินสดมากกว่า ดงันั้นธุรกิจคา้ปลีกจึงจาํเป็นตอ้งใช้

เหรียญจาํนวนมากในการดาํเนินธุรกิจใหร้าบร่ืน รวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นระบบขนส่งสาธารณะท่ีมีโครงสร้าง

ราคาลงทา้ยดว้ยหลกัหน่วยบาท การนาํระบบเทคโนโลยีการชาํระเงินมาใชใ้นการชาํระค่าตัว๋โดยสารกจ็ะช่วยลดการ

ใชเ้หรียญกษาปณ์ลงได ้

     การวิเคราะห์ดา้นสังคม การบูรณาการเทคโนโลยีทางการเงินเขา้กบัการเรียนรู้ และพ้ืนฐานของครอบครัวทาง

สังคม จะช่วยใหค้วามตอ้งการเหรียญกษาปณ์ลดลงได ้ในกลุ่มวยัสูงอายุนิยมใชเ้งินสดเน่ืองจากมองว่าเป็นส่ิงท่ีจบั

ตอ้งได ้และมีความคุน้เคยการใชเ้งินสดมากกว่า สาํหรับกลุ่มวยัเด็กยงัคงตอ้งใชเ้หรียญกษาปณ์ในการจบัจ่ายใชส้อย 

แต่เม่ือโตข้ึนจะเร่ิมมีการเรียนรู้การใช ้e-Payment แทนการใชเ้งินสดมากข้ึน  

     การวิเคราะห์ดา้นเทคโนโลยี ในต่างประเทศ เช่น สวีเดนและจีน ปริมาณความตอ้งการเงินสดลดลงอย่างเห็นไดช้ดั 

เน่ืองจากพฤติกรรมการชาํระเงินเปล่ียนแปลงไปสู่ธุรกรรม e-Payment หรือสหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่น มีปริมาณเงินสด

และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมข้ึนทั้งคู่ สําหรับประเทศไทย ภาครัฐบาลเร่ิมมีการผลกัดนัและส่งเสริมการนาํ

นวตักรรมทางการเงินมาใชใ้นระบบเศรษฐกิจ เม่ือปี 2558 คือ โครงการ National e-Payment ในขณะท่ีเทคโนโลยี

ทางการเงินมีการเปล่ียนแปลงและมีโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเงินมารองรับการใชง้าน แต่ยงักระจดักระจายและ

ปัญหาต่างๆก็ยงัเกิดข้ึนอยู่ รวมไปถึงข่าวอาชญากรรมทางไซเบอร์ ประชาชนจึงเช่ือมัน่การใชเ้งินสดเพราะว่า

สามารถจบัตอ้งได ้รวมถึงบทบาทอ่ืนๆ เช่น ในช่วงภาวะเศรษฐกิจไม่แน่นอนหรือความลม้เหลวจากเทคโนโลยี 

ทาํให้ประชาชนชะลอการเขา้ใชร้ะบบ e-Payment ดงันั้น การส่งเสริมและบูรณาการระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทาง

การเงินอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมแบบเป็นโครงข่ายเดียวกนั (fully integrate) และการสร้างความเช่ือมัน่และการ

ยอมรับเทคโนโลยีจึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะทาํใหป้ระชาชนเขา้มาใชธุ้รกรรมทางการเงินผ่านระบบ e-Payment มากข้ึน 

ซ่ึงจะเป็นการช่วยลดความตอ้งการเหรียญกษาปณ์และธนบตัรไดเ้ป็นอยา่งดี  

     สาํหรับธุรกิจตูห้ยอดเหรียญเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้หรียญกษาปณ์โดยตรง การขยายตวัของธุรกิจประเภทน้ี

ย่อมส่งผลใหเ้กิดการใชเ้หรียญกษาปณ์เพ่ิมข้ึน แต่อย่างไรก็ดี ธุรกิจเร่ิมมีการปรับตวัใชเ้ทคโนโลยี e-Payment เพ่ิมช่อง

ทางการชาํระเงินติดตั้งบนตูห้ยอดเหรียญมากข้ึน คาดวา่ในอนาคตจะทาํใหก้ารใชเ้หรียญกษาปณ์ในธุรกิจประเภทน้ี

ลดลง 
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5. สรุปผลการศึกษา 

 

     การเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรมทางการเงิน มีความเก่ียวโยงกบัสภาพแวดลอ้มภายนอกทั้ง 3 ดา้น 

ไดแ้ก่ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ท่ีส่งผลต่อความตอ้งการเหรียญกษาปณ์ในประเทศไทย ดงันั้น เม่ือวิเคราะห์

จาํลองภาพในอนาคตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ภายใตแ้นวโนม้ เง่ือนไข และขอ้จาํกดั ของปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ี

ส่งผลต่อความตอ้งการเหรียญกษาปณ์เพ่ิมข้ึนและลดลง จะสามารถสรุปภาพไดด้งัน้ี  

 

     1. กรณทีีค่วามต้องการเหรียญกษาปณ์เพิม่ขึน้  

 

     ถึงแมธุ้รกิจท่ีใชเ้หรียญกษาปณ์ในการขบัเคล่ือนธุรกิจจะมีเพียงเฉพาะกลุ่ม แต่ธุรกิจเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั

ชีวิตประจาํวนัของประชาชนท่ีจะตอ้งใชใ้นการอุปโภคบริโภคประจาํวนั เช่น ธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่มีแนวโนม้เติบโต

ต่อเน่ืองในปี 2561-2563 ร้อยละ 4-6 ต่อปี (พูลสุข  นิลกิจศรานนท,์ 2561) ซ่ึงเป็นเศรษฐกิจหน่วยย่อยท่ีเป็นกลุ่มคนชั้น

กลางลงไป และมีจาํนวนมากท่ีสุดของประเทศ ถึงแมปั้จจยัดา้นเทคโนโลยีจะเขา้มามีบทบาทในการชาํระเงินผ่าน

ช่องทางท่ีหลายหลากมากข้ึน และมีแนวโนม้การใชง้านผ่านระบบ e-Payment เพ่ิมข้ึนทุกปี แต่ก็ยงัประสบปัญหา

ดา้นความเช่ือมัน่ การยอมรับในเทคโนโลยีจากประชาชน และโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีทางการเงินท่ียงัไม่มี

การบูรณาการให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกนัทั้งโครงข่าย ดงันั้น ในอนาคตอนัใกลเ้หรียญกษาปณ์ยงัคงจาํเป็นต่อ

ระบบเศรษฐกิจอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้แนวโน้มความตอ้งการเหรียญกษาปณ์ในระยะ 2 ปีขา้งหน้า จะยงัมีความ

ต้องการเหรียญกษาปณ์เพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีลดลงจากปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี ท่ีเข้ามามีบทบาทสําคัญใน

ชีวิตประจาํวนัมากยิ่งข้ึน 

 

     2. กรณทีีค่วามต้องการเหรียญกษาปณ์ลดลง  

 

     ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกบัภาคเอกชนบูรณาการเทคโนโลยีทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-Payment เป็น

โครงข่ายเดียวกนั (fully integrate) รวบรวมเทคโนโลยีทางการเงินเขา้มาไวด้ว้ยกนั ประชาชนเขา้ถึงการใชง้านได้

สะดวก รวดเร็ว และตรวจสอบได ้พร้อมกบัการป้องกนัการโจรกรรม อาชญากรรมทางไซเบอร์ เสริมสร้างความเช่ือมัน่

และการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินอิเลก็ทรอนิกส์กบัประชาชนใหมี้พฤติกรรมจบัจ่ายใชส้อยผา่น e-Payment ดว้ย

ความเคยชินจนติดเป็นนิสยั จะนาํไปสู่การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีทางการเงินกบัธุรกิจอ่ืนๆอยา่งแพร่หลาย  

 

     ข้อเสนอแนะ 

 

     1. เม่ือภาครัฐกบัภาคเอกชนบูรณาการเทคโนโลยีทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-Payment เป็นโครงข่ายเดียวกนั 

(fully integrate) ประชาชนเช่ือมัน่และยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์นั้น กรมธนารักษย์งัไม่ควรลดกาํลงั

การผลิตเหรียญกษาปณ์ในทนัที และโรงกษาปณ์ซ่ึงเป็นหน่วยงานภายใตก้าํกบัของรัฐ ภาครัฐจึงควรกาํหนดทิศทางการ

ดาํเนินงานในอนาคตรองรับการเปล่ียนแปลงดงักล่าวดว้ย 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 914



     2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบสภาพแวดลอ้มภายนอกของประเทศอ่ืนท่ีสามารถลดปริมาณการใชเ้งินสดลงได ้ซ่ึงจะ

ทาํให้เห็นศกัยภาพการดาํเนินนโยบาย ทิศทาง และขอ้จาํกดั ของความตอ้งการเหรียญกษาปณ์ในประเทศไทยได้

ชดัเจนมากยิ่งข้ึน 

     3. เม่ือมีปริมาณการใชจ่้ายผา่น e-Payment เพ่ิมข้ึน กรมธนารักษค์วรตรวจสอบวา่เป็นรายการคา้จากธุรกิจคา้ปลีก

สมยัใหม่เพ่ิมข้ึนร้อยละเท่าใด เน่ืองจากร้านคา้เหล่าน้ีเป็นธุรกิจท่ีใชเ้หรียญจาํนวนมาก 

      

     ข้อจํากดัในการศึกษา 

 

     1. ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดท้าํการวิเคราะห์ปัจจยัจากสภาพแวดลอ้มภายนอกเท่านั้น ซ่ึงความตอ้งการเหรียญ

กษาปณ์อาจจะมีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัอ่ืนนอกเหนือจากท่ีผูศึ้กษาไดวิ้เคราะห์ 

     2. ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงเมษายน 2560 เหรียญกษาปณ์ชนิดราคา 50 และ 25 สตางค ์ไม่สามารถจ่าย

แลกใหก้บัประชาชนได ้เน่ืองจากเหรียญกษาปณ์อยู่ระหว่างส่งมอบจากต่างประเทศ ดงันั้น จึงไม่ใช่ความตอ้งการ

เหรียญกษาปณ์ท่ีแทจ้ริง 

     3. ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นเพียงมุมมอง ขอ้คิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีกรมธนารักษ ์ผูท่ี้จะนาํขอ้มูลไปใชค้วรสอบถาม

มุมมองจากหน่วยงานอ่ืนดว้ย เพ่ือใหไ้ดมุ้มมอง ขอ้คิดเห็นท่ีกวา้งข้ึน  
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กลยุทธ์การเพิม่รายได้ของหอพกั The Crystal Apartment 

The strategy to increase the income of the Crystal Apartment. 

 

ปิยะวงศ์ วิทย์ว่องไว1 และ ศุภสัณห์ ปรีดาวภิาต2 

Piyawong Vitvongvai and Supasan Preedawiphat 

 

บทคดัย่อ 

 ในการศึกษา เร่ือง กลยุทธ์การเพ่ิมรายไดข้องหอพกั The Crystal Apartment ในคร้ังน้ี เม่ือทาํการวิเคราะห์

ถึงปัญหา และสาเหตุท่ีทาํใหธุ้รกิจมีรายไดแ้ละผลการดาํเนินงานท่ีลดลง พบว่า ปัจจุบนัหอพกัขาดการทาํโฆษณา 

ประชาสัมพนัธ์หอพกัอย่างต่อเน่ือง และหอพกัมี 5 ชั้น แต่ไม่มีลิฟท์ในการรองรับผูเ้ช่าท่ีอยู่ในหอพกัชั้นสูง ๆ 

ประกอบกบัขอ้จาํกดัในเร่ืองของคู่แข่งขนั คือ หอพกัในละแวกใกลเ้คียง และสภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอย ทาํใหก้ลุ่มผู ้

เช่าให้ความสนใจกบัหอพกัท่ีมีราคาตํ่า เพ่ือลดภาระค่าใชจ่้าย ดงันั้นแนวทางในการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม คือ กล

ยุทธ์การเพ่ิมช่องทางการส่ือสาร โดยการเพ่ิมช่องทางการส่ือสารทางออนไลน์ ท่ีเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้กวา้ง 

รวดเร็ว และมีงบประมาณในการดาํเนินงานไม่สูง ซ่ึงการดาํเนินการในดา้นของการเพ่ิมช่องทางการส่ือสาร จะช่วย

ให้ผูป้ระกอบการสามารถส่ือสารขอ้มูลข่าวสารไดบ่้อยเท่าท่ีตอ้งการ สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการได้

โดยตรง ทาํใหก้ลุ่มเป้าหมายรู้จกั และจดจาํหอพกัไดม้ากข้ึน  

 

คาํสาํคัญ : กลยทุธ์, การเพ่ิมรายได้, หอพัก The Crystal Apartment 

ABSTRACT 

 In a study of strategies to increase the income of the hostel The Crystal Apartment in these times when 

analyzing the problem. And why business revenues and operating results, lower that the current lack of dormitories 

for advertising. Reception halls and continuous residence has 5 floors, but no elevator to accommodate tenants who 

live in a dormitory with other high restrictions of competition in the residential neighborhoods. And the economic 

downturn The tenant group to focus on low-cost hostels.  To reduce costs The approach to the solution is the right 

strategy to enhance communication channels.  By increasing the channels of communication online.  The target 

speed and a wide operating budget is not high.  The operation in the fields of communication channels.  It allows 

the operator to communicate the information as often as you want.  To reach the target audience directly.  Make 

known target  

 

Key words: strategy, Increasing revenue, The Crystal Apartment. 
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1.  บทนํา 

 The Crystal apartment ตั้ งอยู่เลขท่ี 68/25 ซอยประชาช่ืนนนทบุรี 4 ตาํบลบางเขน อาํเภอเมือง จังหวดั

นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 สนนราคาค่าเช่าห้องพกัอยู่ท่ี 3,000 – 3,800 บาท โดยภายในอพาร์ทเมน้ท์จะ

ประกอบดว้ย หอ้งพกัทั้งหมดเพียง 28 หอ้ง โดยชั้น 1 เป็นท่ีพกัอาศยัส่วนตวัของเจา้ของธุรกิจ และหอ้งธุรการ มีท่ี

จอดรถยนตแ์ละรถมอเตอร์ไซตอ์ยูด่า้นหลงัอาคาร และในส่วนของชั้น 2 จนถึง ชั้น 4 จะเป็นหอ้งพกั แบ่งเป็นชั้นละ 

7 ห้อง และห้องพกัแต่ละห้องจะแบ่งเป็น 2 ขนาด คือ ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ส่วนชั้นบนสุดจะเป็นดาดฟ้า 

สําหรับวางแทง้ค์นํ้ าเพ่ือใชใ้นหอพกั และใชเ้ป็นสถานท่ีเก็บอุปกรณ์ในการซ่อมบาํรุงอพาร์ทเมน้ท ์และสําหรับ

กลุ่มเป้าหมายของ The Crystal apartment น้ี จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.  กลุ่มพนกังานบริษทัเอกชน และขา้ราชการ  

และ 2.  กลุ่มนกัเรียนและนกัศึกษา  

 สาํหรับรูปแบบการดาํเนินธุรกิจของ The Crystal apartment นั้น จดัเป็นธุรกิจ ประเภทธุรกิจครอบครัว มีผู ้

บริหารธุรกิจเพียงคนเดียว ซ่ึงทาํหนา้ท่ีทั้งการวางแผน การบริหารงาน การโฆษณา การจดัหาผูเ้ช่า การซ่อมบาํรุง

ส่วนต่างๆ รวมไปถึงการควบคุมดูแลทางดา้นการเงิน ซ่ึงจากการดาํเนินธุรกิจมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 

นั้น โดยเฉล่ียแลว้ The Crystal apartment มีกาํไรในการให้เช่าห้องพกั ทั้ง 28 หอ้ง อยู่ท่ีเดือนละ 90,000 บาทต่อ

เดือน แต่จากการเก็บรวบรวมสถิติอตัราการยา้ยเขา้ – ออก ของ The Crystal apartment ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2561 

พบวา่ มีอตัราการยา้ยออกของผูเ้ช่า โดยเป็นการยา้ยออกก่อนหมดระยะสญัญาการเช่าจาํนวนมาก โดยอตัราการยา้ย

ออกของผูเ้ช่าก่อนหมดระยะสัญญา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2561 ซ่ึงปัญหาท่ีเกิดจากการท่ีผูพ้กัอาศยัคืนหอ้งพกัก่อน

ครบกาํหนดสัญญา คือ ทาํใหมี้หอ้งวา่งในแต่ละเดือนเพ่ิมข้ึนอยา่งกะทนัหนั ทาํใหผู้บ้ริหารไม่สามารถวางแผนการ

ในการหาผูเ้ช่ารายใหม่เขา้มาไดท้นั ส่งผลใหผ้ลกาํไรท่ีไดจ้ากการเช่าอพาร์ทเมน้ทแ์ต่ละเดือนลดลง  

 จากปัญหาท่ีผูพ้กัอาศยัมีการขอคืนหอ้งหรือยา้ยออกก่อนเวลากาํหนดการทาํสัญญา ทาํใหไ้ดรั้บผลกระทบ

โดยตรง คือ มีจาํนวนหอ้งพกัเหลือจาํนวนมากในแต่ละเดือน ซ่ึงการท่ีมีจาํนวนหอ้งพกัเหลือมากข้ึน ก็จะส่งผลถึง

รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานของ The Crystal apartment ท่ีลดลง ทาํใหผู้วิ้จยัมีความสนใจท่ีจะทาํการศึกษาถึง “กล

ยุทธ์การเพ่ิมรายไดข้องหอพกั The Crystal Apartment” เพ่ือหาแนวทางในการเพ่ิมยอดรายไดใ้ห้กบั The Crystal 

Apartment ดว้ยการปรับปรุงรูปแบบการบริการใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้ช่าอาศยัมากข้ึน และมีศกัยภาพ

ในการแข่งขนักบัคู่แข่งในตลาดมากข้ึนต่อไป โดยวตัถุประสงคข์องการศึกษา ประกอบดว้ย 3 ประการ คือ 1  เพ่ือ

ศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก (PESTEL Analysis) วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งขององค์กร 7S McKinsey 

วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของธุรกิจ (SWOT Analysis) วิเคราะห์ TOWS Matrix ของธุรกิจ The Crystal apartment ใน

ปัจจุบนั 2.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าหอพกัของ

ผูเ้ช่าหอพกัในย่านมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์และหา้งสรรพสินคา้เดอะมอลลง์ามวงศว์าน และเพ่ือหาแนวทางใน

การวางแผนกลยทุธ์ในการเพ่ิมรายไดใ้หก้บั The Crystal apartment 
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2.  ทบทวนวรรณกรรม 

 ทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการเชิงกลยทุธ์ 

 คําว่า กลยุทธ์ มาจากคําในภาษาอังกฤษว่า Strategy หมายถึง แผน หรือการวางแผนเพ่ือให้บรรลุ

วตัถุประสงค์กาํหนดไว ้โดยเฉพาะแผนท่ีตอ้งทาํในระยะยาว หรือศิลปะการวางแผนอย่างดีท่ีสุดเพ่ือให้ประสบ

ความสาํเร็จ โดยเสนาะ ติเยาว ์(2550) ไดใ้หค้วามหมายว่า กลยุทธ์ หมายถึง แผนรวม (Comprehensive Plan) ของ

การดาํเนินการท่ีกาํหนดทิศทางของการกระทาํ รวมถึงการจดัสรรทรัพยากรเพ่ือนาํไปสู่การบรรลุเป้าหมายระยะยาว

ของทั้งองค์กร โดยกลยุทธ์จะระบุขั้นตอน หรือวิธีการพ้ืนฐานท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งวางแผนตามท่ีระบุไวจึ้งบรรลุ

เป้าหมายท่ีกาํหนด ในขณะท่ียบุล เบญ็จรงคกิ์จ (2554) กล่าววา่ กลยทุธ์มีความหมายเดียวกบัคาํวา่ยทุธศาสตร์ และมี

ความหมายแปลตรงตวัว่าความรู้เก่ียวกบัการต่อสู้ ในกรณีของการดาํเนินงานขององค์กรจึงมกัใชก้ลยุทธ์ หรือ

ยุทธศาสตร์ในความหมายเดียวกนั คือหมายถึง วิธีการหรือความรู้ท่ีจะนาํมาใชแ้ข่งขนัในการทาํงานหรือดาํเนิน

ธุรกิจ  

 โดยการวิเคราะห์ทั้ งส่ิงแวดล้อมภายใน (Internal Environment) และส่ิงแวดล้อมภายนอก (External 

Environment) ร่วมไปดว้ยกนัจะสามารถทาํใหเ้ห็นภาพแนวโนม้การปรับกลยุทธ์ของผูป้ระกอบการท่ีพยายาม จะ

เพ่ิมขีดความสามารถและมีความพร้อมท่ีจะแข่งขนัซ่ึงจะนาํไปสู่การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) ตาม

ทิศทางขององคก์รได ้โดยผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากภายนอก และส่ิงแวดลอ้มจากภายใน องคก์รสามารถท่ีจะนาํมา

กาํหนดเป็นกลยุทธ์หรือแผนสําหรับดาํเนินธุรกิจขององค์กรได ้ซ่ึงรูปแบบกลยุทธ์สามารถท่ีจะกาํหนด และแบ่ง

ออกไดด้งัน้ี (ศิริพร เป็งสลี, 2554) 

  1.  กลยทุธ์ระดบัองคก์าร (Corporate Strategy) เป็นกลยทุธ์ท่ีพิจารณาภาพรวมของธุรกิจ ตลอดจน

แนวโนม้การดาํเนินงานในอนาคต เพ่ือบรรลุถึงเป้าหมายขององค์การ ซ่ึงผูบ้ริหารระดบัสูงของ องคก์ารจะเป็นผู ้

ตดัสินใจกาํหนดทิศทางการพฒันาว่าองคก์ารความดาํเนินธุรกิจอะไรควรมีการจดัสรรทรัพยากรไปยงัธุรกิจแต่ละ

ประเภทอยา่งไร ควรดาํเนินงานไปในทิศทางใดโดยภาพรวม 

  2.  กลยุทธ์ระดบัธุรกิจ (Business Strategy) เป็นกลยุทธ์ท่ีกาํหนดข้ึนเพ่ือใช้ในการสร้างความ

ไดเ้ปรียบเม่ือเทียบกบัคู่แข่งขนัในอุตสาหกรรมเดียวกนัหรือต่างอุตสาหกรรมโดยมุ่งปรับปรุงฐานะการแข่งขนัของ

ผลิตภณัฑห์รือบริการขององคก์ารใหโ้ดดเด่นเหนือคู่แข่งขนั ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ลกัษณะคือ (ศิริพร เป็งสลี, 2554) 

   1.  กลยุทธ์การเป็นผูน้าํดา้นตน้ทุน (Cost Leadership Strategy) เป็นกลยุทธ์ขององคก์าร

ท่ีมีตลาดเป้าหมายกวา้งโดยการสร้างประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน ในขณะเดียวกนัก็มุ่งเนน้การเสนอสินคา้และ

บริการดว้ยตน้ทุนท่ีตํ่ากว่าคู่แข่งขนั ทาํให้องค์การมีกาํไรสูงข้ึนและสามารถอยู่รอดในสถานการณ์ท่ีการแข่งขนั

รุนแรงได ้    

   2.  กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์(Differentiation Strategy) เป็นกลยุทธ์

สร้างความแตกต่างของผลิตภณัฑข์องตนเองใหมี้ลกัษณะท่ีโดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่ง สาํหรับความแตกต่างในเชิง

การแข่งขนั 
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   3.  กลยุทธ์ท่ีมุ่งเนน้การตอบสนองตลาดเฉพาะส่วน (Focus Strategy) ดา้นภาพลกัษณ์

และกลุ่มท่ีมีความตอ้งการพิเศษ องคก์ารตอ้งสามารถออกแบบสินคา้และบริการใหเ้หมาะสมกบัตลาดเป้าหมายท่ี

เลือก เพ่ือสร้างความพึงพอใจมากกวา่คู่แข่งขนั 

 ซ่ึงกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยทั่วไปประกอบดว้ยขั้นตอนการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม การ

กาํหนดกลยทุธ์ การนาํกลยทุธ์ไปปฏิบติั และการควบคุมกลยทุธ์ (Schendel and Hofer, 1979; Wheelen and Hunger, 

2004) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 1.  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม (Environment Analysis) หรือเรียกว่า การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน

และภายนอกองค์การ (SWOT Analysis) ช่วยให้ทราบถึงโอกาส ภยัคุกคาม รวมถึงศกัยภาพ ความพร้อม และ

ขอ้ดอ้ยขององค์การ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกขององค์การจะพิจารณาเก่ียวกบัโอกาส (Opportunity) 

และภยัคุกคาม (Threat) โดยทัว่ไปจะแบ่งเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทัว่ไปซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ถึงปัจจยัท่ีมี

ผลกระทบต่อธุรกิจในมุมกวา้ง 

 2.  การกาํหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) นาํเป้าหมายขององค์การและขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์

สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกองคก์าร มากาํหนดทิศทาง แนวทางแผนการและวิธีในการปฏิบติังานเพ่ือให้

องคก์ารสามารถนาํกลยทุธ์ไปปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 3.  การนาํกลยุทธ์ไปปฏิบติั (Strategy Implementation) เป็นขั้นตอนท่ีสําคญัของการจดัการเชิงกลยุทธ์ 

เน่ืองจากเป็นการนาํแผนท่ีกาํหนดไปปฏิบติัใหบ้รรลุผลสาํเร็จ โดยการนาํกลยทุธ์ไปปฏิบติันั้นจะตอ้งมีการพิจารณา 

และเตรียมการอยา่งรอบคอบเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆทั้งทางตรงและทางออ้มท่ีมีผลต่อความสาํเร็จ และลม้เหลวของกล

ยทุธ์ ซ่ึงรวมถึงการจดัสรรทรัพยากร การกาํหนดระยะเวลาในการดาํเนินงานค่าใชจ่้ายท่ีเหมาะสมและรวมถึงการใช้

ทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้ง และสําหรับเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจเพ่ือให้ไดแ้นวทางในการ

จดัการเชิงกลยทุธ์ 

 1.  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก (PESTEL Analysis) 

 สภาพแวดลอ้มภายนอกโดยทัว่ไปเป็นปัจจยัภายนอกในระดบักวา้ง จะไม่มีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการ

ดาํเนินงานขององคก์ร แต่มีอิทธิพลหรือผลกระทบทางออ้มต่อการปฏิบติัการขององค์กร ประกอบไปดว้ย ปัจจยั

ดา้นการเมืองและกฎหมาย เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม เทคโนโลยี  

 2.  การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ขององคก์ร 7S McKinsey 

 การกาํหนดแผนงานเพ่ือนาํไปสู่การปฏิบติั มีความสาํคญัมากต่อความสาํเร็จของธุรกิจถึงแมแ้ผนงานคือ

การคาดการณ์อนาคตเป็นส่ิงท่ีกาํหนดแนวในการดาํเนินงาน ไม่ใช่คู่มือท่ีนาํไปปฏิบติัตามนั้นแลว้จะตอ้งประสบ

ผลสาํเร็จ เพราะยงัตอ้งมีองคป์ระกอบหรือปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีตอ้งนาํมาเป็นส่วนประกอบ และเป็นตวัช่วยในการนาํแผน

ไปสู่การปฏิบติัการนาํ 7S McKinsey มาเป็นกรอบแนวคิดในการนาํแผนไปสู่การปฏิบติั คือ กลยุทธ์หน่ึงท่ีสามารถ

เป็นตวัช้ีวดัแผนการดาํเนินงานวา่มีขอ้ดี ขอ้ดอ้ยหรือจุดอ่อนท่ีตอ้งแกไ้ขอยา่งไร โดยกรอบการวิเคราะห์จุดอ่อน จุด

แข็งองค์กร ประกอบดว้ย 7S McKinsey ประกอบดว้ย (จารุวตัร กล่ินอยู่, 2553) 1.  กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy)     

2.  โครงสร้างองค์การ (Structure) 3.  ระบบการปฏิบัติงาน (System) 4.  บุคลากร (Staff) 5.  ทักษะ ความรู้ 

ความสามารถ (Skill) 6.  รูปแบบการบริหารจดัการ (Style) และ 7.  ค่านิยมร่วม (Shared values)  
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 3.  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม (SWOT Analysis) 

 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม SWOT Analysis เป็นเคร่ืองมือท่ีมกัใชใ้นการกาํหนดกลยทุธ์โดยการวิเคราะห์

สภาพแวดลอ้มภายในคือ จุดแขง็ จุดอ่อน รวมถึงโครงสร้าง ทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรบุคคลขององคก์รและ

พิจารณาจุดเด่นท่ีสาํคญัขององคก์รคือการรวมเอาความสามารถหลกัท่ีเป็นพ้ืนฐานเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายจึงถือเป็น

ขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ในสภาพแวดลอ้มภายนอกคือ โอกาส อุปสรรค โดยทัว่ไปแลว้จะไม่อยู่ในการควบคุม

ของผูบ้ริหารองคก์ร เช่น ความหลากหลายในความเส่ียงทางส่ิงแวดลอ้ม สังคม การเมืองและอุตสาหกรรม ซ่ึงการ

ระบุความเส่ียงตอ้งใช้เวลาพอสมควรในการดาํเนินการให้มีประสิทธิภาพ (Opran, C., Paraipan, L., & Stan,S., 

2012) โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นกระบวนการท่ีสําคัญ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT (SWOT 

Analysis) เป็นเคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ์ เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ดา้นจุดแข็ง (Strengths)และจุดอ่อน 

(Weaknesses) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน นอกจากน้ียงัตอ้งวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกองค์กร

ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ต่าง ๆ ในเชิงกวา้ง (Scenario Analysis) เพ่ือตรวจสอบดูวา่สถานการณ์ใดบา้งท่ีเป็น

โอกาส (Opportunities) และสถานการณ์ใดบา้งท่ีเป็นภยัคุกคาม (Threats) ท่ีมีอิทธิพลกบัการดาํเนินธุรกิจ  

 4.  การวิเคราะห์ TOWS Matrix 

 TOWS Matrix คือ การกาํหนดกลยุทธ์หรือเลือกใชก้ลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกบัปัจจยัแวดลอ้มทั้งภายในและ

ภายนอกจากการวิเคราะห์ SWOT โดยขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพนัธ์แบบแมตริกซ์โดยใช้

ตารางท่ีเรียกว่า TOWS Matrix โดย TOWS Matrix เป็นตารางการวิเคราะห์ท่ีนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์จุดแขง็ 

จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค มาวิเคราะห์เพ่ือกาํหนดออกมาเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ประเภทต่างๆ (เอกชยั อภิ

ศกัด์ิกลุ, 2553)  

 จากแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ สามารถสรุปไดว้่า ในการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการ

จดัการเชิงกลยุทธ์ ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีว่าดว้ยการพฒันากลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจท่ีจะสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ 

หรือการวางแผนท่ีจะจดัการใหบ้รรลุเจตจาํนงคข์องวตัถุประสงคท่ี์ผูบ้ริหารท่ีตั้งใจไวน้ั้น ในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี

ในการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการเชิงกลยุทธ์ ผู ้วิจัยเลือกใช้เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ 4 เคร่ืองมือ สําคัญ 

ประกอบดว้ย 1.  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก (PESTEL Analysis) 2.  การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของ

องค์กร 7S McKensey 3.  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของธุรกิจ (SWOT Analysis) และ 4.  การวิเคราะห์ TOWS 

Matrix 

 นอกจากนั้นจากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ยงัพบว่า ศุภามาส กอ้นพิลา (2561) ทาํการศึกษา เร่ือง ส่วน

ประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการเช่าห้องพกั ในเขตตาํบลชา้งเผือก อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผล

การศึกษาพบวา่ า ส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นสถานท่ี ดา้นราคา ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

ดา้นกระบวนการและดา้นบุคลากร มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการเช่าห้องพกั อยู่ในระดบัมาก ส่วนดา้นการส่งเสริม

การตลาดมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการเช่าหอ้งพกัอยู่ในระดบัปานกลาง ในขณะท่ีผลการศึกษาของวีรภทัร พุทธรักษา 

(2561) ซ่ึงทาํการศึกษา เร่ือง พฤติกรรมของผูเ้ช่าท่ีมีผลต่อการให้ความสําคญัของกลยุทธ์ทางการตลาดของท่ีพกั 

อาศยัในอาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง พบว่า พฤติกรรมของผูเ้ช่าท่ีพกัอาศยัส่วนใหญ่อาศยัอยู่ห้องละ 1 คนมี

ระยะเวลาในการเช่ามาก ท่ีสุดคือ 6 เดือน ในส่วนของพฤติกรรมการพกัอาศยั ไดแ้ก่ ประเภทท่ีพกัอาศยั พบวา่ ผูเ้ช่า

จะให้ความสําคญัดา้นปัจจยัทางการตลาดของท่ีเช่าพกัอาศยัแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ในขณะท่ีสุวรรณ เดชนอ้ย (2561) ทาํการศึกษา เร่ือง ปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าหอพกัของ

แรงงาน ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จงัหวดันครราชสีมา พบวา่ ปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ เลือก

หอพกัของแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อ การตดัสินใจเลือกหอพกัของแรงงานในจงัหวดั นครราชสีมาอยู่ใน

ระดบัปานกลางทั้ง 7 ดา้น เรียงตามลาํดบั คะแนนเฉล่ียมากไปหานอ้ย ได ้แก่ดา้นลกัษณะของ ห้องพกั ดา้นราคา 

ดา้นทาํเลท่ีตั้ง ดา้นการบริการ ดา้น ภาพลกัษณ์และสภาพแวดลอ้ม ดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการและดา้นการส่งเสริม

การตลาด ตามลาํดบั 

  

3.  วธีิการศึกษา 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง “กลยทุธ์การเพ่ิมรายไดข้องหอพกั The Crystal Apartment” ใชก้ารวิจยัแบบประสานวิธี 

(Mixed method research) ซ่ึงประกอบดว้ยการวิจยัเชิงปริมาณผูวิ้จยัไดศึ้กษาและรวบรวมขอ้มูลเชิงสาํรวจ (Survey 

Research) โดยเป็นการจดัทาํแบบสอบถามแบบปิด (Close Question) จากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 ตวัอย่าง แลว้จึง

นาํขอ้มูลท่ีไดม้าทาํการวิเคราะห์ทางสถิติและการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชวิ้ธีการสัมภาษณ์

เชิงลึก (In-depth Interview) กบัผูบ้ริหารของ The Crystal Apartment และผูป้ระกอบการธุรกิจหอพกั รวม 6 ท่าน 

เพ่ือใหไ้ดแ้นวทางในการวางแผนกลยุทธ์การเพ่ิมรายไดข้องหอพกั The Crystal Apartment โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การเก็บขอ้มูล ประกอบดว้ย 1.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลในการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 

คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล และใชเ้คร่ืองมือในการ

วิเคราะห์ 4 เคร่ืองมือ สําคญั ประกอบดว้ย 1.  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก (PESTEL Analysis) 2.  การ

วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งขององค์กร 7S McKensey 3.  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของธุรกิจ (SWOT Analysis) 

และ 4.  การวิเคราะห์ TOWS Matrix เพ่ือใหไ้ดผ้ลการศึกษาตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาท่ีตั้งไว ้

 

4.  ผลการศึกษาและอภิปราย 

 4.1  จากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจของธุรกิจ The Crystal apartment ในปัจจุบัน โดยการ

สัมภาษณ์เชิงลึก ผูใ้หข้อ้มูลหลกัประกอบดว้ย ผูบ้ริหารหอพกั The Crystal apartment จาํนวน 1 ท่าน และผูบ้ริหาร

หอพกัในบริเวณใกลเ้คียงกบัหอพกั The Crystal apartment จาํนวน 5 ท่าน รวม 6 ท่าน และทาํการสมัภาษณ์ผูเ้ช่าท่ีมี

พฤติกรรมการยา้ยออกก่อนหมดสัญญา พบว่า ปัจจุบนัผูป้ระกอบการเนน้การทาํกลยุทธ์ในเร่ืองของ ราคาท่ีไม่สูง

มาก คุม้ค่าเม่ือเทียบกบัส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆท่ีไดรั้บจากหอพกั เน่ืองจากกลยทุธ์เร่ืองของราคาเป็นกลยุทธ์ท่ี

ปรับใหม่เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจและพฤติกรรมการใชเ้งินของกลุ่มผูเ้ช่าในปัจจุบนั โดยในการทาํธุรกิจหอพกั 

จะไม่มีการกาํหนดโครงสร้างของบุคลากร เพราะส่วนใหญ่เป็นหอพกัขนาดเลก็ถึงกลาง จึงมีการทาํธุรกิจ บริหาร

จดัการกนัในครอบครัว โดยในการบริหารจดัการจะเนน้ในเร่ืองของการใชป้ระสบการณ์ตรงของตนเองมาใชใ้น

การทาํธุรกิจ โดยไม่ไดมี้การวางแผนรูปแบบตายตวั มีการปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารจดัการไดต้ลอด หากพบ

ปัญหาในการดาํเนินธุรกิจก็จะช่วยกนัแกปั้ญหาใหผ้่านพน้ไปได ้ในส่วนของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 922



การตดัสินใจเช่าหอพกัของผูเ้ช่า พบว่า ผูผู้บ้ริการใหค้วามคิดเห็นว่า ประเด็นสาํคญัประการแรก คือ เร่ืองของราคา

ค่าเช่าท่ีตอ้งไม่แพง และคุม้ค่าเม่ือเทียบกบัส่ิงอาํนวยความสะดวกในหอ้ง และในหอพกั รองลงมา คือ เร่ืองของ

ทาํเล ตอ้งหาง่าย เขา้ออกง่าย เดินทางไปทาํงานหรือเรียนง่าย สุดทา้ย คือ ตอ้งมีบรรยากาศท่ีเหมาะกบัการพกัอาศยั 

ไม่แออดั ไม่วุ่นวาย และตอ้งดูแลว้มีความปลอดภยั โดยในส่วนของการศึกษาความคิดเห็นในมุมมองของผูเ้ช่าท่ีมี

การตดัสินใจยา้ยออกจากหอพกัก่อนหมดสัญญา พบวา่ ปัญหา หรือความไม่สะดวกในการพกัอาศยัอยู่ในหอพกัท่ีผู ้

เช่าส่วนใหญ่พบ คือ ส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีไม่ครบครัน และทาํเลท่ีเดินทางไม่สะดวก และสุดทา้ยคือ เร่ืองของ

ราคา และสาเหตุท่ีทาํใหต้ดัสินใจยา้ยออกจากหอพกัก่อนครบกาํหนดในสัญญาเช่า สามารถสรุปไดว้่า สาเหตุหลกั 

เกิดจากเร่ืองของการท่ีผูเ้ช่าตอ้งการหอพกัท่ีมีส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีมากกว่าเดิม ในราคาท่ีเท่ากนั หรือถูกกว่า 

รองลงมาคือ เร่ืองของทาํเลท่ีพกั ท่ีอยากจะอาศยัอยู่ในทาํเลท่ีสามารถเดินเขา้-ออก หอพกักบัถนนใหญ่ไดเ้ลย โดย

ไม่ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม เช่น ค่ามอร์เตอร์ไซต์รับจา้ง เป็นตน้ ซ่ึงผูเ้ช่าให้ขอ้เสนอแนะว่า หอพกัควรมีการ

ปรับปรุงเร่ืองของส่ิงอาํนวยความสะดวกใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้ช่ามากข้ึน และควรพิจารณาในเร่ือง

ของราคาค่าเช่าใหส้อดคลอ้งกบัหอของตนเอง และสภาพเศรษฐกิจ เพ่ือใหผู้เ้ช่าไม่รู้สึกวา่หอพกัท่ีเช่าอยู่แพงเกินไป 

เป็นภาระจนตอ้งตดัสินใจยา้ยออกไปหาหอท่ีมีส่ิงอาํนวยความสะดวกมากกวา่ ราคาถูกกวา่ 

 4.2  นอกจากนั้นผูวิ้จยัยงัไดท้าํการศึกษาถึงพฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจเลือกเช่าหอพกัของผูเ้ช่าหอพกัในยา่นมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์และหา้งสรรพสินคา้เดอะมอลลง์าม

วงศว์าน โดยการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม พบว่า ในการตดัสินใจเลือกหอพกันั้น ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการเลือก คือ 

ตวัผูเ้ช่าเอง ส่วนใหญ่มีจาํนวนสมาชิกท่ีพกัอาศยัอยู่ดว้ยกนั 2 คน และมกัจะพกัอยูก่บัพ่ี/ นอ้ง โดยส่วนใหญ่ตอ้งการ

เช่าท่ีพกัราคาอยู่ท่ีประมาณ 3,000 – 5,000 บาท ปัจจยัท่ีมีความสาํคญัในการเลือกท่ีพกัมากท่ีสุด คือ ราคาของท่ีพกั 

แหล่งขอ้มูลท่ีมีอิทธิพลต่อก่ีตดัสินใจเลือกท่ีพกัมากท่ีสุด คือ เฟสบุ๊ค/เพจของสถานท่ีพกันั้น ๆ และพบว่า ปัจจยั

สาํคญัท่ีหอพกัจะตอ้งมีเพ่ืออาํนวยความสะดวกใหก้บัผูเ้ช่า คือ สัญญาณอินเตอร์เน็ต รองลงมา คือ เจา้หนา้ท่ีรักษา

ความปลอดภยั นอกจากนั้นยงัพบวา่ ในการพิจารณาเลือกหอพกัผูเ้ช่าจะตดัสินใจเลือกจากเง่ือนไขการเช่าท่ีพกั เช่น 

การมดัจาํค่าหอ้ง รองลงมา คือ สถานท่ีตั้งของท่ีพกั 

 4.3  ในส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าห้องพกัสําหรับการอยู่อาศยั

พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์พบว่า ผูเ้ช่าใหค้วามสาํคญักบัเฟอร์นิเจอร์และสุขภณัฑคุ์ณภาพภายในหอ้งพกัมากท่ีสุด ดา้น

ราคา พบว่า ผูเ้ช่าใหค้วามสาํคญักบัราคาค่าสาธารณูปโภค (ค่านํ้า ค่าไฟ) มีมาตรฐานเหมาะสม ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย (ทาํเลท่ีตั้ง) พบว่า ผูเ้ช่าให้ความสําคญักบัการเดินทางคมนาคมสะดวก ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 

พบวา่ ผูเ้ช่าใหค้วามสาํคญักบัความยืดหยุน่เร่ืองเวลาชาํระค่าเช่า  

ดา้นบุคลากร พบว่า ผูเ้ช่าใหค้วามสาํคญักบัเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัน่าเช่ือถือ มีความซ่ือสัตยเ์ป็นท่ีน่าไวใ้จ 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ พบว่า ผูเ้ช่าใหค้วามสาํคญักบัการทาํสญัญาเช่าเป็นลายลกัษณ์อกัษร และแสดงเง่ือนไข

รวมถึงระเบียบต่างไของหอพกัอย่างชดัเจน และดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ พบว่า ผูเ้ช่าให้

ความสาํคญักบัทาํเลหอ้งพกัท่ีโปร่งอากาศถ่ายเทไดดี้มากท่ีสุด  

 โดยจากผลการศึกษาท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ห้ข้อมูลหลกัประกอบด้วย ผูบ้ริหารหอพกั The 

Crystal apartment จาํนวน 1 ท่าน และผูบ้ริหารหอพกัในบริเวณใกลเ้คียงกบัหอพกั The Crystal apartment จาํนวน 5 

ท่าน รวม 6 ท่าน และทาํการสัมภาษณ์ผูเ้ช่าท่ีมีพฤติกรรมการยา้ยออกก่อนหมดสัญญา ร่วมกบัการเก็บขอ้มูลดว้ย

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 923



แบบสอบถามจากผูเ้ชา้หอพกั จาํนวน 400 คน นาํมาวิเคราะห์โดยใชเ้คร่ืองมือในการวิเคราะห์ 4 เคร่ืองมือ สาํคญั 

ประกอบดว้ย 1.  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก (PESTEL Analysis) 2.  การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของ

องค์กร 7S McKensey 3.  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของธุรกิจ (SWOT Analysis) และ 4.  การวิเคราะห์ TOWS 

Matrix สามารถสรุปไดว้า่  

 1.  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกดว้ย PESTEL Analysis 

 ปัจจยัดา้นการเมือง (Political Factors) โดยสถานการณ์ทางการเมืองและความขดัแยง้ทางการเมืองท่ียงัไม่

มีความมัน่คง จะเป็นปัจจยัเส่ียงต่อบริหารประเทศของรัฐบาลอาจส่งผลกระทบต่อการส่งเสริมการลงทุนจากรัฐบาล 

รวมถึงความเช่ือมัน่ในการลงทุนจากภายในประเทศ และจากต่างประเทศ และเป็นอุปสรรคสาํคญั ต่อการพฒันาใน

ดา้นอ่ืนๆ ซ่ึงในภาวะดงักล่าวน้ีอาจจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนหอพกั เช่นเดียวกบัปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ (Economic 

Factors) ทั้งน้ีปัจจยัเศรษฐกิจมีผลโดยตรง เพราะการท่ีเศรษฐกิจตกตํ่า หรือผนัผวน ย่อมกระทบต่อพฤติกรรมใน

การใชเ้งินของประชาชน ดงันั้นจึงพบว่า ในสภาวะท่ีเศรษฐกิจไม่ดี คนจึงประหยดัในเร่ืองของท่ีพกั การเช่าหอพกั

มากข้ึน โดยคนมกัจะหาท่ีเช่าแห่งใหม่ท่ีมีราคาถูกลง ในขณะท่ีปัจจยัดา้นสังคมและวฒันธรรม (Social-Culture 

Factors)  เ น่ืองจากปัจจุบันสภาพสังคมของจังหวัดนนทบุรี ถือเ ป็นสังคมท่ีมีสภาพสังคมใกล้เ คียงกับ

กรุงเทพมหานครท่ีเป็นเมืองหลวงของไทย โดยนนทบุรีมีอตัราการขยายตวัของตวัเมืองมาก อตัราการเพ่ิมข้ึนของ

ความตอ้งการท่ีอยู่อาศยัท่ีมากข้ึนจากการยา้ยเขา้มาทาํงานในนนทบุรีท่ียงัตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัแบบไม่ถาวรมากข้ึนใน

ขณะท่ีปัจจัยดา้นเทคโนโลยี (Technological Factors) เน่ืองจากปัจจุบัน มีผูส้ําเร็จการศึกษามากข้ึน ทาํให้ต้อง

เดินทางจากชานเมืองเขา้มาทาํงานในแหล่งเศรษฐกิจ ใจกลางเมืองหลวง แต่เดิมผูท่ี้อาศยัอยูต่ามชานเมืองตอ้งอาศยั

พาหนะส่วนตวั รถไฟฟ้า หรือรถประจาํทางในการเดินเขา้มาทาํงานในตวัเมือง แต่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี 

ดา้นการส่ือสาร เช่นอินเตอร์เน็ท และมีความจาํเป็นตอ้งทาํงานต่อหลงัจากเลิกงาน การเดินทางแบบเดิมนั้นค่อน

เสียเวลามาก และบริเวณชานเมืองอาจไม่สะดวกในการใชเ้ทคโนโลยีดงักล่าวในการส่ือสาร เม่ือมีท่ีเช่าพกัอาศยั 

เช่น หอพกัท่ีมีบริการทางดา้น อินเตอร์เน็ท ก็จะทาํให้สะดวกทั้งทางเวลาการเดินทาง และการติดส่ือสารในการ

ทาํงานดว้ย ในส่วนของปัจจยัดา้นกฎหมาย (Legal Factors) ปัจจยัดา้นกฎหมาย ถือเป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการ

ดาํเนินธุรกิจของหอพกัโดยตรง ทั้งน้ีเน่ืองจากปัจจุบนัมีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจหอพกัท่ีทาํให้เกิด

ขอ้จาํกดัในการทาํธุรกิจของผูป้ระกอบการสูงมาก นอกจากนั้นปัจจยัดา้นสภาวะแวดลอ้ม (Ecological Factors) จาก

ขอ้มูลทางดา้นประชากรจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่า มีคนจากต่างจงัหวดัเขา้มาอาศยั และ

ศึกษาอยู่ในเขตจงัหวดันนทบุรีสูงมากข้ึน ทาํใหค้วามตอ้งการในเร่ืองของท่ีพกัอาศยัท่ีไม่ถาวรมีสูงข้ึน ซ่ึงส่งผลดี

ต่อธุรกิจหอพกัให้เช่าดว้ย ซ่ึงผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกดว้ย PESTEL Analysis สามารถสรุปไดด้งั

ตารางท่ี 1 
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สภาพแวดล้อมภายนอก 
ผลกระทบ 

บวก (+) ลบ (-) 

ปัจจยัดา้นการเมือง (Political Factors)   

ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ (Economic Factors)   

ปัจจยัดา้นสงัคมและวฒันธรรม (Social-Culture Factors)          

ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี (Technological Factors)   

ปัจจยัดา้นกฎหมาย (Legal Factors)   

ปัจจยัดา้นสภาวะแวดลอ้ม (Ecological Factors)   

 

 2.  การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ขององคก์รดว้ย 7S McKinsey 

 จากการวิเคราะห์การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ขององคก์รดว้ย 7S McKinsey สามารถทาํการสรุปเป็นตาราง

เพ่ือใหง่้ายต่อความเขา้ใจ ดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2  สรุปการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ขององคก์รดว้ย 7S McKinsey 

ธุรกจิหอพกั The Crystal Apartment 
ผลการวเิคราะห์ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

กลยทุธ์ขององคก์ร (Strategy)    

โครงสร้างองคก์าร (Structure)    

ระบบการปฏิบติังาน (System)    

บุคลากร (Staff)    

ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill)    

รูปแบบการบริหารจดัการ (Style)    

ค่านิยมร่วม (Shared values)    

  

 จากตารางท่ี 2 สรุปไดว้่า กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) บุคลากร (Staff) ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ 

(Skill) และค่านิยมร่วม (Shared values) เป็นจุดแขง็ของการดาํเนินธุรกิจของหอพกั The Crystal Apartment ในขณะ

ท่ีปัจจยัดา้นโครงสร้างองค์การ (Structure) ระบบการปฏิบติังาน (System) และรูปแบบการบริหารจดัการ (Style) 

เป็นจุดอ่อนของการดาํเนินธุรกิจของหอพกั The Crystal Apartment 

 3.  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของธุรกิจดว้ย SWOT Analysis 

 จากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของธุรกิจดว้ย SWOT Analysis สามารถทาํการสรุปเป็นตาราง SWOT 

Analysis ของธุรกิจหอพกั The Crystal Apartment ไดด้งัตารางท่ี 3 

ตารางที่ 3  สรุปการสภาพแวดลอ้มของธุรกิจดว้ย SWOT Analysis  
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จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ (Strengths) 

1.  มีทาํเล ท่ีตั้งดี  

2.  การคมนาคมสะดวก  

3.  มีใหเ้ลือกหลายราคา  

4.  มีท่ีจอดรถเพียงพอ 

5.  มีการดูแลความปลอดภยั ตลอด 24 ชัว่โมง 

จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ (Weakness) 

1.  ขาดการทาํโฆษณา ประชาสมัพนัธ์  

2.  หอพกัมี 5 ชั้น แต่ไม่มีลิฟท ์

โอกาส (Opportunities) 

1.  มีความตอ้งการเช่าหอพกัในเขตนนทบุรีสูงข้ึน 

อุปสรรค ข้อจาํกดั (Threats) 

1.  เกิดคู่แข่งขนัสูงมากข้ึน 

2.  ผู ้เ ช่าให้ความสนใจกับหอพักท่ีมีราคาตํ่ าอัน

เน่ืองมาจากสภาวะเศรษฐกิจ 

  

 4.  การวิเคราะห์ TOWS Matrix 

 การวิเคราะห์ TOWS Matrix เป็นการกาํหนดกลยุทธ์หรือเลือกใชก้ลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกบัปัจจยัแวดลอ้มทั้ง

ภายในและภายนอกจากการวิเคราะห์ SWOT โดยขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสมัพนัธ์แบบแมตริกซ์ 

โดยมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 4  

ตารางที่ 4  สรุปการวิเคราะห์ TOWS Matrix 

                      

 ปัจจัยภายใน 

 

 

 

ปัจจัยภายนอก 

จุดแขง็ (Strengths) 

1.  มีทาํเล ท่ีตั้งดี  

2.  การคมนาคมสะดวก  

3.  มีใหเ้ลือกหลายราคา  

4.  มีท่ีจอดรถเพียงพอ 

5.  มีการดูแลความปลอดภยั ตลอด 24 ชัว่โมง 

จุดอ่อน (Weakness) 

1.  ขาดการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์  

2.  หอพกัมี 5 ชั้น แต่ไม่มีลิฟท ์

โอกาส (Opportunities) 

1.  มีความต้องการเช่าหอพักในเขตนนทบุรี

สูงข้ึน ซ่ึงเป็นผลมาจากการเพิ่มข้ึนของจาํนวน

ประชากร เพราะนนทบุรีเป็นพื้นท่ีปริมณฑลท่ี

ถูกออกแบบให้เป็นเมืองรองรับการขยายตัว

และการเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานคร 

กลยุทธ์การพฒันาบริการ 

(SO Strategies = S3O1) 

ศึกษาความตอ้งการ (O1) ของกลุ่มผูเ้ช่ารายใหม่ 

ๆ เพื่อศึกษาความตอ้งการเก่ียวกบัปัจจยัต่าง ๆ 

ในการเ ช่าหอพัก  และพัฒนาหอพัก  และ

ปรับปรุงโครงสร้างราคา (S3) ให้ตอบสนอง

ความตอ้งการของผูเ้ช่าใหไ้ดม้ากยิ่งข้ึน 

กลยุทธ์การเพิม่ช่องทางการส่ือสาร 

(WO Strategies = W1O1) 

เพิ่มการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ (W1) หอพกัไป

ยงักลุ่มเป้าหมายกลุ่มต่าง ๆ ทั้งนักศึกษา และ

คนวยัทาํงานท่ีมีความตอ้งการเช่าหอพกัในเขต

นนทบุรีโดยตรง (O1) 

อุปสรรค ข้อจํากดั (Threats) 

1.  เกิดคู่แข่งขนัสูงมากข้ึน 

2.  ผูเ้ช่าให้ความสนใจกบัหอพกัท่ีมีราคาตํ่าอนั

เน่ืองมาจากสภาวะเศรษฐกิจ 

กลยุทธ์การสร้างความภักด ี

(ST Strategies = S3T2) 

สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี และมอบสิทธิพิเศษ เช่น 

ส่วนลดค่าเช่าหอ้ง (T2) ใหก้บัผูเ้ช่าท่ีอยู่อาศยัมา

เป็นระยะเวลามากกวา่ 1 ปี (S3) 

กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด 

(WT Strategies = W2T2) 

จดัทาํโปรโมชัน่พิเศษ สาํหรับการเช่าหอพกัชั้น 

4 – 5 (W2) ท่ี การเดินทางข้ึนลงลาํบาก เช่น การ

ลดราคาค่าเช่า (T2) การเพิ่มส่ิงอํานวยความ

สะดวก เช่น ตูก้ดนํ้า เคร่ืองซกัผา้ 

 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
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 จากการวิเคราะห์ถึงปัญหา และสาเหตุ โดยการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของธุรกิจ ของธุรกิจ สรุปไดว้า่ จุด

แข็งหรือขอ้ไดเ้ปรียบ คือ ทาํเลท่ีตั้ง การคมนาคมสะดวก มีให้เลือกหลายราคา และมีความปลอดภยัโดยการมี

เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั ตลอด 24 ชัว่โมง สาํหรับจุดอ่อน คือ ขาดการทาํโฆษณา ประชาสมัพนัธ์หอพกัอย่าง

ต่อเน่ือง และหอพกัมี 5 ชั้น แต่ไม่มีลิฟทใ์นการรองรับผูเ้ช่าท่ีอยูใ่นหอพกัชั้นสูง ๆ เม่ือพิจารณาในส่วนของโอกาส 

พบวา่ นนทบุรีเป็นจงัหวดัท่ีประชากรมีความตอ้งการเช่าหอพกัสูงข้ึน แต่อยา่งไรกดี็กย็งัมีอุปสรรค ขอ้จาํกดัในเร่ือง

ของคู่แข่งขนั และสภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอย ทาํใหก้ลุ่มผูเ้ช่าใหค้วามสนใจกบัหอพกัท่ีมีราคาตํ่ามาก เพ่ือลดภาระ

ค่าใชจ่้าย 

 ดงันั้นแนวทางในการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม โดยการวิเคราะห์ดว้ย TOWS Matrix สามารถสรุปไดว้่า กล

ยทุธ์ท่ีเหมาะสม คือ กลยทุธ์การเพ่ิมช่องทางการส่ือสาร เน่ืองจากสภาวะการท่ีธุรกิจมีผลกาํไรในการดาํเนินธุรกิจท่ี

ลดนอ้ยลง เน่ืองจากปัญหาท่ีผูพ้กัอาศยัมีการขอคืนห้องหรือยา้ยออกก่อนเวลากาํหนดการทาํสัญญา ทาํให้ไดรั้บ

ผลกระทบโดยตรง คือ มีจาํนวนหอ้งพกัเหลือจาํนวนมากในแต่ละเดือน ซ่ึงการท่ีมีจาํนวนหอ้งพกัเหลือมากข้ึน กจ็ะ

ส่งผลถึงรายไดแ้ละผลการดาํเนินงานของ The Crystal apartment ท่ีลดลงเช่นกนั ดงันั้นการดาํเนินการในดา้นของ

การเพ่ิมช่องทางการส่ือสาร จะช่วยใหผู้ป้ระกอบการสามารถส่ือสารขอ้มูลข่าวสารไดบ่้อยเท่าท่ีตอ้งการ สามารถ

เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการไดโ้ดยตรง ทาํใหก้ลุ่มเป้าหมายรู้จกั และจดจาํหอพกัไดม้ากข้ึน ซ่ึงจะมีประโยชน์ใน

การเพ่ิมจาํนวนผูเ้ช่าหนา้ใหม่ เพ่ือทดแทนผูเ้ช่ารายเก่าท่ียา้ยออกได ้ซ่ึงหากมีผูเ้ช่าเพ่ิมมากข้ึน ก็จะทาํให้ธุรกิจมี

รายไดจ้ากการให้เช่าหอพกัเพ่ิมมากข้ึน โดยในการดาํเนินการเพ่ิมช่องทางการส่ือสาร จะมีงบประมาณในการ

ดาํเนินการ ทั้งส้ิน 20,000 – 50,000 บาทต่อปี โดยงบประมาณดงักล่าวจะเป็นในส่วนของค่าดาํเนินการจดัทาํส่ือ

แนะนาํหอพกั เช่น ภาพ วิดีโอ และค่าลงโฆษณาผา่น Facebook ไปยงักลุ่มเป้าหมาย 
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การกาํหนดกลยุทธ์ในการแข่งขนัของธุรกจิทําผมสุภาพบุรุษ 

กรณศึีกษา ท่าอฐิ บาร์เบอร์ 

A defining competitive strategies for barber shop business 

in case study of THA-IT barber shop 
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บทคดัย่อ 

 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาแนวทางในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของ ท่าอิฐ 

บาร์เบอร์ (2) เพ่ือศึกษาแนวทางในการกาํหนดกลยุทธ์การแข่งขนั (3) ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการใช้

บริการ และ (4) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบั

ลูกคา้ของ ท่าอิฐ บาร์เบอร์ จาํนวน 269 คน และทาํการสมัภาษณ์เชิงลึกกบัผูจ้ดัการร้าน วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิง

พรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ผลการวิจัยพบว่า สุภาพบุรุษท่ีเข้าใช้บริการส่วนใหญ่อายุระหว่าง 41-50 ปี 

สถานภาพสมรส อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ระดบัการศึกษาปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ีย/เดือนตํ่ากว่า 15,000 บาท 

ลูกคา้ส่วนใหญ่เคยใชบ้ริการ ท่าอิฐ บาร์เบอร์ มาก่อน เลือกใชบ้ริการเพราะช่างฝีมือดี/อธัยาศยัดี ใชบ้ริการเม่ือรู้สึก

ว่าผมเร่ิมยาวแลว้ เขา้ใชบ้ริการ 1-2 คร้ัง/เดือน ค่าใชจ่้ายในการเขา้ใชบ้ริการต่อคร้ังตํ่ากว่า 100 บาท เขา้ใชบ้ริการ

ช่วงเวลา 16.01 – 18.00 น. ใชร้ะยะเวลา 30 นาที – 1 ชัว่โมง ใชบ้ริการในวนั วนัเสาร์ - อาทิตย,์ วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์

และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจคือตนเอง ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อความพึง

พอใจในการใชบ้ริการ ท่าอิฐ บาร์เบอร์ คือ การบริการท่ีมีคุณภาพตรงตามความตอ้งการลูกคา้ ราคาค่าบริการถูก

กว่าร้านอ่ืน ท่ีตั้งร้านอยู่ใกลท่ี้พกัอาศยั การใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการบริการ จาํนวนพนกังานท่ีเพียงพอต่อการ

ให้บริการ พนกังานผูใ้ห้บริการมีฝีมือและความชาํนาญ และป้ายช่ือร้านสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน การนาํเอากล

ยุทธ์การสร้างความแตกต่างมาใช ้ทาํให้องค์กรสามารถสร้างความไดเ้ปรียบทางดา้นการแข่งขนักบัคู่แข่งรายอ่ืน 

เพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดและผลกาํไรใหก้บัองคก์รมากข้ึน  

 

คาํสาํคัญ: กลยทุธ์การสร้างความแตกต่าง, การแข่งขัน, ส่วนแบ่งทางการตลาด 
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ABSTRACT 

 

 The purpose of this study was to (1) Study the ways to increase the competitiveness of THA-IT barbershop 

(2) Determine the competitive strategy (3) Study consumer behavior affecting the use of services and (4) Study 

the marketing mix factors (7P's) by using questionnaires to collect data with 269 customers of THA-IT barbershop 

and conduct in-depth interview with the organizers. Analyze store data by using descriptive statistics and 

inferential statistics. The research founded that most men who use the services are ages between 41-50 years old, 

married, work in government service/state enterprise, bachelor's degree, average income is less than 15,000 baht 

per month. Most customers have used services of THA-IT barbershop before. Deciding to use the services because 

they have good friendly staff. Use the services when customers feel that they have started long hair. Access to 

services 1-2 times per month. The cost of access to services is less than 100 baht per time. The time of services 

access is between16.01-18.00 hours. Using 30 minutes to 1 hour per time. Services on weekend and holiday. 

Customer influences the decision by themselves. Service marketing mix factors (7P's) that affect the satisfaction 

of using THA-IT barbershop are quality of services and meet the customer's needs. Prices are cheaper than other 

barbershops. The barbershop location is near to the residence. Providing information about services. The number 

of employees is sufficient for providing services. Service personnel is skilled and well-trained. And the shop sign 

can easily be seen. Implementing differentiation strategies enabling the organization to create a competitive 

advantage with other competitors to increase market share and profits for the organization.  

Keywords: Differentiation Strategies, Competitive, Market Share 

 

บทนํา 

 

หากมองถึงพฤติกรรมการใหค้วามสาํคญักบัรูปลกัษณ์ภายนอกในอดีตแลว้ คงมีเพียงสุภาพสตรีเท่านั้นท่ี

ให้ความสนใจในเร่ืองความสวยความงามไม่ว่าจะเป็น การใช้เคร่ืองสําอาง การแต่งกายท่ีทนัสมยั รวมถึงการ

ออกแบบและตกแต่งทรงผม ซ่ึงลว้นแต่เป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพท่ีดีและเสริมความมัน่ใจใหก้บัสุภาพสตรี แต่

ในปัจจุบนัจะเห็นไดว้่าสุภาพบุรุษนั้นให้ความสนใจกบับุคลิกภาพและรูปลกัษณ์ภายนอกไม่ต่างจากสุภาพสตรี 

โดยจะเห็นไดจ้ากแฟชัน่การแต่งกาย และการออกแบบทรงผมในปัจจุบนัท่ีมีความหลากหลายกว่าแต่ก่อน รวมถึง

การตกแต่งหนวดเครา ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแต่เป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพท่ีดีใหก้บัสุภาพบุรุษ 

เน่ืองจากสภาพสังคมและวิถีในการดาํเนินชีวิตของคนในปัจจุบนัท่ีเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา ได้

กลายเป็นสงัคมท่ีเนน้ความสะดวกสบายมากข้ึน ส่งผลใหเ้กิดธุรกิจทางดา้นการบริการเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ

ในดา้นต่าง ๆ หน่ึงในนั้นคือธุรกิจทาํผมสุภาพบุรุษ ซ่ึงเป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีตอบสนองความตอ้งการในดา้นการ

เสริมสร้างบุคลิกภาพและความมัน่ใจให้กบัผูใ้ชบ้ริการ จากรายงานการสาํรวจธุรกิจทางการคา้และธุรกิจทางการ

บริการของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ในปี 2560 พบวา่มีธุรกิจร้านทาํผมสุภาพบุรุษในประเทศไทยท่ีมีการจดทะเบียน
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ทั้งส้ิน 83 แห่ง เม่ือเทียบกบัปี 2561 ซ่ึงมีจาํนวนทั้งส้ิน 86 แห่ง และยงัไม่รวมถึงกิจการท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียน จะเห็น

ว่าธุรกิจมีอตัราการขยายตวัและเติบโตมากข้ึน ซ่ึงเกิดจากลูกคา้ท่ีใชบ้ริการเพ่ิมมากข้ึนประกอบกบัเป็นธุรกิจท่ีใช้

เงินในการลงทุนนอ้ยแต่ไดผ้ลกาํไรเป็นจาํนวนมาก ส่งผลให้ผูป้ระกอบการรายอ่ืนมีความสนใจในการประกอบ

ธุรกิจประเภทน้ีเพ่ิมมากข้ึน จึงมีอตัราการแข่งขนักนัสูงโดยเฉพาะธุรกิจทาํผมท่ีอยู่ในแหล่งชุมชนซ่ึงส่งผลให้มี

คู่แข่งเพ่ิมข้ึนดว้ยเช่นกนั จึงทาํใหธุ้รกิจจาํเป็นท่ีจะตอ้งใหก้ารบริการอยา่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และอยูใ่นราคาท่ี

เหมาะสมกบัลูกคา้ เพ่ือท่ีจะสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งรายอ่ืนได ้ดงันั้นการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนั

ของธุรกิจจึงมีความจาํเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการกาํหนดกลยุทธ์ในการแข่งขนักบัคู่แข่งรายอ่ืน เพ่ือเพ่ิมจาํนวน

ลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการมากข้ึน รวมถึงเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดใหก้บัธุรกิจ ทาํใหธุ้รกิจย ัง่ยืนในอนาคต 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษากลยุทธ์ในการแข่งขันสําหรับธุรกิจ ท่าอิฐ บาร์เบอร์ 

เพ่ือท่ีจะนาํขอ้มูลมากาํหนดกลยุทธ์เพ่ือพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัและการให้บริการของร้าน รวมถึง

ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการบาร์เบอร์ เพ่ือให้ธุรกิจมีความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั เพ่ิมจาํนวนฐาน

ลูกคา้ใหม่และรักษาฐานลูกคา้เดิม และเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดใหม้ากข้ึน  

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT-Analysis 

SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มขององคก์รในปัจจุบนั เพ่ือคน้หาจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส 

และอุปสรรค หรือส่ิงท่ีอาจเป็นปัญหาสาํคญัในการดาํเนินงานสู่สภาพท่ีตอ้งการขององคก์รในอนาคต (ดร. ปาณเด

ชา ทองเลิศ, 2555) 

 การวเิคราะห์ธุรกจิ TOWS Matrix 

 เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยของเคร่ืองมือทางธุรกิจโดยใช้ทฤษฎี SWOT ซ่ึงTOWS เป็นตัวย่อของปัจจัย

สาํหรับการเตรียมการท่ีจะวิเคราะห์ความแตกต่างกนัของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ซ่ึง TOWS Matrix 

เป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยในการกาํหนดวิธีการเลือกเชิงกลยทุธ์ท่ีองคก์รตอ้งเจอ (เอกวินิต พรหมรักษา, 2555) 

 การวเิคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภค 

 พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) คือ พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคทาํการคน้หา การคิด การซ้ือ การใช ้

การประเมินผล ในสินคา้และบริการ ซ่ึงคาดว่าจะตอบสนองความตอ้งการของเขา หรือเป็นขั้นตอนซ่ึงเก่ียวกบั

ความคิดประสบการณ์ การซ้ือ การ ใชสิ้นคา้และบริการของผูบ้ริโภคเพ่ือตอบสนองความตอ้งการและความพึง

พอใจของเขา หรือ หมายถึงการศึกษาพึงการตดัสินใจและการกระทาํของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและการใช้

สินคา้และบริการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน,์ 2546) 

 การวเิคราะห์ปัจจยัทางการตลาด 7 P’s 

Kotler (1997) ไดก้ล่าวไวว้่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตวัแปรหรือเคร่ืองมือ

ทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้องคก์รมกัจะนาํมาใชร่้วมกนัเพ่ือตอบสนอง ความพึงพอใจและความตอ้งการ

ของลูกค้าท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วนประสมการทางตลาดจะมีเพียงแค่ 4 ตัวแปรเท่านั้น (4P’s) ได้แก่ 

ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) สถานท่ีหรือช่องทางการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์(Place) และการส่งเสริมการตลาด 
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(Promotion) ต่อมามีการคิดตวัแปรเพ่ิมเติมข้ึนมาอีก 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ บุคคล (People) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical 

Evidence) และกระบวนการ (Process) เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีสาํคญัทางการตลาดสมยัใหม่ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งกบัธุรกิจทางดา้นการบริการ ดงันั้นจึงรวมเรียกไดว้า่เป็นส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7P’s  

 การวเิคราะห์การแข่งขนั Five-Forces Model 

การวิเคราะห์ปัจจยัหรือสภาพการแข่งขนัในแต่ละอุตสาหกรรมจะทาํใหท้ราบถึงท่ีมาของความรุนแรงใน

การแข่งขนัและอิทธิพลอนัเกิดจากภาวะการแข่งขนัเหล่าน้ี การวิเคราะห์น้ีมีความจาํเป็นสาํหรับการจดัทาํกลยุทธ์

ขององคก์ร เน่ืองจากผูบ้ริหารไม่สามารถท่ีจะจดัทาํกลยุทธ์ท่ีประสบความสาํเร็จ โดยไม่มีความเขา้ใจถึงลกัษณะท่ี

สําคญัของการแข่งขนัไดเ้ลย ในการวิเคราะห์สภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมนั้น Michael E. Porter ไดเ้สนอ

แนวคิดว่ามีปัจจยัสําคญัห้าประการท่ีส่งผลต่อสภาวะในการแข่งขนัของแต่ละอุตสาหกรรม หรือท่ีเราเรียกกนัว่า 

Five-Force Model ซ่ึงได้กลายเป็นแนวคิดท่ีมีประโยชน์อย่างมากในการวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันใน

อุตสาหกรรม รวมทั้งความรุนแรงของปัจจยัแต่ละประการตามแนวคิดน้ี อุตสาหกรรมคือกลุ่มขององคก์รธุรกิจท่ีทาํ

การผลิตสินคา้หรือบริการท่ีมีลกัษณะเหมือนหรือคลา้ยกัน หรือสินคา้และบริการท่ีสามารถทดแทนกนัได้ใน

ลกัษณะการทดแทนความตอ้งการของลูกคา้ เช่น เหลก็และพลาสติกท่ีใชใ้นการประกอบรถยนตส์ามารถทดแทน

ซ่ึงกนัและกนัได ้ถึงแมว้่าจะใชเ้ทคโนโลยีในการผลิตท่ีแตกต่างกนั แต่สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้

ไดเ้หมือนกนั การวิเคราะห์สภาวอุตสาหกรรมจะช่วยในการบ่งช้ีถึงโอกาสและขอ้จาํกดัท่ีองคก์รธุรกิจจะตอ้งเผชิญ 

(ผศ. ดร. พกัตร์ผจง วฒันสินธ์ุ และดร.พสุ เดชะรินทร์, 2542) 

 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 

 ในปัจจุบนัวิธีการสร้างความมัน่คัง่และมัน่คงให้องค์การท่ีดีท่ีสุด คือการสร้างความไดเ้ปรียบทางการ

แข่งขัน (Competitive advantage) ซ่ึงเป็นหัวใจของการวางแผนกลยุทธ์ ความได้เปรียบในการแข่งขันหรือ 

Competitive advantage คือ ส่ิงท่ีเป็นความสามารถพิเศษขององคก์รท่ีคู่แข่งไม่สามารถเลียนแบบได ้หรือคู่แข่งตอ้ง

ใชเ้วลาในการปรับตวัเองมากก่อนท่ีเลียบแบบความสามารถของเรา ได ้เช่น นวตักรรม ระบบการจดัการภายใน

องคก์ร ระบบการบริหารองคก์ร ภาพลกัษณ์ขององคก์รเป็นตน้ ปัจจยัท่ีเป็นพ้ืนฐานท่ีสาํคญัมากท่ีสุดในการทาํให้

เกิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขันก็คือ ความรู้ (Knowledge) ท่ีองค์กรตอ้งพยายามสร้างข้ึนมา ดว้ยการเรียนรู้ 

(Learning) และพฒันามาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  (Learning Organization) ให้ได ้จากนั้นผูบ้ริหารตอ้งดึงเอา

ความรู้ต่าง ๆ ท่ีบุคลากรมี เพ่ือมาสร้างนวตักรรม (Innovation) ใหก้บัองคก์รต่อไป  ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั

จะข้ึนอยู่กบัความสามารถท่ีเป็นเลิศขององคก์รทั้ง 3 ดา้นคือ ขายสินคา้และใหบ้ริการท่ีดีกว่า ขายสินคา้ท่ีถูกกว่า 

และตอบสนองต่อลูกคา้ไดเ้ร็วกว่าคู่แข่งขนั คาํว่าสินคา้และให้บริการท่ีดีกว่าเรียกว่า “ขายสินคา้หรือใหบ้ริการท่ี

แตกต่าง (Differentiation)” การขายสินคา้ท่ีถูกกว่าจะตอ้งผลิตดว้ยตน้ทุนตํ่ากว่าเรียกว่า “ Cost Leadership ” และ

ตอบสนองต่อลูกคา้ไดเ้ร็วกว่าก็คือ “Quick Response”  คาํว่าสินคา้และบริการท่ีแตกต่างไปจากองค์การอ่ืนหรือ 

Differentiation นั้น หมายถึง สินคา้และบริการขององคก์ารท่ีพิเศษไปจากสินคา้และบริการขององคก์ารอ่ืนไม่ทาง

ใดก็ทางหน่ึง หรือหลายๆ ทาง และความแตกต่างน้ีทาํให้ผูซ้ื้ออยากใชสิ้นคา้นั้นและยินดีจะจ่ายซ้ือสินคา้นั้นใน

ราคาท่ีสูงกวา่สินคา้อ่ืน  (ประดิษฐ ์ภิญโญภาสกลุ, 2558) 
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 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัระบบ CRM (Customer Relationship Management) 

 การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ คือ กิจกรรมทางการตลาดท่ีกระทาํกบัลูกคา้เพ่ือพฒันาความสัมพนัธ์ระหว่าง

บริษทักบัลูกคา้ใหไ้ดป้ระโยชน์ทั้งสองฝ่าย (Win-Win Strategy) ใหเ้ขา้ใจมีการรับรู้ท่ีดี ตลอดจนรู้สึกชอบบริษทัท่ี

เป็นผูผ้ลิตสินคา้หรือการบริการของบริษทั ท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชง้านไดอ้ย่างดี ในระยะยาว (ช่ืน

จิตต ์แจง้เจนกิจ, 2546) 

 

วธีิการศึกษา 

 

 การดาํเนินการวิจยัคร้ังน้ีใชวิ้ธีการวิจยัแบบผสม (Mixed Method) ประกอบดว้ยการวิจยัวิจยัเชิงปริมาณ 

(Quantitative research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณโดยมีกลุ่ม

ประชากรในการศึกษางานวิจยัน้ีคือ ประชากรเพศชายท่ีเขา้มาใชบ้ริการของ ท่าอิฐ บาร์เบอร์ ในปี 2560 จาํนวน 

900 คน และกลุ่มตวัอย่างคือ ประชากรเพศชายท่ีมีอายุตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไปท่ีเป็นลูกคา้ของท่าอิฐบาร์เบอร์จาํนวน 269 

คน เป็นการการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และ ข้อมูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data) ดังน้ี เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (Interview) กับผู ้จัดการของ ท่าอิฐ บาร์เบอร์ และแจก

แบบสอบถาม (Questionnaire) ให้กับลูกค้าทั่วไปและลูกค้าท่ีใช้บริการ ท่าอิฐ บาร์เบอร์จาํนวน 269 ชุด แบบ

ตรวจสอบรายการ (Check List) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1) ปัจจยั

ทางดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา อาชีพ และ รายไดต่้อเดือน ลกัษณะแบบสอบถาม

เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 2) ปัจจัยทางด้านพฤติกรรมการใช้บริการ ท่าอิฐ บาร์เบอร์ ลกัษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) และ 3) ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด 7P’s และ

ระดบัในการตดัสิน ใจในการใช้บริการ โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) และ

การศึกษาคน้ควา้และเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ เช่น หนงัสือ เอกสารอา้งอิง บทความ วิทยานิพนธ์ 

งานวิจยั และจากการสืบคน้ขอ้มูลในอินเตอร์เน็ต การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ทาํโดยการสัมภาษณ์ 

(Interview) และการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ ท่าอิฐ บาร์เบอร์ และวิเคราะห์ขอ้มูลโดย

การใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Descriptive Statistics) และสถิตติเชิงพรรณนา (Inferential Statistics) มาใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มูลตามส่วนต่าง ๆ ของแบบสอบถามแลว้นาํขอ้มูลไปดาํเนินขั้นตอนทางสถิติ  

  

ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

 ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนัองค์กรมีการเปล่ียนแปลงในดา้นฝีมือในการตดัผมของช่าง คือมีการพฒันา

ฝีมืออยู่ตลอดเวลา มีความเช่ียวชาญมากข้ึน ทั้งเร่ืองคุณภาพและทรงผมต่าง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป ช่างสามารถ

ใหบ้ริการลูกคา้ไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้ได ้จุดแขง็ขององคก์รคือ ช่างตดัผมมีประสบการณ์ยาวนาน อธัยาศยั

ดี และมีฝีมือในการใหบ้ริการ มีลูกคา้เก่าจาํนวนมาก อตัราค่าบริการถูกกว่าร้านอ่ืน และทางร้านไม่มีค่าใชจ่้ายใน
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การเช่าสถานท่ี จุดอ่อนขององคก์รคือ ร้านมีความเก่า ไม่ทนัสมยั ดูไม่สะอาด ทาํใหไ้ม่ดึงดูดความสนใจของลูกคา้ 

และท่ีจอดรถไม่เพียงพอต่อลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ ทางร้านมีแนวทางแกไ้ขจุดอ่อนคือ ในดา้นความเก่าของร้าน 

ทางร้านจะมีการปรับปรุงร้านเบ้ืองตน้ เช่น การทาสีร้าน การเปล่ียนผา้ม่าน รวมถึงการทาํความสะอาดร้านอย่าง

สมํ่าเสมอ และในดา้นของสถานท่ีจอดรถท่ีไม่เพียงพอต่อลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการ ทางร้านไดมี้การแจง้ข้อมูล

เก่ียวกบัสถานท่ีจอดรถให้กบัลูกคา้ ให้ลูกคา้สามารถนาํรถไปจอดไดท่ี้บริเวณลานจอดรถของตลาด ซ่ึงอยู่ห่าง

ออกไปจากทางร้านประมาณ 200 เมตร และในปัจจุบนัทางร้านไดท้ดลองและเร่ิมการใหบ้ริการตดัผมนอกสถานท่ี 

เพ่ือเป็นการตอบสนองลูกคา้ท่ีไม่สะดวกนาํรถยนต์มาใชบ้ริการ ดา้นประสิทธิภาพการให้บริการของ ท่าอิฐ บาร์

เบอร์ ทางร้านมีประสิทธิภาพเพียงพอในดา้นการบริการ ทั้งในดา้นจาํนวนช่างท่ีให้บริการ สถานท่ีนัง่รอสําหรับ

ลูกคา้  และคุณภาพในการให้บริการ ฝีมือและประสิทธิภาพการให้บริการของช่าง รวมถึงการท่ีทางร้านมีความ

ซ่ือสัตย์ ไม่เอาเปรียบลูกค้า ทาํให้ลูกค้ากลบัมาใช้บริการซํ้ า และมีการบอกต่อกับลูกค้ารายอ่ืนเพ่ิมข้ึน การ

เปล่ียนแปลงของกลุ่มลูกคา้นั้นเป็นปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคุมไดแ้ละการเปล่ียนแปลงในอนาคต คือ ปรับตวัองคก์ร

ใหส้ามารถรับมือกบัความเปล่ียนแปลงของกลุ่มลูกคา้ได ้คือ ฝึกฝนและพฒันาฝีมือช่างอยา่งต่อเน่ือง สร้างบุคลากร

ของร้านใหท้นัยุคสมยัอยู่เสมอ มีการพฒันาทั้งในเร่ืองทรงผม ความนิยม และแฟชัน่ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ

ของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น ทรงผมท่ีเปล่ียน

ตามยุคสมยั ช่างจึงตอ้งมีการฝึกฝนในการตดัทรงใหม่ ๆ อยู่เสมอ และในเร่ืองเศรษฐกิจท่ีตกตํ่า ทาํใหผู้ค้นใชจ่้าย

อย่างระมดัระวงั ทาํให้ทางร้านจึงต้องหาโปรโมชั่นมาดึงดูดลูกค้า และการสร้างคุณค่าให้กับลูกคา้ เป็นต้น 

เป้าหมายในอนาคตขององค์กรในอนาคต คือ มีการเพ่ิมการให้บริการตดัผมให้กบัสุภาพสตรี เน่ืองจากทางร้าน

เล็งเห็นว่ามีช่างท่ีสามารถตดัผมให้กับสุภาพสตรีได ้และเป็นช่างสุภาพสตรี รวมถึงเป็นการตอบสนองความ

ตอ้งการใหก้บัสุภาพสตรีท่ีเขา้มานัง่รอสุภาพบุรุษระหว่างใชบ้ริการดว้ย ซ่ึงเป็นการตอบสนองความตอ้งการทั้ง

ลูกคา้ท่ีเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ปัญหาหลกั ๆ ท่ีพบในการดาํเนินธุรกิจ คือ มีคู่แข่งเพ่ิมข้ึน ทาํให้ลูกคา้มี

ตวัเลือกในการใชบ้ริการเพ่ิมข้ึน ทาํให้รายไดข้องทางร้าน ท่าอิฐ บาร์เบอร์ ลดลง แนวทางแกไ้ข คือ สร้างความ

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัใหก้บองคก์ร คือการนาํกลยทุธ์ต่าง ๆ มาใชใ้นการแข่งขนักบัคู่แข่งรายอ่ืน  

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลจากการเกบ็แบบสอบถาม 

 ขอ้มูลจากการเกบ็แบบสอบถามดา้นประชากรศาสตร์พบวา่ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชายท่ีมี

อายรุะหวา่ง 41-50 ปี จาํนวน 88 คน สถานภาพสมรส จาํนวน 176 คน อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จาํนวน 77 คน 

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 85 คน รายไดเ้ฉล่ีย/เดือนตํ่ากวา่ 15,000 บาท จาํนวน 83 คน   

 พฤติกรรมลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ พบว่าผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เคยใชบ้ริการมากกว่าผูท่ี้ไม่เคยใชบ้ริการมา

ก่อน วตัถุประสงค์หลกัในการเลือกใชบ้ริการคือ ช่างฝีมือดี/อธัยาศยัดี  ความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการคือ 1-2 คร้ัง/

เดือน สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ รัตน์สภา เมืองทองอ่อน, เครือวลัย ์ชชักุล และ หิรัญ ประสารการ (2556) ศึกษา

เร่ือง สภาวะของธุรกิจร้านเสริมสวยในจงัหวดัภูเก็ต ค่าใชจ่้ายในการเขา้ใชบ้ริการต่อคร้ังตํ่ากวา่ 100 บาท ช่วงเวลา

ท่ีใชบ้ริการคือ 16.01 - 18.00 น. ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการคือ 30 นาที - 1 ชัว่โมง วนัท่ีใชบ้ริการคือ วนัเสาร์ - อาทิตย,์ 

วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ช่องทางในการใชบ้ริการส่วนใหญ่นิยมเขา้ใชบ้ริการท่ีร้าน บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใน

การใชบ้ริการคือ ตนเอง  
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 ข้อมูลปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด 7P’s และระดับความพึงพอใจในการใช้บริการด้าน

ผลิตภณัฑแ์ละบริการพบว่า ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ กนัยกานต ์ส่องแสง และ ไกร

ฤกษ ์ป่ินแกว้ (2558) ศึกษาเร่ือง อิทธิพลของความพึงพอใจท่ีมีต่อความภกัดีในการใชบ้ริการร้าน Wow Hair Stylish 

คือ มีการบริการท่ีมีคุณภาพตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ ดา้นราคา คือ ราคาค่าบริการถูกกว่าร้านอ่ืน ดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย คือ ท่ีตั้งร้านอยู่ใกลส้ถานท่ีพกัอาศยั ดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ มีการใหข้อ้มูลข่าวสาร

เก่ียวกบัการบริการ ดา้นพนักงานผูใ้ห้บริการ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ กนัยกานต์ ส่องแสง และ ไกรฤกษ์ 

ป่ินแกว้ (2558) ศึกษาเร่ือง อิทธิพลของความพึงพอใจท่ีมีต่อความภกัดีในการใชบ้ริการร้าน Wow Hair Stylish เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้ คือ พนกังานผูใ้หบ้ริการมีฝีมือและความชาํนาญ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ คือ มีการซกัถาม

ความตอ้งการของลูกคา้ก่อนรับบริการ ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ คือ มีป้ายช่ือร้านสามารถมองเห็นไดอ้ย่าง

ชดัเจน  

 

สรุปผลการศึกษา 

  

 จากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่กลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกบัการนาํมาปรับใชก้บัองคก์รในการแข่งขนักบัคู่แข่งรายอ่ืน

คือ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) เน่ืองจาก จากการสาํรวจแบบสอบถามจากลูกคา้และ

จากผูจ้ดัการ รวมถึงการวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนต่างๆ ขององคก์รทั้งภายในและภายนอกองคก์ร รวมถึงการวิเคราะห์

คู่แข่งพบว่า การนาํเอากลยุทธ์น้ีมาใชใ้นการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัมีความเหมาะสมท่ีสุดกบัองคก์ร 

เป็นการสร้างความไดเ้ปรียบและความแตกต่างให้กบัองค์กรในดา้นการให้บริการเน่ืองจากคู่แข่งไม่มีและ ท่าอิฐ 

บาร์เบอร์ เป็นผูริ้เร่ิมในการเร่ิมใชคื้อ การใหบ้ริการนอกสถานท่ี ซ่ึงเป็นการใหบ้ริการโดยมีช่างจากทางร้าน ท่าอิฐ 

บาร์เบอร์ เดินทางไปใหบ้ริการท่ีลูกคา้อาศยัอยู่ เพ่ือความสะดวกสบายแก่ลูกคา้ท่ีไม่สะดวกเดินทางมาใชบ้ริการท่ี

ร้าน เน่ืองดว้ยเหตุผลต่างๆ เช่น ลูกคา้ท่ีเป็นผูสูงอายุหรือเจ็บป่วยท่ีไม่สามารถเดินทางมาใชบ้ริการท่ีร้านได ้ท่ีจอด

รถบริเวณหนา้ร้านไม่เพียงพอต่อการใหบ้ริการลูกคา้ เป็นตน้ ซ่ึงจากการสาํรวจแบบสอบถามจากลูกคา้พบวา่ลูกคา้

ใหค้วามพึงพอใจไปท่ีการปริการท่ีมีคุณภาพของร้าน อตัราค่าบริการท่ีถูกกว่าร้านอ่ืน และพบปัญหาในเร่ืองท่ีจอด

รถไม่เพียงพอ  ซ่ึงการนาํเอากลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) มาใช้นั้น เป็นการแกไ้ข

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัองคก์รอยา่งตรงจุดและเป็นการเพ่ิมรายไดแ้ละผลกาํไรใหก้บัองคก์รอีกช่องทางหน่ึงซ่ึงแตกต่าง

จากคู่แข่งรายอ่ืน ซ่ึงเป็นการดึงดูดลูกคา้ให้ใช้บริการทั้งลูกคา้เดิมและลูกคา้ใหม่ และเน่ืองดว้ยเหตุผลต่างๆ ท่ี

สามารถตอบสนองกลยทุธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) ไดห้ลายประการ ดงัน้ี   

 1. ในกรณีท่ีลูกคา้มีรถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์ส่วนตวั แลว้สถานท่ีจอดรถไม่เพียงพอทาํให้ลูกคา้ไม่

สะดวกเดินทางมาใชบ้ริการ  

 2. เน่ืองจากทางร้านไม่มีค่าใชจ่้ายในการเช่าสถานท่ี ทาํใหท้างร้านแบ่งค่าใชจ่้ายมาใชด้าํเนินการใหบ้ริการ

นอกสถานท่ีได ้
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 3. อตัราค่าบริการของทางร้านถูกกว่าร้านอ่ืน เม่ือนาํเอาการบริการนอกสถานท่ีมาใช ้ทางร้านไม่ไดมี้การ

เก็บค่าบริการจากลูกคา้เพ่ิม เน่ืองจากใชง้บประมาณในการดาํเนินงานนอ้ย องคก์รยงัสามารถทาํกาํไรได ้และเม่ือ

มองในมุมมองลูกคา้ทาํใหท้างร้านมีระดบัมาตรฐานสูงและคุณค่าท่ีลูกคา้ไดรั้บอยูใ่นระดบัสูง ทาํใหเ้กิดความคุม้ค่า

ในมุมมองลูกคา้ 

 4. คู่แข่งรายอ่ืนยงัไม่มีการใหบ้ริการนอกสถานท่ี 

 

เอกสารอ้างองิ 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางดา้นระดบัการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างดา้นการชาํระเงินของกลุ่มช่างผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซในเขต

กรุงเทพและปริมณฑล โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือกลุ่มช่าง จาํนวน 200 คน เกบ็จากร้านวสัดุก่อสร้าง

แบบดั้งเดิม แบบสมยัใหม่และแหล่งตลาดในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ใชวิ้ธีรวบรวมขอ้มูลดว้ยตวัเองจากการ

เดินแจกแบบสอบถามดว้ยตวัเอง สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานโดยใชเ้คร่ืองมือในการวิเคราะห์เชิงถดถอยแบบพหุคูณ  ผลการศึกษา

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ31-40ปี มีการศึกษาระดบัอนุปริญญา/ปวส.และใช้

ช่องทางอีคอมเมิร์ซของ HOMEPRO และผลของการทดสอบตามสมมติฐานโดยใชก้ารวิเคราะห์เชิงถดถอย

แบบพหุคูณพบว่า การยอมรับเทคโนโลยีดา้นค่านิยมในปัจจุบนัส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือวสัดุและอุปกรณ์

ก่อสร้างดา้นการชาํระเงินของกลุ่มช่างผา่นช่องทางอีคอมเมิร์ซท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01  

 

คาํสาํคัญ: ระดับการยอมรับเทคโนโลย,ี พฤติกรรมการซื้อวัสดแุละอุปกรณ์ก่อสร้าง, ช่องทางอีคอมเมิร์ซ 

 

 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 940

mailto:am_gru@hotmail.com


Abstract 

This study aims to examine technology acceptance that affects E-commerce-based construction material and 

equipment purchase behavior (payment) of construction workers in Bangkok Metropolitan Area.  The sample 

group consists of 200  construction workers from traditional and modern construction shops and markets in 

Bangkok Metropolitan Area.  The information is collected personally by distributing questionnaire.  Statistics 

used in this study are descriptive statistics such as average and standard deviation. Inferential statistics are used 

through statistical tools.Result of the study shows that most respondents are male, aged between 31-40 years, 

have diplomas/high vocational certificates and use HomePro’s e-commerce channel mainly.  Hypothesis test 

using multiple regression analysis also shows that prevailing technology acceptance norm affects construction 

material and equipment purchase behavior (payment)  of construction workers with statistical significance of 

0.01. 

 

Keywords: Technology acceptance level, construction material and equipment purchase behavior,  

                 E-commerce 

 

1. บทนํา 
 

     ธุรกิจวัสดุก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมต้นนํ้ าของภาคการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์เพราะถ้า

อสังหาริมทรัพย์มีการขยายตัวจะส่งผลให้การก่อสร้างมีการขยายตัวตามไปด้วย เน่ืองจากการก่อสร้างมี

ความสําคญักบัทุก ๆ โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเป็นอสังหาริมทรัพย ์ทั้งน้ีความตอ้งการใชว้สัดุก่อสร้างในแต่ละ

ประเภทจะข้ึนอยู่กับกําลังซ้ือ รสนิยม และการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผู ้บริโภค (แนวโน้มธุรกิจ/

อุตสาหกรรมวสัดุก่อสร้างปี2560-62, 2560)  โดยธุรกิจก่อสร้างแบ่งกลุ่มผูค้า้เป็น 2 แบบคือ กลุ่มผูค้า้ท่ีเป็นร้าน

วสัดุก่อสร้างแบบสมยัใหม่(Modern Trade) และกลุ่มผูค้า้ท่ีเป็นร้านวสัดุก่อสร้างแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) 

ในปัจจุบนัพฤติกรรมการซ้ือจะเปล่ียนแปลงไป โดยการเขา้ร้านคา้ในแบบสมยัใหม่มากข้ึน เน่ืองจากมีระบบ

บริหารจดัการท่ีทนัสมยั สินคา้มีความหลากหลายและครบวงจรอีกทั้งในปัจจุบนัมีเทคโนโลยี ส่ือดิจิตอลต่าง ๆ 

เขา้มาเก่ียวขอ้งมากมายเพ่ืออาํนวยความสะดวกให้กบัผูซ้ื้อผูข้ายมากข้ึน นอกจากนั้นช่องทางการซ้ือขายนั้น 

ไม่ไดจ้าํกดัอยูแ่ค่ร้านคา้ท่ีมีหนา้ร้านเพียงอยา่งเดียว จะพบวา่ปัจจุบนัมีช่องทางการซ้ือขายทางออนไลน์มากข้ึน 

เช่น การซ้ือขายผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซทั้งของไทยและต่างประเทศท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั เช่น 

LAZADA SHOPPEE และAliExpress  มีการคาดการณ์ถึงมูลค่าของตลาดอีคอมเมิร์ซในปี2561 ว่ามีมูลค่า 

3,058,987.04 ลา้นบาท เติบโต 8% จากปีท่ีผา่นมา(ปี2558-2560) ตามรายงานของ ETDA หรือ สาํนกังานพฒันา
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ธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (marketeeronline, 2561) 

และในอนาคตประมาณ 4 ปีขา้งหนา้อีคอมเมิร์ซไทยมีแนวโนม้เติบโตกวา่ 13% (brandbuffet, 2561)ในการวิจยั

น้ีผูวิ้จยัตอ้งการศึกษาช่องทางธุรกิจท่ีแตกต่างจากเดิมคือการขายวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง แบบ B2B ไปสู่ไป 

B2C ในรูปแบบช่องทางออนไลน์ โดยเจาะไปท่ีกลุ่มช่างโดยคาํนึงถึงปัจจยัดา้นระดบัการยอมรับเทคโนโลยี

ผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซ ท่ีน่าจะมีโอกาสเขา้ถึงไดไ้ม่ต่างจากอุตสาหกรรมอ่ืน เน่ืองจากมีปัจจยัสนบัสนุนการ

เติบโตในหลาย ๆ ดา้น อีกทั้งยงัมีโอกาสเขา้ถึงลูกคา้ไดท้ัว่ประเทศและปัจจุบนัช่องทางการชาํระเงินออนไลน์มี

ความสะดวกและง่ายโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอนและชาํระสินคา้ บางสินคา้ยงัสามารถผ่อนชาํระได ้จึงทาํ

ให้เกิดโอกาสในการขายและยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน ดังนั้นผูวิ้จัยจึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัการยอมรับ

เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการหาซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างของกลุ่มช่าง ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือวสัดุและอุปกรณ์

ก่อสร้างดา้นการชาํระเงินของกลุ่มช่างผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซ และศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางดา้น

ระดบัการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ท่ีมีผลต่อการซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างดา้นการชาํระเงินของกลุ่มช่างผา่น

ช่องทางอีคอมเมิร์ซ โดยการศึกษาคร้ังน้ีมีประโยชน์ท่ีไดรั้บ สําหรับนกัการตลาดสามารถนาํผลวิจยัท่ีไดไ้ป

ปรับใช ้เพ่ือวางแผนรูปแบบทางการตลาดออนไลน ์ใหต้รงกบัพฤติกรรมการซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ดา้นการชาํระ

เงินของกลุ่มช่างท่ีเป็นลูกคา้เป้าหมาย สาํหรับเจา้ของธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัน้ีสามารถนาํผลวิจยัท่ีไดไ้ป

ปรับใชก้บัธุรกิจ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือดา้นการชาํระเงินของลูกคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ได้

ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพและยงัช่วยเพ่ิมยอดขายไดอี้กดว้ย สาํหรับกลุ่มช่างเม่ือมีการซ้ือสินคา้และสามารถ

ชาํระเงินไดใ้นรูปแบบต่าง ๆ โดยตรงตามความตอ้งการ ทาํใหก้ลุ่มช่างมีโอกาสกลบัมาซ้ือสินคา้ท่ีร้านคา้นั้น ๆ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดมี้แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

     ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (The Technology Acceptance Model: TAM) เป็นทฤษฎีท่ีคิดคน้โดย Davis, 

Bagozzi และWarshawในปี ค.ศ.1989 โดยพฒันามาจากแนวคิดThe Theory of Reasoned Action(TRA)ของ 

Fishbeinและ Ajzen (1975) ซ่ึงเป็นทฤษฎีพ้ืนฐานทางหลกัจิตวิทยาและสังคม เป็นการอธิบายถึงความสัมพนัธ์

ระหว่างความเช่ือและทัศนคติท่ีมีต่อพฤติกรรมว่า การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมต่าง ๆ เป็นผลจากการ

เปล่ียนแปลงความเช่ือ โดยเน้นการกระทาํตามหลกัเหตุและผลกล่าวคือ บุคคลจะพิจารณาเหตุผลก่อนการ

กระทาํเสมอ(อา้งอิงจาก สิงหะ ฉวีสุขและสุนนัทา วงศจ์ตุรภทัร, 2555) แต่ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (The 

Technology Acceptance Model: TAM) นั้นจะเน้นการศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการยอมรับและการ

ตดัสินใจในการใชเ้ทคโนโลย ีในการศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 4 ดา้นดงัน้ี 
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1.การรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness)  

     การรับรู้ถึงประโยชน์ คือทัศนคติ ระดับความเช่ือของแต่ละบุคคลว่าการใช้ระบบเทคโนโลยีจะเพ่ิม

ประสิทธิภาพให้กบัการทาํงาน เป็นความเช่ือหรือมุมมองในการวิเคราะห์และเห็นถึงคุณค่าหรือประโยชน์ท่ี

คาดว่าจะไดรั้บจากเทคโนโลยี หากเทคโนโลยีนั้นมีคุณประโยชน์ท่ีตรงกบัความตอ้งการของบุคคลนั้น ๆ ก็จะ

นาํไปสู่การยอมรับและใชเ้ทคโนโลยีต่อไป อีกทั้งยงัเป็นปัจจยัท่ีส่งผลโดยตรงต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรม

การใชเ้ทคโนโลยีนั้น ๆ อีกดว้ย   

2.การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived ease of use)  

     การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน คือ ระดบัท่ีผูใ้ชค้าดหวงัต่อระบบซ่ึงเป็นเป้าหมายท่ีจะใชต้อ้งมีความง่ายและ

ไม่ตอ้งใชค้วามพยายามมากในการใชร้ะบบ ซ่ึงการรับรู้ความง่ายในการใชง้านมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรม

การยอมรับ หรือความตั้งใจท่ีจะใชแ้ละมีอิทธิพลทางออ้มต่อการใชโ้ดยส่งผลผา่นพฤติกรรมการยอมรับ 

3.ค่านิยมในปัจจุบัน (Subjective Norm)  

     ค่านิยมในปัจจุบนัหรือบรรทดัฐานของบุคคลท่ีอยูโ่ดยรอบการแสดงพฤติกรรม คือ การรับรู้ของแต่ละบุคคล

เก่ียวกบัความคาดหวงั หรือความตอ้งการของกลุ่มบุคลในสังคมท่ีมีความสาํคญัต่อบุคคล ในการแสดงหรือไม่

แสดงพฤติกรรมใด ๆ ถือเป็นแรงจูงใจให้แต่ละบุคคลปฏิบัติตามความต้องการของกลุ่มบุคคลในสังคม 

โดยเฉพาะบุคคลใกลชิ้ด เช่น บุคคลในครอบครัว เพ่ือนในสังคมการทาํงานท่ีตอ้งการให้บุคคลใดบุคคลหน่ึง

แสดงพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง(อา้งอิงจาก สิงหะ ฉวีสุข และ สุนนัทา วงศจ์ตุรภทัร.2555) 

4.การรับรู้ถึงความเพลดิเพลนิ (Perceived Enjoyment) 

     Davis et al.,(1992) ไดก้ล่าวว่า ความเพลิดเพลินในการใชเ้ทคโนโลยีสามารถรับรู้ไดจ้ากการท่ีเขา้ไปมีส่วน

ร่วมกบักิจกรรมนั้น ๆ ซ่ึงระดบัความสนุกเพลิดเพลินนั้นสามารถรับรู้ไดจ้ะข้ึนอยู่กบัแต่ละบุคคลท่ีแตกต่าง

ออกไป (อา้งอิงจาก ภาณุวฒัน ์กองราช, 2554)   

แนวคิดและทฤษฎีพฤตกิรรมการซ้ือ (Kotler, 1994) 

     พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค(Consumer Buyer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคขั้น

สุดทา้ย อนัไดแ้ก่ บุคคลและครัวเรือนต่าง ๆ ท่ีซ้ือสินคา้และบริการเพ่ือการบริโภคส่วนตวั ผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ย

เหล่าน้ีเรียกวา่ ตลาดผูบ้ริโภค (Consumer Market) (อา้งอิงจาก รัฐวชัร์ พฒันจิระรุจน,์ 2557)  

โดยมีแนวคิด 5W1H ซ่ึงมีส่วนประกอบดงัน้ี 

     Who ใคร คือ ส่ิงท่ีเราตอ้งรู้วา่ ใครรับผิดชอบ ใครเก่ียวขอ้ง ใครไดรั้บผลกระทบ ในเร่ืองนั้นมีใครบา้ง 

     What ทาํอะไร คือ ส่ิงท่ีเราตอ้งรู้วา่ เราจะทาํอะไร แต่ละคนทาํอะไรบา้ง 

     Where ท่ีไหน คือ ส่ิงท่ีเราตอ้งรู้วา่ สถานท่ีท่ีเราจะทาํวา่จะทาํท่ีไหน เหตุการณ์หรือส่ิงท่ีทาํนั้นอยูท่ี่ไหน 

     When เม่ือไหร่ คือ ส่ิงท่ีเราตอ้งรู้วา่ ระยะเวลาท่ีจะทาํจนถึงส้ินสุด เหตุการณ์หรือส่ิงท่ีทาํนั้นทาํเม่ือวนั เดือน 

ปี ใด 
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     Why ทาํไม คือ ส่ิงท่ีเราตอ้งรู้ว่า ส่ิงท่ีเราจะทาํนั้น ทาํดว้ยเหตุผลใด เหตุใดจึงไดท้าํส่ิงนั้น หรือเกิดเหตุการณ์

นั้น ๆ 

     How อยา่งไร คือ ส่ิงท่ีเราตอ้งรู้วา่ เราจะสามารถทาํทุกอยา่งใหบ้รรลุผลไดอ้ยา่งไร เหตุการณ์หรือส่ิงท่ีทาํนั้น

ทาํอยา่งไรบา้ง (ศิริประภา พนัธมา, 2557) 

     โดยการบทความวิชาการน้ีจะนาํแนวคิดการวิเคราะห์ HOW มาประยุกต์ใชใ้นพฤติกรรมการซ้ือดา้นการ

ชาํระเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

3. วธีิการศึกษา 

 

     ผูวิ้จยัไดท้าํการศึกษาโดยใชป้ระชากรจากคือกลุ่มช่างท่ีอยูในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ในเขตกรุงเทพมี

ประชากรจาํนวน 5,682,415 คน (stat.dopa.go.th, 2560) เขตปริมณฑลมีประชากรประกอบไปดว้ย จ.นครปฐม 

มีจาํนวน 911,492 คน  จ.นนทบุรี มีจาํนวน 1,229,735 คน  จ.ปทุมธานี มีจาํนวน 1,129,115 คน จ.สมุทรสาคร มี

จาํนวน 568,465 คน จ.สมุทรปราการ มีจาํนวน 1,310,766 คน ซ่ึงมีจาํนวนประชากรรวมทั้งหมด 3,838,807 คน 

(stat.dopa.go.th, 2560) ในการศึกษาจะใชจ้าํนวนประชากรในกรุงเทพเพียง1ใน3 ของจาํนวนประชากรทั้งหมด

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 944



ดงันั้นจะได ้จาํนวนประชากรเขตกรุงเทพ เท่ากบั 1,894,138 คน และใชจ้าํนวนประชากรในเขตปริมณฑลเพียง 

1ใน3 ของจํานวนประชากรทั้ งหมด ดังนั้นจะได้ จํานวนประชากรเขตปริมณฑล เท่ากับ 1,279,602 คน 

เพราะฉะนั้นรวม 2 เขตจะมีจาํนวนประชากรทั้งหมด 3,173,740 คน  สัดส่วนลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มช่างเท่ากบั 40% 

ขอ้มูลจากร้านเมกาโฮมท่ีเป็นร้านวสัดุแบบสมยัใหม่ (โมเดิร์นเทรด) (www.prachachat.net, 2561) จาํนวน

ประชากรท่ีไดจ้ากการคาํนวณเท่ากบั  1,269,496 คน ดงันั้นกลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งการใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีมีจาํนวน 

384 คน โดยอา้งอิงจากตารางสําเร็จรูปของ Krejcie & Morgan (1970) แต่เน่ืองจากขอ้จาํกดัดา้นเวลาในการ

รวบรวมขอ้มูล ผูวิ้จยัจึงมีความจาํเป็นตอ้งลดขนาดกลุ่มตวัอย่างลงเหลือเพียง 200 คน ทาํให้กลุ่มตวัอย่างท่ี

แสดงในตารางสาํเร็จรูปท่ีรับรองความคลาดเคล่ือนท่ีระดบั0.05 แต่เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งเหลือ 200 คน ไดผ้า่น

เง่ือนไขทางสถิติ Regression โดยท่ีกลุ่มตวัอย่างมีมากกว่า 50 คน และกลุ่มตวัอย่างมีมากกว่า 5 เท่าของจาํนวน

คาํถามท่ีจะใชใ้นการถามเก่ียวกบัตวัแปรตน้ทั้งหมด (Hair,Black, Babin and Anderson :2008) จึงสามารถนาํมา

เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาได ้

 

ตารางที่ 1 ตารางเง่ือนไขจาํแนกสถิติ Regression 

 

เง่ือนไข ค่าตามเง่ือนไข 

1.จาํนวนคาํถามทั้งหมดท่ีใชใ้นการถามเก่ียวกบัตวัแปรตน้ 20 ขอ้ 

2.จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง > 50 คน 

3.จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งขั้นตํ่าท่ีตอ้งใชใ้นการทาํ Regression Analysis 

(5xจาํนวนคาํถามท่ีใชใ้นการถามเก่ียวกบัตวัแปรตน้) 

5 x (20) = 100คน 

 

     โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลดว้ยแบบสอบถามโดยใช้ข้อมูลดา้นระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการยอมรับ

เทคโนโลยีมี 4 ดา้นไดแ้ก่ การรับรู้ถึงประโยชน์จากการใชง้าน การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน ค่านิยมใน

ปัจจุบนั และการรับรู้ถึงความเพลิดเพลิน ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการซ้ือวสัดุและอุปกรณ์

ก่อสร้างดา้นการชาํระเงินของกลุ่มช่างผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซ โดยนาํผลท่ีไดม้าวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิง

อนุมานใชวิ้เคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งการยอมรับเทคโนโลยีทั้ง4ดา้นกบัพฤติกรรมการซ้ือวสัดุและอุปกรณ์

ก่อสร้างดา้นการชาํระเงินของกลุ่มช่างผา่นช่องทางอีคอมเมิร์ซ โดยใชเ้คร่ืองมือ Multiple Regression  
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

     ผลการศึกษาระดบัการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) ของกลุ่มช่างผา่นช่องทาง

อีคอมเมิร์ซ แบ่งออกเป็น 4 ดา้น 

  1.1.  ดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน มีระดบัความคิดเห็นมากเป็นอนัดบัท่ี1 โดย ประชากรท่ีศึกษาส่วน

ใหญ่มีความคิดเห็นว่าช่องทางซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซทําให้ง่ายต่อการ

เปรียบเทียบราคา และในทางกลบักนัประชากรท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การเขา้ใชง้านท่ีไม่มีความ

ยุ่งยากซับซ้อนไม่ได้มีส่วนเก่ียวข้องกับช่องทางอีคอมเมิร์ซในการซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ท่ีระดับ

นยัสาํคญัท่ี 0.05  

  1.2.  ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์จากการใชง้าน มีระดบัความคิดเห็นมากเป็นอนัดบัท่ี2 โดยประชากรท่ีศึกษา

ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ช่องทางซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซทาํใหส้ามารถเขา้ถึง

สินคา้วสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างท่ีหลากหลายได ้และในทางกลบักนัประชากรท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็น

ว่า ช่องทางซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซไม่มีส่วนช่วยพฒันาความสามารถในการซ้ือ

วสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ท่ีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 

  1.3.  ดา้นการรับรู้ถึงความเพลิดเพลิน มีระดบัความคิดเห็นมากเป็นอนัดบัท่ี 3 โดยประชากรท่ีศึกษาส่วนใหญ่

มีความคิดเห็นว่า ในการซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซทให้มีความสุขและรู้สึกดี และ

ในทางกลบักนัประชากรท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าในการซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างผ่านช่องทางอี

คอมเมิร์ซไม่มีส่วนในเร่ืองของความรู้สึกเบ่ือท่ีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05  

  1.4.  ดา้นค่านิยมในปัจจุบนั มีระดบัความคิดเห็นมากเป็นอนัดบัสุดทา้ย โดยประชากรท่ีศึกษาส่วนใหญ่มี

ความคิดเห็นว่าร้านคา้ท่ีน่าเช่ือถือมีส่วนในการเลือกซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซ และ

ในทางกลบักนัประชากรท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า บุคคลท่ีท่านช่ืนชอบไม่มีส่วนในการเลือกซ้ือวสัดุ

และอุปกรณ์ก่อสร้างผา่นช่องทางอีคอมเมิร์ซท่ีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 

     ผลการศึกษาดา้นพฤติกรรมการซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างดา้นการชาํระเงินของกลุ่มช่างผ่านช่องทางอี

คอมเมิร์ซ ประชากรท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์โดยการชาํระเงินดว้ยวิธีเก็บเงิน

ปลายทาง มากท่ีสุด และในทางกลบักนัประชากรท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลนโ์ดยชาํระ

เงินดว้ยเงินสด นอ้ยท่ีสุด 

     ผลจากการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางดา้นระดบัการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ

ซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างของกลุ่มช่างผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซพบว่าการยอมรับเทคโนโลยีดา้นค่านิยมใน

ปัจจุบนั(Subjective Norm)ส่งผลกบัพฤติกรรมการซ้ือดา้นการชาํระเงิน ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดยมี
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ค่า Beta เท่ากับ 0.445 และมีค่า R square เท่ากับ 0.313 ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะบุคคลรอบขา้งของกลุ่มช่างมี

พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซต่าง ๆ ดว้ยวิธีการชาํระเงินหลากหลายรูปแบบทั้งแบบเก็บเงิน

ปลายทาง ชาํระดว้ยบตัรเครดิต QR CODE และเงินสด ตามลาํดบั ทาํใหเ้กิดการบอกต่อ แนะนาํ ทาํตามแบบ ไม่

ว่าจะเป็นเพ่ือน ครอบครัว ลูกคา้ รวมทั้งบุคคลท่ีช่ืนชอบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวศินี อ่ิมธรรมพร(2559) 

ไดท้าํการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี ความสะดวกในการใชบ้ริการ และการตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ท่ี

ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชั่นของผูบ้ริโภคกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย (Gen Y) ใน

กรุงเทพมหานคร พบวา่ การยอมรับเทคโนโลยี ดา้นการคลอ้ยตาม(Subjective Norm) ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้

บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน่ของผูบ้ริโภคกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย (Gen Y) ในกรุงเทพมหานคร อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ ทั้งน้ี เน่ืองจากการคลอ้ยตามเป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกทางสังคม โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะ

มีแนวโนม้ตดัสินใจตามกลุ่มคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนในครอบครัวหรือบุคคลท่ีใกลชิ้ด เพราะมีความเช่ือมัน่

และตอ้งการเป็นท่ียอมรับของกลุ่ม อีกทั้งค่าเฉล่ียทั้งตวัแปรตน้และตวัแปรตามงานวิจยันั้นมีระดบัความคิดเห็น

อยู่ในระดบัท่ีมากเช่นเดียวกนั แต่จะมีความแตกต่างดา้นตวัแปรตามของผูวิ้จยักบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของวศินี 

อ่ิมธรรมพร ท่ีกล่าวถึงการตดัสินใจใชบ้ริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน่ของผูบ้ริโภคกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย 

(Gen Y) ในกรุงเทพมหานคร 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

 

     สรุปผลจากการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางดา้นระดบัการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ท่ีมีผลต่อการซ้ือ

วสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างของกลุ่มช่างผา่นช่องทางอีคอมเมิร์ซ พบวา่ดา้นค่านิยมในปัจจุบนั(Subjective Norm)

มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างดา้นการชาํระเงินของกลุ่มช่างผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซใน

เขตกรุงเทพและปริมณฑล หมายความว่า หากกลุ่มช่างชาํระเงินซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างผ่านช่องทางอี

คอมเมิร์ซ การยอมรับเทคโนโลยีดา้นค่านิยมในปัจจุบนั ในระดบัท่ีมาก กจ็ะมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือวสัดุและ

อุปกรณ์ก่อสร้างดา้นการชาํระเงิน มากข้ึนในทิศทางเดียวกนัท่ีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.01 

ข้อเสนอแนะ 

     จากการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีดา้นค่านิยมในปัจจุบนั(Subjective Norm)พบว่า ร้านคา้ท่ีน่าเช่ือถือมี

ส่วนทาํใหท่้านเลือกซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซ ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือวสัดุและ

อุปกรณ์ก่อสร้างดา้นการชาํระเงิน สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการกระทาํท่ีมีเหตุผลท่ีเป็นรากฐานของทฤษฎีการ

ยอมรับเทคโนโลยี (TAM) เช่ือว่าการท่ีคนเราจะแสดงพฤติกรรมนั้นข้ึนอยู่กบัปัจจยัต่าง ๆ ท่ีผลกัดนัให้เกิด

พฤติกรรมซ่ึงเป็นกระบวนการภายในบุคคล โดยเช่ือว่ามนุษยเ์ป็นผูมี้เหตุผลและพิจารณาผลท่ีอาจเกิดข้ึนจาก

การกระทาํของตนก่อนท่ีจะตดัสินใจกระทาํหรือไม่กระทาํพฤติกรรม โดยสังเกตเรียนรู้ บรรทดัฐานกลุ่มและมี
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ความเห็นส่วนบุคคลคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง (Subjective Norm) หรือบุคคลท่ีมีความสาํคญั ปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลต่อ

เจตนาหรือความตั้งใจกระทาํพฤติกรรมของบุคคล (FishbeinและAjzen, 1975) ดงันั้นแนวทางในการวางกล-

ยุทธ์ของนกัการตลาดและเจา้ของธุรกิจควรทาํใหร้้านคา้มีความน่าเช่ือถือ โดยช่องทางการชาํระเงินตอ้งมีราคา

และแถบรายการรูปแบบของช่องทางการชาํระเงินให้เห็นอย่างชดัเจน มีการส่งใบเสร็จหรือใบรายการสั่งซ้ือ

ผา่นE-mail เพ่ือเป็นการยืนยนัจากร้านคา้และยงัสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัร้านคา้อีกดว้ยและจากการศึกษาโดย

ส่วนใหญ่ลูกคา้ตอ้งการชาํระเงินปลายทาง ดงันั้นควรใชบ้ริษทัขนส่งท่ีมีความน่าเช่ือถือ เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่

ให้กบัลูกคา้และยงัสร้างการรับรู้ความเช่ือ ทศันคติท่ีดีต่อร้านคา้ส่งผลให้เกิดการจูงใจซ้ือในท่ีสุด และจาก

การศึกษายงัพบว่ากลุ่มช่างนอกจากจะชาํระเงินโดยเก็บปลายทางแลว้ยงัชาํระเงินดว้ยบตัรเครดิตเป็นอนัดบั

รองลงมาดงันั้นเจา้ของธุรกิจควรร่วมมือกบัธนาคารพาณิชยต่์าง ๆ โดยใหลู้กคา้สามารถผอ่นชาํระค่าสินคา้ โดย

ไม่คิดดอกเบ้ีย และยงัสามารถลงทะเบียนเพ่ือเก็บสะสมคะแนนแลว้นาํคะแนนมาแลกเป็นส่วนลดในการซ้ือ

สินคา้ของร้านคา้ได ้ทาํให้ร้านคา้ไดข้อ้มูลลูกคา้เพ่ือนาํขอ้มูลไปทาํการตลาดไดใ้นอนาคตและยงัสร้างความ

น่าเ ช่ือถือให้กับร้านค้ารวมทั้ งย ังเกิดการบอกต่อกับเพ่ือนกลุ่มช่างและครอบครัวเพราะลูกค้าได้รับ

ประสบการณ์ท่ีดี โดยจะส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือท่ีจะเกิดข้ึนต่อไปในอนาคต  
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ภาคผนวก 

 

ตารางที่  1  ตารางแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตวัแปรดา้นการรับรู้ถึงประโยชนใ์นการใชง้าน 

 

การรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้งาน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

1.ช่องทางซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซมีส่วน

ช่วยใหท่้านมีความชาํนาญในการซ้ือสินคา้ 

 

3.71 

 

0.911 

2.ช่องทางซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซมีส่วน

ช่วยเพ่ิมพูนความรู้ของท่าน 

 

3.77 

 

0.906 

3.ช่องทางซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซมีส่วน

ช่วยพฒันาความสามารถในการซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างของท่าน 

 

3.68 

 

0.944 

4.ช่องทางซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซทาํให้

ท่านสามารถเขา้ถึงสินคา้วสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างท่ีหลากหลายได ้

 

4.14 

 

0.831 

5.ช่องทางซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซทาํให้

ท่านใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน ์

 

3.80 

 

0.958 

รวม 3.82 0.91 
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ตารางที่  2  ตารางแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตวัแปรดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน 

 

การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

6.ช่องทางซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซทาํให้

ง่ายต่อการคน้หาสินคา้ท่ีท่านสนใจ 

 

4.27 

 

0.762 

7.ช่องทางซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซทาํให้

ง่ายต่อการเปรียบเทียบราคา 

 

4.34 

 

0.817 

8.ช่องทางซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซทาํให้

ง่ายต่อการซ้ือสินคา้ 

 

4.12 

 

0.860 

9.การเขา้ใชง้านช่องทางอีคอมเมิร์ซในการซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง

ไม่มีความยุง่ยากซบัซอ้น 

 

3.97 

 

0.835 

10.ขั้นตอนในการซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซ

มีความง่าย 

 

4.02 

 

0.839 

11.ท่านสามารถซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างผา่นช่องทางอีคอมเมิร์ซได้

ตลอด 24 ชม. 

 

4.21 

 

0.876 

รวม 4.16 0.8315 

 

ตารางที่  3  ตารางแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตวัแปรดา้นค่านิยมในปัจจุบนั 

 

ค่านิยมในปัจจุบัน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

12.เพ่ือนร่วมงานมีส่วนทาํใหท่้านเลือกซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างผา่น

ช่องทางอีคอมเมิร์ซ 

 

3.65 

 

1.036 

13.ครอบครัวของท่านมีส่วนทาํใหท่้านเลือกซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง

ผา่นช่องทางอีคอมเมิร์ซ 

 

3.57 

 

1.059 

14.ลูกคา้ของท่านมีส่วนทาํใหท่้านเลือกซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างผ่าน

ช่องทางอีคอมเมิร์ซ 

 

3.57 

 

1.025 

15.บุคคลท่ีท่านช่ืนชอบมีส่วนทําให้ท่านเลือกซ้ือวสัดุและอุปกรณ์

ก่อสร้างผา่นช่องทางอีคอมเมิร์ซ 

 

3.55 

 

1.031 
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16.ร้านคา้ท่ีน่าเช่ือถือมีส่วนทาํใหท่้านเลือกซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง

ผา่นช่องทางอีคอมเมิร์ซ 

 

4.12 

 

0.905 

รวม 3.70 1.011 

 

ตารางที่  4  ตารางแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตวัแปรดา้นการรับรู้ถึงความเพลิดเพลิน 

 

การรับรู้ถึงความเพลดิเพลนิ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

17.ท่านมีความสุขในการซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างผา่นช่องทาง 

อีคอมเมิร์ซ 

 

3.80 

 

0.924 

18.ท่านมีความสนุกสนานในการซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 

ผา่นช่องทางอีคอมเมิร์ซ 

 

3.77 

 

0.939 

19.ในการซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างผา่นช่องทางอีคอมเมิร์ซทาํให้ท่าน

ไม่รู้สึกเบ่ือ 

 

3.69 

 

1.005 

20. ท่านรู้สึกดีในการซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างผ่านช่องทางอี

คอมเมิร์ซ 

 

3.80 

 

0.920 

รวม 3.77 0.947 

 

ตารางที่  5  ตารางแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการซ้ือดา้นการชาํระเงิน 

 

การชําระเงนิ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

1.เม่ือท่านซ้ือสินคา้ออนไลนท่์านจะชาํระเงินดว้ยเงินสด 3.26 1.320 

2.เม่ือท่านซ้ือสินคา้ออนไลนท่์านจะชาํระเงินดว้ยบตัรเครดิต 3.60 1.143 

3.เม่ือท่านซ้ือสินคา้ออนไลนท่์านจะชาํระเงินดว้ย QR CODE  

(คิวอาร์ โคด้) 

3.29 1.278 

4.เม่ือท่านซ้ือสินคา้ออนไลนท่์านจะชาํระเงินดว้ยวิธีเกบ็เงินปลายทาง 4.04 1.147 

รวม 3.55 1.222 
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ตารางที่  6  ตารางแสดงค่า ANOVA การยอมรับเทคโนโลยีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง

ดา้นการชาํระเงิน 

 

Model SS df Mean Square F Sig. 

Regression 38.837 4 9.709 22.219 .000b 

Residual 85.212 195 .437   

Total 124.049 199    

      

ตารางที่  7  ตารางวิเคราะห์ความสมัพนัธ์โดยใช ้Multiple Regression Analysis การยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผล

ต่อพฤติกรรมการซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างดา้นการชาํระเงิน 

 

Model      B        Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 1.567 .320  4.892 .000 

ดา้นการรับรู้ถึงประโยชนจ์ากการใชง้าน .156 .108 .139 1.449 .149 

ดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน -.146 .102 -.117 -1.428 .155 

ดา้นค่านิยมในปัจจุบนั .446 .093 .445 4.800 .000* 

ดา้นการรับรู้ถึงความเพลิดเพลิน .092 .089 .096 1.036 .302 

Multiple R = .560a   R Square = .313 Adjusted R Square = .299 Error = .66105*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.01 
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การกาํหนดกลยุทธ์การตลาดบริการของธุรกจิอพาร์ทเม้นท์ให้ เช่ากรณศึีกษา                  

ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ทีคอร์ท อพาร์ทเม้นท์ 

 

พนัชการ พพิธิสุขสันต์1  และปราณ ีเอี่ยมละออภักดี2 

Panatchakorn Pipithsuksunt  and Pranee  Eamlaorpakdee 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของผูท่ี้เขา้ใชบ้ริการ 2) 

เพ่ือกาํหนดกลยุทธ์การตลาดบริการเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจ โดยใช้วิธีวิจบัเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) ผูใ้หข้อ้มูลหลกัจาํนวน 26 คน โดยใชแ้บบสมัภาษณ์เชิงลึกแบบไม่มีโครงสร้าง 

จากผูท่ี้เขา้ใชบ้ริการธุรกิจ ทีคอร์ท อพาร์ทเมน้ท ์

 ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์ระดบัองค์กร ของ ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ทีคอร์ท อพาร์ทเมน้ท์ นั้น มี

ลกัษณะเป็น Stability Strategy คือ การลงทุนท่ีคงท่ีไม่มีการขยายหอ้งหรือสาขาเพ่ิมเติมหลงัจากการก่อตั้ง

มาแลว้ กลยุทธ์ระดบัหน่วยธุรกิจ เป็น Focus Strategy ท่ีมีลูกคา้กลุ่มเฉพาะ เน่ืองจากเป็นธุรกิจบริการ

ประเภทท่ีพกั ส่วนกลยุทธ์ระดบัปฏิบติัการควรมุ่งเนน้ 1) ผลิตภณัฑบ์ริการ ควรมีการตกแต่งห้องพกัให้

ตอบสนองกบัการใชบ้ริการของลูกคา้ในปัจจุบนั โดยหอ้งพกัมีความสวยงามและดึงดูดใจในการใชบ้ริการ 

2) การบริหารราคาควรให้ส่วนลดราคาท่ีสอดคลอ้งตามกระแสทางเศรษฐกิจ เช่น การผ่อนจ่ายเป็นงวด 

หรือขยายระยะเวลาการชาํระค่าเช่า 3) ช่องทางการจดัจาํหน่าย ท่ีมุ่งเนน้ทาํเลท่ีตั้งของท่ีพกัควรมีความ

สะดวกในการคมนาคมระหวา่งเส้นทางหลกัท่ีเช่ือมต่อจากระบบขนส่งสาธารณะมาสู่อพาร์ทเมน้ท ์4) การ

ส่งเสริมการตลาดควรมีการส่ือสารเป็นกลุ่มสังคม เช่นการจดักิจกรรมร่วมกนั หรือการร่วมงานของชุมชน 

5) การบริหารบุคลากร ควรมีการฝึกอบรมและพฒันาทกัษะบุคลากรเป็นประจาํอย่างต่อเน่ืองในส่วนงาน

บริการ 6) สภาพแวดลอ้มดา้นบริการ พบว่า ควรมีการกาํหนดพ้ืนท่ีส่วนกลางเป็นศูนยร์วมกิจกรรมของ

สังคมภายในอพาร์ทเม้นท์ และ7) ด้านกระบวนการให้บริการ ผลการศึกษาพบว่าความช่ืนชมจาก

ผูใ้ชบ้ริการ แต่ผูป้ระกอบการยงัสามารถปรับกระบวนการบริการท่ีสามารถพฒันาใหดี้มากข้ึน โดยส่ิงท่ี

ควรเพ่ิมเติมคือการพฒันาระบบการส่งขอ้มูลผา่นระบบสายเพ่ือการรับขอ้มูลท่ีแม่นยาํมากข้ึน เช่นการแจง้

เหตุผา่นการส่งสญัญาณจากหอ้งพกัโดยตรง เป็นตน้ 

 

 

 

คาํสาํคัญ: ธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า, กลยทุธ์การตลาดบริการ 
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Abstract 

The purposes of this study were to explore factors that influenced the customers’ decision to use the      T 

Court Apartment’s services and to determine the service marketing strategy in order to pave the way for 

managing T Court Apartment business, by Qualitative r esearch,  twenty six Key Informants In-depth 

Unstructured Interview, Target is a customer of T Court Apartment. 

The study found that about corporate- level strategy of T Court Apartment Ltd. , it tends to be 

Stability Strategy due to the fixed investment and having no no plans to expand or increase the branches 

after the establishment.  For its business- level strategy, it maintains to be Focus Strategy or specific 

customers strategy due to exact location of business and no other room types besides rented rooms.  For 

operation- level strategy, first involving product and service should be decorated to response to the new 

era of services, being physically beautiful and impressive.  Second relating to the prices, associated with 

the economy directly, should have the marketing promotion to response to the economic trends, for instant 

paying by installments or prolong the payments. Third concerning the channel of business selling should 

increase the communication ways linking the public transportation to the apartment, because some 

respondents think they have difficulty of the way coming to the apartment. Fourth involving the marketing 

promotion should enhance the inside- apartment community. Fifth relating to the manpower or employees 

should always be trained or developed skills suitable to the service jobs.  Sixth concerning the physical 

appearance should increase the central shared area in order to establish and support the inside apartment 

society. Seventh regarding the management procedure, though there are positive appraisals from the many 

customers, but the existing procedure could be developed it should add the information transmission via 

cable system for the receiving right news such as the emergency notification to the rooms directly. 

 

Keywords: Apartment for rent business, Service marketing strategy 
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 ศูนยวิ์เคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอม็บี หรือ TMB Analytics รายงานวา่ ภาคอสงัหาริมทรัพยไ์ทยยงัถือ

ว่ามีความเส่ียง สัดส่วนหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) ต่อสินเช่ือรวม ณ ปลายปี 2555 ท่ีอยู่ท่ี 5.4% สูง

เป็นอนัดบัสองรองจากธุรกิจก่อสร้าง และสูงกวา่สดัส่วน NPL ต่อสินเช่ือรวมของประเทศอยูส่องเท่า โดย

ยอดสินเช่ืออสังหาริมทรัพยท่ี์เติบโตกว่า 10% ในปี 2555 นั้น ธุรกิจอาคารชุดพกัอาศยั และอาคารแฟลต

เพ่ือขาย หรือ “ธุรกิจคอนโด” มีส่วนแบ่งถึง 13% ใกลเ้คียงกบั “ ธุรกิจอพาร์ทเมน้ท ์” เพ่ือเช่าท่ีมีสัดส่วน

สินเช่ือคิดเป็น 12%  (โพสตทู์เดย,์ 2555) การพิจารณารายละเอียดของธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย ์จะพบว่า 

ธุรกิจอาคารชุดมีสัดส่วนสินเช่ือท่ีชาํระตรงตามกาํหนดสูงกว่าค่าเฉล่ียของภาคอสังหาริมทรัพย์อ่ืนๆ 

สะทอ้นใหเ้ห็นว่าสินเช่ือท่ีใหก้บัธุรกิจคอนโดหรือ อพาร์ทเมน้ทย์งัมีคุณภาพดีกว่าภาพรวมอุตสาหกรรม 

แต่ในทางตรงกนัขา้ม ธุรกิจอพาร์ทเมน้ท ์กลบัมีสินเช่ือดีอยูท่ี่ระดบัตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียของภาคอสงัหาริมทรัพย ์

 ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ทีคอร์ท อพาร์ทเมน้ท์ ไดเ้ร่ิมก่อตั้งธุรกิจเม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2526 อาคาร

ตั้งอยู่เลขท่ี 68 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 6 แขวงวดัท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร การแข่งขนั

สําหรับ ซ่ึงธุรกิจอพาร์ทเมน้ท์มีแนวโน้มความรุนแรงอย่างต่อเน่ือง โดยแข่งขนักนัในเร่ืองของขนาด

ห้องพกัและส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ โดยคู่แข่งในรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตรซ่ึงเป็นคู่แข่งโดยตรงของ

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ทีคอร์ท อพาร์ทเมน้ท ์มีจาํนวน 3 อพาร์ทเมน้ท ์โดยเฉพาะปัจจุบนั ดิ เอสเตท ท่าพระ 

ซ่ึงถือว่าเป็นคู่แข่งขนัท่ีมีความสามารถในการแข่งขนัเชิงไดเ้ปรียบ ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อรายไดก้าํไร

และส่วนแบ่งทางการตลาดของ หจก. เพราะจํานวนผู ้เ ช่ามีแนวโน้มท่ีจะลดลงและปัญหาเร่ือง

สภาพแวดลอ้มของหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ทีคอร์ท อพาร์ทเมน้ท ์ท่ีไม่เป็นท่ีดึงดูดใหผู้เ้ช่าสนใจใชบ้ริการ จาก

ปัญหาดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจดงัน้ีเม่ือคู่แข่งขนัขยายธุรกิจ ส่งผลใหลู้กคา้ท่ีมาใชบ้ริการมีจาํนวน

ลดลงส่งผลใหร้ายไดแ้ละกาํไรขององคก์รลดลงและเม่ือคู่แข่งขนัมีการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเน่ืองก็จะ

ทาํให้องค์กรมีส่วนครองทางการตลาดลดนอ้ยลง และถา้ในระยะยาวหากองค์กรไม่มีการปรับปรุงหรือ

พฒันาอาจส่งผลใหอ้งคก์รประสบปัญหาการขาดทุนและปิดกิจการลงในอนาคต 

 ดงันั้นวตัถุประสงค์ของการศึกษา 1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการทีคอร์ท 

อพาร์ทเมน้ท์ ของผูใ้ช้บริการ และ 2. เพ่ือกาํหนดกลยุทธ์การตลาดบริการเพ่ือเป็นแนวทางการในการ

บริหารธุรกิจของ ทีคอร์ท อพาร์ทเมน้ท ์โดยมีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 1. การวิเคราะห์

ปัจจยัภายนอก PEST Analysis  2. การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม SWOT Analysis 3. การวิเคราะห์ TOWS 

Matrix 4. ทฤษฎีการจดัการเชิงกลยุทธ์ 5. ทฤษฎีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps)  และ 6. 

ทฤษฎีการตดัสินใจ  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 การศึกษาแนวคิดทฤษฎกีารวเิคราะห์การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategy Management)  
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ทฤษฎีการจดัการเชิงกลยุทธ์ (Strategy Management) หมายถึง แผนงานหรือแนวปฏิบติัท่ีระบุ

เป้าหมายในอนาคตโดยทาํหน้าท่ีเป็นเคร่ืองมือของผูบ้ริหารมีเป้าหมายท่ีตอ้งการให้องค์การบรรลุ

ประสิทธิผลท่ีตั้งไว ้กลยุทธ์ระดบัองค์กรเป็นการกาํหนดขอบเขตและแนวทางขององค์กรในระยะยาว

เพ่ือท่ีจะสร้างกาํไรสูงสุด ประกอบดว้ย 1. กลยุทธ์การมุ่งเนน้ในธุรกิจใดธุรกิจหน่ึง 2. กลยุทธ์การรวมตวั

ในแนวตั้ง และ 3. กลยุทธ์การกระจายธุรกิจไปสู่ธุรกิจอ่ืน โดยการกระจายธุรกิจสามารถแบ่งออกเป็น 2 

ประเภท คือ 1. การกระจายไปสู่ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจเดิม และ2. การกระจายไปสู่ธุรกิจท่ีไม่เก่ียวขอ้ง

กับธุรกิจเดิม ซ่ึงกลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจเป็นแผนความรับผิดชอบของผูบ้ริหารเชิงกลยุทธ์ ท่ีจะใช้

ทรัพยากรและความสามารถโดดเด่นเพ่ือการสร้างขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัให้เหนือคู่แข่งขนัภายใน

อุตสาหกรรม ถา้องคก์ารใดมีธุรกิจประเภทเดียวก็จะกาํหนดกลยุทธ์ธุรกิจเพียงกลยทุธ์เดียว แต่ถา้องคก์าร

มีการขยายตวัสู่ธุรกิจหลายประเภท ในแต่ละประเภทก็ตอ้งมีกลยุทธ์ธุรกิจสําหรับการแข่งขนัในแต่ละ

ธุรกิจ โดยทั่วไปการพิจารณาเพ่ือกาํหนดกลยุทธ์ในระดบัธุรกิจนั้น จะต้องพิจารณาปัจจัยท่ีสําคญั 6 

ประการ คือ 1. คู่แข่งขนั 2. ราคาของสินคา้และบริการ 3. ลูกคา้เป้าหมาย  4. คุณภาพของผลิตภณัฑ ์5. 

ความสัมพนัธ์กบัหน่วยธุรกิจอ่ืน และ 6.การไม่ลงทุนหรือการเลิกดาํเนินการ ซ่ึงเป็นการตดัสินใจดาํเนิน

กลยุทธ์จากปัจจยัหรือทรัพยากรท่ีมีในองคก์าร เพ่ือใหก้ารดาํเนินธุรกิจประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมายของ

องคก์ารท่ีตั้งไว ้หากผลิตภณัฑแ์ละบริการของแต่ละหน่วยธุรกิจไม่สามารถดาํรงอยู่ได ้ควรเลิกลงทุนกล

ยทุธ์ระดบัธุรกิจ โดยกิจกรรมต่างๆ ของธุรกิจจะกระทาํโดยหน่วยธุรกิจทางกลยทุธ์ ซ่ึงจะมุ่งการเพ่ิมกาํไร 

และขยายการเติบโตให้มากข้ึนอาจจะกาํหนดไดจ้ากการทาํ SWOT Matrix ตามกลยุทธ์ระดบัปฏิบติัการ

หรือกลยุทธ์ระดบัหนา้ท่ี เป็นกลยุทธ์ท่ีใชก้าํหนดวิธีการในการสนบัสนุนกลยุทธ์ในระดบัธุรกิจโดยเป็น

กลยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานย่อยภายในองคก์าร การกาํหนดกลยุทธ์ในการพฒันาหรือกาํหนดวิธีการ

ทาํงานของหน่วยงานย่อยเหล่าน้ี เพ่ือสนบัสนุนกลยุทธ์ในระดบัธุรกิจท่ีกาํหนดข้ึน โดยมุ่งเนน้ท่ีการใช้

ทรัพยากรขององค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุดในดาํเนินงานของหน่วยต่างๆ ภายในองค์การ โดยตอ้ง

ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซ่ึงจะต้องมีความสัมพันธ์กัน เน่ืองจากต่างก็เป็น

องคป์ระกอบของกระบวนการสร้างคุณค่าเพ่ิมของธุรกิจเพราะต่างก็มุ่งบรรลุวตัถุประสงคข์องกิจการโดย

ส่วนรวม โดย กลยทุธ์ดา้นการตลาดบริการเป็นการกาํหนดกลยทุธ์ของบริษทัในดา้นสินคา้และบริการของ

บริษทัทั้งท่ีมีจาํหน่ายในตลาดแลว้และกาํลงัจะออกจาํหน่ายในตลาดว่าตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้

เพียงใด การใชก้ลยทุธ์ดา้นการตลาดเป็นกลยุทธ์ท่ีมุ่งเนน้ความตอ้งการของลูกคา้เป็นสาํคญัทั้งท่ีเป็นลูกคา้

เก่าและลูกคา้ใหม่ (Michael E. Porter, 1989) 

 

2.2 การศึกษาการวเิคราะห์ทฤษฎส่ีวนประสมการตลาดบริการ (Marketing Mix ‘7Ps)   

 

 จากการศึกษาพบวา่ทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการ (Marketing Mix ‘7Ps) สามารถสรุปได้

ว่าเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีใหบ้ริการในการกาํหนดกลยทุธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ยกนัทั้งหมด 
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7 ดา้น (1)  ดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ (Product service) คือ บริการแสดงถึงความจาํเป็นและส่ิงท่ีตอ้งการของ

บุคคล คือ ส่ิงท่ีผูข้ายนั้นตอ้งส่งมอบให้แก่ลูกคา้ แลว้ลูกคา้จึงจะไดรั้บถึงผลประโยชน์ คุณค่าของบริการ

ต่างๆ (2)  ดา้นการกาํหนดราคาบริการ (Price) คือ บริการท่ีกาํหนดคุณค่าในรูปแบบของตวัเงิน ลูกคา้

สามารถเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของราคากบับริการ ถา้คุณค่าสูงกว่าราคาลูกคา้ก็จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น 

ถา้การกาํหนดของราคาดา้นการใหบ้ริการควรจะมีความเหมาะสมกบัระดบัการใหบ้ริการอย่างชดัเจน (3)  

ดา้นช่องทางการจัดจาํหน่ายบริการ (Place) คือ ภาพรวมของส่ิงแวดลอ้ม บรรยากาศโดยรอบในการ

นาํเสนอบริการให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในทางดา้นคุณค่า และประโยชน์จากบริการท่ี

นาํเสนอออกไปสู่ลูกคา้ ซ่ึงจะตอ้งมีการพิจารณาทาํเลท่ีตั้ง (Location) และช่องทางในการนาํเสนอของการ

บริการ (Channels) (4)  ด้านการส่งเสริมการตลาดบริการ  (Promotion) คือ การติดต่อส่ือสารให้กับ

ผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการซ้ือบริการหรือการโน้มนา้วให้เกิดทศันคติและ

พฤติกรรมตามวตัถุประสงคข์องการส่งเสริมการตลาด (5)  ดา้นการบริหารบุคลากรท่ีทาํหนา้ท่ีใหบ้ริการ  

(People) คือ ความสามารถ และความน่าเช่ือถือของบุคลกรท่ีผ่านการฝึกอบรม และการจูงใจเพ่ือ

ตอบสนองความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ได ้เพ่ือสร้างความแตกต่างท่ีเหนือกวา่คู่แข่งขนั ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์

กนัระหว่างเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการและผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีตอ้งมีความสามารถและทศันคติท่ีสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ โดยประเด็นสําคญัตอ้งมีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา (6)  

ดา้นสภาพแวดลอ้มบริการ (Physical Evidence) คือ ส่ิงท่ีลูกคา้มองเห็นท่ีสามารถจบัตอ้งได ้เช่น รูปแบบ สี 

กล่ิน บรรยากาศโดยรอบ และรูปแบบการให้บริการเพ่ือสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ เช่น การแต่งกายของ

พนักงานบริการท่ีสะอาดเรียบร้อย การเจรจาสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการท่ีรวดเร็ว (7)  ด้าน

กระบวนการใหบ้ริการ (Process) คือ การปฏิบติัเก่ียวกบัการบริการ เพ่ือใหบ้ริการถูกตอ้งรวดเร็ว และสร้าง

ความประทบัใจใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ (ปราณี เอ่ียมละออภกัดี, 2551)  

 

 2.3 การศึกษาแนวคิดทฤษฎกีารวเิคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST Analysis)   

 

 จากการศึกษาแนวทฤษฎีทางธุรกิจท่ีใชวิ้เคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร เพ่ือประเมินทั้ง

โอกาสและอุปสรรคจากปัจจยัต่างๆ ท่ีจะส่งผลต่อธุรกิจ ประกอบดว้ย การเมือง  เศรษฐกิจ สังคม และ

เทคโนโลย ีซ่ึงการวิเคราะห์ปัจจยัเหล่าน้ี จะช่วยเขา้ใจถึงสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนัของธุรกิจ เม่ือ

วิเคราะห์แลว้จะเห็นถึง “ภาพรวม”  ของธุรกิจเพ่ือจะนาํผลลพัธ์ของการวิเคราะห์น้ีมาเป็นส่วนหน่ึงในการ

วางแผนกลยทุธ์หรือปรับปรุงใหมี้ประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัต่อไป (ธนพฤกษ ์

ชามะรัตน,์ 2556) 

  

2.4 การศึกษาแนวคิดทฤษฎกีารวเิคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)  
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 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม (SWOT Analysis) ในประเดน็จุดแขง็หรือจุดเด่น เช่น ขอ้ไดเ้ปรียบ

ท่ีเป็นผลมาจากปัจจยัภายใน เป็นขอ้ดีจากสภาพแวดลอ้มภายในบริษทัโดยบริษทัจะตอ้งใชป้ระโยชน์จาก

จุดแข็งในการกาํหนดกลยุทธ์การตลาด  ส่วนจุดอ่อนหรือจุดดอ้ย เช่น ขอ้เสียเปรียบเป็นผลมาจากปัจจยั

ภายใน ท่ีเป็นปัญหาหรือขอ้บกพร่องท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายในต่างๆ ของบริษทั ซ่ึงบริษทัจะตอ้งหา

วิธีในการปรับปรุงให้ดีข้ึนหรือขจัดให้หมด ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทั โดยโอกาสเกิดจากปัจจัย

ภายนอก ซ่ึงเป็นผลจากการท่ีสภาพแวดลอ้มภายนอกของบริษทัเอ้ือประโยชน ์หรือส่งเสริมการดาํเนินงาน

ของบริษทั โดยโอกาสแตกต่างจากจุดแขง็ตรงท่ีโอกาสเป็นผลจากสภาพแวดลอ้มภายนอก แต่จุดแข็งเป็น

ผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายใน ซ่ึงผูป้ระกอบการท่ีดีจะตอ้งแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ โดยการวิเคราะห์

ส่ิงแวดลอ้มภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ และใชป้ระโยชนจ์ากโอกาสนั้น  โดยอุปสรรคเป็นผลกระทบ

จากปัจจยัภายนอกท่ีเป็นขอ้จาํกดัท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีส่งผลเสียต่อธุรกิจ ผูป้ระกอบการ

จาํเป็นตอ้งปรับกลยทุธ์ทางการตลาดใหส้อดคลอ้ง และพยายามขจดัอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใหไ้ด ้ 

 ผลจากการวิเคราะห์ SWOT น้ีจะใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดวิสัยทศัน์ การกาํหนดกลยุทธ์ 

เพ่ือให้องค์กรเกิดการพฒันาไปในทางท่ีเหมาะสมขั้นตอน  วิธีการดาํเนินการทาํ SWOT Analysis จะ

ครอบคลุมขอบเขตของปัจจยัท่ีกวา้งดว้ยการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคขององคก์รทาํให้มี

ขอ้มูลในการกาํหนดทิศทางหรือเป้าหมายท่ีจะถูกสร้างข้ึนมาบนจุดแขง็ขององคก์รและแสวงหาประโยชน์

จากโอกาสทางสภาพแวดลอ้ม สามารถกาํหนดกลยุทธ์ท่ีมุ่งเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดลอ้มหรือลด

จุดอ่อนขององคก์รใหมี้นอ้ยท่ีสุดได ้(สาํนกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวิชาการ 4, 2562)  

  

2.5 การศึกษาแนวคิดทฤษฎกีารวเิคราะห์ TOWS Matrix  

 

 จากการศึกษา TOWS Matrix เป็นการกาํหนดแนวทางเลือกเพ่ือแกไ้ขปัญหาหรือการกาํหนดกล

ยทุธ์ ประกอบดว้ยสถานการณ์ท่ี 1 กลยทุธ์ในเชิงรุก (จุดแขง็-โอกาส) เป็นสถานการณ์ท่ีพ่ึงปรารถนาท่ีสุด 

ดงันั้นผูบ้ริหารขององคก์รควรกาํหนดกลยุทธ์ในเชิงรุกเพ่ือดึงจุดแข็งท่ีมีอยูเ่สริมสร้างและปรับใชฉ้กฉวย

โอกาสต่างๆท่ีเป็นประโยชน์อย่างเต็มท่ี สถานการณ์ท่ี 2 กลยุทธ์การตั้งรับหรือป้องกันตัว (จุดอ่อน-

อุปสรรค) เป็นสถานการณ์ท่ีเลวร้ายท่ีสุด เน่ืองจากองค์กรกาํลงัเผชิญอยู่กบัอุปสรรคจากภายนอกและมี

ปัญหาจุดอ่อนภายในหลายประการ ดงันั้น ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดคือกลยุทธ์การตั้งรับหรือป้องกนัตวั ตลอดจน

หามาตรการท่ีจะทาํใหอ้งคก์รเกิดความสูญเสียท่ีนอ้ยท่ีสุด สถานการณ์ท่ี 3 กลยุทธ์การพลิกตวั (จุดอ่อน-

โอกาส) เป็นสถานการณ์ท่ีองคก์รมีโอกาสท่ีเป็นขอ้ไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขนัอยูห่ลายประการ แต่ติดขดัอยู่

ตรงท่ีมีปัญหาอุปสรรคท่ีเป็นจุดอ่อนอยู่หลายอย่าง เช่นกนั ดงันั้นทางออกคือกลยุทธ์การพลิกตวัเพ่ือจดั

หรือแกไ้ขจุดอ่อนภายในต่างๆ ใหพ้ร้อมท่ีจะฉกฉวยโอกาสต่างๆท่ีเปิดให้ สถานการณ์ท่ี 4 กลยุทธ์การ

แตกตวัหรือขยายขอบข่ายกิจการ (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณ์น้ีเกิดข้ึนจากการท่ีสภาพแวดลอ้มไม่

เอ้ืออาํนวยต่อการดาํเนินงาน แต่ตวัองค์กรมีขอ้ไดเ้ปรียบท่ีมีจุดแข็งหลายประการ ดงันั้น แทนท่ีจะรอ
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จนกระทัง่สภาพแวดลอ้มเปล่ียนแปลงไป กส็ามารถท่ีจะเลือกกลยทุธ์การแตกตวัหรือขยายขอบข่ายกิจการ 

เพ่ือใชป้ระโยชนจ์ากจุดแขง็ท่ีมีสร้างโอกาสในระยะยาวดา้นอ่ืนๆ แทน (ละเอียด ศิลานอ้ย, 2558) 

 

 

 

2.6 การศึกษาแนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจ 

 

 จากการศึกษาทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ แบ่งเป็น 1. ทฤษฎีการตดัสินใจแบบสมเหตุสมผล ท่ี

เป็นทฤษฎีท่ีมุ่งเนน้การตดัสินใจเพ่ือการบรรลุเป้าประสงคสู์งสุดไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือองค์การ ทฤษฎี

หลกัการและเหตุผล ประกอบดว้ย องคป์ระกอบท่ีสาํคญั โดยประการแรกผูต้ดัสินใจตอ้งเผชิญกบัปัญหาท่ี

สามารถจาํแนกออกจากปัญหาอ่ืนได ้ประการท่ีสอง ผูต้ดัสินใจมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเป้าประสงค์ 

ค่านิยม หรือวตัถุประสงค ์ท่ีผูต้ดัสินใจจะตอ้งคาํนึงถึงและสามารถทาํใหก้ารพิจารณาปัญหามีความชดัเจน

และจดัลาํดบัความสาํคญัของแต่ละกรณี ประการท่ีสาม การตรวจสอบทางเลือกต่างๆ ในการแกไ้ขปัญหา

อย่างชัดเจน ประการท่ีส่ี การตรวจสอบผลลพัธ์ทั้งดา้นตน้ทุน ผลประโยชน์ ขอ้ไดเ้ปรียบ และขอ้เสีย

เปรียบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการตดัสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง ประการท่ีห้า การตรวจสอบ

ผลลพัธ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนของทางเลือกแต่ละทางเลือก ประการสุดทา้ย ผูต้ดัสินใจจะเลือกทางเลือกและ

ผลลพัธ์ของแต่ละทางเลือกท่ีจะตอ้งตอบสนองเป้าหมาย ค่านิยม หรือวตัถุประสงค์ขององค์การอย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 2. ทฤษฎีการตดัสินใจแบบส่วน  มีองคป์ระกอบดงัน้ี ประการแรกการพิจารณาในการ

เลือกเป้าประสงคห์รือวตัถุประสงค ์จะพิจารณาไปพร้อมๆ กนัมากกว่าการท่ีจะพิจารณาแยกจากกนัและ

กนั ประการท่ีสอง ผูต้ดัสินใจจะพิจารณาเลือกเฉพาะทางเลือกบางทางเลือกท่ีสาํคญัๆ 3 – 4 ทางเลือกเพ่ือ

ใชใ้นการแกปั้ญหา ประการท่ีสาม การเปรียบเทียบประเมินทางเลือกจากประการท่ีสองจะพิจารณาเฉพาะ

ผลท่ีสําคญั ๆ เท่านั้น ประการท่ีส่ี สําหรับปัญหาผูต้ดัสินใจกาํลงัเผชิญอยู่นั้น ผูต้ดัสินใจจะตอ้งทาํการ

นิยามปัญหาใหม่อย่างต่อเน่ือง ทฤษฎีส่วนเพ่ิมเปิดโอกาสใหดุ้ลพนิจในการพิจารณาวิธีการและเป้าหมาย 

หรือเป้าหมายและวิธีการ เพ่ือใหก้ารแกปั้ญหามีความคล่องตวัและเป็นไปไดม้ากข้ึน ประการท่ีหา้ ทฤษฎี

น้ีถือว่าในการตดัสินใจเลือกทางเลือกสุดทา้ยจะกาํหนดการตดัสินใจ อยู่บนความเห็นพอ้งตอ้งกนัของผู ้

กาํหนดนโยบาย ซ่ึงไม่ไดม้องวา่วิธีน้ีประหยดัท่ีสุด หรือไดผ้ลมากท่ีสุด ประการสุดทา้ย การตดัสินใจโดย

พิจารณาจากการเปล่ียนแปลงจากเดิมบางส่วนเป็นแนวทางการตดัสินใจท่ีสามารถใชไ้ดค้ล่องตวัไม่ตายตวั

มากนกั จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของ นิรมล พิพฒัน์สวสัด์ิ (2557) ศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์องค์ประกอบ

ความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยั อพาร์ทเมน้ท ์ในดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ กรณีศึกษา อพาร์ท

เมน้ท ์ในเขตบางขนุเทียน การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจของ

ผูพ้กัอาศยั อพาร์ทเมน้ท์ ท่ีมีต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการผูวิ้จยัใชแ้บบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการศึกษาคร้ังน้ี 
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 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ พบวา่ดา้นหอ้งพกั ผูต้อบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจอนัดบัแรก คือ ความปลอดภยัของหอ้งพกั ดา้นราคามีความพึงพอใจอนัดบั

แรก คือ    ค่านํ้าประปาเป็นราคาท่ีเหมาะสม ดา้นทาํเลท่ีตั้งของอพาร์ทเมน้ทมี์ความพึงพอใจอนัดบัแรก คือ

ใกลศู้นยก์ารคา้และตลาดสด ดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความพึงพอใจอนัดบัแรก คือ การรักษาความ

ปลอดภยั เช่น กลอ้งวงจรปิด ดา้นพนกังานมีความพึงพอใจอนัดบัแรก คือ การใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียมกนั

ในการดูแลลูกคา้ของพนักงาน ดา้นกระบวนการบริการมีความพึงพอใจอนัดบัแรก คือ ความถูกต้อง

แม่นยาํในการคาํนวณค่าสาธารณูปโภค ดา้นสภาพแวดลอ้มบริการมีความพึงพอใจ อนัดบัแรก คือ ความ

มัน่คงแขง็แรงของอาคารท่ีมีความปลอดภยัสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูพ้กัอาศยั 

 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบการตลาดบริการ สามารถแบ่งกลุ่มจากคาํถามท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์เป็น 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1. การใหบ้ริการและการส่งเสริมการตลาด  2. ค่าบริการและสภาพแวดลอ้ม  

3. ทาํเลท่ีตั้งอพาร์ทเมน้ท์ พบว่าในดา้นการให้บริการและการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบั

การศึกษาท่ีแตกต่างกนัจะมีความพึงพอใจแตกต่างกนั ในดา้นค่าบริการและสภาพแวดลอ้มกลุ่มตวัอยา่งท่ี

มีอาชีพท่ีแตกต่างกันจะมีความพึงพอใจแตกต่างกัน ในด้านทาํเลท่ีตั้ งอพาร์ทเมน้ท์ กลุ่มตัวอย่างท่ีมี

สถานภาพและอายท่ีุแตกต่างกนัมีความพึงพอใจแตกต่างกนั  

 สาธนีย ์แซ่ช่ิน (2557) ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ 

เซอร์วิส  อพาร์ทเมน้ท์แบบรายวนัในเขตกรุงเทพมหานครงานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1.เพ่ือศึกษา

พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท ์แบบรายวนัของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2. 

เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ เซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท์ แบบ

รายวนัของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 3. เพ่ือเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

เลือกใชบ้ริการ เซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท ์แบบรายวนัของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยั

ส่วนบุคคล  4. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ เซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท ์แบบ

รายวนัของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กับปัจจัยส่วนประสมทางการการตลาดท่ีมีผลต่อการ

เลือกใชบ้ริการเซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท์ แบบรายวนัของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยทาํการเก็บ

ขอ้มูลดว้ยการใชแ้บบสอบถามจากประชาชนท่ีเดินทางเขา้มาในกรุงเทพมหานครเพ่ือหาท่ีพกั      เซอร์วิสอ

พาร์ทเมน้ท ์แบบรายวนั ผลการวิจยัพบวา่ พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ เซอร์วิสอพาร์ทเมน้ทแ์บบรายวนั

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ ระยะเวลาในการเขา้พกั 2 คืนต่อคร้ัง เพ่ือน/ญาติพ่ีนอ้ง

เป็นผูมี้ส่วนในการตดัสินใจในการเลือกท่ีพกั จองห้องพกัผ่านทางโทรศพัท์ อตัราค่าห้องพกัใชบ้ริการ 

500-999 บาท  

 ทั้งน้ีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ เซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท ์แบบ

รายวนัของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า โดยรวมมีระดบัความสาํคญัในระดบัปานกลาง โดย

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยู่ในระดบัมาก 5 ดา้นเรียงตามลาํดบั คือ ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพ ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ ดา้นผลิตภณัฑ ์และการเปรียบเทียบ ปัจจยัส่วนประสมทาง
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การตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ แบบรายวันของ ประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจยัส่วนประสมการทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ เซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท์ แบบรายวนัของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญั ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการ

เลือกใชบ้ริการ เซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท ์ แบบรายวนัของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กบัปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ เซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท ์แบบรายวนัของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ระยะเวลาในการเขา้พกั ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจวิธีในการจองหอ้งพกั และ

อตัราหอ้งพกัมีความสมัพนัธ์   กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ    เซอร์วิสอ

พาร์ทเมน้ท ์แบบรายวนัของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญั 

 

2.7 กรอบแนวคดิของการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิด 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษาสูงสุด 
4. อาชีพ 
5.รายไดต่้อเดือน 

ส่วนประสมทางการตลาด 
1. Product 
2. Price 
3. Place 
4. Promotion 
5.People 
6. Physical Evidence 
7. Process 

การตดัสินใจเลือกใช้

บริการทีคอร์ท อพาร์ทเม้นท์ 
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3. วธีิการศึกษา 

 

 การศึกษาคร้ังน้ี เ ป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู ้ให้ข้อมูลหลัก (Key 

Informants) คือ ผูใ้ชบ้ริการ หมายถึงผูท่ี้เขา้ใชบ้ริการเช่าหอ้งพกัของธุรกิจ ทีคอร์ท อพาร์ทเมน้ท ์ทั้งหมด

จาํนวน 26 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบไม่มีโครงสร้าง (In-depth Unstructured Interview)  เพ่ือ

กาํหนดกลยุทธ์ทั้ง 3 ระดบั 1. กลยุทธ์ระดบัองค์กร 2. กลยุทธ์ระดบัหน่วยธุรกิจ  และ 3. กลยุทธ์ระดบั

ปฏิบติัการ เคร่ืองมือหลกัในการศึกษา ประกอบดว้ย ส่วนท่ี 1 แบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 

ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ส่วนท่ี 2 แบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัความ

คิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการต่อส่วนประสมทางการตลาดของ ทีคอร์ท อพาร์ทเมน้ท ์ประกอบดว้ย 7 คาํถามโดย

อา้งอิงจากแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ (7P) ไดแ้ก่ 1.ดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ (Service 

Product ) มีคุณภาพเป็นอยา่งไร 2. ดา้นการบริหารราคา (Price) ราคามีความเหมาะสมคุม้ค่ากบัการบริการ

หรือไม่ อย่างไร 3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ทาํเลท่ีตั้งของท่ีพกัมีความสะดวกในการเดินทาง

มาใช้บริการหรือไม่ อย่างไร 4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ท่านเห็นดว้ยกบัการส่งเสริม

การตลาดของ ทีคอร์ท อพาร์ทเมน้ท ์หรือไม่ อย่างไร  5.ดา้นบุคคล (People) การบริการของพนกังานเป็น

อย่างไร 6. ดา้นสภาพแวดลอ้มบริการ (Physical Evidence) ของทีคอร์ท อพาร์ทเมน้ท ์มีความน่าเช่ือถือ

และช่ือเสียงหรือไม่ อย่างไร 7. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (Process) ระยะเวลาการใหบ้ริการอยูใ่นระดบั

ใด ส่วนท่ี 3 แบบสมัภาษณ์เก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ทีคอร์ท อพาร์ทเมน้ท ์โดยผูใ้หข้อ้มูลหลกั

เตม็ใจท่ีตดัสินใจใชบ้ริการ ทีคอร์ท อพาร์ทเมน้ทต่์อไปหรือไม่ เพราะเหตุใด 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยเลือกเก็บขอ้มูลปฐมภูมิจาก

ผูใ้ชบ้ริการ ทีคอร์ท อพาร์ทเมน้ท ์และเก็บขอ้มูลทุติยภูมิจากการคน้ควา้เอกสารงานวิจยั บทความวิจยั 

บทความวิชาการ และตาํราท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นทฤษฎีและแนวคิดทางดา้นบริหารธุรกิจ โดยการวิเคราะห์

ขอ้มูลเชิงคุณภาพใชก้ารวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) ตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั การจดักลุ่ม

โครงสร้างเน้ือหา การทดสอบความถูกตอ้งของการวิเคราะห์เน้ือหาใชวิ้ธีการแบบสามเส้า (Triangulation 

Technique) 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1 ปัจจัยส่วนบุคคล  

 

 ผูใ้หข้อ้มูลหลกั ทั้งหมดจาํนวน 26 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 65 อาย ุ35 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 15 จบการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 58 อาชีพธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 69 และมี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 73 
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5. สรุปการศึกษา 

5.1 ปัจจัยทางการตลาดบริการส่งผลต่อทคีอร์ท อพาร์ทเม้นท์ 

 

พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการทีคอร์ท อพาร์ทเมน้ท ์มีความคิดเห็นต่อปัจจยัทางการตลาดบริการ ดงัน้ี 

1. ด้านผลิตภัณฑ์บริการ (Service Product) เก่ียวกับคุณภาพของท่ีพกั พบว่าลักษณะท่ีพกัมี

คุณภาพดีกว่าท่ีพกัของคู่แข่ง มีจาํนวนคิดเป็นร้อยละ 84 และท่ีพกัมีคุณภาพทัว่ไป ร้อยละ 16 โดยผลการ

สัมภาษณ์ องคป์ระกอบดา้นท่ีพกัมีคุณภาพดีกว่าหอพกัอ่ืนๆ สามารถสรุปไดว้่าผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่ีเช่ือว่า ที

คอร์ท อพาร์ทเมน้ท์ มีคุณภาพดีกว่าท่ีพกัอ่ืนๆ ใช้ประสบการณ์ส่วนบุคคลในการเปรียบเทียบ  ส่วน

องคป์ระกอบดา้นท่ีพกัมีคุณภาพทัว่ไปพบว่า ผูใ้หส้ัมภาษณ์ช่ืนชอบ ทีคอร์ท อพาร์ทเมน้ท ์แต่ไดรั้บทราบ

ถึงขอ้เสียของ ทีคอร์ท อพาร์ทเมน้ท ์มาจากคนรู้จกัท่ีมีอิทธิพลต่อผูใ้หส้มัภาษณ์และใชป้ระสบการณ์ส่วน

บุคคลในการเปรียบเทียบถึงขอ้เสียของ ทีคอร์ท อพาร์ทเมน้ท ์

2. ดา้นการบริหารราคา (Price) ราคามีความเหมาะสมกบัการบริการ พบว่าท่ีพกัมีราคาเหมาะสม 

คิดเป็นร้อยละ 58 และท่ีพกัมีราคาไม่เหมาะสมร้อยละ 42 ซ่ึงองค์ประกอบดา้นท่ีพกัมีราคาเหมาะสมมี

รายละเอียด โดยแบ่งผูใ้ห้สัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่กลุ่มท่ีมีศกัยภาพในการจ่ายไดเ้น่ืองจากมี

รายไดท่ี้สูง มีทั้งส้ิน 12 คน และ กลุ่มท่ีเห็นวา่ทีคอร์ท อพาร์ทเมน้ทมี์ราคาท่ีสูงกวา่ศกัยภาพท่ีจะจ่ายไดใ้น

สภาพปรกติ โดยยอมรับการบริการมีคุณภาพสูง มีทั้งส้ิน 3 คน  

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ปัจจยัทาํเลท่ีตั้งของท่ีพกัมีความสะดวกในการเดินทางมา

ใชบ้ริการ การศึกษาพบวา่มีท่ีทาํเลท่ีตั้งของท่ีพกัมีความสะดวกในการเดินทางเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีใชบ้ริการ 

คิดเป็นร้อยละ 27 และปัจจยัทาํเลท่ีตั้งของท่ีพกัไม่มีความสะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการคิดเป็นร้อยละ 

73 ซ่ึงปัจจยัทาํเลท่ีตั้งของท่ีพกัมีความสะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการ มีขอ้เสนอแนะวา่ผูใ้หส้มัภาษณ์มี

รถยนตส่์วนบุคคลถึง 6 คน และอยู่ใกลท่ี้ทาํงาน 1 คน ส่วนปัจจยัทาํเลท่ีตั้งของท่ีพกัไม่มีความสะดวกใน

การเดินทาง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มท่ีใชบ้ริการขนส่งสาธารณะท่ีห่างไกลกบั ทีคอร์ท อพาร์ทเมน้ท์ 

และ 2. กลุ่มท่ีใชร้ถยนตส่์วน แต่เลิกงานหลงัเวลา 18.00 น ทาํใหไ้ม่สามารถหาท่ีจอดรถได ้

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) กลุ่มตวัอย่างแสดงความคิดเห็นดว้ยกบัการส่งเสริม

การตลาดของ ทีคอร์ท อพาร์ทเมน้ท ์เป็นร้อยละ 92 และไม่เห็นดว้ยกบัการส่งเสริมการตลาดของ ทีคอร์ท 

อพาร์ทเมน้ท์ คิดเป็นร้อยละ 8 ซ่ึงความเห็นดว้ยกับการส่งเสริมการตลาดของ ทีคอร์ท อพาร์ทเมน้ท์ 

ประกอบด้วยการส่งเสริมการตลาดด้านการส่งเสริมการขายในรูปแบบการลดราคาค่าเช่า และการ

ใหบ้ริการสถานท่ีจอดรถ ส่วนกลุ่มตวัอยา่งไม่เห็นดว้ยกบัการส่งเสริมการตลาดของ ทีคอร์ท อพาร์ทเมน้ท ์

แสดงความเห็นไม่ทราบวา่ทีคอร์ท อพาร์ทเมน้ท ์มีการส่งเสริมการตลาด 

 5. ดา้นบุคคล (People) พบว่าลกัษณะการบริการของพนกังานของ ทีคอร์ท อพาร์ทเมน้ท์อยู่ใน

เกณฑดี์ มีจาํนวนเป็นร้อยละ 80 และ ในลกัษณะการบริการของพนกังานของ ทีคอร์ท อพาร์ทเมน้ทอ์ยูใ่น
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เกณฑป์รกติ มีจาํนวนเป็นร้อยละ 20 ซ่ึงองค์ประกอบดา้นการบริการของพนกังานของ ทีคอร์ท อพาร์ท

เมน้ทอ์ยู่ในเกณฑดี์ โดยการบริการท่ีดีในตามทศันคติของผูใ้หส้ัมภาษณ์มีความหมายถึงความสุภาพและ

เป็นมิตร นอกจากนั้นคือการบริการของพนกังานของ ทีคอร์ท อพาร์ทเมน้ทอ์ยู่ในเกณฑป์รกตินั้น ผูใ้ห้

สัมภาษณ์เปรียบเทียบกบัอพาร์ทเมน้ทอ่ื์น ๆ ดว้ยประสบการณ์ส่วนบุคคลเป็นหลกั ซ่ึงผลปรากฏว่าผูใ้ห้

สัมภาษณ์ไม่สามารถบ่งช้ีการแตกต่างดา้นการบริการระหว่างทีคอร์ท อพาร์ทเมน้ท ์และอพาร์ทเมน้ทอ่ื์น 

ๆ ได้ นอกจากนั้นการบริการของ ทีคอร์ท อพาร์ทเมน้ท์ ตอบสนองความคาดหวงัพ้ืนฐานของผูใ้ห้

สมัภาษณ์ในกลุ่มการบริการของพนกังานของ ทีคอร์ท อพาร์ทเมน้ท ์อยูใ่นเกณฑป์รกติ 

6. ด้านการบริหารสภาพแวดลอ้มบริการ (Physical Evidence) ทีคอร์ท อพาร์ทเมน้ท์ มีความ

น่าเช่ือถือและมีช่ือเสียงร้อยละ 100 เน่ืองจากทีคอร์ท อพาร์ทเมน้ท์เป็นธุรกิจประเภทบริการท่ีพกัสร้าง

ความเช่ือใจและเช่ือมัน่ในบริการ ผลการศึกษามีความน่าเช่ือถือร้อยละ 100 

7. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (Process) พบวา่ระยะเวลาการใหบ้ริการอยู่ในระดบัดี มีจาํนวนคิด

เป็นร้อยละ 77 และ ระยะเวลาการให้บริการอยู่ในระดบัปรกติ คิดเป็นร้อยละ 23 โดยดา้นระยะเวลาการ

ใหบ้ริการอยูใ่นระดบัดี สรุปไดว้า่ระยะเวลาการบริการท่ีรวดเร็วและการบริการดว้ยอธัยาศยัท่ีดี เป็นปัจจยั

ท่ีส่งผลกบัทศันคติของผูใ้ชบ้ริการในดา้นระยะเวลาการให้บริการโดยตรง ส่วนในดา้นระยะเวลาการ

ใหบ้ริการอยูใ่นระดบัปรกติเปรียบเทียบกบัความคาดหวงัของผูใ้หส้ัมภาษณ์กบัทีคอร์ท อพาร์ทเมน้ท ์ตาม

แบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการทีคอร์ท อพาร์ทเมน้ทต่์อไปหรือไม่ และเพราะเหตุใด 

พบว่ามีการตดัสินใจใชบ้ริการทีคอร์ท อพาร์ทเมน้ทต่์อไปคิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีเหตุผลเน่ืองจากไม่มี

เหตุจาํเป็นตอ้งยา้ยออก หรือมีการวางแผนยา้ยออกในอนาคตมากกว่า 10 ปีข้ึนไป หรือภายหลงัการ

เกษียณอายกุารทาํงาน 

 

5.2 การวเิคราะห์เชิงกลยุทธ์ 

 

 กลยุทธ์ระดบัองค์กร ของ ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ทีคอร์ท อพาร์ทเมน้ท ์นั้น มีลกัษณะเป็น Stability 

Strategy หรือกลยุทธ์การคงท่ีของธุรกิจ เน่ืองจากเป็นการลงทุนท่ีคงท่ี ไม่มีการขยายห้องพกัหรือสาขา

เพ่ิมเติมภายหลงัจากการก่อตั้งมาแลว้ในระยะเวลาหน่ึง สรุปไดว้า่หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ทีคอร์ท อพาร์ทเมน้ท ์

มีความตั้งใจท่ีจะใชก้ลยุทธ์คงท่ีของธุรกิจเป็นหลกัในการดาํเนินธุรกิจต่อไป กลยทุธ์ท่ีมีความเหมาะสมคือ 

Growth Strategy หรือกลยทุธ์การเจริญเติบโตของธุรกิจ เน่ืองจากมีกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความผูกพนัต่อบริการใน

ระดบัสูง เม่ือมีความตอ้งการใชบ้ริการท่ีพกัรองรับการขยายตวัของธุรกิจทีคอร์ท อพาร์ทเมน้ท ์ซ่ึงการ

ขยายธุรกิจนั้น ในรูปแบบ Horizontal Growth หมายถึงการลงทุนในธุรกิจประเภทเดียวกนัหรือใกลเ้คียง

กนัเพ่ือเพ่ิมกาํไรใหก้บัธุรกิจหลกัมากข้ึน เช่น ตูซ้กัผา้หยอดเหรียญ บริการเคเบ้ิล หรือ อินเทอร์เน็ตไร้สาย 

ซ่ึงลว้นเป็นธุรกิจท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างหลกัอย่างอพาร์ทเมน้ท์ทั้งส้ิน รวมถึงยงัสามารถใช้การ

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 964



บริหารกลยุทธ์แบบ Stability Strategy ท่ีผูบ้ริหารของห้างหุ้นส่วนจาํกดั ทีคอร์ท อพาร์ทเมน้ท์ มีความ

ชาํนาญ เน่ืองจากใชก้ลยทุธ์น้ีมานาน และปรับใชก้บั Horizontal Growth ไดอี้กดว้ย  

 กลยุทธ์ระดบัหน่วยธุรกิจ เห็นไดว้่ากลยุทธ์ของหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ทีคอร์ท อพาร์ทเมน้ท ์เป็นกล

ยุทธ์แบบ Focus Strategy หรือเป็นกลยุทธ์ท่ีมีลูกค้ากลุ่มเฉพาะ เน่ืองจาก ห้างหุ้นส่วนจาํกัด ทีคอร์ท 

อพาร์ทเมน้ท ์เองเป็นธุรกิจประเภทท่ีพกัขนาดใหญ่ท่ีก่อสร้างดว้ยวสัดุถาวร และมีการบริหารจดัการท่ีเป็น

ระบบ รวมถึงท่ีมีสถานท่ีในการให้บริการแน่นอน และในปัจจุบนัไม่มีการให้บริการท่ีพกัประเภทอ่ืน 

นอกจากอพาร์ทเมน้ท์ ทาํให้ธุรกิจน้ีมีผูใ้ช้บริการในเขตพ้ืนท่ีของพาร์ทเมน้ท์ให้บริการ ซ่ึงเป็นธุรกิจ

ตอ้งการช้ีเฉพาะไปยงัผูท่ี้ตอ้งการท่ีพกัในประเภทอพาร์ทเมน้ทท่ี์มีลกัษณะทางกายภาพ และระบบการเช่า

แตกต่างกบัท่ีพกัประเภทอ่ืนในระดบัหน่ึง การบริหารกลยุทธ์แบบ Differentiation Strategy โดยสร้างกล

ยุทธ์ท่ีเนน้ความแตกต่างเป็นหลกั เม่ือพิจารณาอย่างรอบคอบแลว้พบว่า ธุรกิจประเภทท่ีพกั ส่วนมากจะ

เน้น Differentiation Strategy มาก เน่ืองจากมีอิสระในการปรับปรุงและพฒันามากกว่าธุรกิจประเภท

อุตสาหกรรม หรือการบริการอ่ืน ๆ จึงอาจจะสามารถสรุปไดว้่า กลยุทธ์ระดบัหน่วยธุรกิจน้ี หา้งหุน้ส่วน

จาํกดั ทีคอร์ท อพาร์ทเมน้ท ์เป็นกลยทุธ์แบบ Differentiation Focus Strategy 

 กลยทุธ์ระดบัปฏิบติัการ ตามแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 7P สามารถแสดงรายละเอียดของ

แต่ละกลยทุธ์ออกมาไดด้งัน้ี 1. ดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ  พบวา่ควรกาํหนดพ้ืนท่ีอาํนวยความสะดวกท่ีรองรับ

ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการใหมี้ขนาดเหมาะสมกบัผูเ้ขา้พกั เช่น การจดัพ้ืนท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ เน่ืองจาก

ปัจจุบนัมีสถานท่ีอาํนวยความสะดวกผูเ้ขา้พกัไม่ครอบคลุมและทัว่ถึงใหก้บัผูเ้ขา้พกัทั้งหมดได ้ ซ่ึงส่งผล

ต่อความผูกพนัของผูใ้ช้บริการในอนาคต 2. ด้านราคาของอพาร์ทเมน้ท์ รายได้ของผูเ้ช่าส่วนมากมี

ความสมัพนัธ์กบัเศรษฐกิจโดยตรง ส่งผลใหใ้นช่วงเศรษฐกิจขาลงอาจส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของ

ผูใ้ชบ้ริการได ้จึงควรมีการใหส่้วนลดค่าเช่าเป็นระยะใหเ้หมาะสมกบักระแสทางเศรษฐกิจ เช่น การผ่อน

จ่าย หรือยืดระยะเวลาการชาํระค่าเช่า 3. ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่ายทางธุรกิจเองควรอาํนวยความสะดวก

เก่ียวกบัการคมนาคมระหวา่งเสน้ทางหลกัท่ีเช่ือมต่อจากระบบขนส่งสาธารณะมาสู่อพาร์ทเมน้ท ์เน่ืองจาก

มีความเห็นจากกลุ่มตวัอย่างบางส่วนใหค้วามเห็นว่า การเขา้ถึงตวัอาคารมีความลาํบาก ดงันั้นการอาํนวย

ความสะดวกดงักล่าวอาจจะประสานกบัชุมชนให้มีรถรับส่งขนาดเล็กประจาํทาง เช่น รถสองแถว หรือ

เปิดใหมี้จกัรยานยนตรั์บจา้งกส็ามารถแกไ้ขปัญหาน้ีได ้4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ควรมีการสร้างสงัคม

ในอพาร์ทเมน้ท์ให้มีความสัมพนัธ์มากข้ึน เช่น การจดักิจกรรมร่วมกนั กิจกรรมทาํบุญปีใหม่ หรือการ

ร่วมงานของชุมชนในนามของอพาร์ตเมน้ท์ เน่ืองจากในปัจจุบนัทางธุรกิจใชส่ื้อสังคมออนไลน์ เช่น       

เฟซบุ๊ก หรือไลน์ ในการติดต่อกนั การใช้ส่ือพฒันาต่อยอดเพ่ือสร้างความผูกพนัต่อการบริการจึงเป็น

เป้าหมายท่ีสาํคญัอีกเป้าหมายหน่ึง 5. ดา้นบุคลากร แมว้า่ผูใ้ชบ้ริการจะมีทศันคติดา้นบวกกบับุคลากรและ

พนกังาน อย่างไรก็ตามควรมีการอบรม และพฒันาทกัษะบุคลากรดา้นบริการเป็นประจาํ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผู ้

ใหบ้ริการรวมถึงผูบ้ริหารธุรกิจขนาดเลก็ส่วนใหญ่มองขา้มไป 6. ดา้นสภาพแวดลอ้มบริการ พบว่าควรมี

การกาํหนดพ้ืนท่ีส่วนกลางเป็นศูนยก์ลางของการสร้างสังคมของอพาร์ทเมน้ท์เพ่ิมมากข้ึน เช่น พ้ืนท่ี
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นัง่เล่น หรืออ่างปลาเป็นสถานท่ีพกัสายตาเพ่ือพกัผอ่น 7. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ แมจ้ะมีความช่ืนชม

จากผูใ้ช้บริการดา้นการให้บริการแลว้ก็ตามแต่ทางดา้นกระบวนการจดัการสามารถพฒันามากข้ึนได ้

นอกจากการพฒันาและการฝึกอบรมบุคคลากรอยา่งต่อเน่ือง ส่ิงท่ีควรเพ่ิมเติมคือการพฒันาดว้ยระบบการ

ส่งขอ้มูลผา่นระบบสายเพ่ือการรับขอ้มูลท่ีแม่นยาํมากข้ึน เช่นการแจง้เหตุผา่นการส่งสัญญาณจากหอ้งพกั

โดยตรง เป็นตน้  

 

5.3 ข้อเสนอแนะ  

 

 1. การศึกษาคร้ังน้ีมีขอ้จาํกดัคือเป็นการศึกษาเพียง ทีคอร์ท อพาร์ทเมน้ท ์ท่ีไม่มีคู่แข่งเปรียบเทียบ 

ทาํใหไ้ม่สามารถเห็นค่าสมัพทัธ์ท่ีศึกษาได ้การศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรศึกษาในเชิงของพ้ืนท่ีสมัพทัธ์ดว้ย 

 2. การศึกษาคร้ังน้ี สามารถนาํไปอา้งอิงหรือตั้งขอ้สันนิษฐาน เพ่ือศึกษาในกรณีในการศึกษา

ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลยทุธ์ทางการตลาด 7 P ในธุรกิจอพาร์ทเมน้ท ์
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คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตั้งใจซ้ือสินค้าร้านมินิโซของผู้บริโภค  

ในเขตกรุงเทพมหานคร  

Brand Equity Affecting Purchase Intention of Miniso’ Product to Consumers in Bangkok   

พนิดา ววิฒันะ1 

Panida Viwatthana1 

 

บทคดัย่อ  

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา เพ่ือศึกษาคุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อการตั้งใจซ้ือสินคา้ร้านมินิโซ(Miniso) 

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีซ้ือสินคา้ร้านมินิโซ อายุตั้งแต่15 –60 ปี จาํนวน 400 ตวัอย่าง 

วิธีการสุ่มตวัอย่างใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน เคร่ืองมือท่ีใชคื้อ แบบสอบถาม  การวิเคราะห์ขอ้มูลใชก้าร

วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า องคป์ระกอบคุณค่าตราสินคา้ ดา้นการตระหนกัรู้ในตราสินคา้ (X1) ดา้นการ

รับรู้คุณภาพ (X2) ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้(X3) และดา้นความจงรักภกัดีตราสินคา้(X4)มีความสัมพนัธ์เชิงบวก

กบัการตั้งใจซ้ือสินคา้ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 (Sig = 0.002 ,0.000,0.000,0.000)โดยสามารถแสดงผลการวิเคราะห์

เป็นสมการถดถอยเชิงเสน้ Y = 0.144 + 0.127(X1) + 0.226(X2) + 0.294(X3) + 0.347(X4) ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  

 

คาํสาํคัญ : คุณค่าตราสินค้า, การต้ังใจซื้อ  

 

ABSTRACT 

This research has object to study brand equity in 4aspect such as brand awareness , perceived quality ,brand 

associations and brand loyalty that effect purchase intension of product  Miniso in Bangkok. This research is a 

descriptive. Research sample is Miniso customer with age range 15-60 years in Bangkok. A sample of 400 respondents 

was made by multi stage random sampling. The data were collected through questionaire and analysis by multiple 

linear regression. The finding indicates a positively significant relationship between the four factor of brand  

awareness(x1) ,perceived quality(x2) ,brand associations (x3) and brand loyalty(x4)and buy intension (sig=0.004 

,sig=0.000, sig=0.000, sig=0.000 at satistically significant level of  0.05). The result linear regression being Y = 0.144 + 

0.127 (X1) + 0.226 (X2) + 0.294 (X3) + 0.347 (X4) (significant level of 0.05). 
  

Keywords: Brand Equity, Purchase Intention  
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1. บทนํา 

 

     ในปัจจุบนัร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ มีอตัราการเติบโตต่อเน่ืองอตัรา 4-6 % ต่อปี ผลจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจไทย

ท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย ประเภทธุรกิจท่ีน่าจบัตามองอยา่งธุรกิจขายปลีกเฉพาะอยา่ง (Specialty Store) เป็นรูปแบบ

ร้านคา้สมยัใหม่ท่ีมีการเติบโตดีเห็นไดจ้ากขอ้มูลยอ้นหลงัตั้งแต่ปี 2014 ถึงปัจจุบนัเติบโตตวัสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

และยงัคาดวา่ในปี 2018  มีแนวโนม้เติบโตข้ึนสูงไปอีกถึง 3.8% (ศูนยวิ์จยักรุงศรี ,2560) เป็นผลมากจากการขยายตวั

ของจาํนวนร้านคา้ของผูป้ระกอบการ ซ่ึงในประเทศไทยมีร้านคา้แบรนด์ใหม่ๆ เขา้มาเปิดเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงใน

งานวิจยัน้ีสนใจท่ีจะศึกษา ร้านคา้มินิโซ(Miniso) เป็นร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ขายสินคา้เฉพาะอย่าง (Specialty Store) 

คือ ร้านขายสินคา้เฉพาะดา้นท่ีมีคุณภาพ ขายสินคา้เฉพาะแบรนด์ของตนเองสัญชาติญ่ีปุ่น สินคา้ใหเ้ลือกมากกว่า 

10,000 ปัจจุบนัไดเ้ขา้มาเปิดสาขาในประเทศไทยถึง 57 สาขา ซ่ึงมีการขยายสาขาอยา่งรวดเร็ว เนน้สโลแกน “สินคา้

ธรรมดา แต่มาก ดว้ยคุณภาพ” จุดแข็งของมินิโซคือ คาแรคเตอร์ความเป็นญ่ีปุ่น และตราสินคา้ท่ีมีความโดดเด่น

โดยเฉพาะสีแดง ในตลาดธุรกิจคา้ปลีกในประเทศไทย มีร้านคา้ปลีกแบบสมยัใหม่สญัชาติญ่ีปุ่นท่ีเกิดข้ึนเป็นจาํนวน

มาก ซ่ึงในตลาดคา้ปลีกน้ีมีการแข่งขนัท่ีสูง โดยคู่แข่งท่ีสาํคญัของร้านมินิโซ(Miniso)ในทอ้งตลาดในประเทศไทย 

ไดแ้ก่ ร้านไดโซะ (Daiso) ,ร้านมูจิ (Muji) ,ร้านโมชิโมชิ (Moshi Moshi) เป็นตน้ ซ่ึงจากการศึกษาขอ้มูลคู่แข่งของ

ร้านมีนิโซ มีจาํนวนการขยายตวัของสาขาร้านอยา่งต่อเน่ือง จากขอ้มูลทั้งหมด และโดยส่วนตวัผูวิ้จยัมีความช่ืนชอบ

ในร้านมินิโซจึงอยากท่ีจะศึกษาและเก็บขอ้มูลวิจยั  จึงเล็งเห็นถึงสภาวะการแข่งขนัของธุรกิจคา้ปลีกท่ีรุนแรง 

ผู ้ประกอบการอย่างร้านมินิโซจําเป็นใช้วิธีการจัดการ เ พ่ือขยายสาขาให้ทัดเทียมกับร้านค้า คู่แข่ง และ                                                              

สร้างความแตกต่าง ซ่ึงการสร้างความแตกต่างจากรูปแบบเดิมๆ จะช่วยให้ยอดขายเพ่ิมข้ึน และสร้างกาํไรให้กบั

ธุรกิจ อีกทั้งการใหค้วามสาํคญักบัตราสินคา้จะช่วยเพ่ิมคุณค่าใหก้บัสินคา้และธุรกิจ เพราะตราสินคา้เป็นสินทรัพย์

ท่ีมีค่าอย่างหน่ึงในทางธุรกิจ เป็นขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั(Aaker,1991) และนอกเหนือจากลกัษณะภายนอกท่ี

ผูบ้ริโภคมองเห็นได ้ก่อใหเ้กิด การรับรู้ จดจาํ ยอมรับ และสร้างความซ่ือสัตยต่์อตราสินคา้จูงใจผูบ้ริโภคตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้ โดยจุดประสงค์ของงานวิจยัน้ี 1)เพ่ือศึกษาคุณค่าตราสินคา้ “มินิโซ” ในดา้นการตระหนกัในตราสินคา้ 

ดา้นการรับรู้เก่ียวกบัคุณภาพ ดา้นความเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ และดา้นความจงรักภกัดีในตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อการ

ตั้งใจซ้ือสินคา้ในร้านมินิโซในเขตกรุงเทพมหานคร 2)เพ่ือศึกษาการตั้งใจซ้ือสินคา้ในร้านมินิโซของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงประโยชน์ท่ีจะไดจ้ากงานวิจยัน้ีผูวิ้จยัหวงัว่า จะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการท่ีสนใจทาํ

ธุรกิจคา้ปลีก การเปิดแฟรนไชน์ของมินิโซ สามารถนาํผลวิจยั ท่ีไดจ้าการศึกษาไปเป็นแนวทางในการพฒันาสินคา้

หรือบริการใหมี้คุณภาพ ปรับปรุงและพฒันาใหไ้ดม้าตรฐาน เพ่ือสร้างคุณค่าของร้านมินิโซใหมี้ต่อผูบ้ริโภครวมไป

ถึงการบริหารตราสินคา้ ใหมี้คุณค่าต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภค เพ่ือกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความตั้งใจซ้ือเพ่ิมมากข้ึน 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 คุณค่าตราสินค้า(Brand Equity) 

 คุณค่าตราสินคา้(Brand Equity) คือ เป็นลกัษณะท่ีแสดงถึงการยอมรับในสินคา้ เป็นการจดัสรรพ้ืนท่ีในการ

วางสินคา้ท่ีดีกวา่ เพ่ือสร้างคุณค่าการรับรู้ คุณภาพการรับรู้ และดา้นการส่งเสริมการขายต่อสินคา้ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและ

กระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภค และรักษาผูบ้ริโภคไม่ใหเ้ปล่ียนใจไปใชใ้นตราสินคา้

อ่ืน Schiffman &Kanuk Schiffman & Kanuk(1994) ส่ิงท่ีจะทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จ จํา เป็นต้องเห็น

ความสําคญัในตราสินคา้ เพราะสามารถท่ีจะวดัผลได้จากมูลค่าตราสินคา้ ซ่ึงเป็นการประมาณมูลค่าของตรา

สินคา้ออกมาจากภายใตแ้นวคิดท่ีว่า ตราสินคา้เป็นสินทรัพยท่ี์มีค่าอย่างหน่ึงในทางธุรกิจ เป็นขอ้ไดเ้ปรียบทางการ

แข่งขนั โดยมูลค่าของตราสินคา้นั้น (Aaker,1991) 

     ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสร้างตราสินคา้อย่าง(Aaker,1991)ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบคุณค่าตราสินคา้ 5 องคป์ระกอบ 

ไวด้งัน้ี  

     1) การตระหนกัในตราสินคา้ (Brand Awareness) คือ การท่ีผูบ้ริโภครับรู้ถึงคุณค่า หรือจดจาํเร่ืองราวเก่ียวกบัช่ือ  และ

ตราสินค้าของสินค้าหรือการบริการหน่ึงได้ โดยการรับรู้ตราสินค้าเป็นลาํดับขั้นพ้ืนฐานของการส่ือสารทาง

การตลาด นั่นคือ ขั้นการรู้จกั (Cognitive Stage) ท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ ก่อนท่ีลูกคา้จะเกิดความรู้สึก(Affective Stage)               

และ เกิดพฤติกรรม(Behavior Stage) Aaker, D.A. (1991)  

     2) การรับรู้เก่ียวกบัคุณภาพ (Perceived Quality) คือ การรับรู้ของลูกคา้ต่อ คุณภาพของสินคา้หรือบริการธุรกิจ 

หรือเป็นการรับรู้ถึงคุณภาพในดา้นอรรถประโยชน์ของสินคา้หรือบริการ เพ่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง และการรับรู้

เก่ียวกบัคุณภาพนั้น นบักวา่เป็นองคป์ระกอบ เพ่ือสร้างการเติบโตในระยะยาวของตราสินคา้ 

     3) ความเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ (Brand Associations) คือ การเช่ือมโยง ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ท่ีลูกคา้พบเห็น

และระลึกไดก้บัคุณประโยชน์ หรือ คุณสมบติัอ่ืนๆ ของตราสินคา้ ซ่ึงอาจเป็นประวติัความเป็นมา ตาํนาน เร่ืองราว 

ของตราสินคา้ 

     4) ความจงรักภกัดีในตราสินคา้ (Brand Loyalty) หมายถึง การท่ีลูกคา้มีการยึดมัน่และเช่ือมัน่ในตราสินคา้เม่ือ

ลูกคา้กาํลงัจะตดัสินใจซ้ือสินคา้ในคร้ังต่อไป โดยเป็นการซ้ือซํ้า ไม่มีการเปล่ียนไปซ้ือสินคา้จากคู่แข่ง แมก้ระทัง่ใน

บางคร้ังคู่แข่งจะใชก้ารส่งเสริมการขาย 

     5) ความเช่ือมโยงกบัธุรกิจ (Organization Association) เป็นการเช่ือมโยงภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ จากการใช้

บริการ จะส่งผลบวกต่อภาพลกัษณ์องค์กร (Corporate Brand) ท่ีแข็งแกร่งและช่วยในการดาํเนินกิจกรรมทาง

การตลาดในโอกาสต่อไปทาํไดส้ะดวกยิ่งข้ึน 

 

2.2 การตั้งใจซ้ือ(Purchase Intention) 

     การตั้ งใจซ้ือ(Purchase Intention) คือ คือ ความตั้ งใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินค้า ซ่ึงเป็นความเต็มใจของ

ผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือสินคา้บางอย่าง หรือบริการดว้ยความตั้งใจ หรือเจตนา ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัปัจจยัภายใน และ
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ปัจจยัภายนอกท่ีเป็นตวักระตุน้ทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดการรับรู้ คาดหวงัท่ีจะซ้ือสินคา้นั้น ซ่ึงการตั้งใจซ้ือสินคา้นั้นเป็น

ส่วนหน่ึงของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

     ผูเ้ช่ียวชาญนกัวิชาการหลายคนไดใ้หค้วามหมายของการตั้งใจซ้ือ ไวว้า่ การตั้งใจซ้ือผูบ้ริโภคเป็นการเอนเอียงใน

การเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการของผูบ้ริโภค หรือพูดอีกอย่างคือ การตั้งใจซ้ือเป็นอีกหน่ึงดา้นท่ีผูบ้ริโภคมีไว ้เพ่ือ

ช่วยในการซ้ือสินคา้หลงัจากประเมินสินคา้แลว้ และยงัมีหลายๆ ปัจจยัส่งผลต่อความตั้งใจของผูบ้ริโภคในขณะท่ี

กาํลงัเลือกสินคา้ ในการตดัสินใจสุดทา้ยข้ึนอยูก่บัความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีมาจากปัจจยัใหญ่ๆ ภายนอก(Keller 

,2001) ในกระบวนการตดัสินใจเก่ียวกบัการซ้ือจะไดรั้บอิทธิพลจากกลุ่มของตราสินคา้นั้นๆ ท่ีเป็นท่ีรู้จกัในสินคา้ 

ตวัเลือกของตราสินคา้จะมาจากผูบ้ริโภคในกลุ่มท่ียึดติดตราสินคา้ (Witt&Bruce ,1972) ขอ้มูลเก่ียวกบัตราสินคา้ท่ี

ผูบ้ริโภคเคยใชก้็จะมีผลต่อการตดัสินใจเช่นกนั โดยขา้มขั้นตอนอ่ืนๆ ของตราสินคา้ แลว้ไปเลือกสินคา้ท่ีถูกเลือก

เลย(Witt ,1969) และผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บความเช่ือถืออย่างมากจากผูบ้ริโภคอ่ืนๆ ยงัส่งผลต่อใหซ้ื้อสินคา้ตามในกลุ่ม

ผูบ้ริโภคอีกดว้ย (Moschis ,1976) และยงัเป็นกระบวนการท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึก จิตใจ ท่ีจะทาํใหผู้บ้ริโภค

เกิดการวางแผนท่ีจะซ้ือสินคา้ในตราสินคา้หน่ึง ณ ช่วงเวลาหน่ึง เกิดจากความคิดเชิงบวกต่อตราสินคา้นั้น โดยมี

ความตั้ งใจของผูบ้ริโภคท่ีจะประเมินตราสินค้านั้ น (Howard ,1994) โดยอาจจะข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายๆด้าน              

อนั ไดแ้ก่ ตราสินคา้ ผูผ้ลิต และเวลา รวมไปถึงประสบการณ์ในซ้ือสินคา้หรือบริการ เพราะ ความตั้งใจมีผลโดยตรง

ต่อ  การซ้ือสินคา้ มกัจะเกิดข้ึนหลงัจากท่ีผูบ้ริโภคผ่านประสบการณ์ การใชสิ้นคา้นั้นมาแลว้ นอกจากน้ี การตั้งใจ

ซ้ือยงั มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือในอนาคต ท่ีมีผลกบัปริมาณการซ้ือ (Das ,2014)  

     ถา้กล่าวถึงการตั้งใจซ้ือในอีกนยัหน่ึงว่า หมายถึง การใช ้หรือซ้ือสินคา้ บริการนั้นๆ เป็นอย่างแรก  ท่ีแสดงให้

เห็นจากผูบ้ริโภควา่มีความจงรักภกัดีในในสินคา้หรือบริการนั้น(Zelthaml ,Parasuraman&Berry ,1990) ซ่ึงประกอบ

ไปดว้ย 4 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 1) การตั้งใจซ้ือ(Purchase Intention) คือ ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคไดใ้ชห้รือซ้ือสินคา้หรือบริการ

นั้นๆ เป็นหน่ึงในการตดัสินใจท่ีช้ีให้เห็นถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 2)พฤติกรรมการบอกต่อ (Word of Moyth 

Communnication) คือ ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคมีการบอกต่อ แต่พูดถึงในสินคา้หรือบริการนั้นไปในเชิงบวก รวมไปถึงแนะนาํ 

บอกต่อ กระตุน้ให้ผูบ้ริโภคอ่ืนๆ สนใจสินคา้และบริการนั้น 3) ดา้นความอ่อนไหวต่อราคา (Price Sensitivity)               

การเปล่ียนแปลงราคาของสินคา้หรือบริการของผูผ้ลิตไม่มีผลต่อผูบ้ริโภค หากผูบ้ริโภคยินดีท่ีจะจ่ายในราคาท่ี

สูงข้ึน หากผูบ้ริโภคมีความพอใจในสินคา้นั้น 4)พฤติกรรมร้องเรียน (Complaining Behavior) ผูบ้ริโภคสามารถ

ร้องเรียนต่อสินคา้หรือบริการนั้นได ้เม่ือเกิดปัญหาข้ึน อาจจะมีการร้องเรียนดว้ยวิธีการต่างๆ เช่น การบอกต่อผูอ่ื้น 

ผูผ้ลิตหรือผูบ้ริการ ส่ือต่างๆ 

 จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นน้ี ทําให้ผู ้วิจัย สรุปได้ว่า องค์ประกอบของคุณค่าตราสินค้า                                  

มีความสมัพนัธ์ไปในเชิงบวกกบัการตั้งใจซ้ือ ผูวิ้จยัจึงกาํหนดสมมติฐานไวด้งัน้ี 

 H1  : การตระหนกัในตราสินคา้ “มินิโซ” ส่งผลต่อการตั้งใจซ้ือสินคา้ร้านมินิโซในเขตกรุงเทพมหานคร 

 H2 : การรับรู้เก่ียวกบัคุณภาพ “มินิโซ”ส่งผลต่อการตั้งใจซ้ือสินคา้ร้านมินิโซในเขตกรุงเทพมหานคร 

 H3 : ความเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ “มินิโซ” ส่งผลต่อการตั้งใจซ้ือสินคา้ร้านมินิโซในเขตกรุงเทพมหานคร 

 H4 : ความจงรักภกัดีในตราสินคา้ “มินิโซ” ส่งผลต่อการตั้งใจซ้ือสินคา้ร้านมินิโซในเขตกรุงเทพมหานคร 
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2.3 กรอบแนวคดิการวจัิย  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. วธีิการศึกษา 

 การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ซ่ึงเป็นวิธีการวิจัยแบบเชิงปริมาณ  

(Quantitative Research) เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดา้นคุณค่าตราสินคา้ การดาํเนินงานวิจยัเป็นแบบเชิงสํารวจ  (Survey 

Research) โดยใช้แบบสอบถามในการสํารวจ กาํหนดและออกแบบคาํถาม เพ่ือทดสอบและรวบรวม ข้อมูล 

ตามลาํดบัขั้นตอนดงัน้ี 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา  คือ ผู ้บริโภคเพศชายและหญิง ในช่วงอายุตั้ งแต่                          

15 –  60 ปี  ซ่ึงเป็นผู ้บริโภคในกลุ่มวัย รุ่นจนถึงกลุ่มวัยคนทํางานท่ีตั้ งใจซ้ือสินค้าในร้านมินิโซ ในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ตวัอยา่ง โดยใชส้มการของคอแครน ค่าระดบัความเช่ือมัน่ 95% หรือ ระดบั นยัสาํคญั 

0.05 มีค่า Z = 1.96 (Cochran, 1977) วิธีการสุ่มตัวอย่างผูวิ้จัยได้เลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน                  

(Multi Stage Random Sampling) โดยการแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็นพ้ืนท่ี ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified 

Random Sampling) แบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 3 ส่วน ตามความหนาแน่นของประชากร  ไดแ้ก่ กรุงเทพฯ ชั้นใน ชั้น

กลาง และชั้นนอก มีทั้งหมด 50 เขต (ศูนยข์อ้มูลกรุงเทพมหานคร ,2562) การเลือกแบบมีจุดมุ่งหมาย(Purposive 

Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตวัอย่างตามจุดมุ่งหมายของผูวิ้จยั  จาํนวนร้อยละ 20 ของ 50 เขตการปกครองของ

กรุงเทพมหานคร โดยทาํการสุ่มจาํนวน 10 เขต แบ่งตามอตัราส่วนของการแบ่งพ้ืนท่ี (Area Sampling) และทาํการ

สุ่มอยา่งง่าย(simple random samping : SRS) โดยใชค้วามน่าจะเป็นเท่ากนั(equal probability sampling) วิธีการเลือก

หน่วยตวัอยา่งแบบง่าย (simple random samping : SRS) เลือกวิธีการจบัฉากตามสาขาในแต่ละเขตดงัน้ี 

 

 

การตั้งใจซ้ือสินคา้

(Purchase Intention) 

ร้านมินิโซ 

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม 

การรับรู้ในตราสินคา้ (Brand Awareness) 

(ß = 0.127, Sig. = 0.002) 

 

การรบัรูเ้กีย่วกบัคณุภาพ (Perceived Quality)  

(ß = 0.226, Sig. = 0.000) 

 

 

การรับรู้เก่ียวกบัคุณภาพ (Perceived Quality)  

(ß = 0.226, Sig. = 0.000) 

 

 

ความเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ (Brand Associations)  

(ß = 0.294, Sig. = 0.000) 
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Table 1 จาํนวนเขตพืน้ที ่สาขาของรา้นมนิิโซ และกลุ่มตวัอยา่งทีจ่ะใชใ้นการวจิยัเกบ็แบบสอบถาม  

 

พื้นที ่ ช่ือเขต สาขา จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง 

กรุงเทพฯ ช้ันใน เขตหว้ยขวาง เดอะสตรีท รัชดา 45 

เขตปทุมวนั สยามสแควว์นั 45 

เขตจตุจกัร เซ็นทรัลลาดพร้าว 44 

เขตบางกอกนอ้ย เซ็นทรัลป่ินเกลา้ 44 

 

กรุงเทพฯ  

ช้ันกลาง 

เขตบางกะปิ เดอะมอลลบ์างกะปิ 45 

เขตประเวศ ซีคอนสแควร์ 44 

เขตบางนา เซ็นทรัลบางนา 44 

เขตบางแค ซีคอนสแควร์ บางแค 44 

กรุงเทพฯ  

ช้ันกลาง 

เขตลาดกระบงั โฮมโปรวิลเลจ สุวรรณภูมิ 45 

เขตบางขนุเทียน ไม่มีสาขามินิโซ - 

รวม 400 

 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ผูวิ้จยัไดเ้ลือกใช ้แบบสอบถามในการเก็บขอ้มูลคร้ังน้ี ซ่ึงแบ่งออกเป็น   4 ส่วน

แบบสอบถาม ส่วนท่ี 1 เป็นคาํถามคดักรองของกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 1 ขอ้ ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลโดยทัว่ไปเก่ียวกบั เพศ 

อายุ อาชีพ การศึกษา และรายได)้ จาํนวน 5 ขอ้ ส่วนท่ี 3 คุณค่าตราสินคา้ร้านมินิโซ ซ่ึงแบบสอบถามจะถามคาํถาม

ทั้งหมด 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1.การตระหนกัในคุณค่าตราสินคา้ จาํนวน 5 ขอ้ 2.การรับรู้เก่ียวกบัคุณภาพ จาํนวน 6 ขอ้ 3

ความเช่ือมโยงกับตราสินค้า จาํนวน 5 ข้อ ทั้งหมดจาํนวน 21 ข้อ ส่วนท่ี 4 คาํถามเก่ียวกับการตั้ งใจซ้ือสินคา้                     

ร้านมินิโซ(Miniso) จาํนวน 4 ขอ้ 

จากนั้นผูวิ้จยัทดสอบค่าความเช่ือมัน่(Reliability) โดยใชส้มการของ Cronbach’s Alpha Coefficient ของ

แบบสอบถาม จาํนวน 50 ชุด กบักลุ่มตวัอย่างท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงผลจากการตรวจสอบสาํหรับ

การทดสอบ จะตอ้งมีค่ามากกว่า 0.7 (Cronbach, 1951 as cite in Nunnally, 1978) จึงจะถือว่าแบบสอบถามมีความ

น่าเช่ือถือ ดงัน้ี 

 

Table 2 คา่ความเชือ่มัน่(Reliability) องคป์ระกอบของคณุค่าตราสนิคา้ และการตัง้ใจซือ้  

 
ตวัแปรงานวิจยั Cronbach’s Alpha ข้อคําถาม 

ดา้นความตระหนกัของคุณค่าตราสินคา้ 0.735 5 

ดา้นการรับรู้คุณภาพ 0.795 6 

ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ 0.819 5 

ดา้นความจงรักภกัดีในตราสินคา้ 0.748 5 

การตั้งใจซ้ือ 0.810 4 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

     การวิจยัเกบ็ขอ้มูลคร้ังน้ี  ผูวิ้จยัไดศึ้กษาเพ่ือสาํรวจ และเกบ็ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อการตั้งใจซ้ือ

สินคา้ร้านมินิโซ (Miniso) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ดา้นเพศ กลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงซ่ึงมีจาํนวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 67.8  และจาํนวนเพศชาย 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.2 

ดา้นอายุ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่พบว่าช่วงอายุมากท่ีสุด 15 – 24 ปี  คิดเป็นร้อยละ 56.8 รองลงมาคือ ช่วง 25 – 34 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 30  และ 35 – 44 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.8 ตามลาํดบัดา้นการศึกษา กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะอยูใ่นระดบั

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 54.5  รองลงมาคือระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 25  และ

มธัยมศึกษาตอนตน้หรือตํ่ากว่า คิดเป็นร้อยละ 10.8 ตามลาํดบั ดา้นรายได ้กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะมีรายไดม้าก

ท่ีสุด ตํ่ากว่า 15,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 44.5 รองลงมาคือ 15,000 – 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.5 และรายได ้

25,001 – 35,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 12 ตามลาํดบั  ดา้นอาชีพ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา/

นิสิต คิดเป็นร้อยละ 54  รองลงมาคือ พนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 30.5  และเจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั 

คิดเป็นร้อยละ 6.5 ตามลาํดบั  

     การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณขององคป์ระกอบคุณค่าตราสินคา้ท่ีทาํการศึกษา ทั้ง 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ดา้น

การตระหนกัในตราสินคา้ การรับรู้คุณภาพ การเช่ือมโยงตราสินคา้ และการจงรักภกัดีในตราสินคา้ พบวา่ ดา้นความ

ตระหนกัในตราสินคา้กลุ่มตวัอย่างรู้ว่าร้านมินิโซขายสินคา้ประเภทไหน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดอยู่ท่ี 3.86 ดา้นรับรู้

คุณภาพกลุ่มตวัอยา่งรับรู้วา่สินคา้ร้านมินิโซออกแบบไดท้นัสมยัดีไซน ์รูปลกัษณ์ท่ีสวยงาม มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดอยู่ท่ี 

4.05 ด้านการเช่ือมโยงตราสินค้ากลุ่มตัวอย่างคิดว่าร้านมินิโซมุ่งหวงัท่ีจะตอบสนองความต้องการของลูกคา้                       

มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดอยู่ท่ี 3.99  ดา้นการภกัดีในตราสินคา้ กลุ่มตวัอย่างคุณจะแนะนาํตราสินคา้มินิโซให้กบัผูอ่ื้น                    

มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดอยูท่ี่ 3.44 โดยมีรายละเอียดดงัตารางน้ี 

 

Table 3 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานขององคป์ระกอบคุณค่าตราสินคา้ 

 

 

ด้านความตระหนักของคุณค่าตราสินค้า 𝒙𝒙� S.D. แปลค่า 

 คุณจดจาํตราสินคา้ร้านมินิโซได ้ 3.64 0.86 ดี 

เม่ือคุณเห็นสี สญัลกัษณ์ของตราสินคา้มินิโซคร้ังแรกคุณสามารถจดจาํไดท้นัที 3.72 0.86 ดี 

คุณสามารถแยกความแตกต่างระหวา่งสินคา้ร้านมินิโซกบัสินคา้คู่แข่งร้านอ่ืนๆได ้ 3.48 0.84 ดี 

เม่ือนึกถึงร้านขายสินคา้ของใชส้ญัชาติญ่ีปุ่นคุณจะนึกถึงร้านมินิโซ 3.41 0.88 ดี 

คุณรู้วา่ร้านมินิโซขายสินคา้ประเภทไหน 3.86 0.79 ดี 

รวม 3.62 0.18 ด ี
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Table 3 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานขององคป์ระกอบคุณค่าตราสินคา้(ต่อ) 

 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณของดา้นการตั้งใจซ้ือในตราสินคา้พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่คิดวา่จะซ้ือ

สินคา้ร้านมินิโซในอนาคต มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 3.84 แสดงในตาราง Table 4 ดงัน้ี 

 

 

ด้านการรับรู้คุณภาพ 𝒙𝒙� S.D. แปลค่า 

สินคา้ร้านมินิโซทาํจากวสัดุท่ีมีคุณภาพ 3.66 0.67 ดี 

สินคา้ร้านมินิโซออกแบบไดท้นัสมยัดีไซน ์รูปลกัษณ์ท่ีสวยงาม 4.05 0.65 ดี 

สินคา้ร้านมินิโซมีอายกุารใชง้านท่ียาวนาน 3.51 0.70 ดี 

สินคา้มินิโซมุ่งเนน้การพฒันาและออกผลิตภณัฑใ์หม่อยูเ่สมอ 3.90 0.74 ดี 

คุณคิดวา่สินคา้ร้านมินิโซเม่ือเทียบกบัสินคา้คู่แข่งร้านอ่ืนๆ มีคุณภาพมากกวา่ 3.66 0.74 ดี 

รวม 3.75 0.70 ด ี

ด้านการเช่ือมโยงตราสินค้า 𝒙𝒙� S.D. แปลค่า 

คุณคิดวา่สินคา้ร้านมินิโซเป็นสินคา้ท่ีน่าซ้ือและน่าสนใจ 3.96 0.65 ดี 

การซ้ือสินคา้ร้านมินิโซทาํใหคุ้ณรู้สึกคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายไป 3.79 0.71 ดี 

สินคา้ร้านมินิโซตอบสนองความตอ้งการของคุณ 3.79 0.74 ดี 

สินคา้ร้านมินิโซทาํใหคุ้ณสะดวกสบายมากข้ึน 3.78 0.72 ดี 

คุณคิดวา่ร้านมินิโซมุ่งหวงัท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 3.99 0.63 ดี 

รวม 3.89 0.69 ด ี

ด้านความจงรักภักดใีนตราสินค้า 𝒙𝒙� S.D. แปลค่า 

ถึงแมว้า่จะมีตราสินคา้อ่ืนท่ีน่าสนใจกวา่ แต่คุณยงัคงภกัดีในตราสินคา้มินิโซ 3.28 0.72 ปาน

กลาง 

ถึงแมว้า่สาขาร้านมินิโซจะมีจาํนวนนอ้ยแต่คุณยงัคงจะซ้ือสินคา้ร้านมินิโซ 3.35 0.82 ปาน

กลาง 

คุณไดติ้ดตามข่าวสาร ความเคล่ือนไหว เก่ียวกบัการส่งเสริมการขาย 

ของร้านมินิโซอยูเ่สมอ 

2.71 1.04 ปาน

กลาง 

คุณจะแนะนาํตราสินคา้มินิโซใหก้บัผูอ่ื้น 3.44 0.84 ดี 

รวม 3.19 0.86 ปานกลาง 
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Table 4 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตั้งใจซ้ือ 

การตั้งใจซ้ือ 𝒙𝒙� S.D. แปลค่า 

คุณตั้งใจท่ีจะซ้ือสินคา้ร้านมินิโซ 3.59 0.741 ดี 

คุณรู้สึกดีท่ีจะไดซ้ื้อสินคา้ร้านมินิโซ 3.72 0.730 ดี 

คุณคิดวา่จะซ้ือสินคา้ร้านมินิโซในอนาคต 3.84 0.744 ดี 

ถา้คุณตอ้งการจะซ้ือสินคา้ประเภทของใชส้ญัชาติญ่ีปุ่นคุณจะไปดูสินคา้ท่ีร้านมินิโซ 3.64 0.829 ดี 

รวม 3.694 0.109 ด ี

 

     ค่าสมัประสิทธ์ิระดบัความคิดเห็นองคป์ระกอบคุณค่าตราสินคา้ในแต่ละดา้น และความตั้งใจซ้ือสินคา้ในร้านมินิ

โซ พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิระดบัความคิดเห็นคุณค่าตราสินคา้ = 0.600  หรือ 60% หรือองคป์ระกอบคุณค่าตราสินคา้

ในแต่ละดา้น สามารถอธิบายความผนัแปรความตั้งใจของผูบ้ริโภคท่ีมาซ้ือสินคา้ในร้านมินิโซ 60%  แสดงในตาราง 

Table 5 ดงัน้ี 

 

Table 5 ค่าสมัประสิทธ์ิระหวา่งคุณค่าตราสินคา้ในแต่ละดา้นท่ีมีต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ในร้านมินิโซ 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F Change df1 df2 Sig. F 

Change 

1 .763a .583 .583 .578 .600 147.853 4 395 .000 

a. Predictors: (Constant)  

 

     จากตารางท่ี Table 5  และ Table 6 ผลการวิเคราะห์ พบว่า คุณค่าตราสินค้า ด้านการรับรู้ในตราสินค้า                     

(Sig = .002) ดา้นการรับรู้คุณภาพ (Sig = .000) ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ (Sig = .000) และดา้นความจงรักภกัดีใน

ตราสินคา้ (Sig = .000) ส่งผลต่อการตั้งใจซ้ือสินคา้ร้านมินิโซ (Miniso) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร                      

ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05 ดงันั้นจึงสนบัสนุนสมมติฐานท่ี H1, H2, H3 และ H4  

     คุณค่าตราสินคา้ดา้นการรับรู้ในตราสินคา้ (X1) ดา้นการรับรู้คุณภาพ (X2) ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ (X3) และ

ดา้นความจงรักภกัดีในตราสินคา้ (X4) สามารถร่วมกนัทาํนายการตั้งใจซ้ือสินคา้ร้านมินิโซ (Miniso) ของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร (Y) ร้อยละ 58.3 (R2 = 0.583) ค่าแสดงระดบัของความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากการใชต้วัแปร

ตน้ทั้งหมดมาพยากรณ์ (SEE) เท่ากบั 0.578 และค่า Tolerance มากกว่า 0.1 ทุกตวัแปรตน้ ดงันั้นจึงไม่พบปัญหา

ความไม่สอดคลอ้งของตวัแปรโดยคุณค่าตราสินคา้ ดา้นความจงรักภกัดีในตราสินคา้ ส่งผลต่อการตั้งใจซ้ือสินคา้

ร้านมินิโซ (Miniso) เป็นอนัดบัแรก (Beta = 0.374) รอลงมาคือ ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ (Beta = 0.256 ดา้นการ

รับรู้คุณภาพ (Beta = 0.195) และดา้นการรับรู้ในตราสินคา้ (Beta = 0.125) ตามลาํดบั 
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Table 6 ผลการวิเคราะห์คุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อการตั้งใจซ้ือสินคา้ร้านมินิโซ (Miniso) ของผูบ้ริโภค 

              ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 B Std. Error Beta t Sig Tolerance VIF 

ค่าคงที่ .144 .165  .870 .385   

ด้านการรับรู้ในตราสินค้า (X1) .127 .040 .125 3.176 .002* .687 1.456 

ด้านการรับรู้คุณภาพ (X2) .226 .051 .195 4.458 .000* .554 1.804 

ด้านการเช่ือมโยงตราสินค้า (X3) .294 .052 .256 5.697 .000* .523 1.910 

ด้านความจงรักภักดใีนตราสินค้า (X4) .347 .037 .374 9.410 .000* .670 1.492 

 

     สามารถนาํมาสร้างสมการพยากรณ์ซ่ึงมีค่า Standardized Coefficient เป็นการเขียนสมการในรูปแบบมาตรฐาน

ไดด้งัน้ี 

 

 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

     จากการศึกษาคุณค่าตราสินคา้ “มินิโซ” ในดา้นการรับรู้ในตราสินคา้ ดา้นการรับรู้เก่ียวกบัคุณภาพ ดา้นความ

เช่ือมโยงกบัตราสินคา้ และดา้นความจงรักภกัดีในตราสินคา้ ผลการศึกษาพบว่า ระดบัความคิดเห็นต่อดา้นการ

ตระหนกัในตราสินคา้ ดา้นการรับรู้เก่ียวกบัคุณภาพ และดา้นความเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ อยูใ่นระดบัมาก และดา้น

ความจงรักภกัดีในตราสินคา้มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของภารดี ผิวขาว (2558) 

ศึกษาเร่ือง คุณค่าตราสินคา้ ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ และความเก่ียวพนัในเร่ืองแฟชัน่ ท่ีมีผลต่อความ

ตั้งใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ตราสินคา้เกรฮาวด์ของผูบ้ริโภคภายในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า องค์ประกอบคุณค่าตรา

สินคา้โดยรวม อยู่ในระดบัมาก ในดา้นของความเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ ดา้นการรับรู้ในคุณภาพ ผูบ้ริโภคมีระดบั

ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก ส่วนในดา้นการรับรู้ถึงตราสินคา้ ความจงรักภกัดีต่อตรามีระดบัความคิดเห็นใน

ระดบัเห็นความคิดเห็นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

     ดา้นการรับรู้ในตราสินคา้ พบว่า ขอ้คาํถามท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ คุณรู้ว่าร้านมินิโซขายสินคา้ประเภทไหน 

รองลงมา คือ เม่ือคุณเห็นสี สัญลกัษณ์ของตราสินคา้มินิโซคร้ังแรกคุณสามารถจาํจดไดท้นัที  และคุณจดจาํตรา

สินคา้ร้านมินิโซได ้จึงกล่าวไดว้า่ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ร้านมินิโซนั้น ผูบ้ริโภคสามารถระลึกถึง จดจาํตราสินคา้ และ

แยกความแตกต่างระหว่างของคู่แข่งของร้านคา้มินิโซได ้เพราะสีตราสินคา้ของร้านมินิโซท่ีใชเ้ป็นสีแดง ในทาง

ทฤษฎีสีของการสร้างตราสินคา้ สีแดงเป็นสีท่ีมนุษยม์องเห็นเป็นสีแรก และจดจาํไดง่้าย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ Sah(2017) ไดท้าํการศึกษาองคป์ระกอบของคุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อการตั้งใจซ้ือ กรณีศึกษา บุคคลเป็นรู้จกั

ข้ึนกบัตามกระแสสังคม พบว่า คุณค่าตราสินคา้มีผลต่อความตั้งใจซ้ือต่อผูบ้ริโภคสูง เพราะการจดจาํตราสินคา้ได้

Y = 0.144 + 0.127 (X1) + 0.226 (X2) + 0.294 (X3) + 0.347 (X4) 
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นั้นเป็นปัจจัยสําคัญท่ีมีผลต่อการตั้ งใจซ้ือสินค้าของผูบ้ริโภค โดยเฉพาะปัจจัยท่ีมาจากกระแสสังคม และยงั

สอดคลอ้งกบั Jalilvand  (2011) ศึกษาองคป์ระกอบของตราสินคา้ต่อความตั้งใจในการซ้ือ กรณีศึกษา อุตสาหกรรม

ยายนตข์อง Aaker ผลการวิจยัพบว่า องคป์ระกอบดา้นตระหนกัรู้ตราสินคา้เม่ือผูบ้ริโภคเลือกตราสินคา้ท่ีสามารถ

จดจาํได ้ส่งผลใหผู้บ้ริโภคเลือกซ้ือตราสินคา้นั้นไดม้ากข้ึน  

     ดา้นการรับรู้คุณภาพ พบว่า ขอ้คาํถามท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ สินคา้ร้านมินิโซออกแบบไดท้ันสมยัดีไซน์ 

รูปลกัษณ์ท่ีสวยงาม รองลงมา คือ สินคา้มินิโซมุ่งเนน้การพฒันาและออกผลิตภณัฑใ์หม่อยู่เสมอ สินคา้ร้านมินิโซ

ทาํจากวสัดุท่ีมีคุณภาพ และสินคา้ร้านมินิโซเม่ือเทียบกบัสินคา้คู่แข่งร้านอ่ืนๆ มีคุณภาพมากกว่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของนทัธมน หมทอง (2555)ศึกษาคุณค่าตราสินคา้ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือโทรศพัท์มือถือไอโฟนของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่าในดา้นคุณภาพของตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภครับรู้มีความสัมพนัธ์กบั

พฤติกรรมการซ้ือโทรศพัทมื์อถือ ระดบัการรับรู้คุณภาพของตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัรุ่นมือถือโทรศพัท ์ขนาด

หน่วยความจาํ และช่วงเวลาท่ีซ้ือ โดยสอดคลอ้งกบัทฤษฎี วิสวสั รุ่งเรืองผล (2552) คุณภาพของสินคา้อาจจะเขา้ใจ

ในเร่ืองของคุณสมบติัของสินคา้ ท่ีเกิดจากความรู้สึกจากสินคา้นั้น 

     ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ พบว่า ขอ้คาํถามท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ คุณคิดว่าร้านมินิโซมุ่งหวงัท่ีจะตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ รองลงมา คือ คุณคิดวา่สินคา้ร้านมินิโซเป็นสินคา้ท่ีน่าซ้ือและน่าสนใจ และสินคา้มินิโซทาํ

ให้คุณมีความสะดวกสบายมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นภวรรณ คณานุรักษณ์ (2561) ศึกษาคุณค่าตรา

สินคา้ท่ีส่งผลต่อการตั้งใจซ้ือตราสินคา้รองเทา้กีฬาของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า การ

เช่ือมโยงความคิดเก่ียวกบั ตราสินคา้มีความสัมพนัธ์ทางบวก กบัคุณค่าตราสินคา้รองเทา้กีฬา และสอดคลอ้งกบั 

ภารดี ผิวขาว (2558) ศึกษาคุณค่าตราสินคา้ ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้และความเก่ียวพนัในเร่ืองแฟชัน่ 

ท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ตราสินคา้เกรฮาวดข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ ความ

เช่ือมโยงตราสินคา้มีค่าความคิดเห็นในระดบัความสมัพนัธ์มาก และสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Aaker (1991) กล่าวไว้

วา่การเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ คือเกิดการพบเห็นตราสินคา้และสามารถระลึกถึงคุณประโยชน ์ภาพลกัษณ์ของสินคา้นั้น 

     ดา้นความจงรักภกัดี พบวา่ ขอ้คาํถามท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ คุณจะแนะนาํตราสินคา้มินิโซใหก้บัผูอ่ื้น รองลงมา

คือ ถึงแมว้่าสาขาร้านมินิโซจะมีจาํนวนนอ้ยแต่คุณยงัคงจะซ้ือสินคา้ร้านมินิโซ และถึงแมว้่าจะมีตราสินคา้อ่ืนท่ี

น่าสนใจกว่า แต่คุณยงัคงภกัดีในตราสินคา้มินิโซ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นภวรรณ คณานุรักษณ์ (2561) 

ศึกษาคุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อการตั้งใจซ้ือตราสินคา้รองเทา้กีฬาของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั

พบว่า ดา้นการจงรักภกัดีในตราสินคา้มีความสัมพนัธ์ทางบวก กบัคุณค่าตราสินคา้รองเทา้กีฬา ยงัพบอีกว่าเม่ือ

ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือรองเทา้กีฬาจะซ้ือตราสินคา้เดิม และสอดคลอ้งกบั หาญณรงค์ ประดิษฐ์กุลเจริญ และคณะ

(2558) ศึกษาคุณค่าตราสินคา้ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตั้งใจซ้ือรถยนต์ซูซูกิของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจยัพบว่า ความจงรักภกัดีในตราสินคา้มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการตั้งใจซ้ือรถยนตซู์ซูกิ และสอดคลอ้ง

กบัทฤษฎีของ Aaker (1991) กล่าวไวว้่าตราสินคา้ท่ีมีมูลค่าสูงจะก่อให้เกิดความภกัดีในตราสินคา้ ท่ีลูกคา้จะไม่

เปล่ียนไปซ้ือตราสินคา้อ่ืนๆ เพราะเช่ือมัน่ในตราสินคา้ของธุรกิจ 
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     การศึกษาคุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อการตั้งใจซ้ือสินคา้ร้านมินิโซ (Miniso) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า คุณค่าตราสินคา้ ดา้นการรับรู้ในตราสินคา้ ดา้นการรับรู้คุณภาพ ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ และดา้นความ

จงรักภกัดีในตราสินคา้ ส่งผลต่อการตั้งใจซ้ือสินคา้ร้านมินิโซ (Miniso) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร                      

ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Jalilvand(2011) ศึกษาองค์ประกอบ

องค์ประกอบของตราสินคา้ต่อความตั้งใจในการซ้ือ กรณีศึกษา อุตสาหกรรมยานยนต์ของ Aaker พบว่า ดา้นการ

ตระหนกัรู้ตราสินคา้ มีผลอยา่งมาก เม่ือผูบ้ริโภคมาเลือกสินคา้ตราสินคา้ท่ีสามารถจดจาํได ้จะส่งผลทาํใหผู้บ้ริโภค

เลือกซ้ือของตราสินคา้นั้นไดม้าก องคป์ระกอบท่ีสอง ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ มีผลมาก เม่ือผูบ้ริโภครู้จกั และมี

ความคุน้เคยกบัตราสินคา้นั้นๆ ผ่านทางส่ือหรือโฆษณา จะทาํให้เขา้ใจถึงคุณลกัษณะของสินคา้ และเป็นเหตุผล

ส่วนหน่ึงท่ีจะทาํให้ผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือ องค์ประกอบท่ีสาม ในงานวิจยัน้ี การับรู้ดา้นคุณภาพ ไม่ไดห้มายถึง

คุณภาพสินค้าแต่คือการท่ีลูกค้าเข้าใจถึงสินค้านั้น บริษทัต่างๆพยายามใช้มันเป็นจุดแข็งในกลยุทธการขาย 

องคป์ระกอบท่ีส่ี ความจงรักภกัดีในตราสินคา้ เป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัท่ีของการจดจาํตราสินคา้ เป็นตวัท่ีจะช่วย

ไม่ใหลู้กคา้เกิดการเปล่ียนไปใชต้ราสินคา้อ่ืน และเกิดการซ้ือสินคา้ซํ้ าของผูบ้ริโภค จึงสรุปไดว้า่ ทั้ง 4 องคป์ระกอบ

ของคุณค่าตราสินคา้มีความสัมพนัธ์ต่อการตั้งใจซ้ือสินคา้ และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของภารดี ผิวขาว (2558) 

ศึกษาเร่ือง คุณค่าตราสินคา้ ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ และความเก่ียวพนัในเร่ืองแฟชัน่ ท่ีมีผลต่อความ

ตั้งใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ตราสินคา้เกรฮาวด์ของผูบ้ริโภคภายในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า องค์ประกอบดา้นคุณค่า

ตราสินคา้ของเกรฮาวดด์า้นความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้และดา้นความเช่ือมโยง ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือ นอกจากน้ี

ผลการศึกษายงัพบวา่ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นภวรรณ  คณานุรักษ ์(2561) ไดศึ้กษาคุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อ

ความตั้งใจซ้ือตราสินคา้รองเทา้กีฬาของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ การตระหนกัในตราสินคา้ และ การ

รับรู้ดา้นคุณภาพ ไม่มีความสมัพนัธ์กบัการตั้งใจซ้ือ 

 

5.1 ข้อเสนอแนะ 

     1. จากผลการวิจยัผูวิ้จยัไดน้าํโมเดลงานวิจยัของ Matthew Tingchi Liua และคณะ (2017) มาดดัแปลงเพ่ือทาํการ

วิจยัตามหวัขอ้ท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ และไดน้าํทฤษฎีของ Aaker (1991) มาศึกษางานในงานวิจยันั้  รวมทั้งดดัแปลงขอ้

คาํถามจากวารสารวิชาการต่างๆ ในการรวบรวมขอ้มูลเพ่ือนาํมาวิเคราะห์ โมเดลท่ีผูวิ้จยันาํมาใชย้งัสามารถนาํไป

ศึกษา ในตราสินค้า สินค้าหรือธุรกิจ งานวิจยัอ่ืนๆได้อีก สามารถนํางานวิจัยน้ีไปศึกษาเพ่ิมเติมได้ เพ่ิมเติม

นอกเหนือจากตวัแปรอ่ืนๆ หรือตวัแปรตาม คือ การตั้งใจซ้ือสินคา้ในงานวิจยัน้ี เช่น การตดัสินใจซ้ือสินคา้ การซ้ือ

ซํ้า หรือปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีจะทาํใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้และควรมีการศึกษาเพ่ิมเติม 

     2. จากผลการวิจยั พบวา่ ดงันั้นบริษทัควรใหค้วามสาํคญักบัการสร้างคุณค่าตราสินคา้ “มินิโซ(Miniso)” ทั้ง 4 มิติ 

โดยการสร้างการรับรู้ตราสินคา้ผ่านสีและสัญลกัษณ์ของตราสินคา้มินิโซ ท่ีทาํให้ลูกคา้นึกถึงร้านมินิโซท่ีเป็น

ตวัแทนของร้านขายสินคา้ของใชส้ัญชาติญ่ีปุ่น ท่ีมีสินคา้ดีไซน์ทนัสมยั รูปลกัษณ์สวยงาม ทาํจากวสัดุท่ีมีคุณภาพ 

และมีการออกผลิตภณัฑใ์หม่อยูเ่สมอ ซ่ึงเป็นร้านท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งคุม้ค่ากบัเงิน

ท่ีจ่ายไป เพ่ือใหลู้กคา้แนะนาํตราสินคา้มินิโซใหก้บัผูอ่ื้นต่อไป 
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การลดของเสียทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการพ่นสี ของบริษทั ไดโด้แมนูแฟคเจอร่ิง  

(ประเทศไทย) จํากดั 

Reduce Deflect of Painting Process of Daido Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd. 

พรเทพ เผือกผ่อง และ ดร.อัศวณิ ปสุธรรม 

Pornthep Puakpong and Dr.Asawin Pasutham 

บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาหาแนวทางในการลดปัญหาของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการพ่นสี  โดยได้

ศึกษาเก่ียวกบัปัญหาท่ีเป็นปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดของเสียเกิดข้ึนสูงท่ีสุด ผา่นการลงพ้ืนท่ีสาํรวจสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน

และการสัมภาษณ์พนกังานแต่ละส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการพ่นสีควบคู่กบัขอ้มูลทุติยภูมิ โดยใชเ้คร่ืองมือคุณภาพ 

7 ประการ( QC 7 Tools) เขา้มาช่วยในการศึกษาปัญหา และใช้วิธีการวิเคราะห์กระบวนการ พบว่าสาเหตุหลกัของ

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการพ่นสีเกิดจากปัญหาฝุ่ นละอองท่ีเกิดข้ึนในห้องพ่นสีและปัญหาไฟฟ้าสถิตซ่ึงเกิดจาก

กระบวนการเช็ดนํ้ายาท่ีทาํใหเ้กิดความมช้ืนและการเสียดสีทาํใหเ้กิดปรากฏการณ์ไฟฟ้าสถิตเกิดข้ึนทั้ง 2 ปัญหาน้ีเป็น

สาเหตุหลกัท่ีทาํให้เกิดของเสียข้ึนในกระบวนการพ่นสีเน่ืองจากไฟฟ้าสถิตจะทาํการดูดฝุ่ นละอองรอบท่ีลอยอยู่ใน

อากาศมาเกาะติดท่ีตวัวตัถุดิบทาํใหว้ตัถุดิบท่ีผลิตออกมาไม่สามารถขายใหลู้กคา้ได ้ดงันั้น ทางผูวิ้จยัจึงเลือกใชแ้นวคิด 

ECRS ในเร่ืองของการกาํจดัเขา้มาเป็นเคร่ืองมือในการช่วยแกไ้ขปัญหาดงักล่าวท่ีเกิดข้ึน โดยการติดตั้งระบบ Air 

Ionizer ท่ีหอ้ง Air Shower เพ่ือทาํการสลายประจุและเปาลมเพ่ือไล่ฝุ่ นละอองก่อนท่ีจะเขา้สู่หอ้งพ่นสี 

 

คาํสาํคญั : สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน , ฝุ่ นละออง , กระบวนการพ่นสี , ของเสีย , ไฟฟ้าสถิต 
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ABSTRACT 

 The objective of this study is to find ways to reduce waste problems that occur in the painting process.  By 

studying about the problem that causes the highest waste Through the area surveying the work environment and 

interviewing each employee related to the painting process together with secondary data By using 7 quality tools (QC 

7 Tools) to help with the study of problems and using process analysis methods Found that the main cause of problems 

in the spraying process is the dust problem that occurs in the painting room and the electrostatic problem caused by the 

wiping process which causes moisture and friction causing electrostatic phenomena to occur both 2 This problem is the 

main cause of waste products in the painting process.  Because static electricity will catch dust around the air floating 

in the air to stick to the raw material, resulting in the raw material that can not be sold to customers.  Helping to solve 

such problems By installing the Air Ionizer system in the Air Shower room to dispose of the charge and the wind to 

expel the dust before entering the painting room 

 

 

Keyword : Working environment , Dust , Paint Process , Waste , Electrostatic 
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บทนํา 

     เน่ืองจากในปัจจุบนัอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยมีการส่งออกรถยนต์ไปขายยงัต่างประเทศในปี 2562 ท่ี

ยอด 1.1 ลา้นคนั จากการประเมินของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์“ตลาดรถยนตใ์นปี 2562 จะไม่ตํ่ากว่า 1 ลา้นคนั หรือ

ประมาณ 1.05 ลา้นคนั ขณะท่ีตลาดส่งออกยงัคงอยูใ่นระดบัเดิมกบัปี 2561 คือ 1.1 ลา้นคนั ส่งผลใหใ้นปี 2562 ยอดผลิต

รถยนต์ในไทยจะอยู่ท่ี 2.150 ลา้นคนั” (สุรพงษ์ ไพสิฐพฒันพงษ์ ,2562) และนอกจากการส่งออกรถยนต์ไปขายยงั

ต่างประเทศแลว้ประเทศไทยกย็งัมีการส่งออกอะไหล่ช้ินส่วนยานยนตอ่ื์น ๆออกไปขายยงัต่างประเทศดว้ยเช่นกนั และ

การแข่งขนัของอุตสาหกรรมยานยนตท์ั้งภายในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขนัท่ีสูงมากและเทรนในอนาคตจะ

เป็นเทรนท่ีเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้มซ่ึงทาํให้รถยนตป์ระเภท EV (Electric Car) จะไดรั้กความนิยมเพ่ิมสูงข้ึนใน

อนาคตอย่างแน่นอนและผูผ้ลิตรถยนต์หลายๆแห่งในประเทศไทยก็ไดมี้การศึกษาคน้ควา้และเร่ิมลงมือพฒันารถยนต์

ประเภท EV กนับา้งแลว้ เพราะฉะนั้นในอุตสาหกรรมรถยนต์เร่ืองคุณภาพจึงเป็นเร่ืองท่ีผูผ้ลิตรถยนตใ์ห้ความสาํคญั

อย่างมาก  “ในสภาพการแข่งขนัธุรกิจกลยุทธ์ท่ีสาํคญัในการแข่งขนัก็คือ คุณภาพของผลิตภณัฑล์กัษณะท่ีสาํคญัระบบ

คุณภาพสมยัใหม่ คือ การใหค้วามสาํคญักบัลูกคา้โดยมุ่งคน้หาความตอ้งการท่ียงัไม่ไดรั้บการตอบสนองจากลูกคา้ และ

ดาํเนินการตอบสนองความตอ้งการดว้ยเหตุน้ี การปรับปรุงคุณภาพผลิตภณัฑใ์หดี้กวา่คู่แข่งขนัหรือใหดี้กวา่ท่ีเป็นอยู่ใน

ปัจจุบันเสมอ จึงสําคัญกับองค์กร” (อรรถพล ฤทธิดี ,2544) ดังนั้นในเร่ืองของการพฒันาคุณภาพของสินค้าให้

ตอบสนองกบัความตอ้งการของลูกคา้จึงเป็นเร่ืองท่ีสาํคญั เพราะถา้เราสามารถผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพก็จะสามารถสร้าง

ความน่าเช่ือถือและความไวว้างใจท่ีลูกคา้มีต่อองค์กรไดแ้ละการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพจะช่วยลดภาระตน้ทุนของ

องค์กรให้ตํ่ าลงได้ ดังนั้น การศึกษาคร้ังน้ีจึงเป็นการค้นหาสาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหาของเสียท่ีเกิดข้ึนใน

กระบวนการผลิตซ่ึงในปัจจุบนับริษทัท่ีผูวิ้จยัไดท้าํการศึกษาไดพ้บปัญหาของเสียท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการพ่นสีทาํให้

เกิดปัญหาของเสียท่ีเกิดข้ึนจากการผลิตเป็นจาํนวนมาก 

ทบทวนวรรณกรรม 

    การศึกษาคร้ังน้ีไดร้วบรวมจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาในการลดของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต

โดยใชเ้ร่ืองเคร่ืองมือคุณภาพ 7 ประการ และ ในเร่ืองของความสูญเสีย 7 ประการ ดงัน้ี 
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือคุณภาพ 7 ประการ (QC 7 Tools) ที่นํามาประยุกต์ใช้ 

แผนผงัสาเหตุและผล 

แผนผงัสาเหตุและผลเป็นแผนผงัท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัญหา (Problem) กบัสาเหตุทั้งหมดท่ีเป็นไป

ไดท่ี้อาจก่อให้เกิดปัญหานั้น (Possible Cause) เราอาจคุน้เคยกบัแผนผงัสาเหตุและผล ในช่ือของ "ผงักา้งปลา (Fish 

Bone Diagram) " เน่ืองจากหน้าตาแผนภูมิมีลกัษณะคลา้ยปลาท่ีเหลือแต่ก้าง หรือหลายๆ คนอาจรู้ จักในช่ือของ

แผนผงัอิชิกาว่า (Ishikawa Diagram) ซ่ึงไดรั้บการพฒันาคร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ. 1943 โดย ศาสตราจารยค์าโอรุ อิชิกาว่า 

แห่งมหาวิทยาลยัโตเกียว      

กราฟ 

แผนภาพท่ีแสดงถึงตวัเลขหรือขอ้มูลทางสถิติท่ีใช ้เม่ือตอ้งการนาํเสนอขอ้มูลและวิเคราะห์ผลของขอ้มูลดงักล่าว เพ่ือ

ทาํใหง่้ายและรวดเร็วต่อการทาํความเขา้ใจโดยสามารถแบ่งประเภทของกราฟไดด้งัน้ี 

1. กราฟแท่งใชเ้ม่ือมีขอ้มูลมากกว่าหรือเท่ากบั2ขอ้มูลโดยใชก้ารเปรียบเทียบท่ีพ้ืนท่ีของกราฟแต่ไม่เหมาะสมท่ี

จะใชดู้แนวโนม้ในระยะยาว แต่เหมาะสาํหรับขอ้มูลในแต่ละช่วงเวลา 

2. กราฟเสน้ ใชส้าํหรับดูแนวโนม้ การพยากรณ์ในอนาคต ทาํนายผลจากขอ้มูลในอดีตได ้ หรือ ใชใ้นการควบคุม

แผนงานใหไ้ดต้ามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

3. กราฟวงกลม พ้ืนท่ีของกราฟเท่ากบั 100% แต่ละส่วนท่ีแบ่งออกมาจะแสดงใหเ้ห็นถึงอตัราส่วนในแต่ละ    

ส่วนประกอบของขอ้มูลวา่เป็นก่ีส่วยขององคป์ระกอบทั้งหมด 

4. กราฟใยแมงมุง  เป็นกราฟรูปหลายเหล่ียม ซ่ึงจะแสดงการเปรียบเทียบปริมาณความมากนอ้ยของแต่ละส่วน 

โดยกาํหนดตาํแหน่งจุดลงในแต่ละเสน้แกนของกราฟ ใชเ้ปรียบเทียบก่อน-หลงัการปรับปรุง หรือเม่ือเวลา

เปล่ียนแปลงไป 

 แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้องกบัความสูญเสีย 7 ประการ ที่นํามาประยุกต์ใช้ 

ทฤษฎีความสูญเสีย 7 ประการ 
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 ในกระบวนการผลิตมกัจะพบวา่มีความสูญเสียต่างๆแฝงอยูไ่ม่มากกน็อ้ย ซ่ึงเป็น  เหตุใหป้ระสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของกระบวนการตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น เช่น ใชเ้วลานานในการผลิต สินคา้คุณภาพตํ่า ตน้ทุนสูง  ดงันั้นจึงมีแนวคิดเพ่ือ

พยายามจะลดความสูญเสียเหล่าน้ีเกิดข้ึนมากมาย 

ความสูญเสีย 7 ประการประกอบไปด้วย 

1.      ความสูญเสียเน่ืองจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction) 

2.      ความสูญเสียเน่ืองจากการเกบ็วสัดุคงคลงั (Inventory) 

3.      ความสูญเสียเน่ืองจากการขนส่ง (Transporation) 

4.      ความสูญเสียเน่ืองจากการเคล่ือนไหว (Motion) 

5.      ความสูญเสียเน่ืองจากกระบวนการผลิต (Processing) 

6.      ความสูญเสียเน่ืองจากการรอคอย (Delay) 

7.      ความสูญเสียเน่ืองจากการผลิตของเสีย (Defect) 

แนวคิดการบริหารการจัดเพ่ือเพิม่ผลผลติโดยหลกัการ ECRS 

หลกัการ ECRS เป็นหลกัการท่ีประกอบดว้ย การกาํจดั (Eliminate) การรวมกนั (Combine) การจดัใหม่ 

(Rearrange) และ การทาํใหง่้าย (Simplify) ซ่ึงเป็นหลกัการง่ายๆ ท่ีสามารถใชใ้นการเร่ิมตน้ลดความสูญเปล่าหรือ 

MUDA ลงไดเ้ป็นอยา่งดีในองคก์รธุรกิจทัว่ไปจะสามารถแบ่งรูปแบบของกระบวนการหน่วยงานออกไดเ้ป็น 2 ส่วน

ใหญ่ๆ คือ ส่วนของงานโรงงานและส่วนของงานสนบัสนุน ทั้ง 2 ส่วนน้ีสามารถก่อใหเ้กิดความสูญเปล่าได ้ซ่ึงอธิบาย

เป็นตวัอยา่งไดด้งัน้ี ส่วนแรกคือส่วนของงานโรงงาน คือส่วนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการผลิตสินคา้ของบริษทั การลด

ความสูญเปล่าในการผลิตเป็นส่ิงจาํเป็นและควรใหค้วามสาํคญัเป็นอยา่งมาก เพราะความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนจะหมายถึง

ตน้ทุนของสินคา้ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน หากสามารถลดความสูญเปล่าลงไดก้็จะส่งผลใหป้ระหยดัตน้ทุนการผลิตลงดว้ย ผลท่ี

ตามมากคื็อมีความสามารถในการแข่งขนักบัคู่แข่งสูงข้ึนโดยแนวทางการลด MUDA ลงสามารถทาํไดโ้ดยใชห้ลกัการ 

ECRS ดงัน้ี 

การกาํจดั ( Eliminate ) หมายถึง การพิจารณาการทาํงานปัจจุบนัและทาํการกาํจดัความสูญเปล่าทั้ง 7 ท่ีพบในการผลิต

ออกไป คือการผลิตมากเกินไป การรอคอย การเคล่ือนท่ี/เคล่ือนยา้ยท่ีไม่จาํเป็น การทาํงานท่ีไม่เกิดประโยชน ์การเกบ็
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สินคา้ท่ีมากเกินไป การเคล่ือนยา้ยท่ีไม่จาํเป็น และ ของเสีย 

การรวมกนั ( Combine ) สามารถลดการทาํงานท่ีไม่จาํเป็นลงได ้โดยการพิจารณาวา่สามารถรวมขั้นตอนการทาํงานให้

ลดลงไดห้รือไม่  

การจดัใหม่( Rearrange ) คือ การจดัขั้นตอนการผลิตใหม่เพ่ือใหล้ดการเคล่ือนท่ีท่ีไม่จาํเป็น  

การทําให้ง่าย ( Simplify ) หมายถึง การปรับปรุงการทาํงานใหง่้ายและสะดวกข้ึน  

วธีิการศึกษา 

        ในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัมีวตัถุประสงค ์ในการลดของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการพ่นสี ซ่ึงเป็นการศึกษาเชิง

คุณภาพ ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงไดมี้การเลือกใชเ้คร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 2 วิธี ดงัน้ี คือการใชก้ารสมัภาษณ์และลงไปสาํรวจ

พ้ืนท่ีการปฏิบติังานจริงโดยการสมัภาษณ์จะทาํการสมัภาษณ์พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งเป็นจาํนวนทั้งหมด 8 คน และหลงัจาก

การสมัภาษณ์จะทาํการลงพ้ืนท่ีไปสาํรวจบริเวณพ้ืนท่ีการทาํงานเพ่ือศึกษาและเกบ็รวบขอ้มูลมาเพ่ือทาํการวิเคราะห์

ปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนจากกระบวนการพ่นสีโดยการวิเคราะห์กระบวนการทาํงาน โดยใชเ้คร่ืองมือ 5W1H เขา้มาช่วยในการ

วิเคราะห์เพ่ือแกปั้ญหาในกระบวนการท่ีทาํใหเ้กิดของเสียข้ึนตามหลกัทฤษฎี 7 waste และนาํเคร่ืองมือ ECRS เขา้มา

ช่วยในการแกปั้ญหาท่ีพบ 

ผลการศึกษา 

   จากการศึกษาโดยใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์กระบวนการและแผนผงัสาเหตุและผลพบวา่ปัญหาท่ีเป็นปัจจยัหลกั

ท่ีทาํให้เกิดของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการพ่นสีเกิดจากเร่ืองของฝุ่ นละอองและไฟฟ้าสถิต โดยการลงสํารวจพ้ืนท่ี

พบว่าบริเวณห้องพ่นสียงัขาดการทาํความสะอาดอย่างจริงจงัและการวิเคราะห์กระบวนการพบว่าปัญหาไฟฟ้าสถิต

เกิดข้ึนในกระบวนการเช็ดนํ้ายาโดยการเช็ดนํ้ายาและขดับนตวัวตัถุดิบทาํให้เกิดปรากฏการณ์ไฟฟ้าสถิตข้ึนซ่ึงไฟฟ้า

สถิตส่งผลใหฝุ้่ นละอองท่ีลอยตวัอยู่รอบวตัถุดิบจะทาํการดูดจบักนับนตวัวตัถุดิบระหว่างการพ่นสีได ้ดงันั้นผูวิ้จยัจึง

เลือกใชแ้นวคิด ECRS เขา้มาช่วยในการแกไ้ขปัญหาโดยจะใชใ้นส่วนของ การกาํจดั (Eliminate) เขา้มากาํจดัส่ิงท่ีส่งผล

ทาํใหเ้กิดของเสียตามทฤษฎี 7 waste และผูวิ้จยัไดก้าํหนดแนวทางแกไ้ขปัญไวด้งัน้ี 
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แนวทางเลือกที่ 1 ใชม่้านอากาศในการกาํจดัฝุ่ นก่อนเขา้พ้ืนท่ีเตรียมช้ินงานและหอ้งเช็ดนํ้ายาพร้อมกาํหนดวนัทาํความ

สะอาดใหญ่ภายในหอ้งพ่นสีและหอ้งเช็ดนํ้ายา 

แนวทาวเลือกที่ 2 ใชปื้นลมกาํจดัไฟฟ้าสถิต(Anti Static Gun)เป่าหลงัจากทาํการเช็ด 

แนวทางเลือกที่ 3 ใชเ้ครืองสลายประจุไฟฟ้าสถิต(Air Ionizer)มาติดท่ีหอ้ง Air Shower 

สรุปผลการศึกษา 

        จากสาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดของเสียข้ึนในกระบวนการพ่นเสียซ่ึงเกิดจากปัญหาในเร่ืองของเมด็ฝุ่ นและมีตวัแปรสาํคญั

ท่ีทาํใหเ้กิดปัญหาเมด็ฝุ่ นท่ีเกาะติดบนช้ินงานก็คือในเร่ืองของไฟฟ้าสถิต ดงันั้น ผูวิ้จยัเลือกใชแ้นวทางการถ่วงนํ้าหนกั

ของแต่ละทางเลือก เพ่ือเลือกแนวทางท่ีเหมาะสมในการแกไ้ขปัญหาและผูวิ้จยัขอเลือกแนวทางท่ี 3 โดยการใชร้ะบบ 

Air Ionizer เน่ืองจากท่ีจะสามารถแกไ้ขปัญหาไดต้รงจุดท่ีสุดและไม่ตอ้งเพ่ิมกระบวนการในการทาํงานซ่ึงแตกต่างกบั

แนวทางท่ี 2 ในการใชปื้นกาํจดัไฟฟ้าสถิตในการเป่าลมเพ่ือกาํจดัไฟฟ้าสถิตซ่ึงจะเป็นการเพ่ิมกระบวนการมาอีก 1  

กระบวนการทาํใหต้อ้งเพ่ิมระยะเวลาในการทาํงานแต่ละตวัเพ่ิมมากข้ึนและเม่ือเปรียบเทียบกบัแนวทางเลือกท่ี 1 แลว้ถา้

หลงัทาํความสะอาดแลว้ยงัมีฝุ่ นอยู่ภายในบริเวณหอ้งก็ยงัทาํใหมี้โอกาสเกิดปัญหาท่ีไฟฟ้าสถิตจะดูดฝุ่ นในบริเวณรอบ

ช้ินงานมาเกาะติดบนช้ินงานไดอ้ยู ่

 ข้อเสนอแนะ 

     นอกจากเร่ืองไฟฟ้าสถิตแลว้ผูบ้ริหารควรจะเนน้เร่ืองการทาํความสะอาดในหอ้งพ่นสีดว้ย ควรจะจดัทาํแผนความ

สะอาดใหญ่ทุกอาทิตยเ์พ่ือท่ีจะกาํจดัปัญหาในเร่ืองฝุ่ นละอองใหมี้จาํลดลงก็จะสามารถลดปัญหาฝุ่ นละอองท่ีจะเกิดข้ึน

ภายในหอ้งพ่นสีไดแ้ละควรมีการติดตั้งม่านอากาศ เช่นเดียวกบัแนวทางท่ี 1 ดว้ยเน่ืองจากม่านอากาศจะสามารถลดฝุ่ น

ละอองจากภายนอกท่ีจะเขา้มาในหอ้งพ่นสีได ้เพราะว่าในห้องพ่นสีมีการเขา้ออกอยู่เป็นประจาํดงันั้นฝุ่ นละอองจาก

ภายนอกจะเขา้มาในหอ้งพ่นสีไดซ่ึ้งหอ้งพ่นสีควรจะเป็นหอ้งท่ีปราศจากฝุ่ นละอองทั้งจากภายในและภายนอก และทาง

ผูบ้ริหารเองควรเขา้มาผลกัดนัให้พนักงานมีความตระหนกัถึงการรักษาความสะอาดของพนกังานสร้างจิตสํานึกให้
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พนักงานมีความรักสะอาด เพราะถา้ห้องสะอาดปราศจากฝุ่ นละอองก็จะสามารถแกไ้ขปัญหาของเสียท่ีเกิดข้ึนใน

กระบวนการสีท่ีมีปัจจยัมาจากเร่ืองปัญหาฝุ่ นละอองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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 “17 เคร่ืองมือนกัคิด” สถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ 

สุรพงษ ์ไพสิฐพฒันพงษ.์ 2562.  

“ส่งออกรถปี 62 ขยายตวัประมาณ 1-4 % เม่ือเทียบกบัปี61” หนงัสือพิมพฐ์านเศรษฐกิจ ฉบบั 6 – 9            

มกราคม 2562 

อรรถพล ฤทธิภกัดี.  2544.  “การปรับปรุงคุณภาพสาํหรับกระบวนการพ่นสีช้ินส่วนพลาสติกใน                                 

        อุตสาหกรรมรถยนต”์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ               

        ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
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ภาคผนวก 

Tabel 1 แสดงร้อยละของงานเสียท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการพ่นสี 

 

เดอืน จาํนวนงานทีผ่ลติ จาํนวนงานทีด่ ี จาํนวนงานทีเ่สยี เปอรเ์ซน็งานเสยี 

ม.ค. 78,835 67,630 11,205 14.21 

ก.พ. 114,974 99,841 15,133 13.16 

ม.ีค. 112,168 93,868 18,300 16.31 

เม.ย. 84,480 72,920 11,560 13.68 

พ.ค. 119,153 101,855 17,298 14.52 

ม.ิย. 124,907 103,414 21,493 17.21 

ก.ค. 156,239 119,535 36,704 23.49 

ส.ค. 154,328 112,397 41,931 27.17 

 

Tabel 2 แสดงประเภทของงานเสีย  
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Tabel 3 แสดงผลจากการเกบ็ขอ้มูลการสมัภาษณ์(พิจารณาจากคาํซํ้ า) 

ลาํดบั สาเหตุ จาํนวนคาํตอบ รายละเอยีดสาเหตุ 
1 ฝุ่ นละออง 7 มฝีุ่ นละอองกระจายอยูใ่นหอ้งพ่นส ี
2 เสน้ดา้ย 5 เกดิจากเสือ้ผา้ของพนกังานในหอ้งพ่นส ี

3 คน 4 พนกังานใหม่ทีเ่พิง่เขา้ยงัไม่มสีกลิเพยีงพอ 

4 สบีาง 2 เกดิจากพ่นสบีางเกนิไปทาํใหต้วัของสไีมต่ดิ

กบัเน้ือวตัถุดบิ 

5 สลีอก 2 เกดิจากการขดัวตัถุดบิไมด่ทีาํใหต้วัของสไีม่

ยดึเกาะกบัตวัวตัถุดบิ 

6 สไีหล 2 ปืนพ่นสแีละชิน้งานใกลก้นัเกนิไป 
 

Tabel 4 ตารางถ่วงน้ําหนกัของแต่ละแนวทาง 

เกณฑใ์นการ

พิจารณา 
น้ําหนัก 

แนวทางท่ี 1 แนวทางท่ี 2 แนวทางท่ี 3 

ใชม้่านอากาศและ

กาํหนดวนัทาํความ

สะอาด 

ใชปื้นกาํจดัไฟฟ้า

สถติ 
ใชร้ะบบ Air Ionizer 

RATE SCORE RATE SCORE RATE SCORE 

สามารถแกปั้ญหา

งานเสยีประเภท

เมด็ฝุ่ นบนชิน้งาน

ไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ 

0.5 6 3 8 4 8 4 

งบประมาณทีใ่ช ้ 0.3 9 2.7 8 2.4 7 2.1 

มคีวามสะดวกใน

การทาํงาน 
0.2 8 1.6 6 1.2 9 1.8 

รวม 1  7.3  7.6  7.9 
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Figure 1 แสดงแผนผงัสาเหตุและผล  
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ปัจจยัที่มีอทิธิพลต่ออตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

Factors influencing the exchange rate of the Thai baht against the US dollar 

 

พรไพลนิ กติติธร 

Phornpailin Kittithorn 

 

บทคัดย่อ 

 

 การวิจยัน้ีเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์ต่ออตัราแลกเปล่ียน

ระหว่างค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเก็บขอ้มูลจากตวัแปรตาม (Dependent variable : Y) คืออตัรา

แลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ และตวัแปรอิสระ (Independent variable : X) ดา้นเศรษฐกิจท่ี

คาดวา่จะมีอิทธิพลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหวา่งค่าเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ ไดแ้ก่ ความต่างของอตัราดอกเบ้ียให้

กูย้ืมระหว่างธนาคาร (Loan Interest rates between Banks Differences) ระยะเวลา 1 เดือน , ความต่างของอตัราเงิน

เ ฟ้อ  ( Inflation Rate Differences)  , ดุลบัญชี เ ดินสะพัด  (Current Account)  , มูล ค่ า กา ร ส่งออกสินค้า ไทย -

สหรัฐอเมริกา (Exports to USA) , เงินสํารองระหว่างประเทศโดยเปรียบเทียบ (Foreign exchange reserves หรือ 

Forex reserves)  และ หน้ีสาธารณะ (Public Debt) ของประเทศไทย โดยทาํการเก็บขอ้มูลของตวัแปรตามและตวั

แปรอิสระทั้งหมดเป็นรายเดือน โดยใชข้อ้มูลเป็นรายเดือนตั้งแต่ เดือนมกราคม 2550 ถึงเดือนธนัวาคม 2560 เป็น

จาํนวน 132 เดือน มาทาํการวิเคราะห์ดว้ยสมการถดถอยเชิงซอ้น 

 ผลการศึกษาพบว่า ดุลบญัชีเดินสะพดั (Current Account) มีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐฯ อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 และ หน้ีสาธารณะของประเทศไทย (Public Debt) , ความ

ต่างของอตัราเงินเฟ้อของไทย-สหรัฐ (Inflation Rate Differences) ,ความต่างของอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ระหว่าง

ธนาคาร (Loan Interest rates between Banks Differences)  ระยะเวลา 1 เดือน , มูลค่าการส่งออกไทย-สหรัฐฯ 

(Exports to USA) , เงินสํารองระหว่างประเทศโดยเปรียบเทียบ (Foreign exchange reserves หรือ Forex reserves) 

ไม่มีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 
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ABSTRACK 

 

 This research aims to study the relationship between various factors.  The economic relationship with the 

exchange rate between the baht and the US dollar By collecting data from dependent variables Is the exchange rate 

between the baht and the US dollar And independent variables Economic aspects that are expected to influence the 

exchange rate between the baht and the US dollar, i. e.  the difference between the interest rate on interbank loans, 

the period of 1 month, the difference in inflation, the current account balance, the value of Thai-US exports.  , 

Comparative international reserves and public debt of Thailand.  Using data of all dependent and independent 

variables on a monthly basis by using data on a monthly basis from January 2007 to December 2017 for 132 months 

to analyze by Multiple Regression Model. 

The study indicated that the current account balance affects the exchange rate of the baht to the US dollar. 

With statistically significant significance at 0.05 and the public debt of Thailand, the difference between the Thai-

US inflation rate , The difference between the interest rate of the interbank loan for a period of 1 month, the value 

of Thai-US exports, the international reserves compared without affecting the exchange rate, the baht per US dollar 

With statistically significant significance at 0.05 

 

บทนํา 

 

จากวิกฤตปัญหาเม่ือปี 2540 ส่งผลกระทบให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าอย่างรุนแรง ก่อให้เกิดการกูย้ืมเงินจาก

ต่างประเทศเพ่ิมข้ึนทั้ งของภาครัฐและภาคเอกชน เกิดภาระหน้ีส้ินและดอกเบ้ียท่ีต้องชําระของเงินกู้ยืมจาก

ต่างประเทศ  มีการไหลออกอยา่งต่อเน่ืองของเงินทุนและปัญหาดา้นเศรษฐกิจอ่ืน ๆ  การขาดสภาพคล่องของภาครัฐ

และภาคเอกชน บางธุรกิจมีการปิดกิจการลง รวมทั้งสถาบนัการเงินขาดดุลบญัชี ปัญหานกัลงทุนขาดความเช่ือมัน่

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งปัญหาการว่างงานของประชาชนมีมากข้ึน การอ่อนค่าของค่าเงินยงัส่งผล

กระทบไปยงัประเทศในแถบเอเชีย ความเสียหายดงักล่าวมีมูลค่าอย่างมหาศาล แต่มีเพียงเงินดอลล่าร์  ฮ่องกง และ

อ่ืน ๆ  ท่ีไม่ไดรั้บผลกระทบจากเหตุการวิกฤตทางการเงินน้ี  ประเทศไทยจึงมีการปรับเปล่ียนอตัราการแลกเปล่ียน

เงินตราจากระบบคงท่ีมาเป็นระบบลอยตวัแบบมีการจดัการ (Managed Float Exchange Rate) เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิด
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การผนัผวนจากอตัราการแลกเปล่ียนในอนาคต ป้องกนัไม่ใหเ้งินทุนระยะสั้นไหลเขา้หรือออกจากประเทศมากและ

เร็วเกินไป 

 ตามท่ีกล่าวมา  อตัราแลกเปล่ียนจึงมีบทบาทหน้าท่ี ท่ีมีความสําคญัทั้งต่อระบบเศรษฐกิจทางการเงิน

ภายในประเทศและระบบเศรษฐกิจทางการเงินของโลก โดยเฉพาะอตัราแลกเปล่ียนและอตัราดอกเบ้ีย ท่ีมีความ

สอดคลอ้งกบัสกุลเงินหลกั นัน่คือ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงเป็นค่าเงินหลกัท่ีสามารถใชไ้ดท้ัว่โลก ผูจ้ดัทาํจึงให้

ความสาํคญัในเร่ืองอตัราแลกเปล่ียนของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ือพฒันาระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศไทย

ใหพ้ร้อมรับต่อความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนัให้มีความเสถียรภาพและ

สอดคลอ้งกบัความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนดงักล่าว  ความสาํคญัน้ีผูจ้ดัทาํใหค้วามสนใจถึงการศึกษาอจัจยัท่ีมี

ผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหวา่งค่าเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ ถึงแนวคิดและทฤษฎีท่ีอธิบายกลไกลการปรับตวัของ

ปัจจยัต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจต่อการกาํหนดอตัราแลกเปล่ียน การศึกษาคน้ควา้งานวิจยัต่าง ท่ีเก่ียวขอ้ง เน้ือหาขอ้มูล

และแนวทางในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี การวิเคราะห์ถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจกบัอตัราแลกเปล่ียน และคน้ควา้หา

ความสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกนั บทสรุปและขอ้เสนอแนะ รวมทั้งปัญหาท่ีพบในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี 

Table 1 Currency distribution of global foreign market turnover. 

ท่ีมา : Triennial Central Bank Survey. Bank for International Settlements (BIS) 
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 ตารางท่ี 1 แสดงถึงผลการสาํรวจตั้งแต่ปี 1998 – 2013 ของ Bank for International Settlements (BIS) จดัทาํ

แบบสาํรวจการซ้ือขายสกุลเงินต่าง ๆ ทุก 3 ปีผลรวมของเงินแต่ละสกุลจะเท่ากบั 200 เปอร์เซ็นต ์จากตารางจะเห็น

ไดว้า่ สกลุเงินท่ีมีการหมุนเวียนสูงสุด คือ สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ  

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

การศึกษาคน้ควา้เร่ือง “ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ ” ผูศึ้กษาได้

คน้ควา้หาขอ้มูลโดยการนาํแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นขอ้มูลประกอบการนาํเสนอผลการศึกษา

คน้ควา้ เพ่ือให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ของการศึกษาตามท่ีไดก้าํหนดไว ้ทฤษฎีท่ีนาํมาประยุกตใ์ชใ้นการอธิบาย

เก่ียวกบัการกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนในการศึกษาคน้ควา้น้ีมีหลายแนวคิด หลายทฤษฎี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ทฤษฎีความเสมอภาคของอาํนาจซ้ือ ( Purchasing Power Parity : PPP ) 

 ทฤษฎีความเสมอภาคของอาํนาจซ้ือ (Purchasing Power Parity : PPP) Gustav Cassel กล่าววา่ ใน

จาํนวนเงินท่ีเท่ากนัควรซ้ือสินคา้ไดใ้นราคาท่ีเท่ากนัและจาํนวนท่ีเท่ากนั นัน่ก็หมายความว่า สินคา้ชนิดเดียวกนั

ขายในแต่ละประเทศ แต่ละสถานท่ี ราคาขายมีราคาท่ีเท่ากนั ในสกุลเงินเดียวกนั ซ่ึงแนวคิดในทฤษฎีความเสมอ

ภาคของอาํนาจซ้ือน้ีไดถู้กอธิบายไว ้(นิภาพร โชติพฤกษวนั , 2554) , (Gustav Cassel, 1918) 

มี 2 วิธี คือ 

1. ทฤษฎีความเสมอภาคของอํานาจซ้ือแบบสมบูรณ์ (The Absolute Purchasing Power Parity) นัก

เศรษฐศาสตร์ชาวสวีเดนช่ือ Gustov Cassel เป็นผูเ้สนอทฤษฎีความเสมอภาคของอาํนาจซ้ือแบบสมบูรณ์ข้ึนในปี 

ค.ศ. 1918 ซ่ึงพฒันามากจากกฎสินคา้ราคาเดียว ซ่ึงทฤษฎีน้ีอยูภ่ายใตส้มมติฐานวา่การคา้ขายระหวา่งประเทศมีการ

แข่งขนักนัอย่างสมบูรณ์ไม่มีตน้ทุนค่าขนส่งและการกีดกนัทางการคา้ เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือการกาํหนด ระดบัอตัรา

แลกเปล่ียนเสมอภาค (Exchange Rate Parity) ท่ีเหมาะสมระหว่างค่าเงินสกุลต่าง ๆ ในโลก มีหลกัการคาํนวณจาก

ราคาของสินคา้ชนิดเดียวกนัเป็นหลกั เงินสกุลทอ้งถ่ินหน่ึงหน่วยควรมีอาํนาจในการซ้ือสินคา้ท่ีเท่ากนัไม่ว่าจะนาํ

เงินไปใชใ้นประเทศใด จากหลกัการขา้งตน้น้ีทาํใหส้ามารถคาํนวณหาอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งสกุลเงินสองสกลุ 

2. ทฤษฎีความเสมอภาคของอาํนาจซ้ือแบบเปรียบเทียบ  ( The Relative Purchasing Power Parity ) 

วิธีน้ีจะแกไ้ขขอ้บกพร่องของทฤษฎีความเสมอภาคของอาํนาจซ้ือแบบสมบูรณ์เม่ือใชด้ชันีราคาเพ่ือแกข้อ้บกพร่อง

ของสินค้าหลายชนิดแล้วแต่ดัชนีราคาท่ีนํามาใช้ยงัมีส่วนประกอบของสินค้าท่ีแตกต่างกันอยู่และมีการให้

ความสําคญัของสินคา้ไม่เหมือนกนั อีกทั้งทฤษฎีความเสมอภาคของอาํนาจซ้ือแบบสมบูรณ์นั้นยงัไม่สามารถ
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นาํไปใช้พยากรณ์อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนไดดี้นักในทางปฏิบติั ดงันั้น

นกัวิชาการจึงพยายามท่ีจะจดัรูปแบบทฤษฎีความเสมอภาคของอาํนาจซ้ือให้อยู่ในรูปแบบของทฤษฎีความเสมอ

ภาคของอาํนาจซ้ือแบบเปรียบเทียบ หลกัการคือ “ ถา้ประเทศหน่ึงมีอตัราเงินเฟ้อท่ีมากกว่าอีกประเทศหน่ึงค่า

เงินตราของประเทศท่ีมีอตัราเงินเฟ้อสูงกว่าจะลดลงเม่ือเทียบกบัค่าเงินตราของประเทศท่ีมีอตัราเงินเฟ้อตํ่ากว่าเป็น

เปอร์เซ็นต์ท่ีคาํนวณออกมาเท่ากบัความแตกต่างของอตัราเงินเฟ้อระหว่าง 2 ประเทศนั้น ” ตามหลกัการขา้งตน้

สามารถแสดงความสมัพนัธ์ดงักล่าวโดยการคาํนวณตวัแปรต่าง ๆ 

ทฤษฎีฟิชเชอร์ ( The Fisher Effect ) 

Irving Fisher นกัเศรษฐศาสตร์ท่ีคิดคน้ทฤษฎีฟิชเชอร์ (The Fisher Effect) เพ่ือใชอ้ธิบายถึงความสมัพนัธ์ของความ

แตกต่างของอตัราดอกเบ้ียใน 2 ประเทศกบัอตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินตราทั้ง 2 สกุลเงินของ 2 ประเทศนั้นหาก

อตัราความแตกต่างของอตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นตวัเงินในประเทศเทียบกบัต่างประเทศเพ่ิมสูงข้ึน หรืออตัราดอกเบ้ีย

ภายในประเทศสูงกว่าอตัราดอกเบ้ียต่างประเทศมากข้ึน จะทาํใหอ้ตัราความแตกต่างของสกุลเงินในประเทศเทียบ

กบัต่างประเทศลดลง นัน่ก็หมายถึง การท่ีค่าเงินในประเทศลดลง ค่าเงินสกุลต่างประเทศเพ่ิมข้ึน โดยเปรียบเทียบ 

สรุปคือ เงินสกลุของประเทศท่ีมีอตัราดอกเบ้ียของสองประเทศต่างกนั จะทาํใหมี้เงินทุนเคล่ือนยา้ยจากประเทศท่ีมี

ดอกเบ้ียตํ่าไปสู่งประเทศท่ีมีดอกเบ้ียสูงเพ่ือแสวงหากาํไร แต่กาํไรในส่วนน้ีจะถูกหักลดด้วยค่าเงินสกุลของ

ประเทศท่ีมีอตัราดอกเบ้ียสูง เพ่ือทาํใหก้ารแสวงหากาํไรจากการเคล่ือนยา้ยเงินลงทุนลดลงหรือไม่เกิดข้ึน 

ทฤษฎีความเสมอภาคของดอกเบีย้ ( Interest Rate Parity Theory : IRP ) 

ทฤษฎีความเสมอภาคของอตัราดอกเบ้ีย แสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ีมีผลกระทบ

ต่อการกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกุลหน่ึงเม่ือเทียบกนักบัเงินอีกสกุลหน่ึง โดนผลตอบแทนท่ีไดรั้บจาก

เงินทุนในรูปแบบบญัชีเงินฝากจะข้ึนอยู่กบัปัจจยั 2 ปัจจยั คือ อตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียน IRP เป็นการ

เปรียบเทียบบญัชีเงินฝากในรูปแบบเงินฝากสองสกลุท่ีหากปัจจยัดา้นดอกเบ้ียทาํใหเ้กิดผลตอบแทนในรูปแบบของ

บญัชีเงินฝากนั้นแตกต่างกนัแลว้จะทาํใหเ้กิดการไหลของเงินทุนสกุลเงินหน่ึงท่ีใหผ้ลตอบแทนนอ้ยไปยงัอีกสกุล

เงินหน่ึงท่ีมีผลตอบแทนท่ีมากกว่า จนกระทัง่ผลตอบแทนของเงินสองสกุลน้ีจะเท่ากนั โดยค่าของเงินสกุลหน่ึงท่ี

ใหผ้ลตอบแทนตํ่ากวา่จะอ่อนค่าลงจนเขา้สู่ระดบัท่ีมีความเสมอภาคของอตัราดอกเบ้ียนัน่เอง 

ทฤษฎีผลกระทบระหว่างประเทศแบบฟิชเชอร์ ( The International Fisher Effect ) 

 ทฤษฎีผลกระทบระหว่างประเทศแบบฟิชเชอร์ (The International Fisher Effect) ไดถู้กพฒันามาจากการ

เช่ือมโยงทฤษฎีฟิชเชอร์กบัทฤษฎีความเสมอภาคของอาํนาจซ้ือโดยการเปรียบเทียบ อาศยัความต่างของอตัราเงิน

เฟ้อระหวางประเทศสองประเทศเป็นตวักลาง โดยแนวคิดทฤษฎีน้ีไดแ้สดงความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราดอกเบ้ียและ

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ โดยหลกัการไดก้ล่าวไวว้่า “ ความแตกต่างของอตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นตัวเงิน 
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(Nominal Interest Rate) ในตลาดเงิน 2 ประเทศจะเท่ากบัเปอร์เซ็นตข์องการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนระหวา่ง

เงินสองสกลุนั้น แต่มีเคร่ืองหมายหรือทิศทางตรงกนัขา้มกนั ” ดงันั้นการทาํ Arbitrage ระหวา่งตลาดเงินในรูปแบบ

ของการไหลของเงินทุนจะทาํใหค้วามแตกต่างของอตัราดอกเบ้ีย 2 ประเทศน้ีนั้นเป็นตวัพยากรณ์ท่ีไม่มีการลาํเอียง

กบัการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนแบบทนัทีในอนาคต อย่างไรก็ตามเง่ือนไขน้ีไม่ไดห้มายความว่าความ

แตกต่างของอตัราดอกเบ้ียนั้นเท่ียงตรงมาก แต่หมายความว่าการผิดพลาดในการพยากรณ์จะหกัลบกนัไปเม่ือเวลา

ผ่านไป จากทฤษฎีผลกระทบระหว่างประเทศแบบฟิชเชอร์ (The International Fisher Effect) สกุลเงินท่ีมีอตัรา

ดอกเบ้ียท่ีตํ่ากวา่โดยเปรียบเทียบจะมีแนวโนม้ท่ีจะแข็งค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัสกลุเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียท่ีสูงกวา่ เหตุผล

มาจากมุมมองของนกัลงทุนหากสกลุเงินของประเทศท่ีจะไปลงทุนมีแนวโนม้อ่อนค่าลง นกัลงทุนยอ่มเรียกร้องการ

ชดเชยจากผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราในรูปของอตัราดอกเบ้ียท่ีสูงกว่าเปรียบเทียบเพ่ือให้

ไดรั้บอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงเท่ากบัการไปลงทุนในประเทศท่ีมีแนวโนม้ท่ีค่าเงินจะแข็งข้ึน (ภาคิน จิตโภค

เกษม , 2550) , (ชนะโชค ศรีพุ่มไข่ , 2559) 

การส่งผ่านของการเปลีย่นแปลงในอตัราแลกเปลีย่น ( Exchange Rate Pass-Through : ERPT ) 

 นกัเศรษฐศาสตร์ทางดา้นการเงินระหวา่งประเทศไดน้าํการศึกษาเพ่ืออธิบายถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งราคา

สินคา้กบัอตัราแลกเปล่ียนตั้งแต่ปีทศวรรษท่ี 1980 และไดมี้การตั้งรูปแบบความสัมพนัธ์ดงักล่าวว่าทฤษฎีการ

ส่งผ่านของการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Pass-Through : ERPT) ท่ีไดมี้การอธิบายว่าการ

ส่งผ่านของการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนหมายถึงระดบัการเปล่ียนแปลงราคาสินคา้นาํเขา้และส่งออกเป็น

ผลมาจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนโดยอตัราการเปล่ียนแปลงของราคานั้นเรียกอีกอย่างว่าการส่งผ่าน 

ซ่ึงเกิดไดท้ั้งแบบสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ โดยการส่งผา่นอตัราแลกเปล่ียนแบบสมบูรณ์ คือ การตอบสนองของการ

เปล่ียนแปลงราคาสินคา้ 1 หน่วย ท่ีผลจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน 1 หน่วย แต่ในความจริงท่ีเกิดข้ึนนั้นผู ้

นาํเขา้สินคา้จะมีการบวกส่วนเพ่ิมกาํไรจากสินคา้ท่ีไดน้าํเขา้มาและนาํไปผลิตเพ่ือขายต่อใหก้บัผูบ้ริโภคในประเทศ

หรือลดราคาสินคา้ในประเทศลงมากกว่า 1 หน่วยทาํให้การส่งผ่านอตัราแลกเปล่ียนต่อระดบัราคาสินคา้นั้นไม่

สมบูรณ์ หรือการตอบสนองของราคาสินคา้จากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน 1 หน่วยนั้น เปล่ียนแปลงมากกว่า

หรือนอ้ยกว่า 1 หน่วยหรือเรียกว่าการส่งผ่านอตัราแลกเปล่ียนแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete Exchange Rate Pass-

though) การส่งผ่านของอตัราแลกเปล่ียนจะเป็นไปอย่างสมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ถา้ราคาในสกุลเงินดอลลาร์

สหรัฐฯ ลดลงนอ้ยกว่าอตัราลดลงของอตัราแลกเปล่ียน การส่งผ่านของอตัราแลกเปล่ียนจะเป็นแบบไม่สมบูรณ์ 

การส่งผา่นของอตัราแลกเปล่ียนท่ีไม่สมบูรณ์เป็นสาเหตุท่ีทาํใหด้ชันีอตัราแลกเปล่ียนท่ีแทจ้ริงของประเทศไม่อยู ่ณ 

จุดเสมอภาคตาม PPP ท่ีระดบั 100 โดยท่ีการส่งผา่นท่ีลดลงอาจเกิดจากการเพ่ิมกาํไรใหม้ากข้ึนหรือการเพ่ิมข้ึนของ

ตน้ทุนการผลิต แนวคิดเร่ืองอุปสงคข์องความยืดหยุ่นของราคา (Price Elasticity of Demand) จะมีส่วนช่วยในการ

กาํหนดระดบัของการส่งผ่านการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนให้อยู่ในระดบัท่ีตอ้งการดอกเบ้ียท่ีสูงกว่าโดย
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เปรียบเทียบเพ่ือใหไ้ดรั้บอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงเท่ากบัการไปลงทุนในประเทศท่ีมีแนวโนม้คาดวา่ค่าเงินจะแข็ง

ข้ึน การวิจยัการส่งผ่านของการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนจะมุ่งไปท่ีการศึกษาการปรับตวัของราคาต่อการ

เปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งประเทศผูน้าํเขา้สินคา้และประเทศผูส่้งออกสินคา้ (ชนะโชค ศรีพุ่มไข่ , 2559) 

, (ชุรีพร เจ๊ียบนา ,2549) 

 

วธีิการศึกษา 

 

การศึกษาเชิงปริมาณและใช้วิธีทางเศรษฐมิติในการศึกษา โดยใช้สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple 

Regression) เพ่ือนาํมาประมาณการค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปรตาม ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด 

(Ordinary Least Squares : OLS) เพ่ือคาํนวณค่าทางสถิติและหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ ท่ีมีผลต่ออตัรา

แลกเปล่ียนระหวา่งค่าเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ 

 

ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

จากผลการทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis)  พบว่า ดุลบญัชีเดินสะพดั (Current Account) มีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 และ หน้ีสาธารณะของประเทศไทย (Public Debt) , ความต่างของ

อตัราเงินเฟ้อของไทย-สหรัฐ (Inflation Rate Differences) ,ความต่างของอตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ะหว่างธนาคาร (Loan 

Interest rates between Banks Differences)  ระยะเวลา 1 เดือน , มูลค่าการส่งออกไทย-สหรัฐฯ (Exports to USA) , 

เงินสํารองระหว่างประเทศโดยเปรียบเทียบ (Foreign exchange reserves หรือ Forex reserves) ไม่มีผลต่ออตัรา

แลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 

 

 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 998



สรุปผลการศึกษา 

 

ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ 

ดุลบญัชีเดินสะพดั (Current Account) 

 จากการศึกษาค้นควา้อิสระคร้ังน้ีพบว่า ดุลบัญชีเดินสะพดั (Current Account) มีผลต่ออตัรา

แลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสําคญั 5% โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ 

เท่ากบั 0.15244 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนั เพราะว่า ดุลบญัชีเดินสะพดัแสดงถึงเงินท่ีไหลเขา้ ไหลออกของประเทศ มา

จากการซ้ือ การขาย สินคา้และบริการของประเทศ  ตามทฤษฎีการส่งผา่นของการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียน 

(Exchange Rate Pass-Through : ERTP) ท่ีไดมี้การอธิบายว่าการส่งผ่านของการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียน

หมายถึงระดบัการเปล่ียนแปลงราคาสินคา้นาํเขา้และส่งออกเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนและ

ทฤษฎีความเสมอภาคของอาํนาจซ้ือ (Purchasing Power Parity : PPP) ท่ีกลาวว่า จาํนวนเงินท่ีเท่ากนัควรซ้ือสินคา้

ไดใ้นราคาท่ีเท่ากนัและจาํนวนท่ีเท่ากนั นัน่ก็หมายความว่า สินคา้ชนิดเดียวกนัขายในแต่ละประเทศ แต่ละสถานท่ี 

ราคาขายมีราคาท่ีเท่ากนั ในสกุลเงินเดียวกนั ดงันั้นแลว้เม่ือดุลบญัชีเดินสะพดัมีการเคล่ือนไหว จึงส่งผลต่ออตัรา

แลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ไปดว้ยเช่นกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วารุณี แพงพงค ์(2558) 

 

ปัจจยัท่ีมีไม่ผลต่ออตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ 

ความต่างของอัตราดอกเบ้ียให้กู ้ยืมระหว่างธนาคาร (Loan Interest rates between Banks Differences) 

ระยะเวลา 1 เดือน  

จากการศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีพบวา่ ความต่างของอตัราดอกเบ้ียใหกู้ย้ืมระหวา่งธนาคาร (Loan Interest 

rates between Banks Differences) ระยะเวลา 1 เดือน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 5% โดยมีค่า

สัมประสิทธ์ิ เท่ากบั -0.305276 จากทฤษฎีฟิชเชอร์ (The Fisher Effect) กล่าวว่า เงินสกุลของประเทศท่ีมีอตัรา

ดอกเบ้ียของสองประเทศต่างกนั จะทาํใหมี้เงินทุนเคล่ือนยา้ยจากประเทศท่ีมีดอกเบ้ียตํ่าไปสู่งประเทศท่ีมีดอกเบ้ีย

สูงเพ่ือแสวงหากาํไร แต่กาํไรในส่วนน้ีจะถูกหกัลดดว้ยค่าเงินสกุลของประเทศท่ีมีอตัราดอกเบ้ียสูง เพ่ือทาํใหก้าร

แสวงหากาํไรจากการเคล่ือนยา้ยเงินลงทุนลดลงหรือไม่เกิดข้ึน ดงันั้นความต่างของอตัราดอกเบ้ียให้กูย้ืมระหว่าง

ธนาคาร (Loan Interest rates between Banks Differences) ระยะเวลา 1 เดือน จึงไม่ส่งผลต่ออตัราแลกเปล่ียนค่าเงิน

บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ เยน็จิตร ชองวงคห์ลา้ (2556) 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 999



 

ความต่างของอตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate Differences) 

จากการศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีพบว่า ความต่างของอตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate Differences) อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสําคญั 5% โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั -0.00369483 ซ่ึงตามทฤษฎีอาํนาจซ้ือเสมอ

ภาคแบบเปรียบเทียบกล่าวว่า ถา้ประเทศหน่ึงมีอตัราเงินเฟ้อท่ีมากกว่าอีกประเทศหน่ึงค่าเงินตราของประเทศท่ีมี

อตัราเงินเฟ้อสูงกว่าจะลดลงเม่ือเทียบกบัค่าเงินตราของประเทศท่ีมีอตัราเงินเฟ้อตํ่ากว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ท่ีคาํนวณ

ออกมาเท่ากบัความแตกต่างของอตัราเงินเฟ้อระหวา่ง 2 ประเทศนั้น อตัราเงินเฟ้อจะเปล่ียนไปตามสภาวะเศรษฐกิจ

แต่จะมีรัฐบาลและธนาคารกลางเขา้มาควบคุมโดยใชน้โยบายการเงิน ดงันั้น อตัราเงินเฟ้อ จึงไม่ส่งผลต่ออตัรา

แลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ  

 

มูลค่าการส่งออกไทย-สหรัฐฯ (Exports to USA) 

จากการศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีพบว่า มูลค่าการส่งออกไทย-สหรัฐฯ (Exports to USA) อย่างมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบันัยสําคัญ 5% โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากับ 0.2732 จากทฤษฎีความเสมอภาคของอาํนาจซ้ือ 

(Purchasing Power Parity : PPP) Gustav Cassel กล่าวว่า ในจาํนวนเงินท่ีเท่ากนัควรซ้ือสินคา้ไดใ้นราคาท่ีเท่ากนั

และจาํนวนท่ีเท่ากนั นัน่ก็หมายความว่า สินคา้ชนิดเดียวกนัขายในแต่ละประเทศ แต่ละสถานท่ี ราคาขายมีราคาท่ี

เท่ากนั ในสกุลเงินเดียวกนั และการแทรกแซงจากรัฐบาลโดยการใชน้โยบายการเงินส่งผลให้อตัราแลกเปล่ียน

ระหว่างค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ  เม่ือเทียบกบัราคาสินคา้ท่ีส่งออกใหก้บัต่างประเทศมีการส่งผา่นของ

อตัราแลกเปล่ียนค่อนขา้งตํ่าและไม่สมบูรณ์ ตามทฤษฎีการส่งผ่านของการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียน 

(Exchange Rate Pass-Through : ERTP) ท่ีไดมี้การอธิบายว่าการส่งผ่านของการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียน

หมายถึงระดบัการเปล่ียนแปลงราคาสินคา้นาํเขา้และส่งออกเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียน

ดงันั้น มูลค่าการส่งออกไทย-สหรัฐฯ จึงไม่ส่งผลต่ออตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัผลการศึกษาของ นิภาพร โชติพฤกษวนั (2554) 

 

เงินสาํรองระหวา่งประเทศโดยเปรียบเทียบ (Foreign exchange reserves หรือ Forex reserves) 

จากการศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีพบว่า เงินสํารองระหว่างประเทศโดยเปรียบเทียบ (Foreign exchange 

reserves หรือ Forex reserves) อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 5% โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 0.0844 

เน่ืองดว้ยเงินสํารองระหว่างประเทศข้ึนอยู่กบัการขาดดุลและเกินดุลของบญัชีเงินทุนและบญัชีเดินสะพดัของ

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 1000



ประเทศ อีกทั้งยงัรวมถึงการท่ีธนาคารกลางกาํหนดนโยบายอตัราแลกเปล่ียนดว้ย ซ่ึงระบบอตัราแลกเปล่ียนท่ี

ต่างกนันั้น ดุลการชาํระเงินท่ีเปล่ียนไปก็ไม่ส่งผลต่ออตัราแลกเปล่ียนดว้ย ดงันั้นแลว้เงินสํารองระหว่างประเทศ

โดยเปรียบเทียบ ไม่ส่งผลต่ออตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

 

หน้ีสาธารณะ (Public Debt) ของประเทศไทย 

จากการศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีพบวา่ หน้ีสาธารณะ (Public Debt) ของประเทศไทย 

อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 5% โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ เท่ากบั 0.00228668 จากภาพรวมทาง

เศรษฐกิจทัว่โลกมีการชะลอตวัจากผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจกรีซ และ EU  เช่นน้ีแลว้ทาํใหน้กัลงทุนเกิดความไม่

มัน่ใจท่ีจะลงทุน จึงชะลอการลงทุน หน้ีสาธารณะเป็นเพียงส่วนหน่ึงท่ีนกัลงทุนใชเ้ป็นปัจจยัในการลงทุนเท่านั้น 

ยงัคงมีปัจจยัอ่ืน ๆอีก ท่ีนกัลงทุนจะนาํมาพิจารณา ดงันั้น หน้ีสาธารณะจึงไม่ส่งผลต่ออตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาท

ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

1. การศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ีเป็นการนาํเอาขอ้มูลจากอดีตมาทาํการศึกษา ดงันั้นแลว้ผลจากการศึกษาท่ีได ้

หากจะนาํขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ ไปใชจึ้งตอ้งระมดัระวงั

เน่ืองดว้ยเหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบนัไม่ไดบ่้งบอกถึงเหตุการณ์ในอนาคต ซ่ึงเหตุการณ์ในอนาคตอาจจะมีการ

เปล่ียนแปลงอยา่งคาดไม่ถึงได ้ทั้งในเร่ืองของสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และความเป็นอยูท่ี่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

2. การศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ี เป็นการนาํเอาขอ้มูลรายเดือนตั้งแต่ มกราคม 2550 – ธนัวาคม 2560 จึงทาํใหไ้ม่

ทราบถึงช่วงเวลาก่อนหนา้ ดว้ยเหตุน้ีอาจจะทาํให้ไม่สามารถอธิบายถึงทศทางความสัมพนัธ์ในการศึกษาคร้ังน้ี

ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนัไดท้ั้งหมด 

3. ผลการวิเคราะห์คร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ หากนกัลงทุนหรือผูท่ี้ตอ้งการใชข้อ้มูลในการศึกษา

คน้ควา้คร้ังน้ี ควรวิเคราะห์จากขอ้มูลเชิงคุณภาพร่วมดว้ย เพ่ือความแม่นยาํท่ีมากข้ึน 

 

 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 1001
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การประเมินคุณสมบัตขิองทีมทีม่ีประสิทธิผล ปัจจยัที่ส่งเสริมกระบวนการทํางานเป็น

ทีมและปัจจยัประสิทธิผลของทีมของห้างหุ้นส่วนจาํกดัสินทวขีนส่ง (1994) จงัหวดั

ขอนแก่น 
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 บทคดัย่อ  
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาคุณสมบติัของทีมท่ีมีประสิทธิผล 2) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งเสริม

กระบวนการทาํงานเป็นทีม  3) เพ่ือศึกษาปัจจยัประสิทธิผลของทีมของห้างหุ้นส่วนจาํกดัสินทวีขนส่ง (1994) 

จังหวดัขอนแก่น 4) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติของทีมท่ีมีประสิทธิผลกับปัจจัยท่ีส่งเสริม

กระบวนการทํางานเป็นทีม และกับปัจจัยประสิทธิผลของทีม และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีส่งเสริม

กระบวนการทาํงานเป็นทีมกบัปัจจยัประสิทธิผลของทีม โดยวิธีการศึกษาใชแ้บบสอบถามซ่ึงดดัแปลงจาก Team 

Diagnostics Survey โดยใช ้กบัพนกังานในทีม ทั้งหมด จาํนวน 65 คน ผลการศึกษาพบวา่ พนกังานประเมินว่าทีมมี

คุณสมบัติของทีมท่ีมีประสิทธิผล มีปัจจัยท่ีส่งเสริมกระบวนการทาํงานเป็นทีมและเป็นทีมท่ีมีประสิทธิผล 

คุณสมบติัของทีมท่ีมีประสิทธิผลไม่มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัท่ีส่งเสริมกระบวนการทาํงานเป็นทีม และต่อปัจจยั

ประสิทธิผลของทีมแต่ปัจจยัย่อยดา้นกลยุทธ์และองค์ความรู้ในปัจจยัท่ีส่งเสริมกระบวนการทาํงานเป็นทีมมี

ความสมัพนัธ์ต่อปัจจยัประสิทธิผลของทีม 

 

คาํสาํคัญ: คุณสมบัติของทีมท่ีมปีระสิทธิผล ปัจจัยท่ีส่งเสริมกระบวนการทาํงานเป็นทีม ประสิทธิผลของทีม, หจก.

สินทวีขนส่ง (1994),  

 

Abstract 

 The objectives of this research were to study 1)  the features of team effectiveness, 2)  the task process 

recourses 3)  the criteria of team effectiveness and 4)  the relationships between the features of team effectiveness 

with the task process recourses and the criteria of team effectiveness and the relationship between the task process 

recourses with the criteria of team effectiveness of the team of Sinthavee Transport ( 1994)  Ltd.  Khon Kaen 

Province. Questionnaires adapted from Team Diagnostics Survey were used with all of the 65 staffs of the company 
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team.  Results found that the company team have the features of team effectiveness, the task process recourses and 

they were in line with the criteria of team effectiveness.  There were no relationships between the features of team 

effectiveness with the task process recourses and the criteria of team effectiveness but there were relationships 

between the two items of the task process recourses with the criteria of team effectiveness.  The two items were 

strategy and knowledge. 

 

Keywords: Features of Team Effectiveness, Task Process Recourses, Team Effectiveness, Sinthavee Transport 

(1994) Ltd 
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1. บทนํา 

 การศึกษาเก่ียวกับทีมภายในองค์การไดรั้บความสนใจเพ่ิมข้ึนอย่างมากจากอดีตจนถึงปัจจุบันโดยมี

องคก์ารชั้นนาํของโลก เช่น องคก์ารอนามยัโลก World Health Organization (WHO) ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการสร้าง

ทีมท่ีประสบความสาํเร็จ (Successful Team Building) โดยการนาํเคร่ืองมือ Team building (WHO, 2007) มาปรับใช้

ในองคก์าร ทั้งน้ีเป็นผลมาจากการใหค้วามสาํคญัขององคก์ารต่อการนาํทีมมาใชมี้เพ่ิมข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ทาํงานและตอบสนองต่อความทา้ทายจากสภาพการแข่งขนั ความตอ้งการปรับตวัเพ่ือสร้างความยืดหยุ่นของ

องค์การ ซ่ึงเหตุผลสําคญัท่ีทาํให้องค์การต่าง ๆ พยายามนาํทีมเขา้มาใชเ้พราะทีมสามารถสร้างความผลงานได้

มากกว่าการทาํงานเพียงคนเดียว โดยทีมช่วยใหส้ามารถทาํการตดัสินใจไดอ้ย่างรอบคอบมากกว่าทาํโดยคนใดคน

หน่ึง และทีมสามารถขยายทกัษะและประสบการณ์ในการแกปั้ญหาเพ่ิมมากข้ึน ยิ่งไปกวา่นั้น เม่ือทีมตอ้งดาํเนินการ

ต่อปัญหาใด ๆ ก็ตาม สมาชิกภายในทีมจะมีการหาทางออกของปัญหาร่วมกัน ทีมท่ีมีประสิทธิผลด้านการ

ปฏิบติังานสูงจะช่วยใหอ้งคก์ารสามารถเจริญเติบโตภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีมีการแข่งขนัสูงไดโ้ดยท่ีองคก์ารส่วน

ใหญ่นาํรูปแบบทีมทาํงานมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเพ่ิมประสิทธิภาพภายในการทาํงาน 

  การก่อสร้างเป็นกิจกรรมท่ีเกิดจากความร่วมมือโดยการรวบรวมความรู้และประสบการณ์ของแต่ละบุคคน

เขา้ดว้ยกนั เพียงแค่การจบัคนท่ีมีคุณสมบติัท่ีตอ้งการมารวมกนันั้น อาจจะยงัไม่สามารถมัน่ใจไดว้า่พวกเขาจะเป็น

ทีมงานท่ีมีประสิทธิผลและสามารถปฏิบติังานไดส้าํเร็จ (Eclipse Research Consultants) บริษทัก่อสร้างขนาดใหญ่

ทุกแห่งมีทีมท่ีแข็งแกร่ง มีการประสานงานและกระบวนการทํางานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ จนทําให้เกิด

ประสิทธิผลของทีม (Team Effectiveness) หจก. สินทวีขนส่ง (1994) ท่ีเร่ิมตน้จากผูรั้บเหมาทัว่ไปรายเล็กๆใน

จงัหวดัขอนแก่น ในช่วงแรกลกัษณะงานท่ีรับจะเป็นงานขนส่งว่ิงวสัดุ ขุดลอก ขุดเหว่ียง และถมท่ี ซ่ึงเป็นงาน

เอกชนเป็นส่วนใหญ่ ต่อมาจึงเร่ิมเขา้มารับงานราชการของกรมต่างๆ โดยเร่ิมจากงาน อบต. อบจ. กรมทางหลวง

ชนบท กรมทางหลวง และกรมชลประทาน ตามลาํดบั และจากผลงานและประสบการณ์ทาํงานท่ีผ่านมาหลาย

รูปแบบเป็นระยะเวลานาน ทาํใหห้จก.สินทวีขนส่ง (1994) เติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง ดว้ยจาํนวนพนกังานท่ีเพ่ิมมาก

ข้ึน ปัญหาท่ีเพ่ิมมากข้ึนในสภาวะการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน การท่ีจะทาํงานใหไ้ดต้ามเป้าหมายท่ีวางไวจึ้งเป็นไปไดย้าก

และซบัซอ้นมากข้ึน ดงันั้นหากทีมของหจก.สินทวีขนส่ง (1994) เป็นทีมท่ีมีประสิทธิผลแลว้ก็จะสามารถทาํงาน

แลว้เสร็จไดอ้ยา่งมีคุณภาพโดยใชต้น้ทุนตํ่าและเวลาลดนอ้ยลง สามารถพฒันาการทาํงานเป็นทีมและตวับุคลการให้

มีประสิทธิภาพท่ีดียิ่งข้ึน และยงัทาํให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างพนกังานและองค์กร แมจ้ะเป็นเพียงห้างท่ีมี

ขนาดกลางแต่เลง็เห็นถึงความสาํคญัของการทาํงานเป็นทีมและประสิทธิผลของทีมเช่นกนั เพ่ือทาํใหห้จก.สินทวี

ขนส่ง (1994) เติบโตอย่างมัน่คง จากการศึกษาเร่ืองการทาํงานเป็นทีม พบว่างานวิจยัส่วนใหญ่จะศึกษาปัจจยัการ

ทาํงานเป็นทีม และปัจจยัประสิทธิผลของทีม ซ่ึงมีหลากหลายแนวคิด ดงันั้นผูศึ้กษาจึงไดเ้ลือกใช้แนวคิดของ 

Hackman  and Wageman (2005) และสร้างเคร่ืองมือวดัคุณสมบัติของทีมท่ีมีประสิทธิผล ปัจจัยท่ีส่งเสริมการ

ทาํงานเป็นทีม ปัจจยัประสิทธิผลของทีม โดยดดัแปลงจาก Team Diagnostic Survey (TDS) ดงันั้นจึงเป็นท่ีมาของ

วตัถุประสงคข์องการศึกษาน้ี คือ 1) เพ่ือศึกษาคุณสมบติัของทีมท่ีมีประสิทธิผลของหา้งหุน้ส่วนจาํกดัสินทวีขนส่ง 

(1994) จงัหวดัขอนแก่น 2) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งเสริมกระบวนการทาํงานเป็นทีมของหา้งหุน้ส่วนจาํกดัสินทวีขนส่ง 

(1994) จงัหวดัขอนแก่น  3) เพ่ือศึกษาปัจจยัประสิทธิผลของทีมของหา้งหุน้ส่วนจาํกดัสินทวีขนส่ง (1994) จงัหวดั

ขอนแก่น 4) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณสมบัติของทีมท่ีมีประสิทธิผลกบัปัจจยัท่ีส่งเสริมกระบวนการ
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ทาํงานเป็นทีม คุณสมบติัของทีมท่ีมีประสิทธิผลกบัปัจจยัประสิทธิผลของทีม และปัจจยัท่ีส่งเสริมกระบวนการ

ทาํงานเป็นทีมกบัปัจจยัประสิทธิผลของทีมของหา้งหุน้ส่วนจาํกดัสินทวีขนส่ง (1994) จงัหวดัขอนแก่น 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดเร่ือง ทมีทีม่ีประสิทธิผล (Team Effectiveness) 

 ในปี 1993 Katzenbach and Smith กล่าวไวว้่า การสร้างทีมท่ีมีประสิทธิผลมีขอ้กาํหนดดงัน้ี ควรมีขนาด

เลก็แต่เพียงพอในจาํนวนสมาชิก ทกัษะเสริมท่ีเพียงพอ จุดประสงคท่ี์มีความหมายอย่างแทจ้ริง เป้าหมายท่ีชดัเจน

และเจาะจง กาํหนดวิธีการทาํงานแนวทางท่ีชดัเจนในการไปสู่เป้าหมาย (Mathieu, 2008) 

 ในปี 1994 Woodcock and Francis กล่าวไวว้่า ทีม คือ กลุ่มบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กนั ท่ีมีวตัถุประสงค์

ร่วมกนั มีเป้าหมายร่วมกนั แต่ละคนมุ่งสู่ความสาํเร็จ มีการทาํงานร่วมกนั มีการแบ่งปันความรับผิดชอบและมีการ

ใหอ้าํนาจในการตดัสินใจแต่ละคนอยา่งเตม็ท่ี (รณกร สุวรรณกลาง, 2014) 

 ในปี 2001 La Fasto ไดใ้หนิ้ยามไวว้่า พลวตัหา้ประการท่ีเป็นพ้ืนฐานของทีมความสาํเร็จ ประการแรกคือ

การเป็นสมาชิกของทีม ทีมท่ีประสบความสําเร็จนั้นประกอบไปด้วยกลุ่มของบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงมี

ประสบการณ์มีความสามารถในการแกปั้ญหาปัญหาและการกระทาํท่ีมุ่งเนน้ ประการท่ีสองคือความสัมพนัธ์ของ

ทีมซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัความสามารถของสมาชิกในทีมท่ีจะใหแ้ละรับขอ้เสนอแนะ พลวตัท่ีสามคือการแกปั้ญหาของ

ทีมหมายความว่าประสิทธิผลของทีมข้ึนอยู่กบัระดบัของการมุ่งเนน้และความชดัเจนของเป้าหมายของทีม ส่ีคือ

ความเป็นผูน้าํของทีม ความเป็นผูน้าํของทีมท่ีมีประสิทธิภาพข้ึนอยู่กบัความสามารถในการเป็นผูน้าํ ผูน้าํท่ีมี

ความสามารถมุ่งเนน้ไปท่ีเป้าหมายสร้างบรรยากาศการทาํงานร่วมกนัสร้างความมัน่ใจให้กบัทีม สมาชิกกาํหนด

ลาํดบัความสาํคญัแสดงใหเ้ห็นถึง "ความรู้" ท่ีเพียงพอและจดัการประสิทธิภาพผ่านขอ้เสนอแนะ สภาพแวดลอ้ม

ขององคก์รเป็นพลวตัท่ีหา้ของความสาํเร็จของทีมและเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศและวฒันธรรมขององค์กรท่ีนาํไปสู่

พฤติกรรมของทีม (Fapohunda, 2013) 

 Wagement et al (2005) ได้ศึกษาการพัฒนาแบบสํารวจการวินิจฉัยของทีม Team Diagnostics Survey 

(TDS) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือสําหรับใช้ในการวินิจฉัยจุดแข็งและจุดอ่อนของทีมงานและสําหรับการวิจัยเก่ียวกับ

พฤติกรรมและประสิทธิภาพของทีม กรอบเง่ือนไข TDS 6 กรอบงาน TDS ระบุ 6 เง่ือนไข 3 ส่ิงจาํเป็น ทีมจริง 

จุดประสงคท่ี์น่าสนใจ และคนท่ีเหมาะสมและ 3 การเปิดใชง้าน โครงสร้างเสียง บริบทสนบัสนุน การฝึกสอนของ

ทีม ท่ีเพ่ิมโอกาสของทีมท่ีมีประสิทธิภาพสูง แบบจาํลองน้ียงัระบุกระบวนการทาํงานหลกั 3 อย่าง ความพยายาม 

กลยุทธ์ ความรู้และทกัษะ ซ่ึง 6 เง่ือนไขมีผลต่อ 3 ผลลพัธ์ประสิทธิผลของทีม ประสิทธิภาพการทาํงาน คุณภาพ

ของกระบวนการกลุ่ม และความพึงพอใจของสมาชิก 

 Delgado Piña et al (2008) กล่าวว่า ประสิทธิผลของทีม จะตอ้งไดรั้บการพฒันาตามขอ้มูลทั้งสามมิติ อนั

ประกอบดว้ย ประสิทธิภาพ ผลลพัธ์ทางทศันคติ และผลลพัธ์เชิงพฤติกรรม 

 Hackman and Wageman (2008) ไดก้ล่าววา่ ประสิทธิผลของทีม หมายถึง แนวคิดสามมิติของประสิทธิผล 

ไดแ้ก่ ผลงานของทีมมีคุณสมบติัตรงหรือมากกวา่มาตรฐานของปริมาณ คุณภาพ และเวลา กระบวนการทาํงานของ

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 1006



ทีมปรับปรุงความสามารถของสมาชิกในการทาํงานร่วมกนัไดดี้ ทีมมีส่วนร่วมในเชิงบวกต่อการเรียนรู้และความ

เป็นอยูส่่วนตวัของสมาชิกแต่ละคน 

Hackman et al (2008) ไดก้ล่าวว่า มีการแสดงเง่ือนไขสองชุดเพ่ือส่งเสริมประสิทธิผลของทีมงานของ

องค์กร ชุดแรกคือส่ิงจาํเป็นสําหรับการทาํงานเป็นทีมท่ีมีความสามารถ ชุดท่ีสองคือเคร่ืองมือช่วยอาํนวยความ

สะดวกในการทาํงานของทีม ส่ิงจาํเป็นสาํหรับการทาํงานเป็นทีมท่ีมีความสามารถ เง่ือนไขสาํคญัสามขอ้คือ การ

สร้างทีมจริงโดยไม่ใช่กลุ่มของคนท่ีเป็นทีมในนามเท่านั้น ประกอบดว้ยคนท่ีเหมาะสมสาํหรับงานดาํเนินการแลว้

และมีวตัถุประสงคห์รือทิศทางท่ีชดัเจนและน่าสนใจ เง่ือนไขจะส่งผลใหแ้พลตฟอร์มท่ีแขง็แรงสาํหรับการทาํงาน

เป็นทีม เคร่ืองมือช่วยอาํนวยความสะดวกในการทาํงานเป็นทีม เง่ือนไขเพ่ิมเติมสามขอ้ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ทาํงานจริงของทีมท่ีไดรั้บการจดัทีมอย่างดีและมีเป้าหมายท่ีชดัเจน เง่ือนไขเหล่าน้ีคือ โครงสร้างท่ีช่วยสนบัสนุน

ของทีม บริบทองคก์รท่ีสนบัสนุนทีม การฝึกท่ีเนน้ทีมและการแนะนาํ 

 Bennett et al (2014) กล่าวว่า ผูน้าํทีมสามารถช่วยทาํให้แน่ใจว่าทุกคนในทีมรู้ถึงความเช่ียวชาญและภูมิ

หลงัของเพ่ือนร่วมทีมทั้งหมด ทาํใหเกิดความน่าเช่ือถือ ผา่นการประยกุตใ์ชม้าตรการเหล่าน้ี ทั้งความไวว้างใจและ

ความเขา้ใจร่วมกนั ทาํให้มัน่ใจว่างานของทีมจะไดรั้บการจดัสรรอย่างเป็นธรรมและเกรดของพนกังานแบ่งปัน

หนา้ท่ีของทีมอย่างเหมาะสมและโดยการตรวจสอบกิจกรรมของทีมเพ่ือใหแ้น่ใจว่าส่ิงน้ีจะเกิดข้ึน หวัหนา้ทีมอาจ

ใหก้าํลงัใจ สมาชิกในทีมช่ืนชมและเห็นคุณค่าของความหลากหลายภายในกลุ่ม ขอ้พิจารณาท่ีคลา้ยกนัน้ีนาํไปใช้

กบัการปรับปรุงประสิทธิผลของทีม 

 

2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 รณกร สุวรรณกลาง (2014) ศึกษาเร่ืองการพฒันาโมเดลทีมท่ีมีประสิทธิผลจากองค์การท่ีไดรั้บรางวลั

คุณภาพแห่งชาติ การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างค่านิยมในการทาํงานเป็นทีม 

ภาวะผูน้าํ และองคป์ระกอบของทีม กบัประสิทธิผลของทีม 2) พฒันาและตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการ

โครงสร้างประสิทธิผลของทีม และ3) เพ่ือประมาณค่าขนาดอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้มของค่านิยมในการ

ทาํงานเป็นทีม ภาวะผูน้าํ และองคป์ระกอบของทีมท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของทีม ประชากรการศึกษา คือ องคก์าร

ท่ีไดรั้บรางวลัคุณภาพแห่งชาติ ใชวิ้ธีการสุ่มแบบง่าย ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 415 ชุด จาก 5 องคก์ร โดยมีตวัแปรใน

การศึกษาประกอบดว้ย ค่านิยมในการทาํงานเป็นทีม เป็นตวัแปรสาเหตุภาวะผูน้าํและองคป์ระกอบของทีม เป็นตวั

แปรคัน่กลาง และประสิทธิผลของการทาํงานเป็นทีมเป็นตวัแปรตามผลการวิจยัท่ีสาํคญัสรุปไดด้งัน้ี 1) ตวัแปรเชิง

สังเกตของค่านิยมในการทาํงานเป็นทีมภาวะผูน้าํ องค์ประกอบของทีม และประสิทธิผลของทีม มีค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดบัมากทุกตวัแปร 2)โมเดลสมการโครงสร้างของทีมท่ีมีประสิทธิผลมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิง

ประจกัษผ์ลการวิจยัพบว่า ค่านิยมในการทาํงานเป็นทีมมีอิทธิพลทางตรงต่อภาวะผูน้าํภาวะผูน้าํมีอิทธิพลทางตรง

ต่อองค์ประกอบของทีม และองค์ประกอบของทีมมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของทีม และค่านิยมในการ

ทาํงานเป็นทีมมีอิทธิพลทางออ้มต่อประสิทธิผลของทีมผ่านทั้งภาวะผูน้าํและองคป์ระกอบของทีม โดยค่านิยมใน

การทาํงานเป็นทีม ภาวะผูน้าํ และองคป์ระกอบของทีม สามารถอธิบายความแปรปรวนในประสิทธิผลของทีมได ้
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 Song et al (2015) ศึกษาเร่ืองการพฒันาและการตรวจสอบความถูกตอ้งของการสาํรวจพลวตัทีมบริการ

ปฐมภูมิ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาและตรวจสอบเคร่ืองมือสาํรวจท่ีออกแบบมาเพ่ือวดัพลวตัของทีมในการดูแล

เบ้ืองตน้ ใชวิ้ธีการศึกษาเก็บขอ้มูลจากแพทยแ์ละไม่ใช่แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นการดูแลสุขภาพจาํนวน 732 คนท่ี

ทาํงานใน 18 หลกัปฏิบัติท่ีมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกันมุ่งเป้าไปท่ีการปรับปรุงการดูแลทีม ผลการศึกษา 

ผลลพัธ์สนบัสนุนโมเดลเจ็ดปัจจยัของพลวตัของทีมโดยช้ีให้เห็นว่าเง่ือนไขสําหรับประสิทธิผลของทีม การทาํ

ความเขา้ใจร่วมกนั และกระบวนการสนบัสนุนสามกระบวนการนั้นเก่ียวขอ้งกบัการแสดงและความรู้สึกเป็นทีม

และในท่ีสุดกรั็บรู้ถึงประสิทธิผลของทีม 

      

2.3 กรอบแนวคิด 

  ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จในการทาํงานเป็นทีมของหา้งหุน้ส่วนจาํกดัสินทวีขนส่ง (1994) 

จงัหวดัขอนแก่น ไดศึ้กษาตามหลกัแนวคิด   ท่ีดดัแปลงจาก Team Diagnostics Survey ของ Wagement et al (2005)  

ดงัรูปท่ี 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1  แสดงกรอบแนวคิดการศึกษา 
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3. วธีิการศึกษา 

การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ( Quantitative Research) และใชก้ารวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey)  

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรของการศึกษา คือ พนกังาน ของหา้งหุน้ส่วนจาํกดัสินทวีขนส่ง (1994) จงัหวดัขอนแก่น จาํนวน 

65 คน  ซ่ึงใชป้ระชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้เกบ็ข้อมูล  

เคร่ืองมือท่ีใชเ้กบ็ขอ้มูลคือแบบสอบถาม  โดยมีแบบสอบถาม 4 ส่วนดงัน้ีคือ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการทาํงาน  และ

ตาํแหน่งหนา้ท่ีโดยใชม้าตรวดันามบญัญติั  

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลคุณสมบัติของทีมท่ีมีประสิทธิผลของห้างหุ้นส่วนจาํกัดสินทวีขนส่ง (1994) จังหวดั

ขอนแก่น ใช ้เคร่ืองมือซ่ึงดดัแปลงมาจาก Wagement et al  (2005) 6 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นรูปแบบของทีมท่ีแทจ้ริง ดา้น

เป้าหมายท่ีน่า สนใจ ดา้นสมาชิกท่ีเหมาะสม ดา้นโครงสร้างท่ีช่วยสนบัสนุนทีม ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีช่วยสนบัสนุน

ทีม และดา้นการ แนะนาํในจงัหวะท่ีเหมาะสม จาํนวนทั้งหมด 21 ขอ้ โดยใช ้Likert Scale 5 ระดบัเป็นมาตรวดั

แบบสอบถามทั้งฉบบั มีค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา (α- Coefficient) เท่ากบั  0.879 สาํหรับเกณฑก์ารแปลผลค่าเฉล่ียใช้

จดักระดบัค่าเฉล่ียออกเป็นช่วงตามความกวา้งอนัตรภาคชั้น 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลปัจจยัท่ีส่งเสริมกระบวนการทาํงานเป็นทีม ใชเ้คร่ืองมือซ่ึงดดัแปลงมาจาก Wagement et al  

(2005) วดั 3 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นความตั้งใจในการทาํงานเป็นทีม  ดา้นกลยุทธ์ในการทาํงาน ดา้นองคค์วามรู้และทกัษะ 

จาํนวนทั้งหมด9 ขอ้ โดยใช ้Likert Scale 5 ระดบัเป็นมาตรวดัแบบสอบถามทั้งฉบบั มีค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา (α- 

Coefficient) เท่ากบั  0.866 สาํหรับเกณฑก์ารแปลผลค่าเฉล่ียใชจ้ดักระดบัค่าเฉล่ียออกเป็นช่วงตามความกวา้งอนัตร

ภาคชั้น 

ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลปัจจยัประสิทธิภาพของทีม ใชเ้คร่ืองมือซ่ึงดดัแปลงมาจาก Wagement et al  (2005) วดั 3 

ดา้นไดแ้ก่ ดา้นประสิทธิภาพการทาํงาน ดา้นคุณภาพของกระบวนการกลุ่ม  ดา้นความพึงพอใจของสมาชิกจาํนวน

ทั้ ง หมด 9 ข้อ โดยใช้ Likert Scale 5 ระดับเป็นมาตรวดั แบบสอบถามทั้ งฉบับ มีค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา (α- 

Coefficient) เท่ากบั  0.917 สาํหรับเกณฑก์ารแปลผลค่าเฉล่ียใชจ้ดักระดบัค่าเฉล่ียออกเป็นช่วงตามความกวา้งอนัตร

ภาคชั้น 

 

3.3 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ขอ้มูลคุณสมบติัของทีมท่ีมีประสิทธิผล ขอ้มูลปัจจยัท่ี

ส่งเสริมกระบวนการทาํงานเป็นทีม และขอ้มูลปัจจยัประสิทธิภาพของทีมของห้างหุ้นส่วนจาํกดัสินทวีขนส่ง 

(1994) จงัหวดัขอนแก่น ใชส้ถิติเชิงพรรณนา แสดงค่าการแจกแจงความถ่ีและสรุปผลเป็นร้อยละ  
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 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณสมบติัของทีมท่ีมีประสิทธิผลกบัปัจจยัท่ีส่งเสริมกระบวนการทาํงาน

เป็นทีม คุณสมบติัของทีมท่ีมีประสิทธิผลกบัปัจจยัประสิทธิผลของทีม และปัจจยัท่ีส่งเสริมกระบวนการทาํงานเป็น

ทีมกบัปัจจยัประสิทธิผลของทีมของห้างหุ้นส่วนจาํกดัสินทวีขนส่ง (1994) จงัหวดัขอนแก่น ใช้สถิติ multiple 

regression  

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1 ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อายุการทาํงาน  และตาํแหน่งหนา้ท่ี

แสดงผลขอ้มูลดงัรูปท่ี 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 สดัส่วนขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถามแยกเป็นเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อายกุารทาํงาน  และตาํแหน่งหนา้ท่ี

แสดงเป็นร้อยละ 

  จากรูปท่ี 1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 50 คน ร้อยละ มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี 

จาํนวน 25 คน ร้อยละ การศึกษาส่วนใหญ่จบมธัยมศึกษา/ปวช จาํนวน 33 คน ร้อยละ  อายุงานอยู่ระหว่าง 1-3 ปี 

จาํนวน 33 คน ตาํแหน่งงาน ส่วนใหญ่เป็นช่างสาํรวจ/ช่างเทคนิค จาํนวน 21 คน ร้อยละ  

 

4.2 ผลการศึกษาคุณสมบัติของทีมที่มีประสิทธิผลของห้างหุ้นส่วนจํากัดสินทวีขนส่ง (1994) จังหวัด

ขอนแก่น 

  ผลการศึกษาศึกษาคุณสมบติัของทีมท่ีมีประสิทธิผลของหา้งหุ้นส่วนจาํกดัสินทวีขนส่ง (1994) จงัหวดั

ขอนแก่น แสดงผลขอ้มูลดงัรูปท่ี 2 (1), 2 (2), 2 (3), 2 (4), 2 (5), 2 (6) 
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 จากรูปท่ี 2 (1) ดา้นรูปแบบของทีมท่ีแทจ้ริง จาํนวนทั้งหมด 5 ขอ้ มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอยา่ง

ยิ่ง แสดงใหเ้ห็นว่า สมาชิกภายในทีม รับรู้และรู้จกัถึงสมาชิกภายในทีมกนั สามารถทาํงานร่วมกนัไดดี้ มีการพึงพา

อาศยักนั และการแบ่งบนัทรัพยากรร่วมกนัเป็นอยา่งดี 

 จากรูปท่ี 2 (2) ดา้นเป้าหมายท่ีน่าสนใจ จาํนวนทั้งหมด 3 ขอ้ มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

แสดงใหเ้ห็นวา่ สมาชิกในทีมทราบถึงเป้าหมายร่วมกนั โดยเป้าหมายมีผลต่อการทาํงานและการดาํเนินชิวิตร่วมกนั

ของสมาชิกภายในทีม 

 จากรูปท่ี 2 (3) ดา้นสมาชิกท่ีเหมาะสม จาํนวนทั้งหมด 3 ขอ้ มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

แสดงใหเ้ห็นว่า สมาชิกในทีมมีทกัษะความสามารถท่ีค่อนขา้งตรงกนัความตอ้งการของทีม  และเหมาะสมในดา้น

ต่างๆ ทาํใหก้ารทาํงานราบร่ืน  อีกทั้งยงัมีลกัษณะนิสยัท่ีใกลเ้คียงกนัสามารถทาํงานร่วมกนัไดดี้ 

รูปที ่2 (1) แผนภูมิแสดงระดบั

ค่าเฉล่ียและการแปรผลดา้น

รูปแบบทีมท่ีแทจ้ริง 

รูปที ่2 (2) แผนภูมิแสดงระดบั

ค่าเฉล่ียและการแปรผลดา้น

เป้าหมายท่ีน่าสนใจ 

รูปที ่2 (3) แผนภูมิแสดงระดบั

ค่าเฉล่ียและการแปรผลดา้น

สมาชิกท่ีเหมาะสม 

รูปที ่2 (4) แผนภูมิแสดงระดบั

ค่าเฉล่ียและการแปรผลดา้น

โครงสร้างท่ีช่วยสนบัสนุนทีม 

รูปที ่2 (5) แผนภูมิแสดงระดบั

ค่าเฉล่ียและการแปรผลดา้นส่ื

งแวดลอ้มท่ีช่วยสนบัสนุนทีม 

รูปที ่2 (6) แผนภูมิแสดงระดบั

ค่าเฉล่ียและการแปรผลดา้น

การแนะนาํในจงัหวะท่ี
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 จากรูปท่ี 2 (4) ดา้นโครงสร้างท่ีช่วยสนบัสนุนทีม จาํนวนทั้งหมด 3 ขอ้ มีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย

อยา่งยิ่ง แสดงใหเ้ห็นวา่  สมาชิกในทีมสามารถตดัสินใจแกปั้ญหาไดด้ว้ยทีมเองเป็นส่วนใหญ่ ขนาดของทีมมีความ

เหมาะสมกบังาน และมีกฎกติกาภายในทีม 

 จากรูปท่ี 2 (5) ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีช่วยสนบัสนุนทีม จาํนวนทั้งหมด 4 ขอ้ มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัเห็น

ดว้ยอย่างยิ่ง แสดงให้เห็นว่า องค์กรมีรางวลั โบนสั มีการกระจายขอ้มูลข่าวสารท่ีทีมตอ้งการ มีการจดัอบรมให้

ความรู้ท่ีจาํเป็นในการทาํงาน และมีทรัยากรณ์ อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้เพียงพอต่อการใชง้าน 

 จากรูปท่ี 2 (6) ดา้นการแนะนาํในจงัหวะท่ีเหมาะสม จาํนวนทั้งหมด 3 ขอ้ มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัเห็น

ดว้ยอย่างยิ่ง แสดงให้เห็นว่า องค์กรมีผูดู้แลทีมท่ีมีความรู้ ความสามารถ วุฒิภาวะ  สามารถให้คาํแนะนาํ วิธีการ

แกปั้ญหาหรือตดัสินใจไดท้นัที คอยตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมอ และมีการประชุมอยูเ่ป็นประจาํ 

  จากขอ้มูลคุณสมบติัของทีมท่ีมีประสิทธิผลทั้ง 6 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นรูปแบบของทีมท่ีแทจ้ริง ดา้นเป้าหมายท่ี

น่าสนใจ ดา้นสมาชิกท่ีเหมาะสม ดา้นโครงสร้างท่ีช่วยสนบัสนุนทีม ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีช่วยสนบัสนุนทีม และดา้น

การแนะนาํในจงัหวะท่ีเหมาะสม จาํนวนทั้งหมด 21 ขอ้ มีค่าเฉล่ียรวมในแต่ละดา้นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

แสดงใหเ้ห็นวา่ทีมงานของหา้งหุน้ส่วนจาํกดัสินทวีขนส่ง (1994) จงัหวดัขอนแก่นนั้นเป็นทีมงานทีมีคุณสมบติัของ

ทีมท่ีมีประสิทธิผลท่ีครบถว้น 

 

4.3 ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมกระบวนการทํางานเป็นทีมของห้างหุ้นส่วนจํากัดสินทวีขนส่ง (1994) 

จังหวดัขอนแก่น      

  ผลการศึกษาศึกษาปัจจยัท่ีส่งเสริมกระบวนการทาํงานเป็นทีมของหา้งหุ้นส่วนจาํกดัสินทวีขนส่ง (1994) 

จงัหวดัขอนแก่น  แสดงผลขอ้มูลดงัรูปท่ี 3 (1), 3 (2), 3 (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากรูปท่ี 3 (1) ดา้นความตั้งใจในการทาํงาน จาํนวนทั้งหมด 3 ขอ้ มีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่ง

ยิ่ง แสดงใหเ้ห็นว่า สมาชิกในทีมค่อนขา้งมีความมุ่งมัน่ เม่ือมีอุปสรรคก์็สามารถผ่านพน้ไปได ้และมีสัดส่วนการ

ทาํงานตามหนา้ท่ีของแต่ละคนท่ีเหมาะสม ไม่ไดเ้ปรียบหรือเสียบเปรียบกนั 

รูปที ่3 (1) แผนภูมิแสดงระดบั

ค่าเฉล่ียและการแปรผลดา้น

ความตั้งใจในการทาํงาน 

รูปที ่3 (2) แผนภูมิแสดงระดบั

ค่าเฉล่ียและการแปรผลดา้นกล

ยทุธ์ 

รูปที ่3 (3) แผนภูมิแสดงระดบั

ค่าเฉล่ียและการแปรผลดา้น

องคค์วามรู้ 
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 จากรูปท่ี 3 (2) ดา้นกลยุทธ์ในการทาํงาน จาํนวนทั้งหมด 3 ขอ้ มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

แสดงใหเ้ห็นวา่ ทีมมีการคิดวิธีการแกปั้ญหาในรูปแบบท่ีแตกต่างจากเดิมบา้ง สามารถสงัเกตุเห็นความเปล่ียนแปลง 

รับรู้ถึงสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ ดาํเนินงานไดต้ามวิธีการท่ีวางกาํหนดไวไ้ดอ้ย่างราบล่ืน และปรับเปล่ียนวิธีการได้

อยา่งเหมาะสมตามสถาณการณ์ 

 จากรูปท่ี 3 (3) ดา้นองคค์วามรู้และทกัษะ จาํนวนทั้งหมด 3 ขอ้ มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

แสดงใหเ้ห็นว่า สมาชิกในทีมใชค้วามรู้และทกัษะไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางการทาํงานเกิดจากความคิดเห็น

ของสมาชิกท่ีเช่ียวชาญในแต่ละดา้น ทีมมีการแชร์และแบ่งบนัความเชียวชาญร่วมกนั 

จากขอ้มูลปัจจยัท่ีส่งเสริมกระบวนการทาํงานเป็นทีมทั้ง 3 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นความตั้งใจในการทาํงานเป็นทีม  

ดา้นกลยุทธ์ในการทาํงาน ดา้นองคค์วามรู้และทกัษะ จาํนวนทั้งหมด 9 ขอ้ มีค่าเฉล่ียรวมในแต่ละดา้นอยู่ในระดบั

เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง แสดงใหเ้ห็นวา่หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสินทวีขนส่ง (1994) จงัหวดัขอนแก่นนั้นเป็นองคก์รท่ีตอบสนอง

ปัจจยัท่ีช่วยส่งเสริมกระบวนการทาํงานเป็นทีมใหก้บัสมาชิกในทีมไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

4.4 ผลการศึกษาปัจจัยประสิทธิผลของทมีของห้างหุ้นส่วนจํากดัสินทวขีนส่ง (1994) จังหวดัขอนแก่น 

ผลการศึกษาปัจจยัประสิทธิผลของทีมของหา้งหุน้ส่วนจาํกดัสินทวีขนส่ง (1994) จงัหวดัขอนแก่น

แสดงผลขอ้มูลดงัรูปท่ี 4 (1), 4 (2), 4 (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากรูปท่ี 4 (1) ดา้นประสิทธิภาพการทาํงาน จาํนวนทั้งหมด 3 ขอ้ มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอยา่ง

ยิ่ง แสดงใหเ้ห็นวา่ ทีมสามารถทาํงานตามกระบวนการอยา่งเป็นระบบใหง้านแลว้เสร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ทั้งดา้น

คุณภาพ ปริมาณ และเวลา โดยลูกคา้พึงพอใจ 

 จากรูปท่ี 4 (2) ดา้นคุณภาพของกระบวนการกลุ่ม จาํนวนทั้งหมด 3 ขอ้ มีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย

อยา่งยิ่ง แสดงใหเ้ห็นวา่ ทีมมีการเรียนรู้จากขอ้ผิดพลาดป้องกนัการเกิดปัญหาซํ้าซอ้น ผลงานดีข้ึนกวา่เม่ือเทียบกบั

ปีท่ีแลว้ และสมาชิกในทีมไดรั้บประสบการณืทาํใหมี้ทกัษะในการแกปั้ญหามากข้ึน 

รูปที ่4 (1) แผนภูมิแสดงระดบั

ค่าเฉล่ียและการแปรผลดา้น

ประสิทธิภาพการทาํงาน 

รูปที ่4 (2) แผนภูมิแสดงระดบั

ค่าเฉล่ียและการแปรผลดา้น

คุณภาพของกระบวนการกลุ่ม 

รูปที ่4 (3) แผนภูมิแสดงระดบั

ค่าเฉล่ียและการแปรผลดา้น

ความพึงพอใจของสมาชิก 
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 จากณุปท่ี 4 (3) ดา้นความพึงพอใจของสมาชิก จาํนวนทั้งหมด 3 ขอ้ มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย

อย่างยิ่ง แสดงใหเ้ห็นว่า สมาชิกภายในทีมมีความรู้สึกดีต่อกนัและรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของทีม และทีมทาํใหส้มาชิก

เรียนรู้และเติบโตข้ึนทั้งในเร่ืองชิวิตและการทาํงาน 

  จากข้อมูลปัจจัยประสิทธิผลของทีมทั้ ง 3 ด้านได้แก่ ด้านประสิทธิภาพการทาํงาน ด้านคุณภาพของ

กระบวนการกลุ่ม  ดา้นความพึงพอใจของสมาชิก จาํนวนทั้งหมด 9 ขอ้ มีค่าเฉล่ียรวมในแต่ละดา้นอยูใ่นระดบัเห็น

ดว้ยอย่างยิ่ง แสดงให้เห็นห้างหุ้นส่วนจาํกดัสินทวีขนส่ง (1994) จงัหวดัขอนแก่นนั้นมีทีมงานท่ีเป็นทีมงานท่ีมี

ประสิทธิผลสามารถพฒันาตนเองและองคก์รใหเ้ติบโดภายใตพ้ื้นฐานความสมัพนัธ์ท่ีดี 

 

4.5 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติของทีมที่มปีระสิทธิผลกบัปัจจัยที่ส่งเสริมกระบวนการทํางานเป็น

ทีม คุณสมบัตขิองทีมที่มปีระสิทธิผลกบัปัจจยัประสิทธิผลของทีม และปัจจยัที่ส่งเสริมกระบวนการทํางานเป็นทีม

กบัปัจจยัประสิทธิผลของทีมของห้างหุ้นส่วนจาํกดัสินทวขีนส่ง (1994) จงัหวดัขอนแก่น 

ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณสมบติัของทีมท่ีมีประสิทธิผลกบัปัจจยัท่ีช่วยส่งเสริมกระบวนการ

ทาํงานเป็นทีมของห้างหุ้นส่วนจาํกดัสินทวีขนส่ง (1994) จงัหวดัขอนแก่นไม่มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติต่อกนั 

ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทีมคุณสมบติัของทีมท่ีมีประสิทธิผลกบัปัจจยัประสิทธิผลของทีมของ

หา้งหุน้ส่วนจาํกดัสินทวีขนส่ง (1994) จงัหวดัขอนแก่นไม่มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติต่อกนั 

ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีส่งเสริมกระบวนการทาํงานเป็นทีมกบัปัจจยัประสิทธิผลของ

ทีมของหา้งหุน้ส่วนจาํกดัสินทวีขนส่ง (1994) จงัหวดัขอนแก่น แสดงในตารางท่ี 1 ดงัน้ี 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การถอดถอนพหุคูณดว้ย UWES-9 และปัจจยัท่ีส่งเสริมกระบวนการทาํงาน (Multiple 

regression analysis, Stepwise method) 

 

ปัจจยัท่ี

ส่งเสริม

กระบวนการ

ทาํงานเป็นทีม 

Efficiency (ประสิทธิภาพ) Quality (คุณภาพ) 

B SE β P B SE β P 

Constant 1.147 .262  .000 .142 .117  .232 

กลยทุธ์รวม .291 .061 .352 .000     

องคค์วามรู้รวม .476 .055 .634 .000 .973 .025 .979 .000 

R2 (Adjusted) R=0.87 /R2=0.75 /R2 (Adjusted)=0.74 R=0.98 /R2=0.96 /R2 (Adjusted)=0.96 
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4.5 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติของทีมที่มีประสิทธิผลกับปัจจัยที่ ส่งเสริม

กระบวนการทํางานเป็นทีม คุณสมบัติของทีมที่มีประสิทธิผลกับปัจจัยประสิทธิผลของทีม และปัจจัยที่ส่งเสริม

กระบวนการทํางานเป็นทีมกับปัจจัยประสิทธิผลของทีมของห้างหุ้นส่วนจํากัดสินทวีขนส่ง (1994) จังหวัด

ขอนแก่น (ต่อ) 
 

   

  จากตารางท่ี 1 พบว่า ปัจจัยท่ีส่งเสริมกระบวนการทํางานเป็นทีมท่ีมีความสัมพันธ์ต่อระดับปัจจัย

ประสิทธิผลของทีม ทั้ง 3 ดา้น มีเพียง 2 ดา้นเท่านั้นท่ีมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั คือ ดา้นกลยุทธ์ และ

ดา้นองคค์วามรู้ 

 

4.5 อภิปรายผลการศึกษา  

  จากผลการศึกษาพบวา่ ทีมงานของหจก.สินทวีขนส่ง (1994) พบวา่ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของพนกังานไม่มี

ผลต่อส่วน 2 คุณสมบติัของทีมท่ีมีประสิทธิผล ส่วน 3 ปัจจยัท่ีส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม และส่วนท่ี 4 ปัจจยั

ประสิทธิผลของทีม โดย ส่วนท่ี 2 คุณสมบติัของทีมท่ีมีประสิทธิผล จาํนวนทั้งหมด 21 ขอ้ มีค่าเฉล่ียรวมในแต่ละ

ดา้นทั้ง 6 ดา้น อยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่งทุกดา้น มากกว่าค่า 4.21 ส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีส่งเสริมกระบวนการทาํงาน

เป็นทีม  จาํนวนทั้งหมด 9 ขอ้ มีค่าเฉล่ียรวมในแต่ละดา้นทั้ง 3 ดา้นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่งทุกดา้น และส่วนท่ี 

4 ปัจจยัประสิทธิผลของทีม จาํนวนทั้งหมด 9 ขอ้ มีค่าเฉล่ียรวมในแต่ละดา้นทั้ง 3 ดา้นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง

ทุกดา้นเช่นเดียวกนั โดยปัจจยัทั้ง 3 ส่วนมีความสอดคลอ้งเร่ืองปัจจยัท่ีใชใ้นการประเมิณการทาํงานเป็นทีมและทีม

ท่ีมีประสิทธิผลกบังานวิจยัของ รณกร สุวรรณกลาง (2014) และ Song et al (2015) ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

ผลการศึกษาน้ีไม่ไดใ้ชก้ารสุ่มตวัอยา่ง เน่ืองจากประชากรมีจาํนวนนอ้ยกวา่ 200 คน ผลท่ีไดจ้ากการศึกษา

คร้ังน้ีอาจไม่สามารถนาํไปใชก้บักรณีอ่ืนได ้

. 

 

 

ปัจจยัท่ี

ส่งเสริม

กระบวนการ

ทาํงานเป็นทีม 

Satisfy (ความพึงพอใจ) 
Team Effectiveness (ประสิทธิผลของทีม) : Total 

(รวม) 

B SE β P B SE β P 

Constant 3.528 .428  .000 -.050 .405  .901 

กลยทุธ์รวม     .795 .094 .697 .000 

องคค์วามรู้รวม .262 .092 .338 .006 .229 .085 .221 .009 

R2 (Adjusted) R=0.34 /R2=0.11 /R2 (Adjusted)=0.10 R=0.83 /R2=0.69 /R2 (Adjusted)=0.68 
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5.  สรุปผลการศึกษา  

 จากการศึกษาเร่ืองการประเมินคุณสมบติัของทีมท่ีมีประสิทธิผล ปัจจยัท่ีส่งเสริมกระบวนการทาํงานเป็น

ทีมและปัจจยัประสิทธิผลของทีมของหา้งหุน้ส่วนจาํกดัสินทวีขนส่ง (1994) จงัหวดัขอนแก่น ผูศึ้กษาไดท้าํการสรุป

ไดด้งัน้ี 

(1) ผลการศึกษาคุณสมบติัของทีมท่ีมีประสิทธิผลทั้ง 6 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นรูปแบบของทีมท่ีแทจ้ริง ดา้นเป้าหมาย

ท่ีน่าสนใจ ดา้นสมาชิกท่ีเหมาะสม ดา้นโครงสร้างท่ีช่วยสนบัสนุนทีม ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีช่วยสนบัสนุนทีม และ

ดา้นการแนะนาํในจงัหวะท่ีเหมาะสม พบว่าระดบัค่าเฉล่ียรวมในแต่ละดา้นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง แสดงให้

เห็นว่าทีมงานของห้างหุ้นส่วนจาํกดัสินทวีขนส่ง (1994) จงัหวดัขอนแก่นนั้นเป็นทีมงานท่ีมีองค์ประกอบของ

คุณสมบติัของทีมท่ีมีประสิทธิผลท่ีครบถว้น 

(2) ผลการศึกษาปัจจยัท่ีส่งเสริมกระบวนการทาํงานเป็นทีมทั้ง 3 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นความตั้งใจในการทาํงานเป็น

ทีม  ดา้นกลยทุธ์ในการทาํงาน ดา้นองคค์วามรู้และทกัษะ พบวา่ระดบัค่าเฉล่ียรวมในแต่ละดา้นอยู่ในระดบัเห็นดว้ย

อย่างยิ่ง แสดงใหเ้ห็นว่าหา้งหุน้ส่วนจาํกดัสินทวีขนส่ง (1994) จงัหวดัขอนแก่นนั้นเป็นองคก์รท่ีตอบสนองปัจจยัท่ี

ช่วยส่งเสริมกระบวนการทาํงานเป็นทีมให้กบัสมาชิกในทีมไดเ้ป็นอย่างดี ทาํใหที้มงานสามารถทาํงานไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ 

(3) ผลการศึกษาปัจจยัประสิทธิผลของทีมทั้ง 3 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นประสิทธิภาพการทาํงาน ดา้นคุณภาพของ

กระบวนการกลุ่ม  ดา้นความพึงพอใจของสมาชิก พบว่าระดบัค่าเฉล่ียรวมในแต่ละดา้นอยู่ในระดบัมากเห็นดว้ย

อยา่งยิ่ง  แสดงใหเ้ห็นวา่ทีมงานของหา้งหุน้ส่วนจาํกดัสินทวีขนส่ง (1994) เป็นทีมงานท่ีมีปัจจยัประสิทธิผลของทีม

สามารถพฒันาตนเองและองคก์รใหเ้ติบโตภายใตพ้ื้นฐานความสมัพนัธ์ท่ีดี 

(4) ผลการศึกษาผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณสมบัติของทีมท่ีมีประสิทธิผลกบัปัจจยัท่ีส่งเสริม

กระบวนการทาํงานเป็นทีม ความสัมพนัธ์ระหว่างทีมคุณสมบติัของทีมท่ีมีประสิทธิผลกบัปัจจยัประสิทธิผลของ

ทีมของหา้งหุน้ส่วนจาํกดัสินทวีขนส่ง (1994) จงัหวดัขอนแก่นไม่มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติต่อ

กนั และผลการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีส่งเสริมกระบวนการทาํงานเป็นทีมกบัปัจจยัประสิทธิผลของทีม

ของหา้งหุน้ส่วนจาํกดัสินทวีขนส่ง (1994) จงัหวดัขอนแก่น ทั้ง 3 ดา้นมีเพียง 2 ดา้นเท่านั้นท่ีมีความสัมพนัธ์ไปใน

ทิศทางเดียวกนั คือ ดา้นกลยทุธ์ และดา้นองคค์วามรู้ 

 

6. ข้อเสนอแนะ  

6.1 ข้อเสนอแนะภายในองค์กร 

  จากผลการศึกษาการประเมินคุณสมบติัของทีมท่ีมีประสิทธิผล ปัจจยัท่ีส่งเสริมกระบวนการทาํงานเป็นทีม

และปัจจยัประสิทธิผลของทีมของห้างหุ้นส่วนจาํกดัสินทวีขนส่ง (1994) จงัหวดัขอนแก่น ควรแกไ้ขเร่ืองท่ีได้

คะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัมากก่อนคือ ดา้นโครงสร้างท่ีส่งเสริมการทาํงานเป็นทีมเร่ืองกฎระเบียบกติกา โดยการ

กาํหนดใหต้รงประเดน็ ชดัเจน ยติุธรรม ทีมงานจึงจะไดป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ไม่เกิดความสบัสน และเสียเวลา 

  ซ่ึงผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะประการแรกคือ ควรท่ีจะมีแผนก (Senior Leadership Teams)  ทีมผูน้าํท่ีปรึกษา

อาวุโสเน่ืองจาก หจก.สินทวีขนส่ง (1994) จงัหวดัขอนแก่น ดาํเนินกิจการมาเป็นระยะเวลานาน จึงมีบุคลากรท่ีมี
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ประสบการณ์ และซ่ือสัตย์ แต่เน่ืองจากอายุท่ีมากข้ึนทาํให้ไม่สามารถทาํงานมีได้ประสิทธิภาพตามเดิม จึง

เห็นสมควรเปล่ียนบทบาทหนา้ท่ีเป็นผูน้าํและให้คาํแนะนาํกบัทีมงานรุ่นใหม่ท่ีมีไฟ มีพลงัในการทาํงาน แต่ขาด

ประสบการณ์ และความสามารถในการอ่านงานและหาจงัหวะท่ีเหมาะสมในการดาํเนินงานปรับเปล่ียนแผนงาน

ต่างๆใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ใหท้นัท่วงที สามารถช่วยตรวจสอบการทาํงานอยู่เป็นประจาํอย่างสมํ่าเสมอ (Crafting 

Real-Time Interventions)  เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดและใหค้าํแนะนาํทาํใหที้มงานพฒันาไปในทิศทางท่ีถูกตอ้งได้

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลของทีมนั่นเอง และด้วยความอาวุโสและไวว้างใจจึงสามารถติดต่อ

ประสานงานในเร่ืองท่ีพนกังานใหม่ไม่สามารถทาํไดอี้กดว้ย 

  ขอ้เสนอแนะอีกประการหน่ึงท่ีผูศึ้กษาสนใจท่ีจะศึกษาต่อคือ การลดระยะเวลาการทาํงานใหง้านแลว้เสร็จ

ก่อนกาํหนด โดยวิธีต่างๆ เช่น การพฒันาทีมใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน การลดขั้นตอนกระบวนการทาํงาน หรือการ

เตรียมการล่วงหนา้ เป็นตน้ โดยการทาํงานก่อสร้างนั้น จะมีค่าปรับ จะมีค่าใชจ่้ายท่ีมองไม่เห็นและการร่ัวไหลเยอะ

ซ่ึงจะเพ่ิมมากข้ึนตามระยะเวลาการทาํงาน หากงานแลว้เสร็จเร็วก็จะทาํให้สามารถลดตน้ทุนท่ีกล่าวมาน้ีไดเ้ป็น

อยา่งมาก อีกทั้งยงัเพ่ิมโอกาสในการรับงาน และทาํงานไดม้ากข้ึนอีกดว้ย ดงันั้น การลดระยะเวลาการทาํงานจึงเป็น

ส่ิงท่ีหจก.สินทวีขนส่ง (1994) ใหค้วามสาํคญัและจะดาํเนิการต่อไป 

 

6.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อ 

 ส่ิงท่ีผูศึ้กษาสนใจท่ีจะศึกษาต่อคือ Leadership Effectiveness of the Leadership Teams Best practice ของ

บริษทัในไทยท่ีประสบความสาํเร็จ โดยอา้งอิงขอ้มูลบริษทัจากสาํนกังานคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award 

(TQA)  เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัในการเป็นผูน้าํท่ีดีและทาํใหเ้กิดประสิทธิผลในการบริหารองคก์รอยา่งเป็บระบบ  
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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุการตดัสินใจลาออกของพนกังานแผนกบริการภาคพ้ืน

ของบริษทั กกก จาํกดั พร้อมทั้งหาแนวทางการลดอตัราการลาออก ซ่ึงมีการเก็บขอ้มูล 2 รูปแบบคือ การวิจยัเชิง

ปริมาณ (Quantitative research) โดยการทาํแบบสอบถาม (Questionnaire) และการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 

research) โดยใชก้ารสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ซ่ึงการใชแ้บบสอบถามจะสุ่มถามพนกังาน 3 ฝ่ายท่ีมีการ

ลาออกมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ฝ่าย Inflight service ฝ่าย Load control และ ฝ่าย Main base station จาํนวน 260 ชุด และบท

สัมภาษณ์จากพนักงานท่ีกาํลงัจะลาออก พร้อมทั้งสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหาร จากผลการวิเคราะห์โดยใชแ้ผนผงั

สาเหตุและผล พบวา่ สาเหตุการลาออกมาจากดา้นค่าตอบแทนท่ีไม่มีการปรับข้ึนเงินเดือน ดา้นอุปกรณ์การทาํงานท่ี

ไม่เพียงพอ และดา้นระบบการจดัการภายในท่ีไม่ดีของแผนก ทางผูวิ้จยัจึงไดเ้สนอแนวทางการลดอตัราการลาออก

โดยการใชห้ลกัการแนวคิดของ Objective and Key Results (OKRs) เพ่ือช่วยแกไ้ขปัญหาเร่ืองค่าตอบแทนและให้

สอดคลอ้งกบันโยบายขององคก์รท่ีจะมีการข้ึนเงินเดือนก็ต่อเม่ือองค์กรมีผลกาํไร ซ่ึงการวางเป้าหมายทิศทางของ

องคก์รท่ีชดัเจนและใหพ้นกังานรู้สึกมีส่วนรวมในการขบัเคล่ือนองคก์ร จะส่งผลใหอ้งคก์รมีผลประกอบการท่ีดีข้ึน  

 

คาํสาํคัญ: สาเหตกุารลาออก, แผนผังสาเหตแุละผล, OKRs  
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Abstract 

The purpose of this research was to investigate the causes why ground service staffs decided to resign from 

working with AAA Company limited and also to find ways to reduce the turnover rate. Quantitative and qualitative 

researches were performed, where data collection was done using questionnaire for quantitative research and in-

depth interview for qualitative research.  This study is from questionnaire and interview.  A total of 2 6 0 

questionnaires will be randomly given to employees from the top three divisions with the highest turnover rate: 

inflight service, load control and main base station. Employees who were in the process of resigning and the director 

of the ground service department were all given in-depth interviews.  Data analysis revealed that the causes for 

employee resignations were no increase in salary, the lack of working equipment and poor employee management 

within the division. Solutions to reduce the turnover rate utilized the Objective and Key Results (OKRs) concept to 

tackle problems related to the employees’  compensation.  Adjusting the employees’  wages must comply with the 

company’s policies, where the salary can increase only if the company gains profit. By setting up a clear direction 

and promoting employees to steer in that direction, the company’s performances can be improved. 

 

Key word: Turnover rate, Cause and Effect Diagram, OKRs 

 

บทนํา 

 

     ในการแข่งขนัของธุรกิจดา้นการบินส่ิงท่ีสําคญัท่ีสุดคงไม่พน้การให้บริการการเดินทางท่ีตรงต่อเวลาและการ

ใหบ้ริการท่ีดีเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูโ้ดยสาร บริษทั กกก จาํกดั เป็นบริษทัสายการบินตน้ทุนตํ่า ซ่ึงโครงสร้าง

การบริหารงานแบ่งตามลกัษณะหนา้ท่ีประกอบไปดว้ยแผนกหลกัทั้งหมด 7 แผนก โดยท่ีแผนกท่ีมีจาํนวนบุคลากร

มากท่ีสุดคือแผนกบริการภาคพ้ืน อนัมีจาํนวนพนกังานคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 43% เม่ือเทียบกบัจาํนวนพนกังานใน

บริษทัทั้งหมด จากการเปรียบเทียบขอ้มูลจาํนวนบุคลากรยอ้นหลงัปี 2558 จนถึงเดือนสิงหาคมปี 2561 พบปัญหาว่า

แผนกบริการภาคพ้ืนของบริษทั กกก จาํกดั มีแนวโนม้พนกังานลาออกเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองคิดเป็นร้อยละ 9.68, 

11.82, 13.32 และ 14.29 ตามลาํดบั ดงัแผนภาพท่ี 1 (อา้งอิงขอ้มูลจากแผนกทรัพยากรบุคคล, กนัยายน 2561)  

     จากสถิติการลาออกของพนกังานแผนกบริการภาคพ้ืนท่ีมีแนวโนม้เพ่ิมสูงอย่างต่อเน่ือง ทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อ

หนา้งานดา้นปฏิบติัการขององคก์ร เน่ืองจากทางสายการบินตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของทางกรมการบิน

แห่งประเทศไทย นัน่คือ พนกังานของทางสายการบินท่ีเขา้มาใหม่ตอ้งเขา้รับการฝึกอบรมตามรายวิชาบงัคบัในแต่

ละฝ่ายไม่ตํ่ากว่า 48-144 ชัว่โมง (อา้งอิงขอ้มูลจากฝ่าย Training, สิงหาคม 2561) ซ่ึงระยะเวลาท่ีใชใ้นการฝึกอบรม

ข้ึนอยู่กบัตาํแหน่งหนา้ท่ีในแต่ละฝ่าย ทาํใหต้อ้งใชเ้วลาค่อนขา้งนานกว่าพนกังานสามารถปฏิบติังานไดจ้ริง ดงันั้น

บางคร้ังจึงก่อให้เกิดปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอต่อการรองรับผูโ้ดยสาร ทาํให้ผูโ้ดยสารไม่พอใจในการบริการ

เน่ืองจากตอ้งรอนาน และบางคร้ังพนกังานไม่เพียงพอในการปฏิบติัหนา้ท่ีขณะนั้น จนทาํใหเ้ท่ียวบินตอ้งออกล่าชา้ 

ตลอดจนพนักงานบางส่วนจะตอ้งทาํงานหนักเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือทดแทนพนักงานท่ีขาดไป ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีความ
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สนใจท่ีจะวิเคราะห์หาสาเหตุการลาออกของพนกังานแผนกบริการภาคพ้ืน รวมถึงหาแนวทางในการลดอตัราการ

ลาออกเพ่ือแกไ้ขปัญหาขององคก์รในคร้ังน้ี 

 

แผนภาพที่ 1 แสดงอตัราร้อยละการลาออกของพนกังานแผนกบริการภาคพ้ืน (%) 

 

 
 

ท่ีมา: แผนกทรัพยากรบุคคล, กนัยายน 2561 

      

ทบทวนวรรณกรรม 

 

     จากการศึกษาในคร้ังน้ี ทางผูวิ้จยัไดท้าํการรวบรวมทฤษฎีแนวคิดท่ีใชก้ารวิเคราะห์หาสาเหตุการลาออกของ

พนกังาน เพ่ือหาแนวทางในการลดอตัราการลาออกดงัน้ี 

    แนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจ 

     ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์ซเบิร์ก (Mohammad, 2014) สามารถสรุปอธิบายออกมาไดว้่า การเกิดแรงจูงใจเป็น

ปรากฏการณ์ของสองปัจจยั ดงัน้ี 

     ปัจจัยสุขลกัษณะ (Hygiene factors) เป็นปัจจัยภายนอกและเป็นปัจจัยพ้ืนฐานท่ีจาํเป็นจะต้องมีในบริษทั มี

ลักษณะเป็นรูปธรรม อันได้แก่ ผลตอบแทน นโยบายบริษัท สภาพการทํางาน ความมั่นคงในการทํางาน 

ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน เป็นต้น หากปัจจัยเหล่าน้ีไม่ได้รับการตอบสนอง จะเกิดความไม่พึงพอใจ 

(Dissatisfied) แต่ถา้ปัจจยัเหล่าน้ีไดรั้บการตอบสนอง พนกังานจะปราศจากความไม่พึงพอใจ (Not Dissatisfied) คือ

ไม่ถึงกบัพึงพอใจในการทาํงาน พนกังานจะรู้สึกเฉยๆเม่ือไดรั้บปัจจยัเหล่าน้ี 

     ปัจจยัจูงใจ (Motivation factors) เป็นปัจจยัภายในท่ีจะทาํเกิดแรงจูงใจหากบริษทันั้นสามารถมอบใหแ้ก่พนกังาน

ได ้มีลกัษณะเป็นนามธรรม ไดแ้ก่ การไดรั้บการยอมรับยกย่อง ความกา้วหนา้ในการทาํงาน การประสบความสาํเร็จ

ในหนา้ท่ีการงาน ความอิสระในการทาํงาน และความรับผิดชอบของงาน ปัจจยัเหล่าน้ีหากไดรั้บการตอบสนอง

พนกังานจะเกิดความพึงพอใจ (Satisfied) แต่หากไม่ไดรั้บการตอบสนอง จะเกิดการปราศจากความพึงพอใจ (Not 

satisfied) แต่ไม่ถึงกบัไม่พึงพอใจเลย พนกังานแค่จะรู้สึกเฉยๆ หากไม่ไดรั้บปัจจยัจูงใจเหล่าน้ี 
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     แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัการบริหารและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

     กระบวนการของการบริหารทรัพยากรมนุษยจ์ะประกอบไปดว้ยกิจกรรมหลกัๆ 6 กิจกรรม คือ การวางแผน

ทรัพยากรบุคคล การสรรหาและการคดัเลือก การพฒันาและฝึกอบรม การบริหารค่าตอบแทน การประเมินผลการ

ปฏิบติังาน การยา้ยใหอ้อกและการทดแทน (ภูษิต วงศห์ล่อสายชล, 2556) 

     แผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 

     แผนผงัสาเหตุและผล เป็นแผนผงัท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัญหากบัสาเหตุทั้งหมดท่ีอาจก่อใหเ้กิดปัญหา

นั้น โดยแผนผงัสาเหตุและผลจะประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ไดแ้ก่  ส่วนของหัวปลา จะใชใ้นการกาํหนดปัญหา ซ่ึง

ปัญหาตอ้งมีความชดัเจนและมีความเป็นไปได ้และจะตอ้งกาํหนดหวัขอ้ปัญหาในเชิงลบ และส่วนของกา้งปลาจะ

ใชใ้นการกาํหนดสาเหตุ  ซ่ึงสามารถแยกยอ่ยไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อปัญหา สาเหตุหลกั และสาเหตุรอง (ลลลั

ดา ชมโฉม, 2559) 

     การเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) 

     กระบวนการเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) นาํไปสู่การคน้พบผูท่ี้เป็น Benchmark หรือผูป้ฏิบติัไดดี้

ท่ีสุดวา่เป็นใคร และผูท่ี้เป็น Benchmark สามารถตอบคาํถามไดว้า่ Best practices หรือวิธีการปฏิบติัติท่ีดีท่ีสุดเพ่ือมุ่ง

สู่ความเป็นเลิศนั้ นต้องทําอย่างไร  (ธัญลักษณ์ โกมัยและนพเก้า ม่วงอุ ้ม, 2554)  ซ่ึงการแบ่งประเภทของ 

Benchmarking จะแบ่งดงัน้ี 1. แบ่งตามวตัถุประสงคข์องการทาํ Benchmarking คือ การแบ่งโดยการคาํนึงถึงความ

ตอ้งการท่ีจะเปรียบเทียบกบัองค์กรอ่ืนในเร่ืองใด  และ 2. แบ่งตามผูท่ี้ไปเปรียบเทียบดว้ย คือ การแบ่งโดยการ

คาํนึงถึงคู่เปรียบเทียบวา่คู่เปรียบเทียบคือใครและดาํเนินธุรกิจอะไร 

     แนวคิดเกีย่วกบั Objective and Key Results (OKRs) 

     ในการสร้าง OKRs ในองคก์รจะมีอยู ่2 ระดบัคือ รายปีกบัรายไตรมาส ซ่ึงองคก์รจะตอ้งเร่ิมคิด OKRs ของปีหนา้

ใหเ้สร็จก่อนส้ินปี ในขณะเดียวกนัผูบ้ริหารตอ้งตั้ง OKRs รายไตรมาสไปพร้อมๆกนัว่า ไตรมาสท่ี 1 ปีหนา้ องคก์ร

อยากท่ีจะสําเร็จในเร่ืองอะไร และ OKRs รายไตรมาสตอ้งสอดคลอ้งกับ OKRs รายปีท่ีตั้งไว ้โดยท่ี OKRs จะ

ประกอบไปดว้ย 2 ส่วนหลกัๆ ดงัน้ี (นภดล ร่มโพธ์ิ, 2561) 

     1. Objective หรือ วตัถุประสงค ์คือจุดมุ่งหมายสาํคญัในการทาํ OKRs ขององคก์รจาํเป็นตอ้งสร้าง Objective ของ

งานท่ีมีความชดัเจน โดยเร่ิมจากผูบ้ริหารมีการตั้งวตัถุประสงคข์ององคก์รเป็นอนัดบัแรก แลว้ส่งต่อใหแ้ต่ละแผนก

ตั้งวตัถุประสงคข์องตนเอง การตั้งวตัถุประสงคแ์บบน้ีจะทาํใหว้ตัถุประสงคน์ั้นสอดคลอ้งกนั  

     2. Result หรือ ผลลพัธ์ คือการวดัวา่เม่ือไรถึงเรียกวา่บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 

     เม่ือองค์กรมีการตั้ ง OKRs และดาํเนินแผนการไปตาม OKRs ท่ีวางไว ้หัวหนา้ตอ้งมีการคอยติดตามผลการ

ดาํเนินงานของพนกังานดว้ย เพ่ือท่ีจะกระตุน้ใหพ้นกังานเอาใจใส่ใน OKRs ของตนเอง รวมถึงหวัหนา้ตอ้งมีส่วน

ในการช่วยเหลือพนกังาน หากพนกังานคนนั้นไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดอี้กดว้ย  

 

วธีิการวจิัย 

 

     ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือหาสาเหตุการลาออกของพนกังานฝ่ายบริการภาคพ้ืนของบริษทั กกก จาํกดั ทางผูวิ้จยั

ไดท้าํการแบ่งขั้นตอนในการวิเคราะห์ได ้2 ขั้นตอน ดงัน้ี  

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 1022



     ขั้นตอนที่ 1: วเิคราะห์ข้อมูลวจิยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

     ทางผูวิ้จัยได้มีการเก็บข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยการเก็บข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณได้จาก

แบบสอบถามจาํนวน 260 ชุด จากฝ่ายท่ีมีการลาออกมากท่ีสุด 3 ลาํดบั ไดแ้ก่ ฝ่าย Inflight service ฝ่าย Load control 

และ ฝ่าย Main base station ซ่ึงในแบบสอบถามจะประกอบไปดว้ย 4 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 จะเป็นคาํถามเก่ียวกบัขอ้มูล

ประชากรศาสตร์ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลไดใ้ชวิ้ธีการหาค่าความถ่ี (Frequency) มาสรุปเป็นอตัราร้อยละ (Percentage) 

ส่วนท่ี 2 เป็นคาํถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีแนวโนม้ส่งผลใหพ้นกังานตดัสินใจลาออกโดยใชแ้นวคิดทฤษฎีแรงจูงใจของ

เฮอร์ซเบิร์ก ส่วนท่ี 3 เป็นคาํถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน ทั้ง 2 ส่วนวิเคราะห์ขอ้มูล

โดยใชวิ้ธีการหาค่าเฉล่ีย (Mean)  และส่วนท่ี 4 จะเป็นคาํถามส่วนของขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกบั

ปัจจยัอ่ืน ๆท่ีทาํให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน สําหรับการเก็บขอ้มูลวิจยัเชิงคุณภาพไดจ้ากบทสัมภาษณ์

ของพนกังานฝ่ายบริการภาคพ้ืนท่ีกาํลงัจะลาออกจากบริษทั และบทสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีไดจ้ากผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่าย

บริการภาคพ้ืน โดยคาํถามจะใชห้ลกัแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

     ขั้นตอนที่ 2: วเิคราะห์หาสาเหตุการลาออกของพนักงาน 

     นาํขอ้มูลแบบสอบถามท่ีทาํการวิเคราะห์แลว้  ขอ้มูลจากบทสัมภาษณ์พนกังานท่ีกาํลงัจะลาออก รวมถึงผูวิ้จยัได้

ใชห้ลกัการเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) กบัองค์กรอ่ืนท่ีเป็นคู่แข่งขนั มาใชใ้นการวิเคราะห์หาสาเหตุ

การลาออกของพนกังานแผนกบริการภาคพ้ืน โดยใชเ้คร่ืองมือแผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)  

 

ผลการวจิัยและอภิปราย 

      

     ผลการวเิคราะห์ข้อมูลวจิยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

     จากแบบสอบถาม ส่วนท่ี1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุอยู่

ระหว่าง 23-30 ปี ซ่ึงแสดงว่าพนักงานส่วนใหญ่อยู่ในรุ่น Generation Y จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี โดยมี

สถานภาพโสดเป็นส่วนมาก ตาํแหน่งงานท่ีมีจาํนวนมากท่ีสุดคือ ตาํแหน่ง officer ซ่ึงมีรายไดเ้ฉล่ียอยู่ท่ี 15,001-

25,000 บาท และพนักงานมีอายุการทาํงานในช่วง 1-3 ปี มีจาํนวนมากท่ีสุดสอดคลอ้งกบัขอ้มูลช่วงอายุงานท่ี

พนกังานทาํการลาออกมากท่ีสุดจากแผนกทรัพยากรบุคคล  

     แบบสอบถามส่วนท่ี 2 ปัจจยัจูงใจและปัจจยัคํ้าจุน และแบบสอบถามส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

พบวา่ แบบสอบถามส่วนท่ี 2 พนกังานใหค้วามเห็นวา่ องคก์รขาดแคลนในเร่ืองของอุปกรณ์และเคร่ืองใชส้าํนกังาน

ท่ีมีไม่เพียงพอ ปัจจยัดา้นค่าตอบแทนอ่ืนๆ เช่น โบนสั หรือเบ้ียขยนัไม่มีความเหมาะสม และในเร่ืองของการปรับ

ข้ึนเงินเดือนท่ีไม่มีความยุติธรรม สอดคลอ้งกบัแบบสอบถามส่วนท่ี 3 พนกังานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้ม

การทาํงาน ความพึงพอใจต่อองค์กรและการดาํเนินงานขององค์กร ความพึงพอใจต่อค่าตอบแทนท่ีไดรั้บอยู่ใน

ระดบัตํ่า 

     แบบสอบถามส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะหรือความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆท่ีทาํใหเ้กิดความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังาน พบว่า พนกังานมีความเห็นในเร่ืองของการปรับข้ึนเงินเดือน มีโบนสั และเพ่ิมสวสัดิการ เช่น กองทุน

สํารองเล้ียงชีพและสหกรณ์ เร่ืองของสภาพแวดลอ้มการทาํงานในส่วนสถานท่ีทาํงานไม่มีความเหมาะสม และ

อุปกรณ์การทาํงานไม่เพียงพอ เร่ืองของระบบการจดัการภายใน และการกาํหนดบทลงโทษขององคก์ร 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 1023



     จากการสัมภาษณ์พนกังานแผนกบริการภาคพ้ืนท่ีกาํลงัจะลาออกจาํนวน 9 คน เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีทาํให้

พนกังานตดัสินใจลาออก พบว่า พนกังาน 3 คนในจาํนวน 9 คน ใหเ้หตุผลในการตดัสินใจลาออกอนัเน่ืองมาจาก

เงินเดือนท่ีไม่มีการปรับข้ึน อีกทั้งพนกังาน 1 คนตอ้งการการเพ่ิมสวสัดิการในเร่ืองของกองทุนสาํรองเล้ียงชีพและ

สหกรณ์ออมทรัพย ์อน่ึงผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่จาํนวน 7 คนใน 9 คนยงัให้เหตุผลในการลาออกอนัเน่ืองมาจาก

ระบบการจดัการภายในแผนก การแกไ้ขปัญหา ระบบการทาํงาน และการแจง้ข่าวสารท่ีไม่เหมาะสม  

 

ตารางที่ 1 สรุปการเปรียบเทียบบทสัมภาษณ์และแบบสอบถามของสาเหตุท่ีทาํให้พนกังานแผนกบริการภาคพ้ืน

ตดัสินใจลาออก 

 

สาเหตุการลาออก 
ปัจจยัจูงใจ 

(ส่วนที่ 2) 

ความพงึพอใจ 

(ส่วนที่ 3) 

ข้อเสนอแนะ 

(ส่วนที่ 4) 
บทสัมภาษณ์ 

ค่าตอบแทนไม่เหมาะสม ✓ ✓ ✓ ✓ 

สภาพแวดลอ้มการทาํงานไม่ดี ✓ ✓ ✓ ✓ 

แนวทางการอบรมไม่เหมาะสม   ✓ ✓ 

ระบบบริหารจดัการไม่ดี ✓ ✓ ✓ ✓ 

พนกังานไม่เพียงพอ   ✓ ✓ 

บทลงโทษไม่ยติุธรรม   ✓ ✓ 

ไม่เห็นโอกาสกา้วหนา้ ✓  ✓ ✓ 

หวัหนา้งานไม่ดี ✓  ✓  

ไม่มีการจดักิจกรรมสงัสรรค ์   ✓  

ไม่มีความมัน่คง ✓    

ไม่ไดรั้บการยอมรับ ✓  ✓  

 

     วเิคราะห์หาสาเหตุการลาออกของพนักงาน 

     เม่ือทาํการเปรียบเทียบสรุปวิเคราะห์ขอ้มูลวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพดงัตารางท่ี 1 ผูวิ้จยัพบว่า สาเหตุท่ี

พนกังานแผนกบริการภาคพ้ืน บริษทั กกก จาํกดั ใหน้ํ้าหนกัในการลาออกมากท่ีสุดมี 4 ปัจจยั ไดแ้ก่  

     ปัจจยัดา้นค่าตอบแทน โดยพนกังานส่วนใหญ่มีความเห็นในเร่ืองการปรับข้ึนเงินเดือนท่ีทางบริษทัมีการปรับข้ึน

แค่คร้ังเดียวในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา เม่ือเทียบกบัคู่แข่งท่ีมีการปรับข้ึนเงินเดือนในทุกปี ส่วนของสวสัดิการพนกังาน

ตอ้งการใหมี้สวสัดิการเพ่ิมในส่วนของกองทุนสาํรองเล้ียงชีพและสหกรณ์ออมทรัพย ์เหมือนกบับริษทัคู่แข่ง รวมถึง

การแจกโบนสัใหก้บัพนกังานอีกดว้ย  

     ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มการทาํงาน พบว่า พนกังานไดก้ล่าวถึงหอ้งพกัของพนกังานตาํแหน่ง Loader และ หอ้ง

ปฏิบติังานของพนกังานตาํแหน่ง Load control ท่ีอยู่ในเขตลานจอดเคร่ืองบินนั้นมีเสียงดงัรบกวน ทาํให้พนกังาน

รู้สึกปวดหัว และอุปกรณ์ในการปฏิบติังานไม่เพียงพอ เช่น รถบสัรับผูโ้ดยสารมีการเสียบ่อย ไม่มีอุปกรณ์สาํรอง 

เป็นเหตุใหเ้คร่ืองบินออกล่าชา้ ทาํใหพ้นกังานรู้สึกกดดนัหนา้งาน  
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     ปัจจยัดา้นระบบการจดัการภายในของบริษทั พนกังานมีความเห็นท่ีตรงกนัทั้งหมด 3 เร่ืองคือ (1) พนกังานได้

รับรู้ข่าวสารนโยบายของบริษทัล่าชา้ (2) บริษทัไม่มีแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีชดัเจน การออก Bulletin มามีพนกังาน

บางส่วนไม่รับรู้ขอ้ปฏิบติัใน Bulletin ทาํใหพ้นกังานในแต่ละคนแกปั้ญหาและปฏิบติัไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

เกิดการทาํงานผิดพลาดและไดรั้บบทลงโทษตามมา และ(3) บริษทัไม่มีการวางแผนล่วงหนา้ ทาํให้พนกังานเกิด

ความไม่พอใจท่ีไม่มีเวลาเตรียมตวั  

     ปัจจยัดา้นโอกาสความกา้วหนา้ในอาชีพ จากการสัมภาษณ์ พบว่า พนกังานจาํนวน 2 คนทาํการลาออกเพราะ

ปัจจยัดา้นน้ี โดนคนแรกไดท้าํงานอยู่ใน Flight Document ซ่ึงในฝ่ายน้ีไม่มีการเล่ือนตาํแหน่ง มีแค่ตาํแหน่งเดียวใน

สายงานคือ officer ส่วนคนท่ี 2 ทาํงานอยู่ในส่วน cargo โดยทาํตาํแหน่ง supervisor ซ่ึงพนักงานมองไม่เห็นถึง

โอกาสท่ีจะกา้วหนา้หรือหนทางอ่ืนท่ีจะเติบโตไดอี้กในองคก์ร 

 

สรุปผลการวจิัย 

 

     จากผลการวิจยัสาเหตุปัจจยัท่ีส่งผลใหพ้นกังานแผนกบริการภาคพ้ืนตดัสินใจลาออกซ่ึงมี 4 ปัจจยั ทางผูวิ้จยัจึงได้

นาํเสนอแนวทางเลือกเพ่ือลดอตัราการลาออก 3 แนวทางดงัน้ี 

     แนวทางเลือกท่ี 1 คือ การตั้งเป้าหมายใหอ้งคก์ร โดยการใชห้ลกัแนวคิดของ Objective and Key Results (OKRs) 

มาใชใ้นการลดปัญหาในเร่ืองการปรับข้ึนเงินเดือน ทางผูวิ้จยัมองว่าพนกังานตอ้งการเงินเดือนท่ีเพ่ิมข้ึน และบริษทั

ตอ้งการสร้างผลกาํไร ดงันั้น การวางเป้าหมายท่ีชดัเจนและใหแ้ต่ละภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นพนกังานหรือผูบ้ริหารได้

มีส่วนร่วมกนัในการช่วยกาํหนดเป้าหมายองค์กรและการดาํเนินการไปสู่ผลลพัธ์ในทิศทางเดียวกนั จะส่งผลให้

พนกังานรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของความสาํเร็จขององค์กรและมีความคิดร่วมกนัท่ีว่าบริษทัจะสาํเร็จไดอ้ยู่ท่ีพนักงาน

ทุกคน 

     แนวทางเลือกท่ี 2 คือ การใชบ้ริษทัรับจา้งภายนอก หรือ outsource ในการบริหารจดัการเก่ียวกบัอุปกรณ์ภาคพ้ืน

ทั้งหมดเพ่ือแกปั้ญหาในส่วนท่ีอุปกรณ์ไม่เพียงพอ แต่ยงัใชพ้นกังานของบริษทัในการทาํหนา้ท่ีใชอุ้ปกรณ์ เน่ืองจาก

ปัจจุบนับริษทัดาํเนินการซ้ืออุปกรณ์มาใชเ้อง เม่ือเวลาผา่นไป 5 ปี ทาํใหอุ้ปกรณ์ต่างๆเส่ือมลง และตอ้งทาํการซ่อม

บาํรุง ทาํใหมี้ค่าใชจ่้ายแฝงจากการซ่อมบาํรุงค่อนขา้งมาก ทาํใหบ้ริษทัไม่สามารถคุมค่าใชจ่้ายในส่วนดงักล่าว อีก

ทั้งพนกังานยงัประสบปัญหาอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี และทาํใหเ้กิดผลกระทบเท่ียวบินล่าชา้ตามมา  

ดงันั้น ทางผูวิ้จยัมองว่าหากเป็นผลประโยชน์ในระยะยาวควรท่ีจะจา้งบริษทัภายนอกมาดูแลเก่ียวกบัอุปกรณ์

ทั้งหมดเพ่ือคุมค่าใชจ่้ายได ้และทาํใหพ้นกังานมีอุปกรณ์เพียงพอต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการ

ทาํงานและความพึงพอใจของพนกังาน 

     แนวทางเลือกท่ี 3 คือ การใหพ้นกังานมีการตอบกลบัขอ้มูล เพ่ือลดปัญหาพนกังานปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัไม่เป็นไป

ในทิศทางเดียวกนั เม่ือมีการแจง้ข่าวสารหรืออพัเดท Bulletin ขอ้ระเบียบปฏิบติัต่างๆ โดยการใหพ้นกังานลงนาม

รับทราบขอ้ปฏิบติัท่ีออกมาเพ่ือตรวจสอบว่าพนกังานทุกคนไดรั้บขอ้มูลท่ีตรงกนัอีกทั้งจะตอ้งมีการใหพ้นกังานทาํ

แบบทดสอบเป็นรายบุคคลในทุกๆ เดือนเพ่ือเป็นการย ํ้าเตือนขอ้ปฏิบติั หากขอ้ปฏิบติัไหนท่ีพนกังานไม่เขา้ใจ ทาง

ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งทาํการตรวจสอบและอพัเดทขอ้มูลอยา่งสมํ่าเสมอ 
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ข้อเสนอแนะ 

      

     จากการวิเคราะห์สาเหตุและการหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาผูวิ้จยัมีความคิดเห็นวา่แนวทางท่ีสาํคญัท่ีองคก์รควร

จะเลือกทาํในสถานการณ์น้ีคือ แนวทางเลือกท่ี 1 การใชห้ลกัแนวคิดของ Objective and Key Results (OKRs) มา

ตั้งเป้าหมายขององคก์ร เพราะสาเหตุหลกัท่ีพนกังานลาออก คือ ปัจจยัทางดา้นค่าตอบแทน องคก์รไม่มีการปรับข้ึน

เงินเดือน รวมถึงส่วนของสวสัดิการและค่าตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีน้อยเกินไป เม่ือทางผูวิ้จยัไดท้าํการสัมภาษณ์ทาง

ผูบ้ริหารไดรั้บคาํตอบวา่ เหตุผลท่ีไม่ไดมี้การปรับข้ึนเงินเดือนเป็นเพราะองคก์รยงัไม่มีผลประกอบการท่ีดี และเม่ือ

ทางวิจยัไดท้าํการวิเคราะห์ว่าเหตุใดท่ีบริษทัไม่มีผลกาํไร จึงไดค้าํตอบจากการสัมภาษณ์พนกังานในระดบัหวัหนา้

งานคนท่ีกาํลงัจะลาออกโดยการวิเคราะห์ปัญหาท่ีพนักงานกาํลงัเผชิญอยู่ พบว่า เน่ืองจากบริษทัไม่มีการวาง

แผนการดาํเนินงานล่วงหนา้ ไม่มีการวางเป้าหมายของบริษทัท่ีชดัเจน ทาํใหก้ารบริหารงานเป็นไปอย่างไร้ทิศทาง 

จนเกิดปัญหาต่างๆ ตามมา รวมถึงอตัราการลาออกของพนกังานท่ีเพ่ิมข้ึนดว้ย ทั้งน้ีหลงัจากวางเป้าหมายเสร็จ ผูวิ้จยั

มีความคิดเห็นว่า ทางผูบ้ริหารตอ้งส่ือสารใหพ้นกังานเขา้ใจดว้ยว่าหากผลประกอบการของบริษทัดีข้ึนจะมีการเพ่ิม

เงินเดือนและโบนสัใหแ้ก่พนกังาน เพ่ือลดอตัราการลาออกของพนกังาน  

     อย่างไรก็ตามการท่ีองคก์รจะนาํหลกัการของ OKRs ไปปฏิบติันั้น ผูบ้ริหารตอ้งเขา้ใจหลกัการของ OKRs อย่าง

ถ่องแท ้จากนั้นมีการถ่ายทอดหลกัความคิดต่อไปยงัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และมีการส่ือสารถ่ายทอดแนวคิดต่อไปยงั

พนกังานใหพ้นกังานเขา้ใจในหลกัแนวคิดท่ีถูกตอ้ง ต่อจากนั้นเป็นช่วงเวลาในการเร่ิมทาํ OKRs ท่ีดีท่ีสุด คือ ช่วง

ไตรมาสท่ี 4 ประมาณเดือนพฤศจิกายน ผูบ้ริหารตอ้งตั้งเป้าหมายขององค์กร และกาํหนด OKRs ขององคก์ร ช่วง

เดือนธนัวาคม ผูบ้ริหารประสานงานกบัหวัหนา้แต่ละแผนกเพ่ือใหแ้ต่ละแผนกไดร่้างเป้าหมายของตนเองใหเ้ขา้กบั

เป้าหมายขององคก์ร เดือนมกราคมจึงเป็นเดือนท่ีเสนอ OKRs ใหแ้ก่พนกังานทุกคนรับทราบพร้อมทั้งปฏิบติังานให้

เป็นไปตาม OKRs ท่ีวางไว ้และผูบ้งัคบับญัชามีการติดตามผลการปฏิบติังานของพนกังานในแต่ละเดือนดว้ย 
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ภาคผนวก 

 

แผนภาพที่ 1 แผนผงัสาเหตุและผล (Cause and effect diagram) ของการลาออกของพนกังานฝ่ายบริการภาคพ้ืน 
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บทคดัย่อ    

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัของความรู้สึกเป็นเจา้ของ และผลของความรู้สึกของท่ีมีผลต่อความผูกพนั

ดา้นจิตใจต่อองคก์ารของพนกังานรัฐวิสาหกิจดา้นโทรคมนาคมไทย กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  คือ พนกังาน

รัฐวิสาหกิจดา้นโทรคมนาคมไทย แห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 349 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน

การเกบ็ขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การ

ถดถอยพหูคูณ กาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผลการวิจยัพบว่า การมีความรู้สึกเป็นเจา้ของส่งผลให้เกิด

ความผูกพนัดา้นจิตใจต่อองค์การของพนกังาน คือ ความรู้สึกเป็นเจา้ของมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความผูกพนัดา้น

จิตใจต่อองคก์ารของพนกังานรัฐวิสาหกิจดา้นโทรคมนาคมไทย ร้อยละ 45.70 

 

คาํสาํคัญ :  การมคีวามรู้สึกเป็นเจ้าของ, ความผูกพันด้านจิตใจ 

 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate the level of Psychological Ownership and effect of Psychological 

Ownership on Affective Commitment of Thai Telecommunication Enterprise Employees. The sample of thesis is 

employee from Thai Telecommunication Enterprise in Bangkok, using 349 questionnaires as a tool to collect data.The 

statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, multiple regression analysis and level of 

significance 0.05. This reseach study found that Psychological Ownership has effect on Employees Affective 

Commitment , which is positively correlated with the Affective Commitment of Thai  Telecommunication Enterprise 

Employees were 45.70 percent 

 

Keyword : Psychological Ownership , Affective commitment 
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1. บทนํา 
 
     ความรู้สึกเป็นเจา้ขององค์การของพนกังานเป็นส่วนสําคญัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมขององค์การเพราะเม่ือ

คนเราไดเ้ป็นเจา้ของบางส่ิงบางอย่าง ก็มกัจะรักใคร่หวงแหนและช่ืนชมยินดีกบัส่ิงท่ีไดเ้ป็นเจา้ของนั้นๆ แต่ถา้ไม่ไดมี้

ส่วนเป็นเจา้ของ ไม่มีส่วนไดส่้วนเสียแลว้ คนกม็กัจะไม่ไดใ้หค้วามสนใจกบัความเสียหายท่ีเกิดข้ึน(Gino,2015)  ในการ

ทาํงานหากองค์การสามารถทาํให้พนักงานทุกคนมีความรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ขององค์การ หรือ

หน่วยงานนั้นดว้ย  ถา้มีอะไรเสียหายเกิดข้ึนภายในหน่วยงานท่ีตนเองมีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของนั้นกย็อ่มรู้สึกเสียดาย

และมีความรู้สึกร่วมว่าตนเองก็ มีส่วนในความเสียหายนั้นดว้ยเช่นกนั(Van Dyne and Pierce ,2004)  ดงันั้นการท่ีจะทาํ

ใหพ้นกังานมีความรู้สึกเป็นเจา้ขององค์การไดน้ั้นผูบ้ริหารจะตอ้งรู้สึกว่าตนเป็นเจา้ขององค์การจริง ๆเสียก่อน ไม่ได้

เป็นเพียงผูรั้บจา้งทาํงานบริหาร  ผูบ้ริหารจึงตอ้งทุ่มเทและเสียสละเวลาใหก้บัการทาํงานอย่างจริงจงั พร้อมทั้งอุทิศตน

ใหก้บัองคก์าร มีความห่วงใยองคก์ารของตน มุ่งมัน่จะนาํองคก์ารและผูร่้วมงานไปสู่ความสาํเร็จโดยไม่ย่อทอ้ ซ่ึงจะเป็น

แบบอย่างให้กบัผูป้ฏิบติังานไดเ้ช่ือมัน่ และปฏิบติัตามเพ่ือสร้างจุดรวมให้พนักงานทุกคน  เพราะผูบ้ริหารมีบทบาท

สาํคญัในการสร้างแรงจูงใจในการทาํงานเพ่ือเสริมสร้างความผูกพนัภายในหมู่พนกังานและองคก์าร และ หากองคก์าร

สามารถทาํให้พนกังานในองค์การทุกระดบั มีความรู้สึกเป็นเจา้ของ(Psychological Ownership)หรือรู้สึกว่าตนมีส่วน

ร่วมเป็นเจา้ขององค์การแลว้ จะเป็นผลให้พนักงานมีทศันคติและพฤติกรรมท่ีดีต่อองค์การ(Pierce et al,1991) การมี

ความรู้สึกเป็นเจา้ขององค์การทาํให้พนกังานรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร มีความภาคภูมิใจในการทาํงาน

ใหก้บัองคก์าร ความรู้สึกดงักล่าวส่งผลใหพ้นกังานมีความรับผิดชอบและเห็นความสาํคญัของงานมากข้ึน(Mcconville 

et al,2016)  การมีความรู้สึกเป็นเจา้ขององคก์ารจะส่งผลต่อความผูกพนัดา้นจิตใจต่อองคก์ารของพนกังานท่ีสูงข้ึน (Van 

Dyne and Pierce ,2004)  และเม่ือความผูกพนัดา้นจิตใจของพนกังานต่อองค์การเพ่ิมมากข้ึน ทาํให้ความสัมพนัธ์ของ

พนกังานกบัองค์การมีความเขม้แข็งข้ึน การลาออกจากองค์การจะมีแนวโนม้ลดลง(Esmaeilpour and Ranjbar, 2018)  

และจะส่งผลถึงประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานและองคก์ารโดยรวมต่างกสู็งข้ึน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

     แนวคิดทฤษฎีของการมีความรู้สึกเป็นเจา้ของ(Theory of Psychological Ownership) เร่ิมมาจากทฤษฎีโฟกัสของ 

Higgins,(1997,1998) ซ่ึงเสนอว่าบุคคลมีระบบควบคุมภายในตนเองขั้นพ้ืนฐานสองระบบคือ1)การส่งเสริมหรือ

สนบัสนุน คือ ระบบควบคุมตนเองท่ีบุคคลเลือกเป้าหมายจากความหวงัและแรงบนัดาลใจท่ีตอ้งการจะทาํงานนั้นๆให้

สาํเร็จ และบุคคลท่ีเนน้การส่งเสริมจะมีลกัษณะเป็นบุคคลท่ีเนน้เร่ืองผลสาํเร็จของเป้าหมายหรือผลสาํเร็จงานเป็นท่ีตั้ง ผู ้

ท่ีมีระบบควบคุมแบบส่งเสริมจึงสนับสนุนให้เกิดการร่วมมือ การแลกเปล่ียนขอ้มูลทั้ งแนวคิด วิธีการแกปั้ญหาท่ี

เก่ียวกบัส่ิงท่ีตนเองเป็นเจา้ของหรือครอบครองอยู ่เพ่ือความสาํเร็จของเป้าหมาย 2) การป้องกนั คือ ระบบควบคุมตนเอง

ท่ีบุคคลเลือกเป้าหมายซ่ึงมาจากแรงบนัดาลใจจากความมัน่คง ปลอดภยัของตนเอง ซ่ึงลกัษณะบุคคลท่ีมีระบบควบคุม

ตนเองแบบป้องกนั จะเป็นบุคคลท่ียึดมัน่ในกฎระเบียบและขอ้ผูกพนัเก่ียวกบังาน บุคคลท่ีมีระบบควบคุมตน้เองแบบ

ป้องกนัจะระมดัระวงัตนเองในการทาํงานเพ่ือหลีกเล่ียงการถูกลงโทษ หรือวิตกกงัวลวา่ตนเองจะสูญเสียงาน และคุณค่า
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ความสาํคญัหรือความเป็นเจา้ของไป  ซ่ึง Higgins (1997, 1998) ระบุวา่การป้องกนัและการส่งเสริมเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับ

การอยู่รอดของมนุษยแ์ละมีความสําคญัท่ีแตกต่างกนั ซ่ึง Olcker and Du Plesis (2012) ไดอ้ธิบายเพ่ิมเติมอีกว่า การมี

ความรู้สึกเป็นเจา้ของมีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี   ก)  การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) เป็นความรู้สึกท่ี

มนุษยต์อ้งการเพ่ือแสดงออกถึงความสามารถของตนเองในการควบคุมหรือมีอิทธิพลเหนือส่ิงท่ีตนเองครอบครองหรือ

เป็นเจา้ของอยูใ่หบุ้คคลอ่ืนไดรั้บรู้ เป็นแรงจูงใจท่ีตอ้งการแสดงถึงความสามารถของตนในการควบคุมหรือมีอิทธิพลต่อ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีตนเองอยู่  ข)  อตัลกัษณ์ท่ีแสดงความเป็นเจา้ของ(Self-Identity)   คือความตอ้งการของบุคคลท่ีตอ้งการ

แสดงความเป็นตวัของตวัเองเพ่ือบ่งบอกถึงเอกลกัษณ์ของตนเอง  หรือบุคลิกลกัษณะเฉพาะส่วนบุคคล   ดงันั้นบุคคลจะ

แสดงออกถึงความเป็นตัวตนของตนเองผ่านทางส่ิงท่ีตนเองเป็นเจา้ของ เช่น รูปแบบการทาํงาน สีท่ีใช้ ค)  ความ

รับผิดชอบต่อการปฏิบติังานตามหนา้ท่ี (Accountability) คือการท่ีบุคคลรับรู้สิทธิของตวัเองในการควบคุมและความ

รับผิดชอบต่อเป้าหมายของการเป็นเจา้ของ ดว้ยการทาํหนา้ท่ีดว้ยจิตสาํนึกต่อผูอ่ื้นและเรียกร้องผูอ่ื้นใหค้าํนึงถึงความ

รับผิดชอบในเป้าหมายของการเป็นเจ้าของของตนเอง ง)  ความรู้สึกเป็นเจ้าของอาณาเขต (Sense of Belonging 

territorial) คือ ความรู้สึกซ่ึงมาจากแรงจูงใจจากความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานของมนุษยท่ี์ตอ้งการบา้น หรือสถานท่ีเฉพาะ

เป็นส่วนตวั เพ่ือตอ้งการความสะดวกสบาย ความมัน่คง ความปลอดภยัในชีวิต จ)  อิสรภาพ (Autonomy) คือ ความเป็น

อิสระในการคิด การจินตนาการ และการทาํงาน  ทาํให้พนักงานรับรู้ถึงอิทธิพลของตนเองท่ีมีต่องานท่ีทาํ ส่งเสริม

ความรู้สึกเป็นเจา้ของงานสูงข้ึน ฉ)  ความรับผิดชอบ (Responsibility) คือ ความรู้สึกท่ีเกิดจากความปรารถนาท่ีจะรักษา

และปกป้องตวัเองท่ีมีต่องานท่ีรับผิดชอบ ส่งผลใหเ้กิดความรับผิดชอบต่องานท่ีตนเองเป็นเจา้ของสูงข้ีน 

     ความผูกพนัต่อองค์การ(Organization Commitment คือ ทศันคติท่ีสะทอ้นความเก่ียวขอ้งระหว่างบุคคลกบัองคก์าร  

ซ่ึงบุคคลมีความเต็มใจและพร้อมท่ีจะมีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ รวมถึงการยอมรับเป้าหมายและ

คุณค่าขององค์การ และยินดีท่ีจะปฏิบติังานของตนอย่างเต็มความรู้ความสามารถเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายองคก์าร โดย

คาํนึงถึงผลประโยชน์ขององคก์ารเป็นสาํคญั  และปรารถนาท่ีจะรักษาสถานะสมาชิกขององคก์ารต่อไป ซ่ึง Allen and 

Mayer (1991:61-69) กล่าวว่าความผูกพนัต่อองค์การเป็นสภาวะทางจิตใจของบุคคลท่ีมีต่อองค์การ เป็นทศันคติและ

พฤติกรรมซ่ึงเป็นผลมาจาก 3 องคป์ระกอบ คือ ก) ความผกูพนัดา้นจิตใจ (Affective Commitment) หมายถึง ความผกูพนั

ท่ีเกิดข้ึนจากความปรารถนา(Desire) ของพนกังานท่ีมีต่อองคก์าร เป็นความรู้สึกภายในส่วนบุคคลซ่ึงรู้สึกเป็นอนัหน่ึง

อนัเดียวกบัองคก์าร คือรู้สึกวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร และเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทอุทิศตนใหก้บัองคก์าร  ข) ความผกูพนั

ดา้นการคงอยู่ในงาน (Continuance Commitment) หมายถึง ความผูกพนัท่ีเกิดจากความตอ้งการ(Need) ของบุคคล จาก

การประเมินของบุคคลบนพ้ืนฐานของการลงทุนให้กบัองคก์าร และผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากองคก์าร ค) ความผูกพนั

ด้านบรรทัดฐาน (Normative Commitment) หมายถึง ความผูกพันท่ีเกิดจากภาระความผูกพัน(An Obligation)เพ่ือ

ต้องการคงอยู่กับองค์การ  ซ่ึงเป็นค่านิยมหรือบรรทัดฐานของสังคม เป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเพ่ือตอบแทนหรือ

แลกเปล่ียนกับส่ิงท่ีบุคคลได้รับจากองค์การ  บทความวิจัยท่ีนําเสนอผลของการมีความรู้สึกเป็นเจ้าของพนักงาน

รัฐวิสาหกิจด้านโทรคมนาคมท่ีมีต่อความผูกพนัด้านจิตใจต่อองค์การเพียงดา้นเดียว สําหรับส่วนการศึกษาการมี

ความรู้สึกเป็นเจา้ของซ่ึงส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นอ่ืนๆ   จะไดน้าํเสนอต่อไป ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีไดร้วบรวม

องคป์ระกอบความรู้สึกเป็นเจา้ของ ท่ีส่งผลต่อความผูกพนัดา้นจิตใจ  และพฒันาเป็นกรอบแนวคิดและสมมติฐานท่ีใช้

ในการศึกษาดงัน้ี 
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2. ความรู้สึกเป็นเจา้ของดา้นความรับผิดชอบต่อการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัดา้นจิตใจ

พนกังาน 

3. ความรู้สึกเป็นเจา้ของดา้นความรู้สึกเป็นเจา้ขององคก์ารมีอิทธิพลต่อความผูกพนัดา้นจิตใจพนกังาน 

4. ความรู้สึกเป็นเจา้ของดา้นอตัลกัษณ์ท่ีแสดงความเป็นเจา้ขององคก์ารมีอิทธิพลต่อความผกูพนัดา้นจิตใจของ

พนกังาน 

5. ความรู้สึกเป็นเจา้ของดา้นอิสรภาพมีอิทธิพลต่อความผกูพนัดา้นจิตใจพนกังาน 

6. ความรู้สึกเป็นเจา้ของดา้นความรับผิดชอบ มีอิทธิพลต่อความผกูพนัดา้นจิตใจพนกังาน 

3. วธีิการศึกษา 

 

     ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง คือ พนกังานรัฐวิสาหกิจดา้นโทรคมนาคมไทยจาํนวน 368 คน (จากการคาํนวณขนาด

กลุ่มตวัอยา่งโดยวิธีการของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะ

เป็น (Non-probability sampling) และการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) ค่าสัดส่วน

ขนาดตัวอย่างประชากรท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 กําหนดความเช่ือมั่นท่ี 95 % ความคลาดเคล่ือน ± 5%  โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการทาํวิจยั การเก็บขอ้มูลเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2562 ถึง 4 กุมภาพนัธ์ 2562 จากการ

ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ พบว่า เคร่ืองมือแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีทุกขอ้คาํถามมีค่าสัมประสิทธ์ิแอล

ฟ่าตามวิธีของครอนบคัเท่ากบั 0.889 มากกว่าค่ามาตรฐานตํ่าสุดท่ี 0.70 ท่ีแนะนาํสําหรับการวิจยัพ้ืนฐาน มีค่าความ

เช่ือมัน่สูง แสดงวา่ เคร่ืองมือสามารถใหผ้ลการวดัท่ีสมํ่าเสมอคงท่ี ไม่วา่จะใชว้ดัก่ีคร้ังก็ตาม จากการเกบ็รวบรวมขอ้มูล

กลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 368 คน ไม่ตอบแบบสอบถาม 19 คน คงเหลือ 349 คน คิดเป็นร้อยละ 95 การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจยั 

ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ตวัแปรตาม  (Dependent Variable) 

 

ความผกูพนัดา้นจิตใจ (Affective  Commitment) 

 (Allen and Mayer,1991;Steers.,1977) 

องคป์ระกอบความรู้สึกเป็นเจา้ของ 
 - การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) 
 - ความรับผิดชอบต่อการปฏิบติังานตามหนา้ท่ี (Accountability) 
 - ความรู้สึกเป็นเจา้ขององคก์าร (Sense of Belongingness Teriterial) 
 - อตัลกัษณ์ท่ีแสดงความเป็นเจา้ขององคก์าร (Self Identity) 
 - อิสรภาพ (Autonomy) 
 - ความรับผิดชอบ (Responsibility) 
 (Pierce et al,2001; Avey et al.,2009; J. B. Avey et al.,2009; 
Olcker&Du Plesis,2012;Olckers&Sajip,2013. Murray 2013)   
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สถิติ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การถดถอยพหูคูณ กาํหนดระดบันยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

 

     กลุ่มตวัอยา่งพนกังานรัฐวิสาหกิจดา้นโทรคมนาคมไทยส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 46 - 55 ปี ร้อยละ 50.14 เป็นเพศชาย

ร้อยละ 57.59  มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 62.18 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่  60,000 บาท ร้อยละ 38.97 เป็น

พนกังานประจาํรหสั1 ร้อยละ 72.78 ตาํแหน่งพนกังานดา้นปฏิบติัการ  ร้อยละ 67.33 

 

ตารางท่ี 1  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการมีความรู้สึกเป็นเจา้ของ 

                                                                                                                                                                                 n = 349 

การมคีวามรู้สึกเป็นเจ้าของ (Psychological Ownership Theory) Mean SD ระดบัความคิดเห็น 

1. การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) 4.32 0.502 มาก 

2. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบติังานตามหนา้ท่ี (Accountability) 3.73 0.717 มาก 

3. ความรู้สึกเป็นเจา้ขององคก์าร (Sense of Belongingness Teriterial) 3.57 0.813 มาก 

4. อตัลกัษณ์ท่ีแสดงความเป็นเจา้ขององคก์าร (Self Identity) 3.95 0.681 มาก 

5. อิสรภาพ (Autonomy) 3.87 0.629 มาก 

6. ความรับผิดชอบ (Responsibility) 3.94 0.693 มาก 

รวม 3.89 0.471 มาก 

 

     จากตารางท่ี 1 พนักงานรัฐวิสาหกิจดา้นโทรคมนาคมไทยส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความรู้สึกเป็น

เจา้ของโดยรวม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นการรับรู้ถึงความสามารถของตนเองมีค่าเฉล่ีย

สูงท่ีสุด  รองลงมาคือดา้นอตัลกัษณ์ท่ีแสดงความเป็นเจา้ขององค์การ, ดา้นความรับผิดชอบ, ดา้นอิสรภาพ, ดา้นความ

รับผิดชอบต่อการปฏิบติังานตามหนา้ท่ี  และดา้นความรู้สึกเป็นเจา้ขององค์การมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.32, 3.95, 3.94, 3.87, 3.73, 3.57 ตามลาํดบั เน่ืองจากพนกังานรัฐวิสาหกิจทาํงานอยูภ่ายในองคก์ารมาเป็นเวลานานและ

พนกังานส่วนใหญ่ทาํงานในตาํแหน่งงานเดิมจึงมีความมัน่ใจในตนเองจากประสบการณ์ทาํงานท่ีตนทาํอยู่เป็นประจาํ 

จนมีความรู้สึกเป็นเจา้ของงาน และจะทาํงานดว้ยความรับผิดชอบเพ่ือไม่ตอ้งการใหใ้ครมาทาํงานแทนตน สอดคลอ้งผล

การศึกษาของ Olckers and Du Plessis(2012)  ซ่ึงพบวา่ ความรู้สึกเป็นเจา้ของทาํใหพ้นกังานเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจใน

การทาํหน้าท่ี เป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีดีข้ึน และการพฒันาความสามารถในการทาํงาน จึงเป็นไปได้ว่า

ความรู้สึกเป็นเจ้าของจะกระตุ้นให้พนักงานคิดและปฏิบัติตนเหมือนเป็นเจ้าของ จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลขององค์การ ความรู้สึกเป็นเจา้ของของพนกังานทาํให้รู้สึกถึงความรับผิดชอบในการดูแลรักษาเป้าหมาย 

(เช่นองคก์าร)  นอกจากน้ีความรู้สึกเป็นเจา้ของน้ียงัมีบทบาทในการรักษาความสามารถและอาจส่งผลต่อความรู้สึกของ

พนกังานความตั้งใจท่ีจะอยูก่บัองคก์ารต่อไป 
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  ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณของการมีความรู้สึกเป็นเจา้ของท่ีมีผลต่อความผกูพนัทางดา้นจิตใจ 

          

การมคีวามรู้สึกเป็นเจ้าของ (Psychological Ownership) 
ความผูกพนัทางด้านจติใจ 

B Std. Error Beta t Sig. 

ด้านการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy)      

ค่าคงท่ี 1.923 0.239  8.033 0.000* 

1. ท่านมัน่ใจในความสามารถของตนเองท่ีจะทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้

สาํเร็จ 

0.195 0.061 0.202 3.205 0.001* 

2. ท่านสามารถทาํงานท่ียากและทา้ทายใหส้าํเร็จ 0.029 0.059 0.032 0.491 0.624 

3. ท่านคิดวา่ประสิทธิภาพการทาํงานของท่านและเพ่ือนๆทาํใหอ้งคก์าร

ประสบความสาํเร็จ 

0.270 0.044 0.323 6.184 0.000* 

 R2 =   0.205, Adjusted R2 = 0.198, F = 29.672, Significant = 0.000  Number of observations = 349 

ด้านความรับผดิชอบต่อการปฏบิตังิานตามหน้าที ่(Accountability) 

ค่าคงท่ี 2.729 0.147  18.574 0.000* 

1. เพ่ือนร่วมงานของท่านมีจิตสาํนึกและความรับผดิชอบในหนา้ท่ีต่อ

องคก์าร 

0.201 0.045 0.271 4.437 0.000* 

2. เพ่ือนร่วมงานของท่านจะเรียกร้องใหเ้พ่ือนร่วมงานคนอ่ืนๆคาํนึงถึง

หนา้ท่ีของตนเองท่ีมีต่อองคก์าร 

0.155 0.043 0.223 3.644 0.000* 

R2 =   0.198, Adjusted R2 = 0.194, F = 42.753, Significant = 0.000  Number of observations = 349 

ความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์การ (Sense of Belongingness Teriterial)      

ค่าคงท่ี 2.837 0.122  23.291 0.000* 

1.ท่านรู้สึกวา่โตะ๊ทาํงาน/สถานท่ีทาํงานของท่านเป็นสถานท่ีส่วนตวั 0.032 0.028 0.059 1.126 0.261 

2. ท่านรู้สึกวา่สถานท่ีท่านทาํงานมีความสะดวกสบาย มัน่คง และ

ปลอดภยั 

0.157 0.036 0.262 4.379 0.000* 

3. ท่านรู้สึกวา่ท่ีทาํงานเป็นเสมือนบา้น 0.142 0.033 0.257 4.344 0.000* 

R2 = 0.242, Adjusted R2 = 0.235, F = 36.678, Significant = 0.000, Number of observations = 349 

อตัลกัษณ์ทีแ่สดงความเป็นเจ้าขององค์การ (Self Identity)      

ค่าคงท่ี 2.187 0.150  14.538 0.000* 

1. ท่านรู้สึกเป็นตวัของตวัเองเม่ือไดท้าํงานท่ีองคก์ารแห่งน้ี 0.242 0.032 0.361 7.505 0.000* 

2. ท่านจะแสดงใหค้นอ่ืนรู้จกัท่านดว้ยผลงานท่ีท่านทาํ/คิด 0.233 0.035 0.318 6.606 0.000* 

 R2 =   0.321, Adjusted R2 = 0.317, F = 81.901, Significant = 0.000, Number of observations = 349 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

 

การมคีวามรู้สึกเป็นเจ้าของ (Psychological Ownership) 
ความผูกพนัทางด้านจติใจ 

B Std. Error Beta t Sig. 

อสิรภาพ (Autonomy) 

ค่าคงท่ี 2.420 0.178  13.580 0.000* 

1. ท่านตดัสินใจแกปั้ญหาต่างๆเก่ียวกบังานดว้ยตวัเอง 0.104 0.043 0.125 2.450 0.015* 

2. ท่านมีอิสระในการสรรสร้างผลงานใหม่ๆ 0.196 0.037 0.297 5.242 0.000* 

3. ท่านสามารถกาํหนดกระบวนการทาํงานเก่ียวกบังานของท่านเองได ้ 0.126 0.038 0.189 3.340 0.001* 

R2 =   0.242, Adjusted R2 = 0.235, F = 36.64, Significant = 0.000  Number of observations = 349 

ความรับผดิชอบ (Responsibility) 

ค่าคงท่ี 2.718 0.161  16.909 0.000* 

1. ท่านจะรับผดิชอบงานของท่านเองอยา่งเตม็ท่ีและไม่ตอ้งการใหใ้ครมา

รับผิดชอบงานท่ีท่านดูแลอยู ่

0.127 0.034 0.188 3.722 0.000* 

2. ท่านและเพ่ือนร่วมงานตระหนกัวา่ความสาํเร็จหรือความลม้เหลวของ

องคก์ารเป็นผลมาจากความรับผดิชอบของพวกท่าน 

0.214 0.032 0.334 6.616 0.000* 

R2 = 0.181, Adjusted R2 = 0.176, F =38.201, Significant = 0.000, Number of observations = 349 

 

     จากตารางท่ี 3 พนกังานรัฐวิสาหกิจดา้นโทรคมนาคมมีความรู้สึกเป็นเจา้ขององคก์ารดา้นการรับรู้ความสามารถของ

ตนเอง (Self-Efficacy)ในมิติของความเช่ือมนัในประสิทธิภาพการทาํงานของตนเอง  และ ความเช่ือมัน่ในความสามารถ

ของตนเองและเพ่ือนร่วมงานท่ีสามารถจะทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้าํเร็จ  มีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารดา้น

จิตใจของพนกังานรัฐวิสาหกิจดา้นโทรคมนาคมไทย  สามารถทาํนายความผูกพนัดา้นจิตใจของพนกังานรัฐวิสาหกิจ

ดา้นโทรคมนาคมไทยไดเ้ท่ากบั 20.50%  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนความรู้สึกเป็นเจา้ขององคก์ารดา้น

ความรับผิดชอบต่อการปฏิบติังานตามหนา้ท่ี (Accountability)ในมิติของการมีจิตสาํนึกและความรับผิดชอบในหนา้ท่ี

ต่อองคก์าร และในมิติของการจะเรียกร้องใหเ้พ่ือนร่วมงานคนอ่ืนๆคาํนึงถึงหนา้ท่ีของตนเองท่ีมีต่อองคก์าร มีอิทธิพล

ต่อความผูกพนัต่อองค์การดา้นจิตใจของพนกังานรัฐวิสาหกิจดา้นโทรคมนาคมไทย สามารถทาํนายความผูกพนัดา้น

จิตใจของพนกังานรัฐวิสาหกิจดา้นโทรคมนาคมไทย ไดเ้ท่ากบั 19.80% อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในขณะท่ี

ความรู้สึกเป็นเจา้ขององค์การดา้นความรู้สึกเป็นเจา้ขององค์การ (Sense of Belongingness Teriterial)ในมิติของการมี

ความรู้สึกวา่สถานท่ีท่านทาํงานมีความสะดวกสบาย มัน่คง และปลอดภยั และในมิติของการรู้สึกวา่ท่ีทาํงานเป็นเสมือน

บา้นมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารดา้นจิตใจ สามารถทาํนายความผูกพนัดา้นจิตใจของพนกังานรัฐวิสาหกิจดา้น

โทรคมนาคมไทย ไดเ้ท่ากบั 24.20% อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ส่วนความรู้สึกเป็นเจา้ขององคก์ารดา้นอตั

ลกัษณ์ท่ีแสดงความเป็นเจา้ขององค์การ (Self Identity) )ในมิติของการรู้สึกเป็นตวัของตวัเองเม่ือไดท้าํงานท่ีองค์การ

แห่งน้ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารดา้นจิตใจ และในมิติของการตอ้งการแสดงใหค้นอ่ืนรู้จกัตนเองดว้ยผลงานท่ี
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ตนเองทาํ/คิด มีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์การดา้นจิตใจของพนกังานรัฐวิสาหกิจดา้นโทรคมนาคมไทย  สามารถ

ทาํนายความผูกพนัดา้นจิตใจของพนกังานรัฐวิสาหกิจดา้นโทรคมนาคมไทย ไดเ้ท่ากบั 32.10% อย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 ความรู้สึกเป็นเจา้ขององคก์ารดา้นอิสรภาพ(Autonomy)ในมิติของการมีอิสระในการสรรสร้างผลงาน

ใหม่ๆ, การสามารถกาํหนดกระบวนการทาํงานเก่ียวกบังานของตนเองได ้และการตดัสินใจแกปั้ญหาต่างๆเก่ียวกบังาน

ดว้ยตวัเอง มีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์การดา้นจิตใจของพนักงานรัฐวิสาหกิจดา้นโทรคมนาคมไทย สามารถ

ทาํนายความผูกพนัดา้นจิตใจของพนกังานรัฐวิสาหกิจดา้นโทรคมนาคมไทย ไดเ้ท่ากบั 24.20% อย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 และความรู้สึกเป็นเจา้ขององค์การดา้นความรับผิดชอบ (Responsibility)ในมิติของการตระหนกัว่า

ความสําเร็จหรือความลม้เหลวขององค์การเป็นผลมาจากความรับผิดชอบของพวกตนเอง และในมิติของตนเองจะ

รับผิดชอบงานของตนเองอย่างเต็มท่ีและไม่ตอ้งการให้ใครมารับผิดชอบงานท่ีตนเองดูแลอยู่มีอิทธิพลต่อความผูกพนั

ต่อองค์การด้านจิตใจของพนักงานรัฐวิสาหกิจดา้นโทรคมนาคมไทย  สามารถทาํนายความผูกพนัด้านจิตใจของ

พนกังานรัฐวิสาหกิจดา้นโทรคมนาคมไทย ไดเ้ท่ากบั 18.10% อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณของการมีความรู้สึกเป็นเจา้ของโดยรวมท่ีมีผลต่อความผูกพนัทางดา้น

จิตใจของพนกังานต่อองคก์ารโดยรวม 

 

ความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์การ (Sense of Belongingness Teriterial) 
ความผูกพนัทางด้านจติใจ 

B Std. Error Beta t Sig. 

ค่าคงท่ี 0.896 0.215  4.164 0.000* 

1.การรับรู้ความสามารถของตนเอง (X1) 0.152 0.055 0.133 2.777 0.006* 

2.ความรับผิดชอบต่อการปฏิบติังานตามหนา้ท่ี (X2) 0.137 0.037 0.172 3.747 0.000* 

3.ความรู้สึกเป็นเจา้ขององคก์าร (X3) 0.148 0.033 0.210 4.474 0.000* 

4.อตัลกัษณ์ท่ีแสดงความเป็นเจา้ขององคก์าร (X4) 0.196 0.048 0.233 4.115 0.000* 

5.อิสรภาพ (X5) 0.075 0.050 0.083 1.515 0.131 

6.ความรับผิดชอบ (X6) 0.104 0.039 0.126 2.667 0.008* 

R2 =  0.457, Adjusted R2 = 0.448, F = 48.069, Significant = 0.000, Number of observations = 349 

     

      จากตารางท่ี 4 ผลการศึกษาของพนักงานรัฐวิสาหกิจด้านโทรคมนาคมไทย  พบว่า ความรู้สึกเป็นเจ้าของ

(Psychological Ownership Theory)มีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์การดา้นจิตใจ เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นอตั

ลกัษณ์ท่ีแสดงความเป็นเจา้ขององค์การมีอิทธิพลสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นความรู้สึกเป็นเจา้ขององค์การ,  ดา้นความ

รับผิดชอบต่อการปฏิบติังานตามหนา้ท่ี, ดา้นการรับรู้ความสามารถของตนเอง, และดา้นความรับผิดชอบมีอิทธิพลต่อ

ความผูกพนัดา้นจิตใจตํ่าท่ีสุด  ส่วนดา้นอิสรภาพไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพนัดา้นจิตใจของพนกังานรัฐวิสาหกิจดา้น

โทรคมนาคมไทย โดยความรู้สึกเป็นเจา้ของสามารถทาํนายความผูกพนัดา้นจิตใจของพนกังานท่ีมีต่อองค์การ เท่ากบั 

45.70% อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสามารถเขียนสมการความสมัพนัธ์ไดด้งัน้ี  
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Y =    0.896 + 0.133X1 + 0.172X2 + 0.210X3 + 0.233X4 + 0.083X5 + 0.126X6                                                         (1) 

Y = ความผกูพนัดา้นจิตใจของพนกังานท่ีมีต่อองคก์าร 

X1 = ความรู้สึกเป็นเจา้ของดา้นการรับรู้ความสามารถของตนเอง 

X2 = ความรู้สึกเป็นเจา้ของดา้นความรับผิดชอบต่อการปฏิบติังานตามหนา้ท่ี 

X3 = ความรู้สึกเป็นเจา้ของดา้นความรู้สึกเป็นเจา้ขององคก์าร 

X4 = ความรู้สึกเป็นเจา้ของดา้นอตัลกัษณ์ท่ีแสดงความเป็นเจา้ขององคก์าร 

X5 = ความรู้สึกเป็นเจา้ของดา้นอิสรภาพ 

X6 = ความรู้สึกเป็นเจา้ของดา้นความรับผิดชอบ 

 

สมการท่ี (1) ความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้สึกเป็นเจา้ของและความผกูพนัดา้นจิตใจ 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

 

     จากผลการศึกษาพบว่า พนกังานรัฐวิสาหกิจดา้นโทรคมนาคมส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในดา้นความรู้สึกเป็นเจา้ของ

(Psychological Ownership) อยู่ในระดบัมาก และความรู้สึกเป็นเจา้ของใน 5 ดา้นประกอบดว้ย การรับรู้ความสามารถ

ของตนเอง,  ความรับผิดชอบต่อการปฏิบติังานตามหนา้ท่ี,  ความรู้สึกเป็นเจา้ขององคก์าร,  อตัลกัษณ์ท่ีแสดงความเป็น

เจา้ขององคก์าร และความรับผิดชอบ มีอิทธิพลต่อความผกูพนัดา้นจิตใจของพนกังาน  และสามารถทาํนายความผูกพนั

ดา้นจิตใจไดเ้ท่ากบั 45.70% อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้น การมีความรู้สึกเป็นเจา้ของของพนักงาน

รัฐวิสาหกิจดา้นโทรคมนาคมจึงส่งผลใหเ้กิดความผูกพนัดา้นจิตใจต่อองคก์ารของพนกังานรัฐวิสาหกิจกบัองคก์ารท่ีตน

ทาํงานอยู ่ 

     ขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษา เพ่ือสร้างความผกูพนัทางดา้นจิตใจของพนกังานกบัองคก์าร 

      1) องค์การจะตอ้งสนับสนุนให้พนักงานไดมี้โอกาสในการแสดงศกัยภาพของตนเองให้คนอ่ืนรับรู้ซ่ึงจะทาํให้

พนกังานมีความภาคภูมิใจในตวัเอง และรับรู้ถึงคุณค่าความสาํคญัของตนเองท่ีมีต่อองคก์าร  

      2) องคก์ารจะตอ้งสร้างบรรยากาศสถานท่ีทาํงานใหส้ะดวกสบาย มัน่คง และปลอดภยั เพ่ือใหพ้นกังานมีความรู้สึก

วา่องคก์ารเป็นเสมือนบา้นของตน  

      3) องคก์ารควรมอบหมายงานให้พนกังานรับผิดชอบตามความถนดั หรือความชอบเพ่ือปลูกจิตสาํนึกให้พนักงาน

รับรู้ถึงหนา้ท่ีและความรับชอบของตนเองท่ีมีต่อองคก์าร  

     4) องค์การจะตอ้งสนบัสนุนการอบรมพฒันาพนกังานอยู่เสมอๆเพ่ือใหมี้ความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง

มากยิ่งข้ึน รวมถึงการช่ืนชมพนกังานท่ีสามารถทาํงานท่ียากและทา้ทายใหป้ระสบความสาํเร็จได ้เพ่ือใหพ้นกังานรู้สึก

เช่ือมัน่ในตนเองมากยิ่งข้ึน  

     5) องคก์ารปลูกฝังใหพ้นกังานรับรู้ถึงความรับผิดชอบของตนท่ีมีต่อความสาํเร็จและความลม้เหลวขององคก์ารโดย

การใหข้อ้มูลสถานภาพ เป้าหมาย และความสาํเร็จขององคก์ารใหพ้นกังานรับรู้  รวมถึงการใหอิ้สระในการทาํงาน และ

การแกปั้ญหาในงานให้กบัพนักงานอย่างเหมาะสมซ่ึงจะส่งผลให้พนักงานมีความผูกพนัต่อองค์การดา้นจิตใจใน

ทา้ยท่ีสุด 
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     ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป  

      1.) การศึกษาในคร้ังต่อไปจึงควรจะทาํการศึกษาการมีความรู้สึกเป็นเจา้ของท่ีส่งผลต่อความผกูพนัดา้นอ่ืนๆ  เพ่ือ

ศึกษาใหร้อบดา้นมากยิ่งข้ึน  

       2) ควรศึกษาผลของการมีความรู้สึกเป็นเจา้ของท่ีส่งผลต่อความผกูพนัดา้นจิตใจและส่งผลต่อความจงรักภกัดีของ

พนกังานอยา่งไร 
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บทคดัย่อ 

     การคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ี ผูศึ้กษามีความสนใจในเร่ืองการกาํหนดกลยุทธ์เพ่ือการแข่งขนัของธุรกิจโรงแรม 

กรณีศึกษา โรงแรมโฮเทล บางกอก โดยมีวตัถุประสงค ์1. เพ่ือหาสาเหตุของปัญหาท่ีทาํใหย้อดขายของโรงแรมโฮ

เทล บางกอก ลดลง 2. เพ่ือวิเคราะห์หาแนวทางในการเพ่ิมยอดขายใหเ้กิดข้ึนทั้งลูกคา้รายเก่าและลูกคา้รายใหม่ 3. 

เพ่ือหาแนวทางการสร้างกลยทุธ์ในการแข่งขนัและส่วนแบ่งการทางการตลาด (Market Share) ของกลุ่มโรงแรมใน

เขตเยาวราช  

     การศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลและการสมัภาษณ์

ผูบ้ริหารภายในบริษทั และบริษทัทวัร์ท่ีเป็นคู่คา้ โรงแรมโฮเทล บางกอก ตั้งอยูใ่นทาํเลท่ีไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั

และมีการบริการท่ีดี แต่ขาดดา้นการจดัสดัส่วนการตลาด (Market Segmentation) ท่ีเหมาะสม ซ่ึงการนาํกลยุทธ์ใน

การสร้างความแตกต่าง และกลยทุธ์ในการเพ่ิมยอดขายการจองหอ้งพกั เป็นแนวทางในแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุดในการ

นาํพาบริษทัไปในทิศทางท่ีถูกตอ้งและสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งต่อไปในอนาคต 

คาํสาํคัญ : กาํหนดกลยทุธ์, เพ่ิมยอดขาย, ธุรกิจโรงแรม 
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ABSTRACT   

    The purposes of this research were to find the strategy for the competition in hotel industry by a case study of 

Hotel Bangkok.  To increase sales revenue ( rooms)  for existing customers and new customers to help create 

competitive strategies and market share in Yaowarat Area, and to choose competitive strategy after that set target 

of the company in order to lead to sustainable business and being most profitable.  This research was qualitative 

research which the data was collected by using questionnaire and interview.  The sample group/The interviewees 

were a person who works in the company, business partner (Tour Operator) and customers. 

      The findings were found enable to be developed that Hotel Bangkok had potential performance for better 

service. However there is a problem of improperly aligning the market segmentation. Therefore, I am implementing 

differentiation strategies to increase reservation of hotel would be the best solution for bringing the company in the 

right direction and being able to compete with competitors. 

Keywords:, Define strategies, increase sales, hotel business. 

 

บทนํา 

      โรงแรมโฮเทล บางกอก เป็นบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจโรงแรมเก่ียวกบัการใหบ้ริการท่ีพกัและการบริการ ซ่ึงไดก่้อตั้ง

เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ.2554 ในนาม บริษทั เอช (ประเทศ) จาํกดั ดว้ยทุนจดทะเบียนบริษทั 10 ลา้นบาท จาํกดั 

บนบา้นเลขท่ี 409-421/4 ถนนเยาวราช, เขตสมัพนัธวงศ,์ แขวงสมัพนัธวงศ ์กรุงเทพมหานคร 10100 และทางบริษทั

ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น โรงแรมโฮเทล บางกอก เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555 และไดรั้บใบอนุญาตให้

ประกอบธุรกิจโรงแรมตามมาตรา 15 แห่งพระราชบญัญติัโรงแรม โดยใช้ช่ือภาษาไทยว่า โฮเทล บางกอก ช่ือ

ต่างประเทศ HOTEL BANGKOK ประเภท 3 จาํนวนหอ้งพกั 19 หอ้ง ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ดว้ยความ

มุ่งเนน้ท่ีจะดาํเนินการบริหารจดัการทางดา้นโรงแรมท่ีมีคุณภาพ ทาํใหบ้ริษทัไดเ้ป็นท่ีรู้จกั บริษทัมีอตัราการเติบโต

ในเกณฑดี์ อีกทั้งมีฐานลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ในสภาวการณ์แข่งขนัในตลาดธุรกิจโรงแรม

และท่ีพกันั้นมีการแข่งขนักนัสูง มีการใชก้ารทาํการตลาดท่ีหลากหลาย เช่น การออกกลยทุธ์ท่ีชิงความไดเ้ปรียบ ทั้ง

ในดา้นราคา การส่งเสริมการขาย การพฒันาธุรกิจและการบริการ เพ่ือเพ่ิมจุดขายท่ีแตกต่างและสร้างความพึงพอใจ

ในดา้นสินคา้และบริการและตอบรับกบัความตอ้งการความพึงพอใจสูงสุด จากการแข่งขนัท่ีค่อนขา้งสูงทาํให้

หลายๆโรงแรมหนัมาปรับเปล่ียนโครงสร้าง โปรโมชัน่ ในดา้นราคาเพ่ือดึงดูดลูกคา้ใหม้าเขา้พกัมากข้ึน ผูศึ้กษาได้

คน้หาขอ้มูลจากศูนยวิ์จยัดา้นการตลาดการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยจึงทราบว่า ส่วนใหญ่ลูกคา้ช่ืน

ชอบการจองท่ีพกัผ่านอินเตอร์เน็ตมากกว่าท่ีจะทาํการจองกบับริษทัทวัร์ หรือการจองโดยตรงกบัโรงแรม มีการ
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ตดัสินใจเลือกท่ีพกัจากราคาและใชเ้วลาตดัสินใจค่อนขา้งสั้น รวมทั้งปัญหาการลดจาํนวนลงของกลุ่มนกัท่องเท่ียว

ประเภทการจองแบบหมู่คณะ ทาํใหเ้กิดปัญหาเร่ืองยอดขายหอ้งพกัและไม่สามารถเก็บลูกคา้ไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น

เน่ืองจากมีการวางแผนส่วนแบ่งการตลาด (Market Segmentation) ท่ีไม่ถูกตอ้ง จึงทาํใหโ้รงแรมโฮเทล บางกอก ซ่ึง

เป็นโรงแรมขนาดใหญ่ท่ีมีจาํนวนหอ้งพกัจาํนวนมาก ตอ้งวิเคราะห์และหากลยุทธ์ใหม่ ๆ เพ่ือสร้างโอกาสทางการ

แข่งขนัใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

                   

ทบทวนวรรณกรรม 

      Kotler and Keller (2012) ไดท้าํการศึกษาถึงเหตุของการจูงใจท่ีทาํใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์และบริการ 

โดยเกิดมาจากส่ิงเร้าหรือส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ท่ีทาํให้เกิดความตอ้งการ (Need) ใน ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ 

(Buyer’s Black Block) ท่ีผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได ้เม่ือ ผูบ้ริโภครับรู้ต่อส่ิงกระตุน้และเกิดความ

ต้องการแลว้ ส่งผลให้การตอบสนองของผูซ้ื้อโดยมี กระบวนการตัดสินใจเป็นตัวกาํหนด (Buyer’s Decision 

Process) จากนั้นจะนาํไปสู่การตอบสนอง ของผูซ้ื้อ (Buyer’s Response) หรือ การตดัสินใจของผูซ้ื้อ            (Buyer’s 

Purchase Decision) ผา่นพฤติกรรมท่ีแสดงออกต่างๆ โดยแบบจาํลองพฤติกรรมผูบ้ริโภคจะอาศยัหลกัทฤษฎีของ  S-

R Theory ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 1. ส่ิงกระตุน้ (Stimulus) 2. ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด (Marketing Stimulus)  3. 

กระตุน้อ่ืน ๆ (Other Stimuli) 

     Philip Kotler ไดน้าํเสนอแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีใหบ้ริการซ่ึงจะไดส่้วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 

หรือ 7Ps ในการกาํหนดกลยุทธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย   

      1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) เป็นส่ิงท่ีผูข้ายตอ้งมอบใหแ้ก่ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของ   

ผลิตภณัฑท์ั้งในรูปแบบผลิตภณัฑท่ี์อาจจบัตอ้งไดแ้ละผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้ 

     2. ดา้นราคา (Price) คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน การกาํหนดราคาการใหบ้ริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบั 

การใหบ้ริการชดัเจนและง่ายต่อการจาํแนกระดบับริการท่ีต่างกนั  

    3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มในการนาํเสนอบริการ

ให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์  เช่น ท่ีตั้ง (Location) และช่องทางในการ

นาํเสนอบริการ (Channels)   

     4. ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารใหผู้ใ้ชบ้ริการโดยมีวตัถุประสงคท่ี์แจง้

ข่าวสารหรือชกัจูงใหเ้กิดทศันคติและพฤติกรรม การใชบ้ริการ 
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     5. ดา้นบุคคล (People) ตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจเพ่ือให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั

ลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนั ตอ้งมีความสามารถมีทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดริเร่ิม มี

ความสามารถในการแกไ้ขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร    

     6. ดา้นทางกายภาพ (Physical Evidence) การนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพใหก้บัลูกคา้โดยพยายามสร้างคุณภาพ

โดยรวมทั้งทางดา้ยกายภาพและรูปแบบการใหบ้ริการ เช่น ดา้นการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาตอ้งสุภาพ

อ่อนโยนและการใหบ้ริการท่ีรวดเร็วหรือผลประโยชนอ่ื์นๆท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ  

     7. ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติั ในดา้นการบริการท่ี

นาํเสนอใหก้บัผูใ้ชบ้ริการเพ่ือมอบการใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็วและทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 

     Albert Humphrey (1996) ไดช่ื้อว่าเป็นผูเ้ร่ิมแนวคิดน้ีโดยนาํเทคนิคน้ีมาแสดงในงานสัมมนาท่ีมหาวิทยาลยั

สแตนฟอร์ด โดยไดอ้ธิบายความหมายไวด้งัน้ี 

     S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจยัภายใน เป็นขอ้ดีท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้ม

ภายในบริษทั เช่น จุดแขง็ดา้นส่วนประสม จุดแขง็ดา้นการเงิน จุดแขง็ดา้นการผลิต จุดแขง็ดา้นทรัพยากรบุคคล  

     W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดดอ้ยหรือจุดอ่อน ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจยัภายใน เป็นปัญหาหรือขอ้บกพร่องท่ี

เกิดจากสภาพแวดลอ้มภายในต่างๆ ของบริษทั  

     O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซ่ึงเกิดจากปัจจยัภายนอก เป็นผลจากการท่ีสภาพแวดลอ้มภายนอกของ

บริษทัเอ้ือประโยชนห์รือส่งเสริมการดาํเนินงานขององคก์ร โอกาสแตกต่างจากจุดแขง็ตรงท่ีโอกาสนั้นเป็นผลมา

จากสภาพแวดลอ้มภายนอก  

     T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซ่ึงเกิดจากปัจจยัภายนอก เป็นขอ้จาํกดัท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายนอก ซ่ึง

ธุรกิจจาํเป็นตอ้งปรับกลยทุธ์การตลาดใหส้อดคลอ้งและพยายามขจดัอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนใหไ้ดจ้ริง (วิกิพีเดีย 

สารานุกรมเสรี, 2558) 

     Albert Humphrey (1980) ไดน้าํเสนอการนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสมัพนัธ์แบบแมตริกซ์ เพ่ือกาํหนด

ยทุธศาสตร์และกลยทุธ์นั้น จะมีขั้นตอนการดาํเนินการท่ีสาํคญั 2 ขั้นตอน คือ 1.การระบุจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และ

ขอ้จาํกดั โดยท่ีการประเมินสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นการระบุใหเ้ห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และขอ้จาํกดั จะเป็นการ

ประเมินภายในองค์การ ส่วนการประเมินสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นโอกาสและขอ้จาํกดัจะเป็นการประเมินภายนอก

องคก์าร 2.การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างจุดแขง็กบัโอกาส จุดแข็งกบัขอ้จาํกดั จุดอ่อนกบัโอกาส และจุดอ่อน

กบัขอ้จาํกดั ซ่ึงผลของการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ในขอ้มูลแต่ละคู่ดงักล่าว สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ 

     1) กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ไดม้าจากการนาํขอ้มูลการประเมินสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจุดแข็งและโอกาสมา

พิจารณาร่วมกนั เพ่ือท่ีจะนาํมากาํหนดเป็นยทุธ์ศาสตร์หรือกลยทุธ์ในเชิงรุก  
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     2) กลยทุธ์เชิงป้องกนั (ST Strategy) ไดม้าจากการนาํขอ้มูลการประเมินสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจุดแข็งและขอ้จาํกดั

มาพิจารณาร่วมกนัเพ่ือท่ีจะนาํมากาํหนดกลยุทธ์ในเชิงป้องกนั องค์การสามารถใชจุ้ดแข็งท่ีมีอยู่ในการป้องกนั

ขอ้จาํกดัท่ีมาจากภายนอกได ้ 

     3) กลยทุธ์เชิงแกไ้ข (WO Strategy) ไดม้าจากการนาํขอ้มูลการประเมินสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจุดอ่อนและโอกาส

มาพิจารณาร่วมกนั เพ่ือท่ีจะนาํมากาํหนดกลยทุธ์ในเชิงแกไ้ข ทั้งน้ีเน่ืองจากองคก์ารมีโอกาสท่ีจะนาํแนวคิดหรือวิธี

ใหม่ ๆ มาใชใ้นการแกไ้ขจุดอ่อนท่ีองคก์ารมีอยูไ่ด ้ 

     4) กลยทุธ์เชิงรับ (WT Strategy) ไดม้าจากการนาํขอ้มูลการประเมินสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจุดอ่อนและขอ้จาํกดัมา

พิจารณาร่วมกนั เพ่ือท่ีจะนาํมากาํหนดกลยุทธ์ในเชิงรับ ทั้งน้ีเน่ืองจากองค์การเผชิญกบัทั้งจุดอ่อนและขอ้จาํกดั

ภายนอกท่ีองคก์ารไม่สามารถควบคุมได ้

     Michael E. Porter (1996) ไดเ้สนอแนวคิด (Five-Forces Model) การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรม 

รวมทั้งความรุนแรงของปัจจยัแต่ละประการตามแนวคิดน้ี อุตสาหกรรมคือกลุ่มขององคก์รธุรกิจท่ีทาํการผลิตสินคา้

หรือบริการท่ีมีลกัษณะเหมือนหรือคลา้ยกนั หรือสินคา้และบริการท่ีสามารถทดแทนกนัไดใ้นลกัษณะการทดแทน

ความตอ้งการของลูกคา้ ลกัษณะท่ีสาํคญัของปัจจยัทั้ง 5 ประการประกอบดว้ย 

     1. ขอ้จาํกดัในการเขา้สู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขนัใหม่ 

คู่แข่งขนัใหม่ๆ ไดแ้ก่องคก์รธุรกิจอ่ืนท่ีในขณะนั้นอยูภ่ายนอกอุตสาหกรรมแต่มีความสามารถและแนวโนม้ท่ีจะเขา้

มาในอุตสาหกรรม การเขา้มาของธุรกิจใหม่ๆ ก่อให้เกิดการแข่งขนัท่ีรุนแรงยิ่งข้ึน อาจมีการลดราคาสินคา้และ

บริการลง โดยในการตดัสินใจเขา้สูอุ้ตสาหกรรมขององคก์รธุรกิจใหม่จะข้ึนอยู่กบัปัจจยัท่ีสาํคญัสองประการไดแ้ก่ 

ตน้ทุนในการเขา้สูอุ้ตสาหกรรมและการโตต้อบจากองคก์รธุรกิจเดิม 

     2. ความรุนแรงของสภาวะการแข่งขนัระหวา่งองคก์รธุรกิจท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรม 

สภาวะการแข่งขนัของระหว่างธุรกิจต่างๆ จะทวีความรุนแรงข้ึนเม่ือองคก์รธุรกิจหน่ึงมองเห็นช่องทางในการได้

กาํไรมากข้ึน หรือถูกคุกคามากการกระทาํขององค์กรธุรกิจอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนั เช่น การลดราคา การต่อสู้

ทางดา้นการตลาด การแนะนาํสินคา้ใหม่เขา้สู่ตลาด หรือ การเพ่ิมการใหบ้ริการหลงัการขายแก่ลูกคา้  

     3. การมีสินคา้หรือบริการท่ีสามารถทดแทนกนัได ้

การแข่งขนักบัธุรกิจในอุตสาหกรรมอ่ืนท่ีผลิตสินคา้ท่ีมีลกัษณะท่ีทดแทนกนัได ้สามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของลูกคา้ไดเ้หมือนกนั ขอ้จาํกดัในการตั้งราคาสินคา้ไม่ใหสู้งเน่ืองจากลูกคา้อาจจะหนัไปใชสิ้นคา้ท่ีทดแทนกนัได ้ 

 4. อาํนาจต่อรองของผูซ้ื้อ 

ถา้ผูซ้ื้อมีอาํนาจต่อรองหรือมีอิทธิพลต่อการกาํหนดราคาของสินคา้และบริการใหต้ํ่า หรือมีอิทธิพลในการต่อรองให้

องคก์รธุรกิจเพ่ิมคุณภาพของสินคา้และบริการใหม้ากข้ึน ซ่ึงส่งผลตน้ทุนการดาํเนินงานท่ีสูงข้ึน  
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5. อาํนาจต่อรองของผูข้ายวตัถุดิบ 

ผูข้ายวตัถุดิบจะมีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมเน่ืองจากสามารถกาํหนดให้สินคา้มีราคาสูงหรือตํ่าไดห้รือเพ่ิมหรือลด

คุณภาพของสินคา้ได ้ซ่ึงส่งผลต่อตน้ทุนและกาํไรขององคก์รธุรกิจ  

     Parasuraman, Zeithaml & Berry (1985) ได้ศึกษารูปแบบของการวัดคุณภาพบริการในองค์การต่างๆ เช่น 

สถาบนัการศึกษา ธนาคาร ภตัตาคาร อู่ซ่อมรถ โรงพยาบาล โรงแรม และอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เป็นตน้ โดยยึด

ช่องว่างท่ีมีระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ของลูกคา้ท่ีไดรั้บบริการเป็นหลกั และเรียกรูปแบบการวดัคุน้ีวา่ Gap 

Model ประกอบดว้ยช่องวา่ง 5 ประการ  

1. Gap 1 คือ ช่องว่างท่ีเกิดข้ึนระหว่างความคิดเห็นของลูกคา้เก่ียวกบับริการท่ีคาดหวงัไวก้บัแนวคิดของผู ้

ใหบ้ริการท่ีขอ้งเก่ียวกบัความคาดหวงัของลูกคา้ ช่องวา่งน้ีเองทาํใหมี้ผลต่อการประเมินผลคุณภาพบริการ 

2. Gap 2 คือ ช่องว่างท่ีเกิดข้ึนระหว่างความคิดเห็นของผูใ้ห้บริการในเร่ืองความคาดหวงัของลูกคา้ และ

ขอ้กาํหนดเร่ืองคุณภาพ ช่องวา่งน้ีทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อคุณภาพการบริการในทศันะของลูกคา้ 

3. Gap 3 คือ ช่องว่างท่ีเกิดข้ึนระหว่างข้อกาํหนดเร่ืองคุณภาพและการบริการจริงท่ีให้กับลูกค้าจะมี

ผลกระทบต่อคุณภาพบริการจากจุดยืนของลูกคา้  

4. Gap 4 คือ ช่องว่างท่ีเกิดข้ึนจากบริการจริงท่ีใหต่้อลูกคา้และติดต่อส่ือสารไปยงัลูกคา้ในเร่ืองการบริการ 

การติดต่อส่ือสารภายนอกจะมีผลต่อความคาดหวงัของลูกคา้ต่อการบริการท่ีไดรั้บช่องวา่ง 

5. Gap 5 คือ ความต่างกนัระหว่างบริการท่ีลูกคา้คาดหวงัไว ้และบริการท่ีไดรั้บจริง ช่องว่างเร่ืองคุณภาพบริการจะ

หมดไปเม่ือมีการลดช่องว่างทั้ง 4 ประการ ซ่ึงมีสาเหตุจากการบริหารภายในองคก์ร การตดัสินใจของลูกคา้ทั้งแง่

บวกและแง่ลบ จะเป็นตวับอกคุณภาพบริการว่าสูงหรือตํ่า ในการวดัคุณภาพการบริการ และการใชแ้บบจาํลองน้ีจะ

เน้นหนักไปท่ีการบริการท่ีลูกค้าคาดหวงัและการบริการท่ีลูกค้าคาดว่าจะได้รับ (Expected Service-Perceived 

Service Gap: P-E) คุณภาพบริการท่ีลูกคา้ไดรั้บข้ึนอยู่กบัขนาดและทิศทางของช่องว่างท่ี 5 หรือ อีกนยัหน่ึงข้ึนกบั

ธรรมชาติของช่องวา่ง 

ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัแบบจาํลองคุณภาพบริการดงัแสดงในภาพท่ี 2.8 ซ่ึงทาํใหเ้กิดขอ้บ่งช้ีในการกาํหนดคุณภาพ

การบริการน้ีทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อคุณภาพบริการจากจุดยืนของลูกคา้ 

     คาโอรุ(1943) ทฤษฎีกา้งปลาหรือเรียกเป็นทางการว่า  แผนผงัสาเหตุและผล  (Cause and Effect Diagram) ไดรั้บ

การพฒันาคร้ังแรก โดยศาสตราจารยค์าโอรุ อิชิกาวา่ แห่งมหาวิทยาลยัโตเกียว  เป็นแผนผงัท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์

ระหว่างปัญหา (Problem) กับสาเหตุทั้ งหมดท่ีเป็นไปได้ท่ีอาจก่อให้เกิดปัญหานั้น (Possible Cause) หรือ "ผงั

กา้งปลา (Fish Bone Diagram ส่ิงสาํคญัในการสร้างแผนผงั คือ ตอ้งทาํเป็นทีม เป็นกลุ่ม โดยใชข้ั้นตอน 6 ขั้นตอน

ดงัต่อไปน้ี  

     1. กาํหนดประโยคปัญหาท่ีหวัปลา 

     2. กาํหนดกลุ่มปัจจยัท่ีจะทาํใหเ้กิดปัญหานั้นๆ 
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    3. ระดมสมองเพ่ือหาสาเหตุในแต่ละปัจจยั 

    4. หาสาเหตุหลกัของปัญหา 

    5. จดัลาํดบัความสาํคญัของสาเหตุ 

    6. ใชแ้นวทางการปรับปรุงท่ีจาํเป็น 

 

วธีิการศึกษา 

     การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงตอ้งอาศยัการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการให้ 

กลุ่มเป้าหมายการสัมภาษณ์(Interview) และตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือหลกัซ่ึงไดม้าจาก

แหล่งขอ้มูล 2 ส่วน ไดแ้ก่ ขอ้มูลปฐมภูมิและ ขอ้มูลทุติยภูมิ  

     1. ขอ้มูลปฐมภูมิ ( Primary data ) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาภาคสนาม โดยกระบวนการท่ีจะ

ไดม้าซ่ึงขอ้มูลดงักล่าว ไดแ้ก่  

          1.1 สัมภาษณ์ผูบ้ริหารของบริษทั จาํนวน 1 ท่าน และพนกังานระดบัหวัหนา้งานในโรงแรมโฮเทล บางกอก 

จาํนวน 3 คน ผา่นบทสมัภาษณ์แบบ ขอ้คาํถามปลายเปิด (open-ended) จาํนวน 21 ขอ้ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลการสมัภาษณ์

ในเชิงลึก ทาํใหท้ราบถึงรายละเอียดของปัญหา และ กระบวนการทาํงาน 

          1.2 การทาํแบบสอบถาม จากกลุ่มบริษทัทวัร์และผูท่ี้เคยมาใช้บริการ ทั้งส้ินจาํนวน 160 ชุด เพ่ือให้ไดซ่ึ้ง

ข้อมูลท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการนําไปปรับแผนกําหนดกลยุทธ์เ พ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ย 

          1.2.1ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ( คาํถามแบบเลือกตอบ ) 

          1.2.2 ส่วนท่ี 2 ระดบัความสาํคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกจองหอ้งพกักบัโรงแรมโฮเทล บางกอก ( คาํถาม

แบบเลือกตอบ ) จาํนวน 10 ขอ้ 

          1.2.3 ส่วนท่ี 3 การวดัความพึงพอใจดา้นการบริการเปรียบเทียบระหว่างโรงแรมโฮเทล บางกอก กบัคู่แข่ง 

จาํนวน 11 ขอ้ 

     2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้จากขอ้มูลท่ีมีอยู่แลว้ใน

ปัจจุบนั  เช่น บทความ ส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ รวมถึงการสืบคน้ทางอินเทอร์เน็ตและรายไดข้องบริษทัยอ้นหลงั 2 ปี เม่ือ

เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งครบถว้นแลว้นาํมาวิเคราะห์ดงัน้ี 

          2.1. วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ จากบทสัมภาษณ์เจา้ของกิจการ และพนกังานโดยทาํทั้งหมด 5 ขั้นตอนหลกั 

การจดัเตรียมขอ้มูล สรุปSWOTและสร้างกลยทุธ์ 

          2.2. วิเคราะห์ขอ้มูลในแบบสอบถาม  

          2.3. ประมวลผลดว้ยการวิเคราะห์ สภาพแวดลอ้มภายใน-ภายนอกของบริษทั (SWOT Analysis)และ (Tows 

Matrix) และ อ่ืนๆ 
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          2.4. การทดสอบสมมุติฐาน การวดัความพึงพอใจของลูกคา้ดา้นการบริการของโรงแรมโฮเทล บางกอก 

 

 ผลการศึกษาและอภิปราย 

        จากการวิเคราะห์จุดแข็งและอุปสรรครงแรมมีจุดขายท่ีดี สามารถนาํไปต่อยอดและพฒันาได ้แต่ยงัขาดการ

นาํเสนอท่ีตรงจุดท่ีเป็นการสร้าง Brand Awareness รวมทั้งสามารถนาํจุดเด่นมาเป็นจุดขายและจุดอ่อนมาพฒันา 

ปรับปรุง เพ่ือเพ่ิมยอดขายและยงัสามารถนาํขอ้มูลท่ีวิเคราะห์ดงักล่าวมาต่อยอดในการท่ีจะทาํให้พนักงานและ

หวัหนา้ฝ่ายต่างๆ มีส่วนร่วมและเขา้ใจความรู้สึกของลูกคา้ (Customer Centric) ได ้ทาํใหอ้งคก์รประสบความสาํเร็จ

ตามเป้าหมายอยา่งย ัง่ยืน  ทางเลือกคือ ST: Strengths & Threats 

ขอ้ดี ขอ้เสีย 

เป็นการนาํขอ้มูลจุดแข็งท่ีทาํให้โรงแรมแตกต่างจาก

คู่แข่งโดยละเอียดในทุกๆส่วนสรรท่ีว่าทําไมถึง

ยอดขายหอ้งพกัถึงลดลง เน่ืองจากปัญหานกัเท่ียวลดลง

เป็นปัญหาระดับประเทศในช่วงเวลานั้ น ทําให้ตัว

โรงแรมเองตอ้งกลบัมาวิเคราะห์หาแนวทางเพ่ือผ่าน

อุปสรรคน้ีไปได้ โดยใช้หลักการตลาด (7Ps) มา

แกปั้ญหาในเร่ืองการเพ่ิมยอดขายไดอ้ย่างตรงจุด และ

ยงัสามารถพฒันาภายในองค์ให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน 

การใชวิ้ธีน้ีตอ้งใชบุ้คคลกรท่ีมีความรู้ความสามารถใน

การวางแผนและลงมือปฏิบัติ  และค่าใช้จ่ายการ

ดาํเนินงานค่อนขา้งสูง เช่น การฝึกอบรม การัดการชุดยู

นิฟอร์มเป็นตน้ 

 

 

ผลอภิปรายทาํใหท้ราบวา่ผลการศึกษาคร้ังน้ีมีความเหมือนกบังานวิจยัของสมพงษ ์อาํนวยเงินตา (2559) ท่ี

ไดศึ้กษาว่าการสร้างมูลค่าเพ่ิมใหธุ้รกิจโรงแรมเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับผูป้ระกอบการท่ีแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและ

พฒันาศกัยภาพการแข่งขนั ผูป้ระกอบการสามารถนาํกลยทุธ์Blue Ocean ท่ีใหค้วามสาํคญักบัการพฒันา “นวตักรรม

เชิงคุณค่า” มาปรับใชใ้นการวางแผนธุรกิจ โดยหลีกเล่ียงการแข่งขนัทางดา้นราคา แต่ใหค้วามสาํคญักบัการสร้าง

ประสบการณ์แปลกใหม่ให้ลูกคา้ ด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ออกแบบบรรยากาศโรงแรมให้มีเอกลกัษณ์

เฉพาะตวั เช่นเดียวกบัโรงแรมโฮเทล บางกอก ท่ีทาํการตลาดและการสร้างความแตกต่างทาํใหเ้หนือกว่าคู่แข่งขนั 

การวิเคราะห์การประเมินคู่แข่งขนั การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกองคก์ร เพ่ือ

นาํมากาํหนดกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัของโรงแรมโฮเทล บางกอก และสถานการณ์การแข่งขนัใน

ปัจจุบนั โดยกาํหนดกลยทุธ์เพ่ือเพ่ิมยอดขายใหก้บัทั้งลูกคา้รายเก่าและลูกคา้รายใหม่ และใชวิ้ธีการดงัน้ี 

1) มีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาสมัพนัธ์กบัทาง ททท. เพ่ือโปรโมทโรงแรมใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน  

2) การปรับปรุงใหม่ (Renovation) ในส่วนของลอ็บบ้ีโรงแรมใหมี้ขนาดกวา้งขวางมากข้ึนและเพ่ิมแสงสวา่ง

เพ่ือรองรับกบัความตอ้งการของลูกคา้ (นกัท่องเท่ียว) และพฒันาศกัยภาพการแข่งขนักบัคู่แข่งรายอ่ืนๆ 
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3) ประสานงานกบัการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพ่ือใชใ้นการประชาสมัพนัธ์และเพ่ิมจุดขายใหก้บั

โรงแรม 

4) จดัหาส่ิงอาํนวยความสะดวกอ่ืนๆ เช่น บริการรับ-ส่งฟรี สถานท่ีรถไฟฟ้าใตดิ้นหวั ลาํโพงหรือสถานท่ี

ท่องเท่ียวในเยาวราช เพ่ิมช่องทีวีเคเบิลภาษาต่างประเทศ ช่อง TVN3 TVN4 ของประเทศเวียดนามเป็นตน้

เพ่ือรองรับกบัลูกคา้ (นกัท่องเท่ียว) หลากหลายเช้ือชาติ เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมใหธุ้รกิจน่าสนใจมากยิ่งข้ึน  

5) ปรับโครงสร้างการขายและการตลาดใหม่ใหเ้หมาะสม โดยเนน้กลุ่มลูกคา้แบบเด่ียว (F.I.T) ,กลุ่มลูกคา้

องคก์ร, กลุ่มลูกคา้ขา้ราชการ, กลุ่มลูกคา้การจองแบบออนไลน ์ (OTA) มาแทนกลุ่มลูกคา้แบบหมู่คณะ 

(G.I.T)  

6) หาคู่คา้รายใหม่ เช่น บริษทัทวัร์สาํหรับนกัท่องเท่ียวชาวยโุรป (ฝร่ังเศส สเปน เซาท ์แอฟริกา องักฤษ เป็น

ตน้) มาแทนนกัท่องเท่ียวจีน 

7) นาํจุดเด่นของโรงแรมมาเป็นจุดขาย (Unique Selling Point) คือ สระวา่ยนํ้าบนชั้น ดาดฟ้า โดยสามารถ

ดึงดูดกลนกัท่องเท่ียวช่ืนชอบการอาบแดดและชมวิวของกรุงเทพ เช่น จดัโปรโมชัน่หอ้งพกัรวมกบั

เคร่ืองด่ืมบนท่ีบาร์บนชั้นดาดฟ้า 

8) ตั้งราคาใหเ้หมาะสมกบัช่วงเวลา (Season) สาํหรับลูกคา้ Last Minute, Early Bird และ  Point Of Sale 

(POS)  

9) ในช่วง Low Season จดัฝึกอบรมพนกังานในมาตรฐานดา้นการบริการท่ีดี ทาํใหเ้กิดความประทบัใจและ

เขียนรีวีวในแง่ดีบนอินเตอร์เน็ต เพ่ือเป็นการทาํการตลาดแบบออนไลน ์(E-Marketing) โดยไม่ตอ้งเสีย

ค่าใชจ่้ายใดๆ 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีศึกษากลยทุธ์ในการทาํการตลาดและโปรโมชัน่ของธุรกิจโรงแรมในเขตเยาวราชเพ่ิมเติม เพ่ือใหท้ราบถึงกล

ยทุธ์ท่ีเหมาะสมในการตั้งราคาเพ่ือใหดึ้งดูดและสามารถเพ่ิมยอดขายไดม้ากข้ึน 

2. ควรศึกษาขีดความสามารถในการรองรับนัง่ท่องเท่ียวในเหมาะสมกบัเทรนดก์ารเขา้พกัของลูกคา้ในปัจจุบนั 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. เน่ืองจากความพึงพอใจของลูกคา้มีความสาํคญัในการตดัสินใจเขา้พกัเป็นอยา่งมาก จึงควรใหมี้การจดัอบรมเพ่ือ

หาแนวทางในการสร้างนกับริการท่ีดีและมีคุณภาพ รวมถึงแนวทางในการพฒันาสินคา้ดา้นท่ีพกัและการบริการ

แบบอ่ืน ๆ ใหมี้คุณภาพ และเหมาะสมกบัราคา 

2. ควรศึกษาธุรกิจโรงแรมในสถานท่ีอ่ืนๆ บริเวณใกลเ้คียงเช่น เขตริมแม่นํ้า และเขตสีลม เป็นตน้ 
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3. ควรศึกษาธุรกิจโรงแรมในเครือเดียวในทางประเทศ ยกตวัอยา่งเช่น โรงแรมโฮเทล สิงคโปร์ ท่ีประเทศสิงคโปร์ 

และโรงแรมโฮเทล มาเลเซีย ท่ีประเทศมาเลเซีย 

เอกสารอ้างองิ 
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ภาคผนวก 

Table 1 แผนการปฏิบัตงิาน (Action Plan) 

หวัขอ้ในการปฏิบติังาน เดือนท่ี 1-2 

ก.ค – ส.ค. 

2561 

เดือนท่ี 3-4 

ก.ย -ต.ค 

2561 

เดือนท่ี 5-7 

พ.ย –ม.ค.

2562 

เดือนท่ี 8-

13 

ก.พ – ก.ค. 

2562 

เดือนท่ี 14 

ส.ค 2562 

1.ทาํการวิเคราะห์SWOT และ 

TOWs Matrix เพ่ือใหท้ราบถึง

ปัญหาและขอ้ดี ขอ้เสีย ต่างๆ 

     

2.ประชุมและหาขอ้สรุปกบัฝ่าย

บริหาร 

     

3.หาฐานลูกคา้ใหม่และสร้าง

ความสมัพนัธ์ท่ีดีกลบัลูกคา้รายเก่า

ใหค้งอยู่ 

     

4.ทาํการปรับปรุง Renovation 

(Lobby,Fitness,Swimming Pool)  

     

5.การนาํเสนอและประชาสมัพนัธ์      

6.การประเมินผล      

 

ท่ีมา : จากการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลปฐมภูมิ 
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การลดระยะเวลารอคอยของผู้โดยสาร บริเวณพืน้ที่จุดตรวจค้น  

ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

Reduce Passenger Waiting Time Period at Security Screening  

International Departures, Suvarnabhumi Airport 

พชิญา เกตุหอม1 

Pitchaya Gatehom 

บทคดัย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาท่ีทาํให้ผูโ้ดยสารมีระยะเวลารอคอยนานเกิน

มาตรฐานและศึกษาแนวทางการจดักระบวนการและการปรับปรุงการให้บริการ บริเวณจุดตรวจคน้ผูโ้ดยสารขาออก

ระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างโดยการ

สัมภาษณ์พนักงานตรวจคน้ จาํนวน 55 คน และจดบนัทึกระยะทาง ระยะเวลา ท่ีผูโ้ดยสารรอคอยในแถวคอยของ

กระบวนการตรวจคน้ดว้ยแผ่นตรวจสอบ จาํนวน 400 คน และนาํผลการศึกษามาจาํแนกตามกลุ่มสาเหตุของปัญหา 

พร้อมหาแนวทางเลือกในการปัญหา ซ่ึงจากผลการศึกษาสาเหตุท่ีทาํให้เกิดความล่าชา้ในกระบวนการตรวจคน้ คือ 

ผูโ้ดยสารใชเ้วลาในการถอดเคร่ืองประดบั และคดัแยกสัมภาระนาน จึงขอเสนอแนวทางเลือกในการแกปั้ญหา คือการ

จดัทาํช่องทางด่วน (Fast Lane) สาํหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่มีสัมภาระ หรือ มีสมัภาระเป็นกระเป๋าถือใบเลก็ 1 ใบ ใหม้าตรวจ

คน้สมัภาระ และ ร่างกายผา่นท่ีช่องทางด่วน (Fast Lane) น้ี แต่มีขอ้เสีย คือเสียช่องตรวจคน้ไป 1 ช่องทาง 

 

คาํสาํคัญ: ระยะเวลารอคอย, ปรับปรุงการให้บริการ, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, จุดตรวจค้น, ผู้โดยสาร 
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Abstract 

 The Purpose of this research were to study causes of problems that caused passengers to wait longer than 

the standard and study guidelines for organizing processes and improving services at security screening international 

departures, Suvarnabhumi Airport. This study is a qualitative research the sample groups that used staff 55 samples 

by interview and passenger in the international departure hall 400 samples by timer and record data. The results of the 

study were classified according to the cause of the problem and find alternatives to problems. From the results of the 

study, the cause of the delay in the security screening is that the passenger takes time to remove the accessories 

and sorting items in the bag for a long time Therefore offering alternative solutions to problems is to create the fast 

lane for passengers who do not have baggage or small bag of luggage to screening for baggage and body via this fast 

lane but will lose one security lane 
 
 

Key words: Waiting time, Suvarnabhumi Airport, Security Screening, Passenger 

 

1. บทนํา 

 

  จากปัญหาการเพ่ิมข้ึนของจาํนวนผูโ้ดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในปัจจุบันนั้น มีปัจจยัมาจาก จาํนวน

เท่ียวบินท่ีเพ่ิมข้ึน และ ขนาดของอากาศยานท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน สามารถขนส่งผูโ้ดยสารไดม้ากกว่าเดิม โดยจาํนวน

ผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ในปี 2560 เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 คิดเป็น 7.15% ส่งผลใหส่ิ้งอาํนวยความสะดวก ใน

บริเวณพ้ืนท่ีจุดตรวจคน้ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ (Security Screening Area) ภายในอาคารผูโ้ดยสาร เช่น เคร่ือง 

X-ray, Body scan, Walkthrough รวมถึงเจา้หนา้ท่ีตรวจคน้ ในบริเวณพ้ืนท่ีจุดตรวจคน้ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ 

มีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการในการใชบ้ริการของผูโ้ดยสาร โดยเฉพาะ ช่วงเวลา 00.30 - 01.29 น.ท่ีมีผูโ้ดยสารทั้งหมด 

6,744 คนต่อชัว่โมง เป็นช่วงเวลาท่ีมีผูโ้ดยสารคบัคัง่เฉล่ียมากท่ีสุดใน 1 วนั รอคอยการตรวจคน้ร่างกาย และ สัมภาระ 

ก่อนข้ึนเคร่ืองบิน ทาํใหผู้โ้ดยสารมีระยะเวลาในการรอคอยการตรวจคน้ ท่ีนานเกินขอ้แนะนาํระดบัการใหบ้ริการ หรือ 

Level of Service (LoS) ท่ีสมาคมขนส่งทางอากาศระหวา่งประเทศ (IATA, 2018) กาํหนดไว ้

  ซ่ึงทางสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA, 2018) ไดก้าํหนดระดบัการใหบ้ริการ สาํหรับขั้นตอนการ

ตรวจคน้ผูโ้ดยสารในชั้นประหยดัเอาไวว้่า ระยะเวลาการรอคอยท่ีจุดตรวจคน้ผูโ้ดยสารควรอยู่ท่ี 5 -10 นาที จึงจะได้

มาตรฐานตามขอ้แนะนาํของทางสมาคมฯ และ ถา้หากระยะเวลาการตรวจค้นผูโ้ดยสารน้อยกว่า 5 นาที จะถือว่า 

สูงกว่ามาตรฐานตามขอ้แนะนาํของทางสมาคมฯ แต่ถา้หากระยะเวลาการตรวจคน้ผูโ้ดยสารมากกว่า 10 นาที จะถือว่า

ตํ่ากว่ามาตรฐานท่ีสมาคมฯกาํหนดและ จากข้อมูลผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศเฉล่ียใน 1 วนั ของปี 2560  

ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แสดงดงัตารางท่ี 1.3 จะเห็นไดว้่า ในช่วงเวลา 01.30 - 00.29 น. เป็นช่วงท่ีมีผูโ้ดยสาร 
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รอคอยการตรวจคน้ร่างกาย และ สมัภาระ เฉล่ียอยูท่ี่ 5 - 10 นาที ซ่ึงยงัอยูใ่นมาตรฐานตามขอ้แนะนาํท่ีสมาคมฯ กาํหนด

ไว ้แต่ในช่วงเวลาท่ีผูโ้ดยสารคบัคัง่ คือ ช่วง 00.30 – 01.29 น. ผูโ้ดยสารใชเ้วลารอคอยการตรวจหนงัสือเดินทางเฉล่ีย

มากกว่า 10 นาทีข้ึนไป ซ่ึงตํ่ากว่ามาตรฐานท่ีสมาคมฯ ไดก้าํหนดไว ้จึงเป็นผลทาํให้ผูโ้ดยสารไม่พึงพอใจในการ

ใหบ้ริการ ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

การดาํเนินกิจการของท่าอากาศยาน มีวตัถุประสงค์หลกัอยู่ว่า เพ่ือใหก้ารบริการแก่ผูโ้ดยสารภายในท่าอากาศยาน

เป็นไปอยา่งสะดวกรวดเร็ว และ ปลอดภยั โดยมีนโยบายทางดา้นบริการวา่ “จะพฒันาปรับปรุง และ จดัส่ิงอาํนวยความ

สะดวกต่าง ๆ ให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูโ้ดยสารทั้งในปัจจุบนั และ ในอนาคตของกิจการขนส่งทาง

อากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพ และ คุม้ท่ีสุด” (อา้งอิง: เรืออากาศโท พลอย ป่ีบวั, 2534) เพ่ือใหส้ามารถลดระยะเวลา

รอคอยการตรวจคน้ผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ และ เพ่ิมประสิทธิภาพใหก้บักระบวนการตรวจคน้ผูโ้ดยสารขา

ออกระหว่างประเทศ ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  มีทฤษฎี และ งานวิจัย ท่ี เ ก่ียวข้องกับการให้บริการ  

การดาํเนินธุรกิจสนามบิน ดงัต่อไปน้ี 

2.1 ทฤษฎีแถวคอย ระบบแถวคอยมีลกัษณะต่าง ๆ มากมายในชีวิตประจาํวนัตลอดจนการดาํเนินธุรกิจบริการ  

จึงมีการพฒันาศาสตร์ในดา้นน้ีข้ึนเรียกว่า “ทฤษฎีแถวคอย” (Queuing Theory) เป็นทฤษฎีท่ีนาํมาใชใ้นกระบวนการ

แกปั้ญหาในเร่ืองแถวคอย (Waiting Line) การจาํกดัแถวคอยนั้น ไดแ้สดงว่าผูท่ี้ตอ้งการรับบริการซ่ึงเรียกว่า “ลูกคา้” 

(Customer) หรือ “ผูม้ารับบริการ” (arrival) เขา้มาในระบบเพ่ือรับบริการ แต่ไม่ไดรั้บบริการในทนัทีท่ีมาถึง เน่ืองจากผู ้

ใหบ้ริการซ่ึง เรียกว่า “หน่วยใหบ้ริการ” (service unit) กาํลงัใหบ้ริการลูกคา้รายอ่ืนอยู่จึงตอ้งรอ ซ่ึงก็คือ แถวคอยท่ีจะ

เกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการรับบริการมีมากกว่าความสามารถในการให้บริการ การมีแถวคอยนั้นย่อมส่งผลกระทบต่อ

ลูกคา้เพราะตอ้งเสียเวลาในการรอคอย และ ผูรั้บบริการเพราะไม่ตอ้งการใหมี้แถวคอยเกิดข้ึน เน่ืองจากไม่ตอ้งการให้

ลูกคา้เสียเวลารอคอย รวมทั้งเป็นการรักษาช่ือเสียงภาพพจน์ของธุรกิจอีกดว้ย ดงันั้นการจดัใหมี้จาํนวนหน่วยใหบ้ริการ

ท่ีเพียงพอจึงสาํคญัอย่างยิ่ง ซ่ึงในการจดับริการใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการนั้นจาํเป็น ตอ้งทราบว่าจะมีลูกคา้เขา้มารับ

บริการเป็นจาํนวนเท่าไร และ เม่ือไร ตลอดจนเวลาท่ีใชใ้นการใหบ้ริการลูกคา้แต่ละราย แต่เน่ืองจากส่ิงท่ีตอ้งทราบนั้น

มกัไม่แน่นอน เป็นส่ิงท่ียากต่อการคาดการณ์ทาํให้การตดัสินใจของธุรกิจในเร่ืองดงักล่าวเป็นไปไดล้าํบาก เน่ืองจาก

การจดัเตรียมหน่วยใหบ้ริการนั้นมีความสมัพนัธ์กบัค่าใชจ่้าย ถา้ธุรกิจจดัใหมี้หน่วยใหบ้ริการมากเกินไปก็จะทาํใหเ้กิด

ค่าใชจ่้ายเกินความจาํเป็น เพราะตอ้งจ่ายเงินเพ่ือลงทุนซ้ือเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ และ จ่ายค่าจา้งพนกังาน

เพ่ิมข้ึน นอกจากน้ียงัตอ้งจดัหาพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับกบัการใหบ้ริการท่ีเพ่ิมข้ึนอีกดว้ย กล่าวคือ หน่วยใหบ้ริการจะมีเวลาว่าง

เกินไป แต่ก็ทาํใหลู้กคา้ไม่ตอ้งคอยนาน ทาํใหมี้ตน้ทุนในการรอคอยตํ่า ในทางตรงกนัขา้มถา้มีจาํนวนหน่วยใหบ้ริการ

น้อยเกินไป ก็จะเกิดแถวคอยซ่ึงนับเป็นการสูญเสียค่าใช้จ่ายอย่างหน่ึง นอกจากนั้นยงัอาจทาํให้เสียลูกคา้อีกด้วย 
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ผูบ้ริหารจึงตอ้งจาํกดัจาํนวนหน่วยให้บริการท่ีเหมาะสม คือมีความสมดุลกนัระหว่างค่าใชจ่้ายในการให้บริการ และ 

ค่าใชจ่้ายในการรอรับบริการ (นนัทิพร ดิษฐศรีพร, 2554) 

2.2 ทฤษฎีแผนภูมิกระบวนการไหล คือ เคร่ืองมือท่ีใชบ้นัทึกการปฏิบติังานตามขั้นตอนมาตรฐานของกระบวนการ 

โดยการนาํมาเขียนร่วมกบัการใชส้ัญลกัษณ์แทนขั้นตอนต่าง ๆ เร่ิม จากการแบ่งกระบวนการทั้งหมดออกเป็นขั้นตอน

ย่อย โดยแต่ละขั้นตอนย่อยตอ้งเป็นการกระทาํอย่างหน่ึงอย่างใดในบรรดาการปฏิบติังาน การเคล่ือนยา้ย การรอคอย 

การตรวจสอบ และ การเก็บพกั แผนภูมิกระบวนการไหล เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการบนัทึกขอ้มูลไดอ้ย่างละเอียด และ 

กระชบั ประกอบดว้ยสัญลกัษณ์ คาํบรรยาย และ ลายเสน้เพ่ือบอกรายละเอียดของขั้นตอนกระบวนการใหบ้ริการ เพ่ือ

ช่วยในการวิเคราะห์ และ มองเห็นภาพของกระบวนการให้บริการไดอ้ย่างชดัเจนตั้งแต่ตน้จนจบกระบวนการ และ 

นาํไปสู่การพฒันาและปรับปรุงกระบวนการใหบ้ริการท่ีดีข้ึน โดยใชส้ัญลกัษณ์มาตรฐาน 5 ตวั ซ่ึงกาํหนดโดย ASME 

ในสหรัฐอเมริกาแผนภูมิกระบวนการไหล จะมีการใชแ้ผนภาพจาํลองสถานท่ี หรือผงับริเวณท่ีประกอบกิจกรรม ต่าง ๆ 

พร้อมตาํแหน่งของ แผนกงาน พนกังาน หรือเคร่ืองจกัรท่ีสําคญั ลงในภาพ และ แสดงเส้นทางการเคล่ือนยา้ยพร้อม

สญัลกัษณ์ลงบนแผนภาพ ซ่ึงจะสามารถจาํแนกกิจกรรมท่ีมีมูลค่าเพ่ิม ไดแ้ก่ การปฏิบติั ไปจนถึงกิจกรรมท่ีไม่ก่อใหเ้กิด

มูลค่า และ ช่วยช้ีใหเ้ห็นจุดท่ีเกิดการรอคอย และ ระยะทางการเคล่ือนยา้ยเพ่ือนาํไปวิเคราะห์วา่เกิดความสูญเปล่าข้ึนใน

กระบวนการหรือไม่ (คณิศร ภูนิคม, 2560) 

2.3 การแบ่งระดบัของประสิทธิภาพการให้บริการ จะแบ่งประเภทของการกาํหนดการดาํเนินการของผูโ้ดยสาร

ออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทแรก ส่วนประกอบในการให้บริการ (Processing) ประกอบดว้ยบริเวณตรวจบัตร

โดยสารและสัมภาระ ตรวจคนเขา้เมือง ศุลกากร จุดตรวจรักษาความปลอดภยั และ จุดคืนสัมภาระ ประเภทท่ีสอง 

บริเวณรอของผูโ้ดยสาร (Holding) ประกอบดว้ยบริเวณรอสําหรับผูโ้ดยสารขาออก ห้องรอสําหรับผูโ้ดยสารขาออก 

ห้องรอก่อนข้ึนเคร่ือง ห้องรอสําหรับผูโ้ดยสารเปล่ียนเคร่ือง และ บริเวณรอสําหรับผูโ้ดยสารขาเขา้ ประเภทท่ีสาม 

บริเวณไหลเวียนของผูโ้ดยสาร (Circulation and mode transfer) ประกอบดว้ยบริเวณข้ึน-ลงเคร่ืองบิน ทางเดินภายใน

อาคาร และ จุดเช่ือมต่อระหว่างอาคารผูโ้ดยสาร และ ในการดาํเนินการบิน (Airside) ในการพิจารณาระดับการ

ให้บริการท่ีเกิดในส่วนประกอบ ในการให้บริการ (Processing) โดยปกติจะพิจารณาทั้งในส่วนของระยะเวลาในการ

ให้บริการ และพ้ืนท่ีในการให้บริการ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนั ระดบัการให้บริการบริเวณรอผูโ้ดยสาร (Holding) จะ

พิจารณาจากในลกัษณะของพ้ืนท่ีต่อผูโ้ดยสาร แต่บางคร้ังจะตอ้งพิจารณาระยะเวลาในการรอของผูโ้ดยสาร เช่น 

ผูโ้ดยสารท่ีมาก่อนกาํหนดการเคร่ืองออกจะใชเ้วลาท่ีเหลือในการนัง่รอ ทั้งน้ีระยะเวลาท่ีผูโ้ดยสารมาก่อนกาํหนดข้ึนอยู่

กบัปัจจยัต่าง ๆ ดงัน้ี คือ ระยะเวลาในการดาํเนินการภายในอาคารผูโ้ดยสาร และ ระยะเวลาในการเดินทางมายงั

สนามบิน ส่วนระดบับริเวณไหลเวียน หรือเส้นทางเดินของผูโ้ดยสาร (Circulation Areas) จะพิจารณาจากพ้ืนท่ีต่อ

ผูโ้ดยสาร การกาํหนดพ้ืนท่ีดงักล่าวในแต่ละสนามบินมีความแตกต่างกนับา้งข้ึนอยู่กบัลกัษณะ และ พฤติกรรมของ

ผูโ้ดยสาร เช่น อายขุองผูโ้ดยสาร อตัราส่วนของผูโ้ดยสารท่ีใชก้ระเป๋าถือ และ รถเขน็ (Fruin, 1971) 
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3. วธีิการศึกษา 
 

 

3.1 วิธีการเก็บขอ้มูล กลุ่มตวัอย่าง ท่ีใช้ในการศึกษาการลดระยะเวลารอคอยของผูโ้ดยสาร บริเวณจุดตรวจคน้

ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คือ กลุ่มผูใ้หบ้ริการสนามบิน พนกังานฝ่ายท่าอากาศยาน 20 

คน และ เจา้หนา้ท่ีตรวจคน้ 40 คน และ กลุ่มผูใ้ชบ้ริการสนามบิน จาํนวน 400 ตวัอย่าง รวมทั้งหมด 455 ตวัอย่าง ใช้

เวลาในการเกบ็ขอ้มูล ตั้งแต่ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จนถึง วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ศึกษาทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบแถวคอย การลดระยะเวลารอคอยของ

ผูโ้ดยสาร และ คุณภาพการใหบ้ริการของท่าอากาศยาน เพ่ือนาํมาเป็นแนวทางในการศึกษาคร้ังน้ี โดยจะเกบ็ขอ้มูล จาก

การสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์พนกังาน ทอท. และ พนกังานตรวจคน้ (จา้งภายนอก) ดว้ยคาํถาม 5W1H และ ใชแ้ผ่น

ตรวจสอบ (Check Sheet) ในการบนัทึกขอ้มูลผูโ้ดยสารท่ีเขา้มาในแถวคอยของจุดตรวจคน้ โดยการจบัเวลาแต่ละ

กระบวนการท่ีผูโ้ดยสารต้องปฏิบัติ ในพ้ืนท่ีตรวจค้นความปลอดภัยผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ (Security 

Screening Area) Zone 2 ชั้น 5 อาคารผูโ้ดยสารหลกั ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งแต่ผูโ้ดยสารเร่ิมตน้เขา้แถวตรวจบตัร

โดยสารท่ี ชั้น 4 เดินข้ึนบนัไดเล่ือน ตรวจบตัรโดยสารท่ีชั้น 5 เร่ิมเขา้แถวคอย (Snake Line) คดัแยกสัมภาระ ถอด

เคร่ืองประดบั ตรวจคน้วตัถุโลหะ รอรับสมัภาระ  และออกจากกระบวนการตรวจคน้ไป 

3.3 วิธีการวิเคราะห์ เก็บรวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง จากการสัมภาษณ์ การสังเกต และ บนัทึกผล โดยการสมัภาษณ์

พนกังานตรวจคน้นั้น จะใชค้าํถาม 5W1H คือ ใครมีหนา้ท่ีในตาํแหน่งงานน้ีบา้ง ตาํแหน่งงานน้ีปฏิบติังานอย่างไรบา้ง 

ตาํแหน่งงานน้ีปฏิบติังานท่ีไหนไดบ้า้ง ตาํแหน่งงานน้ีปฏิบติังานเม่ือไหร่บา้ง และ ทาํไมถึงมาปฏิบติังานในตาํแหน่งน้ี 

พร้อมจดบนัทึก ส่วนการสังเกต และ บนัทึกผลระยะเวลาท่ีผูโ้ดยสารปฏิบติัในแต่ละกระบวนการตรวจคน้ร่างกาย และ 

สัมภาระ นั้น จะบนัทึกดว้ยแผนภูมิกระบวนการไหล (Process Flow Chart) โดยการใชส้ัญลกัษณ์แทนขั้นตอนต่าง ๆ 

เร่ิมจากการแบ่งกระบวนการทั้ งหมดออกเป็น 5 ขั้นตอนย่อย คือ การปฏิบัติงาน การเคล่ือนยา้ย การรอคอย การ

ตรวจสอบ และ การเก็บพกั จากนั้นลากเส้นเพ่ือบอกรายละเอียดของขั้นตอน กระบวนการในการตรวจคน้ร่างกาย และ 

สมัภาระทั้งหมด และทาํการสงัเกตและบนัทึกผลการจดัวางตาํแหน่งของเคร่ืองจกัร พนกังาน ลกัษณะแถวคอย และ การ

ไหลเวียนของผูโ้ดยสาร จากนั้นนาํผลท่ีได ้มาวิเคราะห์หาสาเหตุ ว่าขั้นตอนใดท่ีทาํให้เกิดความล่าช้า เพ่ือช่วยให้

สามารถกาํหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการตรวจคน้ ใหมี้ความเหมาะสม  

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย  

 

จากการศึกษา เร่ือง ลดระยะเวลารอคอยของผูโ้ดยสาร ณ จุดตรวจคน้ผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ โซน 2 เก็บ

ขอ้มูลโดยการสงัเกต สมัภาษณ์ และ บนัทึกผล ซ่ึงจากการสงัเกต พบวา่มีการจดัระบบแถวคอยแบบหลายช่องทาง หลาย
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ขั้นตอน (multiple channel multiple phase system) คือ ระบบแถวคอยท่ีมีขั้นตอน และ แต่ละขั้นตอนมีหลายหน่วย

บริการ กล่าวคือ เม่ือผูโ้ดยสารมาถึงบริเวณจุดตรวจคน้ ท่ีชั้น 4 จะตอ้งเขา้แถวรอตรวจบตัรโดยสารก่อน จากนั้นจึง

เดินทางข้ึนไปยงัชั้น 5 เขา้แถวคอย เพ่ือตรวจบตัรโดยสารซํ้าอีกคร้ังเพ่ือป้องกนัผูโ้ดยสารภายในประเทศหลงเขา้มาท่ีจุด

ตรวจน้ี แลว้จึงเขา้แถวคอย (Snake Line) เพ่ือรับการตรวจคน้ร่างกาย และ สมัภาระ เม่ือผูโ้ดยสารไดรั้บการตรวจร่างกาย 

และ สัมภาระ เรียบร้อยแลว้จึงออกจากระบบไป ซ่ึงในปัจจุบนั มีการจดัวางตาํแหน่งของเคร่ืองจกัร ช่องทางการตรวจ

ทั้งหมด 5 ช่องทาง คือ ช่องท่ี 1,3,5 ใชเ้คร่ือง X-ray ร่วมกบัเคร่ือง Body Scan และ ช่องท่ี 2,4 ใชเ้คร่ือง X-ray ร่วมกบั

เคร่ือง Walkthrough และ จากการเก็บขอ้มูลกระบวนการตรวจคน้ผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ โซน 2 สามารถ

เขียนแผนภูมิกระบวนการไหลของกระบวนตรวจค้นผู ้โดยสารระหว่างประเทศ ได้ทั้ งหมด 17 ขั้ นตอน  

(Table 1) แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม คือ การปฏิบติังานใชเ้วลาทั้งหมด 2.17 นาที การรอคอยใชเ้วลาทั้งหมด 8.43 นาที 

การเคล่ือนท่ีใชเ้วลาทั้งหมด 1.15 นาที การตรวจสอบ ใชเ้วลาทั้งหมด 0.77 นาที และ ระยะทางรวมทั้งหมด 60 เมตร จาก

การเขียนแผนภูมิกระบวนการไหล พบว่ามีกระบวนการท่ีซํ้ าซ้อนกนั คือการตรวจบตัรโดยสาร 2 คร้ัง ท่ีบริเวณชั้น 4 

และ ชั้น 5 ทาํใหผู้โ้ดยสารสูญเสียเวลาในการเขา้แถวคอยตรวจบตัรโดยสารทั้งหมด 1.16 นาที  

จากการเก็บขอ้มูลดว้ยการสังเกต และ บนัทึกผลลงในแผ่นตรวจสอบ ทาํใหท้ราบถึงระยะเวลาท่ีผูโ้ดยสารใชใ้นแต่

ละกิจกรรมตั้งแต่เร่ิมกระบวนตรวจคน้ จนจบกระบวนการตรวจคน้ ซ่ึงเกบ็ขอ้มูลจากผูโ้ดยสารกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 

คน โดยสามารถสรุประยะเวลาท่ีผูโ้ดยสารใชใ้นแต่ละกิจกรรมได ้ผูโ้ดยสารจาํนวน 204 คน ไม่พบสาเหตุ มีผูโ้ดยสาร

จาํนวน 100 คน ใชเ้วลานานในการถอดเคร่ืองประดบั และ คดัแยกสัมภาระใส่ตะกร้าเพ่ือ X-ray เช่น ถอดรองเทา้ ถอด

เ ส้ื อ ค ลุ ม  ถ อ ด เ ข็ ม ขัด  แ บ ต เ ต อ ร่ี สํ า ร อ ง  Notebook Tablet ห รื อ  Ipad เ ป็ น ต้น  ผู ้โ ด ย ส า ร จํา น ว น  2 8  ค น  

มีแบตเตอร่ีสํารองท่ีมีขนาดเกิน 32,000 mAh อยู่ในสัมภาระ ซ่ึงตามระเบียบปฏิบัติของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

ไม่อนุญาตใหน้าํแบตเตอร่ีสาํรองโหลดใตอ้ากาศยาน เน่ืองจากแบตเตอร่ีสาํรองทาํจากลิเทียม หากเกิดความร้อนอาจจะ

ทาํใหเ้กิดการระเบิดภายใตห้อ้งเกบ็สมัภาระของอากาศยานได ้แต่ใหน้าํติดตวัข้ึนไปบนอากาศยานได ้เพราะหากเกิดเหตุ

ระเบิด ลูกเรือจะสามารถระงบัเหตุหารณ์ไดใ้นทนัที ผูโ้ดยสารจาํนวน 2 คน ไม่ใหค้วามร่วมมือในการถอดเข็มขดัก่อน

เขา้เคร่ืองตรวจวตัถุโลหะ ทาํใหต้อ้งเดินถอยออกมาจากเคร่ือง Walkthrough และถอดเข็มขดัเขา้เคร่ือง X-ray ใหม่อีก

คร้ัง ผูโ้ดยสารจาํนวน 1 คน มีไมเ้บสบอลเป็นสัมภาระนาํติดตวัมาข้ึนเคร่ืองบิน (ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นอาวุธได ้เจา้หนา้ท่ี 

จึงร้องขอใหผู้โ้ดยสารนาํไปโหลดใตอ้ากาศยานแทน) ผูโ้ดยสารจาํนวน 33 คน มีขวดนํ้าด่ืมในสัมภาระ เจา้หนา้ท่ีตรวจ

คน้จึงแจง้ให้นาํออกจากสัมภาระ ผูโ้ดยสารจาํนวน 28 คน มีของเหลวเกิน 100ml เจา้หนา้ท่ีตรวจคน้จึงแจง้ให้นาํออก

จากสัมภาระ และ ผูโ้ดยสารจาํนวน 2 คน มีพวงกุญแจท่ีมีอาวุธปลายแหลม ซ่ึงเป็นวตัถุตอ้งห้ามท่ีทางสายการบิน 

ไม่อนุญาตใหน้าํข้ึนอากาศยาน (Figure 1) 

จากการเกบ็ขอ้มูล โดยสมัภาษณ์พนกังาน ทอท. และ พนกังานตรวจคน้ (จา้งภายนอก) ทั้งหมด  55 คน โดยแบ่งเป็น 

พนกังาน ทอท. ทั้งหมด 19 คน และ พนกังานตรวจคน้ (จา้งภายนอก) ทั้งหมด 36 คน ดว้ยคาํถาม 5W1H สามารถจดั

กลุ่มสาเหตุท่ีทาํให้ผูโ้ดยสารมีระยะเวลารอคอยท่ีนานเกินมาตรฐานได ้ดงัน้ี มีจาํนวนผูโ้ดยสารหนาแน่น จาํนวน

พนกังานท่ีตอบ 19 คน จุดตรวจคน้มีนอ้ย และ คบัแคบ จาํนวนพนกังานท่ีตอบ 10 คน ผูโ้ดยสารไม่ใหค้วามร่วมมือใน
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การตรวจ จาํนวนพนกังานท่ีตอบ 31 คน การส่ือสารระหวา่งพนกังานตรวจคน้และผูโ้ดยสาร จาํนวนพนกังานท่ีตอบ 17 

คน ผูโ้ดยสารไม่ทราบขั้นตอนกระบวนการตรวจค้น จาํนวนพนักงานท่ีตอบ 16 คน พนักงานไม่มีอาํนาจในการ

ตดัสินใจ จาํนวนพนกังานท่ีตอบ 2 คน มีของเหลวเกิน 100 ml จาํนวนพนกังานท่ีตอบ 8 คน ผูโ้ดยสารมีแบตเตอร่ีสาํรอง

เกิน 32,000 mAH จาํนวนพนกังานท่ีตอบ 5 คน ผูโ้ดยสารมีอาวุธ จาํนวนพนกังานท่ีตอบ 4 คน  ผูโ้ดยสารลืมสัมภาระ 

จาํนวนพนกังานท่ีตอบ 1 คน และ พนกังานไม่เพียงพอ จาํนวนพนกังานท่ีตอบ 6 คน จากสาเหตุดงัท่ีกล่าวมานั้น ทาํให้

เกิดความล่าชา้ในกระบวนการตรวจคน้ ทาํใหผู้โ้ดยสารมีระยะเวลารอคอยการตรวจคน้ร่างกาย และ สัมภาระ นานเกิน

มาตรฐานท่ีสมาคมขนส่งทางอากาศระหวา่งประเทศ (IATA) กาํหนดไว ้และ ทาํใหร้ะดบัการใหบ้ริการของจุดตรวจคน้

ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิลดลง (Table 2) 

แนวทางเลือกในการแกปั้ญหาลดระยะเวลารอคอยของผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ จากสาเหตุท่ีกล่าวมานั้น มี

ทั้งหมด 3 ทางเลือก คือ แนวทางเลือกท่ี 1 Re-Processing เขียนแผนภูมิกระบวนการไหลของผูโ้ดยสารขาออกระหว่าง

ประเทศ โดยการตดักระบวนการท่ีซํ้ าซ้อน และ ไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์ออกจากกระบวนการ เช่น กระบวนการตรวจ

บตัรโดยสารท่ีชั้น 4 และ ชั้น 5 มีขอ้ดี คือลดขั้นตอนกระบวนการตรวจคน้ ไม่มีงบประมาณในการแกปั้ญหา แต่มีขอ้เสีย 

คืออาจมีผูโ้ดยสารภายในประเทศปะปนข้ึนไปท่ีชั้น 5 แนวทางเลือกท่ี 2 เพ่ิมโต๊ะยาวสําหรับถอดเคร่ืองประดบัใส่

ตะกร้า เพ่ิมโต๊ะขนาด 60 x 120 cm. จาํนวน 6 ตวั สาํหรับวางสมัภาระ และ ถอดเคร่ืองประดบัใส่ตะกร้า และ มีพนกังาน

คอยช่วยเหลือให้คาํแนะนาํว่าจะตอ้งแยกส่ิงของใดออกจากสัมภาระบา้ง เช่น นาํ Notebook Tablet แบตเตอร่ีสํารอง 

ออกมาวางใส่ตะกร้าแยกกนักบัสมัภาระอ่ืน ๆ  และหากผูโ้ดยสารท่านใดถอดเคร่ืองประดบั และ สมัภาระ ใส่ตะกร้าได้

รวดเร็ว และ เรียบร้อยก่อน กไ็ปต่อแถวเพ่ือรอ X-ray สมัภาระ และ ตรวจคน้ร่างกายไดเ้ลย มีขอ้ดี คือผูโ้ดยสารท่ีคดัแยก

สมัภาระเสร็จเรียบร้อยก่อน สามารถเขา้รับการตรวจคน้สมัภาระ และ ร่างกายไดเ้ลย แต่มีขอ้เสีย คือใชพ้ื้นท่ีมากในการ

จดัวางโต๊ะ สาํหรับใหผู้โ้ดยสารคดัแยกสัมภาระ ใส่ตะกร้า แต่ อาจมีทรัพยสิ์นของผูโ้ดยสารสูญหาย จึงไม่ปลอดภยักบั

ผูโ้ดยสาร และมีงบประมาณในการแกปั้ญหา จาํนวนทั้งส้ิน 5,940 บาท แนวทางเลือกท่ี 3 จดัทาํช่องทางด่วน หรือ Fast 

Lane จดัทาํช่องทางด่วน หรือ Fast Lane สาํหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่มีสมัภาระ หรือ มีสมัภาระเป็นกระเป๋าถือใบเลก็ 1 ใบ ให้

มาตรวจคน้สมัภาระ และ ร่างกายผา่นท่ีช่องทางด่วน หรือ Fast Lane มีขอ้ดี คือผูโ้ดยสารท่ีไม่มีสัมภาระ หรือมีสมัภาระ

เป็นกระเป๋าถือใบเล็ก 1 ใบ สามารถเขา้รับการตรวจคน้ไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งรอต่อคิวผูโ้ดยสารท่ีมีสมัภาระเยอะ โดยให้

เจา้หนา้ท่ีตรวจคน้เป็นผูค้ดักรองผูโ้ดยสารท่ีมาตรวจคน้ในช่องทางน้ี และไม่มีงบประมาณ แต่มีขอ้เสีย คือเสียช่องทาง

การตรวจคน้ ไป 1 ช่องทาง 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

 

จากสาเหตุท่ีผูโ้ดยสารบางรายมีสัมภาระ และ เคร่ืองประดบัเป็นจาํนวนมากนั้น ทาํให้ผูโ้ดยสารใชเ้วลาในการคดั

แยกสมัภาระ และ ถอดเคร่ืองประดบัเป็นเวลานาน รวมทั้งผูโ้ดยสารไม่ใหค้วามร่วมมือกบัเจา้หนา้ท่ีตรวจคน้ ในการคดั

แยกสัมภาระก่อนเขา้เคร่ือง X-ray ซ่ึงเม่ือเจา้หน้าท่ี X-ray มองภาพภายในสัมภาระไม่ชัดเจน จึงจาํเป็นตอ้งขอเปิด
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กระเป๋าเพ่ือตรวจสอบ จึงทาํใหผู้โ้ดยสารท่านอ่ืน ๆ ตอ้งรอคอยการตรวจคน้ร่างกาย และ สัมภาระ เป็นระยะเวลานาน

เกินมาตรฐานท่ีทางสมาคมขนส่งทางอากาศระหวา่งประเทศ (IATA) ไดก้าํหนดไว ้และ เพ่ือตอบสนองผูโ้ดยสารในแต่

ละกลุ่มเป้าหมาย ใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุด จึงเสนอแนวทางเลือกท่ี 3 นัน่คือ การจดัทาํ Fast Lane หรือ ช่องทางด่วน

สาํหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่มีสมัภาระ หรือ มีสมัภาระเป็นกระเป๋าถือใบเลก็ 1 ใบ ใหเ้ขา้รับการตรวจคน้สมัภาระ และ ร่างกาย 

ผ่านท่ีช่องทางด่วนน้ี ซ่ึงแนวทางเลือกน้ี ไม่มีงบประมาณในการแก้ไขปัญหา และ มีข้อดีคือ ผูโ้ดยสารท่ีไม่มี

เคร่ืองประดบั หรือ มีกระเป๋าถือใบเล็ก 1 ใบ สามารถเขา้รับบริการไดเ้ลย โดยไม่ตอ้งรอต่อคิวผูโ้ดยสารท่ีมีสัมภาระ

จาํนวนมาก ซ่ึงการคดักรองผูโ้ดยสารว่าไม่มีสัมภาระ หรือ สัมภาระใบเลก็นั้น จะใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจคน้เป็นผูต้ดักรอง

ผูโ้ดยสารใหเ้ขา้สู่ช่องทางน้ี แต่มีขอ้เสีย คือ เสียช่องทางการตรวจคน้ ไป 1 ช่องทาง 
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ภาคผนวก 

 

Table 1 แผนภูมิกระบวนการไหลการใหบ้ริการพ้ืนท่ีจุดตรวจคน้ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ Zone 2 ชั้น 5 

 
  

ระยะทาง

(เมตร)

เวลา

(นาท)ี

- 0.58

- 0.03

10 0.39

6 0.58

- 0.03

- 0.26

40 5.59

2 1.36

- 1.13

- 0.12

- 0.25

2 0.16

- 0.15

- 0.19

- 0.32

16. ผูโ้ดยสารสวมใส่เคร ื�องประดบั และยกสมัภาระออก - 1.04

- 0.34

60 12.52

รายการ สญัลกัษณ์

12. ผูโ้ดยสารเดนิผ่านเครื�องสแกนโลหะ (Walk through or Body Scan)

1. ผูโ้ดยสารรอตรวจบัตรโดยสาร ที�ชั �น 4 ก่อนขึ�นบันไดเลื�อน

2. ตรวจบัตรโดยสาร โดยเจา้หน้าที� (ใช้สายตาตรวจดู)

3. ผูโ้ดยสารเดนิขึ�นบันไดเลื�อน ไปยังชั �น 5

4. ผูโ้ดยสารรอตรวจบัตรโดยสาร ที�ชั �น 5 ก่อนเข้าแถวคอย

5. ตรวจบัตรโดยสาร โดยเจา้หน้าที� (ใช้สายตาตรวจดู)

6. ผูโ้ดยสารเดนิเข้าแถวคอย

7. ผูโ้ดยสารเข้าแถวคอยรวม รอควิการตรวจคน้ร่างกาย และ สมัภาระ 

8. ผูโ้ดยสารเข้าแถวคอยแยกเดี�ยว รอวางสมัภาระ บนโต๊ะ (มโีต๊ะ 2 ตวั) และ

ถอดสมัภาระ ก่อนเข้าสายพานเครื�อง X-ray

9. ผูโ้ดยสารถอดเครื�องประดบั และ วางสมัภาระลงในตะกรา้ เตรยีมเดนิเข้า

เครื�องสแกนโลหะ (Walk through or Body Scan)

10. เจา้หน้าที�ตรวจสอบความเรยีบรอ้ยก่อนวางบนสายพานเครื�อง X-ray

11. เจา้หน้าที�ตรวจสอบสมัภาระ ผ่านเครื�อง X-ray ดว้ยจอมอรน์ิเตอร์

13. เจา้หน้าที�ตรวจสอบความปลอดภยัจากผูโ้ดยสารดว้ย Hand Scan อกีครั �ง

14. เจา้หน้าที�ตรวจสอบสมัภาระ ผูโ้ดยสาร ก่อนยกสมัภาระออกจากสายพาน

15. ผูโ้ดยสารรอรบัสมัภาระออกจากสายพาน

17. ผูโ้ดยสารออกจากพื�นที�ตรวจคน้

รวม
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Table 2 สรุปสาเหตุจากการสมัภาษณ์พนกังาน ทอท. และ พนกังานตรวจคน้ (จา้งภายนอก) ทั้งหมด 55 คน 

 

สาเหตุ จาํนวนคนตอบ รายละเอยีดของสาเหตุ 

1 จาํนวนผูโ้ดยสารหนาแน่น 19 จาํนวนผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศมีจาํนวนมาก

กวา่เดิม 

2 จุดตรวจคน้มีนอ้ย และ คบั

แคบ 

10 จุดตรวจคน้ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศมีแค่ 

โซน 2 และ 3 และ มีพ้ืนท่ีในการตรวจคน้ค่อนขา้ง 

คบัแคบ 

3 ผูโ้ดยสารไม่ใหค้วาม

ร่วมมือในการตรวจ 

31 พนกังานแจง้ใหผู้โ้ดยสารคดัแยกสมัภาระ ถอดเส้ือคลุม 

รองเทา้ เขม็ขดั และ แยก Notebook iPad และ แบตเตอร่ี

สาํรอง ใส่ตะกร้า ผูโ้ดยสารบางรายไม่ยอมใหพ้นกังานจบั

กระเป๋าสมัภาระ ไม่ยอมถอดรองเทา้ ทาํใหเ้จา้หนา้ท่ี x-ray 

วิเคราะห์ภาพยากข้ึน เป็นสาเหตุใหต้อ้งเปิดกระเป๋า

สมัภาระเพ่ือตรวจสอบ 

4 การส่ือสารระหวา่ง

พนกังานตรวจคน้และ

ผูโ้ดยสาร 

17 

ผูโ้ดยสารบางรายไม่เขา้ใจในส่ิงท่ีพนกังานบอกใหป้ฎิบติั

ตามกฎระเบียบ 

5 ผูโ้ดยสารไม่ทราบขั้นตอน

กระบวนการตรวจคน้ 

16 ผูโ้ดยสารไม่ทราบวา่จะตอ้งทาํอะไรบา้ง ในแต่ละขั้นตอน 

พนกังานตรวจคน้จึงตอ้งอธิบายนานพอสมควร 

6 ขั้นตอนการตรวจคน้มีมาก 2 ขั้นตอนในการตรวจคน้ร่างกายและสมัภาระมีมากหลาย

ขั้นตอน ทาํใหผู้โ้ดยสารอาจจะไม่เขา้ใจในบางขั้นตอนวา่

จะตรวจสอบอะไร 

7 มีของเหลวเกิน 100 ml 8 เม่ือ X-ray กระเป๋าแลว้พบของเหลวเกิน จึงจาํเป็นตอ้ง 

ขอเปิดสมัภาระเพ่ือตรวจสอบ 

8 มีแบตเตอร่ีสาํรองเกิน 

32,000 mAH 

5 เม่ือ X-ray กระเป๋าแลว้พบแบตเตอร่ีสาํรองเกิน  

จึงจาํเป็นตอ้งขอเปิดสัมภาระเพ่ือตรวจสอบ 

9 มีอาวธุ 4 เม่ือ X-ray กระเป๋าแลว้พบโลหะวตัถุ จึงจาํเป็นตอ้ง 

ขอเปิดสมัภาระเพ่ือตรวจสอบ 

10 ผูโ้ดยสารลืมสมัภาระ 1 ผูโ้ดยสารลืมสมัภาระไวบ้นสายพาน X-ray ทาํใหพ้นกังาน

ตอ้งเดินตามนาํสมัภาระไปให ้

11 พนกังานไม่เพียงพอ 6 พนกังานมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบติังาน 
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Figure 1 สรุปสาเหตุของการสงัเกต และ บนัทึกผล จากกลุ่มผูใ้ชบ้ริการสนามบิน 
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อทิธิพลของการรับรู้คุณภาพการบริการต่อ ความตั้งใจที่จะบอกต่อปากต่อปาก และ

ความตั้งใจในการใช้บริการซ้ํา ของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการ  
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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้คุณภาพบริการในมิติต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อ

ความตั้งใจท่ีจะบอกต่อปากต่อปาก และ การกลบัมาใชซ้ํ้ าของผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการเช่าบา้นพกัตากอากาศ บา้นสวน

ริมทะเลบีชเฮา้ส์ จงัหวดัชลบุรี การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณท่ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บขอ้มูลจาก

กลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก จาํนวน 400 ตวัอยา่ง ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามเป็นผูท่ี้เคยเขา้ใชบ้ริการ

เช่าบา้นพกัตากอากาศ บา้นสวนริมทะเลบีชเฮา้ส์ จงัหวดัชลบุรี ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนก่อนหนา้การเก็บ

ขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา คือ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

สถิติเชิงอา้งอิงท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ  ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

จากการศึกษาพบวา่ การรับรู้คุณภาพบริการ ดา้นกายภาพ และดา้นความการตอบสนองลูกคา้ มีผลต่อความตั้งใจ

จะท่ีจะบอกต่อแบบปากต่อปากของผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการเช่าบา้นพกัตากอากาศ บา้นสวนริมทะเลบีชเฮา้ส์ จงัหวดั

ชลบุรี ส่วนดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการการรับประกนั และดา้นเอาใจใส่ ไม่มีผลต่อการบอกต่อปากต่อปากของ

ผูบ้ริโภคท่ีใช้บริการเช่าบา้นพกัตากอากาศ บา้นสวนริมทะเลบีชเฮา้ส์ จงัหวดัชลบุรี ส่วนอิทธิพลของการรับรู้

คุณภาพบริการท่ีมีต่อความตั้งใจจะกลบัมาใชซ้ํ้ าของผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการเช่าบา้นพกัตากอากาศ บา้นสวนริมทะเล

บีชเฮา้ส์ จงัหวดัชลบุรี นั้น พบว่า 4 จาก 5 มิติ ของคุณภาพการบริการ อนัไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ ดา้นความน่าเช่ือถือ 

ดา้นการรับประกนัคุณภาพ และดา้นความเอาใจใส่ มีผลต่อความตั้งใจท่ีจะกลบัมาใชบ้ริการซํ้า คงมีแต่เพียงคุณภาพ

การบริการดา้นการตอบสนอง เท่านั้น ท่ีพบวา่ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจในการกลบัมาใชบ้ริการซํ้า 

 

คาํสาํคัญ: คุณภาพการบริการ, ความต้ังใจท่ีจะบอกต่อปากต่อปาก, ความต้องการในการใช้บริการซํา้ 
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Abstract 

The purpose of this study is to examine the impact of five dimensions of service quality on word of mouth 

intention and repurchase intention of clients of Seaside Park Beach Resort based in Chonburi, Thailand. The survey 

method was employed involving a convenient sample of 400 clients who visited the resort within the last six months. 

The analysis was performed using both descriptive statistics and multiple regression analysis.  The results indicated 

that only two of five dimensions of perceived service quality namely; tangibility and responsiveness, had significant 

effects on word of mouth intentions.  On the other hands, Reliability, Assurance and Empathy had no significant 

impact on word of mouth intentions.  Meanwhile, all of dimensions of perceived service quality except 

responsiveness has shown the significant impact of repurchase intention. 

 

Keywords: Service Quality, Word-Of-Mouth Intentions, Repurchase Intentions 
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1.บทนํา  

 

        ปัจจุบนัประเทศไทยนั้นใหค้วามสาํคญัเร่ือง การขบัเคล่ือนนโยบาย EEC ของรัฐบาล โดยมีการลงทุนในดา้น

ธุรกิจต่างๆและการท่องเท่ียวมากข้ึนเพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียวจึงส่งผลใหมี้การแข่งขนักนัในธุรกิจท่องเท่ียวดา้นท่ีพกั

มากข้ึน โดยจงัหวดัชลบุรีเป็นพ้ืนท่ีเมืองท่องเท่ียว มีแหล่งท่องเท่ียวหลายแห่ง และอาํเภอพทัยามีรายไดจ้ากการ

ท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน 10% จากในปี 2560 รายไดจ้ากการท่องเท่ียวของภาคตะวนัออกรวมอยู่ท่ี 3.12 แสนลา้นบาท โดย

เฉพาะท่ีพทัยา อยู่ท่ีราว 1.5แสนลา้นบาท (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2561) พบว่าจากขอ้มูลตัวเลขการ

ท่องเท่ียว ปี2016 ล่าสุดนั้นพบว่านกัท่องเท่ียวในพทัยามีการใชจ่้ายเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือยๆ เฉล่ีย 7% -10.5%ต่อปี ปัจจุบนั

เฉล่ีย 4,725 บาท/คน/วนั โดยสดัส่วน 1 ใน 3 ของทั้งหมด โดยเป็นค่าใชจ่้ายดา้นท่ีพกั เฉล่ีย 1,540 บาทต่อคืน โดยท่ี

ภาพรวมท่ีพกัใน พทัยาก็มีอตัราเขา้พกั หรือ Occupancy Rate เฉล่ีย 73.5% (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2561)  

การใหบ้ริการเช่าท่ีพกัอาศยัแก่นกัท่องเท่ียวท่ีท่องเท่ียวนั้นมี หลายราคาใหเ้ลือกหลากหลายรูปแบบโดยมีหลายแบบ

อาทิเช่น รีสอร์ทห้องพกั, คอนโดมิเนียม, บา้นพกัตากอากาศ มีการขยายตวัเพ่ิมข้ึน มีจาํนวนนกัท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน 

และมีการลงทุนมากข้ึนสร้างโรงแรมบา้นพกัเพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวและใชบ้ริการเพ่ิมมาก

ข้ึนจากการท่ีมีจาํนวนของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาจงัหวดัชลบุรีท่ีมากข้ึน และมีการลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

ทั้งแหล่งช็อปป้ิงเซ็นเตอร์เช่นหา้งเทอร์มินอล 21 รวมไปถึงการสร้างโรงแรมท่ีพกัระดบั 4-5 ดาว เช่น โรงแรมแก

รนด์เซ็นเตอร์พอยต์, เรเนซองส์ พทัยา รีสอร์ท แอนด์ สปา และยงัมีอีกหลายแหล่งท่ีเตรียมเปิดให้บริการ โดยใน

ปัจจุบนัพทัยามีท่ีพกัประมาณ 2,000 เพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมมากข้ึน (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2561) 

โดยโรงแรมและบ้านพกัตากอากาศของคู่แข่งขนัเป็นธุรกิจขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่มีเงินทุนในการทาํ

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 1062

mailto:plimchaiyawat@gmail.com


การตลาดแคมเปญต่างใ นการ โฆษณา โปรโมทใหน้กัท่องเท่ียวมาใชบ้ริการ โดยเป็นการแสวงหาลูกคา้ใหม่และ

เพ่ือใหเ้กิดการใชบ้ริการซํ้าเพ่ือเป็นการรักษาฐานลูกคา้เดิม แตกต่างจากบา้นเช่าพกัตากอากาศ บา้นสวนริมทะเลบีช

เฮา้ส์เป็นธุรกิจขนาดเลก็มีจุดอ่อนคือไม่มีเงินทุนมากในการทาํการตลาดเม่ือเทียบกบัคู่แข่งขนัต่างๆ แต่มีจุดแข็งใน

ดา้นการบริการแก่ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการบา้นพกั โดยมีคุณภาพการบริการ 5 ดา้น โดยดา้นใดท่ีส่งผลต่อความตั้งใจ

ท่ีจะบอกต่อปากต่อปาก และความตั้งใจในการใชบ้ริการซํ้ าของนกัท่องเท่ียวท่ีใชบ้ริการ บา้นสวนริมทะเลบีชเฮา้ส์ 

จงัหวดัชลบุรี ผูวิ้จยัสนใจศึกษาเร่ือง อิทธิพลของการรับรู้คุณภาพการบริการต่อ ความตั้งใจท่ีจะบอกต่อปากต่อปาก 

และความตั้งใจในการใชบ้ริการซํ้ า ของนกัท่องเท่ียวท่ีใชบ้ริการ บา้นสวนริมทะเลบีชเฮา้ส์ จงัหวดัชลบุรี โดยทาง

ผูวิ้จยัหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จะเป็นประโยชนต่์อการดาํเนินงานของบา้นพกัตากอากาศบา้นสวนริมทะเลบีชเฮา้ส์ จงัหวดั

ชลบุรี โดยสามารถท่ีจะนาํผลการวิจยัท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยันาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงพฒันากล

ยุทธ์ในการบริการท่ีดีมากยิ่งข้ึน มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวท่ีใชบ้ริการเกิดความพึงพอใจ จนไป

ถึงความตั้งใจท่ีจะบอกต่อปากต่อปากแก่บุคคลอ่ืน และความตั้งใจในการใชบ้ริการซํ้ าของผูใ้ชบ้ริการท่ีดีมากยิ่งข้ึน

ของผูใ้ชบ้ริการต่อไป 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับการรับรู้ (Perception) 

 

          การรับรู้ คือ เกิดจากประสาทสัมผสัท่ีไดรั้บการสัมผสั และไดท้าํการตีความหมายถึงสัมผสัท่ีไดรั้บนั้นแปล

ออกมาเป็นความหมายโดยเป็นส่ิงท่ีรู้และเข้าใจ จากนั้นทําการแปลความหมายจากส่ิงสัมผสัและจะต้องใช้

ประสบการณ์ท่ีเคยไดรั้บ ซ่ึงถา้ไม่มีประสบการณ์ท่ีเคยไดรั้บ หรือการท่ีเราไม่ไดส้ัมผสั หรือเร่ืองราวนั้นๆ ก็จะไม่

เกิดการรับรู้ข้ึน โดยท่ีการรับรู้จะเกิดได ้ข้ึนกบัการสัมผสักบัส่ิงเร้าโดยเฉพาะเท่านั้น (ลกัขณา สริวฒัน์, 2549)  และ 

(Schiffman and Kanuk, 2007)  ไดก้ล่าวไวว้า่ การรับรู้นั้นเป็นกระบวนการของบุคคลแต่ละบุคคลโดยการเลือกท่ีทาํ

การจดัการขอ้มูล ประมวลผล และมีการตีความส่ิงเร้าท่ีต่างกนัไป ใน สถานการณ์เดียวกนัโดยจะข้ึนอยู่กบัปัจจยั

ภายใน เช่น ความเช่ือและความคาดหวงัของในแต่ละบุคคล  

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับคุณภาพบริการ (Service Quality) 

 

         คุณภาพการใหบ้ริการ หมายถึง การประเมินจากการรับรู้ของผูบ้ริโภค มีคุณภาพของสินคา้ หรือการบริการท่ีมี

เขา้มาเก่ียวขอ้งโดยใชก้ารประเมินจากประสบการณ์ของผูใ้ชบ้ริการท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการ หรือจากการใชสิ้นคา้

จากบริษทันั้น ๆ (Boshoff , 2007) และ (Parasuraman, Berry & Zeithaml, 1985) ไดท้าํการสรุปไวว้่า ประกอบไป

ด้วย 5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบทางกายภาพ (Tangibles), ความน่าเช่ือถือ (Reliability), การตอบสนอง 

(Responsiveness) การรับประกนั (Assurance) และการเอาใจใส่ (Empathy) ทาํใหลู้กคา้นั้นเกิดความพึงพอใจของ

ลูกคา้ มีส่วนประกอบอ่ืนๆ ประกอบดว้ยอีกสองส่วนคือ คุณภาพของตวัสินคา้หรือบริการ และราคา ซ่ึงมีผลท่ี

สามารถทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจไดเ้ช่นกนั ถึงแมว้า่จะมีการบริการองคป์ระกอบท่ีจบัตอ้งไดเ้ป็นรูปธรรม

ชดัเจน ความน่าเช่ือถือ การตอบสนองของผูรั้บบริการ ความมัน่ใจ การเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล 
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2.3 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับการใช้บริการซ้ํา 

 

         (Kotler, Keller, 2006, p. 188) ไดส้รุปไวว้า่ การท่ีลูกคา้นั้นเกิดความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจต่อตวัสินคา้

จะส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีตามมา ซ่ึงถา้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจจะมีโอกาสอยา่งมากท่ีลูกคา้นั้นจะซ้ือสินคา้ซํ้ าอีก และ

จากแนวคิด (Anderson, Fornell & Lehmann, 1994) ของการกลบัมาใช้บริการซํ้ า หรือการซ้ือสินคา้ซํ้ า โดยส่ิงท่ี

ข้ึนอยูก่บัการใชบ้ริการในคร้ังแรกของผูบ้ริโภคนั้น หากวา่ผูบ้ริโภคนั้นเกิดความพึงพอใจของในการซ้ือหรือบริการ

คร้ังแรกจะมีการส่งผลให้เกิดความจงรักภกัดีเกิดข้ึน ผูบ้ริโภคเหล่านั้นจะถูกเรียกว่า ห่วงแห่งความ จงรักภกัดี ซ่ึง

ผูบ้ริโภคจาํนวนน้ีจะเป็นบุคคลท่ีทาํใหเ้กิดกาํไร และเกิดความเจริญเติบโตใหก้บัธุรกิจโดยผา่นการซ้ือท่ีเพ่ิมข้ึนมาก

ข้ึน และมีความเต็มใจท่ีจะจ่าย และรวมถึงยงัเป็นส่วนหน่ึงของการช่วยลดค่าใชจ่้ายทางการตลาด และยงัช่วยลด

ความเส่ียงในเร่ืองของการแข่งขนัทางการตลาดท่ีสูงอีกดว้ย  

  

2.4 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับการบอกปากต่อปาก (Word of Mouth) 

 

         (Solomon, 2011) ไดส้รุปไวว้่า การติดต่อส่ือสารแบบปากต่อปาก หมายถึง ถา้นกัการตลาดตอ้งการท่ีจะทาํให้

มีการส่ือสารแบบปากต่อปากเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์หรือการบริการ ของธุรกิจเป็นไปในทางบวกท่ีดี นักการตลาด

จะต้องใช้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับลักษณะของการติดต่อส่ือสารแบบปากต่อปาก การให้คําแนะนําและ

ประสบการณ์ส่วนตวัท่ีไดรั้บท่ีส่งผลใหเ้กิดการติดต่อส่ือสารแบบปากต่อปาก อาจจะสามารถเป็นไปใน ทางบวก

หรือทางลบก็ได ้และการติดต่อส่ือสารแบบปากต่อปาก สามารถส่งผลไดท้ั้ง 2 อย่างคือ เพ่ือให้ขอ้มูล และเพ่ือให้

เป็นอิทธิพลในการตดัสินใจ คือ ขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละการบริการจะเป็นการใหข้อ้มูลแก่ผูบ้ริโภค อีก

ทั้งในดา้นส่วนของการให้คาํแนะนาํ และประสบการณ์ส่วนตวัท่ีไดรั้บ นั้นจะมีลกัษณะเพ่ือให้มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือหรือการตดัสินใจใชบ้ริการของผูบ้ริโภคอีกดว้ย  

 

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูศึ้กษาไดก้าํหนดกรอบแนวคิด ดงัน้ี 

ตวัแปรต้น           ตวัแปรตาม 

         

 

 

 

 

 

การรับรู้คุณภาพการบริการ (Service Quality) 

1. ความกายภาพ (Tangibles) 

2. ความน่าเช่ือถือ (Reliability) 

3. ดา้นการตอบสนอง (Responsive) 

4. ดา้นการรับประกนัคุณภาพ (Assurance) 

5. ดา้นการเอาใจใส่ (Empathy) 

(Parasuraman, Berry & Zeithaml, 1985) 

 

การใช้บริการซ้ําของผู้ใช้บริการ 

(Kotler, Keller, 2006, p. 188) 

 การบอกปากต่อปากของผู้ใช้บริการ 

(Assael, 2004) 
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3. วธีิการศึกษา 

  

         การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

         ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษางานวิจยัน้ี คือ ผูท่ี้ใชบ้ริการเช่าบา้นพกัตากอากาศ บา้นสวนริมทะเลบีชเฮา้ส์ จงัหวดั

ชลบุรี กลุ่มตวัอย่าง ทั้งเพศชายและเพศหญิง ท่ีมีช่วงอายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ี

แน่นอน ดงันั้นขนาดตวัอย่างสามารถคาํนวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอย่างของ W.G. Cochran โดยกาํหนด

ระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2549, หนา้ 74) ใช้

ขนาดตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 384 คน จึงจะสามารถทาํการสามารถประมาณค่าร้อยละ โดยมีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 

5 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 เพ่ือความสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูวิ้จยัจึงใชข้นาดกลุ่ม

ตวัอยา่งทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง ซ่ึงถือไดว้า่ผา่นเกณฑต์ามท่ีเง่ือนไขกาํหนด คือ ไม่นอ้ยกวา่ 384 ตวัอยา่ง 

 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

         เคร่ืองมือ คือ แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลซ่ึงเป็นแบบสอบปลายปิด ซ่ึงผูวิ้จยัไดแ้บ่ง

แบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูล

ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มี 6 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดส่้วนตวัเฉล่ีย

ต่อเดือน ให้ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบไดเ้พียงขอ้เดียว ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้คุณภาพการ

บริการของบา้นเช่าพกัตากอากาศ บา้นสวนริมทะเลบีชเฮา้ส์ จงัหวดัชลบุรี โดยเป็นคาํถามลกัษณะปลายปิด มีจาํนวน 

30 ขอ้ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ (Tangibles), ความน่าเช่ือถือ (Reliability), การตอบสนอง (Responsiveness), การ

รับประกันคุณภาพ (Assurance) และการเอาใจใส่ (Empathy) โดยเลือกตอบตามระดบัการรับรู้ต่อคุณภาพการ

ใหบ้ริการ 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามแบบสอบถามเก่ียวกบัการ

บอกแบบปากต่อปากของผูใ้ชบ้ริการเช่าบา้นพกัตากอากาศ บา้นสวนริมทะเลบีชเฮา้ส์ จงัหวดัชลบุรี โดยเป็นคาํถาม

ลกัษณะปลายปิด มีจาํนวน 4 ขอ้ โดยเลือกตอบตามระดบัความคิดเห็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามการใชบ้ริการซํ้าการเช่าบา้นพกัตากอากาศ บา้นสวนริมทะเลบีชเฮา้ส์ จงัหวดัชลบุรี 

โดยเป็นคาํถามลกัษณะปลายปิด มีจาํนวน 4 ขอ้ โดยเลือกตอบตามระดบัความคิดเห็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก 

ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด ผูวิ้จยัใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก โดยผูวิ้จยัทาํการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจาก ผู ้

ท่ีใชบ้ริการเช่าบา้นพกัตากอากาศ บา้นสวนริมทะเลบีชเฮา้ส์ จงัหวดัชลบุรี ท่ีเขา้ใชบ้ริการคา้งคืน สถานท่ีทาํการเก็บ

แบบสอบถาม คือ บา้นพกัตากอากาศ บา้นสวนริมทะเลบีชเฮา้ส์ จงัหวดัชลบุรี ทาํการเกบ็แบบสอบถามหลงัจากการ

ใชบ้ริการ 

 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

         สถิติในการวิเคราะห์ คือ  1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยนาํขอ้มูลมาหาความถ่ี (Frequency)  

ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standards Deviation) 
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2) สถิติเชิงเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใชเ้คร่ืองมือทางสถิติการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) 

 

4. ผลการศึกษา 

 

         ผลการศึกษา ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน ผลการวิเคราะห์พบวา่ กลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 21-40 ปี มีสถานภาพสมรสส่วนใหญ่เป็นโสด มีการศึกษาในระดบัอนุปริญญา 

/ ปวส. อาชีพส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายได ้15,001 – 25,000 บาท  

         ผลการศึกษา ระดบัการรับรู้คุณภาพการบริการของบา้นเช่าพกัตากอากาศบา้นสวนริมทะเลบีชเฮา้ส์ จงัหวดั

ชลบุรี อยู่ในระดบัการรับรู้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.52 และเม่ือพิจารณาในแต่ระดา้นพบว่า กลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่มีระดบัการรับรู้ดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้นการตอบสนอง สูงท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.55 รองลงมา

คือ ดา้นกายภาพ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.53 ดา้นการรับประกนั โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.52 และดา้นความเอาใจใส่ 

โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.48 

         ผลการศึกษา การบอกต่อแบบปากต่อปากของผูใ้ชบ้ริการเช่าบา้นพกัตากอากาศ บา้นสวนริมทะเลบีชเฮา้ส์ 

จงัหวดัชลบุรี พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เม่ือคนรู้จกัหรือญาติของท่านจะถ่ายทอดและบอกต่อถา้ประสบการณ์ท่ีดี 

ท่ีท่านไดรั้บจากการใชบ้ริการท่ีบา้นสวนริมทะเลบีชเฮา้ส์ รองลงมาไดแ้ก่ เม่ือคนรู้จกัหรือญาติของท่านตอ้งการ

บา้นพกัตากอากาศท่านจะแนะนาํบา้นเช่าตากอากาศบา้นสวนริมทะเลบีชเฮา้ส์  เม่ือมีคนมาขอคาํแนะนาํท่านจะพูด

ถึงแต่ส่ิงท่ีดีเก่ียวกบับา้นเช่าพกัตากอากาศบา้นสวนริมทะเลบีชเฮา้ส์  และหากท่านไดย้ินบุคคลอ่ืนพูดถึงบา้นเช่าพกั

ตากอากาศบา้นสวนริมทะเลบีชเฮา้ส์ในทางลบท่านยินดีท่ีจะช่วยแกต่้างให ้ตามลาํดบั 

         ผลการศึกษา การใชบ้ริการซํ้ าของผูใ้ชบ้ริการเช่าบา้นพกัตากอากาศ บา้นสวนริมทะเลบีชเฮา้ส์ จงัหวดัชลบุรี 

ท่านจะยงัคงกลบัมาใชบ้ริการท่ีบา้นเช่าพกัตากอากาศบา้นสวนริมทะเลบีชเฮา้ส์อีกถึงแมว้่าราคาท่ีพกัจะสูงข้ึนตาม

สภาวะเศรษฐกิจ รองลงมาไดแ้ก่ ท่านตั้งใจว่าจะกลบัมาใชบ้ริการท่ีบา้นเช่าพกัตากอากาศบา้นสวนริมทะเลบีชเฮา้ส์

อีกเม่ือตอ้งการพกัผ่อน ท่านมีแนวโนม้ท่ีจะกลบัมาใชบ้ริการท่ีบา้นพกัตากอากาศบา้นสวนริมทะเลบีชเฮา้ส์ จงัหวดั

ชลบุรีในคร้ังต่อๆไปภายในระยะเวลา 1 ปี และหากท่านเดินทางท่องเท่ียวจงัหวดัชลบุรีในคร้ังต่อไปท่านจะยงัคง

เลือกใชบ้ริการเช่าพกัตากอากาศ บา้นสวนริมทะเลบีชเฮา้ส์ ตามลาํดบั 

         ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ดว้ยการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) จาก

กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน 

 

         สมมติฐานที่ 1 : การรับรู้คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการบอกต่อแบบปากต่อปาก ของผู้บริโภคที่ใช้บริการ

เช่าบ้านพกัตากอากาศ บ้านสวนริมทะเลบีชเฮ้าส์ จงัหวดัชลบุรี 

ตารางที่ 1 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยระหว่างการรับรู้คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการบอกต่อปากต่อปาก ของ

ผู้บริโภค 
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ตวัแปร 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 
ค่า 

Tolerance 
VIF 

(ค่าคงท่ี) 1.205 0.241  4.998 0.000 - - 

ดา้นกายภาพ (Tangibles) 0.448 0.081 0.347 5.499 0.000** 0.394 2.537 

ความน่าเช่ือถือ (Reliability) 0.12 0.060 0.013 0.203 0.839 0.359 2.783 

การตอบสนอง 

(Responsiveness) 
0.240 0.059 0.251 4.069 0.000** 0.413 2.424 

การรับประกนัคุณภาพ 

(Assurance) 
0.046 0.065 0.054 0.705 0.481 0.273 3.659 

การเอาใจใส่ (Empathy) 0.017 0.047 0.019 0.362 0.718 0.543 1.841 

R = 0.616a, R2 =0.380, Adjusted R-Square = 0.372, SEE = 0.380, F = 48.265, df. = 394 

Sig = 0.05  ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 

 

         สรุปไดว้่า การรับรู้คุณภาพบริการทั้ง 5 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ (Sig. = 0.00) และดา้นความการตอบสนอง

ลูกคา้ (Sig. = 0.00) มีผลต่อการบอกต่อปากต่อปากของผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการเช่าบา้นพกัตากอากาศ บา้นสวนริมทะเล

บีชเฮา้ส์ จงัหวดัชลบุรี ส่วนดา้นความน่าเช่ือถือ (Sig. = 0.839) ดา้นการการรับประกนั (Sig. = 0.481) และดา้นเอาใจ

ใส่ (Sig. = 0.718) ไม่มีผลต่อการบอกต่อปากต่อปากของผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการเช่าบา้นพกัตากอากาศ บา้นสวนริม

ทะเลบีชเฮา้ส์ จงัหวดัชลบุรี ดงันั้นจึงยอมรับสมมุติฐานท่ี 1 บางส่วน โดยสามารถสร้างสมการท่ีสามารถพยากรณ์ได้

ร้อยละ (R2 =0.380, Sig = 0.05) ดว้ยการใชแ้บบจาํลองสมัประสิทธ์ิการถดถอยไดด้งัน้ี 

         การบอกต่อปากต่อปากของผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการเช่าบา้นพกัตากอากาศ บา้นสวนริมทะเลบีชเฮา้ส์ จงัหวดั

ชลบุรี = 1.205 + 0.448 (ดา้นกายภาพ) + 0.012 (ดา้นความน่าเช่ือถือ) + 0.240 (ดา้นการตอบสนองลูกคา้) + 0.046 

(ดา้นการรับประกนั) + 0.017 (ดา้นความเอาใจใส่) 

 

         สมมติฐานที่ 2 การรับรู้คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการบริการซ้ํา ของผู้บริโภคที่ใช้บริการเช่าบ้านพักตาก

อากาศ บ้านสวนริมทะเลบีชเฮ้าส์ จงัหวดัชลบุรี 

ตารางที่ 2 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยระหว่างการรับรู้คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้บริการซ้ําของ

ผู้บริโภค 
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ตวัแปร 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 
ค่า 

Tolerance 
VIF 

(ค่าคงท่ี) 2.177 0.276  7.900 0.000 - - 

ดา้นกายภาพ (Tangibles) 0.365 0.093 0.279 3.924 0.000** 0.394 2.537 

ความน่าเช่ือถือ 

(Reliability) 
-0.211 0.068 -0.231 

-

3.102 
0.002 0.359 2.783 

การตอบสนอง 

(Responsiveness) 
0.040 0.067 0.041 0.585 0.559 0.413 2.424 

การรับประกนัคุณภาพ 

(Assurance) 
0.236 0.074 0.272 3.183 0.002** 0.273 3.659 

การเอาใจใส่ (Empathy) 0.107 0.054 0.120 1.980 0.048** 0.543 1.841 

R = 0.461a, R2 =0.212, Adjusted R-Square = 0.202, SEE = 0.37526, F = 21.233, df. = 394 

Sig = 0.05 ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 

 

         สรุปไดว้่า การรับรู้คุณภาพบริการทั้ง 5 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ (Sig. = 0.00) ดา้นความน่าเช่ือถือ (Sig. = 

0.002) ดา้นการรับประกนัคุณภาพ (Sig. = 0.02) และดา้นความเอาใจใส่ (Sig. = 0.48) มีผลต่อการกลบัมาใชบ้ริการ

ซํ้าของผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการเช่าบา้นพกัตากอากาศ บา้นสวนริมทะเลบีชเฮา้ส์ จงัหวดัชลบุรี ส่วน ดา้นการตอบสนอง 

(Sig. = 0.559) ไม่มีผลต่อการกลบัมาใชบ้ริการซํ้ าของผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการเช่าบา้นพกัตากอากาศ บา้นสวนริมทะเล

บีชเฮา้ส์ จงัหวดัชลบุรี ดงันั้นจึงยอมรับสมมุติฐานท่ี 2 บางส่วน โดยสามารถสร้างสมการท่ีสามารถพยากรณ์ไดร้้อย

ละ (R2 = 0.212, Sig = 0.05) ดว้ยการใชแ้บบจาํลองสมัประสิทธ์ิการถดถอยไดด้งัน้ี 

การกลบัมาใชบ้ริการซํ้ าของผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการเช่าบา้นพกัตากอากาศ บา้นสวนริมทะเลบีชเฮา้ส์ จงัหวดัชลบุรี       

= 2.177 + 0.365 (ดา้นกายภาพ) – 0.211 (ดา้นความน่าเช่ือถือ) + 0.040 (ดา้นการตอบสนองลูกคา้) + 0.236 (ดา้นการ

รับประกนั) + 0.107 (ดา้นความเอาใจใส่) 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

 

         ระดบัการรับรู้คุณภาพการบริการของบ้านเช่าพกัตากอากาศ บ้านสวนริมทะเลบีชเฮ้าส์ จงัหวดัชลบุรี  

         ผลจากการศึกษาระดบัการรับรู้คุณภาพการบริการภาพรวมนั้น มีระดบัการรับรู้ มีค่าเฉล่ียในระดบั มากท่ีสุด  

คือมีระดบัการรับรู้ดา้นความน่าเช่ือถือและดา้นการตอบสนอง มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ดา้นกายภาพ 

ดา้นการรับประกนัคุณภาพและดา้นการเอาใจใส่ ซ่ึงจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเกบ็ขอ้มูล พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น

การศึกษาน้ี เป็นอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนโดยส่วนใหญ่จะมีรูปแบบในการดาํเนินชีวิตท่ีมีความเร่งรีบ ตอ้งการ
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ความรวดเร็วถูกตอ้ง เม่ือมีการสอบถามรายละเอียดการเขา้พกับริการทางผูใ้หบ้ริการสามารถตอบและยืนยนัการเขา้

พกัไดร้วดเร็วชดัเจนและมีความถูกตอ้ง ผูใ้ชบ้ริการจึงมีความมัน่ใจและสามารถดาํเนินการเพ่ือเขา้ใชบ้ริการได ้ซ่ึง

เม่ือการใหบ้ริการสามารถตอบสนองไดต้ามท่ีผูใ้ชบ้ริการตอ้งการหรือคาดหวงัทั้งในดา้นความน่าเช่ือถือและการ

ตอบสนอง จึงส่งผลใหด้า้นความน่าเช่ือถือและดา้นการตอบสนองในระดบัท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

         การรับรู้คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะบอกต่อปากต่อปาก ของผู้บริโภคที่ใช้บริการเช่าบ้านพกั

ตากอากาศ บ้านสวนริมทะเลบีชเฮ้าส์ จังหวดัชลบุรี 

         จากการทดสอบพบวา่ ความตั้งใจท่ีจะบอกต่อปากต่อปาก ของผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการเช่าบา้นพกัตากอากาศ บา้น

สวนริมทะเลบีชเฮา้ส์ พบวา่ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ขอ้คาํถามท่ีผูต้อบแบบสอบถามนั้นมีระดบัความคิดเห็น

มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ท่านจะถ่ายทอดและบอกต่อถา้ประสบการณ์ท่ีดี ท่ีท่านไดรั้บจากการใชบ้ริการท่ี บา้นสวนริมทะเล

บีชเฮา้ส์ และเม่ือคนรู้จกัหรือญาติของท่านตอ้งการบา้นพกัตากอากาศท่านจะแนะนาํบา้นเช่าตากอากาศ บา้นสวนริม

ทะเลบีชเฮา้ส์ ผลดงัท่ีกล่าวมาสอดคลอ้งกบัทฤษฎีเร่ือง การบอกปากต่อปาก (Word of Mouth) ของ(Solomon, 2011) 

ไดก้ล่าวไวว้า่ การส่ือสารแบบบอกต่อ เพราะการส่ือสารแบบบอกต่อนั้นมีอิทธิพลท่ีมาจากความประทบัใจในตวั

สินคา้ หรือบริการนั้นจึงตอ้งการบอกเล่าประสบการณ์ และผลลพัธ์ท่ีไดรั้บมา ไปยงับุคคลต่างๆ หรือบุคคลอ่ืนๆ 

โดยมีการส่ือสารแบบบอกต่อมีอิทธิพลในการจูงใจ ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้า่เม่ือผูใ้ชบ้ริการบริการเช่าบา้นพกัตาก

อากาศ บา้นสวนริมทะเลบีชเฮา้ส์ จงัหวดัชลบุรีท่ีไดรั้บประสบการ์ท่ีดีมีความประทบัใจในการใชบ้ริการจึงเกิดการ

ถ่ายทอดและบอกต่อแก่บุคคลอ่ืนๆ 

         การรับรู้คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้ํา ของผู้บริโภคที่ใช้บริการเช่าบ้านพกัตาก

อากาศ บ้านสวนริมทะเลบีชเฮ้าส์ จงัหวดัชลบุรี 

         จากการทดสอบพบวา่ คุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการใชบ้ริการซํ้า ของผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการ

เช่าบา้นพกัตากอากาศ บา้นสวนริมทะเลบีชเฮา้ส์ จงัหวดัชลบุรี มี 5 ดา้น ไดแ้ก่ การรับรู้คุณภาพบริการทั้ง 5 ดา้น

ไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการรับประกนั และดา้นการเอาใจใส่ มีส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้

บริการซํ้า ของผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการเช่าบา้นพกัตากอากาศ บา้นสวนริมทะเลบีชเฮา้ส์ จงัหวดัชลบุรี ส่วนดา้นดา้นการ

ตอบสนอง ไม่มีส่งผลต่อความตั้งใจในการใชบ้ริการซํ้า ของผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการเช่าบา้นพกัตากอากาศ บา้นสวนริม

ทะเลบีชเฮา้ส์ จงัหวดัชลบุรี 

 

5.1 ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ประกอบการ 

         1. ดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้นการตอบสนองมีค่ารวมเฉล่ีย   = 4.553 สูงสุดท่ีมีผลต่อการบอกต่อปากต่อปาก 

และการกลบัมาใชบ้ริการซํ้าของผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการเช่าบา้นพกัตากอากาศ บา้นสวนริมทะเลบีชเฮา้ส์ จงัหวดัชลบุรี 

โดยทางผูป้ระกอบการควรพฒันาใหดี้ยิ่งข้ึนไปใหค้วามสาํคญัในดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้นการตอบสนองแก่ผูท่ี้

เขา้มาใชบ้ริการ พฒันาโดยการช้ีแจงรายละเอียดชดัเจนในการจองและการเขา้พกั มีการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว ตอบขอ้

สงสยัในการเขา้ใชบ้ริการต่างๆ อีกทั้งยงัใหบ้ริการไดต้ามท่ีผูใ้ชบ้ริการตอ้งการ 

         2. ดา้นการเอาใจใส่มีค่ารวมเฉล่ีย   = 4.480 ตํ่าท่ีสุด โดยทางผูป้ระกอบการควรปรับปรุงและพฒันาโดยการเอา

ใจใส่แก่ผูใ้ช้บริการท่ีมาเข้าพกัมากยิ่งข้ึน เช่น การสอบถามผูใ้ช้บริการว่ามีความต้องการส่ิงใดเพ่ิมเติม และ

ใหบ้ริการดว้ยไมตรีจิต เพ่ือใหผู้ท่ี้มาใชบ้ริการนั้นไดรั้บการเอาใจใส่มากข้ึน 
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5.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

         1. การวิจยัศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ ของผูบ้ริโภค ซ่ึงในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจศึกษาวิจยัเชิง

คุณภาพดว้ยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ควบคู่ไปกบัการวิจยัเชิงปริมาณ เพ่ือใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีความชดัเจน

มากข้ึน 

         2. การวิจัยในคร้ังต่อไปควรท่ีจะทาํการศึกษาเร่ืองเก่ียวกับ ความสัมพนัธ์ระหว่างของส่วนประสมทาง

การตลาดของบา้นพกัตากอากาศบา้นสวนริมทะเลบีชเฮา้ส์ จงัหวดัชลบุรี เพ่ือท่ีจะไดน้าํขอ้มูลท่ีไดม้านั้นมาทาํการ

วางแผนทางตลาด เพ่ือดาํเนินการกาํหนดกลยุทธ์ท่ีใชใ้นการแข่งขนักบัคู่แข่งบา้นเช่าพกัตากอากาศภายในจงัหวดั

ชลบุรี 
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การศึกษาปัจจัยทีม่ผีลต่อราคาหลกัทรัพย์บริษทัธุรกจินํา้มนัทีจ่ดทะเบียน 

ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

A Study of factors affecting the securities prices of the oil business listed  

in the Stock Exchange of Thailand 

 

พชิามญช์ุ สุทธิประภา และ ลลติา หงษ์รัตนวงศ์ 

Pichamon Suttiprapa and Lalita Hongratanawong 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย์บริษทัธุรกิจนํ้ ามนัท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยการศึกษาคร้ังน้ีไดก้าํหนดกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 9 บริษทั ท่ีอยู่ในหมวดธุรกิจพลงังาน

และสาธารณูปโภค บริษทัท่ีเลือกมาเป็นกลุ่มตวัอย่างน้ีจะตอ้งมีผลการดาํเนินงาน 10 ปีข้ึนไป ซ่ึงมีการเก็บขอ้มูลตั้งแต่  

ปีพ.ศ. 2552 ถึงปีพ.ศ. 2561 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 120 เดือน โดยสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regressions) 

ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares: OLS) และใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูลผสม Panel-data estimators

จากการศึกษาสรุปไดว้า่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET50 Index) และราคานํ้ามนัดิบ (West Texas Intermediate 

Oil) มีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกบัราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัธุรกิจนํ้ามนัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 99% ส่วนของราคาทองคาํ (Gold) มีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกบั

ราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัธุรกิจนํ้ ามนัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% 

และพบว่าดชันีราคาสินคา้ออก (Export) และดชันีราคาสินคา้เขา้ (Import) พบว่าไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย์

บริษทัธุรกิจนํ้ามนัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

คาํสาํคัญ: หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค, ราคาหลกัทรัพย์, ธุรกิจนํา้มนั 
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ABSTRACT 

        The objective of this study was to explore factors affecting the securities prices of the oil business listed in the 

Stock Exchange of Thailand. This research included 9 companies in energy and utilities. These companies have operated 

more than 10 years. The data have been collected since year 2009 to 2018, 120 months by using the multiple regression 

with the ordinary least Squares and the panel - data estimators.  The results of the study showed that SET50 index and 

WTI have a positive relationship with the price energy sector in SET. In addition gold price had a positive relationship 

with the Stock Exchange of Thailand studying companies at 99% significant level.  On the other hand, export index's 

and the import's index, had no relationship with the price of the studying companies at 95% significant level.  

 

Key word: Energy and Utilities, Securities price, Oil business 
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1. บทนํา 

 

     นํ้ามนัเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัในการดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นเร่ืองการเดินทางคมนาคม การผลิตใน

อุตสาหกรรม การขนส่งสินคา้ และมีความสัมพนัธ์ต่อการดาํรงชีวิตประจาํวนั ทาํให้มีการใชน้ํ้ ามนัเพ่ิมมากข้ึน ตาม      

การเติบโตทางเศรษฐกิจ อาทิ การบริโภคภาคเอกชนท่ีมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง การลงทุนรวมโดยการขยายตวัของ

มูลค่าการส่งออกสินคา้รวมทั้งการใชจ่้ายของภาครัฐและการลงทุนรวม ทาํใหป้ระเทศไทยมีการนาํเขา้นํ้ามนัดิบมากท่ีสุด 

ส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค โดยมีหลายปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อราคานํ้ ามัน                 

อาทิ ปัจจยัพ้ืนฐาน ปัจจยัทางเทคนิค ปัจจยัดา้นจิตวิทยา และปัจจยัดา้นการเคล่ือนยา้ยของเงินทุน รวมถึงการเกง็กาํไร  

     โดยการเคล่ือนไหวของราคานํ้ามนัจะมีความผนัผวนกบัดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET50) ราคาทองคาํ 

(Gold) อตัราแลกเปล่ียนแปลงเงินตราต่างประเทศ (THB/USD) และปัจจยัทางเศรษฐกิจ ซ่ึงสามารถวดัไดจ้ากตวัช้ีวดั

ของดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ดชันีราคาสินคา้ส่งออก (Export) ดชันีราคาสินคา้นาํเขา้ (Import) อตัราดอกเบ้ีย (Interest 

Rate)    
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     ดังนั้นการศึกษาคร้ังน้ี ได้มุ่งเน้นถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อราคาหลักทรัพย์บริษัทธุรกิจนํ้ ามันท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยจะใชร้าคาอา้งอิงจากตลาด West Texas Intermediate (WTI) ซ่ึงเป็นตลาดนํ้ ามนัดิบท่ี

สาํคญัไดรั้บการยอมรับมากในการกาํหนดราคาในแถบอเมริกา และปัจจยัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ท่ีมีผลกบัราคาหลกัทรัพย์

บริษทัธุรกิจนํ้ามนั มาศึกษาเพ่ือท่ีจะสามารถคาดการณ์และพิจารณาแนวโนม้ราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธุรกิจนํ้ามนั และ   

ทาํใหน้กัลงทุนสามารถวางแผนและตดัสินใจก่อนการลงทุน รวมถึงการพฒันาระบบการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ตอบสนอง

ความตอ้งการแก่ผูล้งทุนท่ีเพ่ิมข้ึนและเหมาะสม ดงันั้นนกัลงทุนควรพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ประกอบกนั และเขา้ใจถึง

ปัจจยัพ้ืนฐานท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยน์ั้น ๆ ก่อนการตดัสินใจในการลงทุน 

      

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

แนวคิด ทฤษฎีเกีย่วกบัการวเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน  

     การวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานเป็นการวิเคราะห์ภาวะทางเศรษฐกิจ การเมืองและอุตสาหกรรม นอกจากน้ียงัตอ้งศึกษาผล

ประกอบการ เช่น อตัราการเติบโตในอดีตเพ่ือคาดคะเนแนวโนม้ในอนาคต แลว้นาํมาใชใ้นการวิเคราะห์ประเมินราคา

กบัหลกัทรัพยน์ั้น ๆ วา่ควรจะมีราคาเท่าไหร่ (พิเศษ, 2560) 

     มูลค่าปัจจุบนัของหลกัทรัพยจ์ะมีค่ามากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบ 2 ส่วน คือ จาํนวนกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บ

ในอนาคตท่ีคาดคะเนข้ึน และอตัราส่วนลดท่ีจะใชใ้นอนาคต (Discount Rate or Capitalization Rate) ดงันั้นค่าท่ีประเมิน

จะมีการเปล่ียนแปลงเม่ือจาํนวนกระแสท่ีจะได้รับในอนาคตท่ีคาดคะเนข้ึน หรืออตัราส่วนลดท่ีจะใช้ในอนาคต 

(Discount Rate or Capitalization Rate) เปล่ียนไป มูลค่าหลักทรัพย์ทางทฤษฎีน้ีมีช่ือเรียก เช่น มูลค่าทางทฤษฎี 

(Theoretical Value)  

     มูลค่าท่ีแทจ้ริง (Intrinsic Value) มูลค่าพ้ืนฐาน (Fundamental Value) และมูลค่าเศรษฐศาสตร์ (Economic Value) เป็น

ตน้ หากเปรียบเทียบระหว่างราคาท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพยก์บัมูลค่าตลาด แลว้มูลค่าตลาดตํ่ากว่ามูลค่าท่ีแทจ้ริงควรซ้ือ

หลกัทรัพย์นั้นและขาย เม่ือราคาตลาดสูงกว่ามูลค่าท่ีแท้จริงการประเมินมูลค่าหลกัทรัพย์มีขั้นตอนการวิเคราะห์

ปัจจยัพ้ืนฐานจากรากฐานจากแนวความคิดท่ีว่า มูลค่าท่ีแทจ้ริง (Intrinsic value) (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 

2560) 

     การวิเคราะห์เศรษฐกิจ (Economic Analysis) เป็นการวิเคราะห์เศรษฐกิจทั้งปัจจุบนัและอนาคตเพ่ือกาํหนดประเภท

สินทรัพยท่ี์จะลงทุน เช่น หุ้นกู ้หุ้นทุนหรือสินทรัพยอ่ื์นและทาํให้ผูล้งทุนสามารถคาดการณ์ภาวะทางการเงินของ

ประเทศวา่หากมีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจเกิดข้ึนควรจะลงทุนอยา่งใดเพ่ือหลีกเล่ียงโอกาสท่ีจะขาดทุนใหม้ากท่ีสุด 

ปัจจยัท่ีใชวิ้เคราะห์สภาพเศรษฐกิจ มีดงัน้ี 

     1. ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Growth) เป็นการดูว่าอตัราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในช่วง 1 - 5 ปีท่ีผ่านมา

แนวโนม้มีลกัษณะอยา่งไรในอตัราร้อยละเท่าไรทั้งในระดบัโลก และในระดบัประเทศ  
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     2. อตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate) ในช่วง 1 ปีขา้งหนา้มีแนวโนม้อย่างไรโดยดูจากปริมาณเงินในระบบท่ีมีอยู่นโยบาย

การเงินของรัฐอตัราดอกเบ้ียในต่างประเทศ เป็นตน้ โดยทางทฤษฎีแลว้การเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย์จะมี

ความสมัพนัธ์ในทางตรงกนัขา้มกบัการเปล่ียนแปลงของดอกเบ้ียเสมอ  

     3. ดุลการคา้ (Balance of Trade) พิจารณาถึงการขาดดุลหรือเกินดุลการคา้เป็นจาํนวนเท่าไรและจะตอ้งพิจารณาว่า

เป็นสินคา้ประเภทใดเป็นสัดส่วนเท่าใด เม่ือเทียบกบัรายไดป้ระชาชาติ นอกจากน้ียงัตอ้งคาดการณ์ถึงแนวโนม้ว่าการ

ขยายตวัเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในอนาคตอีกทั้งพิจารณานโยบายของรัฐประกอบดว้ยวา่มีลกัษณะอยา่งไร  

     4. ดุลการชาํระเงิน (Balance of Payment) พิจารณาถึงการขาดดุลหรือเกินดุล การคา้เป็นจาํนวนเท่าไรและคงต้อง

พิจารณาว่าเป็นสินค้าประเภทใดเป็นสัดส่วนเท่าใด เพราะว่าปัญหาดุลการชําระเงิน มกัจะมีผลกระทบต่อความ

เสถียรภาพของฐานะทางการเงินของประเทศ 

     5. อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (Currency Situation) เป็นการพิจารณาอตัราแลกเปล่ียนของเงินบาทไทยเทียบ

กบัเงินตราสกลุหลกัของตลาดโลก เช่น ปอนด ์ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา มาร์ค และเยนวา่เป็นอยา่งไรในอนาคต  

     6. ตลาดหลกัทรัพยร์ะหว่างประเทศ (International Stock Market) เป็นปัจจยัสาํคญั คือ ควรดูลกัษณะการเคล่ือนไหว

ของดชันีราคาหลกัทรัพยท่ี์สาํคญั ๆ ในต่างประเทศ ไม่วา่จะเป็นตลาดหุน้นิวยอร์ก ตลาดหุน้ลอนดอน ตลาดหุน้โตเกียว 

เป็นตน้ และควรดูว่าค่าอตัราส่วนราคาต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้นโดยเฉล่ียของแต่ละตลาดประกอบดว้ยว่าเม่ือเทียบกบัตลาด

หลกัทรัพยไ์ทยแลว้เป็นอยา่งไร  

     7. ราคานํ้ามนั (Oil Price) ลกัษณะนโยบายของกลุ่มประเทศผูค้า้นํ้ามนั เช่น OPEC มีแนวโนม้อยา่งไรรวมทั้งรูปแบบ

การใชพ้ลงังานทดแทนกบัการสาํรวจหาแหล่งนํ้ามนัใหม่ ๆ 

     8. ภาวะเงินเฟ้อ (Inflation Rate) มีอตัราเพ่ิมข้ึนมากหรือไม่ในอดีตเคยมีความเช่ือวา่ 

ถา้อตัราเงินเฟ้อสูงจะส่งผลให้ตลาดหลกัทรัพยคึ์กคกั เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นตวัเงิน (Nominal Rate) เพ่ิมข้ึนแต่

ปัจจุบนัความเช่ือดงักล่าวเปล่ียนแปลงไป กล่าวคือ ถา้ระดบัเงินเฟ้อสูงจะทาํใหอ้ตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง (Real Rate of 

Return) ในรูปแบบต่าง ๆ ลดลงซ่ึงจะทาํใหมี้ผลกระทบต่อระดบัผลประกอบการของบริษทั  

     9. การบริโภคส่วนบุคคล (Personal Consumption) เป็นการพิจารณาระดบัการขยายตวัในปริมาณการบริโภคของ

ประชาชนในประเทศวา่มีทิศทางเพ่ิมข้ึนหรือลดลงซ่ึงอาจดูไดจ้ากดชันี 

การเพ่ิมข้ึนของปริมาณการซ้ือบา้นเพ่ือท่ีอยู่อาศยั การว่างงาน ซ่ึงนิยมใชก้นัมากในประเทศอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ เช่น 

อตัราการขยายตวัของปริมาณท่ีอยูอ่าศยั (Housing Start) ในประเทศสหรัฐอเมริกา  

     10. สภาวะการเมืองในต่างประเทศ (International Politics) มีขอ้สังเกตว่า ถา้เกิดสงครามข้ึนเม่ือใดราคาหลกัทรัพย์

มกัจะลดลง เน่ืองจากประชาชนจะถอนเงินเพ่ือหนัไปถือหลกัทรัพยป์ระเภทอ่ืน เช่น ทองคาํ เป็นตน้  

     11. นโยบายการเงินและนโยบายการคลงัของรัฐบาล (Monetary & Fiscal Policy) มีทิศทางใดมีนโยบายเขม้งวดหรือ

ผ่อนคลายอีกทั้งความสอดคลอ้งหรือไม่การดาํเนินนโยบายในทางปฏิบติั เช่น นโยบายในเร่ืองงบประมาณการใชจ่้าย

ของรัฐบาล การเก็บภาษีของรัฐบาล นโยบายการเงินท่ีเก่ียวกบัปริมาณเงินหมุนเวียนในตลาด เช่น อตัราดอกเบ้ียซ่ึงจะมี

ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่อรายไดข้องบริษทั และจะมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยใ์นท่ีสุด เป็นตน้  
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     12. อตัรากาํไรของตลาด (Corporate Profit) เป็นการพิจารณาอตัรากาํไรโดยเฉล่ียของตลาดว่าเป็นร้อยละเท่าไรมี

แนวโนม้ไปในทิศทางใด  

     13. ความมีเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศไทย ไดแ้ก่ เสถียรภาพของรัฐบาล (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 

2560) 

 

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัอตัราผลตอบแทน 

     ผลตอบแทนจากการลงทุนประเภทต่าง ๆ มกัจะแสดงอยู่ในรูปร้อยละ โดยเปรียบเทียบกบัเงินลงทุนตน้งวดและมกั

คิดต่อระยะเวลาหน่ึงปี โดยเรียกรวม ๆ ว่า “ อตัราผลตอบแทน ” ซ่ึงเป็นตวับ่งบอกถึง ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนไดรั้บหรือ

จะได้รับในหน่ึงงวดจากการลงทุนประเภทนั้น ๆ ดังนั้นในการวิเคราะห์หลักทรัพย์นักลงทุนควรพิจารณาอัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทุน โดยผลตอบแทนจากการลงทุน ประกอบดว้ย  

     1. Yield คือ รายไดห้รือกระแสเงินสดรับท่ีผูล้งทุนไดรั้บในช่วงระยะเวลาท่ีลงทุน อาจอยูใ่น ดอกเบ้ีย เงินปันผล หรือ

เงินสด ท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยห์รือตราสารจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อ 

     2. Capital Gain (Loss) คือ เป็นการเปล่ียนแปลงของราคาของหลกัทรัพยห์รือกล่าวไดว้า่เป็นกาํไร (หรือขาดทุน) จาก

การขายหลกัทรัพยไ์ดใ้นราคาสูงข้ึน (หรือตํ่าลง) กวา่ราคาซ้ือ  

(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2560) 

 

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัตลาดแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

     การพฒันาการทางเศรษฐกิจของประเทศจะดาํเนินไปไดน้ั้น จาํเป็นตอ้งมีแหล่งเงินทุนท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้

ผูป้ระกอบการสามารถระดมทุนใชใ้นการผลิต ดว้ยเหตุน้ีตลาดทุนจึงไดเ้กิดข้ึนเพ่ือเป็นแหล่งระดมทุนทั้งภายในประเทศ

และต่างประเทศ ตลาดหลกัทรัพยจึ์งเขา้มามีบทบาทในตลาดทุน เพ่ือเป็นแหล่งกูย้ืมและระดมเงินทุนท่ีผูป้ระกอบการ

สามารถแสวงหาเงินทุนไปใชใ้นการก่อตั้งหรือขยายกิจการ ดชันีตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นเคร่ืองมือทางสถิติท่ีแสดงถึง      

การเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยโ์ดยรวมซ่ึงสามารถใชวิ้เคราะห์การเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์การติดตาม

ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยจ์ะช่วยใหผู้ล้งทุนสามารถเห็นแนวโนม้ของราคาหลกัทรัพยโ์ดยทัว่ไปไดว้่าราคาหลกัทรัพย์

ส่วนใหญ่มีแนวโนม้ข้ึนหรือลง หรือทรงตวั และยงัสามารถนาํไปใชใ้นการคาดการณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัแนวโน้มของ

ตลาดในอนาคตไดอี้กดว้ย ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยมี์หลายปัจจยั เช่น ผลประกอบการของบริษทั 

เงินปันผล ราคาดชันีตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศอ่ืน ๆ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ อตัราดอกเบ้ีย ดุลบญัชีเดินสะพดั ปริมาณเงินในระบบ และอตัราการว่างงาน เป็นตน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ปัจจุบนัท่ีการดาํเนินธุรกรรมการคา้ระหว่างประเทศมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน การเคล่ือนยา้ยทุนระหวา่งประเทศสามารถทาํ

ไดส้ะดวกและรวดเร็วข้ึน ทาํใหอ้ตัราการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเป็นหน่ึงในปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลต่อผลกาํไรใน

การทาํธุรกิจ (สุรเมศวร, 2557) 

     ปัจจุบนัการดาํเนินการลงทุนระหวา่งประเทศสามารถทาํไดส้ะดวก และมีอุปสรรคต่าง ๆ ลดลงจากอดีตเป็นอยา่งมาก 

นกัลงทุนสามารถเลือกลงทุนหรือเพิกถอนการลงทุนในประเทศหน่ึง ๆ ไดอ้ย่างอิสระ ดงันั้นการศึกษาความสัมพนัธ์
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ระหว่างดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ละอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจะช่วยนกัลงทุนสามารถบริหารจดัการการ

ลงทุนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจะส่งผลต่อ

ผลประกอบการของบริษทัทั้งกาํไรและขาดทุน ซ่ึงในท่ีสุดจะส่งผลต่อผลประกอบการและราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั 

ดงันั้นอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้แต่ในอีกดา้นหน่ึง

ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยจ์ะสามารถทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได ้ถา้มูลค่าการ

ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยสู์งข้ึน ส่งผลให้นกัลงทุนต่างประเทศตอ้งการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยเ์พ่ิมมากข้ึน ทาํให้

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศแข็งค่าข้ึน ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ละอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

อาจจะไม่มีความสัมพนัธ์แบบเป็นเหตุเป็นผลต่อกนั หรือดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยจ์ะเป็นเหตุใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง

ในอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ หรืออตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจะเป็นเหตุใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงใน

ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้(สุรเมศวร, 2557)    

 

3. วธีิการศึกษา 

 

     ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นรายเดือน เร่ิมตั้งแต่ปี 2552 ถึง     

ปี 2561 รวมทั้งส้ิน 120 เดือน โดยเลือกหมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

จาํนวน 9 บริษทั มีตัวแปรตาม ดังน้ี ราคาหลกัทรัพย์ BCP, ราคาหลกัทรัพย์ ESSO, ราคาหลกัทรัพย์ IRPC, ราคา

หลกัทรัพย ์PTT ราคาหลกัทรัพย ์PTTEP, ราคาหลกัทรัพย ์RPC, ราคาหลกัทรัพย ์SGP, ราคาหลกัทรัพย ์SUSCO, ราคา

หลกัทรัพย ์TOP และมีตวัแปรอิสระ ทั้งหมด 8 ตวัแปร ไดแ้ก่ ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET50 Index) , 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค Consumer Price Index (CPI) , ดชันีราคาสินคา้ส่งออก (Export) , ดชันีราคาสินคา้นาํเขา้ (Import) , 

ราคานํ้ามนัดิบ (West Texas Intermediate Oil) , อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (THB/USD) , ราคาทองคาํ (Gold) , 

อตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate) และใช้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัธุรกิจนํ้ ามนัท่ี       

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชส้มการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสอง

น้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares: OLS) เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลผสม Panel-data estimators โดยมีแบบจาํลอง

สมการดงัน้ี   

 

Y = a + b1x1 + b2x2 + … + bnxn 

 

     โดยท่ี  Y = ราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัธุรกิจนํ้ามนั 

  a = ค่าคงท่ี  

  b = ค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ 

  x = ปัจจยัทางเศรษฐกิจ 
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     ดงันั้นจึงไดแ้บบจาํลองการวิเคราะห์ เพ่ือทาํการศึกษาดงัน้ี 

 

            PRICE = a + b1SET Index + b2CPI + b3EX + b4IM + b5WTI + b6THBUSD + b7GOLD 

                                            + b8IR  

 

 

    ตารางที่ 1 ตารางแสดงสมมติฐานเก่ียวกบัทิศทางความสมัพนัธ์ของตวัแปร 

 

ตวัแปร ทิศทางความสัมพนัธ์ 

SET50 + 

WTI + 

GOLD + 

EX - 

IM - 

                                                                    

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

      

     จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัธุรกิจนํ้ามนัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้มการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least 

Squares: OLS) โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูลผสม Panel-data estimators พบวา่ตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์ระหว่าง

กนั 3 คู่ ไดแ้ก่ 1. ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET50) กบัดชันีราคาผูบ้ริโภค Consumer Price Index (CPI)    

2. ราคานํ้ ามนัดิบ (West Texas Intermediate Oil) กบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (THB/USD) และ 3. ราคา

ทองคาํ (Gold) กบัอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate)  จึงทาํการทดสอบค่า Variance Inflation Factor (VIF) 
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ตารางที่ 2 ตารางทดสอบค่า Variance Inflation Factor (VIF)  คร้ังท่ี 1 

 

SET50 36.728 

CPI 45.487 

EX 19.952 

IM 8.852 

WTI 9.865 

THBUSD 17.931 

GOLD 7.092 

IR 8.979 

 

        จากค่าทดสอบโดยดูค่า VIF ของ ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET50 Index) และ ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

Consumer Price Index (CPI) พบวา่ค่า VIF ของดชันีราคาผูบ้ริโภค Consumer Price Index (CPI) มีค่ามาก เท่ากบั 45.487 

จึงทาํการตดัตวัแปรออก ทาํใหเ้หลือตวัแปรอิสระ 7 ตวัแปร จากนั้นไดท้าํการทดสอบ Correlation Matrix อีกคร้ัง เพ่ือดู

วา่ตวัแปรอิสระใดบา้งท่ีมีความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัเอง  

 

ตารางที่ 3 ตารางทดสอบค่า Variance Inflation Factor (VIF) คร้ังท่ี 2 

 

SET50 6.214 

EX 17.513 

IM 8.824 

WTI 9.807 

THBUSD 16.86 

GOLD 6.809 

IR 7.259 

     

ทดสอบโดยดูค่า VIF ของ ราคานํ้ ามันดิบ (West Texas Intermediate Oil) และอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ (THB/USD)  พบว่าค่า VIF ของ อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (THB/USD) มีค่ามากเท่ากบั 16.86   
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จึงทาํการตดัตวัแปรออก ทาํใหเ้หลือตวัแปรอิสระ 6 ตวัแปร จากนั้นไดท้าํการทดสอบ Correlation Matrix อีกคร้ัง เพ่ือดู

วา่ตวัแปรอิสระใดบา้งท่ีมีความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัเอง  

 

ตารางที่ 4 ตารางทดสอบค่า Variance Inflation Factor (VIF) คร้ังท่ี 3    

 

SET50 2.29 

EX 11.615 

IM 8.626 

WTI 6.497 

GOLD 4.759 

IR 7.219 

 

     ทดสอบโดยดูค่า VIF ของ ราคาทองคาํ (Gold) และ อตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate) พบว่าค่า VIF ของ อตัราดอกเบ้ีย 

(Interest Rate) มีค่ามาก เท่ากบั 7.219 จึงทาํการตดัตวัแปรออก ทาํให้เหลือตวัแปรอิสระ 5 ตวัแปร จากนั้นไดท้าํการ

ทดสอบ Correlation Matrix อีกคร้ัง เพ่ือดูวา่ตวัแปรอิสระใดบา้งท่ีมีความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัเอง 

      จากขอ้มูลท่ีไดท้าํการทดสอบ พบว่าตวัแปรอิสระไม่มีความสัมพนัธ์กนัเองจึงไดท้าํการวิเคราะห์ Panel diagnostics 

เพ่ือจะไดท้ราบวา่ควรนาํขอ้มูลท่ีทาํการศึกษามาวา่จะใชวิ้ธี Pooled OLS  

     โดยดูจากค่า p-value แรกจากการวิเคราะห์ขอ้มูล Panel diagnostics พบว่า ค่า p-value คือ with p-value 0 จึงยอมรับ

สมมติฐานรอง H1 และปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 เพ่ือดูวา่ขอ้มูลควรวิเคราะห์แบบ Fixed effect หรือ Random effect  

     ดูค่า p-value จากค่า Breusch-Pagan test พบวา่ ค่า p-value คือ with p-value = prob (chi-square (1) > 53030.3) = 0 จึง

ยอมรับสมมติฐานรอง H1 และปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 เพ่ือดูว่าขอ้มูลควรวิเคราะห์แบบ Fixed effect หรือ Random 

effect  

     ดูค่า p-value จากค่า Hausman test statistic แต่เน่ืองจากข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ไม่ปรากฎค่า Hausman test 

statistic และสมมติฐานไดย้อมรับใหวิ้เคราะห์ขอ้มูลแบบ Random effect 

     จากผลการวิเคราะห์สามารถเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 

PRICE = 26.688400 + 0.015543SET50 + 0.179240WTI + 0.005309GOLD + 0.103784EX  

     (0.1811)       (0.0000)***           (0.0000)***         (0.0368)**            (0.6813) 

               - 0.412402IM 

      (0.1130) 
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หมายเหตุ ค่าในวงเลบ็ หมายถึง   p-value 

  **       หมายถึง  ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 95% 

  ***  หมายถึง  ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 99% 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

 

     ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET50 Index) มีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกบัราคาหลกัทรัพย์

บริษทัธุรกิจนํ้ามนัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตรงตามสมมติฐาน โดยดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยนั้น ถือว่ามีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัราคาหลกัทรัพยท์ั้งหมดท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพย ์

หมายความวา่ หากดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยปรับตวัสูงข้ึน กจ็ะทาํใหร้าคาหลกัทรัพยท์ั้งหมดเพ่ิมสูงข้ึนตาม

ไปดว้ย เป็นผลมาจากการท่ีภาวะเศรษฐกิจดี ทาํให้นกัลงทุนมีความเช่ือมัน่และกลา้ท่ีจะเขา้มาลงทุน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 

งานวิจยัของ พวงเพชร ภูษี ท่ีกล่าววา่  ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีความสมัพนัธ์กบัราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

     ราคานํ้ามนัดิบ (West Texas Intermediate Oil) มีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกบัราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัธุรกิจ

นํ้ามนัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตรงตามสมมติฐาน ซ่ึงส่งผลต่อการดาํเนินงานของบริษทัธุรกิจ

นํ้ ามนัในส่วนของตน้ทุนท่ีเพ่ิมสูงข้ึน จึงทาํให้ราคานํ้ ามนัเพ่ิมสูงข้ึนตามราคานํ้ ามนัดิบตลาดโลกไปดว้ย ซ่ึงตรงกบั

งานวิจยัของ เบญจมาศ วงษย์อด, สุดา ปีตะวรรณ ท่ีไดผ้ลการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  

     ราคาทองคาํ (Gold) มีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกบัราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัธุรกิจนํ้ ามนัท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตรงตามสมมติฐาน ส่วนดชันีราคาสินคา้ส่งออก (Export) และดชันีราคาสินคา้นาํเขา้ 

(Import) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัธุรกิจนํ้ ามนัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย      

ซ่ึงดชันีราคาสินคา้ส่งออกนั้นจะมีความสัมพนัธ์กบัเศรษฐกิจ ถา้หากเศรษฐกิจดี นกัลงทุนจะทาํการเขา้มาลงทุนมากข้ึน 

ราคาหุน้กจ็ะปรับตวัสูงข้ึนตามมา แต่ในการวิจยัคร้ังน้ีผลท่ีไดมี้ความสมัพนัธ์ตรงขา้มกนั อาจเกิดจากบางช่วงของขอ้มูล

การศึกษาท่ีเกิดเหตุกาณ์ต่าง ๆ จากปัจจยัภายนอก จึงอาจทาํให้ขอ้มูลบางช่วงเวลาท่ีไดน้าํมาทาํการศึกษาคลาดเคล่ือน   

จากความเป็นจริง  
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การศึกษาความพงึพอใจและความผูกพนัในงานของพนักงาน บริษทั แอดวานซ์  
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บทคดัย่อ 

     การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจในงาน 2) เพ่ือศึกษาระดบัความผกูพนัในงาน 3) เพ่ือ

เปรียบเทียบระดับความผูกพันในงานของพนักงานท่ีมีอายุงานและตําแหน่งงานท่ีแตกต่างกัน 4) เพ่ือศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกบัความผูกพนัในงานของพนกังานบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  วิธีการศึกษาใชแ้บบสอบถามตามแบบวดัความพึงพอใจใน

งานของเฟอนานเดสจาํนวน 10 ขอ้ และแบบสอบถามความผูกพนัในงานของยูเทรคซ์จาํนวน 9 ขอ้ โดยใชว้ดัความ

พึงพอใจและความผูกพนัในงานกบัพนกังานบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานภูมิภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ทั้งหมด จาํนวน 180 คน ผลการศึกษาพบว่าพนกังานมีความพึงพอใจในงานอยู่ในระดบัเห็น

ดว้ยอย่างยิ่ง มีเพียงขอ้เดียว คือ โดยรวมฉนัมีความเช่ือว่าการทาํงานดีต่อสุขภาพ ท่ีมีค่าเฉล่ียในระดบัเห็นดว้ย ส่วน

ระดับความรู้สึกผูกพนัในงานทั้ ง 9 ข้อ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับบ่อย พนักงานท่ีมีอายุงานแตกต่างกันมีระดับถึง

ความรู้สึกผูกพนัในงานไม่แตกต่างกนั พนกังานท่ีมีตาํแหน่งงาน แตกต่างกนัมีระดบัถึงความรู้สึกผูกพนัในงานไม่

แตกต่างกนั ผลการศึกษายงัพบวา่มีบางรายขอ้ของความพึงพอใจในงานมีความสาํคญัต่อความรู้สึกผกูพนัในงาน 

คาํสาํคัญ: ความผูกพันในงาน, พนักงานเอไอเอส, Utrecht Work Engagement Scale  

Abstract 

This study aimed to investigate the level of job satisfaction and work engagement of employees at the Advanced 

Info Service Public Company Limited Regional Operation Northeast. And to compare the different of the mean 

between the position ranking and years of service, the relationship between job satisfaction and work engagement 

was also investigated. Questionnaires were used with 180 staffs with 10 items of job satisfaction and measured and 

nine-items of Utrecht Work Engagement Scale. Results found that the mean of 9 items of job satisfaction were at 

the level of mostly agree, but one item was at the level of agree. The mean of  work engagement was at  often 
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level. There were no different of the mean between the position ranking and years of service in relation to job 

satisfaction and work engagement. Results also found that some items of job satisfaction were  the predictors of 

work engagement. 

Keywords: Work Engagement, AIS Staffs, Utrecht Work Engagement Scale 

 

1. บทนํา 
 

     การพฒันาบุคลากรถือเป็นหวัใจสาํคญัของการพฒันาองคก์ร ซ่ึงนอกจากจะพฒันาทกัษะท่ีเก่ียวกบันวตักรรมและ

เทคโนโลยีแลว้ ยงัตอ้งพฒันาทกัษะท่ีเก่ียวกบัคน ดว้ยนโยบายของบริษทัส่วนใหญ่ตอ้งการใหบุ้คคลากรกา้วใหท้นั

ยุค Digital Disruption และเพ่ือรองรับพฤติกรรมของลูกคา้ผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไปตามนวตักรรมและเทคโนโลยีท่ี

เกิดข้ึนทาํให้การให้บริการทุกอย่างจะตอ้งมีความสะดวก ถูกตอ้งและรวดเร็ว การทาํงานแบบเดิมของบุคลากร

อาจจะไม่สามารถตอบโจทยข์องบริษทัและแกไ้ขปัญหาใหก้บัลูกคา้ได ้ทาํใหบุ้คคลกรบางส่วนเกิดความเครียด รู้สึก

กดดนัและไม่มีความสุข ท่ีตอ้งมีการปรับตวัให้เท่าทนักบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลาส่งผลใหท้าํงาน

ไดผ้ลผลิตท่ีน้อยลง มีขอ้ร้องเรียนของลูกคา้เพ่ิมข้ึนและอาจจะมีการลาออกในท่ีสุด  ซ่ึงในปัจจุบันทางบริษทั  

แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) มีการวดัความผูกพนัของพนกังาน (Employee Engagement) กบับริษทั

โดย Gallop อยู่เป็นประจาํทุกปีอยู่แลว้แต่ยงัไม่เคยมีการศึกษาเพ่ือวดัระดบัความพึงพอใจในงานและความผูกพนั

ทุ่มเทในงานของพนักงาน (Work Engagement) จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาคร้ังน้ี เพ่ือท่ีจะไดท้ราบระดบัความพึง

พอใจในงานและความผูกพนัในการทาํงานท่ีชดัเจน และสามารถนาํผลท่ีไดไ้ปใชใ้นการส่งเสริมความผูกพนัในงาน

ของพนกังาน ผูศึ้กษาในฐานะพนกังานของ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานภูมิภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาโดยมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจในงาน 2) เพ่ือ

ศึกษาระดบัความผูกพนัในงาน 3) เพ่ือเปรียบเทียบระดบัความผูกพนัในงานของพนกังานท่ีมีอายุงานและตาํแหน่ง

งานท่ีแตกต่างกนั 4) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกบัความผูกพนัในงานของพนักงาน

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

     2.1  ทฤษฎแีละแนวคิดความพงึพอใจในงาน(Job satisfaction)     

     Hernandez (2017) กล่าวว่า ความพึงพอใจในงานของพนักงาน เป็นความรู้สึกเชิงบวกท่ีมีต่องานท่ีได้รับ

มอบหมาย เป็นความรู้สึกท่ีช่วยกระตุน้และผลกัดนัใหพ้นกังานปฏิบติังานใหส้าํเร็จลุล่วง โดยองคก์รควรมุ่งเนน้ไป

ท่ีการสร้างขวญัและกาํลงัใจท่ีดีของพนกังาน ซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทาํงาน โดยแบบ

วดัความพึงพอใจแบ่งเป็น 10 คาํถาม ไดแ้ก่ 1. ฉนัไดรั้บการยอมรับในผลงานท่ีลุล่วงไปอยา่งดี 2. ฉนัมีความรู้สึกวา่

ไดใ้กลชิ้ดกบัคนในท่ีทาํงาน 3. ฉนัมีความรู้สึกดีในการท่ีไดท้าํงานท่ีบริษทัน้ี 4.ฉนัรู้สึกมัน่คงในงานของฉนั 5.ฉนัมี

ความเช่ือวา่ผูบ้ริหารมีความเอาใจใส่ในตวัฉนั 6. โดยรวมฉนัมีความเช่ือวา่การทาํงานดีต่อสุขภาพ 7. ฉนัมีรายไดท่ี้ดี 
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8. ฉนัไดใ้ชค้วามสามารถพิเศษและทกัษะทั้งหมดของฉนัในการทาํงาน 9. ฉนัทาํงานร่วมกนัไดก้บัหวัหนา้งาน และ

10. ฉนัมีความรู้สึกดีในงานของฉนั 

     Kaliski (2007) ไดก้ล่าวไวว้่าความพึงพอใจในงานเป็นความรู้สึกของพนกังานท่ีตอ้งการบรรลุผลสาํเร็จจากการ

ทาํงานเช่นเดียวกบัความสุขของพนกังานท่ีเกิดข้ึน ความพึงพอใจในงานจึงเป็นการท่ีพนกังานไดส้นุกกบังานท่ีทาํ 

เม่ือทาํไดดี้ ส่งผลใหไ้ดรั้บรางวลัตอบแทนจากความพยายามในการทาํงาน 

ความพึงพอใจในงานจึงเป็นความกระตือรือร้น และเป็นความสุขในการทาํงาน 

ดงันั้นความพึงพอใจในงานเป็นองคป์ระกอบหลกัท่ีจะนาํไป สู่การยอมรับจากผูอ่ื้น รายได ้การเล่ือนตาํแหน่ง 

และการบรรลุผลสาํเร็จท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการจากการทาํงาน 

2.2  ทฤษฎแีละแนวคิดความยดึมั่นผูกพนัในงาน (Work Engagement ) 

     Gallup (2013) กล่าวไวว้า่ ความผกูพนัในงานเป็นรูปแบบของความรู้สึกท่ีไดมี้ส่วนร่วมในงานของตวับุคคล ท่ี

แสดงออกถึงความรู้สึกช่ืนชอบในงาน อยากทาํงานอยูเ่สมอ และไดท้าํงานนั้นอยา่งเตม็ศกัยภาพ                

     Schaufeli and Bakker (2010) ไดเ้สนอองคป์ระกอบของความผกูพนัในงานแบ่งเป็น 3 ดา้น คือ   

     ความขยนัขนัแขง็ในการทาํงาน (Vigor) คือ การท่ีบุคคลมีพลงัทุ่มเทความพยายามในการทาํงาน มีความเตม็ใจใน

การทาํงาน มีความอดทน และต่อสูก้บัปัญหา อุปสรรค และความยากลาํบากในการทาํงาน 

     ความทุ่มเทในการทาํงาน (Dedication) คือ การท่ีบุคคลมีความกระตือรือร้น กระฉบักระเฉง ภาคภูมิใจในงานท่ี

ตนเองทาํและรู้สึกวา่งานท่ีตนทาํมีความสาํคญัและทา้ทาย 

     ความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบังาน (Absorption) คือ ความรู้สึกท่ีบุคคลรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบังาน  

งานคือส่วนหน่ึงของชีวิต ใหค้วามสนใจกบังานอยากเต็มท่ีและถอนตวัจากงานท่ีทาํไม่ได ้จนรู้สึกวา่เวลาผา่นไป

อยา่งรวดเร็วในขณะท่ีทาํงาน 

      เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัความผูกพนัในงานคือแบบยเูทรคช ์(Utrecht Work Engagement Scale) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีใชว้ดั

ระดบัความผกูพนัในงานตามแนวคิดของ Schaufeli and Bakker (2010) โดยก่อนหนา้น้ีมีทั้งหมด 17 ขอ้ แต่หลงั 

จากการศึกษาและวดัผลจากการทาํแบบสอบถามแลว้ จึงมีการปรับลดลงเหลือ 9 ขอ้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ดา้น คือ 1) 

ความขยนัขนัแขง็ในการทาํงาน (Vigor)  2) ความทุ่มเทใหก้บังาน (Dedication) และ3)ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั

กบังาน (Absorption) โดยการตอบคาํถามจะแบ่งออกเป็น 7 ระดบั เร่ิมจาก 0 คือ ไม่เคยเลย ไปจนถึง 7 คือ สมํ่าเสมอ 

หากพนกังานทาํแบบสอบถามไดค้ะแนนสูง แสดงวา่พนกังานคนนั้นมีความยึดมัน่และผกูพนักบังานมากกวา่พนกั 

งานท่ีไดค้ะแนนตํ่า ทั้งน้ีในปัจจุบนัไดมี้การตดัคาํถามเหลือ 3 ขอ้ ดา้นละขอ้ซ่ึงเป็นแบบ Ultra-Short UWES  

(Schaufeli, Bakker  and  Hans,2017) 

2.3  ทฤษฎีและแนวคิดความพงึพอใจในงานและความผูกพนัในงาน 

    De Simone, Silvia, Cicotto and Gianfraco (2018) ไดก้ล่าวไวว้า่ความพึงพอใจในงานและความผกูพนัในการ

ทาํงานมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัโดยความพึงพอใจในงานเป็นตวัทาํนายท่ีสาํคญัของความผกูพนัในงาน 

     Garg, Mar and Mishra (2018) ไดก้ล่าวไวว้า่มีความสมัพนัธ์เชิงบวกระหวา่งความความพึงพอใจในงานและความ

ผกูพนัในงาน 
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2.2 ผลงานวจัิยที่เกีย่วข้อง  

     พิษณุ จนัทะสิน (2560) ไดศึ้กษาเร่ือง แนวทางในการเพ่ิมความยึดมัน่ผกูพนัในงานของพนกังานธนาคารกรุงไทย

จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานเขตร้อยเอด็ เพ่ือวดัระดบัความยึดมัน่ผกูพนัในงานของพนกังาน จาํนวน 195 คน โดยใช้

แบบสอบถามของ UWES-9 พบวา่ พนกังานมีความยึดมัน่ผกูพนัในงานทั้ง 3 ดา้นอยูใ่นระดบับ่อยและพนกังานท่ีมี

อายงุานและตาํแหน่งงานแตกต่างกนั มีความรู้สึกยึดมัน่ผูกพนัในงานแตกต่างกนั 

     ราตรี ชินหวัดง (2560) ไดศึ้กษาความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรสาํนกังานท่ีดินสาขา ในจงัหวดันครราชสีมา 

เพ่ือเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์รตามอายงุาน สายงาน และตาํแหน่งงาน โดยใชแ้บบสอบถามในการเกบ็

รวบรวมขอ้มูล จาํนวน 192 คน ผลการศึกษาพบวา่ ผลรายดา้นมีความผกูพนัต่อองคก์รอยูใ่นระดบัมาก จาํแนกตาม

อายกุารทาํงาน และจาํแนกตามสายงาน พบวา่โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั จาํแนกตามลกัษณะตาํแหน่ง 

พบวา่โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

     เจนจิราพร รอนไพริน (2558) ไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจของพนกังานธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) จงัหวดั

สระแกว้ เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจในงานของพนกังาน จาํนวน 52 คน โดยใชแ้บบสอบถาม และสถิติท่ีใชใ้น

งานวิจยั ผลการศึกษาพบวา่ ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในงานของพนกังาน พบวา่ พนกังานท่ีมีเพศ อาย ุ

สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา ระดบัเงินเดือน และระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่างกนั มีความพึงพอใจ

ในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 

      Garg, Mar and Mishra (2018) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในงานกบัการมีส่วนร่วมในงาน 

โดยตอ้งการทราบวา่ความพึงพอใจในงานจากปัจจยัภายในท่ีแทจ้ริงหรือความพึงพอใจจากปัจจยัภายนอกท่ีช่วยเพ่ิม 

ความผกูพนัในการทาํงาน ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ความพึงพอใจในงานเป็นตวัขบัเคล่ือนหลกัของการมีส่วนร่วมในงาน 

ซ่ึงงานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจในการทาํงานของผูจ้ดัการในระดบัต่างๆของธนาคาร

เอกชนในอินเดียและเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในการทาํงานและความผูกพนัในการทาํงานของ

ผูบ้ริหารในระดบัต่างๆ โดยการศึกษาจากแบบสอบถามท่ีพฒันาโดยมินนิโซตา (MSQ) ประกอบดว้ยคาํถาม 20 ขอ้ 

กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคือพนกังานระดบัผูจ้ดัการ จาํนวน 148 คนในระดบัชั้นต่างๆท่ีทาํงานธนาคารเอกชนใน

อินเดียผลการศึกษาพบว่ามีความสัมพนัธ์เชิงบวกระหว่างความพึงพอใจในงานและความผูกพนัในงานปัจจยัภายใน

มีผลต่อความพึงพอใจในงานมากกวา่ปัจจยัภายนอกของผูจ้ดัการของธนาคารเอกชนในประเทศอินเดีย 

2.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา    

     การศึกษาในคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดศึ้กษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งอายงุานและตาํแหน่งงานกบัระดบัความพึง

พอใจในงานและระดบัความผกูพนัในงาน ซ่ึงมีองคป์ระกอบของความพึงพอใจในงานจาํนวน 10 ขอ้และความ

ผกูพนัในงานจาํนวน 9 ขอ้ดงัรูปท่ี 1  
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของตาํแหน่งงานและอายงุานท่ีแตกต่างกนักบัความพึง

พอใจและความยึดมัน่ผูกพนัในงานของพนกังาน 

 

 อีกทั้งผูศึ้กษาไดท้าํการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในงานกบัความผกูพนัในงาน ซ่ึงได้

กาํหนดให ้ตวัแปรอิสระ คือ ความพึงพอใจในงาน และตวัแปรตามคือ ความผกูพนัในงาน ดงัรูปท่ี 2 

 
รูปที่ 2 กรอบแนวคิดในการศึกษาความสมัพนัธ์ของความพึงพอใจในงานและความยึดมัน่ผูกพนัในงานขอพนกังาน 
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3. วธีิการศึกษา 
 

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

       ประชากรท่ีใชท้าํการศึกษาคร้ังน้ี คือ  พนกังานสาํนกังานบริการบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั 

(มหาชน) สาํนกังานภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จาํนวน 180 คนและใชป้ระชากรเป็นกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา  

      เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ แบบสอบถาม โดย แบบสอบถามท่ีใช ้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ    

      ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสอบถามขอ้มูลเบ้ืองตน้ของ

ผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ  ระดบัการศึกษา อายุการทาํงานในสาํนกังานบริการบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) สํานกังานภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   และตาํแหน่งงานปัจจุบนั มีระดบัการวดัแบบ

มาตรนามบญัญติั  

      ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกับความรู้สึกพึงพอใจในงานของพนักงานสํานักงานบริการบริษทั  

แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือโดยใชแ้บบสอบถามตามแบบวดั

ความพึงพอใจในงานของเฟอนานเดส จาํนวน 10 ขอ้ มีระดบัการวดัแบบมาตราอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) และ

ใชม้าตราประเมินค่า 5 ระดบัโดยวิธีการของลิเคิร์ท (Likert) ไดแ้ก่ 5 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 4 หมายถึง เห็นดว้ย 3 

หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 2 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 1 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง นาํผลคะแนนท่ีไดน้าํมาหา

ค่าเฉล่ียและจดัลาํดบัความสําคญั  โดยเกณฑใ์นการวิเคราะห์และแปรผลขอ้มูล ดงัน้ี ค่าเฉล่ีย 4.21-5.00 มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 3.41-4.20 มาก ค่าเฉ-ล่ีย 2.61-3.40 ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 1.81-2.60  นอ้ย ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80 นอ้ยท่ีสุด  

      ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้สึกผูกพนัในงานของพนักงานสํานกังานบริการบริษทั แอด

วานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยวดัตามแบบวดั UWES ฉบบัสั้น 

ประกอบดว้ยคาํถาม 9 ขอ้ 3 ดา้น มีระดบัการวดัแบบมาตราอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) และใชม้าตราประเมินค่า  

7 ระดบัโดยวิธีการของลิเคิร์ท (Likert) ไดแ้ก่ 6 หมายถึง สมํ่าเสมอ 5 หมายถึง บ่อยมาก 4 หมายถึง บ่อย 3 หมายถึง 

บางคร้ัง  2 หมายถึง ไม่ค่อยมี 1 หมายถึง แทบจะไม่เคย 0 หมายถึง ไม่เคยเลย นาํผลคะแนนท่ีไดน้าํมาหาค่าเฉล่ียและ

จดัลาํดบัความสาํคญั  โดยเกณฑใ์นการวิเคราะห์และแปรผลขอ้มูล ดงัน้ี ค่าเฉล่ีย 5.51 – 6.00 สมํ่าเสมอ ค่าเฉล่ีย 4.51 

- 5.50  บ่อยมาก ค่าเฉล่ีย 3.51 - 4.50  บ่อย ค่าเฉล่ีย 2.51 - 3.50  บางคร้ัง ค่าเฉล่ีย 1.51 - 2.50  ไม่ค่อยมี ค่าเฉล่ีย 0.51 

– 1.50  แทบจะไม่เคย ค่าเฉล่ีย 0.00 – 0.50 ไม่เคยเลย  

3.3 วธีิการทางสถิติและการวเิคราะห์ข้อมูล    

     วิธีการทางสถิติและการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีใชส้าํหรับการศึกษาน้ีสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ 

3.3.1 การรายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

     ขอ้มูลแบบสอบถามส่วนที่ 1 นาํเสนอเป็นค่าความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ขอ้มูลแบบสอบถาม

ส่วนท่ี 2 แล ะ3 นาํเสนอเป็นค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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3.3.2 การรายงานผลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  

     การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งอายงุานและตาํแหน่งงานกบัระดบัความพึงพอใจในงานและระดบั

ความผกูพนัในงาน ใชก้ารวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เปรียบเทียบเชิงซอ้นโดยใช ้

Duncan’s Multiple Range Test  และ t - test  การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในงานกบัความผกูพนั

ในงานใชก้ารวิเคราะห์ Multiple Regression Analysis, Stepwise method  

 

4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 

4.1 ผลการศึกษา 

4.1.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   

          ลกัษณะทัว่ไปทางดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบมีรายละเอียดดงัรูปท่ี 3  

           

 
 

รูปที่ 3 จาํนวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ อาย ุการศึกษา รายได ้อายงุานและตาํแหน่งงาน 

 

จากรูปท่ี 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง

จาํนวน 145 คนคิดเป็น ร้อยละ 80.56 อายุระหว่าง 26-35 ปี ร้อยละ 68.33 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีทั้ง 180 คน 

อายุงานท่ีเขา้ทาํงานกบับริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ส่วนใหญ่มีอายุงาน 2-5 ปี ร้อยละ39.44 ตาํแหน่งงานส่วนใหญ่ คือ พนักงาน ร้อยละ 83.33 ส่วนใหญ่มีรายได้ 

15,000-20,000 บาท ร้อยละ 42.22  
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4.1.2 ข้อมูลความพงึพอใจในงานของพนักงานบริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) สํานักงาน

ภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

     ความพึงพอใจในงานของพนกังานบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานภูมิภาคตะวนั 

ออกเฉียงเหนือ ดงัแสดงในรูปท่ี 4 ดงัน้ี 

 
รูปที่ 4 ค่าเฉล่ีย และการแปรผลของระดบัความพึงพอใจในงานของพนกังาน   

 

     จากรูปท่ี 4 พบว่า ค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั 

(มหาชน) สาํนกังานภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบวา่มีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุดเกือบทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ 6.โดยรวม

ฉนัมีความเช่ือวา่การทาํงานดีต่อสุขภาพ ท่ีมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.11) 

4.1.3 ข้อมูลความรู้สึกผูกพันในงานของพนักงานบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

สํานักงานภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

     จากขอ้มูลท่ีเก็บไดจ้ากเคร่ืองมือการศึกษามีการแปลผลระดบัความรู้สึกผกูพนัในงานทั้ง 9 ขอ้ ดงัแสดงในรูปท่ี 5

ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 ค่าเฉล่ีย  และการแปรผลของความผกูพนัในงาน 

5.51 ผูกพนัสมํา่เสมอ 

4.51 ผูกพนับ่อยมาก

 

4.21พึงพอใจอยา่งยิง่
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        จากรูปท่ี 5 พบวา่ ค่าเฉล่ียระดบัความรู้สึกผูกพนัในการทาํงานของพนกังานบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบวา่มีค่าเฉล่ียในระดบับ่อยทั้ง 9 ขอ้ 

4.1.4 ผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของตําแหน่งงานและอายุงานกับระดับความพึงพอใจในงาน

ของพนักงานบริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) สํานักงานภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

       ทาํการจดักลุ่มใหม่ตามอายงุาน ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ พนกังานกลุ่มท่ีมีอายงุาน 0-2 ปี 2-5 ปี และตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป 

ส่วนการจดักลุ่มตาํแหน่งงานใหม่ ไดแ้บ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูจ้ดัการและหวัหนา้งาน และกลุ่มพนกังาน 

         ผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของตาํแหน่งงานและอายุงานกบัระดบัความพึงพอใจในงาน แสดงใน

ตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความพึงพอใจในงานแต่ละกลุ่ม โดยจาํแนกตามอายงุานและ

ตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั 

ปัจจยัความพงึพอใจในงาน 

อายุงาน* ตาํแหน่งงาน** 

0 - 2  ปี 2 - 5 ปี 
5 ปี ขึน้

ไป 

ผู้จดัการ/

หัวหน้างาน 

พนักงาน 

1.ฉนัไดรั้บการยอมรับในผลงานท่ีลุล่วงไปอยา่ง

ดี 
4.42a 4.39a 4.28a 4.67** 4.29** 

2.ฉนัมีความรู้สึกวา่ไดใ้กลชิ้ดกบัคนในท่ีทาํงาน 4.45a 4.55a 4.46a 4.70** 4.45** 

3.ฉนัมีความรู้สึกดีในการท่ีไดท้าํงานท่ีบริษทัน้ี 4.50a 4.49a 4.72a 4.90** 4.52** 

4.ฉนัรู้สึกมัน่คงในงานของฉนั 4.45a 4.28a 4.41a 4.67** 4.31** 

5.ฉนัมีความเช่ือวา่ผูบ้ริหารมีความเอาใจใส่ในตวั

ฉนั 
4.34a 4.27a 4.37a 4.63 4.26 

6.โดยรวมฉนัมีความเช่ือวา่การทาํงานดีต่อ

สุขภาพ 
4.08a 4.01a 4.23a 4.50** 4.03** 

7.ฉนัมีรายไดท่ี้ดี 4.29a 4.20a 4.37a 4.60** 4.22** 

8.ฉนัไดใ้ชค้วามสามารถพิเศษและทกัษะทั้งหมด

ของฉนัในการทาํงาน 
4.39a 4.35a 4.48a 4.70** 4.35** 

9.ฉนัทาํงานร่วมกนัไดก้บัหวัหนา้งาน 4.50a 4.51a 4.54a 4.80** 4.46** 

10.ฉนัมีความรู้สึกดีในงานของฉนั 4.39a 4.44a 4.59a 4.80** 4.43** 

*ค่าเฉล่ียท่ีมีตวัอกัษรต่างกนัแสดงวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

** ระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 1 พบวา่พนกังานท่ีมีอายงุานต่างกนั มีความพึงพอใจในงานไม่แตกต่างกนั ส่วนพนกังานท่ีมี

ตาํแหน่งต่างกนัมีความพึงพอใจในงานต่างกนั ยกเวน้  ขอ้ 5. ฉนัมีความเช่ือวา่ผูบ้ริหารมีความเอาใจใส่ในตวัฉนั ท่ีมี

ความพึงพอใจไม่มีความแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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4.1.5 ผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของตําแหน่งงานและอายุงานกับระดับความผูกพันในงานของ

พนักงานบริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) สํานักงานภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

         ผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของตาํแหน่งงานและอายุงานกบัระดบัความผูกพนัในงาน แสดงใน

ตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความผกูพนัในงานแต่ละกลุ่ม โดยจาํแนกตามอายงุานและตาํแหน่ง

งานท่ีแตกต่างกนั 

ปัจจยัความผูกพนัในงาน 

อายุงาน* ตาํแหน่งงาน** 

0 - 2  ปี 2 - 5 ปี 
5 ปี ขึน้

ไป 

ผู้จดัการ/

หัวหน้า

งาน 

พนักงาน 

ด้านความขยนัขันแข็งในการทํางาน (Vigor)  

1. ฉนัรู้สึกเตม็เป่ียมไปดว้ยพลงัขณะทาํงาน 5.21a 4.96a 5.34a 5.70** 5.05** 

2. ฉนัมีพลงักายและพลงัจิตท่ีเขม้แขง็ในงานของ

ฉนั 
5.21a 5.13a 5.42a 

5.73** 5.17** 

3. เม่ือต่ืนตอนตอนเชา้ฉนัรู้สึกอยากออกไปทาํงาน 5.16a 4.79a 5.20a 5.67** 5.24** 

ด้านความทุ่มเทในการทํางาน (Dedication)  

4. ฉนัรู้สึกกระตือรือร้นในงานของฉนั 5.29a 5.20a 5.44a 5.57** 5.03** 

5. ฉนัรู้สึกเกิดแรงบนัดาลใจในงานของฉนั 5.08a 4.97a 5.28a 5.67** 4.90** 

6. ฉนัรู้สึกภูมิใจในงานท่ีทาํ 5.37ab 5.20a 5.63b 5.80** 5.33** 

ด้านความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนักบังาน (Absorption)  

7. ฉนัรู้สึกมีความสุขเม่ือไดท้าํงานอยา่งเตม็ท่ี 5.39a 5.06a 5.34a 5.73** 5.14** 

8. ฉนัหมกมุ่นอยู่กบังานจนลืมเวลา 5.03a 4.68a 4.93a 5.63** 5.28** 

9. ฉนัรู้สึกจดจ่ออยูก่บังานท่ีทาํ 5.42a 5.15a 5.48a 5.10 4.80 

*ค่าเฉล่ียท่ีมีตวัอกัษรต่างกนัแสดงวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

** ระดบัความผกูพนัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

     จากตารางท่ี 2 พบวา่  อายงุานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความผกูพนัในงานท่ีไม่แตกต่างกนัยกเวน้ขอ้ 6  ขา้พเจา้รู้สึก

ภูมิใจในงานท่ีทาํ ซ่ึงพบวา่พนกังานทั้ง 3 กลุ่ม มีความผกูพนัในงานแตกต่างกนั พนกังานท่ีมีอายงุานมากกวา่ 5 ปี มี

ความผกูพนัในงานมากกวา่พนกังานท่ีมีอายงุาน 0-2 ปี และ 2-5 ปี  

     ตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความผูกพนัในงานท่ีแตกต่างกนั ยกเวน้ขอ้ 9. ฉันรู้สึกจดจ่ออยู่กบังานท่ีทาํ  

ซ่ึงพบวา่พนกังานทั้ง 2 กลุ่ม มีความผกูพนัในงานไม่แตกต่างกนั  
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4.1.6 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานและความผูกพันในงานของ พนักงานบริษัท 

แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) สํานักงานภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานและความผูกพนัในงานของ พนกังานบริษทั แอดวานซ์  

อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ แสดงในตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณดว้ย UWES-9 และความพึงพอใจในงาน   

ความพงึพอใจ 
Vigor Dedication 

B SE β P B SE β P 

Constant 0.65 0.28  0.02 0.36 0.32  0.26 

1.ฉนัไดรั้บการยอมรับในผลงานท่ีลุล่วงไปอยา่งดี 0.42 0.07 0.36 0.00* 0.40 0.09 0.30 0.00* 

4.ฉนัรู้สึกมัน่คงในงานของฉนั -0.30 0.08 -0.29 0.00* -0.42 0.11 -0.36 0.00* 

5.ฉนัมีความเช่ือวา่ผูบ้ริหารมีความเอาใจใส่ในตวัฉนั     0.36 0.13 0.29 0.01* 

6.โดยรวมฉนัมีความเช่ือวา่การทาํงานดีต่อสุขภาพ 0.22 0.06 0.24 0.00* 0.27 0.08 0.26 0.00* 

10.ฉนัมีความรู้สึกดีในงานของฉนั 0.71 0.10 0.56 0.00* 0.50 0.12 0.35 0.00* 

 R=0.81/R2 =0.65/ 

R2 (Adjusted)=0.64 

R=0.79/R2 =0.62/ 

R2 (Adjusted)=0.61 

 

ความพงึพอใจ 
Absorption Total 

B SE β P B SE β P 

Constant 0.84 0.27  0.00 0.64 0.26  0.01 

1.ฉนัไดรั้บการยอมรับในผลงานท่ีลุล่วงไปอยา่งดี 0.28 0.08 0.26 0.00* 0.67 0.07 0.32 0.00* 

4.ฉนัรู้สึกมัน่คงในงานของฉนั -0.25 0.09 -0.25 0.01* -0.33 0.09 -0.33 0.00* 

5.ฉนัมีความเช่ือวา่ผูบ้ริหารมีความเอาใจใส่ในตวัฉนั 0.21 0.11 0.20 0.05* 0.24 0.11 0.22 0.03* 

6.โดยรวมฉนัมีความเช่ือวา่การทาํงานดีต่อสุขภาพ     0.19 0.06 0.21 0.00* 

7.ฉนัมีรายไดท่ี้ดี 0.22 0.09 0.21 0.01*     

10.ฉนัมีความรู้สึกดีในงานของฉนั 0.52 0.11 0.43 0.00* 0.58 0.10 0.47 0.00* 

 
R=0.79/R2 =0.62/ 

R2 (Adjusted)=0.61 

R=0.83/R2 =0.69/ 

R2 (Adjusted)=0.68 

 

ความพึงพอใจในงานบางรายขอ้สามารถทาํนายความผกูพนัในงานไดด้งัแสดงในตารางท่ี 3 

     ดา้นความขยนัขนัแข็งในการทาํงาน (Vigor) สามารถพยากรณ์ไดจ้าก 1. ฉนัไดรั้บการยอมรับในผลงานท่ีลุล่วง

ไปอย่างดี 4. ฉนัรู้สึกมัน่คงในงานของฉนั 6. โดยรวมฉนัมีความเช่ือว่าการทาํงานดีต่อสุขภาพ 10. ฉนัมีความรู้สึกดี

ในงานของฉนั สามารถทาํนายความผกูพนัในงานไดร้้อยละ 64 (R2 (Adjusted) = 0.64) 

     ดา้นความทุ่มเทในการทาํงาน (Dedication) สามารถพยากรณ์ไดจ้าก 1.ฉนัไดรั้บการยอมรับในผลงานท่ีลุ ล่วงไป

อย่างดี 4. ฉนัรู้สึกมัน่คงในงานของฉนั 5.ฉนัมีความเช่ือว่าผูบ้ริหารมีความเอาใจใส่ในตวัฉนั 6. โดยรวมฉนัมีความ
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เช่ือว่าการทาํงานดีต่อสุขภาพ 10. ฉนัมีความรู้สึกดีในงานของฉนัสามารถ ทาํนายความผูกพนัในงานไดร้้อยละ 61 

(R2 (Adjusted) = 0.61) 

     ดา้นความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบังาน (Absorption) สามารถพยากรณ์ไดจ้าก 1. ฉนัไดรั้บการยอมรับใน

ผลงานท่ีลุล่วงไปอยา่งดี 4. ฉนัรู้สึกมัน่คงในงานของฉนั 5.ฉนัมีความเช่ือวา่ผูบ้ริหารมีความเอาใจใส่ในตวัฉนั 7. ฉนั

มีรายไดท่ี้ดี 10. ฉนัมีความรู้สึกดีในงานของฉนั ทาํนายความผกูพนัในงานไดร้้อยละ 61 (R2 (Adjusted) = 0.61) 

     รวมทั้ง 3 ดา้น สามารถพยากรณ์ไดจ้าก 1. ฉนัไดรั้บการยอมรับในผลงานท่ีลุล่วงไปอย่างดี 4. ฉนัรู้สึกมัน่คงใน

งานของฉนั 5. ฉนัมีความเช่ือว่าผูบ้ริหารมีความเอาใจใส่ในตวัฉัน 6. โดยรวมฉนัมีความเช่ือว่าการทาํงานดีต่อสุข 

ภาพ 10. ฉนัมีความรู้สึกดีในงานของฉนั ทาํนายความผกูพนัในงานไดร้้อยละ 68 (R2 (Adjusted) = 0.68) 

 

4.2. อภิปรายผล 

     จากผลการศึกษาพบวา่ พนกังานบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานภูมิภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนือ มีความรู้สึกผูกพนัในงานอยู่ในภาพรวมในระดบับ่อย อายุงานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความผูกพนัในงาน 

ท่ีไม่แตกต่างกนัยกเวน้ขอ้ 6  ขา้พเจา้รู้สึกภูมิใจในงานท่ีทาํ ซ่ึงพบว่าพนักงานทั้ง 3 กลุ่ม มีความผูกพนัในงาน

แตกต่างกนั พนกังานท่ีมีอายุงานมากกว่า 5 ปี มีความผูกพนัในงานมากกว่าพนกังานท่ีมีอายุงาน 0-2 ปี และ 2-5 ปี 

ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ราตรี ชินหวัดง (2560) ไดท้าํการศึกษาความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากร

สํานักงานท่ีดินสาขา ในจงัหวดันครราชสีมา เพ่ือเปรียบเทียบความผูกพนัต่อองค์กรตามอายุงาน สายงาน และ

ตาํแหน่งงาน โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จาํนวน 192 คน ผลการศึกษาพบว่า ผลรายดา้นมีความ

ผูกพนัต่อองค์กรอยู่ในระดบัมาก จาํแนกตามอายุการทาํงาน พบว่า มีความผูกพนัโดยภาพรวมและรายดา้นไม่

แตกต่างกนั 

     จากผลการศึกษาพบว่า ตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความผูกพนัในงานท่ีแตกต่างกนั ยกเวน้ 9. ฉนัรู้สึกจด

จ่ออยู่กบังานท่ีทาํ ซ่ึงพบว่าพนักงานทั้ง 2 กลุ่ม มีความผูกพนัในงานไม่แตกต่างกนั ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ พิษณุ จนัทะสิน (2560) ไดศึ้กษาเร่ือง แนวทางในการเพ่ิมความยึดมัน่ผูกพนัในงานของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทยจาํกดั (มหาชน) สาํนกังานเขตร้อยเอด็ เพ่ือวดัระดบัความยึดมัน่ผูกพนัในงานของพนกังาน จาํนวน 

195 คน โดยใชแ้บบสอบถามของ UWES-9 พบว่า พนกังานมีความยึดมัน่ผูกพนัในงานทั้ง 3 ดา้นอยู่ในระดบับ่อย

และพนกังานท่ีมีตาํแหน่งงานแตกต่างกนั มีความรู้สึกยึดมัน่ผกูพนัในงานแตกต่างกนั 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

     จากการศึกษาเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจและความผูกพนัในงานของพนักงาน บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผูศึ้กษาไดท้าํการสรุปไดด้งัน้ี 

      (1) ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามพนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-35 ปี มีระดับ

การศึกษาปริญญาตรีทั้ ง 180 คน อายุงานท่ีเข้าทาํงานกับบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกัด (มหาชน) 

สํานกังานภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่มีอายุงาน 2-5 ปี ตาํแหน่งงานส่วนใหญ่ คือ พนกังาน มีรายได ้

15,000-20,000 บาท  
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      (2) ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 

สาํนกังานภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเกือบทุกขอ้ มีเพียงขอ้เดียว คือ 6.โดยรวมฉนัมีความเช่ือ

วา่การทาํงานดีต่อสุขภาพ ท่ีมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.11) 

      (3) ผลการวิเคราะห์ระดบัความผูกพนัในงาน พบว่า ระดบัความผูกพนัในงานของพนกังานบริษทั แอดวานซ์   

อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในภาพรวมทั้งหมดอยูใ่นระดบับ่อย  

      (4) ผลการวิเคราะห์ระดบัความผูกพนัในงานของพนกังานท่ีมีอายุงานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความผูกพนัในงานท่ี

ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ ขา้พเจา้รู้สึกภูมิใจในงานท่ีทาํ ซ่ึงพบว่าพนกังานทั้ง 3 กลุ่ม มีความผูกพนัในงานแตกต่างกนั 

พนกังานท่ีมีอายงุานมากกวา่ 5 ปี มีความผกูพนัในงานมากกวา่พนกังานท่ีมีอายงุาน 0-2 ปี และ 2-5 ปี ตาํแหน่งงานท่ี

แตกต่างกนัมีผลต่อความผูกพนัในงานท่ีไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ 1. ฉนัรู้สึกเต็มเป่ียมไปดว้ยพลงัขณะทาํงาน 2. ฉนัมี

พลงักายและพลงัจิตท่ีเขม้แข็งในงานของฉนั และ 3. เม่ือต่ืนตอนเชา้ฉนัรู้สึกอยากออกไปทาํงานซ่ึงพบว่าพนกังาน

ทั้ง 3 กลุ่ม มีความผูกพนัในงานแตกต่างกนั พนกังานท่ีเป็นหวัหนา้งานจะมีความผูกพนัในงานมากกว่าพนกังานท่ี

เป็นผูจ้ดัการและท่ีเป็นพนกังานทัว่ไปซ่ึงมีความผูกพนัในงานอยู่ในเกณฑเ์ดียวกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 

 

6.ข้อเสนอแนะ 

6.1 ข้อเสนอแนะสําหรับองค์กร      

     จะเห็นไดว้่าหวัหนา้งานมีความผูกพนัในงานสูงกว่าทุกตาํแหน่ง ซ่ึงพนกังานกลุ่มน้ีมีภาระงานและการทาํงานท่ี

ตอ้งรับผิดชอบหนา้ท่ีต่างๆมากมาย ดงันั้นผูบ้ริหาร จะตอ้งดูแลพนกังานกลุ่มน้ีมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ โดยการไม่เพ่ิม

ภาระงานใหก้บัพนกังานในส่วนท่ีไม่จาํเป็นรวมทั้งไม่สร้างความกดดนัใหก้บัพนกังานและเสริมสร้างวฒันธรรมท่ีดี

ภายในองคก์ร และควรใชแ้บบสอบถาม Ultra-Short UWES จาํนวน 3 ขอ้ในการวดัความผูกพนัของพนกังานอย่าง

สมํ่าเสมอ 

6.2 ข้อเสนอแนะสําหรับงานวจิยัคร้ังต่อไป 

     ผลการศึกษาน้ีไม่ไดใ้ชก้ารสุ่มตวัอยา่ง เน่ืองจากใชป้ระชากรทั้งหมดในการศึกษา ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ีอาจไม่

สามารถนําไปใช้ในกรณีอ่ืนได้ทั้ งน้ีควรทาํการศึกษาระดับความพึงพอใจในงานและความผูกพนัในงานของ

พนกังานในเขตพ้ืนท่ีภูมิภาคอ่ืนๆท่ีบริษทัตั้งอยู ่เพ่ือวดัระดบัและเปรียบเทียบค่าท่ีไดข้องพนกังานในแต่ละเขตพ้ืนท่ี

และสามารถนาํผลท่ีไดม้าพฒันาองคก์รไดเ้ป็นลาํดบัต่อไป 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง โดยเป็นการศึกษาวจิยัใน

เชิงปริมาณและใชข้อ้มูลทุติยภูมิระยะเวลาจาํนวน 3 ปี ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กลุ่มอุตสาหกรรมหมวดอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ซ่ึงเป็นขอ้มูลรายปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 - ปี พ.ศ. 2558 จาํนวน

ทั้งหมด 81 บริษทั รวม 243 ชุดตวัอยา่ง 

ตวัแปรท่ีทาํการศึกษา ประกอบดว้ยตวัแปรอิสระ ( Independent variable) จาํนวน 6 ตวัแปร ประกอบดว้ย 

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  ผลรวมรายได้ผลิตภณัฑ์ของประเทศ ดชันีช้ีวดัภาวะอุตสาหกรรม ดัชนีการ

อุปโภคบริโภค ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ และอัตราการจ้างงาน  ทั้ งน้ี  ตัวแปรตาม (Dependent variable)  

ประกอบดว้ย ผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ และตวัแปรควบคุม (Control Variable) ผูศึ้กษาจะวดัจากสินทรัพยร์วมของ

แต่ละบริษทัในกลุ่มตวัอยา่ง เน่ืองจากบริษทัของกลุ่มตวัอยา่งมีขนาดแตกต่างกนัมาก 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ผลใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าพิสัย ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ค่าความแปรปรวน และวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ รวมทั้งทดสอบความสัมพนัธ์ของสองตวัแปรโดยใชส้ถิติ

ทดสอบแบบ Pearson's Correlation Coefficient  และใชว้ิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 และ 0.10  

ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจเชิงมหภาค (ปัจจยัภายนอก) ท่ีส่งผลกระทบต่อความสามารถในการ

ทาํกาํไร ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง  

คือ ดชันีช้ีวดัภาวะอุตสาหกรรม โดยมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์

คาํสําคญั: ผลกระทบต่อความสามารถในการทาํกาํไร, ความสามารถในการทาํกาํไร, กลุ่มอุตสาหกรรม

อสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 
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ABSTRACT 

The main aim of this study is to assess factors influencing profitability of the firms. The work involves 

annual data from 2013 to 2015 of 81 property and construction companies listed on the Stock Exchange of Thailand 

(SET), which includes companies from Construction Materials, Construction Services, Property Fund & REITs and 

Property Development sectors, totalling 243 samples. The data is gathered from SETSMART and Bank of Thailand 

database, which includes return on assets (ROA) as the dependent variable, foreign exchange rates, gross domestic 

product, industry index, consumption index, business sentiment index and employment rate as the independent 

variables, and total assets as the controlled variable. Pearson's Correlation and multiple regression analysis are 

employed to analyse data at 0.05 and 0.10 statistically levels of significance. 

The multiple regression results shows that the external factors affecting profitability for this type of 

companies is industry index. More specifically, industry index is positively correlated with return on assets.  

Keywords:  Factors affecting profitability, Profitability, Property and construction companies 
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1. บทนํา 

วิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540 หรือเรียกทั่วไปในประเทศไทยว่า วิกฤตตม้ยาํกุ้ง เป็นช่วง

วิกฤตการณ์เงินซ่ึงส่งผลกระทบถึงหลายประเทศในทวีปเอเชียเร่ิมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540 ก่อให้เกิดความ

กลวัว่าจะเกิดการล่มสลายทางเศรษฐกิจทัว่โลกเน่ืองจากการแพร่ระบาดทางการเงินเร่ิมข้ึนในประเทศไทย ซ่ึงเกิด

วิกฤติเศรษฐกิจคร้ังใหญ่ ทาํให้ตลาดอสังหาริมทรัพยโ์ดยรวมทรุดตวัลงอยา่งเด่นชดั ความจริงก็คือความผนัผวนทาง

เศรษฐกิจท่ีทาํให้เกิดวิกฤติอสังหาริมทรัพย ์หลงัจากเกิดวิกฤติใน พ.ศ.2540 อสังหาริมทรัพยก็์ตกตํ่าลงอยา่งเด่นชดั 

และเร่ิมฟ้ืนตวัใน พ.ศ.2543 จนมีการเปิดตวัโครงการต่างๆ เพ่ิมสูงสุดใน พ.ศ.2556 อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณาภาวะตลาด

ท่ีอยู่อาศยัในภูมิภาคยงัคงชะลอตวัลงอย่างชดัเจนในปี 2558 จากปัจจยัท่ีมีอุปทาน (Supply) ของท่ีอยู่อาศยัเพ่ิมข้ึน

สูงสุด ในช่วงปี 2555 – 2556  ทั้งน้ี ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อตลาดอสังหาริมทรัพยใ์นปี 2559 เช่น  อตัราการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ ราคาท่ีดินท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว และปัจจยัเร่ืองการขาดแคลนแรงงาน  ปัจจยัท่ีส่งผลดีต่อตลาดท่ีอยูอ่าศยั 

ปี 2559 เช่น ภาวะเศรษฐกิจฟ้ืนตวั ราคานํ้ ามนัทรงตวัในราคาตํ่า และการลงทุนดา้นโครงข่ายคมนาคมของภาครัฐ และ

เม่ือประเมินแนวโนม้ตลาดท่ีอยูอ่าศยั ปี 2559 ตอ้งคาํนึงปัจจยัต่างๆในดา้นอุปทาน ดา้นความตอ้งการ และระดบัราคา 

(Price)  เช่น ราคานํ้ ามนั ราคาวสัดุก่อสร้าง ราคาท่ีดิน เป็นตน้ (อิสระ บุญยงั, 2558) ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ปัจจยัท่ีส่งผล

กระทบต่อความสามารถในการทาํกาํไรอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง มีหลายปัจจยัทั้งปัจจยัภายใน และ

ปัจจยัภายนอก และเห็นไดช้ดัวา่ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นตวัแปรตามท่ีเปล่ียนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจและปัจจยั

แวดลอ้มอ่ืนๆ อสังหาริมทรัพยเ์ป็นเคร่ืองแสดงความมัง่คัง่ เม่ือเศรษฐกิจดี ประชาชนก็ซ้ืออสังหาริมทรัพยไ์วใ้ช้สอย

และ/หรือลงทุน แต่หากเศรษฐกิจมีปัญหา ก็จะขายท้ิงเพ่ือนาํรายไดจ้ากการขายมาใชส้อยหรือใชห้น้ี ดงันั้นผูว้ิจยัจึง

สนใจท่ีจะศึกษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัดา้นเศรษฐกิจเชิงมหภาค (ปัจจยัภายนอก) ท่ีส่งผลกระทบต่อความสามารถใน

การทาํกาํไรของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

เพ่ือใหน้กัลงทุนไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการวเิคราะห์และวางแผนประกอบการตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม   
 

2. วตัถุประสงค์การวจัิย 

เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นเศรษฐกิจเชิงมหภาค (ปัจจยัภายนอก) ท่ีส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทาํกาํไร

ของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

3. การดําเนินการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ผูว้ิจยัใชก้ารศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาจากขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลทุติยภูมิรายปี  โดยใช้

ขอ้มูลจากงบการเงินเฉพาะอุตสหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ซ่ึงเป็นขอ้มูลรายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 - ปี พ.ศ. 

2558 รวมระยะเวลา 3 ปี ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยซ่ึงรวบรวมโดยสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ทั้งน้ีไม่รวม 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์เน่ืองจากมีลกัษณะของรายการท่ีแตกต่างไปจากบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

สมมตฐิานการวจิยั 

H0 :  ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทาํกาํไรไม่มีผลต่ออตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์

H1 :  ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทาํกาํไรมีผลต่ออตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังน้ี เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาตวัแปรต่างๆท่ีมีผลต่อความสามารถในการทาํกาํไร คือการ

สร้างสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regressions) โดยจะใชต้วัแปรและตวัแบบดงัน้ี 

ตวัแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 

ตวัแปรอิสระ (Independent Variable: X) ประกอบดว้ย 6 ตวัแปร คืออตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ผลรวมรายไดผ้ลิตภณัฑข์องประเทศ ดชันีวดัภาวะอุตสาหกรรม ดชันีการอุปโภค บริโภค ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ 

และอตัราการจา้งงาน 

ตวัแปรตาม (Dependent Variable: Y)  ประกอบดว้ย อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์

ตวัแปรควบคุม (Control Variable)  

ขนาดของกิจการ (size) ผูศึ้กษาจะวดัจากสินทรัพยร์วมของแต่ละบริษทัในกลุ่มตวัอยา่ง เน่ืองจากบริษทัของ

กลุ่มตวัอยา่งมีขนาดแตกต่างกนัมาก ซ่ึงผูศึ้กษาใชว้ธีิเก็บขอ้มูลของขนาดใหเ้ป็นฐานเดียวกนั (take log) 

การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ

1. การวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistical Analysis) โดยการศึกษาค่าสูงสุด (Maximum) ค่า

ตํ่าสุด (Minimum) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สรุปขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา

บรรยายใหท้ราบถึงลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง  

2. การศึกษาการเกิดปัญหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ โดยใชส้ถิติวิเคราะห์ความสัมพนัธ์แบบ 

Pearson's Correlation Coefficient test   

3. การทดสอบสมมติฐานการถดถอย (Multiple Regression Analysis) จะมีการวิเคราะห์สมมติฐาน ไดมี้การ

กาํหนดสมการถดถอย (Regression) ดงัน้ี 

ตวัแบบท่ี 1 

γit = β0 + β1x1it + β2x2it + β3x3it + β4x4it + β5x5it + β6x6it + eit 

ตวัแบบท่ี 2 

γit = β0 + β1x1it + β2x2it + β3x3it + β4x4it + β5x5it + β6x6it + β7xCit + eit 

โดยกาํหนดให ้

γit  = อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยบ์ริษทัท่ี i ณ วนัส้ินปีท่ี t 

x1it  = อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ของบริษทัท่ี i โดยเฉล่ียรายปีท่ี t  

x2it  = ผลรวมรายไดผ้ลิตภณัฑข์องประเทศ ของบริษทัท่ี i ณ วนัส้ินปีโดยเฉล่ียท่ี t  

x3it  = ดชันีช้ีวดัภาวะอุตสาหกรรม i โดยเฉล่ียรายปีท่ี t 

x4it  = ดชันีการอุปโภค บริโภค i ณ วนัส้ินปีโดยเฉล่ียท่ี t 

x5it  = ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ i โดยเฉล่ียรายปีท่ี t 

x6it  = อตัราการจา้งงาน i โดยเฉล่ียรายปีท่ี t 

xCit  = สินทรัพยร์วม (Take log)  i ณ วนัส้ินปีท่ี t 

eit  = ค่าความคลาดเคล่ือน i ณ วนัส้ินปีท่ี t 

 

4. ผลการวจิยั 
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การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทาํกาํไร ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ใชข้อ้มูลทุติยภูมิ จากบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556 - ปี พ.ศ. 2558 โดย

จาํนวนประชากรในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละ

ก่อสร้างทั้งหมด 81 บริษทัรวมระยะเวลา 3 ปี จึงไดเ้ป็นจาํนวนตวัอยา่ง 243 ตวัอยา่ง 

1. สถิติในการวิเคราะห์ผลใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพ่ืออธิบายผลการศึกษา ไดแ้ก่ ค่า

พิสัย ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าความแปรปรวน ค่าความเบ ้และค่าความโด่ง  โดย อตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (x1) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 33.99 ผลรวมรายไดผ้ลิตภณัฑข์องประเทศ (x2) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

2.70 ดชันีช้ีวดัภาวะอุตสาหกรรม (x3) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 49.14 ดชันีการอุปโภคบริโภค (x4) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 113.20 

ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (x5) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั อตัราการจา้งงาน (x6) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 51.40  สินทรัพยร์วม (xC) มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 ผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(γ) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.19  

2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรปัจจยัมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์น้อยกว่า 0.80 แสดงให้เห็นว่าตวัแปรอิสระมีความเป็นอิสระต่อกนัไม่มีความสัมพนัธ์กนัมากไม่มีการ

ควบคุมตวัแปรใดๆ ไว ้จึงไม่เกิดปัญหาสหสมัพนัธ์ 

3. ผลการวิเคราะห์ทดสอบสภาวะร่วมความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ และปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อ

ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างทดสอบว่าเกิดปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุคูณ พบวา่ มีค่า Tolerance มีค่ามากกวา่ 0.10 

และ ค่า VIF (Variance Inflation Factor) ระหว่าง น้อยกว่า 10.0 จึงกล่าวไดว้่า ผลการทดสอบไม่พบการเกิดปัญหา

สหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ  

4. ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามและตวัแปรอิสระโดยใชส้มการถดถอยเชิงพหุ (Multiple 

Regression Analysis) ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทํากําไรของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (แสดงในตารางท่ี 1) 

 

ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามและตวัแปรอิสระโดยใชส้มการถดถอยเชิงพหุ 

(Multiple Regression Analysis)  

 

ตวัแปร 
Sig. 

ความสัมพนัธ์ 
ไม่มตีวัแปรควบคุม มตีวัแปรควบคุม 

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (x1) 0.258 0.424  

ผลรวมรายไดผ้ลิตภณัฑข์องประเทศ (x2) 0.609 0.539  

ดชันีช้ีวดัภาวะอุตสาหกรรม (x3) 0.002** 0.005**  

ดชันีการอุปโภคบริโภค (x4) 0.783 0.825  

ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (x5) 0.461 0.487  

อตัราการจา้งงาน (x6) 0.274 0.406  

สินทรัพยร์วม (xC) - 0.058*  

** อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 * อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.10 
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5. การอภิปรายผล 

ผลการวิจัยปัจจยัดา้นเศรษฐกิจเชิงมหภาค (ปัจจยัภายนอก) ได้แก่ อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ผลรวมรายไดผ้ลิตภณัฑข์องประเทศ ดชันีช้ีวดัภาวะอุตสาหกรรม ดชันีการอุปโภคบริโภค ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ 

และอตัราการจา้งงาน ท่ีส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง แต่มีเพียงดัชนีช้ีวดัอุตสาหกรรม ท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความสามารถในการทํากําไร ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรม

อสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง โดยมีความสมัพนัธ์เชิงบวกต่อความสามารถในการทาํกาํไร เม่ือพิจารณาวเิคราะห์สมการ

ถดถอยทั้งไม่มีตวัแปรควบคุม และมีตวัแปรควบคุมขนาดของกิจการ (size) ซ่ึงวดัจากสินทรัพยร์วมของแต่ละบริษทั

ในกลุ่มตวัอย่าง ทั้ งน้ีขนาดของกิจการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสามารถในการทํากําไรท่ีวดัโดยผลตอบแทนต่อ

สินทรัพย ์ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.10 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ดชันีช้ีวดัอุตสาหกรรม (x3) มีอิทธิพลต่อความสามารถในการทาํกาํไรดา้นผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ของ

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง โดยดชันีช้ีวดัภาวะ

อุตสาหกรรม มีอิทธิพลเชิงบวก สามารถอธิบายอิทธิพลท่ีส่งผลต่อความสามารถในการทาํกาํไร ของบริษทัท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง อย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ี 0.05 สําหรับปัจจยัดา้นเศรษฐกิจเชิงมหภาคอ่ืนๆ เช่น อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ผลรวมรายได้

ผลิตภณัฑ์ของประเทศ ดชันีการอุปโภค บริโภค ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ และอตัราการจา้งงาน ไม่มีอิทธิพลต่อ

ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรม

อสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

อยา่งไรก็ตาม งานวจิยัน้ีศึกษาเพียงปัจจยัดา้นเศรษฐกิจเชิงมหภาคท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการทาํกาํไร 

ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง เท่านั้น จึงเป็น

ขอ้จาํกัดของงานวิจยัสําคญัเน่ืองจากไม่ไดศึ้กษาปัจจยัภายในของกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละ

ก่อสร้าง ผูว้ิจยัจึงเสนอแนะให้ผูส้นใจทาํการศึกษาวิจยัในอนาคต นอกเหนือจากน้ี งานวิจยัน้ีมีขอ้จาํกดัดา้นจาํนวน

กลุ่มตวัอย่างเพียง 243 ตวัอย่างและช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษาค่อนขา้งจาํกัด  จึงทาํให้ผลการวิจัยสะท้อนภาพเพียง

ช่วงเวลาหน่ึงเท่านั้น  
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บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือสํารวจพฤติกรรมผูบ้ริโภคปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อ 

การตดัสินใจซ้ือรถแทรกเตอร์ของเกษตรกร และการสร้างแรงจูงใจในการทาํงานของฝ่ายขายรถแทรกเตอร์ เพ่ือ

กาํหนดแนวทางการตลาดและสร้างแรงจูงใจฝ่ายขายเพ่ือเพ่ิมยอดขายของ หจก. เอ.ซี.แทรกเตอร์ เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ 

แบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่างเป็นเกษตรกร จาํนวน 400 คน และพนักงานฝ่ายขายรถแทรกเตอร์ของ หจก. เอ.ซี. 

แทรกเตอร์ จาํนวน 8 คน พบว่า ส่วนใหญ่เคยใช้รถแทรกเตอร์ยี่ห้อคูโบตา้ รองลงมา คือ จอห์นเดียร์ เหตุผลท่ี

เลือกใชเ้น่ืองจากคุณสมบติัเฉพาะของรถแทรกเตอร์ เพ่ือการทาํนาไถปรับหนา้ดิน ส่วนใหญ่ตอ้งการซ้ือโดยวิธี 

การผ่อนชาํระ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นบุคลากรและดา้นผลิตภณัฑมี์ความสาํคญัมากท่ีสุด รองลงมาเป็นมี

ความสําคญัมาก ไดแ้ก่ ดา้นราคา กระบวนการ ลกัษณะทางกายภาพการส่งเสริมการตลาด และช่องทางการจดั

จาํหน่ายปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงาน พบว่า ดา้นปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก่ ความสาํเร็จในการทาํงานและความรับผิดชอบ

ด้านปัจจัยคํ้ าจุนได้แก่ เงินเดือนและสวสัดิการความสัมพนัธ์กับเพ่ือนร่วมงานและความมัน่คงของอาชีพจากผล

การศึกษานาํไปสู่แนวทางการตลาดไดแ้ก่ การใหสิ้นเช่ือกบัเกษตรกรท่ีมีดอกเบ้ียเหมาะสม เงินดาวนน์อ้ย การสาธิต

การใชง้านและใหท้ดลองขบั การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชน และการสร้างแรงจูงในในการทาํงาน ไดแ้ก่ การฝึก 

อบรมใหเ้ป็นพนกังานฝ่ายขายท่ีมีความรู้ความสามารถ การสร้างทีม การใหเ้งินและรางวลั เพ่ือจูงใจพนกังานฝ่ายขาย 
 

คาํสาํคัญ: พฤติกรรมผู้บริโภค, ส่วนประสมทางการตลาดบริการ, แรงจูงใจในการทาํงาน, รถแทรกเตอร์ 

 

Abstract 

This study aimed to survey consumer behavior, marketing mix factors on decision purchasing tractor, work 

motivation of commercial team and suggestion the marketing and motivation approach. The questionnaires were 

collected data from 400 agriculturists and 8 commercial team of A.C. tractor Ltd., Part. The results showed that: the 

most of agriculturist costumers were used Kubota and John Deere, respectively. They used these tractors for plow in 

rice field because the specific characteristics. They will bought new tractor with installments payment plans. 
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The people and product of marketing mixes influencing the decision were at highest level. The 5 factors of Price, 

process, physical evidence, promotion and place were at high level. The results of work motivation found that; 

motivation factors were achievement and responsibility, hygiene factors were salary, compensation and benefits, 

interpersonal relation, and job security. Lastly, these results were suggestion the marketing approach include 

providing credit to farmers with appropriate interest, low down payment, demonstration and test drive, CSR. And 

work motivation approach include training to be a knowledgeable salesperson, create a teamwork, gave money and 

rewards. 
 

Keywords: Consumer Behavior, Marketing Mix, Work Motivation, Tractor 

 

1. บทนํา 
 

 ประเทศไทยมีพ้ืนฐานในการทาํการเกษตรประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ท่ีได้ปรับเปล่ียนการใช้

แรงงานคนเป็นใชเ้คร่ืองจกัรกลทางการเกษตรทดแทน รถแทรกเตอร์เป็นเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตรท่ีเกษตรกร

นาํมาใชไ้ถปรับหนา้ดินในการทาํนา ทาํไร่ และใชป้ระโยชน์อ่ืนๆ หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี. แทรกเตอร์เป็นตวัแทน

จดัจาํหน่ายรถแทรกเตอร์ยี่ห้อจอห์นเดียร์ ทั้งรถแทรกเตอร์มือหน่ึงและมือสอง ในรูปแบบการซ้ือเงินสดและการ

จดัทาํไฟแนนซ์ และจดัจาํหน่ายอุปกรณ์และเคร่ืองมือประกอบรถแทรกเตอร์ในการทาํการเกษตร และช้ินส่วน

อะไหล่ใหก้บัชาวเกษตรกรจงัหวดัอุดรธานีและจงัหวดัใกลเ้คียง พร้อมกบัศูนยบ์ริการท่ีไดรั้บมาตรฐาน ใหบ้ริการ

ทั้งในและนอกสถานท่ีมีสาขาทั้งหมด 8 สาขา ไดแ้ก่ สาขากุมภวาปีจงัหวดัอุดรธานี สาขาบา้นผือจงัหวดัอุดรธานี 

สาขาบา้นดุงจงัหวดัอุดรธานี สาขาบา้นไผ่จงัหวดัขอนแก่น สาขาหว้ยเมก็จงัหวดักาฬสินธ์ุ สาขากุชินารายณ์จงัหวดั

กาฬสินธ์ุ สาขาอาํเภอเมืองจงัหวดัมุกดาหาร และสาขาอาํเภอเมืองจงัหวดัสกลนคร 

 จากผลประกอบการของหา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี. แทรกเตอร์ พบว่า ยอดขายรวมในปี 2560 เท่ากบั 131,600,000 

บาท ลดลงจากปี 2559 ท่ีมียอดขายรวมเท่ากบั 178,500,000 บาท เป็นจาํนวน 46,900,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.27 

และในปี 2561 ยอดขายรวมเท่ากบั 155,400,000 บาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ท่ีมียอดขายรวมเท่ากบั 131,600,000 บาท 

เป็นจาํนวน 23,800,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.09 (หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.แทรกเตอร์, 2561) ถึงแมว้า่ยอดขายในปี 

2561 จะเพ่ิมสูงข้ึน แต่โดยภาพรวมแลว้ยงัมีแนวโน้มลดลงจากปี 2559 เพ่ือเป็นองค์กรท่ีมีการบริหารและการ

วางแผนจดัการงานท่ีดี และเพ่ือการจดัการผลกาํไรท่ีเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเน่ืองในทุกๆ ปี ไดมี้การวางแผนและ

กาํหนดนโยบายในการดาํเนินงานในส่วนต่างๆ และกระบวนการปฏิบติังานใหเ้ช่ือมโยงและสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย

ท่ีไดก้าํหนดไว ้ซ่ึงมีการกาํหนดเป้าหมายไวโ้ดยกาํหนดแผนงานกลยุทธ์ใหม่ภายในระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 

2562) ไดแ้ก่ ในแต่ละปียอดขายตอ้งเพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 3 ในทุกๆ ปี ซ่ึงในปี 2562 ยอดขายตอ้งเพ่ิมข้ึนจากปี 

2561 ประมาณ 4,662,000 บาท และเป็นตวัแทนจาํหน่ายช้ินส่วนอะไหล่และรถแทรกเตอร์ยี่ห้อจอห์นเดียร์เป็น

อนัดบั 1 จากตวัแทนทัว่ประเทศ 

 จากท่ีมาและความสาํคญัของปัญหาขา้งตน้นั้น ผูศึ้กษามีความสนใจศึกษาแนวทางการตลาดและสร้างแรงจูงใจ

ฝ่ายขายเพ่ือเพ่ิมยอดขายของ ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอ.ซี. แทรกเตอร์ จงัหวดัอุดรธานี โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา

พฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถแทรกเตอร์ และ
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ศึกษาปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานฝ่ายขาย โดยนาํผลการวิจยัท่ีไดม้าเป็นแนวทางการวางแผนและ   

การสร้างแรงจูงใจเพ่ือเพ่ิมยอดขายตามนโยบายและเป้าหมายขององคก์รต่อไป 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ทฤษฎทีีเ่กี่ยวข้อง 
 

 การศึกษาน้ีใชท้ฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภคการตดัสินใจซ้ือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ และปัจจยั

แรงจูงใจในการทาํงานดงัต่อไปน้ี  

 พฤติกรรมผูบ้ริโภคมีปัจจยัท่ีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ คือ ปัจจยัทางวฒันธรรม ปัจจยัทางสังคม ปัจจยัส่วนบุคคล  

และปัจจยัจิตวิทยาซ่ึงสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการผูบ้ริโภคโดยใช้ 7 คาํถาม (6Ws 1H) เพ่ือช่วยให้ทราบถึง

พฤติกรรมในการซ้ือของผูบ้ริโภคมีคาํถาม ดงัน้ี ใครท่ีอยู่ในตลาดเป้าหมายตอ้งการซ้ือส่ิงใด เพราะเหตุใดจึงซ้ือ   

ใครมีส่วนช่วยตดัสินใจ ซ้ือเม่ือใด ซ้ือท่ีไหน และซ้ืออยา่งไร (Solomon, 2016; Kotler and Keller, 2015) 

 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) เป็นตวัแปรทางการตลาดท่ีสามารถดูแลและจดัการได ้ซ่ึงองค์กรใช้

ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ในการตลาดสมยัใหม่ส่วนประสมการตลาด 7 ดา้น ประกอบดว้ย 

ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคล ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการ 

(Constantinides, 2006) 

 แรงจูงใจในการทาํงาน เป็นส่ิงจูงใจท่ีทาํให้เป็นแรงกระตุน้ให้บุคคลกระทาํหรือแสดงพฤติกรรมในกิจกรรม

ต่างๆ ดว้ยความตั้งใจ เตม็ใจและพึงพอใจในงานและกิจกรรมท่ีทาํ โดยไดรั้บการถูกกระตุน้จากส่ิงเร้า ความตอ้งการ 

และความคาดหวงัของแต่ละบุคคลซ่ึงมีความแตกต่างกนัออกไป เม่ือความตอ้งการและความคาดหวงันั้นไดรั้บการ

ตอบสนองทาํใหบุ้คลากรมีแรงจูงใจในการทาํงาน ทาํใหอ้งคก์รเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในปฏิบติังานเพ่ิม

มากข้ึน อนัจะบรรลุเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไว ้และประสบความสําเร็จกบัผลการดาํเนินงานมากข้ึนปัจจยัแรงจูงใจใน 

การทาํงานในการศึกษาน้ีมีทฤษฎีสองปัจจยัของ Herzbergประกอบดว้ย ดา้นปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก่ ความสาํเร็จในการ

ทาํงานของบุคคล การไดรั้บการยอมรับนบัถือลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ความรับผิดชอบ ความกา้วหนา้ ดา้นปัจจยัคํ้า

จุณ ไดแ้ก่ เงินเดือนและสวสัดิการ ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพ่ือนร่วมงานสถานะของ

อาชีพ นโยบายและการบริหารงาน สภาพการทาํงานความเป็นอยู่ส่วนตวั ความมัน่คงในการทาํงาน วิธีการปกครอง

บงัคบับญัชา และศึกษาทฤษฎีลาํดบัขั้นความตอ้งการของ มาสโลว5์ ขั้น ไดแ้ก่ ความตอ้งการทางร่างกาย ความ

ตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั ความตอ้งการทางดา้นสงัคม ความตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียง ความตอ้งการความสาํเร็จ

สูงสุด (Herzberg, Mausner and Snyderman, 2011; Maslow, 1998) 
 

2.2 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 

 ภานุวฒัน์จิววฒันารักษ์ (2558) ศึกษาแนวทางการตลาดของตวัแทนรถแทรกเตอร์ยนัม่าร์ ร้าน 2009 สยาม

แทรกเตอร์ขอนแก่นพบว่า ส่วนใหญ่ใช้รถแทรกเตอร์ยี่ห้อคูโบต้า เพ่ือนําไปใช้ไถพรวนดิน ต้องการซ้ือรถ

แทรกเตอร์ใหม่ขนาดเคร่ืองยนต ์45 แรงมา้ ดว้ยวิธรการผอ่นชาํระท่ีมีดอกเบ้ียตํ่า เหตุผลท่ีเลือกซ้ือเลือกจากคุณภาพ

ของเคร่ืองยนต ์บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ คือ บุคคลในครอบครัว ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจระดบัมากท่ีสุด ดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ คุณภาพของรถอยู่ในเกณฑ์ดี มีตราสินคา้ท่ี
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น่าเช่ือถือ และอะไหล่หาง่าย ดา้นราคา ไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ราคามีมาตรฐาน เงินดาวน์ ดอกเบ้ียใน 

การผ่อนชําระเหมาะสม ด้านช่องทางการจาํหน่าย ได้แก่ ผูจ้าํหน่ายมีการจาํหน่ายครบวงจร ด้านการส่งเสริม

การตลาดมีการผ่อนชาํระ การลด แลก แจก แถม จกัรินทร์ สินธุสุวรรณ์ (2559) ศึกษาการวางแผนกลยุทธ์ทาง

การตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขายรถแทรกเตอร์แชมป์ ศูนยแ์ทรกเตอร์แชมป์ อาํเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่นพบว่า ปัจจยั

ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชร้ถแทรกเตอร์ มีความสาํคญัในระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ

ณรงค ์ศรีเกรียงทอง และประสพชยั พสุนนท ์(2558) ศึกษาปัจจยัแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการสร้างประสิทธิผลในงานขาย

ของพนกังานท่ีปรึกษางานขาย  พบว่า ปัจจยัแรงจูงใจภายใน และภายนอก ไดแ้ก่การจ่ายผลตอบแทน เง่ือนไขการ

ทาํงานและนโยบายของผูบ้ริหารความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล การไดรั้บการยอมรับ ความรู้สึกประสบผลสําเร็จ 

นโยบายของบริษทัเป็นปัจจยัแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลทางดา้นงานขาย 
 

2.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

 

 

 

ส่วนประสมทางการตลาด 

- ดา้นผลิตภณัฑ ์

- ดา้นราคา 

- ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

- ดา้นส่งเสริมการตลาด 

- ดา้นบุคลากร 

- ดา้นกระบวนการ 

- ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

 

 

 

 

 

การตดัสินใจซ้ือ 

รถแทรกเตอร์ 

ปัจจยัแรงจูงใจในการ

สนับสนุนการขายของ

พนักงานฝ่ายขาย 

 

 

 

กาํหนดแนวทางการตลาดและ

การสร้างแรงจูงใจฝ่ายขายเพ่ือ

เพิม่ยอดขายของห้างหุ้นส่วน

จาํกดั เอ.ซี.แทรกเตอร์  

จงัหวดัอุดรธานี 
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3. วธีิการศึกษา 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร คือ ผูท่ี้ประกอบอาชีพเกษตรกรในอาํเภอกุมภวาปีจงัหวดัอุดรธานี อาํเภอบา้นผือจงัหวดัอุดรธานี 

อาํเภอบา้นดุงจงัหวดัอุดรธานี ซ่ึงจากขอ้มูลของสาํนกังานเกษตรจงัหวดัอุดรธานี(2560) มีประชากรท่ีประกอบอาชีพ

เกษตรกรในพ้ืนท่ีดงักล่าวรวม 265,621 คน 

การคาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง คือ การคาํนวณโดยใชสู้ตรของ Yamane (1973) โดยมีสูตร ดงัต่อไปน้ี  

n =
2Ne1

N
+

 

                       กาํหนดให ้  n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ   

                                         N = จาํนวนประชากร 

                                         e = ระดบัความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

    เม่ือแทนค่าลงในสูตรจาํนวนเท่ากบั 399.40 ตวัอยา่ง ผูศึ้กษาจึงไดจ้ดัทาํแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด  

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ แบบสอบถาม ใช้คาํถามปลายปิดและปลายเปิด แบ่งออกเป็น 2 ชุด สําหรับ

เกษตรกร และพนกังานฝ่ายขาย ดงัน้ี 

 แบบสอบถามสําหรับเกษตรกร มี 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนท่ี 2 

สอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลพฤติกรรมการใช้รถแทรกเตอร์ของผูบ้ริโภคส่วนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อ 

การตดัสินใจซ้ือรถแทรกเตอร์ และส่วนท่ี 4 สอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจซ้ือรถแทรกเตอร์ แบบสอบถามส่วน 1-3 เป็นคาํถามท่ีมีคาํตอบใหเ้ลือกตอบ และแบบสอบถามส่วนท่ี 

4 คาํถามจะใชเ้กณฑใ์นการแบ่งระดบัการให้ความสําคญัของการตดัสินใจในการเลือกซ้ือรถแทรกเตอร์ออกเป็น  

5 ระดบั ตามมาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert Scale) ดงัน้ี 

                  ระดบัความสาํคญัท่ีมากท่ีสุด     ค่าคะแนนท่ีไดเ้ท่ากบั 5    คะแนนเฉล่ีย 4.21-5.00 

                  ระดบัความสาํคญัมาก              ค่าคะแนนท่ีไดเ้ท่ากบั 4    คะแนนเฉล่ีย 3.41-4.20 

                  ระดบัความสาํคญัปานกลาง      ค่าคะแนนท่ีไดเ้ท่ากบั 3    คะแนนเฉล่ีย 2.61-3.40 

                  ระดบัความสาํคญันอ้ย             ค่าคะแนนท่ีไดเ้ท่ากบั 2    คะแนนเฉล่ีย 1.81-2.60 

                  ระดบัความสาํคญันอ้ยท่ีสุด       ค่าคะแนนท่ีไดเ้ท่ากบั 1    คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.80 

 แบบสอบถามชุดน้ีไดค่้าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค เท่ากบั 0.899 แบบสอบถามมีระดบัความเช่ือมัน่อยู่

ในเกณฑดี์ (Good) สามารถนาํแบบสอบถามชุดน้ีไปรวบรวมและเกบ็ขอ้มูลได ้(Sekaran and Bougie, 2010) 

 แบบสอบถามสําหรับพนกังานฝ่ายขายมี 4 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามส่วนท่ี 2 

การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรฝ่ายขายเพ่ือเพ่ิมยอดขายส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นของบุคลากรในการ

สร้างแรงจูงใจเพ่ือเพ่ิมยอดขาย และส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะเพ่ือสร้างแรงจูงใจ  
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3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

 ทาํการแจกแบบสอบถาม 400 ชุด ให้แก่เกษตรกรแบบสุ่มท่ีสะดวกและมีเวลาท่ีสามารถตอบแบบสอบถามได้

ดว้ยตนเอง โดยแบ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรภายในอาํเภอกุมภวาปีจงัหวดัอุดรธานี จาํนวน 126 ชุด อาํเภอบา้นผือจงัหวดั

อุดรธานี จาํนวน 122 ชุด อาํเภอบา้นดุงจงัหวดัอุดรธานี จาํนวน 152 ชุดสําหรับพนกังานฝ่ายขายเป็นแบบเจาะจง 

แบ่งเป็นสาขากุมภวาปีจงัหวดัอุดรธานี จาํนวน 2 คน สาขาบา้นผือจงัหวดัอุดรธานี จาํนวน 3 คน สาขาบา้นดุง

จงัหวดัอุดรธานี จาํนวน 3 คน 
 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การประมวลผลวิเคราะห์และบนัทึกขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS Version 19 ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลยั 

ขอนแก่น เพ่ือหาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างส่วน

ประสมทางการตลาดบริการกบัการตดัสินใจซ้ือรถแทรกเตอร์โดยใชส้ถิติไควแ์สควร์ (Chi-sqaire) 
 

3.5 กาํหนดแนวทางการตลาดและสร้างแรงจูงใจพนักงานฝ่ายขาย 

 

 หลงัจากนั้นนาํมาสนทนากลุ่มกบัผูบ้ริหารร่วมกบัการวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป (PESTE Analysis) แรงกดดนั 

5 ประการ (Five Forces Model) จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภยัคุกคาม (SWOT Analysis) กลยทุธ์ทางเลือก (TOWS 

Matrix) เพ่ือกาํหนดแนวทางการตลาดและสร้างแรงจูงใจพนักงานฝ่ายขายเพ่ือเพ่ิมยอดขายของ หจก. เอ.ซี. 

แทรกเตอร์ 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1 ผลการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ซ้ือ 

รถแทรกเตอร์ของเกษตรกร 
 

 ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 70.50) อายุมากกว่า 50 ปี  

(ร้อยละ 54.00) ระดบัการศึกษาตํ่ากว่ามธัยมศึกษา (ร้อยละ 74.25) รายไดต่้อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท (ร้อยละ 

50.25)  

 ผลการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค พบว่า กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 62.75เคยใชร้ถแทรกเตอร์ โดยกลุ่มน้ีใชย้ี่หอ้คูโบตา้ 

(ร้อยละ78.49 ) ขนาด 2,001-3,000 ซีซี (ร้อยละ 45.02) ขบัเคล่ือน 4 ลอ้ (ร้อยละ 80.88) 41-60 แรงมา้ (ร้อยละ 42.23) 

เหตุผลท่ีเลือกใช้เน่ืองจากคุณสมบติัเฉพาะของรถแทรกเตอร์ (ร้อยละ 62.55) วตัถุประสงค์เพ่ือใช้ในการทาํนา 

(ร้อยละ 73.71) โดยใชไ้ถปรับหนา้ดิน (ร้อยละ 93.23)ช่องทางการหาขอ้มูลแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากรถแทรกเตอร์ คือ 

ช่าง (ร้อยละ 43.82)  

 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถแทรกเตอร์ พบว่า รู้จกัห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอ.ซี. แทรกเตอร์ ดว้ย

ตนเอง (ร้อยละ 46.00) เกษตรกรมีความตอ้งการซ้ือรถแทรกเตอร์ใหม่ (ร้อยละ 94.75) ราคา 1,000,000 บาทข้ึนไป
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(ร้อยละ 24.75) ดว้ยวิธีการผ่อนชาํระแบบติดไฟแนนซ์ (ร้อยละ 53.00) โดยเลือกซ้ือในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 

(ร้อยละ46.00) เหตุผลท่ีจะตดัสินใจซ้ือเพราะสินคา้ตรงกบัความตอ้งการ (ร้อยละ 28.50) บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจซ้ือ คือ คนในครอบครัว (ร้อยละ 73.50) โดยประเมินจากคุณสมบติัเฉพาะของรถแทรกเตอร์(ร้อยละ 58.50) 

ระยะเวลาท่ีตอ้งตดัสินใจ 1 เดือนข้ึนไป (ร้อยละ 33.75)  

 ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถแทรกเตอร์ของเกษตรกร 

พบว่า ภาพรวมให้ความสาํคญัระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.04) เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นบุคลากร (ค่าเฉล่ีย 4.34) 

และผลิตภณัฑ ์(ค่าเฉล่ีย 4.26) มีความสําคญัมากท่ีสุด รองลงมามีความสําคัญมากในดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย 4.06) 

กระบวนการ (ค่าเฉล่ีย 4.03) ลกัษณะทางกายภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.93) การส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย 3.88) และช่องทาง

การจดัจาํหน่าย (ค่าเฉล่ีย 3.76) ดงัแสดงในรูปท่ี 2 เม่ือพิจารณารายขอ้ดงัรูปท่ี 3-4 

 

 

 
รูปที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถแทรกเตอร์ 
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รูปที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถแทรกเตอร์ดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา ช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 

 

 

 
รูปที่ 4  ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถแทรกเตอร์ดา้นบุคลากร ลกัษณะทาง

กายภาพ และกระบวนการ 
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ดา้นผลิตภณัฑ ์                ดา้นราคา             ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย    ดา้นส่งเสริมการตลาด 

ดา้นบุคลากร                      ดา้นลกัษณะทางกายภาพ                           ดา้นกระบวนการ 
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 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถแทรกเตอร์ ดงั

ตารางท่ี 1  
 

ตารางที่ 1 ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการกบัการตดัสินใจซ้ือรถแทรกเตอร์ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
สถิติไคว์แสควร์ 

(Chi-sqaire) 

Sig. 

ด้านผลติภัณฑ์   

1. สินคา้มีคณุภาพและไดรั้บการรับรองมาตรฐาน .207 .976 

2. มีความหลากหลายของประเภทสินคา้ (เช่น รุ่น, ขนาด, ส่ิงอาํนวยความสะดวก) 3.118 .538 

3. ความน่าเช่ือถือของตวัแทนจาํหน่าย 3.192 .363 

4. การรับประกนัคุณภาพของสินคา้ 18.815 .001* 

5. อะไหลห่าง่าย 7.086 .131 

ด้านราคา   

6. ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของรุ่นท่ีซ้ือ 1.285 .864 

7. เงินดาวน์ และดอกเบ้ียในการผอ่นชาํระ  เหมาะสม 2.673 .614 

8. สามารถต่อรองราคาสินคา้ได ้ 3.555 .470 

9. ค่าบาํรุงรักษาหลงัการขาย ค่าตรวจเช็ค สภาพรถ และค่าซ่อมอยูใ่นเกณฑท่ี์เหมาะสม 11.046 .026* 

10. ราคาขายต่อในอนาคตอยูใ่นเกณฑท่ี์น่าพอใจ 2.438 .656 

ตารางที่ 1 ความสมัพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาดบริการกบัการตดัสินใจซ้ือรถแทรกเตอร์ (ต่อ) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
สถิติไคว์แสควร์ 

(Chi-sqaire) 

Sig. 

ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย   

11. ทาํเลหาง่าย อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน 5.361 .252 

12. มีความสะดวกในการเดินทาง 1.531 .821 

13. ตวัแทนจดัจาํหน่ายบริการอยา่งทัว่ถึงทั้งในและนอกสถานท่ี 2.925 .570 

14. มีการสั่งซ้ือและจองสินคา้ทางออนไลน ์ 6.976 .137 

15. มีบริการจดัส่งสินคา้ 5.686 .224 

ด้านการส่งเสริมการตลาด   

16. มีส่วนลดราคาในการซ้ือสินคา้ 6.027 .197 

17. มีการโฆษณาตามส่ือต่างๆอยา่งทัว่ถึง (เช่น วทิย,ุงานแสดงสินคา้, เวบ็ไซต)์ 2.414 .660 

18. มีการแลกสินคา้สมนาคุณ 20.179 .000* 

19. มีของแถมจากการซ้ือสินคา้ 15.169 .004* 

20. มีการจดัโปรโมชัน่อยา่งต่อเน่ือง 1.912 .752 

ด้านบุคลากร   

21. ฝ่ายขายมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อลูกคา้ 26.711 .000* 

22. การใหค้าํแนะนาํสินคา้ของพนกังานเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจ 21.112 .000* 

23. พนกังานบริการดว้ยความรวดเร็ว 8.589 .035* 
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24. พนกังานมีความเอาใจใส่ลูกคา้ 7.645 .054 

25. พนกังานมีทกัษะและความรู้ในเร่ืองสินคา้เป็นอยา่งดี 1.883 .757 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ   

26. สถานท่ีจดัจาํหน่ายมีความสะอาดและเป็นระเบียบ 18.384 .001* 

27. บริเวณแสดงสินคา้มีพ้ืนท่ีกวา้งขวางในการเลือกชม 23.193 .000* 

28. มีส่ิงอาํนวยความสะดวกครบครัน (เช่น หอ้งนํ้า, มุมนัง่สนทนา, อินเทอร์เน็ต) 20.022 .000* 

29. มีพ้ืนท่ีสาํหรับจอดรถอยา่งกวา้งขวาง 9.763 .045* 

ด้านกระบวนการ   

30. ระเบียบและขั้นตอนในการทาํสัญญาถูกตอ้งและรวดเร็ว .602 .963 

31. มีการบริการตามลาํดบัและทัว่ถึง 2.829 .587 

32. มีแบบฟอร์มท่ีสะดวกต่อการกรอกขอ้มูล 9.236 .055 

33. มีระยะเวลาเปิด – ปิด ทาํการ แจง้ใหท้ราบอยา่งชดัเจน 1.346 .854 

34. มีบริการใหค้าํแนะนาํและดูแลหลงัการขาย 8.213 .084 

35. มีฝ่ายซ่อมและบาํรุงดูแลในและนอกสถานท่ี 1.660 .798 

36. มีการตรวจเชค็ภายในระยะเวลา 1 ปีฟรี 9.134 .058 

หมายเหตุ: * มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถแทรกเตอร์อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 

 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถแทรกเตอร์ 

อย่างมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 ดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ การรับประกนัคุณภาพของสินคา้ ดา้นราคา ไดแ้ก่ ค่าบาํรุง 

รักษาหลงัการขาย ค่าตรวจเช็ค สภาพรถ และค่าซ่อมอยูใ่นเกณฑท่ี์เหมาะสม ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ มีการ

แลกสินคา้สมนาคุณ มีของแถมจากการซ้ือสินคา้ ดา้นบุคลากร ไดแ้ก่ ฝ่ายขายมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อลูกคา้ การให้

คาํแนะนาํสินคา้ของพนกังานเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจ พนกังานบริการดว้ยความรวดเร็ว ดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ ไดแ้ก่  สถานท่ีจดัจาํหน่ายมีความสะอาดและเป็นระเบียบ บริเวณแสดงสินคา้มีพ้ืนท่ีกวา้งขวางในการเลือก

ชม มีส่ิงอาํนวยความสะดวกครบครัน (เช่น ห้องนํ้ า, มุมนั่งสนทนา, อินเทอร์เน็ต) มีพ้ืนท่ีสําหรับจอดรถอย่าง

กวา้งขวาง 

 

4.2 ผลการศึกษาแรงจูงใจในการทาํงานของฝ่ายขายรถแทรกเตอร์ 
 

 ผลการศึกษาจากพนกังานฝ่ายขาย (จาํนวน 8 คน)เป็นหญิง 5 คน เพศชาย 3 คน ส่วนใหญ่ช่วงอาย ุคือ อาย ุ31 - 40 ปี 

จาํนวน 4 คน มธัยมศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช. / ปวส.) จาํนวน 6 คน อายงุาน 1-4 ปี จาํนวน 6 คน  

 ผลการศึกษาปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานฝ่ายขาย พบว่า ส่วนใหญ่ความตอ้งการความสาํเร็จสูงสุดส่ิงท่ีทาํให้

เกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน คือ ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวตัถุ เช่น เงินส่ิงของ รางวลัความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน

ความภาคภูมิใจในการแสดงความสามารถส่ิงท่ีนํามาซ่ึงรางวลัหรือผลตอบแทน ได้แก่ การปฏิบัติงานความ

รับผิดชอบความพยายามความสามารถ ทกัษะ และความชาํนาญปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก่ ความสําเร็จในการทาํงานและ

ความรับผิดชอบ และปัจจยัคํ้าจุนไดแ้ก่ เงินเดือนและสวสัดิการความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานความมัน่คงของอาชีพ
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และการปกครองของผูบ้งัคบับญัชา พนกังานตอ้งการรูปแบบการทาํงานเป็นทีม เพ่ือให้เกิดการร่วมมือกนัความ

สามคัคี และการประสานงานลกัษณะท่ีมีต่อองคก์รคือ การทุ่มเทในการทาํงาน และมีความเช่ือมัน่ในองคก์ร 
 

4.3 แนวทางการตลาดและสร้างแรงจูงใจฝ่ายขายเพ่ือเพิ่มยอดขายของ ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ.ซี. แทรกเตอร์ 

จังหวดัอุดรธานี 
 

 จากผลการศึกษาเม่ือไดส้นทนากลุ่มกบัผูบ้ริหารร่วมกบัการวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป (PESTE Analysis) แรง

กดดนั 5 ประการ (Five Forces Model) จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภยัคุกคาม (SWOT Analysis) กลยุทธ์ทางเลือก 

(TOWS Matrix) ไดแ้นวทางการตลาดและสร้างแรงจูงใจฝ่ายขายเพ่ือเพ่ิมยอดขายของ ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เอ.ซี. 

แทรกเตอร์ จงัหวดัอุดรธานีดงัน้ี  

 แนวทางการตลาด ไดแ้ก่ การใหสิ้นเช่ือกบัเกษตรกรท่ีมีดอกเบ้ียเหมาะสม เงินดาวน์นอ้ย มีการสาธิตการใชง้าน

และใหท้ดลองขบั มีของแจกของแถม และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชน ดงัน้ี โครงการท่ี 1 สินเช่ือเกษตรกร 

โครงการท่ี 2สญัจรเพ่ือสาธิตการใชง้าน โครงการท่ี 3 โครงการดาวน์ไม่ถึงแสน โครงการท่ี 4CSR เพ่ือชุมชน 

 แนวทางการสร้างแรงจูงในในการทาํงานใหก้บัพนกังานฝ่ายขาย ไดแ้ก่ การฝึกอบรมใหเ้ป็นพนกังานฝ่ายขายท่ีมี

ความรู้ความสามารถ การสร้างทีม การใหเ้งินและรางวลั เพ่ือจูงใจพนกังานฝ่ายขายดงัน้ี โครงการท่ี 1 เพาะกลา้สู่การ

ขายมืออาชีพ โครงการท่ี 2  สร้างทีมงาน โครงการท่ี 3 พิชิตเป้าเท่ียวต่างแดน  

 

5.  อภิปรายผล 
 

 จากผลการศึกษาสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของภานุวฒัน์ จิววฒันารักษ ์(2558)พบว่า ส่วนใหญ่ใชร้ถแทรกเตอร์ยี่ห้อ 

คูโบตา้ เพ่ือนําไปใช้ไถพรวนดิน ตอ้งการซ้ือรถแทรกเตอร์ใหม่ขนาดเคร่ืองยนต์ 45 แรงมา้ ด้วยวิธรการผ่อนชาํระท่ีมี

ดอกเบ้ียตํ่า เหตุผลท่ีเลือกซ้ือเลือกจากคุณภาพของเคร่ืองยนต์ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ คือ บุคคลในครอบครัว 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในระดบัมากท่ีสุด ดา้นผลิตภณัฑ ์สอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ จกัรินทร์ สินธุสุวรรณ์ (2559) พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชร้ถแทรกเตอร์ ให้ความสําคญัในระดบัมาก

ท่ีสุด ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นบุคคล สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณรงค ์ศรีเกรียงทอง และประสพชยั พสุนนท์ (2558) พบวา่ 

ปัจจยัแรงจูงใจภายใน และภายนอก ไดแ้ก่ การจ่ายผลตอบแทน เง่ือนไขการทาํงานและนโยบายของผูบ้ริหาร ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล การได้รับการยอมรับ ความรู้สึกประสบผลสําเร็จ นโยบายของบริษัท เป็นปัจจัยแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิผลทางดา้นงานขาย 

 

6.  สรุปผลการศึกษา 
 

 จากผลการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เคยใช้รถแทรกเตอร์ยี่ห้อคูโบต้า ขนาด 2,001-3,000ซีซี

ขบัเคล่ือน 4 ลอ้ 41-60 แรงมา้ เหตุผลท่ีเลือกใชเ้น่ืองจากคุณสมบติัเฉพาะของรถแทรกเตอร์โดยมีวตัถุประสงค์

นาํไปใชท้าํนา ไถปรับหนา้ดิน ส่วนใหญ่มีความตอ้งการซ้ือรถแทรกเตอร์ใหม่ดว้ยวิธีการผ่อนชาํระ ราคามากกว่า 

1,000,000 บาทข้ึนไป ซ้ือในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม โดยทาํการตดัสินใจร่วมกบัครอบครัวปัจจยัส่วนประสม

การตลาดดา้นบุคลากรและผลิตภณัฑมี์ความสาํคญัมากท่ีสุด รองลงมามีความสาํคญัมากในดา้นราคา กระบวนการ 
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ลกัษณะทางกายภาพการส่งเสริมการตลาด และช่องทางการจดัจาํหน่าย ปัจจยัการสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน พบวา่ 

ดา้นปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก่ ความสาํเร็จในการทาํงานและและความรับผิดชอบ และดา้นปัจจยัคํ้าจุนไดแ้ก่ เงินเดือนและ

สวสัดิการความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานความมัน่คงของอาชีพทาํใหไ้ดแ้นวทางการตลาด ดงัน้ี 1) สินเช่ือเกษตรกร 

2) สัญจรเพ่ือสาธิตการใชง้าน 3) โครงการดาวน์ไม่ถึงแสน 4) CSR เพ่ือชุมชน และแนวทางการสร้างแรงจูงในใน

การทาํงานใหก้บัพนกังานฝ่ายขาย ดงัน้ี 1) เพาะกลา้สู่การขายมืออาชีพ 2) สร้างทีมงาน 3) พิชิตเป้าเท่ียวต่างแดน 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจยัการยอมรับ 7 ปัจจยั ไดแ้ก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ของ

การให้บริการ ความง่ายต่อการใชบ้ริการ สภาพแวดลอ้มหรือกลุ่มคนใกลต้วั ความสะดวกในการใชบ้ริการ ความ

พอใจท่ีมีการให้บริการ ราคาหรือค่าธรรมเนียม และความคุน้เคย ท่ีมีผลต่อการใช้บริการผ่านตัวแทนธนาคาร 

(Banking Agent) โดยใช้ขอ้มูลจากการสํารวจโดยแบบสอบถาม 400 ราย ผ่านการวิธีเลือกตัวอย่างตามสะดวก 

(Convenience Selection) ใชก้ารวิเคราะห์ดว้ยสมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ย

ท่ีสุด (Ordinary Least Squares: OLS โดยพบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการตวัแทนธนาคารไดแ้ก่ ความง่ายต่อการ

ใชบ้ริการ สภาพแวดลอ้มหรือกลุ่มคนใกลต้วั ความสะดวกในการใชบ้ริการ ความพอใจท่ีมีการใหบ้ริการ ราคาหรือ

ค่าธรรมเนียม และความคุ้นเคย มีนัยสําคัญเชิงสถิติต่อการใช้บริการผ่านตัวแทนธนาคาร (Banking Agent) 

ขอ้เสนอแนะ ตวัแทนธนาคารจะตอ้งสร้างความสะดวก และความคุน้ชินต่อผูใ้หบ้ริการ และสามารถใหค้นทุกกลุ่ม

เขา้ถึงการใชบ้ริการ อีกทั้งจะสอดคลอ้งกบันโยบายของธนาคารแห่งประทศไทยท่ีตอ้งการให้ประชาชน เขา้ถึง

บริการทางการเงินมากข้ึน ท่ีจะทาํใหก้ารแต่งตั้งตวัแทนธนาคารประสบผลสาํเร็จ  

 

คาํสาํคัญ: การยอมรับธุรกรรม, ธุรกรรมทางการเงิน, ตัวแทนธนาคาร 

 

Abstract 

The objectives of this study are to research and analyze the seven factors of technology acceptance such as 

recognition of the benefits of the service, ease of use, environment or group of people closer, ease of use service, 

satisfaction with service, price or fee, familiarity that affect the decision making toward banking agent services and 

multiple regression with ordinary least square method. The surveys conducted by using the data from 400 

questionnaires through the convenience selection method, which found that the factors that affect the use of bank 

agent services are ease of use, environment or group of people closer, ease of use service satisfaction with service 

Price or fee Familiarity that affects using the service through the banking agent. All six independent variables had 

statistical significance to using the service through the bank agent. Suggestions, bank agent must create convenience 

1นกัศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2รองศาสตราจารย ์ประจาํสาขาวิชาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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and familiarity with service providers and can allow all groups to access the financial service. Therefore the 

appointment of a bank agent successful consistent with the policy of the Bank of Thailand that requires people 

access to more services. 

 

Keywords: Acceptances of Transaction, Financial Transaction, Banking Agent 

 

1. บทนํา 

 

     ปัจจุบันรัฐบาลพยายามผลักดันประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ยุค Thailand 4.0 เป็นการขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วย

นวตักรรม การใหบ้ริการทางการเงินท่ีสะดวกแบบไม่ตอ้งเดินทางไปสาขาของธนาคาร เป็นส่ิงท่ีทุกธนาคารเร่ิมหนั

มาใหค้วามสนใจกนัอย่างมาก ขณะท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ไดด้าํเนินการปรับปรุงหลกัเกณฑก์ารเพ่ิม

ช่องทางการให้บริการของธนาคารพาณิชยผ์่านตวัแทนของสถาบนัการเงิน หรือ Banking Agent เพ่ือให้ธนาคาร

พาณิชย ์มีความยืดหยุ่น และเท่าทนัการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ท่ีผ่านมาธนาคารพาณิชยล์ดสาขาลงกว่า 300 

สาขาซ่ึงปรับเปล่ียนไปตามรูปแบบพฤติกรรมของลูกคา้และผูบ้ริโภค หากปริมาณการทาํธุรกรรมบนสาขามีนอ้ยลง 

ก็มีความเป็นไปได้ท่ีจะยกเลิกการให้บริการ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีพฤติกรรมลูกค้าจะเป็นผูก้าํหนด โดยผลกระทบต่อ

พฤติกรรมการใช้บริการทางการเงินของลูกค้า ตลอดจนกลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ในการ

ให้บริการแก่ลูกคา้ มีการปรับตัวให้เขา้กับสถานการณ์ในปัจจุบัน ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งปรับตัว

สร้างสรรคบ์ริการทางการเงินแบบครบวงจรข้ึนในระบบดิจิตอล ขณะเดียวกนัก็พฒันาคุณภาพของระบบควบคู่กนั

ไปดว้ย (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561) 

     อยา่งไรกต็ามในหลายพ้ืนท่ีประชาชนกย็งัมีความจาํเป็นตอ้งทาํธุรกรรม ฝากเงินเขา้บญัชี ถอน ชาํระค่าสินคา้และ

บริการต่างๆ ดว้ยเงินสด แต่ละธนาคารจึงเตรียมทางเลือกในการใหบ้ริการกบัลูกคา้โดยไม่จาํเป็นตอ้งเปิดสาขาเพ่ิม 

แต่เป็นดว้ยการให้บริการผ่านตวัแทนของธนาคาร (Banking Agent) ซ่ึงธนาคารสามารถแต่งตั้งให้ร้านสะดวกซ้ือ 

สาขาของไปรษณียไ์ทย หรือธุรกิจอ่ืนท่ีมีสาขาตั้งอยูเ่ป็นจาํนวนมากอยู่แลว้ ใหท้าํธุรกรรมเบ้ืองตน้อยา่งการฝากเงิน 

ถอนเงิน ชาํระค่าสินคา้และบริการ ไดใ้นนามของธนาคาร ผ่าน ตวัแทนธนาคาร (Banking Agent) ไดเ้ลย เน่ืองจาก

เพ่ิมช่องทางการทาํธุรกรรมทางการเงินท่ีสะดวกข้ึน ไม่ตอ้งเสียเวลาเดินทาง ขณะท่ีธนาคารยงัไดรั้บผลประโยชน์

ดา้นตน้ทุน เน่ืองจากไม่จาํเป็นตอ้งเปิดสาขาใหม่เพ่ิมข้ึน และลดตน้ทุนดา้นการขนยา้ยเงินไปพ้ืนท่ีต่างจงัหวดั  

     ดว้ยเหตุน้ีผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการยอมรับธุรกรรมทางการเงินผ่านตวัแทนธนาคาร (Banking Agent) 

เพ่ือท่ีจะศึกษาปัจจยัการยอมรับของประชาชนต่อการเปล่ียนแปลงของสถาบนัการเงินในการใหบ้ริการผา่นตวัแทน

ธนาคาร (Banking Agent) รวมถึงผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบท่ีเกิดจากการใหบ้ริการผา่นตวัแทนของธนาคาร 

(Banking Agent) โดยงานวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการยอมรับท่ีมีผลต่อ

การใช้บริการผ่านตัวแทนธนาคาร (Banking Agent) และสามารถนําผลการศึกษาไปปรับปรุงการบริการหรือ

ประยกุตใ์ชใ้นอนาคตต่อได ้ 
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2. การทบทวนวรรณกรรม 

 

     ตวัแทนของสถาบนัการเงิน (Banking Agent) หมายความวา่ นิติบุคคลท่ีสถาบนัการเงินแต่งตั้งข้ึนใหท้าํการแทน

ในการใหบ้ริการทางการเงินแก่ลูกคา้ภายใตห้ลกัเกณฑใ์นการอนุญาตและเง่ือนไขตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย

กาํหนด (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561) Banking Agent ไม่ใช่สถาบนัการเงิน แต่เป็นตวัแทนของธนาคารพาณิชย์

ท่ีแต่งตั้งใหท้าํหนา้ท่ีแทนในบางธุรกรรม ตวัแทนของธนาคารพาณิชย ์สามารถใหบ้ริการ รับฝาก ถอน โอน ชาํระ

เงิน สําหรับลูกคา้รายย่อย ซ่ึงตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทยน้ี ธนาคารพาณิชยแ์ต่ละแห่งจะเป็นผู ้

พิจารณาคดัเลือกตวัแทนท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม สอดคลอ้งกบักลยุทธ์การให้บริการลูกคา้ของธนาคารพาณิชย ์

นอกจากน้ี ตวัแทนท่ีธนาคารพาณิชยเ์ลือกแต่งตั้ง จะตอ้งมีสถานท่ีใหบ้ริการเป็นหลกัแหล่งท่ีชดัเจน มีเคร่ืองมือและ

ระบบการให้บริการรองรับการปฏิบติังานท่ีปลอดภยั โดยประเด็นสําคญัธนาคารพาณิชยต์อ้งดูแลรับผิดชอบการ

ใหบ้ริการของตวัแทนเสมือนหน่ึงเป็นผูใ้หบ้ริการเอง โดยประโยชนข์อง Agents คือ การเพ่ิมเครือข่ายการใหบ้ริการ

ให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงไดส้ะดวกและทัว่ถึงยิ่งข้ึนเป็นการใชท้รัพยากรร่วมกนัให้เกิดประโยชน์และเอ้ือต่อ

เศรษฐกิจโดยรวม และสามารถบริการลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

     การท่ีธนาคารใชน้โยบายตวัแทนธนาคาร หรือ Banking Agent ไดเ้อ้ือใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถทาํธุรกรรมทางการ

เงินไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว ไร้ขอ้จาํกดัในเร่ืองของเวลาและสถานท่ี และยงัไดรั้บบริการท่ีราคาถูกลง ปัจจยั

เหล่าน้ีจึงกลายเป็นแรงจูงใหก้บัผูบ้ริโภคท่ีไม่คุน้เคยกบับริการของธนาคารแบบดั้งเดิม ไดเ้ร่ิมหนัมาใหค้วามสนใจ

กบับริการภายใตรู้ปแบบธุรกิจใหม่น้ีมากยิ่งข้ึน จากงานวิจยัของ Dermish (2012) พบว่าการให้บริการทางการเงิน

ของธนาคารพาณิชยท่ี์สามารถจะใช้ร่วมกบัสาขาของธนาคาร หรือเป็นตวัแทนธนาคาร ลูกคา้สามารถท่ีจะทาํ

ธุรกรรมทางการเงิน เช่น ฝาก ถอนเงินไดท่ี้ร้านคา้ปลีก หรือใชบ้ริการผ่านโทรศพัทมื์อถือ ในการท่ีจะใหลู้กคา้เกิด

ความสมคัรใจท่ีจะใชบ้ริการจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีความปลอดภยัและ น่าเช่ือถือ 

     Consultative Group to Assist the Poor: CGAP (2010) ไดร้ายงานไวว้่า Branchless Banking สามารถเขา้ถึงกลุ่ม

ประชากรจาํนวนมากท่ีไม่คุน้เคยกบัการใชบ้ริการของธนาคารไดอ้ย่างรวดเร็วเป็นวงกวา้ง 37% ของลูกคา้ทัว่โลก

จากจาํนวนลูกคา้เกือบ 4 ลา้นคนท่ีเหล่านั้นเป็นคนท่ีไม่เคยใชบ้ริการของธนาคารมาก่อน CGAP พบว่าตน้ทุนของ 

Branchless banking โดยรวมๆ ตํ่ากวา่กรณีของรูปแบบธุรกิจแบบดั้งเดิมเกือบ 20% ดว้ยเหตุท่ีตน้ทุนลดลงอยา่งมาก

น้ีเอง จึงทาํให้สถาบนัการเงินท่ีให้บริการในรูปแบบของ Branchless Banking สามารถท่ีจะให้บริการแก่ลูกคา้ใน

ราคาท่ีถูกกว่าธนาคารฯ ท่ียงัคงยึดรูปแบบการให้บริการแบบดั้ งเดิมได้เกือบ 40% โดยเฉล่ีย นอกจากน้ีแลว้ 

เทคโนโลยีดิจิทลัยงัเปิดโอกาสใหส้ามารถทดสอบกลยุทธ์ราคาท่ีแตกต่างกนัได ้จึงทาํใหเ้กิดความคล่องตวัในการ

ปรับเปล่ียนกลยทุธ์ทางการตลาดใหส้อดรับกบัสถานการณ์ท่ี เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 

.....ธนาภา หิมารัตน์ (2559) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงิน บริบทธนาคาร

พาณิชย ์มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงิน บริบทธนาคารพาณิชย ์และ

เสนอแนวทางในการพฒันาเทคโนโลยีทางการเงินของธนาคารพาณิชยใ์ห้เกิดการนาํไปใชจ้ริง ผลการวิจยัพบว่า 

ปัจจยัท่ีส่งผล ประกอบดว้ย 3 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ (1) มุมมองดา้นความสะดวกในการหาใชบ้ริการ (Convenience), 

มุมมองดา้นการส่ือสาร (Communication) และมุมมองดา้นความตอ้งการของลูกคา้ (Customer Need) (2) คุณภาพ

ระบบ (System Quality) และ (3) คุณภาพขอ้มูล (Information Quality) ผลการวิจยัน้ีสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการ
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ดาํเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชยไ์ด ้ใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางตลาดและการพฒันาผลิตภณัฑ ์เพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากท่ีสุด และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 

     Kambua (2015) ไดวิ้จยัศึกษาเร่ืองผลกระทบจากการทาํธุรกรรมของเอเจนซ่ีต่อประสิทธิภาพทางการเงินของ

ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศเคนยา่ ไดข้อ้สรุปว่าการดาํเนินงานของธนาคารท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลใหผ้ลการดาํเนินงานของ

ธนาคารมีความสัมพนัธ์ท่ีดีข้ึนกบัลูกคา้และผลประกอบการ เน่ืองจากในขณะลูกคา้ของธนาคารเพ่ิมข้ึนก็มีการ

เติบโตเพ่ิมข้ึนตามสัดส่วนจึงทาํให้ผลกาํไรเพ่ิมข้ึน จากการศึกษาน้ียงัสรุปไดว้่าความสัมพนัธ์ระหว่างจาํนวนเงิน

ฝากปริมาณการถอนเงินและผลการดาํเนินงานทางการเงินเป็นไปในเชิงบวก เน่ืองจากจาํนวนลูกคา้ธนาคารผ่าน

หน่วยงานของธนาคารมีจาํนวนการทาํธุรกรรมเพ่ิมข้ึนซ่ึงธนาคารไดค้อยอาํนวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ส่วนใหญ่

เป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของการทาํธุรกรรมเก่ียวกบัการชาํระค่าตัว๋เงิน การขอเบิกเงินสด เบิกถอนเงินสดและการ

ฝากเงินด้วยเงินสดซ่ึงจะช่วยเพ่ิมผลกําไรให้กับธนาคาร จากการศึกษาน้ียงัสรุปได้ว่าขนาดของธนาคารมี

ความสมัพนัธ์ไปในทางบวกกบัผลการดาํเนินงานของธนาคาร เน่ืองจากจาํนวนลูกคา้เพ่ิมขนาดของสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน

จึงมีผลต่อการประกอบการทางการเงิน เน่ืองจากธนาคารมีขนาดใหญ่และมีเงินทุน เม่ือธนาคารมีขนาดใหญ่มีฐานะ

การเงินท่ีดีและมีความสามารถในการดาํเนินงาน 

     ชญัญาพทัธ์ จงทวี (2558) ศึกษาว่าปัจจยัใดท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการMobile Banking ในเขต

กรุงเทพมหานครจากการแข่งขนัท่ีรุนแรงภายในอุตสาหกรรมธนาคารท่ีทุกรายต่างพยายามรักษาฐานลูกคา้เดิมและ

เร่งขยายฐานลูกคา้ใหม่ ดงันั้น ธนาคารจึงมีการคิดคน้ผลิตภณัฑท์างการเงินและการใหบ้ริการท่ีสามารถตอบสนอง

ความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจของลูกคา้ให้ไดม้ากท่ีสุด เพ่ือดึงดูดให้ลูกคา้ใชบ้ริการกบัธนาคาร สําหรับ

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัดา้นความปลอดภยัและการยอมรับเทคโนโลยี ผลการวิจยัพบว่า 

ปัจจยัท่ีส่งต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ Mobile Banking โดยเรียงตามลาํดบัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น

การอาํนวยความสะดวก ปัจจยัการรับรู้ถึงประโยชน์และความง่ายของการใช้งาน และปัจจยัดา้นความปลอดภยั 

ตามลาํดบั 

     เกศวิทู  ทิพยศ (2557) วิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านส่ือออนไลน์ 

ผลการวิจยัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงิน จากการศึกษาวิจยัพบว่าพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกรรม

ทางการเงินท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านส่ือออนไลน์ (Online Banking) ของลูกคา้

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ถา้หาก (1) การทาํธุรกรรมของลูกคา้ผ่านทาง

ธนาคารออนไลน์ไดรั้บการดาํเนินการอย่างถูกตอ้งแม่นยาํ (2) ลูกคา้รู้สึกปลอดภยัเม่ือทาํธุรกรรมออนไลน์กับ

เวบ็ไซต์ของธนาคาร (3) ลูกคา้สามารถเขา้ถึงเวบ็เพจของธนาคารไดอ้ย่างรวดเร็วและง่ายดาย (4) การทาํธุรกรรม

ผ่านทางเวบ็ของธนาคารสามารถดาํเนินการจนเสร็จบริบูรณ์ดว้ยความรวดเร็ว และ (5) ธนาคารช่วยแกปั้ญหาท่ีพบ

กบัการทาํธุรกรรมออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว ส่วนการศึกษาวิจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดพบว่าปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจของลูกคา้ คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑด์า้นราคาบริการ ดา้นช่องทางการให้บริการ ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด ดา้นพนกังานใหบ้ริการดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มกายภาพ 

     ชวิศา พุ่มดนตรี (2559) ไดท้าํการศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการพร้อมเพย ์(PromptPay) ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้บริการพร้อมเพย์ 

(PromptPay) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีทั้ งหมด 8 ปัจจัย โดยแบ่งเป็น ปัจจัย

ประชากรศาสตร์ 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นอาชีพ และรายได ้และปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี และการรับรู้ความเส่ียง 
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6 ปัจจยั ซ่ึงมีผลในทางลบ 1 ปัจจยั คือ ปัจจยัการรับรู้ความเส่ียง ส่วน 5 ปัจจยัท่ีเหลือมีผลทางบวก โดยทั้ง 6 ปัจจยั

สามารถเรียงลาํดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี ปัจจยัการรับรู้ความเส่ียง ปัจจยัดา้นมูลค่า

ตามราคา ปัจจยัดา้นความคาดหวงัดา้นสมรรถภาพ ปัจจยัดา้นความคาดหวงัจากความพยายามและสภาพส่ิงอานวย

ความสะดวก ปัจจยัดา้นอิทธิพลทางสงัคมและแรงจูงใจดา้นความบนัเทิง และปัจจยัดา้นอุปนิสยัส่วนบุคคล  

     ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดป้ระยุกตใ์ช้ทั้งทฤษฎีท่ีศึกษาขา้งตน้มาประยุกต์ใชก้บัการศึกษาเร่ืองการยอมรับ

ธุรกรรมทางการเงินผา่นตวัแทนธนาคารในประเทศไทย 

 

การศึกษาเร่ืองการยอมรับธุรกรรมผ่านตัวแทนธนาคารของประเทศไทยมีกรอบแนวคิดในคร้ังน้ีโดย 

แบ่งตวัแปรอิสระออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบั

การศึกษา สถานภาพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีอยูต่ามภูมิลาํเนา และอาชีพ (ศิริวรรณ เสรีรัตนแ์ละคณะ, 2538) กลุ่มท่ี 2 

คือ ปัจจยัการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยี จากทฤษฏีรวมการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยี โดยแบ่งออกเป็น 7 

ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นความคาดหวงัดา้นสมรรถภาพ ปัจจยัดา้นความคาดหวงัจากความพยายาม ปัจจยัดา้นอิทธิพลทาง

สังคม ปัจจยัดา้นสภาพส่ิงอาํนวยความสะดวก ปัจจยัดา้นแรงจูงใจดา้นความบนัเทิง ปัจจยัดา้นมูลค่าตามราคา และ 

ปัจจยัดา้นอุปนิสยัส่วนบุคคล  (สิงหะ ฉวีสุข และ สนุนัทา  วงศจ์ตุรภทัร, 2556) 

                 ตวัแปรอิสระ 

 

 

 

 ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

3. วธีิการวจิัย 

เพศ อาย ุระดบัการศึกษา   

 สถานภาพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

ท่ีอยูต่ามภูมิลาํเนา อาชีพ 

1.  ปั จ จั ย ด้ า น ค ว า ม ค า ด ห วั ง ด้ า น

สมรรถภาพ 

2.  ปัจจัยด้านความคาดหวังจากความ

พยายาม 

3. ปัจจยัดา้นอิทธิพลทางสงัคม 

4. ปัจจยัดา้นสภาพส่ิงอาํนวยความสะดวก 

5. ปัจจยัดา้นแรงจูงใจดา้นความบนัเทิง 

6.  ปัจจยัดา้นมูลค่าตามราคา 

7. ปัจจยัดา้นอุปนิสยัส่วนบุคคล 

 

การยอมรับธุรกรรม

ทางการเงินผา่น

ตวัแทนธนาคาร 

(Banking Agent)  
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     การยอมรับธุรกรรมทางการเงินผ่านตวัแทนธนาคาร (Banking Agent) ในประเทศไทยประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั

คร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีรู้จกัการให้บริการของตวัแทนธนาคาร ท่ีอาศยัอยู่ในประเทศไทย โดยกาํหนดขนาดตวัอย่าง 

(Sample Size) โดยใชต้ารางกาํหนดกลุ่มตวัอย่างของ Yamane (1970) เน่ืองจากประชากรมีขนาดเล็ก และตอ้งการ

ประมาณค่าสัดส่วนของประชากร ใหอ้ยู่ในช่วงความเช่ือมัน่ 95% จึงกาํหนดกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 คนโดยเลือก

วิธีสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non Probability Sampling) และเก็บข้อมูลด้วยการเลือกตัวอย่างตาม

สะดวก (Convenience Sampling) (กณุฑลี ร่ืนรมย,์ 2551) และการเกบ็ขอ้มูลดว้ยวิธีการเกบ็ขอ้มูลออนไลน ์การสร้าง

แบบสอบถาม การกาํหนดระดบัความเห็น การแปลค่าเฉล่ียของระดบัความเห็น รวมถึงเคร่ืองมือในการทดสอบ

แบบสอบถาม จากนั้นไดอ้ธิบายวิธีการวิจยัทั้งในเชิงพรรณนา (Descriptive Statics) และในเชิงอนุมาน (Inferential 

Statistics) คือ วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติแบบ Regression Analysis เพ่ือทดสอบ สมติฐานซ่ึงโดยตวัแปรอิสระ คือ 

ปัจจยัการยอมรับ 7 ปัจจยั ไดแ้ก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ของการใหบ้ริการ ความง่ายต่อการใชบ้ริการ สภาพแวดลอ้ม

หรือกลุ่มคนใกลต้ัว ความสะดวกในการใช้บริการ ความพอใจท่ีมีการให้บริการ ราคาหรือค่าธรรมเนียม และ

ความคุน้เคย ตวัแปรตามคือ การใชบ้ริการผา่นตวัแทนธนาคาร (Banking Agent) 

 

4. ผลการวจิัย 

 

     จากการทบทวนวรรณกรรม ทาํให้ผูวิ้จยัไดก้าํหนดปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี 7 ปัจจยั ซ่ึงหลงัการเก็บขอ้มูล

แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง ผูวิ้จยัไดน้าํขอ้มูล ของแบบสอบถามแต่ละขอ้ของแต่ละปัจจยั มาหาค่าเฉล่ียโดยให้

นํ้าหนกัของแต่ละคาํถามเท่ากนั โดยผูวิ้จยัไดวิ้เคราะห์ ความเหมาะสมของปัจจยัอีกคร้ังก่อนนาํไปวิเคราะห์ทางสถิติ 

ผูวิ้จยัจะทดสอบความสัมพนัธ์ ของตวัแปรตามดว้ยการทดสอบ Correlations ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 โดยจะตดัตวั

แปรท่ีมี ค่า Correlations ออก 

 

               77665544332211 XXXXXXXY βββββββ ++++++=  (1) 

 

Y=การใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นตวัแทนธนาคาร 

X1 = การรับรู้ถึงประโยชนข์องการใหบ้ริการ 

X2 = ความง่ายต่อการใชบ้ริการ 

X3 = สภาพแวดลอ้มหรือกลุ่มคนใกลต้วั 

X4 = ความสะดวกในการใชบ้ริการ 

X5 = ความพอใจท่ีมีการใหบ้ริการ 

X6 = ราคาหรือค่าธรรมเนียม 

X7 = ความคุน้เคย 

 

 

ตารางที่ 1 การทดสอบ Correlations ของปัจจยัการยอมรับ 7 ปัจจยั 
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Correlations X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

X1 

Pearson Correlation 1 .672** .646** .705** .626** .654** .768** 

Sig. (2-tailed)  0 0 0 0 0 0 

N 400 400 400 400 400 400 400 

X2 

Pearson Correlation .672** 1 .607** .660** .521** .571** .597** 

Sig. (2-tailed) 0  0 0 0 0 0 

N 400 400 400 400 400 400 400 

X3 

Pearson Correlation .646** .607** 1 .659** .652** .651** .720** 

Sig. (2-tailed) 0 0  0 0 0 0 

N 400 400 400 400 400 400 400 

X4 

Pearson Correlation .705** .660** .659** 1 .644** .656** .674** 

Sig. (2-tailed) 0 0 0  0 0 0 

N 400 400 400 400 400 400 400 

X5 

Pearson Correlation .626** .521** .652** .644** 1 .726** .749** 

Sig. (2-tailed) 0 0 0 0  0 0 

N 400 400 400 400 400 400 400 

X6 

Pearson Correlation .654** .571** .651** .656** .726** 1 .751** 

Sig. (2-tailed) 0 0 0 0 0  0 

N 400 400 400 400 400 400 400 

X7 

Pearson Correlation .768** .597** .720** .674** .749** .751** 1 

Sig. (2-tailed) 0 0 0 0 0 0  

N 400 400 400 400 400 400 400 

 

     จากตารางท่ี 1 การทดสอบ Correlations ของตวัแปรอิสระ มีตวัแปรเพียง 1 คู่ท่ีมีค่า Correlations มากกวา่ 0.75 

(อา้งอิงจาก Venkatesh, Thong & Xu, 2012) คือ X1 การรับรู้ถึงประโยชนข์องการใหบ้ริการ กบั X7 คือ ความคุน้เคย 

โดยมีค่า Correlations 0.768 ผูวิ้จยัจึงทาํการเลือกตวัแปลจากการทดสอบ 2 โมเดล โดย โมเดลท่ี 1 ตดัปัจจยัการรับรู้

ถึงประโยชนข์องการ (X1) ออกไปและ โมเดลท่ี 2 ตดัปัจจยัความคุน้เคย (X7) ออกดงัสมการ ต่อไปน้ี  

 

โมเดล 1 776655443322 XXXXXXY ββββββ +++++=  (2) 

 

ตารางที่ 2 ทดสอบ R Square โมเดล 1   

 

โมเดล R R-square Adjusted R-square Std. Error of the Estimate 
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1 .710a 0.504 0.496 0.538 

 

โมเดล 2 665544332211 XXXXXXY ββββββ +++++=  

 

(3) 

 

ตารางที่ 3 ตารางทดสอบ R-square โมเดล 2 

 

โมลเดล R R-square Adjusted R-square Std. Error of the Estimate 

2 .665a 0.442 0.434 0.57 

 

     จากตารางท่ี 2 และ 3 ทดสอบ Adjusted R-square ของ โมเดล 1 และ 2 ซ่ึง โมเดลท่ี 1 สามารถ อธิบายถึงการ

ยอมรับการใช้บริการตวัแทน (Banking Agent) ได ้49.6% ส่วนโมเดลท่ี 2 สามารถ อธิบายถึงการยอมรับการใช้

บริการตวัแทน (Banking Agent) ได ้43.4% ผูวิ้จยัจึงเลือกศึกษาโมเดลท่ี 1 ต่อไป โดยโมเดล ท่ี 1 จะมีตวัแปรทั้งหมด 

6 ตวัแปร ท่ีจะส่งผลต่อตวัแปรตาม คือ สามารถ การยอมรับการใชบ้ริการตวัแทน (Banking Agent)  

 

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความแปรปรวน ANOVAa 

 

โมเดล Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 115.486 6 19.248 66.526 .000 

Residual 113.704 393 0.289   

 

     จากตารางท่ี 4 เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

     H0: ตวัแปรอิสระ ไม่มีความสมัพนัธ์ชิงเสน้กบัตวัแปรตาม 

     H1: ตวัแปรอิสระ มีความสมัพนัธ์เชิงเสน้กบัตวัแปรตาม 

     มีค่า Sig นอ้ยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 ตวัแปรอิสระ อย่างนอ้ย 1ตวั มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นกบัตวัแปร

ตาม และเพ่ือความถูกตอ้งของ โมเดล ผูวิ้จยั จึงไดศึ้กษาปัญหา Auto Correlation ของตวัแปรอิสระ พบว่าไม่มี

ประเดน็ปัญหาใน Autocorrelation และ Multicollinearity 

ตารางที่ 5 ค่าสมัประสิทธ์ิการพยากรณ์ 

 

โมเดล  
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2.087 0.164  12.739 0.000 

X2 -0.033 0.054 -0.031 -0.613 0.540 

X3 -0.081 0.054 -0.084 -1.491 0.137 
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X4 0.155 0.057 0.155 2.719 0.007 

X5 -0.036 0.053 -0.041 -0.688 0.492 

X6 -0.006 0.053 -0.007 -0.113 0.910 

X7 0.576 0.053 0.713 10.819 0.000 

 

X2 = ความง่ายต่อการใชบ้ริการ 

X3 = สภาพแวดลอ้มหรือกลุ่มคนใกลต้วั 

X4 = ความสะดวกในการใชบ้ริการ 

X5 = ความพอใจท่ีมีการใหบ้ริการ 

X6 = ราคาหรือค่าธรรมเนียม 

X7 = ความคุน้เคย 

 

     จากตารางท่ี 5 เม่ือพิจารณาค่า Sig. จะสามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับธุรกรรมทางการเงินผ่าน

ตวัแทนธนาคาร (Banking Agent) ในประเทศไทย อย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05  มีจานวน 2 ดา้น คือ ปัจจยัความ

สะดวกในการใช้บริการ และปัจจยัความคุน้เคย ซ่ึงในการวิเคราะห์แต่ละตวัแปรไดค่้าสัมประสิทธ์ิของสมการ

ถดถอย (Beta Coefficient) มีค่าเป็นบวก จึงสามารถตีความไดว้า่ ปัจจยัทั้ง 2 ปัจจยั ส่งผลเชิงบวกต่อการยอมรับ การ

ใชบ้ริการตวัแทนธนาคาร (Banking Agent) ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์สามารถเรียงจาก มากไปนอ้ยไดด้งัน้ี (1) ปัจจยั

ดา้นความคุน้เคย (2) ปัจจยัดา้นความสะดวกในการใชบ้ริการ ตามลาํดบั 

 

     จาก โมเดล 1 นาํมาการวิเคราะห์การถดถอย (Regression) ไดผ้ลพิจารณาค่า Sig. จะสามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการใชบ้ริการตวัแทนธนาคาร (Banking Agent) ในประเทศไทย อย่างมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 มีการทดสอบ

ปัจจยั จาํนวน 2 ดา้น คือ ปัจจยัความสะดวกในการใชบ้ริการ และปัจจยัความคุน้เคย ซ่ึงในการวิเคราะห์แต่ละตวั

แปรไดค่้าสมัประสิทธ์ิของสมการถดถอย (Beta Coefficient) มีค่าเป็นบวก จึงสามารถตีความไดว้า่ ปัจจยัทั้ง 2 ปัจจยั 

ส่งผลเชิงบวกต่อการยอมรับ การใชบ้ริการตวัแทนธนาคาร (Banking Agent) ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์สามารถเรียง

จาก มากไปนอ้ยไดด้งัน้ี (1) ปัจจยัดา้นความคุน้เคย (2) ปัจจยัดา้นความสะดวกในการใชบ้ริการ ตามลาํดบั  

 

 

5. อภิปรายผลการวจิัย 

 

     จากผลการวิจยัพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับธุรกรรมทางการเงินผ่านตวัแทนธนาคารในประเทศไทยมีค่า

สัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ Sig เท่ากบั 0.007 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่าระดบันยัสําคญัท่ี 0.05 ความสะดวกในการใชบ้ริการ 

ส่งผลเชิงบวกต่อการยอมรับการใชบ้ริการตวัแทนของธนาคารพาณิชย ์(Banking Agent) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

ธนาภา หิมารัตน ์(2559) ท่ีสรุปวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงิน คือ ดา้นความสะดวกในการหา

ใชบ้ริการ ดา้นการส่ือสาร และมุมมองดา้นความตอ้งการของลูกคา้ และในการศึกษาของ เกศวิทู ทิพยศ (2557) วิจยั

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 1124



เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านส่ือออนไลน์ ปัจจยัลูกคา้สามารถเขา้ถึงเวบ็

เพจของธนาคารไดอ้ย่างรวดเร็วและง่ายดาย เป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการใชบ้ริการ ชญัญาพทัธ์ 

จงทวี (2558) ได้ทําการศึกษาว่าปัจจัยใดท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ Mobile Banking ในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัท่ีส่งต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ Mobile Banking โดยเรียงตามลาํดบั

จากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการอาํนวยความสะดวก ปัจจยัการรับรู้ถึงประโยชน ์ตามลาํดบั ความรู้สึกคุน้เคย

ต่อการให้บริการของตวัแทนธนาคารส่งผลต่อการยอมรับการใช้บริการตวัแทนของธนาคารพาณิชย  ์(Banking 

Agent) ของประชาชน ท่ีสูงข้ึน (หลกัการของ UTAUT2) จากผลการวิจยัผลการวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการ

ใชบ้ริการตวัแทนธนาคารในประเทศไทยมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์พบว่าค่า Sig เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า

ระดบันัยสําคญัท่ี 0.05 ปัจจยัดา้นความคุน้เคยจึงส่งผลเชิงบวกต่อการยอมรับการใช้บริการตวัแทนของธนาคาร

พาณิชย ์(Banking Agent) ซ่ึงตรงกบังานวิจยัของ ชวิศา พุ่มดนตรี (2559) ท่ีศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการ

ใชบ้ริการพร้อมเพย ์(PromptPay) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการ มีทั้งหมด 8 ปัจจยั ซ่ึง 1 ใน 8 ปัจจยัคือ ปัจจยัดา้นอุปนิสยัส่วนบุคคล  

     จากการอภิปรายผลการวิจยัขา้งตน้สรุปไดว้่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการตวัแทนธนาคาร (Banking 

Agent) นัน่คือ ปัจจยัดา้นความสะดวกในการใชบ้ริการ และปัจจยัดา้นความคุน้เคยซ่ึงการเลือกตวัแทนธนาคารของ

ธนาคารพาณิชย ์ควรคาํนึงถึงปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้เพ่ือประโยชน ์ต่อธนาคารและผูใ้ชบ้ริการของตวัแทนธนาคาร 

 

5.1 ข้อเสนอแนะการวจิยั 

 

     สาํหรับตวัแทนธนาคาร ปัจจยัดา้นความสะดวกในการใชบ้ริการ และปัจจยัดา้นความคุน้เคย เป็นปัจจยัสาํคญัท่ี

ส่งผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการของตวัแทนธนาคารในประเทศไทย เพราะฉะนั้น ตวัแทนธนาคาร จะตอ้งสร้าง

ความสะดวก และความคุน้ชินต่อผูใ้หบ้ริการ เพ่ือประโยชน์ต่อตวัแทนธนาคารพาณิชยท่ี์จะมีผูใ้ช่บริการ อีกทั้งจะ

สอดคลอ้งกบันโยบายของธนาคารแห่งประทศไทยท่ีตอ้งการใหป้ระชาชน เขา้ถึงบริการทางการเงินมากข้ึน 

     ธนาคารแห่งประเทศไทย เพ่ือให้นโยบายให้ประชาชนเขา้ถึงบริการทางการเงินโดยการผ่อนคลายการแต่งตั้ง

ตวัแทนธนาคารประสบผลสาํเร็จ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะตอ้งคาํนึงถึงการแต่งตั้งตวัแทนธนาคารของธนาคาร

พาณิชย์ ตัวแทนธนาคารท่ีธนาคารพาณิชย์แต่งตั้ งจะต้องให้ความสะดวกต่อประชาชน อีกทั้ งจะต้องสร้าง

ความคุน้เคยของการใหบ้ริการของตวัแทนธนาคาร  
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ปัจจยัที่มีผลต่ออตัราผลตอบแทนธุรกจิโรงแรมรีสอร์ทที่จดทะเบียนใน 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

Factors affecting business returns of hotels and resorts registered in  

The Stock Exchange of Thailand 

ภัทรหทยั ไกรสัย0
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Pattarahatai Kraisai and Nongnapad Kaewploy 

  

 

บทคดัย่อ 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย โดยมีปัจจยัท่ีนาํมาศึกษา ไดแ้ก่ ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ ดชันีราคาผูบ้ริโภค ดชันีค่าเงินบาท ดชันีราคา

หลกัทรัพยห์มวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการ อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายใหญ่ชั้นดี ดชันีตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย อตัราเงินเฟ้อ โดยมีการเกบ็ขอ้มูลแบบรายเดือน มีช่วงระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ มกราคม 2555 

– ธนัวาคม 2561 รวมเป็นระยะเวลา 84 เดือน ซ่ึงทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เพ่ือทาํ

การทดสอบความสมัพนัธ์ของอตัราผลตอบแทนในกลุ่มธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย โดยการสร้างสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) การศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัรา

ผลตอบแทนธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ ดชันีความเช่ือมัน่ทาง

ธุรกิจ และอตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายใหญ่ชั้นดี ซ่ึงมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยธุ์รกิจโรงแรมรีสอร์ท 

ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 ส่วนปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีนาํมาศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนในกลุ่มธุรกิจ

โรงแรมรีสอร์ท  

   

คาํสาํคัญ: อัตราผลตอบแทน, โรงแรมและรีสอร์ท, ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
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Abstract 

Various factors were investigated for potential effect on the return rates of hotel and resort businesses registered in 

the Stock Exchange of Thailand (SET) .  Data analyzed in the study included business sentiment index, consumer 

price index, Thai baht index, stock price index of tourism business and recreation category, loan interest rate of top-

class customers, stock exchange of Thailand index and inflation.  The data were collected monthly in the period of 

84 months, January 2012 – December 2018. Quantitative analysis was used to determine the relationship of return 

rate in the SET registered group of hotel and resort business by construction of an equation from multiple regression 

analysis. The results of this study demonstrated that the factors affecting returns were the business sentiment index 

and the loan interest rate of top-class customers at a level of confidence of 95.  Other factors had no bearing on the 

rate of returns for the businesses studied.  

 

Keywords: returns, hotels and resorts, The Stock Exchange of Thailand 

 

1. บทนํา 

      

     การเติบโตของการท่องเท่ียวในจงัหวดัหัวเมืองหลกั รวมถึงการท่องเท่ียวหัวเมืองรอง ส่งผลใหธุ้รกิจโรงแรมรี

สอร์ทมีแนวโนม้ท่ีจะเติบโตมากข้ึน เน่ืองจากจาํนวนนกัท่องเท่ียวจากต่างชาติและคนไทยเพ่ิมข้ึน แต่ธุรกิจโรงแรมรี

สอร์ทก็ประสบปัญหาการกระจายตวัของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงอาจส่งผลกระทบกบัรายไดค่้าหอ้งพกัลดลง รวมถึงไดรั้บ

ผลกระทบจากปัจจยัภายนอก เช่น เศรษฐกิจ การเมือง การก่อการร้าย เป็นตน้ จึงทาํใหเ้ห็นวา่ธุรกิจน้ีมีความน่าสนใจ

ท่ีจะทาํการศึกษาถึงความสมัพนัธ์ของปัจจยัดา้นเศรษฐกิจกบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยข์องธุรกิจโรงแรมรีสอร์ท

ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเป็นประโยชน์แก่นกัลงทุนหรือผูส้นใจ สามารถนาํผลวิจยั

เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยห์มวดการท่องเท่ียวและสันทนาการ มาวางแผนการลงทุนและ

ประกอบการตดัสินใจลงทุนหลกัทรัพยห์มวดการท่องเท่ียวและสนัทนาการ 

    

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

     การคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นสามญัเป็นระยะเวลา 1 ปี (Holding Period Return 1 ปี) ผู ้

ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนและประโยชน์อ่ืนจากการลงทุนในหุ้นสามญั ซ่ึงสามารถนํามาคาํนวณเป็นอตัรา

ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บ โดยแบ่งได ้3 กรณี คือ 1. กรณีไดรั้บผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล สามารถ

คาํนวณหาอตัราผลตอบแทน ไดด้งัน้ี HPRStock 1 ปี = DivT + (PT – PT-1) / PT-1  2. กรณีไดรั้บผลตอบแทนโดยการให้

สิทธิผูถื้อหุ้นเดิม ในการซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ตามราคาท่ีกาํหนดไว ้สามารถคาํนวณหาอตัราผลตอบแทน ได ้

ดงัน้ี HPRStock 1 ปี = DivT + (PT – PT-1) + NN (PT – PS) / PT-1  3. กรณีมีการแตกหุน้ ส่งผลใหป้ริมาณหุน้เพ่ิมข้ึน ราคา
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หุ้นลดลง เน่ืองจากการแตกหุ้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินลงทุนท่ีไดซ้ื้อหุ้นของบริษทัไว ้แต่จะส่งผลต่อ

ปริมาณของหุน้ในความครอบครองท่ีจะเพ่ิมข้ึน สามารถคาํนวณหาอตัราผลตอบแทน ไดด้งัน้ี HPRStock 1 ปี = DivT 

+ (PT  + NSPT – PT-1) / PT-1  (ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน, 2558)  

     ทฤษฎีความเส่ียงในการลงทุน เม่ือผูล้งทุนตดัสินใจลงทุนในวนัน้ี ย่อมคาดหวงัว่าในช่วงระยะเวลาท่ีลงทุน จะ

ไดรั้บอตัราผลตอบแทนระดบัหน่ึง หากการลงทุนนั้นมีโอกาสท่ีจะใหผ้ลตอบแทนตํ่ากว่าคาดไว ้การลงทุนนั้นย่อม

มีความเส่ียง ซ่ึงมีสาเหตุจากกระแสเงินสดรับสุทธิของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยมี์ความไม่แน่นอน ทาํใหเ้กิดความไม่

แน่นอนต่อผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ของบริษทันั้นดว้ย สาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดความไม่แน่นอน ไดแ้ก่ 1. ความเส่ียงทาง

ธุรกิจ อาจข้ึนลงตามความผนัผวนของเศรษฐกิจ หรือเป็นธุรกิจท่ีมีความตอ้งการตามฤดูกาล ตามแฟชัน่ อย่างไรก็

ตามข้ึนกบัปัจจยัภายในกิจการดว้ย อนัเป็นกลยุทธ์ภายในบริษทั 2. ความเส่ียงทางการเงิน มีสาเหตุมาจากกิจการมี

โครงสร้างเงินทุนการก่อหน้ีสูง ทาํใหมี้การจ่ายดอกเบ้ียซ่ึงเป็นภาระผกูพนัทางการเงินท่ีคงท่ี และผูถื้อหุน้สามญัของ

กิจการน้ีจะตอ้งรับภาระความผนัผวนของกาํไรสุทธิ เม่ือกาํไรจากการดาํเนินงานเปล่ียนแปลง (รศ.จิรัตน์ สังขแ์กว้, 

2556)  

     การวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานเป็นตวักาํหนดราคาหลกัทรัพย ์อตัราผลตอบแทน และความเส่ียงจากการลงทุน ซ่ึงมี

ขั้นตอนการวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใชปั้จจยัพ้ืนฐาน คือ 1. การวิเคราะห์เศรษฐกิจ ในการเปล่ียนแปลงของภาวะ

เศรษฐกิจ จะส่งผลต่อราคาของหลกัทรัพย  ์จึงแสดงให้เห็นว่าสภาพเศรษฐกิจมีผลต่อการดาํเนินงานและความ

สามารถในการทํากําไรของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ 2. การวิเคราะห์อุตสาหกรรม เป็นการประเมินว่ากลุ่ม

อุตสาหกรรมใด จะไดรั้บประโยชน์หรือเสียประโยชน์ต่อการดาํเนินมาตรการต่าง ๆ จึงไดมี้การกาํหนดลาํดับ

ขั้นตอนการวิเคราะห์ไวต้ั้งแต่การวิเคราะห์วฏัจกัรชีวิตของอุตสาหกรรม การตอ้งรู้จกัธรรมชาติของอุตสาหกรรม 

การวิเคราะห์สภาพการแข่งขนั รวมถึงการประเมินภาพใหญ่ทางการเงินของอุตสาหกรรม 3. การวิเคราะห์บริษทั 

ตอ้งวิเคราะห์ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยในเชิงคุณภาพใหค้วามสนใจตั้งแต่ผูบ้ริหารกิจการมีแนวคิดอย่างไร 

โปร่งใสมากนอ้ยเพียงใด บริษทัมีความพร้อมในเทคโนโลยี ภายใตส้ถานการณ์แวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงในอนาคต

อย่างไร ส่วนการวิเคราะห์เชิงปริมาณ จะใหค้วามสาํคญัท่ีงบการเงินของบริษทั โดยพิจารณาตั้งแต่ความเห็นผูส้อบ

บญัชี โครงสร้างทางการเงิน จากนั้นพิจารณาความสามารถในการนาํสินทรัพยบ์ริษทัไปสร้างผลตอบแทนให้ผูถื้อ

หุน้ (เทิดศกัด์ิ ทวีธีระธรรม, 2558)  

     ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผูด้าํเนินนโยบายการเงินของประเทศ โดยมีจุดประสงคเ์พ่ือรักษาเสถียรภาพดา้น

ราคาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ผา่นการควบคุมอตัราดอกเบ้ียและปริมาณเงินท่ีหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 

หากธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศลดอตัราดอกเบ้ียธุรกรรมซ้ือคืนพนัธบตัรระยะ 1 วนั ก็แสดงว่าธนาคารแห่ง

ประเทศไทยกาํลงัใชน้โยบายการเงินผ่อนคลายเพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจใหข้ยายตวั ในดา้นตรงกนัขา้ม หากธนาคารฯ 

ประกาศเพ่ิมอตัราดอกเบ้ียธุรกรรมซ้ือคืนพนัธบตัรระยะ 1 วนั ก็แสดงว่าธนาคารฯ กาํลงัใชน้โยบายการเงินรัดตวั 

เพ่ือควบคุมการใชจ่้ายของภาคเอกชนและรักษาเสถียรภาพทางดา้นราคา (ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน, 

2558)  
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กรอบแนวคิดการศึกษา 

     กรอบแนวคิดสําหรับการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและประเมินนํ้าหนกัความสมัพนัธ์  

 

ตวัแปรตน้ศึกษา (ขอ้มูลเชิงปริมาณ)                                                  ตวัแปรตาม (ขอ้มูลเชิงปริมาณ) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3. วธีิการศึกษา 

 

     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมวดธุรกิจการท่องเท่ียว

และสันทนาการ ซ่ึงมีหลกัทรัพยท์ั้งหมด 10 หลกัทรัพย ์โดยเลือกบริษทักลุ่มตวัอย่างจาํนวน 7 บริษทั เน่ืองจากมี

ขอ้มูลท่ีครบถว้นต่อการศึกษาและเป็นธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทโดยตรง ไดแ้ก่ บริษทั เอเชียโฮเต็ล จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) บริษทั ดิ เอราวณั กรุ๊ป จาํกดั 

(มหาชน) บริษทั แมนดารินโฮเต็ล จาํกดั (มหาชน) บริษทั โรงแรมรอยลั ออคิด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั แชงกรี-ลา โฮเต็ล จาํกดั (มหาชน) จะทาํการศึกษาตั้งแต่ มกราคม 2555 – ธันวาคม 2561 รวม 84 เดือน ใช้

ข้อมูลแบบรายเดือน และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary data) จากเว็บไซต์ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย ฐานขอ้มูลตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SETSMART) โดยเคร่ืองมือท่ีใช ้คือ การสร้างสมการ

ถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Regression) ดว้ยวิธี Pooled OLS Model  

 

 

 

 

 1.  ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ 

 2.  ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

 3.  ดชันีค่าเงินบาท 

 4.  ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจการท่องเท่ียว 

และสนัทนาการ 

 5.  อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายใหญ่ชั้นดี 

 6.  ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 7.  อตัราเงินเฟ้อ 

อตัราผลตอบแทน 

หลกัทรัพยใ์นกลุ่ม 

ธุรกิจโรงแรมรีสอร์ท 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

ตารางที่ 1 ค่า Correlation Matrix ของตวัแปรตน้  

 

  BSI CPI NEER TOURISM MLR SET INF 

BSI 1       
CPI -0.1479 1      
NEER 0.1711 0.7355 1     
TOURISM 0.0521 0.8496 0.8180 1    
MLR -0.1864 -0.7713 -0.7537 -0.8490 1   
SET 0.1955 0.7869 0.8723 0.8811 -0.7373 1  
INF 0.0892 -0.2722 -0.2949 -0.3209 0.1853 -0.2375 1 

      

     จากการวิเคราะห์ Correlation Matrix ของตวัแปรตน้ แสดงใหเ้ห็นว่าตวัแปรตน้ 7 ตวั มีความสัมพนัธ์กนัเกิน

กวา่ ± 0.8 ซ่ึงไดแ้ก่ TOURISM CPI NEER MLR และ SET จึงเกิดปัญหา Multicollinearity ดงันั้นตอ้งตดัตวัแปรตน้

ออก ทาํการแกไ้ขโดยนาํ TOURISM CPI NEER MLR และ SET ไปทดสอบ VIF  

 

ตารางที่ 2 ค่า VIF ของตวัแปร TOURISM CPI NEER MLR และ SET 

 

ตวัแปร ค่า VIF 

TOURISM 9.473 

CPI 5.323 

NEER 5.058 

MLR 4.975 

SET 8.589 

 

     ผลการทดสอบค่าของ VIF ของตวัแปรท่ีสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจการท่องเท่ียวและ

สนัทนาการ (TOURISM) ตอ้งเอาออกทีละตวั 
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ตารางที่ 3 ผลปรับค่า Correlation Matrix ของตวัแปรตน้ โดยเอา TOURISM ออก 

 

  BSI CPI NEER MLR SET INF 

BSI 1      
CPI -0.1479 1     
NEER 0.1711 0.7355 1    
MLR -0.1864 -0.7713 -0.7537 1   
SET 0.1955 0.7869 0.8723 -0.7373 1  
INF 0.0892 -0.2722 -0.2949 0.1853 -0.2375 1 

 

     จากการวิเคราะห์ Correlation Matrix ของตวัแปรตน้ แสดงใหเ้ห็นว่าตวัแปรตน้ 6 ตวั มีความสัมพนัธ์กนัเกิน

กว่า ± 0.8 ซ่ึงไดแ้ก่ SET และ NEER จึงเกิดปัญหา Multicollinearity ดงันั้นตอ้งตดัตวัแปรตน้ออก 1 ตวั ซ่ึงทาํให้มี

ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้ต่าง ๆ ทาํการแกไ้ขโดยนาํ SET และ NEER ไปทดสอบ VIF 

 

ตารางที่ 4 ค่า VIF ของตวัแปร SET และ NEER 

 

ตวัแปร ค่า VIF 

SET 6.275 

NEER 5.058 

 

     ผลการทดสอบค่าของ VIF ของตวัแปรท่ีสูง ไดแ้ก่ ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ตอ้งเอาออก 

 

ตารางที่ 5 ผลปรับค่า Correlation Matrix ของตวัแปรตน้ โดยเอา SET ออก 

 

  BSI CPI NEER MLR INF 

BSI 1     
CPI -0.1479 1    
NEER 0.1711 0.7355 1   
MLR -0.1864 -0.7713 -0.7537 1  
INF 0.0892 -0.2722 -0.2949 0.1853 1 
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     จากการวิเคราะห์ Correlation Matrix ของตวัแปรตน้ แสดงใหเ้ห็นวา่ตวัแปรตน้ไม่มีความสัมพนัธ์กนั เน่ืองจากมี

ค่าไม่เกิน ± 0.8 จึงไม่เกิดปัญหา Multicollinearity 

     การวิเคราะห์ค่าสมการถดถอยเชิงเสน้พหุคูณของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยธุ์รกิจโรงแรมรีสอร์ท โดยใช ้

Pooled OLS Model   

Pct_PRICE = α + βBSI + βCPI + βNEER + βMLR + βINF   

                   = -27.3299 + 0.447064BSI – 0.0525398CPI – 0.0207615NEER + 2.95117MLR + 1.90568INF 

                                                      (2.177)**           (-0.1110)             (-0.1585)            (1.471)              (1.250) 

โดยมีค่า: R-squared  0.029713          Adjusted R-squared  0.021172 

               P-value(F)  0.004175          White’s test             2.65876e-006 

หมายเหตุ: *** ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.01 

               ตวัเลขในวงเลบ็ คือ ค่า T – Stat  

     จากการทดสอบค่าความแปรปรวนของตวัคลาดเคล่ือนท่ีไม่คงท่ี ดว้ยวิธี White’s test for heteroskedasticity มีค่า

เท่ากบั 0.000 จึงสรุปไดว้า่ มีปัญหาความแปรปรวนของตวัคลาดเคล่ือน (Heteroskedasticity) ตอ้งทาํการแกไ้ขโดย

รันโมเดลใหม่ ใชต้วัแปรเดิม โดยนาํไปทดสอบ Robust standard errors  

     ทดสอบ panel model diagnostics เพ่ือวิเคราะห์ว่าควรใช้ Pooled OLS Model หรือ Fixed-effects Model หรือ 

Random Effect Model ซ่ึงค่าท่ีไดเ้ท่ากบั 0.99457 จึงทาํใหย้อมรับ H0 คือ Pooled OLS Model เพียงพอแลว้ 

     สมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยธุ์รกิจโรงแรมรีสอร์ท โดยใช ้Robust (HAC) 

standard errors  

Pct_PRICE = α + βBSI + βCPI + βNEER + βMLR + βINF                             
                   = -27.3299 + 0.447064BSI – 0.0525398CPI – 0.0207615NEER + 2.95117MLR + 1.90568INF 

                                                      (4.037)***          (-0.2486)            (-0.2122)            (3.499)**           (0.9709) 

โดยมีค่า: R-squared  0.029713          Adjusted R-squared  0.021172 

               P-value(F)  0.000311            

หมายเหตุ: *** ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.01 

               ตวัเลขในวงเลบ็ คือ ค่า T – Stat 

     การทดสอบ F-Statistic ซ่ึงค่าท่ีไดเ้ท่ากบั 0.000311 แสดงว่ามีตวัแปรตน้อย่างน้อย 1 ตวัแปร ท่ีมีผลต่ออตัรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยธุ์รกิจโรงแรมรีสอร์ท จากนั้นใช ้T-Stat เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรตามและ

ตวัแปรตน้ ซ่ึงตวัแปรตน้ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) มีค่าสมัประสิทธ์ิ

เท่ากับ 0.447064 อธิบายได้ว่า ดัชนีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 มีผลทาํให้อตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยธุ์รกิจโรงแรมรีสอร์ท เพ่ิมข้ึน 0.447064 ในทิศทางเดียวกนั 
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     อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายใหญ่ชั้นดี (MLR) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 2.95117 อธิบายไดว้่า อตัราดอกเบ้ียเงินกู้

ลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 มีผลทาํให้อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยธุ์รกิจโรงแรมรีสอร์ท เพ่ิมข้ึน 

2.95117 ในทิศทางเดียวกนั   

 

อภิปรายผล 

     จากผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยธุ์รกิจโรงแรมรีสอร์ท ไดแ้ก่ ดชันี

ความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั เน่ืองจากถา้ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจสูงข้ึน 

ทาํให้เศรษฐกิจดีข้ึน ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยธุ์รกิจโรงแรมรีสอร์ทท่ีจะสูงข้ึนดว้ย ถา้เศรษฐกิจ

ขยายตวั จะส่งผลถึงความสามารถในการจบัจ่ายใชส้อยของภาคครัวเรือนดีข้ึน ทาํให้นักท่องเท่ียวชาวไทย ชาว

ต่างประเทศ เกิดความตอ้งการท่ีจะเดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวและใชบ้ริการโรงแรมรีสอร์ทมากข้ึน ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง

กบัผลการศึกษาของอิสริยะ กอกเทพ, วลัภา สุภาพรรค และศิวรักษ ์แสงวีระศิริ  

     อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายใหญ่ชั้นดี (MLR) มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยธุ์รกิจโรงแรม

รีสอร์ทอย่างมีนยัสาํคญั โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั เน่ืองจากธนาคารแห่งประเทศไทยดาํเนินนโยบาย

การเงินแบบผอ่นคลาย เพ่ือกระตุน้การลงทุน – จา้งงาน ซ่ึงจะปรับลดอตัราดอกเบ้ียนโยบายลง กลุ่มพฒันาท่ีอยูอ่าศยั

จะไดรั้บผลบวก เพราะทาํให้อตัราการถูกปฏิเสธสินเช่ือลดลง และหากอตัราดอกเบ้ียลดลง ทาํให้ผลตอบแทน

พนัธบตัรลดลงตาม สภาวะดงักล่าวจะทาํใหน้กัลงทุนบางส่วนยอมเคล่ือนยา้ยเงินจากพนัธบตัรเขา้มาสู่ตลาดหุน้ ซ่ึง

จะส่งผลในเชิงบวกต่อการลงทุนในตลาดหุน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของปาริชาติ สุโขทยั แต่ไม่สอดคลอ้งกบั

ผลการศึกษาของวิรัญญา โลหะผล, วลัภา สุภาพรรค และศิวรักษ ์แสงวีระศิริ  

     ปัจจยัท่ีไม่มีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยธุ์รกิจโรงแรมรีสอร์ท ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) 

ถา้ดชันีราคาผูบ้ริโภคสูงข้ึน จะสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ประชากรมีภาระการใชจ่้ายท่ีสูงข้ึน ซ่ึงจะส่งผลต่อการลงทุน แต่ผล

จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่าดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ไม่มีความสัมพนัธ์ เน่ืองจากในช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษานั้น 

ดชันีราคาผูบ้ริโภคมีการเปล่ียนแปลงท่ีไม่มากนกั เน่ืองจากไดเ้กิดการชุมนุมทางการเมือง และเศรษฐกิจโลกชะลอ

ตวัลง ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของศิวรักษ ์แสงวีระศิริ และพงศพ์นัธ์ ด่านวรรธนกลุ  

     ดชันีค่าเงินบาท (NEER) คือ หากค่าเงินบาทแข็งค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัเงินสกุลต่างประเทศ จะมีผลทาํใหบ้ริษทัมี

ความเส่ียงจากรายไดท่ี้ลดลง เม่ือมีการแลกเปล่ียนสกุลเงินกลบัมาเป็นเงินบาท เน่ืองจากบริษทัและบริษทัในเครือมี

รายไดบ้างส่วนท่ีเป็นเงินสกลุต่างประเทศ ซ่ึงไดรั้บจากผูจ้องหอ้งพกัโรงแรมจากต่างประเทศ และมีรายจ่ายบางส่วน

ท่ีเป็นเงินสกุลต่างประเทศ เช่น การสั่งซ้ือวตัถุดิบบางประเภทจากต่างประเทศ แต่จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าดชันี

ค่าเงินบาท ไม่มีความสัมพนัธ์ เน่ืองจากในช่วงระยะเวลาท่ีทาํการศึกษานั้น ทั้งรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเป็นเงินสกุล

ต่างประเทศคิดเป็นสดัส่วนท่ีนอ้ยมาก เม่ือเทียบกบัรายไดร้วมและค่าใชจ่้ายรวมของบริษทัและบริษทัในเครือ ซ่ึงไม่

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวลัภา สุภาพรรค  
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     อตัราเงินเฟ้อ (INF) คือ ภาวะท่ีราคาสินคา้และบริการต่าง ๆ ทัว่ไปปรับตวัสูงข้ึน จะส่งผลใหอ้าํนาจซ้ือของเงิน

ลดลง แต่จากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่อตัราเงินเฟ้อ ไม่มีความสมัพนัธ์ เน่ืองจากในแง่มุมของการลงทุน เป้าหมายขั้นตํ่า

ตอ้งกาํหนดใหผ้ลตอบแทนการลงทุนอยูใ่นระดบัท่ีสูงกวา่อตัราเงินเฟ้อ หรือหากมีการคาดวา่อตัราเงินเฟ้อจะเพ่ิมข้ึน 

ก็จะส่งผลใหผู้ล้งทุนตอ้งการส่วนชดเชยเงินเฟ้อสูงข้ึน เพ่ือชดเชยอาํนาจซ้ือของเงินท่ีลดลง ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผล

การศึกษาของวลัภา สุภาพรรค, ศิริวลัย ์จูพฒันกลุ, ศิวรักษ ์แสงวีระศิริ และพงศพ์นัธ์ ด่านวรรธนกลุ 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

 

     ผลจากการทดสอบปัญหาเร่ือง Multicollinearity ของตวัแปรตน้ พบว่าตวัแปรตน้ 7 ตวั มีความสัมพนัธ์กนัเกิน

กว่า ± 0.8 ไดแ้ก่ TOURISM CPI NEER MLR และ SET ดงันั้นเกิดปัญหา Multicollinearity ทาํการแกไ้ขโดยนาํไป

ทดสอบ VIF จึงทาํการทดสอบค่าความแปรปรวนของตวัคลาดเคล่ือนท่ีไม่คงท่ี (Heteroskedasticity) พบว่า p-value 

มีค่าน้อยกว่า 0.05 ตอ้งทาํการแกไ้ขปัญหาน้ี โดยการใช้วิธี Robust (HAC) standard errors และจากการทดสอบ

สมมติฐาน สรุปไดว้่า ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) และอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี (MLR) มี

ความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยธุ์รกิจโรงแรมรีสอร์ทอย่างมีนยัสําคญั โดยมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนั ส่วนดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ดชันีค่าเงินบาท (NEER) และอตัราเงินเฟ้อ (INF) ไม่มีความสัมพนัธ์

กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยธุ์รกิจโรงแรมรีสอร์ท 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

     จากการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นปัจจยัภายนอก และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทโดยตรง 

ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรท่ีจะใชปั้จจยัภายใน เช่น อตัราส่วนทางการเงิน 
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บทคดัย่อ 

     การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการรับรู้ภาพลกัษณ์ ของนกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย ท่ีกาํลงัจะจบการศึกษา

ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ท่ีศึกษาอยู่ในพ้ืนท่ีเขต อาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี เพ่ือกาํหนดกลยุทธ์ในการแข่งขนั และ

เพ่ือศึกษาสภาพการแข่งขนัในธุรกิจการศึกษาอาชีวศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ เคร่ืองมือ

การวิเคราะห์ปัจจยัภายใน-ภายนอก (SWOT Analysis) ,เคร่ืองมือในการสร้างกลยุทธ์ (Tows Matrix) ,ทฤษฎีการ

จดัการเชิงกลยุทธ์ ( Strategy Management) ,แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการรับรู้ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะขอ้มูล 

ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

     ผลการศึกษาพบว่า จากการแจกแบบสอบถามเร่ืองการรับรู้ภาพลกัษณ์ของ วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ยงัมี

การรับรู้ภาพลกัษณ์ อยู่ในระดบัปานกลางเท่านั้น ซ่ึงตํ่ากว่ามาตรฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีเป็นเพราะ วิทยาลยัเทคโนโลยี

ปัญญาภิวฒัน์ ยงัขาดการประชาสัมพนัธ์เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ในการจดจาํท่ีดีต่อวิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์

หลงัการวิเคราะห์แบบสอบถามและการเลือกกลยุทธ์ท่ีนาํมาใช ้วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ตอ้งสร้าการรับรู้ 

สร้างภาพลกัษณ์ เพ่ือเพ่ิมความเช่ือมัน่ใหก้บัวิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ กบันกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย ผูวิ้จยัเลือก

แนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยมีกลยุทธ์ทางเลือก  3 กลยุทธ์ ไดแ้ก่ กลยุทธ์การสร้างการรับรู้ ,กลยุทธ์การ

เติบโตแบบหลากหลาย ,กลยุทธ์การพัฒนาสินค้าใหม่  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ต้องสร้างการรับรู้

ภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัวิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ และเพ่ือเพ่ิมการตดัสินใจในการเลือกเขา้เรียนในวิทาลยั

เทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน ์ 
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ABSTRACT 

     The objectives this study where to study about was conducted to investigate the perception of students applying 

to graduate middle school studying Mueang district Nonthaburi province for competitive strategy definition and to 

study Business competition Vocational Education the process of constructing research instruments that could be 

used appropriately ingathering data on the study such as a SWOT (strengths , weakness , opportunities , threats) 

Tows Matrix , Strategy Management 

     The theory of research study about was the perception of Statistic the data were analyzed by using Percentage , 

Mean and Standard deviation the result revealed used in the study was a questionnaire to Panyapiwat Technology 

Collect be in line for mid-level only and result in substandard survey. Is a result of Panyapiwat Technology Collect 

the lack of public relations for image after were analyzed questionnaire and select the strategy were using to 

Panyapiwat Technology Collect 

     Panyapiwat Technology must to create image for building confidence to Collect to the target group chosen by 

simple random solved the problem 3 Strategy -  Perception , Growth Strategy , New product development 

Panyapiwat Technology Collect must to create perception and increase decision-making for study in Panyapiwat 

Technology Collect 
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บทนํา 

 

     ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา สถิติของการสมคัรเขา้เรียนท่ีวิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ไม่เป็นไปตามเป้าท่ี

วิทยาลยัไดท้ั้งไว ้ เน่ืองจากค่านิยมของนักเรียน หรือ ผูป้กครองท่ีมีต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์ของสถาบนัการศึกษา

อาชีวะศึกษาว่ายงัไดดี้เท่าการเรียนในสายสามญัยงัคงมีอยู่มาก แมว้่าในปัจจุบนัมีนโยบายรัฐไดข้บัเคล่ือน ไทย

แลนด์ 4.0 การจดัอาชีวศึกษาไดถู้กจดัอนัดบัความสําคญัอย่างมากในนโยบายน้ี เน่ืองจากเป็นรากฐานของการ

นาํไปสู่การพฒันาประเทศไม่เพียงแค่การผลิตบุคคลากรออกไปรับใช้สังคมเท่านั้น ยงัตอ้งมุ่งผลิตบุคลากรให้

สอดคลอ้งกบัการปฏิวติัอุตสาหกรรมในยคุท่ี 4  หรือท่ีเรียกกนัวา่อุตสาหกรรม 4.0 อาชีวศึกษาเขา้สู่การเปล่ียนแปลง

การปฏิวติัอุตสาหกรรมสมยัใหม่ การจดัการอาชีวศึกษามีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัคร้ัง

สาํคญัน้ี ภาคอุตสาหกรรมตอ้งการแรงงานในสายอุตสาหกรรมและสาขาต่าง ๆ ทางดา้นอาชีวศึกษาจาํนวนมาก เพ่ือ

เป็นกาํลงัในการขบัเคล่ือนภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของชาติ แต่ยงัคงปฏิเสธไม่ได ้ความเช่ือท่ีสืบเน่ืองไปสู่

การเป็นค่านิยมทางสังคม  และกลายเป็นบรรทดัฐานทางสังคม  ย่อมแกไ้ขไดย้ากยิ่งและฝ่ังรากลึกมากข้ึนไปอีก   

การแกไ้ขความเช่ือจะตอ้งอาศยัความจริง  เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ความจริงให้มากท่ีสุด   สร้างความเขา้ใจท่ี

ถูกตอ้งใหผู้ค้นในวงกวา้งใหไ้ดม้ากท่ีสุด   ไม่เพียงแค่การใหข้อ้มูลกบันกัเรียนในลกัษณะของการแนะแนวแต่เพียง

อย่างเดียว   แต่จะตอ้งให้ขอ้มูลสําคญัและเป็นประโยชน์กบัผูป้กครอง   ผูท่ี้เป็นปัจจยัสําคญัในการตดัสินใจของ

ผูเ้รียนท่ีจะเขา้ศึกษาในระดบัอาชีวศึกษา 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง                                                                                

เคร่ืองมือการวิเคราะห์ปัจจยัภายใน-ภายนอก (SWOT Analysis) 

     กณัฑิมา (2560) เป็นเคร่ืองมือ (Framework) ท่ีใชส้าํหรับวิเคราะห์องคก์ร เพ่ือช่วยใหส้ามารถเห็นภาพรวมของ

องคก์รวา่องคก์รของเรานั้นมีจุดแขง็อะไร มีจุดอ่อนอะไร ตอนน้ีมีโอกาสอะไรท่ีเป็นผลดีต่อองคก์ร และมีอุปสรรค

อะไรท่ีอาจมีผลกระทบต่อองคก์ร 

     Waranyu Suradech (2017) เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์สภาพขององคก์ร ณ ปัจจุบนั เพ่ือคน้หา จุดแขง็ จุดดอ้ย 

โอกาสและอุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนกบัทั้งภายในและภายนอกองคก์ร เพ่ือนาํไปวิเคราะห์และหาวิธีพฒันาหรือแกไ้ขกบั

ปัญหาท่ีเป็นอยู ่จะทาํใหรู้้จุดแขง็และจุดอ่อนของเราเอง และการวิเคราะห์ภายนอกองคก์รหรือสภาพแวดลอ้ม จะทาํ

ใหเ้รามองเห็นโอกาสและอุปสรรคต่อการดาํเนินงานได ้ 

     (สุดใจ วนัอุดมเดชาชยั,2558) การวิเคราะห์ SWOT เป็นเคร่ืองมือการวิเคราะห์ทางการตลาดขององคก์รเพ่ือสร้าง

ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร (Internal Environment Analysis) คือการวิเคราะห์จุดแขง็ของบริษทัหรือ

องคก์ร (Strengths) และ การวิเคราะห์จุดอ่อนของบริษทัหรือองคก์ร (Weaknesses) เช่น โครงสร้างระบบ วิธี

ปฏิบติังาน การบริหาร คน , เงิน , การจดัการ เพ่ือท่ีจะเขา้ใจสถานการณ์ขององคก์ร  

การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร (External Environment Analysis) คือ การวิเคราะห์โอกาส  

(Opportunities) และ อุปสรรค (Threats) เช่น การขยายตวัของเศษฐกิจ นโยบาย เทคโนโลยี สงัคม กฎหมาย

วฒันธรรม และ การเมือง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและการใหบ้ริการ 
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     Greedisgoods (2017) การวิเคราะห์ SWOT เป็นหลกัการวิเคราะห์และวางแผนการทาํงานขององคก์ร เพ่ือให้

บรรลุความสาํเร็จและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการวิเคราะห์นั้นตอ้งวิเคราะห์จากปัจจยัภายในไดแ้ก่ จุดแขง็ (Strengths) 

และจุดอ่อน (Weaknesses) ขององคก์ร รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกไดแ้ก่ โอกาส (Opportunities) และ

อุปสรรค (Threats) เพราะนอกจากจะสามาระแกไ้ขปัญหาภายในและภายนอกองคก์รไดแ้ลว้ ยงัทาํใหอ้งคก์ร

สามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

     เคร่ืองมือในการสร้างกลยุทธ์ (Tows Matrix) 

     การวิเคราะห์ Tows Matrix เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้สําหรับการสร้างตัวเลือกเชิงกลยุทธ์ โดยเลือกใช้จากช่องท่ี

ไดเ้ปรียบ ช่องทางท่ีจะลดความอ่อนแอ หรือภยัคุกคามจากภายนอก ดว้ยการวางแผนกลยุทธ์เชิงป้องกนัการจบัคู่

ระหวา่งปัจจยัภายนอกกบัปัจจยัภายใน จะไดก้ลยทุธ์ 4 แบบ คือ กลยทุธ์เชิงรุก กลยทุธ์เชิงแกไ้ข กลยทุธ์เชิงรับ และ

กลยทุธ์ป้องกนั 

     ทฤษฎีการจดัการเชิงกลยุทธ์ ( Strategic Management) 

     การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือกาํหนดกลยุทธ์ท่ีมีคุณภาพและเหมาะสมกบั

องคก์ร สามารถนาํกลยทุธ์นั้นไปใชป้ฏิบติัไดจ้ริงสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั  

 

วธีิการศึกษา 
 

     การศึกษาในคร้ังน้ีจะทาํการเก็บขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณของวิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ และสภาพแวดลอ้ม

ทางธุรกิจ โดยมีขอบเขตของการศึกษาด้านขนาดของตลาด และประเมินส่วนแบ่งทางการตลาดประกอบกบั

การศึกษาขอ้มูลยอ้นหลงัและวิเคราะห์แนวโนม้ของอุปสงคแ์ละอุปทาน และสภาพแวดลอ้มหรือสภาวะการปัจจุบนั 

     โดยจะใชก้ลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอยา่งจากการสุ่มรายช่ือโรงเรียนใน จงัหวดันนทบุรี สุ่มมาได ้5 โรงเรียน นาํ

โรงเรียนท่ีสุ่มได ้5 โรงเรียนมาจดัเป็นโควตา้ โรงเรียนละ 80  รวมประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั จาํนวนทั้งส้ิน 400 คน 

 

ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

     เพศ 

     การเก็บรวบรวมขอ้มูลแบ่งออกเป็น เพศหญิง จาํนวน  250 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 เพศชาย จาํนวน 146 คน คิด

เป็นร้อยละ 36.5 

     เกรดเฉลีย่ 

     จาํนวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามแบบสอบถามเกรดเฉล่ีย (GPA) เกรดเฉล่ียตํ่ากวา่ 1.00 ร้อยละ 

5.1 เกรดเฉล่ีย 1.00 ข้ึนไป ร้อยละ 13.1 เกรดเฉล่ีย 2.00 ข้ึนไป ร้อยละ 44.4 เกรดเฉล่ีย 3.00 ข้ึนไป ร้อยละ 37.4 

     ด้านภาพลกัษณ์ 

     ระดบัการรับรู้วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ เป็นสถานศึกษาภายใตก้ารบริหารงานของ บริษทั ซีพี ออลล์ 

จาํกดั (มหาชน) ภาพร่วมในการรับรู้ของนกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย รับรู้อยูใ่นระดบัพอใช-้ปานกลาง  
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     ระดบัการรับรู้วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์มีทุนการศึกษาแก่นักเรียน ภาพร่วมในการรับรู้ของนักเรียน

กลุ่มเป้าหมาย รับรู้อยูใ่นระดบัพอใช-้ปานกลาง  

     ระดบัการรับรู้วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์เป็นสถาบนัการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีไดรั้บการยอมรับภาพร่วมใน

การรับรู้ของนกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย รับรู้อยูใ่นระดบัพอใช-้ปานกลาง 

 

     ด้านหลกัสูตร 

     ระดบัการรับรู้วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ มีหลกัสูตรท่ีเปิดสอนไดม้าตรฐาน ภาพรวมในการรับรู้ของ

นกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย รับรู้อยูใ่นระดบัพอใช-้ปานกลาง  

     ระดบัการรับรู้วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ มีความเช่ียวชาญดา้นธุรกิจคา้ปลีก ภาพรวมในการรับรู้ของ

นกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย รับรู้อยูใ่นระดบัพอใช-้ปานกลาง  

     ระดบัการรับรู้วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ เรียนจากประสบการณืจริงมีการฝึกอาชีพและรายไดร้ะหว่าง

เรียน ภาพรวมในการรับรู้ของคนนกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย รับรู้อยูใ่นระดบัพอใช-้ปานกลาง  

    ด้านครูและบุคลากร 

     ระดบัการรับรู้วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ มีครูผูส้อนมีความรู้ความสามารถและมีความเช่ียวชาญในวิชาท่ี

สอน ภาพรวมในการรับรู้ของนกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย การรับรู้อยูใ่นระดบัพอใช-้ปานกลาง  

     ระดบัการรับรู้วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ มีครูผูส้อนเป็นผูมี้ความสามารถในการสอนถ่ายทอนความรู้ได้

อยา่งเหมาะสม ภาพรวมในการรับรู้ของนกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย การรับรู้อยูใ่นระดบัพอใช-้ปานกลาง  

     ระดบัการรับรู้วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ มีบุคลากรมีศกัยภาพ สามารถใหค้าํแนะนาํแก่นกัเรียนได ้ภาพ

ร่วมในการรับรู้ของนกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย การรับรู้อยูใ่นระดบัพอใช-้ปานกลาง  

   ด้านการประกอบอาชีพ 

     ระดบัการรับรู้วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ มีเม่ือจบการศึกษาแลว้มีการรับประกนัการทาํงาน ภาพรวมใน

การรับรู้ของนกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย การรับรู้อยูใ่นระดบัพอใช-้ปานกลาง  

     ระดบัการรับรู้วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ มีสามารถนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษามาต่อยอดในการทาํธุรกิจ 

ภาพรวมในการรับรู้ของนกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย การรับรู้อยูใ่นระดบัพอใช-้ปานกลาง  

     ระดบัการรับรู้วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ มีหลกัสูตรท่ีเปิดสอนท่ีตอ้งการของตลาดแรงงานภาพร่วมใน

การรับรู้ของนกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย การรับรู้อยูใ่นระดบัพอใช-้ปานกลาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 1141



อภิปรายผลการศึกษา 
 

 

     ผลการศึกษาพบวา่การรับรู้ภาพลกัษณ์ของ วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน ์ในภาพรวมระดบัการรับรู้อยูใ่น

ระดบัปานกาลางเท่านนั้น ซ่ึงตํ่ากวา่มาตรฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน ์ยงัขาด

การประชาสมัพนัธ์เพ่ืองสร้างภาพลกัษณ์ในการจดจาํท่ีดีต่อวิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ 

การวิเคราะห์แบบสอบถามและการเลือกกลยทุธ์ท่ีนาํมาใช ้วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ตอ้ง สร้างการรับรู้ 

สร้างภาพลกัษณ์ เพ่ือเพ่ิมความเช่ือมัน่ใหก้บัวิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน ์ต่อนกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย ผูวิ้จยัเลือก

แนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยมีกลยทุธ์ทางเลือก  3 กลยทุธ์ ดงัน้ี  

1.กลยทุธ์การเจาะตลาด โดยสร้างการรับรู้ท่ีดีใหก้บักลุ่มเป้าหมาย (Marketing Penetration)                                             

สร้างกิจกรรมส่งเสริมใหน้กัเรียนของวิทยาลยัฯ ไดมี้เวทีในการแข่งขนัต่างๆ เพ่ือสร้างช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ท่ีดี

ใหก้บัวิทยาลยัฯ และส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมาย 

2.กลยทุธ์การเติบโตแบบหลากหลาย (Diversification)                                                                                                                

ทาํความร่วมมือกบัสถานศึกษาอ่ืนๆ เพ่ือแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ และการฝึกงาน 

3.กลยทุธ์การพฒันาสินคา้ใหม่ (New Product Development)                                                                                      

พฒันาหลกัสูตรใหม่ๆ ท่ีเนน้การปฏิบติั เช่น Advanced Retail Mgt on Campus 

     ผลการศึกษาพบวา่การรับรู้ภาพลกัษณ์ของ วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน ์ในภาพรวมระดบัการรับรู้อยูใ่น

ระดบัปานกลางเท่านนั้น ซ่ึงตํ่ากวา่มาตรฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน ์ยงัขาด

การประชาสมัพนัธ์เพ่ืองสร้างภาพลกัษณ์ในการจดจาํท่ีดีต่อวิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์  

 

ข้อเสนอแนะ 

     จากผลการศึกษาเร่ือง กลยุทธ์การสร้างการรับรู้ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ผู ้ทําการศึกษามี

ขอ้เสนอแนะเพ่ือเป็นประโยชนแ์ละเป็นแนวทางการศึกษา โดยแบ่งได ้2 ส่วนดงัน้ี 

1. ขอ้เสนอแนะสาํหรับองคก์ร 

2. ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

ข้อเสนอแนะสําหรับองค์กร 

1. ควรทําส่ือประชาสัมพันธ์ให้โดนเด่นและสามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย มีภาพประกอบท่ีน่าสนใจเพ่ือให้

กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้และสนใจในขอ้มูลท่ีตอ้งการส่ืออกไป และส่ือจะตอ้งสามารถใหข้อ้มูลการติดต่อกลบัท่ี

ชดัเจน 

2. ควรเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพนัธ์ เพ่ือสร้างการรับรู้ภาพลกัษณ์ ผ่านส่ือต่างๆ โดยเฉพาะส่ือออนไลน์ เช่น 

Facebook , Line เป็นตน้ 

3. ควรทาํส่ือโฆษณา อาจนาํไปลงในช่องทางส่ือออนไลนข์องวิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒันเ์อง 
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ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษารูปแบบส่ือการประชาสัมพนัธ์ สําหรับการประชาสัมพนัธ์เชิงเชิงรุกของวิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญา

ภิวฒัน ์

2. ควรศึกษาประสิทธิผลของส่ือประชาสัมพนัธ์ของวิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ ท่ีมีผลต่อการรับรู้ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

3. ควรศึกษาประเภทของส่ือท่ีเหมาะสนในการประชาสมัพนัธ์ 
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เอกสารอ้างองิ 
 

 

ภาษาไทย 

(ภคัชุดา เสรีรัตน,์2560) ปัจจยัจาํแนกการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัอาชีวศึกษาของนกัเรียนในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ่ั้ง

อ่าวไทย : มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

(ศศิวิมล  แสนเมือง,2554) ไดศึ้กษาปัจจยัทีส่งผลต่อการตั้งใจเลือกมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี ของนกัเรียนท่ีใน

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง : มหาวิทาลยัเทคโนโลยีสุรนารี(นางสาวเตือนใจ อารีโรจนนุกูล) ไดศึ้กษาเพ่ือ

ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อสายอาชีพของนกัเรียนระดบัชั้น ปวช.1 วิทยาลยัเทคโนโลยีพา

ยบัและบริหารธุรกิจ :วิทยาลยัเทคโนโลยีพายบัและบริหารธุรกิจ 

(นฐักานต ์เครือชยัแกว้,2557) ไดศึ้กษาการรับรู้ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้และคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความพึง

พอใจของผูใ้ชบ้ริการร้านอาหารญ่ีปุ่นในกรุงเทพมหานคร : หมาวิทยาลยักรุงเทพ 

(สุภาณี ปัสสา,2558) ไดศึ้กษา การรับรู้ภาพลกัษณ์ของบริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) ของชาวต่างชาติ : 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

(ปิยะนนัท ์บุญณะโย,2556) การรับรู้ และ ทศันคติ ของผูบ้ริโภคต่อส่ือกิจกรรมการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนของบริษทั ปูน

ซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) : หมาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต 

ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 

(รองศาสตราจารย ์ดร.ปรัชญนนัท ์ นิลสุข,2560)อาชีวศึกษาอุตสหกรรม 4.0 : วารสารอาชีวกา้วไกล ฉบบัท่ี 4 เขา้ถึง

ไดท่ี้ http://prachyanun2015.blogspot.com 

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขา้ถึงไดท่ี้ http://www.vec.go.th 

(นิรมล,2553) การรับรู้ (Perception) เขา้ถึงไดท่ี้ https://www.gotoknow.org 

(วชิระ ขินหนองจอก,2552) ทฤษฎีการรับรู้ เขา้ถึงไดท่ี้ https://www.gotoknow.org 

(Sorocha Onkrong,2556) การรับรู้ทางสงัคม (Percetion)เขา้ถึงไดท่ี้ https://prezi.com 
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การแบ่งกลุ่มหลกัทรัพย์หมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์โดยใช้อตัราผลตอบแทนและความ

เส่ียงจากแบบจาํลองกาํหนดราคาหลกัทรัพย์ CAPM 

Grouping securities petrochemicals and chemicals using return rates and risks 

from the CAPM securities pricing model 
 

ภูดิท ทองศาสตรา * 

Phudit Thongsastra * 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยห์มวดปิโตรเคมีและ

เคมีภณัฑเ์ปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพยแ์ละ ทาํการแบ่งกลุ่มหลกัทรัพยห์มวดปิ

โตรเคมีและเคมีภณัฑอ์อกเป็น 9 กลุ่ม โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากแบบจาํลองกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์

(CAPM) โดยใชข้อ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2559 ถึง 28 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 13 หลกัทรัพย ์เพ่ือใชเ้ป็นแนวทาง

สาํหรับผูส้นใจลงทุนหลกัทรัพยใ์นหมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ผลการศึกษาไดพ้บวา่หลกัทรัพยห์มวดปิโตรเคมีและ

เคมีภณัฑส่์วนใหญ่ใหอ้ตัราผลตอบแทนส่วนเกินไม่แตกต่างกบัอตัราผลตอบแทนส่วนเกินของตลาดและ หลกัทรัพย์

หมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑส่์วนใหญ่มีความเส่ียงท่ีเป็นระบบนอ้ยกวา่ความเส่ียงของตลาด จากการแบ่งกลุ่มส่วนใหญ่

หลกัทรัพยใ์นหมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์อยูใ่นกลุ่มท่ี 4 เป็นกลุ่มหลกัทรัพยเ์ชิงรับ (Defensive stock) ซ่ึงพิจารณาแลว้

พบวา่ในขณะช่วงเศรษฐกิจท่ีไม่ดี หรือในช่วงท่ีราคานํ้ามนัดิบราคาตํ่า นกัลงทุนควรเลือกลงทุนหลกัทรัพยท่ี์มีนโยบาย

ลงทุนหลกัทรัพยแ์บบเชิงรับ (Passive) จะเหมาะสมกวา่นกัลงทุนท่ีมีนโยบายลงทุนหลกัทรัยแ์บบเชิงรุก (Active) 

เน่ืองจากเป็นการลดความเส่ียงในการลงทุนและ ไดรั้บอตัราผลตอบแทนท่ีใกลเ้คียงกบัตลาด 

คาํสาํคัญ หลกัทรัพย์เชิงรุก,หลกัทรัพย์เชิงรับ,อัตราผลตอบแทนส่วนเกิน,ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ 
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ABSTRACT 

This study To study the rate of return and risk of securities, petrochemicals and chemicals, compared to the 

rate of return and risk of the stock market. Is has Divided into 9 segmentation of securities, petrochemicals and 

chemicals by using the return and risk of the Capital Asset Pricing Model (CAPM) equation with operating results 

from January 4, 2016 to December 31, 2018. The 13 securities to serve as a guideline for the investor's making 

decision to invest in the securities, petrochemicals and chemicals. 

  The study indicated that segmentation of securities, petrochemicals and chemicals the excess return don't 

difference an excess return from the market. segmentation of securities, petrochemicals and chemicals and there is less 

systematic risk more than the market risk as well. The segmentation of securities, petrochemicals and chemicals 

The result found that most of them are in the segmentation 4 of group, that's mean the defensive securities. Is suitable 

for investment during the economic downturn or during Low price of crude oil. The investors will have invested in the 

s securities with a passive investment policy more than appropriate active investment policy because it reduces the 

risk of investment and Get the rate of return that is nearby to the market. 

Keywords : Securities, Defensive stock , Aggressive stock , Excess return rate, Systemic risk 
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ความสําคญัและความเป็นมาของปัญหา 

การลงทุนในหุน้กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภณัฑเ์ป็นท่ีน่าสนใจ ดว้ยคุณลกัษณะท่ีเอนกประสงคแ์ละคุณสมบติัท่ี

ดีกว่าวสัดุจากธรรมชาติ จึงทาํให้ปิโตรเคมีภณัฑถู์กนาํมาใชใ้นชีวิตประจาํวนัเป็นจาํนวนมากข้ึน ๆ โดยเฉพาะในเขต

เมืองซ่ึงมีวสัดุจากธรรมชาตินอ้ย เม่ือมีกาํลงัความตอ้งการบริโภคสูง กส่็งผลใหก้าํลงัการผลิตสูงข้ึนตามลาํดบั อีกทั้งผลิต

ไดค้ร้ังละจาํนวนมาก ดว้ยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในรูปแบบอุตสาหกรรม ซ่ึงควบคุม และกาํหนดผลิตภณัฑไ์ดร้วดเร็ว 

แน่นอนกวา่ ผลิตภณัฑท่ี์ไดข้องอุตสาหกรรมน้ี คือ พลาสติกชนิดต่างๆ ยางสงัเคราะห์ชนิดต่างๆ วตัถุดิบท่ีใชผ้ลิตเส้นใย

สังเคราะห์ วตัถุดิบสี สารซักลา้ง และตวัทาํละลายชนิดต่างๆ ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากอุตสาหกรรมขั้นต่อเน่ือง ลองหันดู

รอบตวัเรากไ็ด ้แลว้จะพบวา่ผลิตภณัฑจ์ากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนั้นอยูไ่ม่ใกลไ้ม่ไกลของตวัเราเลย ไม่วา่จะเป็น เส้ือผา้

, ถว้ย ชามพลาสติก, ขวดนํ้า, สี, ยาฆ่าแมลง, ปุ๋ยเคมี, ท่อนํ้า, ลูกฟุตบอล เรียกไดว้่า เกือบทุกอย่างท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนั

ของมนุษย ์แนวโนม้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีในภาพรวมปี 2561 คาดวา่ยงัคงขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองโดยไดรั้บอานิสงส์จาก

ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลกท่ีทรงตวัอยู่ในระดบัสูง และยงัคงเติบโตไดจ้ากปัจจยัภายในประเทศทั้งการเติบโตของ

อุตสาหกรรมต่อเน่ือง (เช่น อุตสาหกรรมผลิตภณัฑพ์ลาสติก อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและ

อิเลก็ทรอนิกส์) และนโยบายเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาลในรูปแบบซูเปอร์คลสัเตอร์ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

และเคมีภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บสิทธิประโยชนท์างภาษีต่างๆ (เช่น ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 8 ปี ยกเวน้

ภาษีอากรขาเขา้เคร่ืองจกัร เป็นตน้) ส่งผลให้ความตอ้งการผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีขั้นปลายภายในประเทศมีแนวโนม้

เพ่ิมข้ึน อีกทั้ง ไดรั้บแรงหนุนจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้หลกัท่ีอยู่ในเกณฑดี์ทั้งกลุ่มประเทศ CLMV และจีน 

ทาํใหก้ารส่งออกปิโตรเคมีไปยงัประเทศคู่คา้ดงักล่าวมีแนวโนม้เติบโตไดดี้ รวมถึงไดรั้บปัจจยับวกจากโครงการขยาย

การลงทุนไปยงักลุ่มประเทศ CLMV ของกลุ่มบริษทัมหาชนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีซ่ึงกลุ่มประเทศ CLMV เป็น

ตลาดปิโตรเคมีท่ีมีศกัยภาพและสามารถเติบโตไดดี้ ทาํใหค้าดวา่ยอดขายและกาํไรจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมียงัสามารถ

เติบโตไดอ้ย่างต่อเน่ือง จากขอ้มูลดงักล่าว ผูวิ้จยัจึงเลง็เห็นความสาํคญัจึงทาํการศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง

เพ่ือการลงทุนของหลกัทรัพยห์มวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเห็นว่าจาํเป็น

ประโยชน์กบันักลงทุนและผูท่ี้ตอ้งการศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพย์หมวดปิโตรเคมีและ

เคมีภณัฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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ตวัแปรตน้

(Independent Variable)

อตัราผลตอบแทนของตลาด

หลกัทรัพยด์ชันี SET50

ตวัแปรตาม

(Dependent Variable)

อตัราผลตอบแทนหุน้กลุ่ม

อุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ ปิโตรเคมี

และเคมีภณัฑ ์(PETRO)ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 1.เพ่ือวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์นหมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนของตลาดดชันี (SET50) 

2. เพ่ือทาํการแบ่งกลุ่มของหลกัทรัพยใ์นหมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ี

ไดจ้ากแบบจาํลอง CAPM 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. เพ่ือใหน้กัลงทุนทราบถึงอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์นหมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์

เทียบกบัอตัราผลตอบแทนของตลาด (SET50) เพ่ือเป็นส่วนในการตดัสินในลงทุน 

 2. เพ่ือใหน้กัลงทุนใชเ้ป็นขอ้มูลสาํหรับเปรียบเทียบกาํไรส่วนเกินของหลกัทรัพยห์มวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์

และจาํแนกกลุ่มหลกัทรัพยจ์ากการใชแ้บบจาํลอง (CAPM) เพ่ือเป็นแนวทางใหน้กัลงทุนใชใ้นการประกอบการตดัสินใจ

เลือกลงทุน ซ้ือ ขาย หลกัทรัพย ์

 

กรอบแนวคดิ 

 

Figure 1 ภาพกรอบแนวคิดอธิบายถึงตวัแปรตน้ และตวัแปรตาม 

 

กรอบแนวคิด 

 

 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 1148



การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ของของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจปิโตรเคมีและ

เคมีภณัฑ ์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 13 หลกัทรัพยจ์าก 17 หลกัทรัพย ์โดยใชข้อ้มูลอตัราผลตอบแทน

ของตัว๋เงินคลงัอายุ 3 เดือนแทนหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียงและเก็บขอ้มูล ตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี 28 

ธนัวาคม 2561 ระยะเวลา 3 ปีเป็นจาํนวน 733 วนั โดยเกบ็ขอ้มูลจาก 

1. ขอ้มูลราคาปิดรายวนัของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์จาํนวน 13 หลกัทรัพย ์จากตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (www.setsmart.com) 

2. เก็บข้อมูลดัชนี SET50 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลแบบรายวัน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(www.set.or.th) เพ่ือใชค้าํนวณอตัราผลตอบแทนของตลาด (𝑅𝑅𝑅𝑅) 

3. เก็บขอ้มูลอตัราผลตอบแทนตัว๋เงินคลงัระยะเวลา 3 เดือนรายวนัใชใ้นการคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนท่ี

ปราศจากความเส่ียง (𝑅𝑅𝑅𝑅) จากสมาคมตราสารหน้ีไทย (http://www.thaibma.or.th) 

4. ขอ้มูลอ่ืนๆเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวขอ้งในการใชก้ารศึกษาขอ้มูลหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรวบรวมมาจากระบบ

ขอ้มูลสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ท (www.settrade.com, และ www.set.or.th) 

 

ระเบียบวธีิการศึกษา 

1. ใชร้าคาปิดของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์และดชันีตลาด(SET50) เพ่ือคาํนวณหาอตัรา

ผลตอบแทน 

2. ใชส้ถิติเชิงพรรณนาอธิบายถึงลกัษณะของขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมา เช่น ค่าเฉล่ีย ค่ามธัยฐาน ค่าสูงสุด ค่า

ตํ่าสุด และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3. ใชส้มการแบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) เพ่ือทาํการทดสอบสมติฐานท่ีระดบันยัสาํคญั 5% 

โดยท่ีจะทาํการศึกษาขอ้มูลจากปัจจุบนัยอ้นหลงัไป 3 ปี ดว้ยสมการดงัน้ี 

  

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

 

 สมการท่ี (1) สมการแบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) 

กาํหนดให ้

𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖  = อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ณ เวลา 1 วนั 
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𝑅𝑅𝑚𝑚𝑖𝑖  = อตัราผลตอบแทนของตลาดดชันี SET50 ณ เวลา 1 วนั 

𝑅𝑅𝑓𝑓𝑖𝑖  = อตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง 

𝛼𝛼𝑖𝑖  = อตัราผลตอบแทนส่วนเกินของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์

𝛽𝛽𝑖𝑖  = ค่าสมัประสิทธ์ิของความเส่ียงของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์

𝜇𝜇𝑖𝑖  = ค่าความคาดเคล่ือน 

โดยใชวิ้ธีการประมาณค่าดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary least squares) โดยมีการใช ้Newey – west 

correction standard error เพ่ือแกไ้ขปัญหาเร่ืองความคลาดเคล่ือนท่ีมีความสมัพนัธ์กนัเอง (Auto correlation) และ

ความคลาดเคล่ือนมีความแปรปรวนไม่คงท่ี (Heteroskedasticity) 

4. ทาํการทดสอบสมมติฐานโดยตั้งสมมติฐานดงัน้ี  

สมมติฐานท่ี1 เพ่ือพิจารณาหลกัทรัพยว์า่ อตัราผลตอบแทนส่วนเกินสูงกวา่ตลาด (Outperform Market),อตัรา

ผลตอบแทนส่วนเกินไม่แตงต่างกบัตลาด (Neutral Market) หรือมีอตัราผลตอบแทนส่วนเกินตํ่ากวา่ตลาด 

(Underperform Market) 

H0 ∶ 𝜶𝜶 =   (หลกัทรัพยห์มวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑมี์อตัราผลตอบแทนไม่แตกต่างจากตลาด)  

H1 ∶ 𝜶𝜶 ≠   (หลกัทรัพยห์มวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑมี์อตัราผลตอบแทนแตกต่างจากตลาด) 

สมมติฐานท่ี2  เพ่ือพิจารณาวา่แบบจาํลองหลกัทรัพยส์ามารถใชอ้ธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งหลกัทรัพยห์มวดปิโตรเคมี

และเคมีภณัฑก์บัตลาดหลกัทรัพย ์ไดห้รือไม่ กาํหนดระดบันยัสาํคญัท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 5% 

H0 ∶ 𝜷𝜷𝜷𝜷 = 0 (แบบจาํลองไม่สามารอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนส่วนเกินระหว่างหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดได)้ 

H1 ∶ 𝜷𝜷𝜷𝜷 ≠ 0 (แบบจาํลองสามารอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนส่วนเกินระหวา่งหลกัทรัพยแ์ละตลาด

ได)้ 

สมมติฐานท่ี3 เพ่ือจาํแนกหลกัทรัพยใ์นหมวดปิโตรเคมีเคมีและเคมีภณัฑ์ ว่ามีความเส่ียงท่ีเป็นระบบมากกว่าตลาด 

(Aggressive Stock) หรือมีความเส่ียงท่ีเป็นระบบนอ้ยกว่าตลาด (Defensive Stock) โดยกาํหนดระดบันยัสําคญัท่ีใชใ้น

การทดสอบสมมติฐาน 5% 

H0 ∶ 𝜷𝜷𝜷𝜷 = 1 (หลกัทรัพยห์มวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑมี์ความเส่ียงท่ีเป็นระบบไม่แตกต่างกบัตลาด) 

H1 ∶ 𝜷𝜷𝜷𝜷 ≠ 1 (หลกัทรัพยห์มวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑมี์ความเส่ียงท่ีเป็นระบบแตกต่างตลาด) 
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5. แบ่งกลุ่มหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์มี จากการทดสอบสมมติฐานของค่าสัมประสิทธ์ิ

ค่าคงท่ี α𝜷𝜷 และค่าสัมประสิทธ์ิ 𝜷𝜷𝜷𝜷 ทาํใหส้ามารถแบ่งกลุ่มหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑต์ามลกัษณะ

ของหลกัทรัพยไ์ด ้9 กลุ่ม ดงัน้ี 

Table 1 ตารางการแบ่งกลุ่มหลกัทรัพย ์

 β < 1 

Defensive 

β = 1 

Neutral 

β > 1 

Aggressive 

α < 0 

(Underperform) 

กลุ่มท่ี 1 

 

กลุ่มท่ี 2 

 

กลุ่มท่ี 3 

 

α = 0 

(Neutral) 

กลุ่มท่ี 4 

 

กลุ่มท่ี 5 

 

กลุ่มท่ี 6 

 

α > 0 

(Outperform) 

กลุ่มท่ี 7 

 

กลุ่มท่ี 8 

 

กลุ่มท่ี 9 

 

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

paper. 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

Table 2 ค่าสถิติแจกแจงความถ่ีของอตัราผลตอบแทนตลาดหลกัทรัพยด์ชันี SET50,ตัว๋เงินคลงั ระยะเวลา 3 

เดือน และหลกัทรัพยใ์นหมวดหมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์

Stock/ Index Mean (%) Median (%) Max (%) Min (%) Std. Dev. (%) 

SET50 0.0408 0.0625 4.0893 -3.5784 0.8294 

Rf 0.0037 0.0037 0.0441 0.000 0.0003 

BCT 0.1238 0.0000 13.7682 -13.0435 1.7753 

GC 0.0433 0.0000 12.7820 -14.7287 1.6034 

GIFT 0.0715 0.0000 14.1667 -9.7346 2.5499 

IVL 0.1534 0.0000 11.7648 -5.8824 2.1313 

PATO 0.0342 0.0000 8.0357 -9.8485 1.2256 

PMTA -0.0639 0.0000 6.6667 -17.8572 1.5593 

PTTGC 0.0639 0.0000 9.2897 -7.6143 1.7684 

SUTHA -0.0494 0.0000 9.8959 -5.6604 1.4562 
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Table 2 ค่าสถิติแจกแจงความถ่ีของอตัราผลตอบแทนตลาดหลกัทรัพยด์ชันี SET50,ตัว๋เงินคลงั ระยะเวลา 3 

เดือน และหลกัทรัพยใ์นหมวดหมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์(ต่อ) 

Stock/ Index Mean (%) Median (%) Max (%) Min (%) Std. Dev. (%) 

TCCC 0.0317 0.0000 9.4018 -11.2971 1.8106 

TPA 0.0161 0.0000 12.1429 -11.4095 1.9020 

UP 0.0452 0.0000 28.1250 -16.6667 3.0223 

VNT 0.1404 0.0000 22.6416 -15.9341 2.6605 

WG 0.0305 0.0000 11.2500 -9.7702 0.9548 

 

     1. ค่าเฉล่ีย (Mean) พบว่า อตัราผลตอบแทนตัว๋เงินคลงั 3 เดือน ใหอ้ตัราผลตอบแทนนอ้ยท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

0.0037% ซ่ึงเมือเทียบกบั ตลาดและหลกัทรัพยใ์นหมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์โดยอตัราผลตอบแทนตลาดหลกัทรัพย์

(SET50) มีค่าเท่ากบั 0.0408% ส่วนหลกัทรัพย ์IVL มีค่าอตัราผลตอบแทนเฉล่ียท่ี 0.1534% ซ่ึงมีค่ามากท่ีสุดในกลุ่ม

หลกัทรัพย ์และจะเห็นไดว้่าหลกัทรัพย ์BCT GC GIFT IVL PTTGC VNT ให้อตัราผลตอบแทนเฉล่ียรายวนัมากกว่า

ตลาดหลกัทรัพย ์(SET50) 

     2. ค่ามธัยฐาน (Median) พบว่า ตลาดหลกัทรัพย(์SET50) มีค่ากลางท่ี 0.0625% , ตัว๋เงินคลงัอายุ 3 เดือน (RF) ท่ี 

0.037% และหลกัทรัพยใ์นหมวดหมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์มีค่ากลางท่ี 0.000% ทั้ง 13 หลกัทรัพย ์

     3. ค่าสูงสุด (Maximum) พบว่า หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์หลกัทรัพย์ UP มีค่าสูงท่ีสุดอยู่ท่ี 28.1250% และ

หลกัทรัพย ์PMTA มีค่าตํ่าท่ีสุดท่ี 6.667% เม่ือเทียบกบัในกลุ่มหลกัทรัพยเ์ดียวกนั จากค่าเฉล่ียทั้งหมดในตารางพบว่า 

หลกัทรัพยใ์นหมวดหมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑมี์ค่าสูงสุด สูงกวา่ ตลาด(SET50) และตัว๋เงินคลงัอาย ุ3 เดือน(Rf) 

     4. ค่าตํ่าสุด (Minimum) พบว่า หลกัทรัพยห์มวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ และตลาดหลกัหลกัทรัพย(์SET50) มีค่า 

ตํ่าสุดเป็นติดลบทั้งหมด โดยหลกัทรัพย ์PMTA มีค่าติดลบมากท่ีสุดมีค่า  -17.8572% และตลาดหลกัทรัพย(์SET50) ติด

ลบท่ีตํ่าสุดท่ี -3.5784% ส่วนตัว๋เงินคลงัอาย ุ3 เดือน (Rf) ไม่ติดลบมีค่าเท่ากบั 0.000% 

     5. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) พบว่าหลกัทรัพย ์UP มีการกระจายห่างจากค่าเฉล่ีย มากท่ีสุดท่ี 

3.0223% โดยท่ี ตัว๋เงินคลงัอายุ 3 เดือน(Rf) มีการกระจ่ายห่างจากค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดท่ี 0.0003%   จากตารางหลกัทรัพย์

ส่วนใหญ่มีการกระจายห่างจากค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 1-2 กว่าๆ จะเห็นไดว้่า หลกัทรัพยใ์นหมวดหมวดหมวดปิโตรเคมีและ

เคมีภณัฑมี์การกระจายห่างจากค่าเฉล่ียมากกวา่ตลาด(SET50) 
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Table 3 ค่าสถิติอตัราผลตอบแทนส่วนเกินและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์บัอตัราผลตอบแทนส่วนเกินและ

ความเส่ียงของตลาดดชันี SET50 หลงัการแกปั้ญหา Autocorrelationและ Heteroskedasticity 

Stock 
Coefficien

t 
Std. Error t-Statistic Prob. 

R-

squared 

WaldTest- Coefficient 

t-statistic 
Probabilit

y 

BCT 
𝜶𝜶 

𝜷𝜷 

0.1070 

0.3522 

0.0624 

0.0756 

1.7152 

4.6610 

0.0867 

0.0000** 
0.0271 

-8.5711 0.0000 

GC 
𝜶𝜶 

𝜷𝜷 

0.0319 

0.2066 

0.0590 

0.0711 

0.5410 

2.9063 

0.5886 

0.0038** 
0.0114 

-11.1594 0.0000 

GIFT 
𝜶𝜶 

𝜷𝜷 

0.0468 

0.5664 

0.0927 

0.1118 

0.5048 

5.0672 

0.6138 

0.0000** 
0.0339 

-3.8792 0.0001 

IVL 
𝜶𝜶 

𝜷𝜷 

0.0952 

1.4701 

0.0532 

0.0772 

1.7893 

19.0360 

0.0740 

0.0000** 
0.3272 

6.0870 0.0000 

PATO 
𝜶𝜶 

𝜷𝜷 

0.0228 

0.2048 

0.0420 

0.0482 

0.5438 

4.2477 

0.5867 

0.0000** 
0.0192 

-16.4955 0.0000 

PMTA 
𝜶𝜶 

𝜷𝜷 

-0.0796 

0.3248 

0.0568 

0.0685 

-1.4016 

4.7423 

0.1615 

0.0000** 
0.0298 

-9.8573 0.0000 

PTTGC 
𝜶𝜶 

𝜷𝜷 

0.0081 

1.4074 

0.0377 

0.0769 

0.2145 

18.2925 

0.8302 

0.0000** 
0.4357 

5.2955 0.0000 

SUTHA 
𝜶𝜶 

𝜷𝜷 

-0.0622 

0.2462 

0.0412 

0.0650 

-1.5071 

3.7866 

0.1322 

0.0002** 
0.0197 

-11.5921 0.0000 

TCCC 
𝜶𝜶 

𝜷𝜷 

0.0155 

0.3388 

0.0826 

0.0940 

0.1877 

3.6046 

0.8512 

0.0003** 
0.0241 

-7.0333 0.0000 

TPA 
𝜶𝜶 

𝜷𝜷 

0.0043 

0.2177 

0.0618 

0.1022 

0.0693 

2.1300 

0.9448 

0.0335** 
0.0090 

-7.6525 0.0000 

UP 
𝜶𝜶 

𝜷𝜷 

0.0324 

0.2465 

0.0669 

0.1896 

0.4839 

1.3005 

0.6286 

0.1938 
0.0046 

-3.9749 0.0001 

VNT 
𝜶𝜶 

𝜷𝜷 

0.1148 

0.5886 

0.0968 

0.1166 

1.1865 

5.0467 

0.2358 

0.0000** 
0.0337 

-3.5270 0.0004 

WG 
𝜶𝜶 

𝜷𝜷 

0.0228 

0.1070 

0.0268 

0.0463 

0.8497 

2.3115 

0.3958 

0.0211** 
0.0086 

-19.2988 0.0000 
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สรุปผลการศึกษา 

จากกการศึกษาหลกัทรัพย์ BCT GC GIFT IVL PATO PMTA PTTGC SUTHA TCCC TPA VNT WG ดัชนี

ตลาดหลกัทรัพย ์(SET50) และตัว๋เงินคลงัอาย ุ3 เดือน ค่าสถิติอตัราผลตอบแทนส่วนเกินและความเส่ียง ตามสมมติฐาน

ท่ีระดบันยัสําคญั 5% **  โดยใชค่้า (𝜶𝜶) และ (𝛃𝛃) ในการแบ่งกลุ่มหลกัทรัพยว์่า หลกัทรัพยน์ั้นมีอตัราผลตอบแทน

มากกวา่ตลาด (Outperform) มีอตัราผลตอบแทนนอ้ยกวา่ตลาด (Underperform) หรือมีอตัราผลตอบแทนไม่แตกต่างจาก

ตลาด (Neutral) และเป็นหลกัทรัพยค์วามเส่ียงท่ีเป็นระบบมากกวา่ตลาด (Aggressive stock) เป็นหลกัทรัพยค์วามเส่ียงท่ี

เป็นระบบน้อยกว่าตลาด (Defensive stock) หรือเป็นหลักทรัพย์ท่ีมีความเส่ียงไม่แตกต่างกับตลาด (Neutral) จาก

การศึกษาสามารถแบ่งกลุ่มหลกัทรัพยไ์ด ้ดงัน้ี 

 

Table 4 ผลการแบ่งกลุ่มหลกัทรัพย ์

 β < 1 

(Defensive) 

β = 1 

(Neutral) 

β > 1 

(Aggressive) 

α < 0 

(Underperform) 

   

α = 0 

(Neutral) 

BCT  

GC 

GIFT 

PATO 

PMTA 

SUTHA 

TCCC 

TPA 

VNT 

WG 

 

 

IVL 

PTTGC 

α > 0 

(Outperform) 

  

 

 

 

     จากผลการศึกษาพบว่าหลกัทรัพยห์มวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑท์ั้ง 13 หลกัทรัพย ์หลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทน

ส่วนเกินไม่ต่างจากตลาดหลกัทรัพย ์(Neutral) และความเส่ียงท่ีเป็นระบบนอ้ยกวา่ตลาดหลกัทรัพย ์(Defensive stock) มี

จาํนวน 11 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ BCT GC GIFT PATO PMTA SUTHA TCCC TPA VNT WG  และมี 2 หลกัทรัพยท่ี์อยู่ใน
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กลุ่มท่ีมีอตัราผลตอบแทนไม่แตกต่างจากตลาด (Neutral) แต่มีความเส่ียงท่ีเป็นระบบมากกว่าตลาด (Aggressive stock) 

ไดแ้ก่ IVL และ PTTGC และหลกัทรัพย ์UP แบบจาํลอง CAPM ไม่สามารถอธิบายลกัษณะอตัราผลตอบแทนส่วนเกิน

เทียบกบัอตัราผลตอบแทนส่วนเกินของตลาดได ้เน่ืองจากความเส่ียงท่ีเป็นระบบไม่เคล่ือนไหวตามตลาด ฉะนั้นจึงไม่

จดัการแบ่งกลุ่ม 

 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาอตัราผลตอบแทนส่วนเกินและความเส่ียงของหลกัทรัพยห์มวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑส์รุปไดว้่า 

ในขณะช่วงเศรษฐกิจผนัผวนมีการเมืองไม่แน่นอน นกัลงทุนควรเลือกลงทุนหลกัทรัพย ์BCT GC GIFT PATO PMTA 

SUTHA TCCC TPA VNT และ WG เพ่ือลดความเส่ียง ในทางกลบักนัในขณะท่ีช่วงตลาดขาข้ึน นกัลงทุนก็ควรเลือกท่ี

จะลงทุนในหลกัทรัพย ์IVL และPTTGC เพ่ือเป็นการสร้างอตัราผลตอบแทนท่ีเร็วกวา่ ทั้งน้ีการเลือกลงทุนหลกัทรัพยท่ี์

มีความเส่ียงมาก หรือนอ้ยเม่ือเทียบกบัตลาดข้ึนอยู่กบัการคาดหวงัและการตอบสนองของผูล้งทุนท่ีต่างกนั จากผูวิ้จยั 

นริศา ยิ้มพนัธ์วงษ ์(2553) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ”์ ไดส้รุปผล

จากวิจยัว่า ราคานํ้ามนัดิบเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีหลกัทรัพยห์มวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์อย่างมีนยัสาํคญัดว้ยระดบั

ความเช่ือมัน่ 99%” ณ ช่วงเวลาท่ีศึกษา ปัจจุบนัราคานํ้ ามนัดิบมีแนวโน้มปรับตวัสูงข้ึน หลงัมีการประชุมของกลุ่ม 

OPEC บวกรัสเซียมีขอ้สรุปลดกาํลงัการผลิตนํ้ามนัลง 1.2 ลา้นลิตรต่อวนั ผูวิ้จยัจึงมองว่าน่าจะทาํใหภ้าพรวมของราคา

นํ้ามนัดิบโลกสูงข้ึน และเห็นการฟ้ืนตวัของราคานํ้ามนัดิบโลก ประกอบกบัการลงทุนของภาครัฐท่ีมีอย่างต่อเน่ืองใน

โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ระบบขนส่งทางราง และการฟ้ืนตวัของภาคการส่งออก ส่งผลให้ปริมาณความตอ้งการใช้

ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีในประเทศมีแนวโนม้ขยายตวัเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเป็นผลกระทบเชิงบวก (Impact) ต่อหลกัทรัพยห์มวดปิโตร

เคมีและเคมีภณัฑ ์
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ปัจจัยทีม่ีผลต่ออตัราผลตอบแทนหุ้นสามัญธุรกจิโรงพยาบาลจดทะเบียนตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

มณฑิณ ีวงษ์แสง * และ อ. ดร.ประสิทธ์ิ มะหะหมัด ** 

Monthinee Wongseang * and Dr. Prasit Mahamad ** 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนหุน้สามญัธุรกิจโรงพยาบาลจดทะเบียน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยปัจจยัท่ีเลือกศึกษาคือ  อตัราส่วนทางการเงิน 5 ดา้น คือ  อตัราส่วนทุนหมุนเวียน

เร็ว อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชี ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์SET index จาํนวนผูป่้วยโรคเฝ้าระวงัตามฤดูกาล ใชข้อ้มูล

ทุติยภูมิเชิงปริมาณ ขอ้มูลรายไตรมาส ตั้งแต่ ไตรมาส 1 ปี 2545 ถึง ไตรมาส 3 ปี 2561 ทั้งหมด 67 ชุดขอ้มูล ใชข้อ้มูล

โรงพยาบาลจาํนวน 7 บริษทั คือ  บริษทัโรงพยาบาลเอกชล จาํกดั มหาชน  บริษทักรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั มหาชน  

บริษทัโรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกดั มหาชน บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จาํกดั มหาชน บริษทั ธนบุรี เมดดิเคิล 

เซ็นเตอร์ จาํกดั มหาชน  บริษทัศิครินทร์ จาํกดั มหาชน  บริษทัโรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั มหาชน    นาํขอ้มุลท่ีไดม้าทาํ

การวิเคราะห์โดยใชรู้ปแบบสมการถดถอยเชิงซอ้น ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนหุน้สามญัหมวด

บริการการแพทยก์ลุ่มโรงพยาบาล ไดแ้ก่ อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95 % ส่วน ปัจจยัท่ีเหลือไม่มีผล

ต่ออตัราผลตอบแทนหุน้สามญัหมวดบริการการแพทยก์ลุ่มโรงพยาบาลจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

คาํสาํคญั : อตัราผลตอบแทน, อตัราส่วนทางการเงิน,ธุรกิจโรงพยาบาล 
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ABTRACT 

 The objective of this study is to study factors affecting the rate return of hospital stock, medical services, 

hospital groups listed on the Stock Exchange of Thailand. The selected 7 factor is 5 financial ratio  is Quick ratio Return 

on assets Total assets turnover rate Debt to equity ratio Market price ratio to book value SET Index SET index  and 

Number of seasonal surveillance patients Using quantitative secondary data Quarterly data from the first quarter of 

2002 to the third quarter of 2018, all 67 sets of data, using 7 hospitals, is Ekachon Hospital Public Company Limited, 

Bangkok  Bangkok Dusit Medical Services Company Limited, Bumrungrad Hospital Public Company Limited, Chiang 

Mai Ram Business Public Company Limited, Thonburi Medical Center Public Company Limited, Sikarin Public 

Company Limited, Vibhavadi Hospital Public Company Limited has applied the data to be analyzed by using a complex 

regression model. The study indicated that Factors that affect the rate of return of ordinary shares in the Medical 

Services Group, hospital groups include the turnover rate of total assets. Debt to equity ratio Market price ratio to book 

value. With statistically significant at the 95% confidence level. The remaining factors did not affect the return on 

ordinary shares in the Medical Services Group, registered hospitals in the Stock Exchange of Thailand with statistical 

significance. 

บทนํา 

การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยมี์หลกัทรัพยห์ลายประเภทซ่ึงเป็นทางเลือกใหก้บันกัลงทุนในการเลือกลงทุน ซ่ึง

หลกัทรัพยแ์ต่ละประเภทกจ็ะมีความเส่ียงท่ีแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัผลตอบแทนของหลกัทรัพยน์ั้นๆ สาํหรับนกัลงทุน

หลายๆท่าน อาจจะยอมรับความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนไดค่้อนขา้งตํ่า แต่กอ็ยากไดรั้บอตัราผลตอบแทนจากเงิน

ลงทุนท่ีมีค่ามากกวา่การนาํเงินไปฝากท่ีสถาบนัการเงินหรือธนาคารพาณิชยซ่ึ์งจะมีการวิเคราะห์ประเภทของหลกัทรัพย์

ท่ีไดรั้บเงินปันผลหรือเลือกหุน้ของกลุ่มธุรกิจท่ีมีความผนัผวนกบัตลาดหรือปัจจยัทางภาวะทางเศรษฐกิจค่อนขา้งตํ่า

เช่น   หุน้สามญักลุ่ม defensive stock  หุน้สามญัในบริการกลุ่ม healthcare หรือหุน้ในกลุ่มการบริการการแพทย ์ซ่ึงเป็น

หุน้ defensive stock  หุน้ของบริษทัท่ีมีผลประกอบการและจ่ายเงินปันผลในช่วงท่ีเศรษฐกิจซบเซาไดดี้กวา่หลกัทรัพย์

อ่ืนๆโดยรวม หลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีการเคล่ือนไหวของราคาอยา่งชา้ๆแต่มีแนวโนม้สูงข้ึนตลอดเวลา เม่ือมีการคาดการณ์

วา่ภาวะเศรษฐกิจจะเป็นไปในทางลบ เน่ืองจากลกัษณะของหุน้ประเภทน้ีราคามกัเปล่ียนแปลงไม่มากนกั เม่ือภาวะ

เศรษฐกิจไม่แน่นอนหรือตกตํ่า (อา้งอิงตลาดการเงินและการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย หนา้ 265)    มีความน่าสนใจในการลงทุนและหากหุน้กลุ่มดงักล่าวขา้งตน้มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อ

หุน้แลว้กย็อ่มสร้างกระแสเงินสดใหก้บัผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นอยา่งดี  ประกอบกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจและสงัคมเป็นปัจจยั

ผลกัดนัใหเ้กิดการเติบโตของธุรกิจหมวดอุตสาหกรรมการแพทย ์ เช่นจาํนวนผูสู้งอายใุนประเทศไทยมีจาํนวนเพ่ิมข้ึน 

โดยประชากรทั้งหมดในปี  2560 มีจาํนวน 66 ลา้นคน (ขอ้มูลจากสาํนกัสถิติแห่งชาติ)  มีประชากรท่ีอาย ุ 60 ปีข้ึนไป
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จาํนวน 10.2 ลา้นคน หรือ 15.45% ของจาํนวนประชากรทั้งหมด ซ่ึงทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงดา้นสงัคมในปัจจุบนั คือ 

สงัคมผูสู้งวยั การเพ่ิมข้ึนของรายไดต่้อครัวเรือน ส่งผลใหวิ้ถีความเป็นอยูแ่ละไลฟ์สไตลก์ารใชชี้วิตเปล่ียนแปลงไป การ

เพ่ิมของจาํนวนประชากรในชุมชนเมืองและรายไดข้องประชากร และวิถีชุมชนเมืองของประชาชนไทยในปัจจุบนัท่ีมี

แนวโนม้ก่อใหเ้กิดโรคไดง่้าย เช่น รูปแบบการรับประทานอาหาร การทาํงานท่ีส่วนใหญ่ทาํงานในออฟฟิศท่ีมีลกัษณะ

การทาํงานของร่างกายแบบซํ้าๆ และภาวะความเครียดจากการทาํงาน นอกจากน้ีปัจจยัของนโยบายภาครัฐ เช่น นโยบาย

ผลกัดนัใหไ้ทยเป็นศูนยก์ลางสุขภาพนานานชาติ หรือ Medical Hub ของเอเชีย รวมทั้งการส่งเสริมในเร่ืองของการ

ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ โดยเฉพาะช่ือเสียงของโรงพยาบาลไทยและความเช่ือมัน่ดา้นการรักษาท่ีเทียบเท่ากบัต่างประเทศ 

ขณะท่ีมีค่าใชจ่้ายถูกกวา่การรักษาตวัในต่างประเทศเป็นเท่าตวั ซ่ึงส่งผลกระทบทางบวกต่ออุตสาหกรรมดา้นการแพทย ์

เช่น  ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจดา้นสุขภาพ ยา เวชภณัฑแ์ละเคร่ืองมืออุปกรณ์ทางการแพทย ์ ธุรกิจประกนัดา้นสุขภาพ 

และธุรกิจดา้นการดูแลผูสู้งอายุ ซ่ึงจะทาํใหธุ้รกิจท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นน้ีมีรายไดจ้ากธุรกิจเพ่ิมสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัรายไดใ้น

อดีต ซ่ึงกอ็าจจะทาํใหอ้ตัราผลตอบแทนของหุน้กลุ่มน้ีเพ่ิมสูงข้ึน    นอกจากน้ีโรงพยาบาลในประเทศไทยยงัได้

มาตรฐานเป็นท่ีน่าเช่ือถือและยอมรับของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศเพ่ือนบา้น ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้ใหม่ ท่ีไดเ้ขา้มาทาํ

ธุรกิจในประเทศไทยหรือ เขา้มาเป็นผูป่้วยในการรับการรักษาโดยตรง 

ทบทวนวรรณกรรม 

ประเภทของบริษทัและประเภทของหลกัทรัพย์   

 ในการวิเคราะห์บริษทัขั้นแรก จะตอ้งทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัประเภทของบริษทั และ ประเภทของ

หลกัทรัพย ์ ทั้งน้ีหลกัทรัพยแ์ต่ละหลกัทรัพย ์ ไม่จาํเป็นตอ้งจดัอยูใ่นประเภท เดียวกบั บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยน์ั้น  

เน่ืองจากการพิจารณาประเภทของหลกัทรัพยน์ั้น นอกจากจะดูความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัแลว้ ยงัตอ้ง

พิจารณาลกัษณะความ เคล่ือนไหวของราคาวา่ มีลกัษณะเป็นอยา่งไรดว้ย สามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ 

1. Growth Company and Growth Stock  

 Growth company เป็นบริษทัท่ีมียอดขายและผลกาํไรในอดีตท่ีผา่นมาสูงกวา่มาตรฐานใน

อุตสาหกรรมเดียวกนั บริษทัท่ีมีลกัษณะเป็น Growth company จะมีความสามารถในการบริหารและมีความเป็นไป

ไดท่ี้จะลงทุนโครงการท่ีใหอ้ตัราผลตอบแทนสูงกวา่ท่ีคาดไว ้ ดงันั้นผลท่ีไดรั้บกคื็อ ยอดขายและผลกาํไรของ

บริษทัจะเพ่ิมข้ึนในอตัราท่ีสูงกวา่มาตรฐานและบริษทัอ่ืนๆในอุตสาหกรรมเดียวกนั    

 สาํหรับ  Growth stock เป็นหุน้ของบริษทัท่ีกาํลงัเจริญกา้วหนา้ มีผลประกอบการดี และจ่ายเงิน

ปันผลแก่ผูถื้อหุน้เป็นสดัส่วนนอ้ย เน่ืองจากบริษทันาํเอากาํไรสะสมเป็นเงินทุนสาํหรับใชใ้นการขยายกิจการ 

อตัราเงินปันผลตอบแทนจึงมีระดบัตํ่า แต่ราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดมกัปรับตวัสูงข้ึนอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือสะทอ้นถึง

ศกัยภาพในการเจริญเติบโตของกิจการ 
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2. Defensive Company and Stock  

 Defensive company เป็นบริษทัท่ีจะมีผลกาํไรท่ีมีเสถียรภาพ แมว้า่สภาพเศรษฐกิจโดยทัว่ไปจะ

ตกตํ่ากต็าม ไดแ้ก่ กิจการสาธารณูปโภค บริษทัท่ีผลิตและจาํหน่ายสินคา้ท่ีจาํเป็นแก่การครองชีพ เป็นตน้   

 สาํหรับ defensive stock หมายถึงหุน้ของบริษทัท่ีมีผลประกอบการและจ่ายเงินปันผลในช่วงท่ี

เศรษฐกิจซบเซาไดดี้กวา่หลกัทรัพยอ่ื์นโดยรวม หลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมาการเคล่ือนไหวของราคาอยา่งชา้ๆ แต่มี

แนวโนม้สูงข้ึนตลอดเวลา เม่ือมีการคาดการณ์วา่ภาวะเศรษฐกิจจะเป็นไปในทางลบ ผูล้งทุนควรสนใจลงทุนใน

หุน้ประเภทน้ี เน่ืองจากลกัษณะของหุน้ประเภทน้ีราคามกัจะเปล่ียนแปลงไม่มากนกั เม่ือภาวะเศรษฐกิจไม่แน่นอน

หรือตกตํ่า หลกัทรัพยท่ี์จดัอยู่ในประเภท defensive stock ไดแ้ก่ หุน้กิจการสาธารณูปโภค หลกัทรัพยข์องบริษทั

ผลิตเคร่ืองด่ืม บริษทัอาหารและยา เป็นตน้ 

3. Cyclical Company and Stock  

 ผลกาํไรและยอดขายของบริษทัประเภท  cyclical company จะไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากวฎั

จกัรเศรษฐกิจ กล่าวคือ ยอดขายและผลกาํไรของบริษทัจะเพ่ิมข้ึนมากเม่ือเศรษฐกิจขยายตวั และจะลดลงเม่ือ

เศรษฐกิจหดตวั   

 Cyclical stock เป็นหุน้ท่ีมีลกัษณะตรงขา้มกบัหุน้ defensive stock  คือเป็นหลกัทรัพยข์องบริษทั

ท่ีมีกาํไรเปล่ียนแปลงตามวงจรของธุรกิจ เม่ือภาวะเศรษฐกิจดีข้ึนผลประกอบการของธุรกิจจะดีข้ึน และมาการ

เติบโต ราคาของหลกัทรัพยก์็จะสูงข้ึนตาม ในทางตรงกนัขา้ม เม่ือภาวะเศรษฐกิจซบเซา ผลประกอบการของธุรกิจ

จะลดลงอยา่งมากและทาํใหร้าคาหุน้ cyclical stock ลดลงตามไปดว้ย ไดแ้ก่ หลกัทรัพยข์องอุตสาหกรรมประเภท

วสัดุก่อสร้าง เยื่อกระดาษและกระดาษ เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร ยานพาหนะและอุปกรณ์วสัดุก่อสร้าง รวมทั้ง

อุตสาหกรรมท่ีผลิตสินคา้ฟุ่ มเฟือย 

4. Speculative Company and Stock 

 Speculative company คือ บริษทัท่ีไดรั้บผลตอบแทนสูงในขณะท่ียอมรับความเส่ียงท่ีสูง บริษทัท่ี

จดัอยูใ่นประเภทน้ี ไดแ้ก่ บริษทัท่ีริเร่ิมคิดคน้ส่ิงใหม่ๆท่ีค่อนขา้งมีความเส่ียงและความไม่แน่นอนสูง เช่น การขดุ

เจาะนํ้ามนั เหมืองแร่ เป็นตน้ 

 สาํหรับ speculative stock เป็นหลกัทรัพยท่ี์ดึงดูดผูล้งทุนท่ีตอ้งการเกง็กาํไร ไม่มีความมัน่คงถาวร 

และมีการปรับตวัลงอยา่งรวดเร็วตามอุปสงคแ์ละอุปทานของตลาด ดงันั้นจึงมีอตัราความเส่ียงสูงมาก                     

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย์ (ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัการเงินและการลงทุน;  SET: น 46) 

 ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์ เป็นความมัง่คัง่ส่วนเพ่ิมของผูล้งทุนในช่วงระยะเวลาท่ีลงทุน การวดั

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนจึงเป็นการเทียบความมัง่คัง่ ณ ปลายงวดการลงทุน กบัความมัง่คัง่ตน้งวด ซ่ึงกคื็อราคา

หลกัทรัพยท่ี์ผูล้งทุนซ้ือนัน่เอง ความมัง่คัง่ท่ีเพ่ิมข้ึนของผูล้งทุน ในช่วงระยะเวลาลงทุน อาจมีท่ีมาจากกระแสเงินสดท่ีผู ้
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ออกหลกัทรัพยจ่์ายใหแ้ก่ผูถื้อหลกัทรัพย ์และหรือมาจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์ดงันั้น ผูล้งทุนจึงสามารถ

วิเคราะห์องคป์ระกอบของอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนได ้ตามท่ีมาของความมัง่คัง่ท่ีเพ่ิมข้ึน 

องค์ประกอบของอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 ความมัง่คัง่ท่ีเพ่ิมข้ึนของผูล้งทุนหรือผลตอบแทนในช่วงระยะเวลาท่ีลงทุน อาจจาํแนกเป็นองคป์ระกอบหลกั

ได ้2  องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

1. กระแสเงินสดท่ีออกหลกัทรัพยจ่์ายใหผู้ถื้อหลกัทรัพยใ์นรูปของเงินปันผล ในกรณีลงทุนในตราสารทุน 

และในรูปของดอกเบ้ียรัยกรณีลงทุนในตราสารหน้ีชนิดตราดอกเบ้ียรายงวด  

2. กาํไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์ ในกรณีลงทุนในตราสารหน้ีชนิดไม่จ่าย

ดอกเบ้ียรายงวด ผลตอบแทนจะอยูใ่นรูปของส่วนต่างระหวา่งราคาไถ่ถอนคืนตราสารหน้ีหรือราคาขาย

กบัราคาซ้ือตราสารหน้ีเท่านั้น 

การวเิคราะห์หลกัทรัพย์แบ่งออกเป็น 2  ประเภทหลกั ได้แก่ 

1. การวเิคราะห์หลกัทรัพย์โดยใช้ปัจจยัพื้นฐาน (Fundamental Analysis ) 

 เป็นวิธีการวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยพิจารณาจากปัจจยัพ้ืนฐานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งและอาจมี

ผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทน ความเส่ียงและมูลค่าหลกัทรัพย ์ โดยปัจจยัพ้ืนฐานหลกั 3 ประการ ไดแ้ก่ ภาวะ

เศรษฐกิจและตวัแปรดา้นมหภาค ภาวะอุตสาหกรรม และภาวะบริษทั ในการิวเคราะห์จะมุ่งเนน้หาขอ้สรุป 

ปัจจยัพ้ืนฐานเหล่าน้ีมีผลหรือเป็นตวักาํหนดราคาหลกัทรัพยไ์ดอ้ยา่งไร โดยจะวิเคราะห์ภาวะและแนวโนม้ทาง

เศรษฐกิจมหภาคโดยทัว่ไป ซ่ึงอาจพิจารณาไปถึงภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีมีผลกระทบต่อประเทศ รวมทั้งนโยบาย

และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจในประเทศดว้ย ซ่ึงจะเป็นการวิเคราะห์ทั้งในเชิงคุณภาพ เช่น ประสิทธิภาพ

ของผูบ้ริหาร และความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจ เป็นตน้ และการวิเคราะห์ในเชิงประมาณ เช่น ผลการ

ดาํเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษทัและเช่ือมโยงผลกระทบทั้งหมดมายงัมูลค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพย์

และหาทางสรุปวา่มูลค่าท่ีแทจ้ริงในปัจจุบนัของหลกัทรัพย ์

2. การวเิคราะห์ทางเทคนิค ( Technique Analysis) 

 เป็นวิธีการวิเคราะห์หลกัทรัพยท่ี์ใชข้อ้มูลระดบัราคาหลกัทรัพยแ์ละปริมาณการซ้ือขายในอดีต

ประกอบการวิเคราะห์ โดยแสดงเป็นแผนภูมิ ชนิดต่างๆ หรือคาํนวณเป็นค่าทางคณิตศาสตร์ต่างๆ เพ่ือคาดหมาย

ราคาหรือแนวโนม้ของราคาหลกัทรัพยน์ั้นในอนาคต โดยทัว่ไปการวิเคราะห์หลกัทรัพยท์างเทคนิคจะใชเ้พ่ือ

ตดัสินใจเลือกจงัหวะท่ีเหมาะสมในการซ้ือหรือขายหลกัทรัพย ์  รวมทั้งอาจใชเ้พ่ือดูการเคล่ือนไหวท่ีเป็น วฎัจกัร

ระยะยาวไดอี้กดว้ย 
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ประเภทของข้อมูลบริษทั ประกอบด้วย 2 ประเภท คือ 

1. ข้อมูลเชิงคุณภาพ หมายถึง ขอ้มูลท่ีเป็นขอ้ความในลกัษณะบรรยายท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ขอ้มูลเหล่าน้ีอาจจะ

เป็นขอ้มูลในอดีต ปัจจุบนั หรือแนวโนม้ในอนาคตเก่ียวกบับริษทั โดยอาจบอกถึงประวติัความเป็นมา ลกัษณะ

การดาํเนินงานในดา้นต่างๆ แผนงานในอนาคต  เน่ืองจากขอ้มูลบริษทัอาจจะกระจดักระจายอยูท่ั้งภายในและ

ภายนอกบริษทั ผูวิ้เคราะห์จึงจาํเป็นท่ีตอ้งใชค้วามสามารถในการรวบรวม วิเคราะห์และสงัเคราะห์ขอ้มูล

เหล่าน้ี เพ่ือนาํไปใชป้ระเมินผลบริษทักบักบัการวิเคราะห์ขอ้มูลบริษทัในเชิงปริมาณต่อไป ตวัอยา่งขอ้มูลเชิง

คุณภาพไดแ้ก่  ขอ้มูลประวติัความเป็นมา ขอ้มูลลกัษณะการดาํเนินงาน ขอ้มูลแผนงานในอนาคต การเช่ือมโยง

ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เป็นตน้ 

2. ข้อมูลเชิงปริมาณ หมายถึง ขอ้มูลท่ีวดัไดเ้ชิงตวัเลขท่ีมาจากกิจกรรมดา้นต่างๆของบริษทั วิธีการรวบรวมขอ้มูล

เชิงปริมาณของบริษทัท่ีสาํคญั คือ การใชร้ะบบบญัชี ไดแ้ก่ งบการเงิน ซ่ึงสามารถนาํไปใชป้ระโยชนใ์นการ

วิเคราะห์บริษทั การวิเคราะห์ขอ้มูลจากงบการเงินจะทาํใหท้ราบถึงฐานะทางการเงิน และผลดาํเนินงานของ

บริษทัวา่เป็นอยา่งไร  มีความมัน่คงดีข้ึนหรือแย่ลงและการเปล่ียนแปลงทางการเงินเหล่าน้ีมาจากสาเหตุใด  

การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิ (Financial Ratio Analysis)   

 การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน ( financial ratio ) โดยแนวคิดของการวิเคราะห์ดว้ยวิธีน้ีคือ 

การทาํใหข้อ้มูลทางการเงินต่างๆท่ีปรากฏอยูใ่นงบการเงินอยูใ่นฐานเดียวกนั เพ่ือใหข้อ้มูลเหล่าน้ีสามารถเปรียบเทียบ

กนัได ้  (ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัการเงินและการลงทุน: SET : 192) ทั้งน้ี ประเภทของอตัราส่วนทางการเงินท่ีใชใ้นการ

วิเคราะห์งบการเงิน แบ่งออกได ้5 ประเภท คือ  

1. อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratios)  อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํ

กาํไรเป็นอตัราส่วนท่ีใชว้ดัความสามารถในการหา ผลตอบแทนจากการดาํเนินงานและจากการลงทุนใน

สินทรัพย ์ อตัราส่วนในกลุ่มน้ีจะวดัถึงกาํไรของกิจการต่อยอดขายวา่สูงหรือตํ่า รวมไปถึงการวดัผลตอบแทน

การลงทุนของผูถื้อหุน้และการลงทุนในทรัพยสิ์นดว้ย ท่ีนิยมใชก้นัมีอยู ่4 อตัราส่วนดงัน้ี  

2. อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพของสินทรัพย์ (Activity Ratios)  อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพของสินทรัพย ์

เป็นอตัราส่วนท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพใน การบริหารสินทรัพยข์องธุรกิจซ่ึงเป็นการวดัค่าสินทรัพยท่ี์บริษทั

ลงทุนไปก่อใหเ้กิดประโยชน ์หรือไม่และมีประสีทธิภาพหรือไม่  

3. อตัราส่วนวัดสภาพคล่องทางการเงนิของกิจการ (Liquidity Ratios)  เป็นการวดัความสามารถในการบริหาร

สภาพคล่องของกิจการวา่มีสภาพคล่องสูงหรือตํ่าและมีความสามารถในการชาํระหน้ีระยะสั้นไดม้ากนอ้ย

เพียงใด จึงมีตวัหารของสูตรท่ีเป็นหน้ีสินหมุนเวียน ซ่ึงการวดัน้ีมีอตัราส่วนท่ีนิยมใชอ้ยู่ 2 อตัราส่วนคือ 

Current ratio และ  Quick ratio ผลลพัธ์ท่ีจะออกมาจะเป็นจาํนวนเท่า  
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4. อตัราส่วนแสดงความสามารถในการชําระหนี ้(Leverage Ratios) เป็นการวดัโครงสร้างทางการเงินของกิจการ

วา่มีสดัส่วนหน้ีสินเป็นก่ีเท่าของทุน การมีหน้ีมากเกินไปจะเป็นภาระเร่ืองดอกเบ้ียและมีความเส่ียงท่ีอาจขาด

สภาพคล่องไดท้าํใหกิ้จการไม่มัน่คง กิจการใดท่ีมีหน้ีสินมากเกินไปจะทาํใหผู้ถื้อหุน้และผูบ้ริหารมี

ความเครียดในการบริหารเงินสูง สาํหรับอตัราส่วนกลุ่มน้ีนิยมใชมี้ 3 อตัราส่วนคือ 

5. อตัราส่วนวัดมูลค่าตลาด (Market Value Ratios)  อตัราส่วนท่ีใชว้ดัผลการดาํเนินงานของรูปแบบกิจการใน

รูปแบบกาํไรสุทธิต่อหุน้ อตัราการปันผล และใชวิ้เคราะห์ความสมัพนัธ์ของราคาหุน้ในแง่ราคาหุน้ต่อกาํไร

สุทธิ ประกอบดว้ย 3 อตัราส่วน  คือ 

วธีิการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูลทุติยภูมิ ( Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือ  

อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจบริการการแพทยก์ลุ่มโรงพยาบาลท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย  ไดแ้ก่  บริษทัโรงพยาบาลเอกชล จาํกดั มหาชน  บริษทักรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั มหาชน  บริษทั

โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกดั มหาชน บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จาํกดั มหาชน บริษทั ธนบุรี เมดดิเคิล เซ็น

เตอร์ จาํกดั มหาชน  บริษทัศิครินทร์ จาํกดั มหาชน  บริษทัโรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั มหาชน   โดยขอ้มูลของกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีนาํมาศึกษาคร้ังน้ี นาํมาจากขอ้มูลพ้ืนฐานของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการการแพทยท่ี์จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย ์ และรายงานสรุปผลประกอบการจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ซ่ึงมีระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 1 

มกราคม 2545 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561  เป็นขอ้มูลรายไตรมาสรวมทั้งหมด    67 ชุดขอ้มูล ดว้ยวิธีการทางเศรษฐมิติ

ในการสร้างสมการเชิงถดถอย ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Pooled Ordinary Least Square; Pooled OLS) เพ่ือหาตวัแปร

อิสระท่ีมีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหุน้สามญัหมวดธุรกิจการแพทยก์ลุ่มโรงพยาบาล โดยวิธี Cross Section 

Analysis  

ตวัแปรในการศึกษา  

 ตวัแปรตามคือ อตัราผลตอบแทนของหุน้สามญักลุ่มโรงพยาบาลจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย ของ บริษทัโรงพยาบาลเอกชล จาํกดั มหาชน บริษทักรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั มหาชน  บริษทัโรงพยาบาลบาํรุง

ราษฎร์ จาํกดั มหาชน บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จาํกดั มหาชน บริษทั ธนบุรี เมดดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั มหาชน  

บริษทัศิครินทร์ จาํกดั มหาชน  บริษทัโรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั มหาชน 

ตวัแปรอิสระท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ย 

1. อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว โดยใชส้ญัลกัษณ์ QR ซ่ึงเป็นอตัราส่วนทางการเงินท่ีแสดงถึงความสามารถใน

การชาํระหน้ีระยะสั้นหรือสภาพคล่อง  

2. อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ โดยใชส้ญัลกัษณ์ ROA ซ่ึงเป็นอตัราส่วนทางการเงินท่ีแสดงถึงความสามารถ

ดา้นความสามารถในการทาํกาํไร   
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3. อตัราการหมุนของสินทรัพยร์วม โดยใชส้ญัลกัษณ์ TAT   ซ่ึงเป็นอตัราส่วนทางการเงินท่ีแสดงถึงความสามารถ

ในการจดัการสินทรัพยม์าใชใ้นการสร้างรายได ้

4. อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ โดยใชส้ญัลกัษณ์ DE ซ่ึงเป็นอตัราส่วนทางการเงินท่ีแสดงถึง

ความสามารถในการชาํระหน้ีสิน หรือ อตัราส่วนวดัภาระทางหน้ีสิน  

5. อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชี โดยใชส้ญัลกัษณ์ PBV  เป็นอตัราส่วน ท่ีใชเ้ปรียบเทียบระหวา่ง ราคา

หุน้ กบัมูลค่าทางบญัชี เทียบราคาหุน้กบัมูลค่าทางบญัชี (ส่วนของเจา้ของ) บอกวา่ซ้ือถูก หรือแพงกวา่เจา้ของ 

ยิ่งค่าตํ่ายิ่งดี (ค่าเฉล่ีย SET ประมาณ 2 เท่า)  

6. อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีหลกัทรัพย ์SET Index  โดยใชส้ญัลกัษณ์ SET INDEX แสดงถึงแนวโนม้ความ

เช่ือมัน่ในการลงทุนของนกัลงทุน  

7. อตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนผูป่้วยจากโรคเฝ้าระวงัในฤดูกาล โดยใชส้ญัลกัษณ์ IS แสดงถึง อตัรา

เปล่ียนแปลงจาํนวนผูป่้วยจากโรคเฝ้าระวงัรายไตรมาส  

ตารางท่ี 1 ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระต่ออตัราผลตอบแทนหุน้สามญักลุ่มธุรกิจบริการการแพทย ์

ตวัแปร สญัลกัษณ์ ทิศทางความสมัพนัธ์ 

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว QR + 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ ROA + 

อตัราการหมุนของสินทรัพยร์วม TAT + 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ DE - 

อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชี PBV + 

ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์ SET INDEX + 

จาํนวนผูป่้วยจากโรคเฝ้าระวงัจากฤดูกาล IS + 

 

แบบจาํลองท่ีใชใ้นการศึกษา 

Rate Return Hospital =   C +β1pQR+β2pDE+β3pROA +β4pTAT+β5pPBV+β6pSET + β7pIS 
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ผลการศึกษาและอภิปราย 

ตารางท่ี 2  แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของตวัแปรต่างๆ 

ตวัแปร ค่าเฉล่ีย ค่ามธัยฐาน 
ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด 

QR 1.164 0.710 1.116 0.110 6.140 

DE 0.753 0.620 0.886 0.110 12.770 

ROA 11.50 11.27 7.202 -12.680 30.65 

TAT 0.822 0.800 0.234 0.350 1.340 

PBV 3.227 2.350 2.440 0.230 13.37 

SET INDEX 1009.381 858.1 42.44 331.790 1776.26 

IS 93926 80849 47.70 44098 2.581e+005 

อตัราผลตอบแทน AHC 3.110 0.671 20.573 -86.698 59.756 

อตัราผลตอบแทน BH 3.996 6.614 17.974 -78.182 45.251 

อตัราผลตอบแทน BDMS 5.099 6.713 22.827 -88.737 44.934 

อตัราผลตอบแทน CMR 6.704 -0.980 29.519 -98.685 132.920 

อตัราผลตอบแทนKDH 5.591 1.966 19.684 -38.491 90.816 

อตัราผลตอบแทนSKR 4.565 1.634 22.275 -92.884 79.021 

อตัราผลตอบแทน VIBHA 3.622 0.685 25.612 -89.870 71.910 

อตัราผลตอบแทนSET Index 2.970 2.040 11.258 -24.57 38.47 

 

   ผลการทดสอบค่าความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์กนัเองโดยใช ้Correlation Matrix พบวา่ ไม่มีปัญหา

ความความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระ เน่ืองจาก ไม่มีค่าใดเลยท่ีมีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 0.8  การทดสอบหาความสมัพนัธ์

ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม และการทดสอบสมการเชิงถดถอยเชิงซอ้นพหุคูณ Multiple Regression ดว้ยวิธี

กาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Square; OLS) สร้างสมการแสดงความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม 

โดยนาํตวัแปรอิสระทั้ง 7 ตวัแปรและตวัแปรตามท่ีผา่นการทดสอบปัญหา Multicollinearity มาสร้างเป็นสมการไดด้งัน้ี 

Rate return Hospital   =1.21375-0.0546418QR-

0.0738375DE+0.000506744ROA+0.3411081TAT+0.717761PBV+0.0998719SET-0.00981746IS 

            (0.3537)  ( 0.0689)  (0.0087)** (0.6559) (0.0017)** (<0.0001)** (0.6602)  (0.5948) 
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หมายเหตุ ค่าใน วงเลบ็ ( ) คือ ค่า P-value 

ซ่ึงสามารถอธิบายระดบัความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระ ซ่ึงมีทั้งส้ิน 7 ตวัแปร  โดยไดค่้า 

adjust R square เท่ากบั 0.4097 หรือ 40.97 % หมายความวา่ ตวัแปรอิสระ  3 ตวัแปรน้ีสามารถอธิบายอตัราผลตอบแทน

ของหลกัทรัพยไ์ด ้40.97 % หรือ ร้อยละ 40.97 อีกร้อยละ 59.03 เกิดจากปัจจยัอ่ืน โดยตวัแปรอิสระท่ีมีระดบันยัสาํคญั 

0.05 ไดแ้ก่ อตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราการหมุนของสินทรัพยร์วม อตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราส่วนหน้ีสินต่อ

ส่วนของผูถื้อหุน้ อตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าบญัชี และตวัแปรท่ีไม่มีระดบันยัสาํคญัทาง

สถิติ คือ อตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว  อตัราการเปล่ียนแปลงของ อตัราผลตอบแทนจาก

สินทรัพย ์ อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรัพย ์ อตัราการเปล่ียนแปลงจาํนวนผูป่้วยจากโรคเฝ้าระวงัจาก

ฤดูกาล  ซ่ึงจากการทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรต่างๆดว้ยค่าสถิติ t-Statistic ค่าสมัประสิทธ์ิของแต่ละตวัแปร

สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

อตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราการหมุนของสินทรัพยร์วม มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหุน้

สามญักลุ่มโรงพยาบาลอยา่งมีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยมีสมัประสิทธ์ิเท่ากบั 0.3411081 ซ่ึงสามารถ

อธิบายไดว้า่ หากอตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราการหมุนของสินทรัพยร์วม เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 จะส่งผลใหอ้ตัรา

ผลตอบแทนของหุน้สามญักลุ่มโรงพยาบาลเปล่ียนแปลงไปเท่ากบัร้อยละ 0.3411081 ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้

อตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหุน้

สามญักลุ่มโรงพยาบาลอยา่งมีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยมีสมัประสิทธ์ิเท่ากบั -0.0738375 ซ่ึง

สามารถอธิบายไดว้า่ หากอตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 จะ

ส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทนของหุน้สามญักลุ่มโรงพยาบาลเปล่ียนแปลงไปเท่ากบัร้อยละ 0.0738375 ในทิศทางตรงกนั

ขา้ม ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

อตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าบญัชี มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหุน้

สามญักลุ่มโรงพยาบาลอยา่งมีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยมีสมัประสิทธ์ิเท่ากบั 0.717761 ซ่ึงสามารถ

อธิบายไดว้า่ หากอตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าบญัชี เปล่ียนแปลง

ไปร้อยละ 1 จะส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทนของหุน้สามญักลุ่มโรงพยาบาลเปล่ียนแปลงไปเท่ากบัร้อยละ 0.717761 ใน

ทิศทางเดียวกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

สรุปผลการศึกษา 

ปัจจยัทางธุรกิจท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหุน้สามญักลุ่มโรงพยาบาล ไดแ้ก่ 
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อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพย์รวม สามารถอธิบายอตัราผลตอบแทนของหุน้สามญัหมวดบริการการแพทย์

กลุ่มโรงพยาบาล ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และมีความสัมพนัธ์สอดคลอ้ง

ตามสมมติฐานท่ีวา่ อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัรา

ผลตอบแทนของหุน้สามญัหมวดบริการการแพทยก์ลุ่มโรงพยาบาล เน่ืองจาก อตัราการหมุนเวียนของ

สินทรัพยร์วมคือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยห์มุนเวียน เป็นอตัราส่วนดา้นการจดัการสินทรัพยข์องกิจการ ซ่ึง

สามารถประเมินความมีประสิทธิภาพของกิจการในการใชป้ระโยชนจ์ากสินทรัพยท์ั้งหมดในการสร้างรายได้

ใหก้บักิจการ ซ่ึงหากธุรกิจใดมีการบริหารจดัการสินทรัพยข์องกิจการใหเ้กิดประโยชนห์รือเกิดรายไดสู้งสุด

แลว้กย็อ่มส่งผลใหกิ้จการนั้นมีการเพ่ิมข้ึนของรายได ้ และกาํไร ซ่ึงส่งผลต่อมุมมองของนกัลงทุนวา่กิจการ

นั้นๆ มีศกัยภาพในการพฒันาเพ่ือการเติบโตของธุรกิจนั้นๆ ซ่ึงส่งผลใหร้าคาของหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึน 

อตัราการเปลีย่นแปลงของอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น สามารถอธิบายอตัราผลตอบแทนของหุน้

สามญัหมวดบริการการแพทยก์ลุ่มโรงพยาบาล ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

และมีความสมัพนัธ์สอดคลอ้งตามสมมติฐานท่ีวา่ อตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อ

หุน้มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราผลตอบแทนของหุน้สามญัหมวดบริการการแพทยก์ลุ่ม

โรงพยาบาล เน่ืองจาก เป็นอตัราส่วนท่ีแสดงถึงหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม ซ่ึงเป็นอตัราส่วนท่ีวดั

ภาระหน้ีสินระยะยาวของกิจการ โดยหากกิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้สูงกแ็สดงถึงความ

เส่ียงดา้นการเงินของกิจการ คือมีภาระในการจ่ายดอกเบ้ีย หรือการผิดนดัชาํระหน้ี  ซ่ึงทาํใหก้าํไรในการจ่ายปัน

ผลแก่ผูถื้อหุน้ลดลงหรือ มีความเส่ียงของธุรกิจเพ่ิมข้ึน สอดคลอ้งกบั ณฐักานต ์ ทรงพฒันะโยธิน 2558 ศึกษา

ความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินจากผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์ ซ่ึงเป็นอตัราส่วนท่ี

นกัลงทุนควรพิจารณาในการเลือกลงทุนในแต่ละหลกัทรัพย ์ เพราะสามารถแสดงถึงความเส่ียงดา้นธุรกิจวา่มี

ค่ามากหรือนอ้ยเพียงใด แต่ทั้งน้ีกข้ึ็นอยูก่บัความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนยอมรับได ้

อตัราการเปลีย่นแปลงของอตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าบัญชี สามารถอธิบายอตัราผลตอบแทนของหุน้สามญั

หมวดบริการการแพทยก์ลุ่มโรงพยาบาล ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และมี

ความสมัพนัธ์ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีวา่ อตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าบญัชีมี

ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของหุน้สามญัหมวดบริการการแพทยก์ลุ่มโรงพยาบาล 

สอดคลอ้งกบั สณัฑพงศ ์ คล่องวิชยั 2559 ท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราการ

เปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจหลกัของของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบวา่อตัราส่วน

ราคาต่อมูลค่าทางบญัชีมีความสมัพนัธ์กบั 4 หมวดอุตสาหกรรม คือ  หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์หมวด

ธุรกิจกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หมวดธุรกิจกลุ่มธนาคาร หมวดธุรกิจกลุ่มพลงังานและสา

ธรณูปโภค โดยนกัลทุนอาจพิจารณาจากอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบญัชี ซ่ึงหากราคาหุน้มีค่าสูง กแ็สดงวา่ผู ้

ลงทุนทัว่ไปในตลาดคาดหมายวา่ธุรกิจหรือหลกัทรัพยน์ั้นๆ มีศกัยภาพท่ีจะเติบโตสูง สามารถใชใ้นการ

ประเมินความน่าสนใจของหลกัทรัพยน์ั้นๆ เม่ือเทียบกบัหลกัทรัพยอ่ื์นๆในธุรกิจกลุ่มเดียวกนั  
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ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ปัจจยัทางธุรกิจ คือ ขอ้มูลอตัราส่วนทางการเงิน ทั้ง 5 ดา้น และขอ้มูลของดชันี 

SET INDEX  และ จาํนวนผูป่้วยเฝ้าระวงัตามฤดูกาล ซ่ึงจะใหค้วามสาํคญักบัตวัแปรดา้นปัจจยัทางธุรกิจ ดงันั้น จึงควร

ศึกษา ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ราคาสินคา้ โภคภณัฑแ์ละยารักษาโรค เป็นตน้ ท่ีมีผลต่ออุตสาหกรรมกลุ่มบริการ

การแพทยแ์ละในการศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูลรายไตรมาส ซ่ึงอาจจะแสดงขอ้มูลไดไ้ม่ชดัเจนในกรณีท่ีตอ้งการศึกษา หรือ

วิเคราะห์แนวโนม้ในระยะสั้น เช่น 3-5 ปี แนวทางการศึกษาคร้ังต่อไป อาจจะใชข้อ้มูลรายเดือน รายสปัดาห์ หรือ รายวนั 

เพ่ือนาํมาวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัต่างๆกบัอตัราผลตอบแทนหุน้สามญัหมวดบริการการแพทยก์ลุ่ม

โรงพยาบาลเพ่ือใหไ้ดผ้ลการศึกษาท่ีมีความถูกตอ้งมากข้ึนและสามารถนาํไปประกอบการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย์

กลุ่มโรงพยาบาลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

เอกสารอ้างองิ 

รองศาสตราจารย ์ดร. กลุภทัรา สิโรดม ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 2549 การวิเคราะห์หลกัทรัพย ์ทฤษฎีและภาค

ปฎิบติั พิมพค์ร้ังท่ี 1  กรุงเทพฯ  ฝ่ายส่ือส่ิงพิมพต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

จิรัตน ์สงัขแ์กว้  25  , รู้วิเคราะห์...เจาะเร่ืองหุน้ : ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2556  พิมพค์ร้ังท่ี 5 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย “ตลาดการเงินและการลงทุนในหลกัทรัพย ์ “ พิมพค์ร้ังท่ี 16 2556 ตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 2548 เคร่ืองมือเพ่ือการวิเคราะห์การลงทุน การ

วิเคราะห์งบการเงิน พิมพค์ร้ังท่ี 2  กรุงเทพฯ   

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 2548. สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุนการวิเคราะห์เชิงปริมาณ = Quantitative methods 

/ สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. พิมพค์ร้ังท่ี 1 

ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัการเงินและการลงทุน 2560 : หลกัสูตรผูแ้นะนาํการลงทุนตราสารทัว่ไป / ฝ่ายพฒันาความรู้ผู ้

ลงทุน ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. พิมพค์ร้ังท่ี 1 

 โสภณ ด่านศิริกลุ 25 พิมพค์ร้ังท่ี 21 คมัภีร์หุน้ / Se-Ed book 

สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. 2548 พิมพค์ร้ังท่ี 1: ขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูลทาง

การเงิน = Financial information and analysis /  

สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. 2548 พิมพค์ร้ังท่ี 1: การลงทุนในตราสารทุน = Equity 

investments  
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สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย.2548 พิมพค์ร้ังท่ี 2: การวิเคราะห์งบการเงิน = 

Financial Statement Analysis  

เอิญ สุริยะฉาย. ซีเอด็ยเูคชัน่, 2560, กา้วแรกอ่านงบการเงิน : สาํหรับนกัลงทุนหุน้ /  

Stephen A. Ross, 2557 Mc Graw Hill Se-ed ประเดน็สาํคญัการจดัการการเงินธุรกิจ (Essentials of Corporate finance 

7/E)  
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ความพงึพอใจในงานและความผูกพนัทุ่มเทในงานของพนักงาน 

ธนาคารออมสินเขตขอนแก่น 1 

Work Engagement and Job Satisfactionof Employees in THE GOVERNMENT 

SAVING BANK, Khon Kaen 1 Area Office. 

          มนต์ภกรณ์ โมวพรหมานุช0

1 และ ทพิย์วรรณา  งามศักดิ์ 1 2 

Monpakprn Movaprommanuch and Tipvanna Ngarmsak 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจในงาน 2) เพ่ือศึกษาระดบัผูกพนัทุ่มเทในงาน 3)เพ่ือ

เปรียบเทียบความแตกต่างของพนกังานท่ีมีอายุงาน และตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั 4) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของ

ความพึงพอใจและความผูกพันทุ่มเทในงาน ของพนักงานธนาคารออมสินเขตขอนแก่น 1วิธีการศึกษาใช้

แบบสอบถามตามแบบวดัความพึงพอใจในงาน จาํนวน 4 ขอ้ และใชแ้บบสอบถามตามแบบวดัผูกพนัในงานของยู

เทรคซ์จาํนวน 9 ขอ้ กบัพนักงานธนาคารออมสินเขตขอนแก่น 1 ทั้งหมด จาํนวน 120 คน ผลการศึกษาพบว่า

พนกังานทั้งหมดมีระดบัความรู้สึกพึงพอใจในงานอยู่ในระกบัเห็นดว้ย ผูกพนัทุ่มเทในงานทั้งทางดา้นความขยนั

ขนัแขง็ในการทาํงาน ดา้นการอุทิศตนใหก้บังานและดา้นความหมกมุ่นกบังานมีความถ่ีอยูใ่นระดบับ่อย พนกังานท่ี

มีอายงุานแตกต่างกนัมีระดบัถึงความรู้สึกผูกพนัทุ่มเทในงานไม่แตกต่างกนั พนกังานท่ีมีตาํแหน่งงาน แตกต่างกนัมี

ระดบัถึงความรู้สึกผกูพนัทุ่มเทในงานไม่แตกต่างกนั  

 

คาํสาํคญั: ความผูกพันทุ่มเทในงาน, พนักงานธนาคาร, Utrecht Work Engagement Scale 

 

Abstract 

This study aimed to investigate the level of job satisfaction and work engagement of the employees in the 

government saving bank area 1, Khon Kaen Province compare the different of the mean between the years of 

services and position ranking in relation tojob satisfaction and work engagement, And investigate the relationship 

between job satisfaction and work engagement. Questionnaires were used to measure 4 items of job satisfaction 

and Utrecht 9-items of work engagement with all of 120 staffs. It was found that the mean of job satisfaction was 

agree and work engagement wasoften. The different of the mean between the position ranking and years of  

1
นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วิทยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002 

email: monpakorn.momo@gmail.com 
2คณะเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัขอนแก่นจ.ขอนแก่น 40002 
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service in relation to work engagement were not significantly different. It was also found that only one items of 

job satisfaction which was ‘I like my job more than the others’ was a predictor of the  work engagement. 

 

Keywords: Work Engagement,Job Satisfaction, Bank Staffs, Utrecht Work Engagement Scale 
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1. บทนํา 

ปัจจุบนัประเทศไทยมีกา้วหนา้ทางวิทยาการ เทคโนโลยี และนวตักรรมต่างๆมากมาย การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน

อย่างรวดเร็วบนโลกออนไลน์ไดส่้งผลทาํให้วงการธนาคารและการเงินจาํตอ้งมีการเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย เพ่ือ

รองรับการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว (ฐากร ปิยะพนัธ์, 2561) ธนาคารทุกแห่งในประเทศไทยจึงมีการปรับรูปลกัษณ์

ใหม่ แต่เป็นการปรับแบบค่อยเป็นค่อยไปเน่ืองจากธนาคารยงัคงตอ้งใชพ้นกังานเป็นตวักลางท่ีสาํคญัในการเช่ือม

ลูกคา้กบัตวัธนาคาร ซ่ึงพนักงานเองเป็นทรัพยากรในองค์กรท่ีมีชีวิตจิตใจ ไม่สามารถบงัคับ และคาดหวงัให้

พนกังานทาํไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้โดยเฉพาะในปัจจุบนัพนกังานมีการถูกกดดนัใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีมากข้ึน เพ่ือให้

องคก์รบรรลุผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั องคก์รตอ้งทาํการเสริมสร้างใหพ้นกังานมีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่ผลตอบแทนท่ี

ใหพ้นกังานเพียงเท่านั้น แต่ตอ้งส่งเสริมใหพ้นกังานเกิดความพึงพอใจและความผกูพนัทุ่มเทในงานท่ีตนเองทาํ  

ซ่ึงความพึงพอใจในงานเป็นความรู้สึกท่ีตอ้งการบรรลุผลสาํเร็จจากการทาํงาน เป็นการเช่ือมโยงระหวา่งการรับรู้ถึง

ประสิทธิภาพ เช่นเดียวกบัความสุขท่ีเกิดข้ึน ความพึงพอใจในงานจึงเป็นการท่ีไดส้นุกกบังานท่ีตนเองทาํ แลว้ทาํได้

ดี ส่งผลใหไ้ดรั้บรางวลัตอบแทนจากความพยายามในการทาํงานใหส้าํเร็จ (Kaliski, 2007) ความยึดมัน่ผูกพนัเป็น

การท่ีพนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมในงาน ปฏิบติังานอย่างเต็มท่ี และมีความกระตือรือร้นในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย

(Gallup, 2013)การท่ีพนกังานมีความพึงพอใจและผูกพนัทุ่มเทในงานสูง เช่น การมีส่วนร่วม ความเอาใจใส่งานของ

ตน เตม็ท่ีกบัการทาํงานมีความเพลิดเพลินในงาน รู้สึกพึงพอใจ รักและมีความสุขในการทาํงาน มีความทุ่มเทในงาน

โดยมองวา่งานเป็นส่ิงสาํคญัและทา้ทาย มีความภาคภูมิใจและมีแรงบนัดาลใจในการปฏิบติังาน มีสมาธิและจิตใจจด

จ่อกบังาน เป็นตน้ ความรู้สึกเหล่าน้ีส่งผลต่อองคก์รโดยตรงเพ่ือทาํใหอ้งคก์รมีขีดความสามารถสูงข้ึน มีนวตักรรม

เกิดข้ึนในองค์กร ลดอตัราการสูญเสียบุคลากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์ และเพ่ือให้มีความไดเ้ปรียบในการ

แข่งขนั โดยองค์กรจะมีการรักษากลุ่มพนักงานท่ีมีสมรรถนะสูงท่ีแตกต่างไปจากพนักงานทัว่ไป เช่น การเล่ือน

ตาํแหน่ง การใหผ้ลตอบแทน การสร้างแรงจูงใจใหเ้กิดความจงรักภกัดีและผกูพนัต่อองคก์าร และท่ียิ่งไปกวา่นั้น คือ

การป้องกนั และลดความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงาน(กาญจนา พนัธ์ศรีทุม, 2559)ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาระดบั

ความพึงพอใจและระดบัความผูกพนัในงาน ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของอายุงาน และตาํแหน่งงานท่ี

แตกต่างกนั และศึกษาความสัมพนัธ์ของความพึงพอใจและความผกูพนัทุ่มเทในงาน ของพนกังานธนาคารออมสิน

เขตขอนแก่น 1 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ทฤษฎแีละแนวคิดความพงึพอใจในงาน (Job Satisfaction) 

Locke (1969) อธิบายวา่ความพึงพอใจในงานเป็นสภาวะทางอารมณ์ดา้นบวกหรือความสุขท่ีตอบสนองโดย

อตัโนมติั เป็นผลของการรับรู้ถึงประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการทาํงานของบุคลากร ซ่ึงคุณภาพและระยะเวลาของ

ความสุขท่ีคน ๆ หน่ึงท่ีไดรั้บเม่ือประสบความสาํเร็จตามหนา้ท่ีจะเหมือนกนัโดยไม่คาํนึงถึงลกัษณะหรือเน้ือหาของ

คุณค่าท่ีไดรั้บ 

Luthans (2008) ไดก้ล่าววา่ความพึงพอใจในงานของบุคลากรในองคก์าร มีความสาํคญั อยา่งยิ่งต่อองคก์าร ผูท่ี้มี

ความพึงพอใจในงานจะปฏิบติังานดว้ยความตั้งใจ และทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลใหอ้งคก์ารประสบ
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ผลสาํเร็จบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ดใ้นทางกลบักนัพนกังานท่ีมีความไม่พึงพอใจในการทาํงาน มีแนวโนม้ท่ีจะลาออก

จากงานสูงกวา่พนกังานท่ีมีความพึงพอใจในงาน จากการศึกษางานวิจยัท่ีผา่นมาพบวา่ ความพึงพอใจในงานมี

ความสมัพนัธ์ทางลบกบัความตั้งใจลาออกและการลาออกโดยสามารถทาํนายความตั้งใจในการทาํงานต่อใน

องคก์ารเดิมหรือการลาออกแลว้ยงัพบอีกวา่ความพึงพอใจในงานช่วยลดอตัราการลาออก  

Dawis and Lofquist (1984)(Dawis and Lofquist, 1984อา้งถึงใน อนุรักษ ์วฒันะถาวรวงศ,์ 2560)ความพึงพอใจใน

งานเป็นความรู้สึกท่ีดีต่องานท่ีตนเองปฏิบติัอยู ่หากไดรั้บการสนองตอบต่อความตอ้งการทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

จะส่งผลใหเ้กิดความพึงพอใจใน งาน มีความเตม็ใจในการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงาน 

(nature of work) ดา้นเพ่ือนร่วมงาน (co-workers) ดา้นการบงัคบับญัชา (supervision) ดา้นค่าตอบแทน (pay) ดา้น

ความกา้วหนา้ (advancement) และดา้นสภาพแวดลอ้ม (environment)  

Thompson and Phua (2012) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจในงานโดยใชแ้บบวดัความพึงพอใจของ The 

Brief Index of Affective Job Satisfaction (BIAJS) โดยแบ่งเป็น 4 คาํถาม ประกอบไปดว้ย 1) ฉนัพบความ

เพลิดเพลิน ท่ีแทจ้ริงในงานของฉนั2) ฉนัชอบงานของฉนั มากกวา่คนทัว่ไป3) ส่วนใหญ่ของแต่ละวนั ฉนัมีความ

กระตือรือร้น ในการทาํงาน4) ฉนัรู้สึกค่อนขา้งพอใจ พอสมควรกบังานของฉนั 

2.2 ทฤษฎแีละแนวคิดความผูกพนัทุ่มเทในงาน (Work Engagement) 

Macey and Schneider (2008) ใหนิ้ยามวา่ความผกูพนัในงานจะเกิดข้ึนเม่ือพนกังานมีความรู้สึกเชิงบวกกบังาน รู้สึก

วา่งานเป็นแรงบนัดาลใจ และมีความหมายต่อตนเอง นอกจากน้ียงัรู้สึกวา่สามารถบริหารจดัการกบังานท่ีอยูใ่นความ

ดูแลรับผิดชอบไดแ้ละมีความหวงัเก่ียวกบังานในอนาคต 

Park and Gursoy (2012) ใหค้วามหมายของความผกูพนัต่องานวา่เป็นตวัแทนของประสบการณ์ทาํงานดา้นบวก 

และส่งผลกระทบต่อชีวิตในองคก์รซ่ึงก่อใหเ้กิดสิทธิประโยชนท่ี์หลากหลายแก่องคก์ร 

Schaufeli and Bakker(2010) ให้ความหมายของ ความผูกพนัทุ่มเทในงานว่าเป็นสภาวะทางจิตใจในเชิงบวกท่ี

เก่ียวขอ้งกบังานความผูกพนัทุ่มเทในงานไม่ใช่สภาวะท่ีเกิดข้ึนเพียงชัว่คร้ังชัว่คราวแลว้หายไปหรือเกิดกบัเหตุ

เฉพาะเจาะจงใด ๆ แต่ความผูกพนัทุ่มเทในงานเป็นสภาวะมีความคงทนและเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึก และการคิดท่ีมี

ต่อส่ิงของเหตุการณ์ผูค้น หรือพฤติกรรมโดยทัว่ ๆไป ผูท่ี้มีความผกูพนัในงานจะมีคุณลกัษณะ 3 ประการ ไดแ้ก่1)มี

พลงัเต็มเป่ียมในการทาํงาน (Vigor) หมายถึง การท่ีบุคคลมีพลงัและทุ่มเทความพยายาม ในการทาํงานแมจ้ะเผชิญ

กบัความยากลาํบาก 2) ความทุ่มเทในการทาํงาน (Dedication) หมายถึง การท่ีบุคคลมีความเก่ียวพนักบังานของ

ตนเองสูง มีความกระตือรือร้น กระฉบักระเฉง มีแรงบนัดาลใจ ภาคภูมิใจในงานและรู้สึกว่างานทา้ทาย 3) ความจด

จ่อใส่ใจในงาน (Absorption)หมายถึง การท่ีบุคคลรู้สึกกลมกลืน เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบังาน พุ่งความสนใจไปท่ี

งานอยา่งเตม็ท่ีและยากท่ีจะถอนตวัออกมาจากงานไดจ้นรู้สึกวา่เวลาผา่นไปอยา่งรวดเร็วในขณะท่ีทาํงาน 

เคร่ืองมือท่ีใชว้ดั ความผูกพนัในงาน คือ Utrecht Work Engagement Scale (UWES) แต่เดิมมี 17 ขอ้ภายหลงัพฒันา

เป็นฉบับสั้ น เหลือ 9 ข้อ (Schaufeli and Bakker, 2006) แบบวดั UWES ได้ถูกนําไปใช้อย่างแพร่หลายในการ

ศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผกูพนัทุ่มเทในงาน โดยคาํถาม 9 ขอ้ แบ่งเป็น 

การวดัความมีพลงัเต็มเป่ียมในการทาํงาน (Vigor scale) 3 ขอ้ ไดแ้ก่ 1) ในงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้รู้สึกเต็มเป่ียมไป

ดว้ยพลงังาน 2) ในท่ีทาํงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีพลงัเต็มเป่ียมในการทาํงาน 3) ขา้พเจา้มีความรู้สึกอยากไปทาํงาน
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ในตอนเชา้ท่ีต่ืนข้ึนมา 

การวดัความทุ่มเทในการทาํงาน (Dedication scale) 3 ขอ้ ไดแ้ก่ 4) ขา้พเจา้รู้สึกกระตือรือร้นในงานท่ีทาํ 5) ขา้พเจา้มี

งานเป็นแรงบนัดาลใจ 6) ขา้พเจา้รู้สึกภูมิใจในงานท่ีทาํ 

การวดัความจดจ่อใส่ใจในงาน (Absorption scale) 3 ข้อ ได้แก่ 7) ข้าพเจ้ารู้สึกมีความสุขเม่ือ ได้ทาํงานอย่าง

ขะมกัเขมน้ 8) ขา้พเจา้รู้สึกจดจ่อใส่ใจ ในงานท่ีทาํ 9) ขา้พเจา้รู้สึกว่าเวลา ผ่านไปอย่างรวดเร็วในขณะทาํงาน 

Demerouti & Bakker (2011) อธิบายแบบจาํลอง The Job Demands-Resources model (JD-R) ว่าสภาพการทาํงาน

ของพนักงานมีผลต่อสุขภาพและความมุ่งมัน่ต่อองค์กรผ่านกระบวนการอิสระสองกระบวนการ แบบจาํลองน้ี

อนุมานวา่ทรัพยากรงานและความตอ้งการงานทาํใหเ้กิดกระบวนการท่ีแตกต่าง แต่เก่ียวขอ้งกนัสองกระบวนการคือ

กระบวนการสร้างแรงบนัดาลใจซ่ึงทรัพยากรงานกระตุน้ใหพ้นกังานมีแรงจูงใจในการสร้างความผูกพนัและความ

มุ่งมัน่ขององคก์รและประการท่ีสองทรัพยากรทางกายภาพท่ีนาํไปสู่ความเหน่ือยหน่ายในงานและปัญหาสุขภาพ  

 

2.3 ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

     สวย วงศ์ราช (2558) ไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจในการทาํงานและความผูกพนัในงานของบุคลากรในสังกนั

แผนกอุตสาหกรรมและการคา้จงัหวดัเวียงจนัทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีวตัถุประสงค์

เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการทาํงานและความผูกพนัในงาน จาํนวน 145 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคือ

แบบสอบถาม พบว่า เพศชายมีความพึงพอใจและความผูกพนัในงานมากกว่าเพศหญิงบุคลากรท่ีมีอายุระหว่าง 31-

35 ปีจบการศึกษาระดบัปริญญาโทมีรายไดต่้อเดือนมากกว่า2,000,000 กีบและระยะเวลาการทาํงานมากกว่า 3 ปีข้ึน

ไปมีความพึงพอใจและความผูกพนัในงานมากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ และความพึงพอใจในงานมีความสัมพนัธ์กบัความ

ผกูพนัในงาน 

Vokić and Hernaus (2015)ไดศึ้กษาบทบาทของความพึงพอใจในงานการมีส่วนร่วมในงานการรับรู้ความสามารถ

ของตนเองและความสามารถของตวัแทนต่อความตั้งใจในการหมุนเวียนของพยาบาลและความพึงพอใจของผูป่้วย 

การศึกษาน้ีรวบรวมขอ้มูลจากพยาบาล 194 คนและผูป่้วย 181 คนจากหอผูป่้วยใน 22 คน ในโรงพยาบาลสองแห่ง

ในภาคใตข้องอิตาลี โดยใชแ้บบสอบถามวดัความผกูพนัทุ่มเทในงาน UWES-9 ขอ้ และวดัความพึงพอใจในการ

ทาํงาน ของ Simone 5 ขอ้ ผลการศึกษาพบวา่ความพึงพอใจในงานและความผูกพนัทุ่มเทในงานมีความสัมพนัธ์กนั

อยา่งมีนยัสาํคญั 

 

2.4 กรอบแนวคิดในการศึกษา    

การศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดศึ้กษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง อายงุาน และตาํแหน่งงาน กบัระดบัความ

ผกูพนัทุ่มเทในงาน ซ่ึงมีองคป์ระกอบของความผกูพนัทุ่มเทมรงาน 9 ขอ้ ดงัรูปท่ี 1 และ 2  
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง อายงุาน และตาํแหน่งงาน กบัระดบัความ

ผกูพนัทุ่มเทในงาน 

     ผูศึ้กษาไดศึ้กษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจกบัความผกูพนัทุ่มเทในงาน จึงกาํหนดใหค้วามพึงพอใจใน

งานเป็นตวัแปรอิสระ และความผกูพนัทุ่มเทในงานเป็นตวัแปรตาม ดงัแสดงในรูปท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 กรอบแนวคิดในการศึกษาความสมัพนัธ์ของความพึงพอใจในงานและความผกูพนัทุ่มเทในงาน 

ของพนกังานธนาคารออมสิน เขตขอนแก่น 1 

ความผูกพนัทุ่มเทในงาน 

1. ในงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้รู้สึกเตม็เป่ียม ไปดว้ยพลงังาน 

2. ในท่ีทาํงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีพลงัเตม็เป่ียมในการทาํงาน 

5. ขา้พเจา้มีความรู้สึกอยากไป ทาํงานในตอนเชา้ท่ีต่ืนข้ึนมา 

3. ขา้พเจา้รู้สึกกระตือรือร้นในงานท่ีทาํ 

4. ขา้พเจา้มีงานเป็นแรงบนัดาลใจ 

7. ขา้พเจา้รู้สึกภูมิใจในงาน ท่ีทาํ 

6. ขา้พเจา้รู้สึกมีความสุขเม่ือ ไดท้าํงานอยา่งขะมกัเขมน้ 

8. ขา้พเจา้รู้สึกจดจ่อใส่ใจ ในงานท่ีทาํ 

9. ขา้พเจา้รู้สึกวา่เวลา ผา่นไปอยา่งรวดเร็วในขณะ ทาํงาน 

ความผูกพนัทุ่มเทในงาน 

1. ในงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้รู้สึกเตม็เป่ียม ไปดว้ยพลงังาน 

2. ในท่ีทาํงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีพลงัเตม็เป่ียมในการทาํงาน 

5. ขา้พเจา้มีความรู้สึกอยากไป ทาํงานในตอนเชา้ท่ีต่ืนข้ึนมา 

3. ขา้พเจา้รู้สึกกระตือรือร้นในงานท่ีทาํ 

4. ขา้พเจา้มีงานเป็นแรงบนัดาลใจ 

7. ขา้พเจา้รู้สึกภูมิใจในงาน ท่ีทาํ 

6. ขา้พเจา้รู้สึกมีความสุขเม่ือ ไดท้าํงานอยา่งขะมกัเขมน้ 

8. ขา้พเจา้รู้สึกจดจ่อใส่ใจ ในงานท่ีทาํ 

9. ขา้พเจา้รู้สึกวา่เวลา ผา่นไปอยา่งรวดเร็วในขณะ ทาํงาน 

ความพงึพอใจในงาน 

1. ขา้พเจา้พบความเพลิดเพลิน ท่ีแทจ้ริงในงานของขา้พเจา้ 

2. ขา้พเจา้ชอบงานของขา้พเจา้ มากกวา่คนทัว่ไป 

3. ส่วนใหญ่ของแต่ละวนั ขา้พเจา้มีความกระตือรือร้น ในการทาํงาน 

4. ขา้พเจา้รู้สึกค่อนขา้งพอใจ พอสมควรกบังานของขา้พเจา้ ตวัแปรอิสระ 

ตวัแปรตาม 

 

อายุงาน 

ตาํแหน่งงาน 
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3. วธีิการศึกษา 

3.1 ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 

ประชากรและกลุ่มเป้าหมายท่ีใชท้าํการศึกษาคร้ังน้ีคือ พนกังานธนาคารออมสินเขตขอนแก่น 1 จาํนวนทั้งส้ิน 120

คนโดยประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

 

3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ   

ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือสอบถามข้อมูล

เบ้ืองตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ  ระดบัการศึกษา อายุการทาํงานในพนกังานธนาคารออมสินเขต

ขอนแก่น 1 และตาํแหน่งงานปัจจุบนั  มีระดบัการวดัแบบมาตรนามบญัญติั  

ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามความพึงพอใจในงานของพนักงานธนาคารออมสินเขตขอนแก่น 1 โดยใชเ้คร่ืองมือThe 

Brief Index of Affective Job Satisfaction (BIAJS) ของ Brayfield and Rothe’s (1951) ประกอบไปดว้ยคาํถาม 4 ขอ้ 

มีระดบัการวดัแบบมาตราอนัตภาคชั้น (Interval Scale) และใชม้าตราประเมินค่า  5 ระดบั ไดแ้ก่ 5 หมายถึง เห็นดว้ย

อยา่งยิ่ง4หมายถึง เห็นดว้ย3 หมายถึง ไม่แน่ใจ2 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย1 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง นาํผลคะแนนท่ี

ไดน้าํมาหาค่าเฉล่ียและจดัลาํดบัความสําคญั  โดยเกณฑใ์นการวิเคราะห์และแปรผลค่าเฉล่ียใช้จดัระดบัค่าเฉล่ีย

ออกเป็นช่วงตามความกวา้งอนัตรภาคชั้น 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามความผูกพนัทุ่มเทในการทาํงานของพนกังานธนาคารออมสินเขตขอนแก่น 1 โดยวดัตาม

แบบวดั UWES ฉบบัสั้น ประกอบดว้ยคาํถาม 9 ขอ้ 3 ดา้น มีระดบัการวดัแบบมาตราอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) 

และใชม้าตราประเมินค่า  7 ระดบั (Schaufeli and Bakker, 2006)  ไดแ้ก่6 หมายถึง สมํ่าเสมอ 5 หมายถึง บ่อยมาก 4 

หมายถึง บ่อย 3 หมายถึง บางคร้ัง 2 หมายถึง ไม่ค่อยมี 1 หมายถึง แทบจะไม่เคย 0 หมายถึง ไม่เคยเลย นาํผลคะแนน

ท่ีไดน้าํมาหาค่าเฉล่ียและจดัลาํดบัความสําคญั โดยเกณฑก์ารแปรผลค่าเฉล่ียใชจ้ดัระดบัค่าเฉล่ียออกเป็นช่วงตาม

ความกวา้งอนัตรภาคชั้น 

 

3.3สถิติและการวเิคราะห์ข้อมูล    

การศึกษาข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามความรู้สึกพึงพอใจในงาน ความรู้สึกผูกพนัทุ่มเทในงาน ของ

พนกังานธนาคารออมสินเขตขอนแก่น 1ใชส้ถิติเชิงพรรณนา แสดงค่าการแจกแจงความถ่ีและสรุปผลเป็นร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของอายุงานและตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนักบัความผูกพนัทุ่มเทในงานและ 

การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในงานกบัความผูกพนัทุ่มเทในงานของพนกังานธนาคารออมสินเขต

ขอนแก่น 1ใช้สถิติเชิงอนุมานซ่ึงไดแ้ก่การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน(Inferential Statistic) หาความแตกต่างของ

ค่าเฉล่ียโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และเปรียบเทียบเชิงซอ้นโดยใชD้uncan’s 

Multiple Range Testmultiple regression analysis, enter method 
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4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

4.1 ผลการศึกษา 

4.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   

คุณลกัษณะทัว่ไปทางดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามมีรายละเอียดดงัรูปท่ี 3การวิเคราะห์ขอ้มูล

ลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 55เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 31-40 ปี มีระดบั

การศึกษา ร้อยละ 43อยู่ในช่วงระดบัปริญญาตรี อายุงานท่ีเขา้ทาํงานกบัธนาคารออมสินเขตขอนแก่น 1 ส่วนใหญ่

ร้อยละ 35มีอายงุาน 0 - 5 ปี และตาํแหน่งงานส่วนใหญ่ คือ ตาํแหน่งพนกังานบริการลูกคา้คิดเป็นร้อยละ 27 
 

 
 

รูปที่3จาํนวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ อาย ุการศึกษา อายงุาน และ ตาํแหน่งงาน 
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     4.1.2ผลการศึกษาความพงึพอใจในงานของพนักงานธนาคารออมสิน เขตขอนแก่น 1 

    จากขอ้มูลท่ีเกบ็ไดจ้ากเคร่ืองมือการศึกษามีการแปลผลระดบัความพึงพอใจในงานทั้ง 4 ขอ้ 

ดงัแสดงในรูปท่ี 4ดงัน้ี 

 
รูปที่ 4แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปรผลของผูต้อบแบบสอบถาม  

จากรูปท่ี 4 พบวา่ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความรู้สึกของพนกังานท่ีมีต่อความพึงพอใจในงานของพนกังานธนาคาร

ออมสินเขตขอนแก่น 1 พบวา่มีค่าเฉล่ียในระดบัเห็นดว้ย ทั้ง 4 ขอ้ 

     4.1.3 ข้อมูลความรู้สึกผูกพนัทุ่มเทในการทํางานของพนักงานธนาคารออมสินเขตขอนแก่น 1 

จากขอ้มูลท่ีเกบ็ไดจ้ากเคร่ืองมือการศึกษามีการแปลผลระดบัความรู้สึกผกูพนัทุ่มเทในงานทั้ง 9 ขอ้ ดงัแสดงในรูปท่ี

5 ดงัน้ี 

 
รูปที่ 5 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปรผลของผูต้อบแบบสอบถาม 

จากรูปท่ี 5 พบว่า ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความรู้สึกผูกพนัทุ่มเทในการทาํงานของพนักงานธนาคารออมสิน เขต

ขอนแก่น 1 พบวา่มีค่าเฉล่ียในระดบับ่อยทั้ง 9 ขอ้ 

3.5 เห็นด้วย 
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4.1.4 การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแต่ละกลุ่ม โดยจาํแนกตามอายุงานและตาํแหน่งงานที่แตกต่าง

กนักบัความผูกพนัทุ่มเทในงาน 

 

จากการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียแต่ละกลุ่ม โดยจาํแนกตามอายุงานและตาํแหน่งงานท่ีแตกต่าง

กนักบัความผกูพนัทุ่มเทในงานของพนกังานธนาคารออมสิน เขตขอนแก่น 1 แสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียแต่ละกลุ่ม โดยจาํแนกตามอายงุานและตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั 

 

ปัจจยัความผูกพนัทุ่มเทในงาน 

 

อายุงาน ตาํแหน่งงาน 

0 - 5 

ปี 

6-10 

ปี 

10 ปี 

ขึน้ไป 

ผู้จดัการ 

/ผู้ช่วย 

ผู้จดัการ 

พนักงาน 

บริการ

ลูกค้า 

พนักงาน 

ธุรกจิ

สาขา 

ด้านความขยนัขันแข็งในการทาํงาน (Vigor) 

1. ในงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้รู้สึกเตม็เป่ียมไปดว้ย

พลงังาน 
4.50a 3.97a 4.20a 4.19a 4.59a 3.98a 

2. ในท่ีทาํงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีพลงัเตม็เป่ียมใน

การทาํงาน 
4.52a 3.74a 4.11ab 4.09a 4.59a 3.98a 

5. ขา้พเจา้มีความรู้สึกอยากไป ทาํงานในตอนเชา้ท่ี

ต่ืนข้ึนมา 
4.29a 3.74a 4.18a 4.06a 4.36a 3.89a 

รวมดา้นความขยนัขนัแขง็ในการทาํงาน 4.44a 3.82a 4.16a 4.11a 4.51a 3.95a 

ด้านความทุ่มเทในการทาํงาน(Dedication) 

3. ขา้พเจา้รู้สึกกระตือรือร้นในงานท่ีทาํ 3.93a 3.74a 3.86a 3.86a 4.10a 3.62a 

4. ขา้พเจา้มีงานเป็นแรงบนัดาลใจ 4.43a 3.88a 4.09a 4.14a 4.46a 3.89a 

7. ขา้พเจา้รู้สึกภูมิใจในงานท่ีทาํ 4.50a 3.65a 4.34a 4.11a 4.51a 4.00a 

รวมดา้นความขยนัขนัแขง็ในการทาํงาน 3.93a 3.81a 4.10a 4.04a 4.36a 3.84a 
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ปัจจยัความผูกพนัทุ่มเทในงาน 

 

อายุงาน ตาํแหน่งงาน 

0 - 5 

ปี 

6-10 

ปี 

10 ปี 

ขึน้ไป 

ผู้จดัการ 

/ผู้ช่วย 

ผู้จดัการ 

พนักงาน 

บริการ

ลูกค้า 

พนักงาน 

ธุรกจิ

สาขา 

ด้านความรู้สึกเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนักบังาน(Absorption) 

6. ขา้พเจา้รู้สึกมีความสุขเม่ือ ไดท้าํงานอยา่ง

ขะมกัเขมน้ 
4.48a 3.76a 4.36a 4.19a 4.46a 4.07a 

8. ขา้พเจา้รู้สึกจดจ่อใส่ใจ ในงานท่ีทาํ 4.36a 3.91a 4.11a 4.06a 4.56a 3.84a 

9. ขา้พเจา้รู้สึกวา่เวลา ผา่นไปอยา่งรวดเร็วในขณะ 

ทาํงาน 
4.10a 3.76a 3.75a 3.72a 4.31a 3.62a 

รวมดา้นความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบังาน 4.31a 3.81a 4.07a 3.99a 4.44a 3.84a 

 

*ค่าเฉล่ียท่ีมีตวัอกัษรต่างกนัแสดงวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 1 พบว่าอายุงานและตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความผูกพนัทุ่มเทในงานท่ีไม่แตกต่างกนั โดย

พบว่าพนกังานทั้ง 3 กลุ่ม มีความผูกพนัทุ่มเทในงานอยู่ในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงหมายความว่า ไม่ว่าพนกังานจะ

ทาํงานมานานแลว้ก็ตามก็ไม่มีความผูกพนัทุ่มเทในงานแตกต่างกบัผูท่ี้มีอายุงานน้อยเลย อีกทั้งพนักงานทั้ ง 3 

ตาํแหน่ง มีความผกูพนัทุ่มเทในงานอยูใ่นเกณฑเ์ดียวกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

4.1.5 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับความผูกพันทุ่มเทในงานของพนักงานธนาคาร

ออมสินเขตขอนแก่น 1 

ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกบัความผูกพนัทุ่มเทในงานของพนกังานธนาคารออมสิน

เขตขอนแก่น 1 แสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณดว้ย UWES-9 และความพึงพอใจในงาน (multiple regression 

analysis, enter method) ผลการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในงานกบัความผูกพนัทุ่มเทในงานของ

พนกังานธนาคารออมสินเขตขอนแก่น 1  
   

ความพึงพอใจ 

(ตวัแปรอิสระ) 

Vigor Dedication 

B SE β P B SE β P 

ค่าคงท่ี  
4.69 0.94   4.04 0.93   

1. ฉนัพบความเพลิดเพลิน ท่ีแทจ้ริงในงานของฉนั 
-0.14 0.22 -0.07 0.51 -0.21 0.22 -0.11 0.33 

2. ฉนัชอบงานของฉนั มากกวา่คนทัว่ไป 
0.39 0.24 0.19 0.11 0.44 0.24 0.22 0.07 

3. ส่วนใหญ่ของแต่ละวนั ฉนัมีความกระตือรือร้น 

ในการทาํงาน -0.30 0.23 -0.15 0.19 -0.20 0.23 -0.10 0.37 

4. ฉนัรู้สึกค่อนขา้งพอใจ พอสมควรกบังานของฉนั 
-0.10 0.17 -0.06 0.58 -0.03 0.17 -0.02 0.86 

R/R2/R2 (Adjusted) 0.181/0.033/-0.001 0.178/0.032/-0.002 

 

ความพึงพอใจ 

(ตวัแปรอิสระ) 

Absorption Total 

B SE β P B SE β P 

ค่าคงท่ี 
4.02 0.94   4.25 0.91   

1. ฉนัพบความเพลิดเพลิน ท่ีแทจ้ริงในงานของฉนั 
-0.14 0.22 -0.07 0.54 -0.16 0.21 -0.09 0.44 

2. ฉนัชอบงานของฉนั มากกวา่คนทัว่ไป 
0.39 0.24 0.19 0.11 0.41 0.23 0.21 0.08 

3. ส่วนใหญ่ของแต่ละวนั ฉนัมีความกระตือรือร้น 

ในการทาํงาน -0.29 0.23 -0.14 0.21 -0.26 0.22 -0.13 0.24 

4. ฉนัรู้สึกค่อนขา้งพอใจ พอสมควรกบังานของฉนั 
0.04 0.18 0.02 0.83 -0.03 0.17 -0.02 0.86 

R/R2/R2 (Adjusted) 0.172/0.03/-0.004 0.177/0.031/-0.002 

 

 จากตารางท่ี 2พบวา่ มีความพึงพอใจขอ้เดียวคือ ‘ฉนัชอบงานของฉนัมากกวา่คนทัว่ไป’ มีความสาํคญัต่อ

ดา้นความทุ่มเทในการทาํงานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

4.2. อภิปรายผล 

     จากผลการศึกษาพบว่า พนกังานธนาคารออมสิน เขตขอนแก่น 1 มีความรู้สึกผูกพนัทุ่มเทในงานอยู่ในภาพรวม

ในระดบับ่อย อายุงานท่ีแตกต่างกนัและตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อความผูกพนัทุ่มเทในงาน โดยพบว่า
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พนกังานกลุ่มท่ีมีอายุงานเยอะ จะมีความผูกพนัทุ่มเทในงาน ไม่แตกต่างจากพนกังานกลุ่มท่ีมีอายุงานนอ้ย จึงกล่าว

ไดว้่าระดบัความผูกพนัทุ่มเทในงานของพนกังานธนาคารออมสิน เขตขอนแก่น 1 ไม่ไดแ้ปรผนัตามอายุงาน ซ่ึง

หมายความว่า พนักงานท่ีมีอายุงานท่ีสูงไม่ไดมี้ผลต่อระดับความผูกพนัทุ่มเทในงาน และสําหรับพนักงานท่ีมี

ตาํแหน่งเป็นผูจ้ดัการ หรือ ผูช่้วยผูจ้ดัการ มีความผูกพนัทุ่มเทในงานไม่แตกต่างจากพนกังานธนาคาร ตาํแหน่ง

พนกังานบริการลูกคา้ พนกังานธุรกิจสาขา  ซ่ึงมีความผูกพนัทุ่มเทในงานอยู่ในเกณฑเ์ดียวกนั อย่างมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05จากผลการศึกษายงัพบวา่ความพึงพอใจในงานท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อระดบัความผูกพนัทุ่มเทในงาน

ของพนกังานซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สวย วงศร์าช (2558) ท่ีพบว่าตาํแหน่งงาน และอายงุาน มีผลต่อความ

ผูกพนัทุ่มเทในงานของพนกังาน และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของVokić and Hernaus (2015) ท่ีพบว่าผลการศึกษา

พบวา่ความพึงพอใจในงานและความผกูพนัทุ่มเทในงานมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

     ผลการศึกษาน้ีไม่ไดใ้ชก้ารสุ่มตวัอย่าง เน่ืองจากประชากรมีจาํนวนท่ีนอ้ยกว่า 200 คน ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ี

อาจไม่สามารถนาํไปใชใ้นกรณีอ่ืนได ้

 

5. สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในงานและความผูกพนัทุ่มเทในงานของพนกังานธนาคารออมสินเขตขอนแก่น 1 ผู ้

ศึกษาไดท้าํการสรุปไดด้งัน้ี 

(1) พนกังานท่ีมีความพึงพอใจในงานมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นทั้งหมด อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยทั้ง 4 ขอ้ 

(2) พนกังานท่ีมีความผูกพนัทุ่มเทในงานมีค่าเฉล่ียความผูกพนัทั้งหมด อยู่ในระดบับ่อยทั้ง 9 ขอ้โดยพิจราณาเป็น

รายขอ้พบวา่ในการทาํงานรู้สึกเตม็เป่ียมไปดว้ยพลงั อยูใ่นระดบั 4.24 มากท่ีสุดจากทุกขอ้  

(3) ผลการวิเคราะห์ระดบัความผกูพนัทุ่มเทในงานของพนกังานท่ีมีอายงุาน และตาํแหน่งงานต่างกนั พบวา่ อายงุาน

และตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความผูกพนัทุ่มเทในงานท่ีไม่แตกต่างกนั โดยพบว่าพนกังานทั้ง 3 กลุ่ม มี

ความผกูพนัทุ่มเทในงานโดยรวมอยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกนั และพนกังานทั้ง 3 ตาํแหน่ง มีความผกูพนัทุ่มเทในงานอยู่

ในเกณฑเ์ดียวกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

(4)ผลการวิเคราะห์ระดบัความสมัพนัธ์ของความพึงพอใจและความผกูพนัทุ่มเทในงานพบวา่ มีความพึงพอใจขอ้

เดียวคือ ‘ฉนัชอบงานของฉนัมากกวา่คนทัว่ไป’ มีความสาํคญัต่อดา้นความทุ่มเทในการทาํงานอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติ 

 

6.ข้อเสนอแนะ 

     6.1 ข้อเสนอแนะสําหรับองค์กร 

จากผลการศึกษาท่ีได ้พบวา่ความผกูพนัทุ่มเทของพนกังานธนาคารออมสินเขตขอนแก่น 1 ท่ีมีอายงุานและตาํแหน่ง

งานท่ีแตกต่างกนัไม่มีความต่างกนั ดงันั้น ควรวดัความพึงพอใจและความผกูพนัทุ่มเทกบัพนกังานธนาคารออมสิน

เขตอ่ืนดว้ย เพ่ือศึกษาต่อยอดในเร่ืองการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญัในการรักษาตน้ทุนของธนาคาร 
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6.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

จากผลการศึกษาท่ีไดใ้นคร้ังน้ีพบวา่พนกังานมีระดบัความรู้สึกผกูพนัทุ่มเทในงานส่วนใหญ่อยูใ่นระดบับ่อย อายุ

งานและตาํแหน่งงาน ไม่มีผลต่อความผกูพนัทุ่มเทในงานของพนกังาน  ซ่ึงผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะวา่ควรศึกษา

เพ่ิมเติมในเร่ืองของThe Job Demands-Resources model (JD-R) เพ่ือลดความเหน่ือยหน่ายในงานและปัญหาดา้น

สุขภาพ เพ่ือเสริมสร้างความผกูพนัทุ่มเทในงานท่ีจะนาํมาพฒันางานดา้นทรัพยากรมนุษยต่์อไป 
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บทคดัย่อ 
 

     การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์การรับรู้ และการเตรียมความพร้อมของประชาชนวยัทาํงาน ใน

จงัหวดักรุงเทพฯ เม่ือประเทศไทยเขา้สู่สังคมสูงวยัอย่างสมบูรณ์ และศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อการเตรียม

ความพร้อมของคนวยัทาํงานในจงัหวดักรุงเทพฯ เม่ือประเทศไทยเขา้สู่สังคมสูงวยัอย่างสมบูรณ์ เป็นการวิจยัเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแ้บบสอบถามผ่านทางออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล จากผูท่ี้อายุ

ระหวา่ง 20 – 59 ปี วยัแรงงาน อาศยัในจงัหวดักรุงเทพฯ จาํนวน 430 ผลการศึกษาพบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ

ระหวา่ง 30-39 ปี สถานภาพโสด จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 

มีรายไดต่้อเดือนมากกวา่ 50,000 บาทข้ึนไป ไม่มีรายไดจ้ากแหล่งอ่ืนๆ นอกเหนือจากเงินเดือน มีสดัส่วนหน้ีสินจาก

รายไดต่้อเดือน คือ มีหน้ีสิน นอ้ยกว่าร้อยละ 25 ของรายไดต่้อเดือน ไม่มีโรคประจาํตวั สุขภาพแข็งแรงดี ไม่มียา

ประจาํตวั และไม่เคยไดรั้บขอ้มูล หรือการอบรม เก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายงุาน ความคิดเห็น

เก่ียวกบัความพร้อมในการเขา้สู่สงัคมสูงวยั โดยภาพรวม พบว่า ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความพร้อมในการเขา้สู่

สงัคมสูงวยั โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

     สําหรับความพร้อมในการเขา้สู่สังคมสูงวยั ดา้นเศรษฐกิจและสังคม กบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และสัดส่วนของ

หน้ีสินของรายไดต่้อเดือน ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ ความพร้อมในการเขา้สู่สังคมสูงวยั ดา้นเศรษฐกิจและ

สังคม กบัท่ีมาของรายไดจ้ากแหล่งอ่ืนๆ นอกเหนือจากเงินเดือน มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 ความพร้อมในการเขา้สู่สงัคมสูงวยั ดา้นสุขภาพร่างกายและจิตใจ กบัสุขภาพ มีความแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และความพร้อมในการเขา้สู่สังคมสูงวยั ดา้นสภาพแวดลอ้มความเป็นอยู่ในการ

ดาํรงชีวิต กบัการเคยไดรั้บขอ้มูล หรือการอบรม เก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายงุาน มีความแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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Abstract 

 

     This study to the objective is to of How to Prepare Working Age People in Bangkok Province for Coming to 

"Complete Aged Society" in Thailand and to study the causal factors affecting to Prepare Working Age People in 

Bangkok Province for Coming to "Complete Aged Society" in Thailand.  This research is quantitative research 

using online questionnaires as a tool for data collection from 430 people aged 20 - 59 years who are labor forces in 

the province of Bangkok. The result: indicated that Most of them are female, age between 30-39 years old, single, 

bachelor's degree or equivalent, occupation of private company employees, monthly income of more than 50,000 

baht or more, no income from other sources, besides salary.  The proportion of debt from monthly income is less 

than 25% of monthly income, no congenital disease good health, no drug and never received information or training 

on preparation for retirement, Opinions about the readiness to enter the aging society as a whole found that the level 

of opinions about readiness to enter the aging society.  The overall picture is at a high level. 

     For readiness to enter the aging society economic and social aspects with an average monthly income and the 

proportion of debt of monthly income.  There is no statistical difference.  Readiness to enter the aging society 

economic and social aspects with the source of income from other sources besides salary.  There is a significant 

difference at 0.05.  To enter the aging society in terms of physical and mental health and health, there is a significant 

difference at the level of 0.05 and to enter the aging society in the environment, living in life and having received 

information or training about preparing for retirement there is a significant difference at the 0.01 

 

Keywords: Aged Society, Aging Society 
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1. บทนํา 

 

     จากรายงานสถานการณ์ผูสู้งอายไุทยประจาํปี 2560 ของมูลนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาผูสู้งอายไุทย (มส.ผส.) ระบุ

วา่ ประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548 คาดประมาณวา่ ใน

ปี 2564 ประเทศไทยจะเขา้สู่ “สงัคมสูงอายอุยา่งสมบูรณ์” เม่ือประชากรอาย ุ60 ปีข้ึนไป จาํนวนประมาณ 14.4 ลา้น

คน หรือมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และคาดประมาณว่า ในปี 2574 ประเทศไทยจะเขา้สู่ 

“สังคมสูงอายุระดบัสุดยอด” เม่ือประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไป มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด ซ่ึง

ปัญหาดงักล่าวน้ีจะส่งผลกระทบกบัคนวยั 40 ถึง 50 ปี ในปัจจุบนั ท่ีกาํลงัจะเป็นผูสู้งอายใุนอนาคต ดงันั้นคนไทยจึง

ควรเร่งวางแผน และเตรียมการณ์รองรับสถานการณ์สังคมสูงวยัระดบัสุดยอดท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึนในอีก 10 กว่าปี

ขา้งหนา้น้ี  

    จารีย ์ป่ินทอง และคณะ, 2561 ไดส้รุปไวว้า่ ในปัจจุบนัรัฐบาลมองเห็นปัญหาระบบสวสัดิการท่ีไม่รองรับกลุ่มวยั

ทาํงาน 37 ลา้นคน จึงจดัตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมให้คนวยัทาํงานออมต่อเน่ืองตั้งแต่วยัหนุ่มสาว

จนถึงวยัเกษียณ เพ่ือช่วยเหลือตนเองเม่ือสูงอายุ เพราะอาจไม่สามารถคาดหวงัให้ลูกหลานมาเล้ียงดูตนเองได ้มี

ขอ้มูลงานวิจยัของธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า คนไทยจะลดการทาํงาน หรือ เลิกการทาํงานเม่ืออายุ 45 ปีข้ึน

ไป โดยส่วนมากเป็นเพศหญิงท่ีตอ้งการอยูบ่า้นเพ่ือดูแลผูสู้งอายแุละลูกหลาน ประกอบกบัมีความสามารถในการใช้

แรงกายลดลงเพราะไม่มีการพฒันาทกัษะแรงงานให้สูงข้ึน สําหรับคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุในปัจจุบนั พบว่า                 

มีเพียง ร้อยละ 5 เท่านั้นท่ีมีสุขภาพแขง็แรง ปราศจากโรคประจาํตวั อีก ร้อยละ 95 มีโรคประจาํตวั เช่น โรคความดนั

โลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคขอ้เข่าเส่ือม ผูป่้วยติดเตียง เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัมีขอ้มูลพบว่าผูสู้งอายุมกัจะประสบ

อุบติัเหตุภายในบา้นหรือสถานท่ีท่ีผูสู้งอายุไปทาํกิจกรรมเป็นประจาํ ซ่ึงส่วนใหญ่มกัเขา้ใจว่า สาเหตุเกิดจากปัญหา

สภาพร่างกายของผูสู้งอายุเอง แต่กลบัมีข้อมูลสถิติพบว่า กว่าร้อยละ 75 ของอุบัติเหตุเหล่านั้นมาจากปัญหา

สภาพแวดลอ้มท่ีไม่ปลอดภยั ไม่เหมาะสม เช่น พ้ืนล่ืน ทางเดินขรุขระ มีส่ิงกีดขวาง ไม่มีราวจบัในหอ้งนํ้า บนัไดสูง

ชนั ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้ค่าใชจ่้ายในการปรับสภาพแวดลอ้มใหป้ลอดภยั ถูกกว่าค่ารักษาพยาบาลผูสู้งอายุท่ีหก

ลม้ หรือพิการหลายเท่า โดยสาเหตุหลกัของการล่ืนลม้ในผูสู้งอาย ุคือ  

1. สาเหตุทางกาย จากความเส่ือมของร่างกายและความเจบ็ป่วย  

2. สาเหตุจากส่ิงแวดลอ้ม เช่น พ้ืนเปียก/ล่ืน พ้ืนผิวขรุขระ ระดบัพ้ืนไม่สมํ่าเสมอ แสงสว่างไม่เพียงพอ อุปกรณ์ของ

ใช้ไม่มัน่คงชาํรุด ใช้อุปกรณ์ช่วยเดินไม่เหมาะสม ฯลฯ ซ่ึงเป็นสาเหตุสําคญัของการเกิดอุบติัเหตุ โดยสามารถ

ป้องกนัไดแ้ละใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีอยู่อาศยั รวมทั้งอุปกรณ์ในชีวิตประจาํวนั เช่น ราวจบั

ทางลาด บนัได โถสุขภณัฑ ์สวิทช์ไฟฟ้า ปลัก๊ไฟฟ้า ลูกบิดประตู มือจบัประตู กลอนประตู พ้ืน การใชสี้ ฯลฯ ควร

ปรับเปล่ียนใหเ้หมาะสมเพ่ือการใชชี้วิตประจาํวนัท่ีสะดวกและปลอดภยัสาํหรับผูสู้งอายุ โดยเร่ิมตั้งแต่ท่ีบา้น เป็น

ศูนยร์วมท่ีสาํคญัของทุกคนในครอบครัว และผูสู้งอายใุชชี้วิตส่วนใหญ่อยูท่ี่บา้น การปรับปรุงบา้นนั้นไม่จาํเป็นตอ้ง

ทาํการปรับเปล่ียนทั้ งหลัง เน่ืองจากพฤติกรรมการปฏิบัติกิจวตัรประจาํวนัของผูสู้งอายุจะใช้พ้ืนท่ีซํ้ าๆ เช่น 

หอ้งนอน หอ้งครัว หอ้งนํ้า หอ้งสว้ม ชานหนา้บา้น เป็นตน้ ดงันั้นอาจปรับเปล่ียนเฉพาะพ้ืนท่ีบริเวณดงักล่าวใหง่้าย

และสะดวกต่อการใชง้านของผูสู้งอาย ุท่ีสาํคญัควรปรับปรุงพ้ืนท่ีท่ีมกัเกิดอุบติัเหตุล่ืนหกลม้ของผูสู้งอายเุป็นประจาํ 

คือ หอ้งนํ้าและบนัได  
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     การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัผูสู้งอายุไม่เพียงจะแสดงถึงความเอาใจใส่ต่อผูสู้งอายุในบา้นแลว้ ยงั

สามารถนาํแนวคิดการจดัสภาพแวดลอ้มหรือส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีเหมาะสมและปลอดภยัไปปรับปรุงในพ้ืนท่ี

สาธารณะซ่ึงมีผูสู้งอายุมาใชป้ระโยชน์เป็นจาํนวนมาก เช่น วดั สวนสาธารณะ อาคารอเนกประสงค ์ศูนยก์ารเรียนรู้ 

ตลาด สถานท่ีราชการ เป็นตน้ 

     จากการท่ีประเทศไทยกาํลงักา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ การเตรียมความพร้อมตั้งแต่ท่ีบา้น จนถึงชุมชน เพ่ือให้

ผูสู้งอายุอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม ลดอุปสรรคหรือขอ้จาํกดัในการใชง้าน ทาํใหผู้สู้งอายุมีความสามารถใน

การใชชี้วิตประจาํวนัดว้ยตนเองอย่างปลอดภยัมีความมัน่ใจในการเคล่ือนไหว ลดการพ่ึงพา รวมทั้งส่งเสริมให้

ผูสู้งอายุสามารถใชชี้วิต หรือประกอบกิจกรรมทั้งในบา้น และนอกบา้น อย่างปลอดภยั มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมี

ความสุข หากเรามองผูสู้งอายุว่าไม่ใช่ภาระ แต่เป็นผูเ้ช่ียวชาญชีวิต เป็นคลงัปัญญา คลงัประสบการณ์ เป็นพลงัใน

การขบัเคล่ือนสังคมในการดูแลตนเองและผูอ่ื้น สังคมควรส่งเสริมใหมี้การวางระบบสุขภาพ ใหค้นไทยมีสุขภาพดี 

ยาวนาน มีช่วง เวลาการเจ็บป่วยก่อนเสียชีวิตสั้นลง มีการปรับสภาพแวดลอ้มท่ีอยู่อาศยัใหดี้ข้ึนเหมาะสมกบัสภาพ

ร่างกายผูสู้งอายุ สร้างระบบการออมและการทาํงานใหเ้ป็นหลกัประกนัเพียงพอต่อการใชชี้วิตอย่างเป็นสุขในยาม

ชรา ตลอดจนปลูกจิตสาํนึกให้ชุมชน และสถาบนัในชุมชมร่วมมือกนัสร้างระบบรองรับสังคมสูงวยั หากคนไทย

ช่วยกนั กจ็ะสามารถรับมือกบัสถานการณ์สูงวยัได ้เหมือนดงัเช่นหลายๆประเทศ ท่ีพฒันาปรับตวัเขา้สู่สงัคมสูงอายุ

แลว้ (สาํนกัอนามยัส่ิงแวดลอ้ม กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข, 2558) 

     วตัถุประสงคข์องงานวิจยั 

1. เพ่ือวิเคราะห์การรับรู้ และการเตรียมความพร้อมของประชาชนวยัทาํงาน ในจงัหวดักรุงเทพฯ เม่ือประเทศไทยเขา้

สู่สงัคมสูงวยัอยา่งสมบูรณ์  

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมของคนวยัทาํงานในจงัหวดักรุงเทพฯ เม่ือประเทศไทย

เขา้สู่สงัคมสูงวยัอยา่งสมบูรณ์ 

     ประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บ 

1. เพ่ือสาํรวจขอ้มูลความมัน่คงทางการเงิน หลกัประกนัรายได ้และการวางแผนคุณภาพชีวิตเม่ือยามชรา เป็นส่วน

หน่ึงของการประเมินความเหล่ือมลํ้าทางสงัคมในอนาคต 

2. เพ่ือสร้างความตระหนกัในการเตรียมตนเองใหมี้สุขภาวะดี พร้อมสาํหรับการเขา้สู่วยัผูสู้งอายใุนอนาคต 

3. เพ่ือสาํรวจทศันคติในการเตรียมปรับสภาพแวดลอ้มภายในบา้นใหเ้หมาะกบัการอยูอ่าศยั เม่ือเขา้สู่วยัผูสู้งอาย ุ

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 การอ้างองิในเน้ือหา 

 

     วยัสูงอาย ุเป็นวยัสุดทา้ยของชีวิต เป็นวยัท่ีควรไดรั้บการดูแลช่วยเหลือ ประคบัประคองจากครอบครัว และสงัคม 

โดยในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงดา้นวิถีการดาํเนินชีวิต เช่น การเปล่ียนจากการอยูก่นัเป็นครอบครัวใหญ่ มีคน

หลายรุ่นอาศยัอยูร่่วมกนัในครอบครัวเดียว คือ ปู่-ยา่, ตา-ยาย, พ่อ-แม่, ลูก-หลาน จนเปล่ียนมาเป็นครอบครัวเลก็ มีแค่

สองรุ่นอาศยัอยูร่่วมกนัในครอบครัว คือ พ่อ-แม่-ลูก เท่านั้น ส่งผลใหเ้ป็นสาเหตุหน่ึง ท่ีทาํใหรู้ปแบบการดูแล
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ผูสู้งอายยุคุใหม่ไดเ้ร่ิมข้ึน และมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมในอดีต (Wiles, Leibing, Guberman, Reeve, & Allen, 

2012) 

     แนวปฏิบติัทางธุรกิจกบัผูสู้งอาย ุ (Business Guidance on Older Persons, 2562) เป็นการศึกษาหลกัการและ

แนวทางดา้นผูสู้งอายแุละแรงงานผูสู้งอายทุั้งในระดบัสากลและในประเทศไทย การประมวลขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั

หลกัการและแนวทางดา้นผูสู้งอาย ุ และแรงงานผูสู้งอายใุนระดบัสากล ทาํใหเ้ห็นแนวโนม้ของอุตสาหกรรม

ทางดา้นการดูแลผูสู้งอาย ุจะเปล่ียนแปลงไปจากอดีต  

     รัฐบาลมุ่งหวงัใหผู้สู้งอายมีุความเป็นอยูท่ี่ดีครบทั้ง 4 มิติ คือ สุขภาพ เศรษฐกิจ สงัคม และสภาพแวดลอ้ม เพ่ือ

ร่วมกนัสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีใหก้บัผูสู้งอาย ุ คู่ขนานไปกบัการเตรียมความพร้อมผูท่ี้อยูใ่นวยัทาํงาน วยัเดก็และ

เยาวชนใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ และความตระหนกัในการเตรียมตวัเพ่ือเขา้สู่วยัผูใ้หญ่ และวยัสูงอายใุนอนาคต ได้

อยา่งมีหลกัประกนัท่ีมัน่คง ทั้งทางดา้นรายไดก้ารออม การมีสุขภาพท่ีดี มีท่ีอยูอ่าศยัท่ีเหมาะสมปลอดภยั ตลอดจนมี

ระบบการดูแลระยะยาวเม่ือยามสูงวยั เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายดงักล่าว การดาํเนินการตอ้งอาศยัความร่วมมือจาก 

หน่วยงานราชการอ่ืน ๆ รวมถึง ภาคเอกชน สถาบนัการศึกษา และภาคประชาสงัคม เพ่ือขบัเคล่ือนการดาํเนินงาน

ดา้นผูสู้งอายขุองประเทศไทยใหค้รบทั้ง 4 มิติ โดยมี 3 เป้าหมายหลกั คือ 1. ผูสู้งอายมีุความมัน่คงทางเศรษฐกิจและ

สงัคม 2. ผูสู้งอายมีุสุขภาวะท่ีดี 3. สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการดาํรงชีวิตของคนทุกกลุ่มในสังคม (กรมกิจการ

ผูสู้งอาย,ุ 2559)  

     Lusardi & Mitchell, 2011 ศึกษาหวัขอ้ Financial literacy around the world ผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่ ยงัมีการ

ขาดความรู้ทางการเงินในกลุ่มประชากรโดยทัว่ไป ทั้งท่ีมีการพฒันาและเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ผูห้ญิงมีความรู้

นอ้ยกวา่ผูช้าย คนแก่มีความรู้ทางการเงินนอ้ยกวา่คนวยักลางคน และคนท่ีมีการศึกษาระดบัสูงจะมีความรู้ทาง

การเงินเพ่ิมข้ึน ส่ิงสาํคญัท่ีสุดคือ ความรู้ทางการเงินมีแนวโนม้ในการวางแผนสาํหรับการเกษียณอาย ุ 

     Pender, 2011 ไดคิ้ดทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพ เป็นทฤษฎีท่ีไดรั้บการพฒันาจากทฤษฎีทางสงัคม และมีการ

ศึกษาวิจยัมาอยา่งเป็นระบบ โดยเฉพาะดา้นการส่งเสริมการออกกาํลงักาย การสร้างแบบแผนการดาํเนินชีวิต ทฤษฎี

น้ีมองคนอยา่งเป็นองคร์วม ใหค้วามสาํคญักบับริบทท่ีเก่ียวขอ้ง จึงเป็นทฤษฎีท่ีเหมาะสมในการนาํมาประยกุตเ์ป็น

แนวทางการดูแลสุขภาพแบบองคร์วม เพ่ือการมีสุขภาวะท่ีดีต่อไป 

     Tanner, Tilse, & De Jonge, 2008 ศึกษาหวัขอ้ Restoring and Sustaining Home: The Impact of Home 

Modifications on the Meaning of Home for Older People พบวา่การปรับเปล่ียนรูปแบบภายในบา้นเป็นวิธีการ

ป้องกนัปัญหาในการดาํเนินชีวิต และเพ่ิมความสะดวกสบายใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุ บา้นเป็นสถานท่ีส่วนบุคคลและสงัคม 

การปรับปรุงความปลอดภยัและความสะดวกสบายสาํหรับผูสู้งอายท่ีุบา้นจึงเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีสังคมควรช่วยกนัดูแล 

 

กรอบแนวคิดการวิจยั 

     จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดส้รุปเป็นประเดน็เพ่ือกาํหนดเป็นตวัแปรท่ีจะใชศึ้กษาในการ

กาํหนดกรอบแนวคิดการวิจยั ดงัน้ี 
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แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

3. วธีิการศึกษา 

 

     การศึกษาเร่ือง การศึกษาการเตรียมความพร้อมของคนวยัทาํงานในจงัหวดักรุงเทพฯ เม่ือประเทศไทยเขา้สู่สงัคม

สูงวยัอยา่งสมบูรณ์ เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบของการสาํรวจขอ้มูล (Survey) โดย

ใชแ้บบสอบถามผา่นทางออนไลนเ์ป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูล ใชก้ารทดสอบสมมติฐานโดยวิเคราะห์ขอ้มูลทาง

สถิติ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (One Way ANOVA) การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis)  

     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูท่ี้อายรุะหวา่ง 20 – 59 ปี วยัแรงงาน อาศยัในจงัหวดักรุงเทพฯ จาํนวนรวม 

5,579,100 ราย (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2556: 37) โดยคาํนวณขนาดของ

กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัเชิงปริมาณ  เพ่ือนาํไปสู่การเป็นตวัแทนของประชากรท่ีใกลเ้คียงท่ีสุด ทุกสูตรใหจ้าํนวนขั้น

ตํ่า สูตรในการคาํนวณขนาดตวัอยา่งท่ีนิยมใช ้เม่ือทราบประชากรท่ีแน่นอน คือ สูตรของ Yamanae Taro (Yamane, 

1973)  

 

𝑛𝑛 = 𝑁𝑁
1+𝑁𝑁𝑁𝑁2

  

 

(1) 

ดา้นเศรษฐกิจ  

และ สงัคม 

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

- ท่ีมาของรายไดจ้ากแหล่งอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากเงินเดือน 

- สดัส่วนหน้ีสินของรายได ้

ต่อเดือน  

ดา้นสุขภาพ

ร่างกายและจิตใจ 
สุขภาพ 

ดา้น

สภาพแวดลอ้ม 

ความเป็นอยู่ 

ในการดาํรงชีวิต 

การเคยไดรั้บขอ้มูล หรือการ

อบรม เก่ียวกบัการเตรียมความ

พร้อมเพ่ือเกษียยณอายงุาน 

ความพร้อม 

ในการเข้าสู่สังคมสูงวยั  
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สมการท่ี (1) แสดงการคาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัเชิงปริมาณ   

เม่ือแทนค่าตามสูตรจึงสรุปไดว้า่ ขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวิจยัน้ี อยา่งนอ้ยควรเท่ากบั 400 คน  

 

     การเกบ็ขอ้มูลสาํหรับงานวิจยัน้ี ใชก้ารเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามออนไลน ์โดยใช ้กเูก้ิลฟอร์ม (Google Form) 

เป็นเคร่ืองมือในการสร้างแบบสอบถาม และกระจายแบบสอบถามผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมต่างๆ เช่น เฟซบุ๊ก 

(Facebook) ไลน ์(Line) และจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (Email) โดยเร่ิมสาํรวจในช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 จนถึง 

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 และมีการนาํร่องเกบ็ขอ้มูล (Pilot Test) ก่อนการเกบ็ขอ้มูลจริง 

     การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีนาํมาใช้ ประกอบดว้ย 1. การวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติพรรณนา (Descriptive 

Statistics) สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ใชค่้าความถ่ี (Frequency) และ ค่าร้อยละ 

(Percentage) สําหรับการวิเคราะห์ความพร้อมในการเขา้สู่สังคมสูงวยั ใชค่้าเฉล่ีย (Mean) และ ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 2. การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติอนุมาน (Inference Statistics) ใช้การวิเคราะห์ค่า

ความแปรปรวน (One Way ANOVA) และ การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) (มนตรี, 

2557) โดยค่าสถิติท่ีใชท้ดสอบ ANOVA คือ F-Test จะเห็นว่าเป็นการทดสอบโดยรวม (Over all test) ซ่ึงเป็นการ

ทดสอบวา่จะมีค่าเฉล่ียแตกต่างกนัหรือไม่  ถา้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (Significant)  กจ็ะบอกเพียงว่ามี

ค่าเฉล่ียอยา่งนอ้ย  1  คู่ท่ีมีค่าแตกต่างกนั แต่จะไม่บอกวา่เป็นคู่ใด  ซ่ึงจะตอ้งทาํการทดสอบหลงัการวิเคราะห์  (Post  

hoc  test) โดยวิธีการเปรียบเทียบพหุคูณ  (Multiple  comparison) ค่าสถิติท่ีใชวิ้เคราะห์ความแปรปรวนระหวา่งกลุ่ม 

H0 : การกระจายของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกนั sig ≥ 0.05 

H1 : การกระจายของแต่ละกลุ่มแตกต่างกนั   sig < 0.05 

ถา้ sig. < 0.05 แสดงวา่แต่ละกลุ่มแตกต่างกนั กจ็ะใชก้ารเปรียบเทียบเชิงซอ้นดว้ยวิธี Least Square Difference 

(LSD) หรือ Fisher’s Least Significant Difference เป็นเทคนิคท่ี R.A. Fisher ไดพ้ฒันาข้ึนหรือเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย

ประชากรคร้ังละหลายคู่ วา่คู่ใดแตกต่าง โดยใชสู้ตร 

LSD   =  t1-∝/2 

สมการท่ี (2) แสดงการคาํนวณการเปรียบเทียบเชิงซอ้นดว้ยวิธี Least Square Difference 

ค่า MSE  ไดจ้ากการคาํนวนหาค่าความแปรปรวน One Way ANOVA มีขั้นตอนดงัน้ี 

1. คาํนวณค่า LSD 

2. คาํนวณความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย  -  

3. นาํค่า -   เปรียบเทียบกบั ค่า LSD 

 3.1 ถา้ ค่า - > ค่า LSD แสดงวา่ µ1 ≠  µ2 

 3.2 ถา้ ค่า - ≤ ค่า LSD แสดงวา่ µ1 =  µ2 

 

 

 

(2) 
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4. สรุปผลการศึกษาและอภิปราย 

 

สรุปผลการศึกษา  

ส่วนที่ 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

     ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.40 มีอายุระหว่าง 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.60 

สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 50.50 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 51.60 ประกอบ

อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 54.70 มีรายไดต่้อเดือนมากกวา่ 50,000 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 32.30 

ไม่มีรายไดจ้ากแหล่งอ่ืนๆ นอกเหนือจากเงินเดือน คิดเป็นร้อยละ 48.80 มีสัดส่วนหน้ีสินจากรายไดต่้อเดือน คือ มี

หน้ีสิน นอ้ยกว่าร้อยละ 25 ของรายไดต่้อเดือน คิดเป็นร้อยละ 38.10 ไม่มีโรคประจาํตวั สุขภาพแข็งแรงดี ไม่มียา

ประจาํตวั คิดเป็นร้อยละ 60.00 และไม่เคยไดรั้บขอ้มูล หรือการอบรม เก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุ

งาน คิดเป็นร้อยละ 60.90 

ส่วนที่ 2  ความพร้อมในการเขา้สู่สงัคมสูงวยั 

     ความคิดเห็นเก่ียวกบัความพร้อมในการเขา้สู่สังคมสูงวยั โดยภาพรวม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความ

คิดเห็นเก่ียวกบัความพร้อมในการเขา้สู่สังคมสูงวยั โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงเร่ืองท่ีผูต้อบแบบสอบถามมี

ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ในลาํดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจและสงัคม รองลงมา คือ ดา้นสุขภาพกายและ

จิตใจ และดา้นสภาพแวดลอ้มความเป็นอยูใ่นการดาํรงชีวิต  

ส่วนที่ 3  การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ความมัน่คงดา้นเศรษฐกิจสงัคม มีผลต่อการดาํเนินชีวิตของประชาชนหลงัวยัเกษียณ 

     1.1 ความพร้อมในการเขา้สู่สงัคมสูงวยั ดา้นเศรษฐกิจและสงัคม กบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

     ความพร้อมในการเขา้สู่สังคมสูงวยั ดา้นเศรษฐกิจและสังคม กบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ของผูต้อบแบบสอบถาม 

ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ เป็นการปฏิเสธสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้

     1.2 ดา้นเศรษฐกิจและสงัคม กบัท่ีมาของรายไดจ้ากแหล่งอ่ืนๆ นอกเหนือจากเงินเดือน 

      ความพร้อมในการเขา้สู่สังคมสูงวยั ดา้นเศรษฐกิจและสังคม กบัท่ีมาของรายไดจ้ากแหล่งอ่ืนๆ นอกเหนือจาก

เงินเดือน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือทาํการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ ดว้ย

การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่  Least Significant Difference (LSD) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มท่ีไม่มีท่ีมาของ

รายไดจ้ากแหล่งอ่ืนๆ นอกเหนือจากเงินเดือน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความพร้อมในการเขา้สู่สังคมสูงวยั ดา้น

เศรษฐกิจและสงัคม ท่ีแตกต่างกบักลุ่มผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดจ้ากการลงทุน เช่น เงินปันผล ดอกเบ้ียธนาคาร 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เป็นการยอมรับสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้

     1.3 ความพร้อมในการเขา้สู่สงัคมสูงวยั ดา้นเศรษฐกิจและสงัคม กบัสดัส่วนหน้ีสินของรายไดต่้อเดือน 

      ความพร้อมในการเขา้สู่สังคมสูงวยั ดา้นเศรษฐกิจและสังคม กบัสัดส่วนหน้ีสินของรายไดต่้อเดือน ไม่มีความ

แตกต่างกนัทางสถิติ เป็นการปฏิเสธสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้เม่ือทาํการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ความพร้อมใน

การเขา้สู่สังคมสูงวยั ดา้นเศรษฐกิจและสังคม กบัรายไดต่้อเดือน ท่ีมาของรายไดจ้ากแหล่งอ่ืนๆ นอกเหนือจาก

เงินเดือน และสัดส่วนหน้ีสินของรายไดต่้อเดือน มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงกบักลุ่มตวัแปรอิสระ อย่างมีนยัสาํคญั

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 1192



ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยตวัแปรท่ีสามารถทาํนายความพร้อมในการเขา้สู่สงัคมสูงวยั ดา้นเศรษฐกิจและสังคม คือ 

ท่ีมาของรายไดจ้ากแหล่งอ่ืนๆ นอกเหนือจากเงินเดือน 

สมมติฐานท่ี 2 ความมัน่คงทางดา้นสุขภาพกายและจิตใจ มีผลต่อการมีสุขภาวะดีของประชาชน 

     2.1 ความพร้อมในการเขา้สู่สงัคมสูงวยั ดา้นสุขภาพร่างกายและจิตใจ กบัสุขภาพ 

     ความพร้อมในการเขา้สู่สงัคมสูงวยั ดา้นสุขภาพร่างกายและจิตใจ กบัสุขภาพ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือทาํการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ ดว้ยการทดสอบ LSD พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่ม

ท่ีไม่มีโรคประจาํตวั สุขภาพแข็งแรงดี ไม่มียาประจาํตวั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความพร้อมในการเขา้สู่สังคมสูงวยั 

ดา้นสุขภาพร่างกายและจิตใจ ท่ีแตกต่างกบักลุ่มผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีโรคประจาํตวั เจ็บป่วยบา้งเลก็นอ้ย ไม่มียา

ประจาํตวั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เป็นการยอมรับสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้เม่ือทาํการวิเคราะห์ถดถอย

พหุคูณ พบว่า ความพร้อมในการเขา้สู่สังคมสูงวยั ดา้นสุขภาพร่างกายและจิตใจ กบัสุขภาพ มีความสัมพนัธ์เชิง

เสน้ตรงกบักลุ่มตวัแปรอิสระ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยตวัแปรท่ีสามารถทาํนายความพร้อมในการ

เขา้สู่สงัคมสูงวยั ดา้นสุขภาพร่างกายและจิตใจ คือ สุขภาพ 

สมมติฐานท่ี 3 การเคยไดรั้บขอ้มูล หรือการอบรม เก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุงาน มีผลต่อ

สภาพแวดลอ้มความเป็นอยูใ่นการดาํรงชีวิต 

     3.1 ความพร้อมในการเขา้สู่สังคมสูงวยั ดา้นสภาพแวดลอ้มความเป็นอยู่ในการดาํรงชีวิต กบัการเคยไดรั้บขอ้มูล 

หรือการอบรม เก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายงุาน 

     ความพร้อมในการเขา้สู่สังคมสูงวยั ดา้นสภาพแวดลอ้มความเป็นอยู่ในการดาํรงชีวิต กบัการเคยไดรั้บขอ้มูล 

หรือการอบรม เก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุงาน พบว่า ความพร้อมในการเขา้สู่สังคมสูงวยั ดา้น

สภาพแวดลอ้มความเป็นอยู่ในการดาํรงชีวิต กบัการเคยไดรั้บขอ้มูล หรือการอบรม เก่ียวกบัการเตรียมความพร้อม

เพ่ือเกษียณอายุงาน ของผูต้อบแบบสอบถาม มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือทาํการ

วิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ ดว้ยการทดสอบ LSD พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มท่ีไม่เคยไดรั้บขอ้มูล มีความ

คิดเห็นเก่ียวกบัความพร้อมในการเขา้สู่สังคมสูงวยั ดา้นสภาพแวดลอ้มความเป็นอยู่ในการดาํรงชีวิต ท่ีแตกต่างกบั

กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยไดรั้บขอ้มูลหรือการอบรมจากสถานท่ีทาํงาน และเคยไดรั้บขอ้มูลหรือการอบรมโดย

การศึกษาดว้ยตนเอง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เป็นการยอมรับสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้เม่ือทาํการวิเคราะห์

ถดถอยพหุคูณ พบว่า ความพร้อมในการเขา้สู่สงัคมสูงวยั ดา้นสภาพ แวดลอ้มความเป็นอยูใ่นการดาํรงชีวิต กบัการ

เคยไดรั้บขอ้มูล หรือการอบรม เก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุงาน มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงกบั

กลุ่มตวัแปรอิสระ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยตวัแปรท่ีสามารถทาํนายความพร้อมในการเขา้สู่สังคม

สูงวยั ดา้นสภาพ แวดลอ้มความเป็นอยู่ในการดาํรงชีวิต คือ การเคยไดรั้บขอ้มูล หรือการอบรม เก่ียวกบัการเตรียม

ความพร้อมเพ่ือเกษียณอายงุาน 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

สมมติฐานท่ี 1 ความมัน่คงดา้นเศรษฐกิจสงัคม มีผลต่อการดาํเนินชีวิตของประชาชนหลงัวยัเกษียณ 

     ความพร้อมในการเขา้สู่สังคมสูงวยั ดา้นเศรษฐกิจและสังคม กบัท่ีมาของรายไดจ้ากแหล่งอ่ืนๆ นอกเหนือจาก

เงินเดือน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือทาํการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ ดว้ย
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การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่  Least Significant Difference (LSD) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มท่ีไม่มีท่ีมาของ

รายไดจ้ากแหล่งอ่ืนๆ นอกเหนือจากเงินเดือน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความพร้อมในการเขา้สู่สังคมสูงวยั ดา้น

เศรษฐกิจและสงัคม ท่ีแตกต่างกบักลุ่มผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดจ้ากการลงทุน เช่น เงินปันผล ดอกเบ้ียธนาคาร 

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เป็นการยอมรับสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีความ

ตอ้งการของผูสู้งอาย ุ(Wiles, Leibing, Guberman, Reeve, & Allen, 2012) ท่ีกล่าววา่ ผูสู้งอายมีุความตอ้งการทางดา้น

สงัคมและเศรษฐกิจ ท่ีตอ้งการการประกนัรายได ้และการประกนัความชราภาพในเร่ืองของรายได ้และยงัสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ Bloom, Canning, & Graham, 2003 ท่ีกล่าวว่า ผูสู้งอายุมีแนวโนม้ท่ีจะขยายเวลาการเกษียณอายุซ่ึง

จะช่วยเพ่ิมรายไดแ้ละสร้างอตัราการออมท่ีสูงข้ึนในหมู่เยาวชน แต่นาํไปสู่การมีผลคลุมเครือมากข้ึนเพราะพวกเขา

สามารถทาํใหชี้วิตการทาํงานยาวนานข้ึนและเล่ือนออกไปได ้ผลท่ีไดจ้ากการเพ่ิมข้ึนของอายขุยัเฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึนแสดง

ใหเ้ห็นถึงอตัราการออมท่ีสูงข้ึน ในแง่ของรูปแบบของเราผลการออมเกิดข้ึนเน่ืองจากผลกระทบของอายุการใชง้าน

ท่ีเพ่ิมข้ึนของรายไดก้ารเกษียณอายุมีค่าเกินกวา่จะส่งผลดีต่อสุขภาพท่ีดีข้ึนในระยะเวลาการทาํงานท่ีตอ้งการและทาํ

ให้ความตอ้งการเงินเกษียณเพ่ิมข้ึน แบบจาํลองของเราคาดการณ์การเพ่ิมข้ึนเม่ืออายุขยัเฉล่ียเพ่ิมข้ึน แต่การเพ่ิมน้ี

เป็นการชัว่คราวและชดเชยดว้ยอตัราการพ่ึงพาผูสู้งอายท่ีุเพ่ิมข้ึนตามอายุของคน คาดการณ์ว่าเม่ือโครงสร้างอายถึุง

จุดสมดุล ควรเป็นศูนยใ์นทางปฏิบติัเงินฝากออมทรัพยมี์แนวโนม้ท่ีจะไดรั้บอิทธิพลอย่างมากจากการจดัโครงสร้าง

ทางการเงิน เช่นการออกกฎหมายเก่ียวกบัเกษียณอาย ุและบทบญัญติัดา้นความมัน่คงทางสงัคม  

สมมติฐานท่ี 2 ความมัน่คงทางดา้นสุขภาพกายและจิตใจ มีผลต่อการมีสุขภาวะดีของประชาชน 

     ความพร้อมในการเขา้สู่สงัคมสูงวยั ดา้นสุขภาพร่างกายและจิตใจ กบัสุขภาพ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือทาํการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ ดว้ยการทดสอบ LSD พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่ม

ท่ีไม่มีโรคประจาํตวั สุขภาพแข็งแรงดี ไม่มียาประจาํตวั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความพร้อมในการเขา้สู่สังคมสูงวยั 

ดา้นสุขภาพร่างกายและจิตใจ ท่ีแตกต่างกบักลุ่มผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีโรคประจาํตวั เจ็บป่วยบา้งเลก็นอ้ย ไม่มียา

ประจาํตวั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เป็นการยอมรับสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

Pender, 2011 ท่ีไดท้าํการคิดคน้ แบบจาํลองการส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Model) โดยเป็นแนวคิดทฤษฎี

ท่ีใชใ้นการอธิบายและทาํนายพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ และมีการนาํมาประยุกตใ์ชอ้ยา่งแพร่หลาย โดยมีปัจจยั

สาํคญั ไดแ้ก่ บุคคล (person) ส่ิงแวดลอ้ม (environment) การพยาบาล (nursing) สุขภาพ (health) และ ความเจบ็ป่วย 

(Illnesses) และกล่าวว่า สุขภาพ (Health) หมายถึง ภาวะสุขภาพในระดบัสูงของบุคคลในทิศทางบวก โดยมนุษยมี์

ความสามารถในการกาํหนดเป้าหมายในการดูแลตนเอง เพ่ือรักษาความสมบูรณ์ของร่างกาย และปรับตวัใหเ้ขา้กบั

กบัสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง สุขภาพเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูสู้งอายุมีความตอ้งการเพ่ือ

สร้างความมัน่คงทางดา้นสุขภาพกายและจิตใจ 

สมมติฐานท่ี 3 การเคยไดรั้บขอ้มูล หรือการอบรม เก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุงาน มีผลต่อ

สภาพแวดลอ้มความเป็นอยูใ่นการดาํรงชีวิต 

     ความพร้อมในการเขา้สู่สังคมสูงวยั ดา้นสภาพแวดลอ้มความเป็นอยู่ในการดาํรงชีวิต กบัการเคยไดรั้บขอ้มูล 

หรือการอบรม เก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุงาน พบว่า ความพร้อมในการเขา้สู่สังคมสูงวยั ดา้น

สภาพแวดลอ้มความเป็นอยู่ในการดาํรงชีวิต กบัการเคยไดรั้บขอ้มูล หรือการอบรม เก่ียวกบัการเตรียมความพร้อม

เพ่ือเกษียณอายุงาน ของผูต้อบแบบสอบถาม มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือทาํการ
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วิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ ดว้ยการทดสอบ LSD พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มท่ีไม่เคยไดรั้บขอ้มูล มีความ

คิดเห็นเก่ียวกบัความพร้อมในการเขา้สู่สังคมสูงวยั ดา้นสภาพแวดลอ้มความเป็นอยู่ในการดาํรงชีวิต ท่ีแตกต่างกบั

กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยไดรั้บขอ้มูลหรือการอบรมจากสถานท่ีทาํงาน และเคยไดรั้บขอ้มูลหรือการอบรมโดย

การศึกษาดว้ยตนเอง อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เป็นการยอมรับสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจัยของ Tanner, Tilse, & De Jonge, 2008 ท่ีศึกษาถึง Restoring and Sustaining Home: The Impact of Home 

Modifications on the Meaning of Home for Older People เพ่ือศึกษาความสาํคญัของสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นประโยชน์

ในบา้นท่ีประสบความสาํเร็จวยัชรา ไดรั้บการยอมรับอย่างดีในการปรับเปล่ียนรูปแบบในบา้นเป็นวิธีการป้องกนั

ปัญหาในการดาํเนินชีวิต และเพ่ิมความสะดวกสบายให้แก่ผูสู้งอายุ การปรับเปล่ียนบา้นและการปฏิบติัส่วนใหญ่

มุ่งเน้นไปท่ีสภาพแวดล้อมท่ีบ้าน เป็นพ้ืนท่ีทางกายภาพท่ีจะปฏิบัติงาน และผลกระทบของการปรับเปล่ียน

ความสามารถและการทาํงาน เช่นเดียวกบัการปรับปรุงความปลอดภยัและความสะดวกสบายสาํหรับผูสู้งอายท่ีุบา้น  

     การอภิปรายผลการศึกษาเพ่ือนาํไปประยุกตใ์ช ้ในภาพรวมพบว่า ดา้นความมัน่คง ดา้นเศรษฐกิจสังคม มีผลต่อ

การดาํเนินชีวิตของประชาชนหลงัวยัเกษียณ ความมัน่คงทางดา้นสุขภาพกายและจิตใจ มีผลต่อการมีสุขภาวะดีของ

ประชาชน และ การเคยไดรั้บขอ้มูล หรือการอบรม เก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุงาน มีผลต่อ

สภาพแวดลอ้มความเป็นอยู่ในการดาํรงชีวิต โดยสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ในการศึกษาในการวิเคราะห์การรับรู้ 

และศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมของคนวยัทาํงานในจงัหวดักรุงเทพฯ เม่ือประเทศไทย

เขา้สู่สังคมสูงวยัอย่างสมบูรณ์ นอกจากน้ี การศึกษายงัสอดคลอ้งกบั แนวคิดของสํานกัอนามยัส่ิงแวดลอ้ม กรม

อนามยั กระทรวงสาธารณสุข, 2558 ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ จากการท่ีประเทศไทย กาํลงักา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุการเตรียม

ความพร้อมตั้งแต่ท่ีบา้น จนถึงชุมชน เพ่ือใหผู้สู้งอายุอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม ลดอุปสรรคหรือขอ้จาํกดัใน

การใชง้าน ทาํให้ผูสู้งอายุมีความสามารถในการใชชี้วิตประจาํวนัดว้ยตนเองอย่างปลอดภยั มีความมัน่ใจในการ

เคล่ือนไหว ลดการพ่ึงพา รวมทั้งส่งเสริมใหผู้สู้งอายสุามารถใชชี้วิต หรือประกอบกิจกรรมทั้งในบา้น และนอกบา้น 

อยา่งปลอดภยั มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีความสุข  

     หากเรามองผูสู้งอายุว่าไม่ใช่ภาระ แต่เป็นผูเ้ช่ียวชาญชีวิต เป็นคลงัปัญญา คลงัประสบการณ์ เป็นพลงัในการ

ขบัเคล่ือนสังคมในการดูแลตนเองและผูอ่ื้น สังคมควรส่งเสริมใหมี้การวางระบบสุขภาพ ให้คนไทยมีสุขภาพดี 

ยาวนาน มีช่วงเวลาการเจ็บป่วยก่อนเสียชีวิตสั้นลง มีการปรับสภาพแวดลอ้มท่ีอยู่อาศยัใหดี้ข้ึน เหมาะสมกบัสภาพ

ร่างกายผูสู้งอายุ สร้างระบบการออมและการทาํงาน ใหเ้ป็นหลกัประกนัเพียงพอต่อการใชชี้วิตอย่างเป็นสุขในยาม

ชรา ตลอดจนปลูกจิตสาํนึกให้ชุมชน และสถาบนัในชุมชมร่วมมือกนัสร้างระบบรองรับสังคมสูงวยั หากคนไทย

ช่วยกนัโดยเร่ิมตน้ง่ายๆ จากตนเองและครอบครัวของเราก่อน ก็จะสามารถรับมือกบัสถานการณ์สูงวยัได ้เหมือน

ดงัเช่นหลายๆ ประเทศ ท่ีพฒันาจนสามารถปรับตวัเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายไุดอ้ยา่งมัน่คงเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการวจิยั 

     การศึกษาเร่ือง การศึกษาการเตรียมความพร้อมของคนวยัทาํงานในจงัหวดักรุงเทพฯ เม่ือประเทศไทยเขา้สู่สังคม

สูงวยัอยา่งสมบูรณ์ คร้ังน้ี มีขอ้เสนอแนะท่ีไดรั้บจากการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
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1. ควรจดัการอบรม หรือจดักิจกรรมให้มีส่วนร่วมเก่ียวกบัการเพ่ิมรายไดใ้ห้กบัตนเอง เช่น การให้คาํแนะนาํใน

การลงุทนในตลาดหลกัทรัพย ์การลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาล รวมทั้งการเตรียมอาชีพเสริม เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายไดใ้ห้

วยัทาํงานไดเ้ตรียมพร้อมเม่ือเขา้สูงสงัคมสูงวยัต่อไป 

2. มีการจูงใจ รณรงคก์ล่าวถึงโทษของการด่ืมแอลกอฮอล ์และสูบบุหร่ี ไม่ไดเ้ป็นส่ิงจาํเป็นในการเขา้สังคม การมี

ปริมาณการด่ืม และสูบบุหร่ี หรือละเลิกได ้ลว้นแต่เป็นส่ิงดีสาํหรับสุขภาพร่างกายของบุคคลนั้น ในอนาคตเม่ือมี

ความสูงวยัข้ึนต่อไป 

3. ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการใชผ้ลิตภณัฑ ์“ท่ีเป็นมิตร กบั ผูสู้งอาย”ุ และทาํการศึกษาการบริหารของหน่วยราชการต่างๆ 

ท่ีมีการช่วยเหลือผูสู้งวยั เพ่ือเตรียมความพร้อมเม่ือเขา้สู่สงัคมสูงวนัไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

     ผูท่ี้มีความสนใจท่ีจะทาํการศึกษา เก่ียวกบัคุณภาพชีวิตและการเตรียมความพร้อม ควรทาํการศึกษารูปแบบของ

การวิจยัในเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก ซ่ึงอาจทาํให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความหลากหลาย น่าสนใจ และเป็น

ประโยชนต่์อหน่วยงานหรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งต่อไป 
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ปัจจยัที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นธุรกจิธนาคารขนาดกลางและขนาดเลก็ 

Factors affecting the stock price of medium and small bank  

 

เยาวนาฏ เหลีย่มเจริญ1 และนงนภสั แก้วพลอย2 

Yaowanat Leamcharoen and Nongnapad Kaewploy  

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุน้ธุรกิจธนาคารขนาดกลางและขนาด

เลก็ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยปัจจยัท่ีนาํมาพิจารณาในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ ผลิตภณัฑม์วลรวม

ของประเทศ (GDP) อตัราเงินเฟ้อ (IR) ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ (CPI) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐ (Ex) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (FIX12) ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย (SET Index) และดชันีราคาหุ้นหมวดธุรกิจธนาคาร (SET Bank) ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลในระดบัทุติยภูมิ 

รายเดือนตั้งแต่ มกราคม 2555 ถึง ธนัวาคม 2561 รวมเป็นระยะเวลา 84 เดือน โดยวิธีการสร้างสมการถดถอย

แบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares: OLS) จาก

ผลการศึกษาพบว่า อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาหุน้ธุรกิจธนาคารขนาดกลางและขนาดเลก็ แต่ดชันีราคาผูบ้ริโภค

ภายในประเทศ อตัราเงินเฟ้อ และดชันีราคาหุ้นหมวดธุรกิจธนาคาร เป็นปัจจยัท่ีมีไม่มีผลต่อราคาหุ้นธุรกิจ

ธนาคารขนาดกลางและขนาดเลก็ 

 

 

คาํสาํคัญ: ราคาหุ้น, ธนาคารขนาดกลาง, ธนาคารขนาดเลก็ 
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Abstract 

The purpose of this research was to study the factors that affect the stock price in the medium and small 

bank in the Stock Exchange of Thailand.  The factors used in this research are Consumer Price Index (CPI) , 

Inflation Rate (IR), Exchange Rate (Ex), Fixed Deposit Rate 12 months (FIX12), Stock Exchange in Thailand 

(SET Index) and Stock Exchange in bank sector (SET Bank). By using monthly secondary data from January 

2012 to December 2018, 84 months in total. Multiple Linear Regressions with Ordinary Least Squares (OLS) 

is used to analyze the data.  The results of the research found that Stock Exchange in Thailand (SET Index) 

affecting the securities stock price of the banking sector with the same relationship.  Exchange Rate (Ex) and 

Fixed Deposit Rate 12 months (FIX12)  affecting the securities stock price of the banking sector with the 

opposite relationship. It was found that Consumer Price Index (CPI), Inflation Rate (IR) and Stock Exchange 

in bank sector (SET Bank) not affecting the securities stock price of the medium and small bank. 

 

Key word: Stock price, Medium bank, Small bank 

 

1. บทนํา 

 

     จากปัญหาอตัราดอกเบ้ียนโยบายท่ีกาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยถูกกาํหนดอยู่ท่ีร้อยละ 1.5 ต่อปี ทาํ

ให้การลงทุนในการออมเงินกบัธนาคารพาณิชยน์้อยลง เน่ืองจากไดรั้บผลตอบแทนท่ีค่อนขา้งตํ่า ทาํให้นัก

ลงทุนตอ้งทาํการมองแหล่งลงทุนจากทางเลือกอ่ืน โดยการเลือกรูปแบบในการลงทุนข้ึนอยู่กบัความตอ้งการ

ของแต่ละบุคคลวา่ตอ้งการเลือกรูปแบบการลงทุนแบบไหน เพราะรูปแบบของการลงทุนจะแตกต่างกนัในดา้น

ของความเส่ียง และผลตอบแทน นกัลงทุนท่ีสนใจท่ีจะลงทุนในการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ะไดรั้บผลตอบแทน

จากเงินปันผลและส่วนต่างของราคา ราคาหลกัทรัพยม์กัจะมีความผนัผวนตามภาวะของตลาดหลกัทรัพย ์โดย

ปัจจยัท่ีเป็นตวัทาํใหร้าคาหลกัทรัพยเ์กิดการเปล่ียนแปลงมาจาก ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม และผลการ

ดาํเนินงานของบริษทั ทาํใหเ้ป็นการลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูง แต่ปัจจยัเหล่าน้ีก็ไม่ไดท้าํใหร้าคาของหลกัทรัพย์

เกิดการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนัเสมอไป โดยหลกัทรัพยใ์นบางอุตสาหกรรมอาจจะไดรั้บผลกระทบ

จากการเปล่ียนแปลงอย่างมาก ในขณะท่ีบางอุตสาหกรรมอาจจะไดรั้บผลกระทบเพียงเล็กนอ้ย รวมทั้งตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยยงัเป็นศูนยก์ลางของแหล่งระดมเงินทุนท่ีสําคญัในระบบเศรษฐกิจของประเทศ
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ไทย เน่ืองจากดชันีการลงทุนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตวัช้ีวดัในการวดัความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ 

     หลกัทรัพยห์มวดธุรกิจธนาคารเป็นอีกหมวดธุรกิจท่ีไดรั้บความสนใจจากนกัลงทุนเป็นอย่างมากเน่ืองจาก

ธุรกิจธนาคารมีอิทธิพลต่อระบบเศรษฐกิจของไทย ทั้งในดา้นการออมเงิน การใหสิ้นเช่ือ และการเงินระหว่าง

ประเทศ ซ่ึงทาํใหธุ้รกิจธนาคารมีการขยายตวัท่ีเพ่ิมข้ึน ทั้งในดา้นของทรัพยสิ์น ผลการดาํเนินงาน รวมทั้งการ

จ่ายเงินปันผลให้กบันักลงทุน โดยธนาคารพาณิชยท่ี์มีการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ ธนาคารขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยทาํการเลือกศึกษา

ธนาคารขนาดกลางและขนาดเลก็ เน่ืองจากนกัลงทุนจะใหค้วามสนใจท่ีจะเลือกลงทุนในธนาคารขนาดใหญ่ จึง

ตอ้งการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นธุรกิจธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก และเพ่ือให้นกัลงทุน

สามารถนาํขอ้มูลของปัจจยัท่ีมีผลมาใชใ้นการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจธนาคาร 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

การวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคเน้นการวิเคราะห์ และพยากรณ์แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจในอนาคตทั้ ง

แนวโนม้ระยะสั้น ทั้งเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจโลก (ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน, 2560 : 

243) ซ่ึงในการวิเคราะห์เศรษฐกิจรวมไปถึงวฏัจักรธุรกิจ นโยบายการเงิน นโยบายการคลงั และนโยบาย

เศรษฐกิจอ่ืนๆ ของรัฐบาล โดยมีงานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์

จากผลการศึกษาของอธิพชัร์ โรจนวฒิุฐิติคุณ (2554) และนนัทกา แซ่เฮง (2559) แสดงใหเ้ห็นวา่ผลิตภณัฑม์วล

รวมภายในประเทศมีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงการท่ีมีผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศสูง 

จะส่งผลให้คนในประเทศต้องการสินค้าและบริการท่ีสูงข้ึน ทาํให้ราคาหุ้นสูงข้ึน จากผลการศึกษาของ            

ฐิติวชัร์ รวีพรสุรัชต ์(2551) สุจิตตา พ่ึงแรง (2553) ศิวรักษ ์แสงวีระศิริ (2557) และนนัทกา แซ่เฮง (2559) แสดง

ใหเ้ห็นว่าอตัราเงินเฟ้อ และดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศมีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

โดยเม่ืออตัราเงินเฟ้อมีการเปล่ียนแปลงท่ีสูงข้ึน ทาํใหอ้าํนาจในการซ้ือลดลง ส่งผลใหร้าคาหุ้นลดลง จากผล

การศึกษาของสุวพิชญ ์บรรลือฤทธ์ิ (2554) แสดงใหเ้ห็นวา่อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํมีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์

แต่มีผลในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงขดัแยง้กบัแนวคิดท่ีบอกว่าถา้หากอตัราดอกเบ้ียมีการปรับตวัสูงข้ึน จะส่งผลให้

อตัราดอกเบ้ียของเงินฝากมีการปรับตวัสูงข้ึน ทาํให้ความตอ้งการท่ีจะลงทุนในตราสารทุนลดลง จากผล

การศึกษาของฐิติวชัร์ รวีพรสุรัชต ์(2551) สุจิตตา พ่ึงแรง (2553) และวลัภา สุภาพรรค (2557) แสดงใหเ้ห็นว่า
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ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) มีผลต่อราคาหลกัทรัพย์ในทิศทางเดียวกัน 

เน่ืองจากเป็นดชันีท่ีสะทอ้นการเคล่ือนไหวของราคาหุน้ทั้งหมด ดงันั้นเม่ือดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงในทิศทางใดทิศทางหน่ึง จะส่งผลใหร้าคาหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไปในทิศทาง

เดียวกนั ภาวะของเศรษฐกิจจะส่งผลต่อราคาหลกัทรัพย ์แต่ก็ไม่ทุกอุตสาหกรรมท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงไปใน

ทิศทางเดียวกนักบัสภาพเศรษฐกิจ เพราะบางอุตสาหกรรมอาจเกิดการเปล่ียนแปลงเพียงเลก็นอ้ย ในขณะท่ีบาง

อุตสาหกรรมเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งมาก 

     ความเส่ียงจากการลงทุน โดยศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน (2560) กล่าวว่า ปัจจยัท่ีสาํคญัในการ

พิจารณาตดัสินใจลงทุนประการหน่ึง คือ ความเส่ียงจากการลงทุน ซ่ึงจะเป็นโอกาสหรือความเป็นไปไดท่ี้ผู ้

ลงทุนจะไม่ได้รับผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงัไว ้ดังนั้นหากการลงทุนใดท่ีมีความไม่แน่นอนของอตัรา

ผลตอบแทนสูงก็จะส่งผลให้การลงทุนนั้นมีความเส่ียงมากข้ึน โดยความเส่ียงในการลงทุนแบ่งออกไดเ้ป็น 2 

ประเภท คือ ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากปัจจยัมหภาค (Macro Factors) และความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากปัจจยัจุลภาค 

(Micro Factors หรือ Unsystematic Risk) ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากปัจจยัมหภาค (Macro Factors) จะเป็นความ

เส่ียงท่ีผูล้งทุนไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้และไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ซ่ึงเป็นผลกระทบจากภาวะ

แวดลอ้มภายนอก เช่น ความเส่ียงจากการมีอาํนาจในการซ้ือลดลง ความเส่ียงท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางการเมือง 

ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (Exchange Risk) จากผล

การศึกษาของสุวพิชญ ์บรรลือฤทธ์ิ (2554) ศิวรักษ ์แสงวีระศิริ (2557) และนนัทกา แซ่เฮง (2559) แสดงใหเ้ห็น

ว่าอตัราแลกเปล่ียนมีผลต่อราคาหลกัทรัพยใ์นทิศทางเดียวกนั เน่ืองจากเม่ืออตัราแลกเปล่ียนสูงข้ึน เศรษฐกิจ

เกิดการชะลอตวั กาํลงัซ้ือลดลง ส่งผลใหร้าคาหุน้ลดลง ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากปัจจยัจุลภาค เช่น ความเส่ียงท่ี

เกิดจากอุตสาหกรรมนั้นๆ เป็นตน้ 

 

3. วธีิการศึกษา 

 

ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นหมวดธุรกิจธนาคาร เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยทาํการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากการคน้ควา้ขอ้มูลในระดบัทุติยภูมิรายเดือน โดยใชข้อ้มูลอนุกรมเวลาแบบตดัขวางทางยาว 

(Panel Data) จาํนวน 84 เดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม 2555 ถึง ธนัวาคม 2561 ปัจจยัท่ีนาํมาศึกษา ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์

มวลรวมของประเทศ อตัราเงินเฟ้อ ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และดชันีราคาหุน้

หมวดธุรกิจธนาคาร โดยเลือกทาํการศึกษา 6 ธนาคาร ท่ีเป็นธุรกิจธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก ไดแ้ก่ 
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TISCO, TCAP, KKP, LHFG, TMB และ CIMBT ดว้ยวิธีการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) ในรูปแบบสมการดงัน้ี  

 

Y = α + β1GDP + β2IR + β3CPI + β4Ex + β5FIX12 + β6SET + β7Bank + ε 

 

กาํหนดให ้

  Y คือ ค่าของตวัแปรตาม 

  α คือ ค่าคงท่ีของสมการถดถอย 

  β คือ ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอย 
  ε คือ ค่าความคลาดเคล่ือน 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

ผลการวิเคราะห์ท่ีนาํเสนอจะหาสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยการทดสอบปัญหา Multicollinearity ดว้ยการ

ทาํ Correlation Matrix หลงัจากนั้นจึงทาํการ Run Regressions เพ่ือหาความสัมพนัธ์และความน่าเช่ือถือทาง

สถิติของสมการถดถอยเชิงซอ้น โดยพิจารณาจากค่าต่างๆ เช่น ค่านยัสาํคญัทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป

ทางสถิติ และทาํการทดสอบปัญหา Autocorrelation และ ปัญหา Heteroscedasticity นาํผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ 

มาทาํการทดสอบทางสมมติฐานทางสถิติ โดยผลการทดสอบสมมติฐานจะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์

ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตามท่ีมีความเหมาะสมตามคุณสมบติัทางสถิติมากท่ีสุด 

     จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่าข้อมูลท่ีได้จากการทดสอบ Correlation Matrix พบว่าตัวแปรอิสระมี

ความสัมพนัธ์เกิน ± 0.8 ไดแ้ก่ GDP และ FIX12 ซ่ึงถือว่าเกิดปัญหา Multicollinearity ดงันั้นจึงทาํการตัดตวั

แปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนั โดยพิจารณาจากค่าสถิติ VIF ท่ีสูงท่ีสุดออก ซ่ึงทาํการตวัแปร GDP และ SET ออก 

เน่ืองจากมีค่าสถิติ VIF สูงสุดเท่ากบั 7.8170 และ 15.9800 ตามลาํดบั (ตารางท่ี 2) 
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ตารางที ่1 ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระ (Correlation Matrix) 

  

ตวัแปร GDP IR CPI Ex FIX12 SET BANK 

GDP 1.0000 -0.2750 0.7599 0.4131 -0.8123 0.7696 0.1974 

IR -0.2750 1.0000 -0.2754 -0.2617 0.2659 -0.2381 -0.2810 

CPI 0.7599 -0.2754 1.0000 0.3873 -0.7127 0.7868 0.4297 

Ex 0.4131 -0.2617 0.3873 1.0000 -0.6347 0.0390 -0.3449 

FIX12 -0.8123 0.2659 -0.7127 -0.6347 1.0000 -0.6247 -0.0922 

SET 0.7696 -0.2381 0.7868 0.0390 -0.6247 1.0000 0.7043 

BANK 0.1974 -0.2810 0.4297 -0.3449 -0.0922 0.7043 1.0000 

 

ตารางที ่2 ค่าสถิติ Variance Inflation Factors (VIF) 

 

ตวัแปร VIF 

GDP 7.8170 

IR 1.4730 

CPI 4.0130 

Ex 3.2910 

FIX12 5.2460 

SET 15.9800 

BANK 6.5240 

      

     โดยนาํตวัแปรทั้ง 5 ตวัแปร ท่ีผ่านการทดสอบปัญหา Multicollinearity ทาํการทดสอบวิธีการวิเคราะห์แบบ 

Pooled OLS ซ่ึงได้ค่า P-Value เท่ากับ 0.0186 และเม่ือทาํการทดสอบ Panel Diagnostics จะได้ค่า P-Value 

เท่ากบั 0.0000 ดงันั้นจึงทาํการปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 : ขอ้มูลท่ีไดจ้ากวิธีการวิเคราะห์แบบ Pooled OLS 
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เพียงพอ โดยทาํการยอมรับสมมติฐานรอง Ha : ขอ้มูลท่ีไดจ้ากวิธีการวิเคราะห์แบบ Pooled OLS ไม่เพียงพอ จึง

ควรใชวิ้ธีการวิเคราะห์แบบ Fixed effect โดยไดส้มการจากการวิเคราะห์แบบ Fixed effect ดงัน้ี 

 

Price = 124.00 + 0.6841IR + 0.1278CPI - 2.79001Ex - 11.1718FIX12 + 0.0059BANK + ε 

 (0.0040***)    (0.6662)    (0.7627)  (0.0000***)     (0.0000***)        (0.5832) 

หมายเหตุ ค่าในวงเลบ็ หมายถึง ค่า P-Value 

 

     จากขอ้มูลสามารถสรุปไดว้่า การใชส้ถิติทดสอบ F-test ในการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของทั้งสมการ ผล

การคาํนวณจะไดค่้า P-Value (F) = 0.0000 ซ่ึงค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ีคาํนวณไดน้ั้นนอ้ยกว่า 0.05 จึงส่งผลให้

ปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 : ไม่มีตวัแปรอิสระตวัใดท่ีมีผลต่อราคาหุน้ธุรกิจธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก 

หลงัจากนั้นจะทดสอบ t-test เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ โดยตวัแปรตาม คือ 

ราคาหุ้นธุรกิจธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก และตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ ดชันีราคาผูบ้ริโภค

ภายในประเทศ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน และดชันี

ราคาหุน้หมวดธุรกิจธนาคาร โดยพบว่ามีตวัแปรอิสระ 2 ตวัแปร ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุน้ธุรกิจธนาคาร

ขนาดกลางและขนาดเลก็ ไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 

12 เดือน  

 

5. สรุปผลการศึกษา 

 

     จากการศึกษาพบว่ามีตวัแปรอิสระ 2 ตวัแปรท่ีเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นธุรกิจธนาคารขนาดกลางและ

ขนาดเลก็ คือ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (Ex) เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุน้ธุรกิจธนาคารขนาด

กลางและขนาดเล็กท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกันข้าม เน่ืองจากอตัรา

แลกเปล่ียนท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ส่งผลให้เศรษฐกิจเกิดการชะลอตวัลง เพราะนกัลงทุนต่างชาติเขา้มาลงทุนน้อยลง 

สินคา้ท่ีนาํเขา้และบริการมีราคาสูงข้ึน ทาํใหก้าํลงัซ้ือของผูบ้ริโภคลดลง เม่ือกาํลงัในการซ้ือลดลง จึงส่งผลให้

ราคาหุน้เกิดลดลงไปดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุวพิชญ ์บรรลือฤทธ์ิ (2554) และนนัทกา แซ่เอง 

(2559) แต่ไม่สอดคลอ้งกับผลการศึกษาของวลัภา สุภาพรรค (2557) ท่ีพบว่าอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐ (Ex) มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 
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     อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (FIX12) เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นธุรกิจธนาคารขนาดกลางและ

ขนาดเลก็ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจาํของธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก มีอตัราการปรับลดลงเพ่ือกระตุน้ให้เกิดการใชจ่้าย ส่งผลให้

เศรษฐกิจโตมากข้ึน เม่ืออตัราดอกเบ้ียมีการปรับลดลงจะทาํให้นกัลงทุนเลือกท่ีจะไปลงทุนในสินทรัพยอ่ื์น 

เป็นผลให้การลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์น่าสนใจท่ีจะลงทุนมากข้ึน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ      

สุจิตตรา พ่ึงแรง (2553) ท่ีพบวา่อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 

     ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคระห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุน้หมวดธุรกิจธนาคาร ซ่ึงจากผลการศึกษา

พบวา่ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (Ex) และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (FIX12) จะมี

ผลต่อราคาหุน้ธุรกิจธนาคารขนาดกลางและขนาดเลก็ โดยช่วงเวลาท่ีนาํมาศึกษาเป็นช่วงท่ีภาวะเศรษฐกิจท่ีการ

เปล่ียนแปลง จึงอาจส่งผลใหช่้วงท่ีทาํการศึกษาแตกต่างจากช่วงเวลาอ่ืนได ้เพ่ือช่วยใหน้กัลงทุนนาํขอ้มูลมาใช้

ในการตดัสินใจก่อนการลงทุน ดงันั้นนกัลงทุนควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมขอ้มูลดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัภายใน

บริษทั เช่น อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุน้ทางบญัชี ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ดอกเบ้ียคา้งรับ ปริมาณ

เงินให้กูย้ืมและลูกหน้ี เงินปันผลเป็นตน้ ในส่วนปัจจยัทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ เช่น ดชันีค่าเงินบาท ดชันีความ

เช่ือมัน่ทางธุรกิจ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน เป็นตน้ เพ่ือใชใ้นการประกอบการตดัสินใจ รวมทั้งทาํการเพ่ิม

จาํนวนชุดขอ้มูล และทาํการวิเคราะห์ธนาคารขนาดใหญ่เขา้ไปดว้ย 
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ความพงึพอใจในงานและความยดึมั่นผูกพนัในงานของพนักงาน 

บริษทั โตโยต้าจนัทบุรี (1972) จาํกดั 
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Ranida Pitikitkasem and Tipvanna Ngarmsak 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจในงาน 2) เพ่ือศึกษาระดบัความยึดมัน่ผูกพนัในงาน 3) 

เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของตาํแหน่งงาน และอายุงานท่ีแตกต่างกนักบัความพึงพอใจและความยึดมัน่

ผูกพนัในงานของพนักงาน 4) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของความพึงพอใจในงานและความยึดผูกพนัในงาน ของ

พนกังานบริษทั โตโยตา้จนัทบุรี (1972) จาํกดั โดยใชแ้บบสอบถามกบัพนกังานจาํนวน 169 คน วดัความพึงพอใจ

ในการทาํงาน 8 ขอ้ และวดัความยึดมัน่ผูกพนัในงานใช ้UWES-9 ขอ้ ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผลการศึกษาพบวา่ 

ความพึงพอใจในงานของพนักงานอยู่ในระดบัเห็นดว้ย ความยึดมัน่ผูกพนัในงานโดยรวมอยู่ในระดบับ่อยมาก 

พนกังานท่ีมีตาํแหน่งงาน และอายุงานท่ีต่างกนัมีความพึงพอใจในงาน และความยึดมัน่ผูกพนัในงานต่างกนั อีกทั้ง

ความพึงพอใจในงานมีความสัมพนัธ์กบัความยึดมัน่ผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทั โตโยตา้จนัทบุรี (1972) 

จาํกดั  

คาํสาํคัญ : ความพึงพอใจในงาน ความยึดมัน่ผูกพันในงาน พนักงานบริษัท โตโยต้าจันทบรีุ (1972) จาํกัด  

 
 

Abstract 

This study aimed to investigate satisfaction level of job satisfaction and work engagement of the employees in 

Toyota Chanthaburi (1972). To compare the different between job position and years of service in relation to their 

job satisfaction and work engagement. And to investigate the relationship of job satisfaction and work engagement. 

The questionnaires were used with 169 staffs with 8 items of job satisfaction and UWES-9 to measured work 

engagement. Results found that, 'agree' were used to describes job satisfaction and work engagement are 'Very 

often'. The data also reveal that there is a difference between job position and years of service towards job 

satisfaction and work engagement and job satisfaction had a significantly influenced on the work engagement. 
 

Keywords: Job Satisfaction, Work Engagement, Toyota Chanthaburi (1972) Staffs 
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 บุคลากรเป็นพลงัขบัเคล่ือนท่ีสําคญัอย่างยิ่งต่อองคก์ร ซ่ึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความสําคญัต่อความสําเร็จในการ

ขบัเคล่ือนองค์กรไปสู่การพฒันาอย่างย ัง่ยืน และเพ่ือป้องกนัพนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถลาออกจากงาน ซ่ึง

ปัจจุบนัองคก์รหลายองคก์รไดป้ระสบปัญหาการลาออกบ่อยคร้ัง ทาํใหเ้กิดผลเสียต่อองคก์รเป็นอย่างมากอาจกล่าว

ไดว้่าการท่ีบุคลากรตดัสินใจลาออก ทาํใหอ้งคก์รตอ้งสูญเสียทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่า และมีความรู้ความสามารถ

ไป ย่อมทาํให้องค์กรเสียงบประมาณในหลายได ้ไม่ว่าจะเป็นการสรรหา ฝึกอบรม และพฒันาบุคลากร รวมทั้ง

ผลเสียจากการขาดงาน และการปฏิบติังานไดไ้ม่เต็มความสามารถ ทาํให้งานลา้ชา้ ทั้งน้ีบริษทั โตโยตา้จนัทบุรี 

(1972) จาํกดั จึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งมีมาตรการในการรักษาและสร้างแรงจูงใจใหพ้นกังาน ใหมี้ความพึงพอใจ เกิด

ความยึดมัน่ผูกพนั และรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบังาน ตลอดจนทุ่มเทความรู้ ความสามารถ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลใหแ้ก่องค์กร โดยพนกังานท่ีมีความพึงพอใจในงานและความยึดมัน่ผูกพนัในงานจะส่งผลบวกให้แก่

องคก์ร และนาํองคก์รไปสู่ความสาํเร็จ (Abraham, 2012) ทั้งน้ีผูศึ้กษาไดเ้ลง็เห็นถึงความสาํคญัของบุคลากรท่ีไม่อาจ

มองขา้มได ้และเป็นบทบาทหนา้ท่ีสําคญัท่ีบริษทัจะตอ้งดาํเนินการ และเพ่ือให้ผูบ้ริหารไดน้าํผลการศึกษาไป

ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดการพฒันา และสร้างความสมดุลในการทาํงานร่วมกนัของ ผูศึ้กษาสนใจท่ีจะศึกษาระดบัความพึง

พอใจ และระดบัความยึดมัน่ผูกพนัในงานของพนกังาน และเปรียบเทียบความแตกต่างของตาํแหน่งงาน และอายุ

งานท่ีแตกต่างกนักบัความพึงพอใจและความยึดมัน่ผูกพนัในงาน และศึกษาความสัมพนัธ์ของความพึงพอใจในงาน 

และความยึดมัน่ผกูพนัในงานของพนกังานบริษทั โตโยตา้จนัทบุรี (1972) จาํกดั  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ทฤษฎแีละแนวคิดความพงึพอใจในงาน (Job Satisfaction) 

 Azeem (2010) ไดอ้ธิบายว่าผูท่ี้ใหค้วามหมายความพึงพอใจในงานท่ีมีผูอ้า้งถึงกนัทัว่ไป คือ Luthans ในปี ค.ศ.

1985 ไดก้ล่าวไวว้่า ความพึงพอใจในงานเป็นความรู้สึก และสภาวะทางอารมณ์ดา้นบวกท่ีพนกังานไดรั้บจากงานท่ี

ทาํ ซ่ึงเกิดจากการประเมินงาน หรือประสบการณ์การทาํงานของคนๆหน่ึง และเป็นผลมาจากการรับรู้ของพนกังาน

วา่งานของพวกเขามอบส่ิงเหล่านั้นไดดี้เพียงใด  

 Abraham (2012) ไดก้ล่าวไวว้่า ความพึงพอใจในงาน คือระดบัของความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่องานโดย

ผา่นปัจจยัต่างๆ รวมถึงความพร้อมของการทาํงานเป็นทีม การติดตามงานของผูบ้งัคบับญัชา และทศันคติส่วนบุคคล 

อีกทั้งความพึงพอใจในงานไดถู้กกาํหนดใหเ้ป็นวิธีท่ีพนกังานสามารถพฒันาการรับรู้เก่ียวกบังาน และระดบัความ

พึงพอใจในงาน กล่าวคือยิ่งสภาพแวดลอ้มในการทาํงานตรงต่อความตอ้งการและค่านิยมของพนกังานมากเท่าใด 

พนกังานกจ็ะมีความพึงพอใจมากเท่านั้น 

 Rosser (2008) ไดก้ล่าวไวว้่า ความพึงพอใจในงานของพนักงาน เป็นความรู้สึกเชิงบวกท่ีมีต่องานท่ีได้รับ

มอบหมาย เป็นความรู้สึกท่ีช่วยกระตุน้และผลกัดนัใหพ้นกังานปฏิบติังานใหส้าํเร็จลุล่วง โดยองคก์รควรมุ่งเนน้ไป

ท่ีการสร้างขวญัและกาํลงัใจท่ีดีของพนกังาน ซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทาํงาน โดยแบบ

วดัความพึงพอใจในงานแบ่งเป็น 8 คาํถาม ประกอบไปดว้ย 1. งานท่ีพนกังานทาํมีความหลากหลายเพียงพอ 

 2. พนกังานรู้สึกสนุกในงานท่ีพนกังานทาํอยู ่3. พนกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งกบังานของพนกังาน 

4. พนกังานรู้สึกถึงอิสระในงานท่ีพนกังานทาํ 5. พนกังานไดรั้บความเช่ือมัน่ และไวว้างใจจากเพ่ือนร่วมงาน  
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6. พนกังานพอใจกบังานท่ีพนักงานรับผิดชอบ 7. เม่ือเปรียบเทียบกบัเพ่ือนร่วมงานท่ีมีประสบการณ์และทักษะ

เหมือนกนัพนกังานคิดว่าเงินเดือนและผลตอบแทนท่ีไดรั้บมีความยุติธรรม และ 8. ในภาพรวมพนกังานมีความพึง

พอใจในการทาํงานท่ีบริษทัน้ี โดยใช ้Likert Scale มีค่าความเช่ือมัน่ .85 
 

2.2 ทฤษฎแีละแนวคิดความยดึมั่นผูกพนัในงาน (Work Engagement) 

 Leiter and Bakker (2010) ไดก้ล่าวไวว้่า ความยึดมัน่ผูกพนัในงานส่งผลต่อการปฏิบติังาน โดยพนักงานท่ีมี

ความยึดมัน่ผูกพนัในงาน จะใชศ้กัยภาพอย่างเต็มท่ี มุ่งความสนใจไปในงานท่ีตนเองรับผิดชอบ และทาํงานดว้ย

ความขยนัขนัแข็ง นอกจากนั้นพนกังานงานท่ีมีความยึดมัน่ผูกพนัในงานจะมีการทาํงานในเชิงรุก มีความคิดริเร่ิม 

และพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 

 Schaufeli and Bakker (2010) ไดก้ล่าวไวว้่า ความยึดมัน่ผูกพนัในงานเป็นสภาวะเชิงบวกของทั้งจิตใจ อารมณ์ 

และความคิดท่ีมีต่องาน แต่สภาวะเชิงบวกน้ี สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา ข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้ม พฤติกรรม

ของพนักงานแต่ละบุคคล สถานการณ์ และระยะเวลาการทาํงานโดย Schaufeli and Bakker (2010) ได้จาํแนก

องคป์ระกอบเก่ียวกบัตวับุคคลท่ีมีต่อความยึดมัน่ผกูพนัในงานออกเป็น 3 ดา้น ดงัน้ี 

1) ดา้นความกระตือรือร้นในการทาํงาน (Vigor) หมายถึง การมีพลงัเต็มเป่ียมในการทาํงานและมีความยืดหยุ่นทาง

จิตใจสูงในขณะทาํงาน มีความเพียรพยายามในการทาํงานแมว้า่งานนั้นจะมีอุปสรรค 

2) ดา้นความทุ่มเทอุทิศตนในการทาํงาน (Dedication) หมายถึง ความรู้สึกเต็มใจ ภูมิใจ และมีแรงบนัดาลใจท่ีจะ

พฒันา จนถึงการรู้สึกถึงมีความภาคภูมิใจต่องานท่ีมีความทา้ทาย 

3) ดา้นความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบังาน (Absorption) หมายถึง การมีความจดจ่อใส่ใจกบังานของตนเอง 

และมีความสุขเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบังาน จนรู้สึกวา่เวลาผา่นไปอยา่งรวดเร็ว และยากท่ีจะถอนตวั  

 เคร่ืองมือท่ีใช้วดัความผูกพนัในงานคือ Utrecht Work Engagement Scale (UWES) แต่เดิมมี 17 ขอ้ภายหลงั

พัฒนาเป็นฉบับสั้ น เหลือ 9 ข้อ (Schaufeli and Bakker, 2006) โดยแบบวัด Utrecht Work Engagement Scale 

(UWES)ไดจ้าํแนกองคป์ระกอบเก่ียวกบัตวับุคคลท่ีมีต่อความยึดมัน่ผกูพนัในงานออกเป็น 3 ดา้น ดงัน้ี 

 การวดัความกระตือรือร้นในการทาํงาน (Vigor scale) 3 ขอ้ ไดแ้ก่ 1. พนกังานรู้สึกมีพลงัอยา่งมากในการทาํงาน 

2. พนกังานรู้สึกเป่ียมไปดว้ยพลงักาย และพลงัใจในการทาํงาน 3. เม่ือต่ืนมาทุกเชา้ พนกังานรู้สึกว่าพนกังานอยาก

ไปทาํงาน 

 การวดัความทุ่มเทอุทิศตนในการทาํงาน (Dedication scale) 3 ขอ้ ไดแ้ก่ 4. พนกังานมีความกระตือรือร้นต่องาน

ของพนกังาน 5. งานท่ีทาํสร้างแรงบนัดาลใจใหแ้ก่พนกังาน 6. พนกังานรู้สึกภูมิใจต่องานท่ีพนกังานทาํ 

 การวดัความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบังาน (Absorption scale) 3 ขอ้ไดแ้ก่ 7. พนกังานรู้สึกมีความสุขอย่าง

มากในขณะทาํงานอย่างเต็มกาํลงั 8. พนกังานมกัหมกมุ่นอยู่กบังานท่ีพนกังานทาํ 9. พนกังานรู้สึกเวลาผา่นไปอย่าง

รวดเร็วในขณะท่ีทาํงาน  

 ปัจจุบนัไดมี้การนาํแบบวดั Utrecht Work Engagement Scale (UWES) มาปรับใชก้บัองค์กรเพียง 3 ขอ้ ขอ้ละ

ดา้น เพ่ือใหอ้งคก์รไดใ้ชว้ดัความยึดมัน่ผกูพนัในงานอยา่งสมํ่าเสมอ (Bakker and Oerlemans, 2011) 
 

2.3 ทฤษฎีและแนวคิดความพงึพอใจและความยดึมัน่ผูกพนัในงาน  

 Abraham (2012) ไดก้ล่าวไวว้่า ความพึงพอใจในงานเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีส่งผลต่อความยึดมัน่ผูกพนัในงานของ

พนกังาน โดยพนกังานท่ีมีความพึงพอใจในงานสูงจะมีความยึดมัน่ผูกพนัต่อองคก์รในงานสูงไปดว้ย  
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 Deepa, Palaniswamy and Kuppusamy (2014) ไดก้ล่าวไวว้่า เม่ือพนกังานมีความพึงพอใจในงานท่ีทาํแลว้ จะ

ส่งผลใหพ้นกังานรู้สึกถึงความยึดมัน่ผกูพนัต่อองคก์ร 

 Vokić and Hernaus (2015) ไดก้ล่าวไวว้่า ความพึงพอใจในงานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความยึดมัน่ผูกพนั

ของพนกังาน โดยความรู้สึกพึงพอใจในงานสามารถสร้างทศันคติท่ีดี และก่อใหเ้กิดความยึดมัน่ผูกพนัในงาน อีกทั้ง

ความพึงพอใจในงานและความผูกพนัในงานมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัสาํคญั และความพึงพอใจในงานเป็นตวั

เป็นตวัพยากรณ์ท่ีมีความสาํคญัต่อความยึดมัน่ผกูพนัในงาน 
 

2.4 ผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 ปุญชรัสม์ิ สังขเ์อ่ียม (2559) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในงานและผูกพนัในงานของบุคลากร

สายสนบัสนุน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจและระดบัความ

ผูกพนัต่อองคก์าร และปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรท่ีส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจและความผูกพนัในงาน อีกทั้ง

ยงัศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจและความผูกพนัในงาน โดยใชแ้บบสอบถามในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

จาํนวน 265 คน ผลการศึกษาพบว่า พนกังานมีระดบัความพึงพอใจและระดบัความผูกพนัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

บุคลากรท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน และอายุงานท่ีต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจและความผูกพนัใน

งานท่ีต่างกนั และความพึงพอใจในงานมีความสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังาน  

 วรุณยุพา ทินโนรส (2560) ทาํการศึกษาเก่ียวกบัแนวทางในการเพ่ิมความยึดมัน่ผูกพนัในงาน ของพนกังาน

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานเขตร้อยเอด็ วตัถุประสงคก์ารศึกษาเพ่ือวดัระดบัความยึดมัน่ผูกพนั

ในงานของพนกังาน โดยใช้แบบสอบถามวดัความยึดมัน่ผูกพนัในงาน UWES-9 ขอ้ ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

จาํนวน 160 คน ผลการสาํรวจพบว่า พนกังานมีระดบัความยึดมัน่ผูกพนัในงานอยู่ในระดบับ่อยถึงบ่อยมาก โดยจะ

แตกต่างกนัไปตามอายงุานและตาํแหน่งงาน โดยจะสังเกตไดว้่ากลุ่มท่ีมีอายุงานมากกว่า 10 ปี จะมีความรู้สึกยึดมัน่

ผูกพนัต่องานมากกว่าพนกังานท่ีมีอายุงานตํ่ากว่า 5 ปี และพนกังานท่ีมีตาํแหน่งหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนั ความรู้สึกยึด

มัน่ผกูพนัในงานกต่็างกนัดว้ย  

 Hernández (2017) ไดศึ้กษาเร่ืองอายุของพนกังานมีผลต่อความผูกพนัในงานและความพึงพอใจในงาน โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความแตกต่างระหวา่งพนกังาน 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ พนกังานท่ีมีอายุมาก และพนกังานท่ีมีอายุนอ้ย 

โดยใชแ้บบสอบถามวดัความยึดมัน่ผูกพนัในงาน UWES-9 ขอ้ และวดัความพึงพอใจในการทาํงาน 21 ขอ้ ในการ

เก็บรวบรวมขอ้มูล จาํนวน 191 คน ผลการศึกษาพบว่า พนกังานท่ีมีอายุมากจะมีความผูกพนัต่อองค์กรมากกว่า

พนกังานท่ีมีอายุน้อย โดยประสบการณ์และระยะเวลาในการทาํงานส่งผลสอดคลอ้งกบัความยึดมัน่ผูกพนั และ

ความพึงพอใจในงานในเชิงบวก 

 Hontake and Ariyoshi (2018) ไดศึ้กษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งความผูกพนัในงานและความพึงพอใจในงาน

ของพยาบาลท่ีทาํงานในโรงพยาบาลจิตเวช ประเทศญ่ีปุ่น โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจในงานท่ี

มีผลต่อความยึดมัน่ผูกพนัในงานของพยาบาล โดยใชแ้บบสอบถามวดัความยึดมัน่ผูกพนัในงาน UWES-9 ขอ้ และ

วดัความพึงพอใจในการทาํงานของ Yamashita สาํหรับพยาบาล 25 ขอ้ ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จาํนวน 228 คน 

และทดสอบความสัมพนัธ์ของตัวแปรโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (multiple regression) เป็นตัว

วิเคราะห์ขอ้มูล ผลการศึกษาพบวา่ ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความยึดมัน่ผูกพนัในงาน 
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2.5 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

 การศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดศึ้กษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง อายงุาน และตาํแหน่งงาน กบัระดบัความ

พึงพอใจในงาน และระดบัความยึดมัน่ผูกพนัในงาน ซ่ึงมีองค์ประกอบของความพึงพอใจในงานอยู่ 8 ขอ้ และมี

องคป์ระกอบของความยึดมัน่ผกูพนัในงานอยู ่9 ขอ้ ดงัแสดงในรูปท่ี 1 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง อายงุาน และตาํแหน่งงาน กบัระดบัความพึง

พอใจในงาน และระดบัความยึดมัน่ผกูพนัในงาน  

 

 อีกทั้งไดศึ้กษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในงานกบัความยึดมัน่ผกูพนัในงาน จึงกาํหนดใหค้วามพึง

พอในงานเป็นตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม คือ ความยึดมัน่ผูกพนัในงาน ดงัแสดงในรูปท่ี 2 

                    ตวัแปรอสิระ                                                                   ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

ความยดึมัน่ผูกพนัในงาน 

1. พนกังานรู้สึกมีพลงัอยา่งมากในการทาํงาน 

2. พนกังานรู้สึกเป่ียมไปดว้ยพลงักาย และพลงัใจในการทาํงาน 

3. เม่ือต่ืนมาทุกเชา้ ท่านรู้สึกวา่ท่านอยากไปทาํงาน 

4. พนกังานมีความกระตือรือร้นต่องานของตนเอง 

5. งานท่ีทาํสร้างแรงบลัดาลใจใหแ้ก่พนกังาน 

6. พนกังานรู้สึกภูมิใจต่องานท่ีท่านทาํ 

7. พนกังานรู้สึกมีความสุขอยา่งมากในขณะทาํงานอยา่งเตม็กาํลงั 

8. พนกังานมกัหมกมุ่นอยูก่บังานท่ีทาํ 

9. พนกังานรู้สึกเวลาผา่นไปอยา่งรวดเร็วในขณะท่ีทาํงาน 

 

ความพงึพอใจในงาน 

1. งานท่ีพนกังานทาํมีความหลากหลายเพยีงพอ 

2. พนกังานรู้สึกสนุกในงานท่ีทาํอยู ่

3. พนกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งกบังานของพนกังาน 

4. พนกังานรู้สึกถึงอิสระในงานท่ีพนกังานทาํ 

5. พนกังานไดรั้บความเช่ือมัน่และไวว้างใจจากเพื่อนร่วมงาน 

6. พนกังานพอใจกบังานท่ีพนกังานรับผิดชอบ 

7. เม่ือเปรียบเทียบกบัเพื่อนร่วมงานท่ีมีประสบการณ์และทกัษะเหมือนกนัพนกังานคิดวา่

เงินเดือนและผลตอบแทนท่ีไดรั้บมีความยติุธรรม 

8. ในภาพรวม พนกังานมีความพงึพอใจในการทาํงานท่ีบริษทัน้ี 

อายุงาน 

ตาํแหน่งงาน 

ความพงึพอใจในงาน 

1. งานท่ีพนกังานทาํมีความหลากหลายเพยีงพอ 

2. พนกังานรู้สึกสนุกในงานท่ีทาํอยู ่

3. พนกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งกบังานของพนกังาน 

4. พนกังานรู้สึกถึงอิสระในงานท่ีพนกังานทาํ 

5. พนกังานไดรั้บความเช่ือมัน่และไวว้างใจจากเพื่อนร่วมงาน 

6. พนกังานพอใจกบังานท่ีพนกังานรับผิดชอบ 

7. เม่ือเปรียบเทียบกบัเพื่อนร่วมงานท่ีมีประสบการณ์และทกัษะเหมือนกนั

พนกังานคิดวา่เงินเดือนและผลตอบแทนท่ีไดรั้บมีความยุติธรรม 

8. ในภาพรวม พนกังานมีความพงึพอใจในการทาํงานท่ีบริษทัน้ี 

ความยดึมัน่ผูกพนัในงาน 

1. พนกังานรู้สึกมีพลงัอยา่งมากในการทาํงาน 

2. พนกังานรู้สึกเป่ียมไปดว้ยพลงักาย และพลงัใจในการทาํงาน 

3. เม่ือต่ืนมาทุกเชา้ ท่านรู้สึกวา่ท่านอยากไปทาํงาน 

4. พนกังานมีความกระตือรือร้นต่องานของตนเอง 

5. งานท่ีทาํสร้างแรงบลัดาลใจใหแ้ก่พนกังาน 

6. พนกังานรู้สึกภูมิใจต่องานท่ีท่านทาํ 

7. พนกังานรู้สึกมีความสุขอยา่งมากในขณะทาํงานอยา่งเตม็กาํลงั 

8. พนกังานมกัหมกมุ่นอยูก่บังานท่ีทาํ 

9. พนกังานร้สึกเวลาผา่นไปอยา่งรวดเร็วในขณะท่ีทาํงาน 
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รูปที่ 2 กรอบแนวคิดในการศึกษาความสมัพนัธ์ของความพึงพอใจในงานและความยึดมัน่ผูกพนัในงานของ

พนกังานบริษทั โตโยตา้จนัทบุรี (1972) จาํกดั 

3. วธีิการศึกษา 

 การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใชก้ารวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey) 
 

3.1 ประชากร 

 ประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีใชท้าํการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนกังานบริษทั โตโยตา้จนัทบุรี (1972) จาํกดั จาํนวนทั้งส้ิน 

169 คน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 สาขา ไดแ้ก่ ปฏิบติังานท่ีสาํนกังานใหญ่คลองนาราย จาํนวน 126 คน ปฏิบติังานท่ีสาขา

นายายอาม จาํนวน 19 คน ปฏิบติังานท่ีสาขาสอยดาว จาํนวน 14 คน และปฏิบติังานท่ีสาขาเทศบาล 2 จาํนวน 10 คน 

โดยใชป้ระชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน 

ประกอบดว้ย 

 ส่วนที่ 1 เป็นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา อายุการทาํงาน ฝ่ายงาน และ

ตาํแหน่งงานปัจจุบนัของพนักงานบริษทั โตโยตา้จนัทบุรี (1972) จาํกดั โดยใช้มาตรวดัแบบมาตรนามบญัญติั 

(Nominal Scale) และแบบมาตรจดัลาํดบั (Ordinal Scale) 

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจในงานของพนกังานบริษทั โตโยตา้จนัทบุรี (1972) จาํกดั โดยการใช้

แบบสอบถามของ Rosser’s (2004) ประกอบดว้ยคาํถาม 8 ขอ้ ใชร้ะดบัการวดัแบบมาตรอนัตรภาคชั้น (Interval 

Scale) และมาตรวดัความถ่ี 5 ระดบัของลิเคิร์ทสเกล (Likert Scale) ตั้งแต่ 1 คือไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 2 คือ ไม่เห็นดว้ย 

3 คือ ไม่แน่ใจ 4 คือ เห็นดว้ย และ5 คือ เห็นดว้ยอย่างยิ่ง ซ่ึงค่าสัมประสิทธ์อลัฟ่าของครอนบคัท่ีไดจ้ากคาํถามมีค่า

เท่ากบั 0.880 ซ่ึงถือวา่อยูใ่นระดบัดี แบบสอบถามจึงสามารถนาํไปใชไ้ด ้

 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความยึดมัน่ผูกพนัในการทาํงานของพนกังานบริษทั โตโยตา้จนัทบุรี(1972) จาํกดั โดย

วดัตามแบบวดั Utrecht Work Engagement Scale (UWES) ฉบบัสั้น ประกอบดว้ยคาํถาม 9 ขอ้ 3 ดา้น มีระดบัการวดั

แบบมาตราอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) และใชม้าตรประเมินค่า 7 ระดบั ไดแ้ก่ 0 = ไม่เคยเลย 1 = แทบไม่เคย 

 2 = ไม่ค่อยมี 3 = บางคร้ัง 4 = บ่อย 5 = บ่อยมาก และ 6 = สมํ่าเสมอ ซ่ึงค่าสมัประสิทธ์อลัฟ่าของครอนบคัท่ีไดจ้าก

คาํถามมีค่าเท่ากบั 0.950 ซ่ึงถือวา่อยูใ่นระดบัดี แบบสอบถามจึงสามารถนาํไปใชไ้ด ้ 
 

3.3 วธีิการทางสถิติและการวเิคราะห์ข้อมูล   

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive 

Statistics) เพ่ือแสดง ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

 ส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกับระดับความความพึงพอใจในงานและระดับความยึดมั่นผูกพันของ

พนกังาน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) เพ่ือแสดง ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) สําหรับเกณฑก์ารแปลผลค่าเฉล่ียใชจ้ดัระดบัค่าเฉล่ียออกเป็นช่วงตามความกวา้ง

อนัตรภาคชั้น 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 1213



 สําหรับการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของตาํแหน่งงาน และอายุงานท่ีแตกต่างกนักบัความพึงพอใจ

และความยึดมัน่ผกูพนัในงาน ทั้งการหาความแตกต่างค่าเฉล่ียของประชากร 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระกนั โดยการวิเคราะห์ 

Independent t-test และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ของประชากร 3 กลุ่ม โดยการวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และเปรียบเทียบเชิงซอ้นโดยใช ้Duncan’s Multiple Range Test และ

วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของตวัแปรโดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (multiple regression) โดยใชเ้ทคนิควิธี 

Stepwise 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

4.1 ผลการศึกษา 

4.1.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คุณลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบ แสดงในรูปท่ี 3 

 

 

 

 
 

รูปที่ 3 ค่าร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตาม เพศ อาย ุการศึกษา อายงุาน ฝ่ายงาน และ

ตาํแหน่งงาน 
 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเป็นเพศชาย จาํนวน 94 คน 

คิดเป็นร้อยละ 55.62 มีอายรุะหวา่ง 25-30 ปีร้อยละ 46.75 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือสูงกวา่ถึงร้อย

ละ 50.89 มีอายุการทาํงานกบับริษทัฯอยู่ในช่วง 2-5 ปี มากท่ีสุด ร้อยละ 31.36 โดยส่วนใหญ่จะทาํงานในฝ่ายขาย

ร้อยละ 29.59 และตาํแหน่งงานส่วนใหญ่ คือ ตาํแหน่งงานพนกังาน และช่างปฏิบติัการ คิดเป็นร้อยละ 66.86 
 

4.1.2 ข้อมูลความพงึพอใจในงานของบริษัท โตโยต้าจันทบุรี (1972) จํากดั 

 จากขอ้มูลระดบัความพึงพอใจในงานของพนกังานบริษทั โตโยตา้จนัทบุรี (1972) จาํกดั แสดงในรูปท่ี 4 ดงัน้ี 
 

 
รูปที่ 4 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปรผลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

 

ค่าเฉลี่ย 
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 จากรูปท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความรู้สึกของพนักงานท่ีมีต่อความพึงพอใจในงานของพนกังานบริษทัฯ

พบว่าโดยภาพรวมพนกังานมีความพึงพอใจในงานอยู่ในระดบัเห็นดว้ยทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจมาก

ท่ีสุด ไดแ้ก่ 6. พนกังานพอใจกบังานท่ีพนกังานรับผิดชอบ  
 

4.1.3 ข้อมูลความรู้สึกของพนักงานต่อความยดึมั่นผูกพนัในงานของบริษัท โตโยต้าจันทบุรี (1972) จํากดั 

 จากขอ้มูลระดบัความยึดมัน่ผูกพนัในงานของพนกังานบริษทั โตโยตา้จนัทบุรี (1972) จาํกดั แสดงในรูปท่ี 5 

ดงัน้ี 
 

 
รูปที ่5 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปรผลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

 จากรูปท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความรู้สึกของพนกังานท่ีมีต่อความยึดมัน่ผูกพนัในงานของพนกังานบริษทัฯ 

พบวา่โดยรวมพนกังานมีความรู้สึกยดึมัน่ผกูพนัในงานอยูใ่นระดบับ่อยมาก ยกเวน้เพียง 1 ขอ้ ไดแ้ก่ 3. เม่ือต่ืนมาทุก

เชา้ รู้สึกวา่อยากไปทาํงาน อยูใ่นระดบับ่อย  
 

4.1.4 ผลการวิเคราะห์ตําแหน่งงาน และอายุงานกับระดับความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัท โตโยต้า

จันทบุรี (1972) จํากดั  

 จากผลการวิเคราะห์ตาํแหน่งงาน และอายุงานกบัระดบัความพึงพอใจในงานของพนกังานบริษทั โตโยตา้

จนัทบุรี (1972) จาํกดั แสดงในตารางท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คา่เฉล่ีย 
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความพึงพอใจในงานแต่ละกลุ่ม โดยจาํแนกตามตาํแหน่งงาน และ

อายงุาน 

ความพงึพอใจในงาน 

ตาํแหน่งงาน อายุงาน 

พนักงาน

ปฏิบัตกิาร 

หัวหน้าและ

ผู้บริหาร 

0 – 2 

ปี 

2–5 

ปี 

5 ปี  

ขึน้ไป 

1. งานท่ีทาํมีความหลากหลายเพียงพอ 4.05a 4.30b 4.00a 4.04a 4.26b 

2. พนกังานรู้สึกสนุกในงานท่ีทาํอยู ่ 4.12a 4.29a 4.00a 4.08a 4.31b 

3. พนกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน 4.02a 4.45b 3.89a 3.98a 4.40b 

4. พนกังานรู้สึกถึงอิสระในงานท่ีพนกังานทาํ 3.93a 4.16b 3.61a 3.77a 4.34b 

5. พนกังานไดรั้บความเช่ือมัน่และไวว้างใจจากเพ่ือนร่วมงาน 4.02a 4.39b 3.94a 4.06ab 4.29b 

6. พนกังานพอใจกบังานท่ีรับผดิชอบ 4.17a 4.45b 4.14a 4.26a 4.31a 

7. เม่ือเปรียบเทียบกบัเพ่ือนร่วมงานท่ีมีประสบการณ์และทกัษะ

เหมือนกนัเงินเดือนและผลตอบแทนท่ีไดรั้บมีความยติุธรรม 
3.83a 4.18b 3.67a 3.81a 4.16b 

8. ในภาพรวม พนกังานมีความพึงพอใจในการทาํงานท่ีบริษทัน้ี 4.06a 4.30b 3.78a 4.00a 4.40b 

ค่าเฉล่ียท่ีมีตวัอกัษรแตกต่างกนัแสดงวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 ผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 1 พบว่า พนกังานท่ีมีตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในงานแตกต่างกนั 

โดยพนกังานระดบัหวัหนา้และผูบ้ริหาร มีความพึงพอใจในงานสูงกวา่พนกังานปฏิบติัการ ยกเวน้เพียง 1 ขอ้ ไดแ้ก่ 

ขอ้ 2. พนกังานรู้สึกสนุกในงานท่ีทาํอยู ่มีความพึงพอใจในงานไม่แตกต่างกนั  

 ส่วนดา้นอายุงานท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในงานแตกต่างกนั เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า พนกังานท่ีมีอายุ

งาน 5 ปีข้ึนไป มีความพึงพอใจในงานในงานสูงกวา่กลุ่มท่ีมีอายงุาน 0 – 2 ปี และกลุ่มท่ีมีอายงุาน 2-5 ปี ยกเวน้เพียง 

1 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 6. ความพอใจกบังานท่ีรับผิดชอบ พนกังานมีความพึงพอใจในงานไม่แตกต่างกนั 
 

4.1.5 ผลการวเิคราะห์ตําแหน่งงาน และอายุงานกบัระดับความยดึมั่นผูกพนัในงานของพนักงานบริษัท 

 โตโยต้าจันทบุรี (1972) จํากดั  

 จากผลการวิเคราะห์ตาํแหน่งงาน และอายุงานกบัระดบัความยึดมัน่ผูกพนัในงานของพนกังานบริษทั โตโยตา้

จนัทบุรี (1972) จาํกดั แสดงในตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความยึดมัน่ผกูพนั โดยจาํแนกตามตาํแหน่งงาน และอายงุาน 

ปัจจยัความยดึมัน่ผูกพนัในงาน 

ตาํแหน่งงาน อายุงาน 

พนักงาน

ปฏิบัตกิาร 

หัวหน้าและ

ผู้บริหาร 

0 –2 ปี 2–5 ปี 5 ปี  

ขึน้ไป 

ด้านความกระตือรือร้นในการทาํงาน (Vigor)      

1. พนกังานรู้สึกมีพลงัอยา่งมากในการทาํงาน 4.33a 4.88b 4.00a 4.43ab 4.79b 

2. พนกังานรู้สึกเป่ียมไปดว้ยพลงักาย และพลงัใจในการทาํงาน 4.42a 4.86b 4.08a 4.51ab 4.81b 

3. เม่ือต่ืนมาทุกเชา้ พนกังานรู้สึกวา่อยากไปทาํงาน 4.36a 4.71a 4.19a 4.30a 4.73a 

รวมดา้นความกระตือรือร้นในการทาํงาน 4.37a 4.82b 4.09 a 4.42 ab 4.78 b 
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ปัจจยัความยดึมัน่ผูกพนัในงาน 

ตาํแหน่งงาน อายุงาน 

พนักงาน

ปฏิบัตกิาร 

หัวหน้าและ

ผู้บริหาร 

0 –2 ปี 2–5 ปี 5 ปี  

ขึน้ไป 

ด้านความทุ่มเทอุทศิตนในการทาํงาน (Dedication)      

4. พนกังานมีความกระตือรือร้นตอ่งานของตน 4.65a 4.98b 4.69a 4.64a 4.86a 

6. พนกังานมีความรู้สึกภูมิใจต่องานท่ีทาํ 4.58a 4.96b 4.50a 4.53a 4.91a 

รวมดา้นความทุ่มเทอุทิศตนในการทาํงาน 4.54a 4.92b 4.49a 4.50a 4.85a 

ด้านความรู้สึกเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนักบังาน (Absorption)      

7. พนกังานรู้สึกมีความสุขอยา่งมากในขณะทาํงานอยา่งเตม็กาํลงั 4.52a 4.98b 4.44a 4.58a 4.84a 

8. พนกังานมกัหมกมุ่นอยูก่บังานท่ีทาํ 4.62a 5.05b 4.44a 4.60a 5.01b 

9. พนกังานรู้สึกเวลาผา่นไปอยา่งรวดเร็วในขณะท่ีทาํงาน 4.65a 5.00b 4.67ab 4.47a 5.00b 

รวมดา้นความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบังาน 4.60a 5.01b 4.52a 4.55a 4.95b 

ค่าเฉล่ียท่ีมีตวัอกัษรแตกต่างกนัแสดงวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

 ผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 2 พบว่า พนกังานท่ีมีตาํแหน่งงานแตกต่างกนัมีความยึดมัน่ผูกพนัในงานแตกต่าง 

โดยพนกังานระดบัหัวหนา้และผูบ้ริหารมีความยึดมัน่ผูกพนัในงานสูงกว่าพนักงานปฏิบติัการ ยกเวน้เพียง 1 ขอ้ 

ไดแ้ก่ ขอ้ 3. เม่ือต่ืนมาทุกเชา้ พนกังานรู้สึกวา่อยากไปทาํงานมีความยดึมัน่ผกูพนัในงานไม่แตกต่างกนั  

 ส่วนดา้นอายงุานท่ีแตกต่างกนัมีความยึดมัน่ผกูพนัในงานในปัจจยัดา้นความกระตือรือร้นในการทาํงาน (Vigor) 

ดา้นความทุ่มเทอุทิศตนในการทาํงาน (Dedication) และดา้นความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบังาน (Absorption) 

แตกต่างกนั จาํนวน 5 ปัจจยั คือ ขอ้ 1. พนกังานรู้สึกมีพลงัอย่างมากในการทาํงาน ขอ้ 2. พนกังานรู้สึกเป่ียมไปดว้ย

พลงักาย และพลงัใจในการทาํงาน ขอ้ 5. งานท่ีทาํสร้างแรงบลัดาลใจใหแ้ก่พนกังาน 8. พนกังานมกัหมกมุ่นอยู่กบั

งานท่ีทาํ และขอ้ 9. พนกังานรู้สึกเวลาผา่นไปอยา่งรวดเร็วในขณะท่ีทาํงาน เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า พนกังานท่ี

มีอายงุาน 5  ปีข้ึนไป มีระดบัความยึดมัน่ผกูพนัในงานสูงกวา่กลุ่มท่ีมีอายงุาน 0 – 2 ปี และกลุ่มท่ีมีอายงุาน 2-5 ปี  

4.1.6 ความสัมพันธ์ระหว่างความพงึพอใจในงานกับความยึดมั่นผูกพันในงานของพนักงานบริษัท โตโยต้าจันทบุรี 

(1972) จาํกดั  

 จากผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกบัความยึดมัน่ผูกพนัในงานของพนักงาน

บริษทั โตโยตา้จนัทบุรี (1972) จาํกดั แสดงในตารางท่ี  3 
 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณดว้ย UWES-9 และความพึงพอใจในงาน (Multiple regression analysis, 

Step-wise method) 
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หมายเหตุ *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

 ผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 3 พบว่า ความพึงพอใจในงานท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อระดบัความยึดมัน่ผูกพนัในงาน

ของพนักงาน 4 ขอ้ จาก 3 ด้าน ท่ีมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกัน คือ พนักงานรู้สึกถึงอิสระในงานท่ีทาํ  

การไดรั้บความเช่ือมัน่ และไวว้างใจจากเพ่ือนร่วมงาน พนกังานพอใจกบังานท่ีรับผิดชอบ และโดยรวมพนกังานมี

ความพึงพอใจในการทาํงานท่ีบริษทัน้ี มีความสมัพนัธ์กนักบัความยึดมัน่ผกูพนัในงานอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 
 

4.2 อภิปรายผล 

 จากการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจในงานของพนกังานบริษทั โตโยตา้จนัทบุรี (1972) จาํกดั มีความพึงพอใจ

ในงานทุกขอ้อยู่ในระดบัเห็นดว้ย และมีความรู้สึกยึดมัน่ผูกพนัในงานโดยรวมอยู่ในระดบับ่อยมาก และพบว่าอายุ

งาน และตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อระดับความพึงพอใจในงาน และยึดมัน่ผูกพนัในงานต่างกัน โดย

พนกังานระดบัหวัหนา้และผูบ้ริหาร มีความพึงพอใจและความยึดมัน่ผูกพนัในงานสูงกว่าพนกังานปฏิบติัการ ทั้งน้ี

สามารถอธิบายไดว้า่พนกังานระดบัหวัหนา้และผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบสูง มีหนา้ท่ีตดัสินใจในงานต่างๆท่ี

สาํคญั และเพ่ือปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบริษทั จึงทาํใหพ้นกังานระดบัหวัหนา้และผูบ้ริหารมีความ

กระตือรือร้น ความมุ่งมัน่ ความทุ่มเทในการทาํงาน และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ เพ่ือให้การทาํงานบรรลุ

เป้าหมาย จนนาํไปสู่ความสาํเร็จท่ีย ัง่ยืน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวรุณยุพา ทินโนรส (2560) กล่าวว่าพนกังานท่ีมี

อายุงาน และตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความยึดมัน่ผูกพนัท่ีแตกต่างกนั อีกทั้งจากผลการศึกษายงั

พบว่า ความพึงพอใจในงานท่ีมีผลต่อระดบัความยึดมัน่ผูกพนัในงานทั้ง 3 ดา้น จาํกดั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
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Hontake and Ariyoshi (2018) เร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างความผูกพนัในงานและความพึงพอใจในงานของพยาบาล

ท่ีทาํงานในโรงพยาบาลจิตเวช ประเทศญ่ีปุ่น ผลการศึกษาพบวา่ ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัต่อ

ความยึดมัน่ผกูพนัในงาน 
 

5. สรุปผลการศึกษา  

 จากการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในงานและความยึดมัน่ผูกพนัในงานของพนักงานบริษทั โตโยตา้จนัทบุรี 

(1972)  สามารถสรุปได ้ดงัน้ี   

 (1) ระดบัความพึงพอใจในงานของพนกังานบริษทั โตโยตา้จนัทบุรี (1972) จาํกดั ทั้งหมดอยู่ในระดบัเห็นดว้ย 

โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.12  

 (2) ระดบัความยึดมัน่ผูกพนัในงานของพนกังานบริษทั โตโยตา้จนัทบุรี (1972) จาํกดั โดยรวมอยู่ในระดบับ่อย

มาก โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.64 เม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจยั พบว่าปัจจยัขอ้ท่ีพนกังานฯ รู้สึกอยากต่ืนข้ึนมาทาํงานใน

ทุกๆเชา้ อยู่ในระดบับ่อย รู้มีพลงัอย่างมากในการทาํงาน รู้สึกเป่ียมไปดว้ยพลงักาย พลงัใจ รู้สึกกระตือรือร้นท่ีจะ

ทาํงาน งานท่ีพนกังานฯทาํอยู่สร้างแรงบนัดาลใจให้อย่างยิ่ง รู้สึกภูมิใจ มีความสุขท่ีไดท้าํงานอย่างเต็มท่ี มีความ

หมกมุ่นอยูก่บังาน และมกัจะทาํงานจนลืมเวลา อยูใ่นระดบับ่อยมาก  

 (3) ตาํแหน่งการทาํงานท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความพึงพอในงานแตกต่างกนัเกือบทุกขอ้ ยกเวน้ปัจจยัขอ้ท่ี 

พนกังานรู้สึกสนุกในงานท่ีทาํอยู ่ ส่วนปัจจยัดา้นอายงุานท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในงานแตกต่างกนั เม่ือ

เปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ มีระดบัความพึงพอในงานแตกต่างกนัเกือบทุกขอ้ ยกเวน้ปัจจยัขอ้ท่ีเก่ียวกบัความพึง

พอใจกในงานท่ีรับผิดชอบ  

 (4) ตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความยึดมัน่ผูกพนัในงานแตกต่างกนัเกือบทุกดา้น ยกเวน้ปัจจยัขอ้ท่ี

พนกังานรู้สึกอยากต่ืนข้ึนมาทาํงานในทุกๆเชา้ ส่วนปัจจยัดา้นอายกุารทาํงานท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความยึด

มัน่ผกูพนัในงานดา้นความขยนัขนัแขง็ในการทาํงาน กบัดา้นความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบังานท่ีแตกต่างกนั 

เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่มพบวา่กลุ่มท่ีมีอายกุารทาํงานมากกวา่ 5 ปี มีระดบัความยึดมัน่ผกูพนัในงานส่วนใหญ่อยูใ่น

ระดบับ่อยมากเกือบทุกดา้น ซ่ึงสูงกวา่กลุ่มอายอ่ืุน 

 (5) ความสมัพนัธ์ของความพึงพอใจและความยึดมัน่ผูกพนัในงานพบวา่ ความพึงพอใจในงานท่ีมีผลต่อระดบั

ความยึดมัน่ผกูพนัในงานทั้ง 3 ดา้น มีเพียง 4 ขอ้เท่านั้นท่ีมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั คือ พนกังานรู้สึกถึง

อิสระในงานท่ีทาํ ไดรั้บความเช่ือมัน่ และไวว้างใจจากเพ่ือนร่วมงาน พนกังานพอใจกบังานท่ีรับผิดชอบ และ

โดยรวมพนกังานมีความพึงพอใจในการทาํงานท่ีบริษทัน้ี 
 

6.ข้อเสนอแนะ 

6.1 ข้อเสนอแนะสําหรับองค์กร   

 จากผลการศึกษาท่ีได้ในคร้ังน้ี พบว่าพนักงานทั้ งหมดมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับเห็นด้วย และมี

ความรู้สึกยึดมัน่ผูกพนัในงานส่วนใหญ่อยู่ในระดบับ่อยมาก โดยตาํแหน่งงานและอายุงาน มีผลต่อความระดบัพึง

พอใจและความยึดมัน่ผูกพนัในงานของพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนกังานระดบัหัวหนา้และผูบ้ริหาร ดงันั้น

องคก์รควรท่ีจะรักษา สนบัสนุน และพฒันาใหพ้นกังานระดบัหวัหนา้และผูบ้ริหาร มีภาวะผูน้าํเพ่ิมมากข้ึน โดยการ

จดักิจกรรมเพ่ือพฒันาภาวะผูน้าํ เช่น การจดัฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) เพ่ือพฒันาภาวะผูน้าํ มีความรู้ 

ความเขา้ใจ มีทกัษะ และประสบการณ์ท่ีสามารถนาํไปใชใ้นการทาํงานได ้และองคก์รควรสาํรวจ สอบถามความ
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คิดเห็นของพนกังานอย่างสมํ่าเสมอในเร่ืองของปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ และความยึดมัน่ผูกพนัในงานของ

พนกังาน เพ่ือสามารถนาํขอ้มูลดงักล่าวประยุกต์เป็นกลยุทธ์ในการวางแผนพฒันาความพึงพอใจและความยึดมัน่

ผกูพนัในองคก์รไดต่้อไป 

 อีกทั้ง พบว่าความพึงพอใจในงานมีความสัมพนัธ์กบัความยึดมัน่ผูกพนัในงานทั้ง 3 ดา้น ดงันั้นองคก์รควรให้

ความสาํคญัในการพฒันาบุคคล ส่งเสริม และเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดใ้ชค้วามสามารถในการทาํงานอยา่งเตม็ท่ี ให้

อิสระในการทาํงาน มีการส่ือสารกบัพนกังานอย่างเปิดเผย เพ่ือเสริมสร้างความไวว้างใจให้เกิดข้ึนในการทาํงาน 

รวมไปถึงองคก์รควรปรับปรุงการทาํงานใหมี้ตารางเวลาท่ียืดหยุ่น ใหค่้าตอบแทนอย่างเป็นธรรม ใหอ้าํนาจในการ

ตดัสินใจในงานต่างๆ รวมไปถึงการให้พนักงานแสดงความรู้สึกอย่างเต็มท่ี โดยการจดัการประชุมเพ่ือรับฟัง

ขอ้เสนอแนะ และองคก์รควรสร้างเป้าหมายขององคก์รเพ่ือสงัคม ไม่ไดมุ่้งหวงัเพียงแต่ผลกาํไรอยา่งเดียว ควรใส่ใจ

และใหค้วามสาํคญัทั้งลูกคา้ และพนกังานในองคก์ร 
 

6.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

     1.ผลการศึกษาน้ีเป็นการศึกษาโดยใชป้ระชากรกลุ่มตวัอย่าง 100 % ขององคก์ร ไม่ไดใ้ชก้ารสุ่มกลุ่มประชากร

ตวัอยา่ง และมีประชากรจาํนวนนอ้ยกวา่ 200 คน ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ีอาจไม่สามารถนาํไปใชใ้นกรณีอ่ืนได ้ 

     2. ควรทาํการศึกษาระดบัความพึงพอใจในงานและความผูกพนัในงานของพนกังานในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัอ่ืนๆ เพ่ือ

วดัระดบัและเปรียบเทียบค่าท่ีไดข้องพนกังานในเขตพ้ืนท่ีต่างๆ 

     3. ควรท่ีจะทาํการศึกษาทรัพยากรงาน (Job Resource) และ ทรัพยากรบุคคล (Personal Resources) และศึกษา

ความสอดคลอ้งของทรัพยากรงานและทรัพยากรบุคคล (Job Demand and Resources Model: JD-R Model) ซ่ึงมีผล

ต่อระดบัความยึดมัน่ผกูพนัในงาน และเพ่ือท่ีจะสามารถนาํมาประยุกตใ์ชก้บัองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพในการทาํงาน

มากยิ่งข้ึน และส่งผลใหเ้กิดความกา้วหนา้อยา่งย ัง่ยืน   
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บทคดัย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรม ทศันคติ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดั

หนองบวัลาํภู และศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนักบัปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด เก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 400 คน ผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมของผูบ้ริโภค

ส่วนใหญ่ใชร้ถยนตส่์วนบุคคลไม่เกิน 7 ท่ีนัง่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชง้านส่วนตวัหรือใชใ้นครอบครัว เหตุผลท่ี

ตดัสินใจซ้ือ เน่ืองจากศูนยบ์ริการและโชวรู์มมีรถยนตใ์หเ้ลือกหลายรุ่น ความคิดเห็นดา้นทศันคติของในรายขอ้ส่วน

ใหญ่อยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง เช่นเดียวกบัความคิดเห็นดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในรายขอ้ส่วนใหญ่

อยู่ในระดบัสาํคญัมากท่ีสุด ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่าง

กนักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่ามีความแตกต่างในบางรายขอ้ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของ

ผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัหนองบวัลาํภู 

คาํสาํคัญ: พฤติกรรมผู้บริโภค ทัศนคติผู้บริโภค ปัจจัยส่วนประสมการตลาด การเลือกซื้อรถยนต์ 

 

Abstract 

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

purchasing decision for the automobiles in Nongbua Lamphu Province and to compare the differences between the 

education, occupation and income levels with the marketing mix factors. The questionnaires were used with 400 

samples. It was found that most of the consumers used the cars of which no more than 7 seats for their personal 

usages or used as their family vehicle. Their reasons for purchasing cars from the show room and services center 

because there were more varieties of model offered. It was also found from the attitude survey for most of items 

rated at the level of mostly agree. From marketing mix factor survey for most of items rated at the level of most 

important. There were differences between the means of the education, occupation and income levels with some of 
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the marketing mix factors items. Those consumers with bachelor degree rated most of attitude and marketing mix 

factor items higher than the other levels of education. 

Keywords: Consumer Behavior, Consumer Attitude, Marketing Mix’s, Automobile Buying 

 

1. บทนํา 
 

     รถยนต์เป็นยานพาหนะท่ีนบัไดว้่าเป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีใชใ้นการเดินทางชีวิตประจาํวนัทั้งใชใ้นการเดินทางไป

ทาํงาน หรือเพ่ือทาํกิจธุระต่างๆ จึงส่งผลให้ตลาดรถยนต์มีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงท่ี

รัฐบาลมีโครงการรถยนตค์นัแรก จากขอ้มูลการประมาณการอุตสาหกรรมยานยนตใ์นปี 2562 มีการคาดการณ์ว่ามี

ปริมาณการผลิตรถยนต์ จาํนวน 2,210,000 คนั ขยายตวัร้อยละ 5-6 (ธนาคารออมสิน, 2562) จากการเติบโตของ

ตลาดรถยนต ์เห็นไดจ้ากขอ้มูลจาํนวนศูนยบ์ริการและจาํหน่ายรถยนตใ์นปี พ.ศ. 2561 มีจาํนวน 2,209 แห่ง เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 39.90 จาก ปี พ.ศ. 2555 ท่ีมีจาํนวน 1,579 แห่ง (อีซ่ี อินชวัร์ โบรกเกอร์, 2561) ในส่วนของจงัหวดัหนองบวัลาํภู

ในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2556-2561) พบว่า มีจาํนวนศูนยบ์ริการและจาํหน่ายรถยนต์เพ่ิมข้ึน 4 แห่ง รวมเป็น 11 แห่งใน

ปัจจุบนั จากจาํนวนศูนยบ์ริการและจาํหน่ายรถยนต์ท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลกระทบการแข่งขนัทางการตลาดการจาํหน่าย

รถยนต์มากข้ึน อีกทั้งการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการผลิตและอุตสาหกรรมยานยนต์ย่อมส่งผลต่อความตอ้งการ

รถยนต์ในอนาคต พร้อมทั้ งวิถีชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา หากผูป้ระกอบการ

ศูนยบ์ริการและจาํหน่ายรถยนต์ไม่มีการปรับตวั และเตรียมพร้อมท่ีดี อาจจะประสบปัญหาในการดาํเนินธุรกิจ 

ดงันั้น ผูป้ระกอบการศูนยบ์ริการและจาํหน่ายรถยนต์ในจงัหวดัหนองบวัลาํภู จึงตอ้งทราบถึงขอ้มูลพฤติกรรม 

ทศันคติและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัหนองบวัลาํภู เพ่ือนาํมาใชป้ระโยชน์ในการ

วางแผนการตลาดต่อไป 

     จึงนาํมาสู่วตัถุประสงคข์องการศึกษาดงัน้ี เพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซ้ือรถยนต ์2) ศึกษาทศันคติท่ีมีต่อ

การเลือกซ้ือรถยนต์ 3) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัหนองบวัลาํภู และ 4) 

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัหนองบวัลาํภู ผลการศึกษาสามารถนาํไปประยุกตใ์ชเ้พ่ือวางแผนกลยุทธ์การจดัจาํหน่าย

รถยนตข์องศูนยบ์ริการและจาํหน่ายรถยนตใ์นจงัหวดัหนองบวัลาํภูต่อไป 

 

2. วรรณกรรมและผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค (Customer Behavior) 

     วุฒิ สุขเจริญ (2555) ใหค้วามหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่า หมายถึง กิจกรรมทั้งหมดของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการซ้ือ การใช ้การท้ิงสินคา้และบริการ รวมไปถึงอารมณ์ จิตใจ อนัเกิดจากความรู้สึกนึกคิด ความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค และการตอบสนองเชิงพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน ทั้งก่อน ขณะใชสิ้นคา้และบริการ และภายหลงัจากกิจกรรมนั้น

เพ่ือใหท้ราบถึงโอกาสในการซ้ือสินคา้หรือการรับการบริการ 
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2.2 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับทศันคติของผู้บริโภค 

     ทศันคติ คือ ความหนกัแน่นของสภาวะจิตและอารมณ์ท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงใหเ้กิดความรู้สึกชอบและไม่ชอบส่ิง

นั้นๆ องค์ประกอบของทศันคติออกเป็น ส่วนของการรับรู้ (Cognitive Component) เป็นการแสดงออกถึงการรับรู้ 

ความรู้ และความน่าเช่ือถือของผู ้บริโภคท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยการรับรู้และความรู้สามารถเกิดข้ึนได้จาก

ประสบการณ์ ส่วนของความรู้สึก (Affective Component) เป็นส่ิงท่ีแสดงใหถึ้งอารมณ์และความรู้สึกของผูบ้ริโภคท่ี

มีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ประสบการณ์ของผูบ้ริโภคนั้น เป็นการนาํเอาการรับรู้และความรู้สึกมาช่วยกาํหนดแนวโน้ม

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคดว้ยวิธีต่างๆ เพ่ือใหมี้ทศันคติท่ีดีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีองคก์รตอ้งการนาํเสนอ (Solomon, 2013) 
 

2.3 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 

     ส่วนประสมทางการตลาด แบ่งออกเป็น 4 ดา้น คือ 1.ดา้นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ลกัษณะสินคา้ ตราสินคา้ คุณภาพ 

ความหลากหลายของสินคา้ การออกแบบ บรรจุภณัฑ ์ขนาด การบริการ การคืนสินคา้ การรับประกนัสินคา้ 2.ดา้น

ราคา ไดแ้ก่ ราคาสินคา้ ส่วนลดและส่วนยอมจ่าย ระยะเวลาในการชาํระเงิน ระยะเวลาในการให้สินเช่ือ 3.ดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย ไดแ้ก่ ช่องทางการจดัจาํหน่าย คลงัสินคา้ ทาํเลท่ีตั้ง เครือข่ายการจดัจาํหน่าย 4.การส่งเสริม

การตลาด ไดแ้ก่ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์ การขายโดยพนกังาน ตลาดขายตรง (Kotler 

and Keller,2016) 

  

2.4 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

     ณัฐฐิพงษ์ ภาคีรักษ์, อฤทัยวรรณ ตัณฑุลอุดมออ และสุนีย์ วรรธนโกมล. (2560) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดในการเลือกซ้ือรถยนต์ปิกอพัของผูบ้ริโภค กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูใ้ชร้ถยนต์ปิกอพัในเขตกรุงเทพมหานคร 

จาํนวน 384 ราย การวิเคราะห์ขอ้มูลใชร้้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าไคสแควร์ t-test การวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธี Scheffe’s Analysis จาก

ผลการศึกษา พฤติกรรมท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ คือ มีวตัถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นพาหนะสําหรับเดินทางใน

ชีวิตประจาํวนั รูปแบบการชาํระเงินส่วนใหญ่คือ ผอ่นชาํระ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตปิ์กอพั เม่ือจาํแนกตามสถานภาพทัว่ไปพบวา่ ดา้นรายไดมี้ความ

แตกต่างกนัในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดดา้นอาชีพมีความแตกต่างกนัในดา้นราคา 

และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายโดยดา้นอายไุม่มีความแตกต่างกนั 

     จรรยา ยกยุทธ์ และนลินี ทองประเสริฐ (2559) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนต์นั่ง

ส่วนบุคคลขนาดเล็กของผูบ้ริโภคในจังหวดัอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 371 คน เคร่ืองมือ คือ 

แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t-test F-test จาก

ผลการศึกษา พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ดา้นราคา

แตกต่างกนั โดยผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษาตํ่ากว่าอนุปริญญามีความคิดเห็นแตกต่างจากผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรีอย่างมีนยัสาํคญั ดา้นอาชีพ พบว่า มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์

ดา้นราคาแตกต่างกนั เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ พบวา่ กลุ่มเกษตรกรมีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มอาชีพ

อ่ืนๆ อยา่งมีนยัสาํคญั ดา้นรายไดต่้อเดือน พบวา่ มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตด์า้นราคาแตกต่างกนั 
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โดยผูท่ี้มีรายไดต้ํ่ากวา่ 10,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีรายสูงกวา่ ส่วนผูบ้ริโภคจาํแนกตาม

เพศ และอาย ุมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั 

     จารุพนัธ์ ยาชมพู (2559) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือรถยนต์ขนาดไม่เกิน 1,500 ซีซี เพ่ือศึกษาปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการ ศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัดา้นเพศ อาย ุอาชีพ 

การศึกษา สถานภาพสมรส และรายได ้มีการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตแ์ตกต่างหรือไม่ โดยใชแ้บบสอบถามเก็บ

รวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่าง 400 คน พบว่า ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนั อาทิ รับราชการ 

พนกังานบริษทั มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือรถยนตท่ี์แตกต่างกนัโดยอาชีพรับ

ราชการมีค่าเฉล่ียในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์มากท่ีสุด ดา้นเพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส และรายไดท่ี้

แตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือรถยนตแ์ตกต่างกนั 

 

2.5 กรอบแนวคิด 

     จากการศึกษาน้ีเป็นการศึกษาพฤติกรรม ทศันคติ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคในจงัหวดั

หนองบวัลาํภู และจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้พบวา่ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดท่ี้ต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดต่างกนั ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งระดบัการศึกษา อาชีพ 

และรายไดท่ี้แตกต่างกนักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัหนองบวัลาํภู โดยมีกรอบ

แนวคิดในเร่ืองน้ี ดงัรูปท่ี 1  

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

3. วธีิการศึกษา 
 

     การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใชก้ารวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey) 
 

3.1 วธีิการศึกษาพฤติกรรม ทศันคติ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคในเขตจังหวดั

หนองบัวลาํภู 

 3.1.1 ประชากร  

     ประชากรท่ีใชใ้นการทาํการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชากรท่ีอยู่ในเขตจงัหวดัหนองบวัลาํภู ท่ีมีอายุตั้งแต่ 20-60 ปี 

เน่ืองจากเป็นกลุ่มอายท่ีุสามารถทาํใบขบัข่ีรถยนตต์ามกฎหมาย จาํนวน 317,940 คน (กรมการปกครอง, 2561) 

3.1.2 กลุ่มตวัอย่าง 

 ผูศึ้กษาใชวิ้ธีการกาํหนดตวัอยา่งจากการคาํนวณโดยใชสู้ตรของ Yamane (1973) ดงัน้ี 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

- ระดบัการศึกษา  

- อาชีพ  

- รายไดต้่อเดือน 

ปัจจยัประสมทางการตลาด (7P’s) 
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สูตรการคาํนวณหาตวัอยา่ง 
)Ne1(

Nn 2+
=  

     เม่ือ n = ขนาดกลุ่มตวัอย่าง N = จาํนวนประชากรท่ีศึกษา e = ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้เกิดข้ึนระดบัความ

เช่ือมัน่ 95% หรือระดบันยัสาํคญั 0.05 แทนค่า = 399.50 

     ผลการคาํนวณ ไดต้วัอยา่งจาํนวน 399.50 ราย ดงันั้น จึงกาํหนดใหมี้ตวัอยา่งจาํนวน 400 ราย เพ่ือความสะดวกใน

การเกบ็รวบรวมขอ้มูลแบบสอบถาม 
 

3.1.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาและการวเิคราะห์ข้อมูล 

     สาํหรับวิธีการเลือกตวัอย่าง ไดใ้ชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างโดยไม่ใชห้ลกัความน่าจะเป็น (Non probability Sampling) 

การสุ่มตวัอยา่งเป็นแบบการสุ่มแบบตามสะดวก (Convenience Sampling)  

     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

     แบบสอบถามส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือสอบถามขอ้มูลของผูต้อบ

แบบสอบถาม จาํนวน 5 ประเดน็ ไดแ้ก่ เพศ ช่วงอาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนโดยใชม้าตรวดันาม

บญัญติั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ร้อยละ 

     แบบสอบถามส่วนท่ี 2 พฤติกรรมในการเลือกซ้ือรถยนต์คาํถามเป็นแบบเลือกตอบ โดยมีวตัถุประสงค์บนัทึก

ขอ้มูลพฤติกรรมในการเลือกซ้ือรถยนตโ์ดยใชม้าตรวดันามบญัญติั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ร้อยละ 

     แบบสอบถามส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติของการเลือกซ้ือรถยนต ์มีจาํนวนคาํถาม 15 ขอ้โดยใช ้Likert Scale 

5 ระดบัเป็นมาตรวดั แบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา (α- Coefficient) เท่ากบั 0.81สถิติท่ีใชใ้นการ

วิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน สาํหรับเกณฑก์ารแปลผลค่าเฉล่ียใชจ้ดัระดบัค่าเฉล่ีย

ออกเป็นช่วงตามความกวา้งอนัตรภาคชั้น 

     แบบสอบถามส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคในจงัหวดัหนองบวัลาํภู วดั

ระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาด 7 ดา้น ใชม้าตรวดัระดบัความสาํคญั 5 ระดบั มีค่าสัมประสิทธ์ิ

อลัฟา (α- Coefficient) แต่ละด้านดังน้ี ด้านผลิตภัณฑ์ เท่ากับ 0.79 ด้านราคา เท่ากับ 0.78ด้านช่องทางการจัด

จาํหน่าย เท่ากบั 0.79 ดา้นส่งเสริมการตลาด เท่ากบั 0.73 ดา้นพนักงาน เท่ากบั 0.89 ดา้นกระบวนการให้บริการ 

เท่ากบั 0.89 และดา้นหลกัฐานทางกายภาพ เท่ากบั 0.81 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าเฉล่ีย และค่าความ

เบ่ียงเบนมาตรฐานสาํหรับ เกณฑก์ารแปลผลค่าเฉล่ียใชจ้ดัระดบัค่าเฉล่ียออกเป็นช่วงตามความกวา้งอนัตรภาคชั้น 

 

3.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกันกับปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดของผู้บริโภคในเขตจังหวดัหนองบัวลาํภู  

     การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดระหวา่งระหวา่งระดบัการศึกษา 

อาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างใชส้ถิติเชิงอนุมานโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และ

เปรียบเทียบเชิงซอ้นโดยใช ้Duncan’s Multiple Range Test 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1 ผลการศึกษาศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคในเขตจังหวัด

หนองบัวลาํภู 

4.1.1 ผลการศึกษาข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

     ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่งในพ้ืนท่ีจงัหวดัหนองบวัลาํภู ดงัรูปท่ี 2  

 

 

 

  

 

 

รูปที่ 2 ร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปจาํแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษาอาชีพ และรายไดต่้อเดือน 
 

     จากรูปท่ี 2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.75 อายุ 31 - 40 ปี ร้อยละ 34.50 

การศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 48.25 อาชีพพนกังานเอกชน ร้อยละ 33.75 รายไดต่้อเดือน 10,001 - 20,000 บาท 

ร้อยละ 24.50 และ 20,00 - 30,000 บาท ร้อยละ 23.50 

4.1.2 ผลการศึกษาด้านพฤตกิรรมในการเลือกซ้ือรถยนต์ 

    ผลการศึกษาดา้นพฤติกรรมในการเลือกซ้ือรถยนตรู์ปท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 ร้อยละของขอ้มูลพฤติกรรมในการเลือกซ้ือรถยนตจ์าํแนกตามยี่หอ้รถท่ีใช ้งบประมาณในการซ้ือ ยี่หอ้ท่ีช่ืน 

ชอบ วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ บุคคลท่ีมีอิทธิพล และเหตุผลในการตดัสินใจซ้ือ 

 

ยีห้่อรถยนต์ 
ร้อยละ ร้อยละ 
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     จากรูปท่ี 3 พบว่า ส่วนใหญ่ใชร้ถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ท่ีนัง่ (รถเก๋ง) ร้อยละ 50.75 งบประมาณในการซ้ือ 

500,001-800,000 บาท ร้อยละ 34.25 ยี่หอ้รถยนตท่ี์ชอบ คือ โตโยตา้ ร้อยละ 43.25 มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชง้านส่วนตวั

หรือใชใ้นครอบครัวร้อยละ 76.75 ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจ คือ สามี/ภรรยา/บุตร ร้อยละ 68.25 เหตุผลท่ีตดัสินใจ

ซ้ือ เน่ืองจากมีรถยนตใ์หเ้ลือกหลายรุ่น ร้อยละ 56.75 รองลงมา คือ ใกลบ้า้น ร้อยละ 48.25 
 

4.1.3 ผลการศึกษาทัศนคตขิองผู้บริโภคที่มผีลต่อการเลือกซ้ือรถยนต์ 

     ผลจากการศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือรถยนต ์ดงัรูปท่ี 4 

   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 ค่าเฉล่ียของทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือรถยนต ์

  

     จากรูปท่ี 4 พบว่า ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือรถยนต ์ทั้ง 15 ขอ้ พบว่า ทศันคติส่วนใหญ่มีค่าอยู่

ในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง มีเพียง 5 ขอ้ คือ 2. โชวรู์มควรมีรถยนตท่ี์เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ ท่ีอยูใ่นระดบั

เห็นดว้ย 3. ศูนยบ์ริการและโชวรู์มควรมีขนม เคร่ืองด่ืม และ อินเตอร์เน็ตไวบ้ริการ 4. ศูนยบ์ริการและโชวรู์มควรมี

ป้ายบอกระยะก่อนถึง 5. ศูนยบ์ริการและโชวรู์มควรมีป้าย สญัลกัษณ์ต่าง ๆ ท่ีมองเห็นชดัเจน 7. ศูนยบ์ริการและโชว์

รูมควรมีป้ายแจง้ราคาติดท่ีรถให้เห็นชดัเจนท่ีอยู่ในระดบัเห็นดว้ยโดยมีการกระจายตวัของขอ้มูลแบบปกติทุกขอ้ 

(ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานนอ้ยกวา่ 1.0) 
 

4.1.4 ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคในจงัหวดัหนองบัวลาํภู 

 ผลจากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคในจงัหวดัหนองบวัลาํภูทั้ง 7 ดา้นเป็นดงัรูปท่ี 5 

ดงัน้ี 

4.21 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

คา่เฉล่ีย 
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รูปที่ 5 ค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคในจงัหวดัหนองบวัลาํภูรถยนต ์

 

 จากรูปท่ี 5 พบวา่ ใหค้วามสาํคญัในระดบัมากท่ีสุด 28 ปัจจยั แบ่งเป็น ดา้นผลิตภณัฑ ์6 ปัจจยั ไดแ้ก่ ยี่หอ้รถยนต ์

ความหลากหลาย การประหยดันํ้ามนั สมรรถนะ ความคงทน การบริการหลงัการขาย ดา้นราคา 6 ปัจจยั ไดแ้ก่ ราคา

เหมาะสมกบัคุณภาพ ราคาถูกกว่ายี่หอ้อ่ืน อตัราดอกเบ้ีย ระยะเวลาผ่อนชาํระ การใหส่้วนลดเงินสด และค่าบาํรุงรักษา 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ ศูนยซ่์อมไดม้าตรฐาน การจดัโชวรู์มเป็นระเบียบ บริเวณท่ีจอดรถเป็น

ระเบียบและเพียงพอ ดา้นส่งเสริมการตลาด 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ ฟรีประกนัภยัชั้น 1 และการใหบ้ริการหลงัการขาย ดา้น

พนักงาน 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ ความรู้และความเช่ียวชาญของพนักงาน การให้รายละเอียดขอ้มูลรถยนต์ ความสุภาพ 

อธัยาศยั การพูดจาไพเราะ ความเอาใจใส่กระตือรือร้น ดา้นกระบวนการ 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ การใหบ้ริการมีความรวดเร็ว 

ถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ ส่งมอบรถยนตต์ามเวลานดัหมาย ดา้นหลกัฐานทางกายภาพ 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ โชวรู์มมีความทนัสมยั 

สะอาด หอ้งรับรองลูกคา้เป็นสดัส่วนและเพียงพอ 
 

4.21 มากท่ีสุด 

4.21 มากท่ีสุด 

ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นส่งเสริมทางการตลาด 

ดา้นพนกังาน ดา้นกระบวนการ ดา้นกายภาพ 

ดา้นช่องทางจาํหน่าย 

คา่เฉล่ีย 

คา่เฉล่ีย 
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4.2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกันกับปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดของผู้บริโภคในเขตจังหวดัหนองบัวลาํภู      

     การศึกษาความแตกต่างระหว่างระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนักบัปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือรถยนต ์เป็นดงัตารางท่ี 1 ดงัน้ี 
 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคในจงัหวดั 

หนองบวัลาํภู จาํแนกตามระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนั 

 

ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด 

ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน (บาท) 

ตํ่ากว่า

ปริญญา 

ตรี 

ปริญญา

ตรี 

สูงกว่า

ปริญญา

ตรี 

ข้าราชการ / 

พนักงาน

รัฐวสิาหกจิ 

พนักงาน

เอกชน 

ค้าขาย / 

ธุรกจิ

ส่วนตัว 

เกษตรกร >20,000 20,000-

40000 

<40,000 

ด้านผลติภัณฑ์ (Product) 

1. ยีห่้อรถยนต ์ 4.18a 4.29ab 4.44b 4.37b 4.30b 4.37b 3.97a 4.13a 4.27a 4.57b 

2. รูปลกัษณ์ของรถยนต ์ 3.95a 4.13b 4.21b 4.09ab 4.11b 4.15b 3.89a 3.97a 4.11ab 4.24b 

3. มีหลากหลายสีใหเ้ลือก 3.99a 3.96a 4.00a 4.07b 4.01b 4.01b 3.75a 3.86a 4.08b 4.05ab 

4. มีหลากหลายรุ่นให้เลือก 4.14a 4.18a 4.44b 4.33b 4.16b 4.36b 3.92a 4.05a 4.22a 4.48b 

5. เคร่ืองยนตป์ระหยดันํ้ามนั 4.25a 4.31a 4.26a 4.30b 4.29b 4.42b 4.03a 4.13a 4.39b 4.40b 

6. สมรรถนะของเคร่ืองยนต ์ 4.27a 4.28a 4.33a 4.35b 4.27ab 4.40b 4.07a 4.13a 4.40b 4.41b 

7. ส่ิงอาํนวยความสะดวก

ภายในรถยนต ์

4.09a 4.21a 4.23a 4.26b 4.18b 4.26b 3.92a 4.04a 4.27b 4.27b 

8. ความคงทนของรถยนต ์ 4.16a 4.28ab 4.41b 4.33b 4.28b 4.39b 3.93a 4.09a 4.35b 4.42b 

9. ระยะเวลาการรับประกนั 4.10a 4.12a 4.07a 4.12a 4.18a 4.12a 3.90a 4.02a 4.14a 4.20a 

10. การบริการหลงัการขาย 4.13a 4.25a 4.34a 4.29b 4.28b 4.33b 3.88a 4.09a 4.29b 4.38b 

ด้านราคา (Price) 

1. ราคารถยนตเ์หมาะสมกบั

คุณภาพ 

4.24a 4.38ab 4.51b 4.50b 4.32b 4.44b 4.08a 4.14a 4.43b 4.64c 

2. ราคาถูกกวา่เม่ือเปรียบเทียบ

กบัรถยนตย์ีห่้ออ่ืนในขนาด

เคร่ืองยนตท่ี์ใกลเ้คียงกนั 

4.23a 4.30ab 4.49b 4.44b 4.31b 4.38b 4.01a 4.17a 4.35b 4.50b 

3. เงินดาวน ์ 4.13a 4.19ab 4.41b 4.35b 4.23b 4.28b 3.86a 4.08a 4.20a 4.45b 

4. อตัราดอกเบ้ีย 4.17a 4.36b 4.44b 4.40b 4.30b 4.43b 4.00a 4.12a 4.31b 4.65c 

5. ระยะเวลาในการผอ่นชาํระ 4.11a 4.27ab 4.36b 4.36b 4.22b 4.34b 3.90a 4.06a 4.27b 4.49c 

6. การให้ส่วนลดเงินสด 4.21a 4.36a 4.59b 4.53c 4.32b 4.47bc 3.96a 4.13a 4.41b 4.65c 

7. ค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษา 4.12a 4.26ab 4.39b 4.37b 4.26b 4.32b 3.89a 4.05a 4.28b 4.51c 

8. ราคาอะไหล่/ค่าบริการ

ดูแลรถยนต ์

4.06a 4.21a 4.28a 4.21b 4.17b 4.35b 3.85a 3.99a 4.29b 4.32b 
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคในจงัหวดั 

หนองบวัลาํภู จาํแนกตามระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนั (ต่อ) 

ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด 

ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน (บาท) 

ตํ่ากว่า

ปริญญา 

ตรี 

ปริญญา

ตรี 

สูงกว่า

ปริญญา

ตรี 

ข้าราชการ / 

พนักงาน

รัฐวสิาหกจิ 

พนักงาน

เอกชน 

ค้าขาย / 

ธุรกจิ

ส่วนตัว 

เกษตรกร >20,000 20,000-

40000 

<40,000 

 ด้านช่องทางการจําหน่าย (Place) 

1. ทาํเลท่ีตั้งของโชวรู์ม 3.99a 4.13a 4.18a 4.23b 4.07ab 4.13b 3.88a 4.00a 4.08ab 4.27b 

2. โชวรู์มมีหลายสาขา 3.97a 4.03a 4.16a 4.14b 3.99ab 4.11b 3.86a 3.90a 4.06ab 4.24b 

3. ศูนยบ์ริการซ่อมได้

มาตรฐาน 

4.07a 4.36b 4.51b 4.41b 4.25b 4.42b 3.96a 4.05a 4.37b 4.58c 

4. การจดัโชวรู์มมีความเป็น

ระเบียบ 

4.07a 4.27b 4.34b 4.35b 4.21ab 4.24b 4.00a 4.02a 4.27b 4.48c 

5. มีบริเวณท่ีจอดรถสะดวก

และเพียงพอ 

4.12a 4.25ab 4.43b 4.28b 4.26b 4.34b 3.96a 4.05a 4.27b 4.51c 

ด้านส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 

1. การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 

ตามวิทย ุส่ิงตีพิมพห์รือส่ือ

ภายในทอ้งถ่ิน 

3.90a 3.97a 4.02a 3.90ab 3.96ab 4.07b 3.82a 3.87a 3.99a 4.06a 

2. จดังานแสดงสินคา้ตาม

สถานท่ีต่างๆ 

4.05a 4.13a 4.43b 4.23b 4.11ab 4.29b 3.92a 4.02a 4.17ab 4.36b 

3. มีการทดลองขบัข่ีก่อนการ

ตดัสินใจซ้ือ 

4.03a 4.16a 4.15a 4.15a 4.14a 4.16a 3.94a 3.99a 4.23b 4.17ab 

4. การบริการสินเช่ือรถยนต ์ 4.05a 4.21a 4.23a 4.22b 4.16b 4.24b 3.93a 4.02a 4.22b 4.30b 

5. มีของแถมหรืออุปกรณ์

ตกแต่งฟรี 

3.99a 4.15a 4.07a 4.12b 4.13b 4.13b 3.85a 3.94a 4.21b 4.15b 

6. ฟรีประกนัภยัชั้น 1 4.13a 4.34b 4.23ab 4.31b 4.26b 4.35b 3.97a 4.12a 4.29b 4.42b 

7. บริการหลงัการขาย 4.13a 4.31a 4.34a 4.35b 4.26b 4.35b 3.97a 4.10a 4.32b 4.42b 

ด้านพนักงาน (People) 

1. ความรู้ ความเช่ียวชาญใน

การให้บริการของพนกังาน 

4.26a 4.32a 4.38a 4.40b 4.37b 4.32b 4.07a 4.20a 4.31a 4.51b 

2. การให้รายละเอียดรถยนต์

ไดค้รบถว้นของพนกังาน 

4.12a 4.35b 4.44b 4.37b 4.29b 4.42b 3.93a 4.07a 4.36b 4.56c 

3. ความสุภาพ อธัยาศยัดี ยิม้

แยม้ แจ่มใส มีความเป็น

กนัเองของพนกังาน 

4.23a 4.37a 4.43a 4.41b 4.38b 4.47b 3.93a 4.17a 4.37b 4.59c 

4. พดูจาสุภาพ ไพเราะของ

พนกังาน  

4.32a 4.39ab 4.57b 4.47b 4.41b 4.57b 4.03a 4.24a 4.42b 4.67c 

5. ความเอาใจใส่ 

กระตือรือร้นในการ

ให้บริการของพนกังาน 

4.25a 4.40ab 4.49b 4.42b 4.40b 4.47b 4.06a 4.20a 4.38b 4.65c 
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคในจงัหวดั 

หนองบวัลาํภู จาํแนกตามระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนั (ต่อ) 

ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด 

ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน (บาท) 

ตํ่ากว่า

ปริญญา 

ตรี 

ปริญญา

ตรี 

สูงกว่า

ปริญญา

ตรี 

ข้าราชการ / 

พนักงาน

รัฐวสิาหกจิ 

พนักงาน

เอกชน 

ค้าขาย / 

ธุรกจิ

ส่วนตัว 

เกษตรกร >20,000 20,000-

40000 

<40,000 

ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) 

1. ขั้นตอนในการให้บริการ

สินเช่ือมีความรวดเร็ว 

4.16a 4.32b 4.51b 4.40b 4.33b 4.36b 3.97a 4.12a 4.29b 4.61c 

2. การให้บริการมีความ

ถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ 

4.16a 4.38b 4.49b 4.41b 4.36b 4.42b 3.97a 4.17a 4.32a 4.60b 

3. ส่งมอบรถยนตต์รงต่อเวลา

นดัหมาย 

4.21a 4.39b 4.44b 4.37b 4.37b 4.45b 4.03a 4.20a 4.33a 4.59b 

4. มีความรวดเร็วในการ

ให้บริการ  

4.19a 4.36b 4.46b 4.33b 4.36b 4.45b 4.00a 4.18a 4.32a 4.57b 

ด้านหลกัฐานกายภาพ (Physical Evidence) 

1. ศูนยบ์ริการ/โชวรู์มมีความ

ทนัสมยั สะอาด 

4.27a 4.31a 4.59b 4.45b 4.34b 4.45b 4.04a 4.24a 4.30a 4.59b 

2. มีห้องรับรองลูกคา้เป็น

สดัส่วนและเพียงพอ 

4.23a 4.21a 4.36a 4.30b 4.30b 4.29b 3.97a 4.16a 4.24ab 4.39b 

3. การแต่งกายของพนกังาน

มีความสะอาดและเรียบร้อย 

4.14a 4.18a 4.26a 4.24b 4.26b 4.21b 3.92a 4.07a 4.21ab 4.35b 

4. มีบริการนํ้ าชา กาแฟ  

นิตยสาร อินเตอร์เน็ตบริการ

ลูกคา้ 

4.21a 4.18a 4.25a 4.19b 4.24b 4.31b 3.97a 4.16a 4.21a 4.26a 

5. ป้ายช่ือบริษทัฯโดดเด่น 

มองเห็นชดั 

4.15ab 4.11a 4.31b 4.22b 4.17b 4.22b 3.96a 4.05a 4.21ab 4.28b 

*ค่าเฉล่ียท่ีมีตวัอกัษรต่างกนัแสดงวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 

     จากตารางท่ี 1 พบวา่ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคในจงัหวดั 

หนองบวัลาํภู แตกต่างกนั 23 ปัจจยั โดยมีปัจจยัท่ีแตกต่างกนัในทุกดา้น เม่ือทาํการเปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ กลุ่มท่ีมี 

การศึกษาตํ่าวา่ปริญญาตรีมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคในจงัหวดัหนองบวัลาํภู 

แตกต่างกบักลุ่มท่ีมีการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี 

     ดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนั พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคในจงัหวดัหนองบวัลาํภู ส่วนใหญ่มี 

ความแตกต่างกนั โดยพบวา่อาชีพเกษตรกรมีความคิดเห็นแตกต่างกบักลุ่มอาชีพอ่ืนๆ ยกเวน้ 2 ปัจจยั ในดา้น 

ผลิตภณัฑ ์ขอ้ 9 ระยะเวลาการรับประกนั และดา้นส่งเสริมการตลาดขอ้ 3 มีการทดลองขบัข่ีก่อนการตดัสินใจซ้ือ ท่ี 

มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดของผูบ้ริโภคในจงัหวดัหนองบวัลาํภูไม่แตกต่างกนั 

     ดา้นรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคในจงัหวดัหนองบวัลาํภู ส่วน

ใหญ่มีความแตกต่างกนั เม่ือไดเ้ปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ ส่วนใหญ่รายไดต่้อเดือนนอ้ยกวา่ 20,000 บาท มีความ
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คิดเห็นแตกต่างกบักลุ่มท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 40,000 บาทข้ึนไป ยกเวน้ 2 ปัจจยั ในดา้นส่งเสริมการตลาดขอ้ 1 การ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์ ตามวิทย ุส่ิงตีพิมพห์รือส่ือภายในทอ้งถ่ินดา้นหลกัฐานกายภาพ ขอ้ 4 มีบริการนํ้าชา กาแฟ 

นิตยสาร อินเตอร์เน็ตบริการลูกคา้ 

     ดงันั้น โชวรู์มจึงควรตระหนกัในการบริหารปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดเหล่าน้ีสาํหรับการบริการผูบ้ริโภค

แต่ละกลุ่ม เน่ืองจากมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือรถยนตแ์ตกต่างกนั 

 

4.3 การอภิปรายผล 

     จากผลการศึกษา พฤติกรรมผูบ้ริโภคการการซ้ือรถยนต ์สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ณฐัฐิพงษ ์ภาคีรักษ,์ และคณะ 

(2560) ซ้ือรถยนตเ์พราะวตัถุประสงคเ์พ่ือใชเ้ป็นพาหนะสาํหรับเดินทางในชีวิตประจาํวนั รูปแบบการชาํระเงินส่วน

ใหญ่ คือ ผ่อนชาํระ ในส่วนของผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

จาํแนกตามระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีผลการศึกษาสอดคลอ้งกบังานวิจยั ณฐัฐิพงษ ์ภาคีรักษ ์

และคณะ (2560) พบวา่ ดา้นรายไดมี้ความแตกต่างกนัในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ดา้นอาชีพมีความแตกต่างกนัในดา้นราคา และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจรรยา ยก

ยุทธ์ และนลินี ทองประเสริฐ (2559) พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือรถยนตด์า้นราคาแตกต่างกนั โดยผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษาตํ่ากวา่อนุปริญญามีความคิดเห็นแตกต่างจากผูบ้ริโภคท่ีมี

การศึกษาระดบัปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยสําคญั ดา้นอาชีพ พบว่า มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือรถยนต์ดา้นราคาแตกต่างกนั เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ พบว่า กลุ่มเกษตรกรมีความคิดเห็น

แตกต่างจากกลุ่มอาชีพอ่ืนๆ อย่างมีนัยสําคญั ดา้นรายไดต่้อเดือน พบว่า มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

รถยนตด์า้นราคาแตกต่างกนั โดยผูท่ี้มีรายไดต้ํ่ากว่า 10,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีรายสูง

กวา่ ส่วนผูบ้ริโภคจาํแนกตามเพศ และอาย ุมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั จารุพนัธ์ ยาชมพู (2559) 

อาชีพท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือรถยนตท่ี์แตกต่างกนัโดยอาชีพ

รับราชการมีค่าเฉล่ียในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตม์ากท่ีสุด 

 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

     1) พฤติกรรมการเลือกซ้ือรถยนต ์พบว่า ส่วนใหญ่ใชร้ถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ท่ีนัง่ (รถเก๋ง) งบประมาณใน

การซ้ือ 500,001-800,000 บาท ยี่ห้อรถยนต์ท่ีชอบ คือ โตโยตา้ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือใช้งานส่วนตวัหรือใช้ใน

ครอบครัวผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจ คือ สามี ภรรยา บุตร เหตุผลท่ีตดัสินใจซ้ือ เน่ืองจากศูนยบ์ริการและโชวรู์มมี

รถยนตใ์หเ้ลือกหลายรุ่น และใกลบ้า้น  

     2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคในจงัหวดัหนองบวัลาํภู ให้ความสําคญัในระดบัมากท่ีสุด 28 

ปัจจยั โดยพบว่าทั้ง 7 ดา้น ใหค้วามสาํคญัในระดบัมากท่ีสุด ในทุกๆ ดา้น ดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ ์6 ปัจจยั ไดแ้ก่ ยี่หอ้

รถยนต์ ความหลากหลาย การประหยดันํ้ ามนั สมรรถนะ ความคงทน การบริการหลงัการขาย ดา้นราคา 6 ปัจจยั 

ไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ราคาถูกกว่ายี่หอ้อ่ืน อตัราดอกเบ้ีย ระยะเวลาผ่อนชาํระ การใหส่้วนลดเงินสด และค่า

บาํรุงรักษา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ ศูนยซ่์อมไดม้าตรฐาน การจดัโชวรู์มเป็นระเบียบ บริเวณท่ี
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จอดรถเป็นระเบียบและเพียงพอ ดา้นส่งเสริมการตลาด 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ ฟรีประกนัภยัชั้น 1 และการใหบ้ริการหลงั

การขาย ดา้นพนกังานทุกปัจจยั ดา้นกระบวนการทุกปัจจยั ดา้นหลกัฐานทางกายภาพ 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ โชวรู์มมีความ

ทนัสมยั สะอาด หอ้งรับรองลูกคา้เป็นสดัส่วนและเพียงพอ 

     3) ความแตกต่างของค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคในจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํแนกตาม

ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนั พบว่า ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นแตกต่างกนั 23 

ปัจจยั ดา้นอาชีพ พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกนั โดยพบว่าอาชีพเกษตรกรมีค่าเฉล่ียแตกต่างกบักลุ่มอาชีพอ่ืนๆ 

ดา้นรายได ้พบวา่ มีความแตกต่างกนั เม่ือไดเ้ปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ ส่วนใหญ่รายไดต่้อเดือนนอ้ยกวา่ 20,000 บาท  

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

     1) ดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถยนต ์ศูนยบ์ริการและโชวรู์มควรนาํรถยนตส่์วนบุคคลไม่เกิน 7 ท่ีนัง่ (รถเก๋ง) 

ราคา 500,001-800,000 บาทมาจาํหน่ายใหก้บัผูบ้ริโภค 

     2) ดา้นทศันคติ ศูนยบ์ริการและโชวรู์มควรมีของแถมอุปกรณ์ตกแต่งเม่ือออกรถ บริการลา้งทาํความสะอาดและ

เติมลมฟรี พนกังานใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว ถูกตอ้ง และมีความสุภาพ เป็นตน้   

     3) ดา้นปัจจยัส่วนประสมการตลาด ศูนยบ์ริการและโชวรู์มควรจาํหน่ายรถยนต์ท่ีมีความหลากหลายรุ่นท่ีเป็น

รถยนต์ประหยดันํ้ ามนั สมรรถนะสูง มีความคงทน ในราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ มีการให้ส่วนลดเงินสด โดยมี 

ศูนยซ่์อมไดม้าตรฐาน จดัโชวรู์มเป็นระเบียบ ฟรีประกนัภยัชั้น 1 ใหบ้ริการหลงัการขาย พนกังานควรความรู้และ

สามารถใหร้ายละเอียดขอ้มูลรถยนต ์สุภาพ เอาใจใส่กระตือรือร้น มีการใหบ้ริการมีความรวดเร็ว ถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ 

ส่งมอบรถยนตต์ามเวลานดัหมาย โชวรู์มควรมีความทนัสมยั สะอาด หอ้งรับรองลูกคา้เป็นสดัส่วนและเพียงพอ 

     4) ในการศึกษาต่อไปนาํจอ้มูลจากการศึกษาเหล่าน้ีไปใชใ้นการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขาย

รถยนตข์องศูนยบ์ริการและโชวรู์มรถยนต ์จงัหวดัหนองบวัลาํภูใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีตอ้งการได ้
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ความพงึพอใจคุณภาพบริการ ด้านรูปธรรมส่ิงที่สัมผสัได้และความเห็นอกเห็นใจ 

มีผลต่อการกลบัมารับบริการ ของแผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม โรงพยาบาลบางโพ 

The satisfaction of service quality of tangibles and empathy affect returning 
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รัชฎา  ตงศิริ1 และ โรจนศักดิ์ โฉมวไิลลกัษณ์2 

Rachada Tongsiri and Rojanasak Chomvilailuk 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ ความพึงพอใจคุณภาพบริการในด้าน

รูปธรรมส่ิงท่ีสัมผสัได ้(Tangibles) และความเห็นอกเห็นใจ(Empathy) ท่ีมีผลต่อการกลบัมารับบริการ ของ

แผนกผูป่้วยนอกอายุรกรรม โรงพยาบาลบางโพ ใชท้ฤษฎีคุณภาพบริการ Service Quality  โดยจากขอ้มูลสถิติ

การกลับมารับบริการ ของแผนกผูป่้วยนอก อายุรกรรม พบว่าปี 2561 ลดลงจากปี 2560 และจากข้อมูล

สนบัสนุนของขอ้ร้องเรียนจากผูรั้บบริการพบประเด็นท่ีสาํคญัคือ ขอ้ร้องเรียนดา้นคุณภาพบริการในปี 2561 

เพ่ิมมากข้ึนเช่นเดียวกนั  

ผูวิ้จยัจึงกาํหนดสมมติฐาน โดยตวัแปรอิสระคือความพึงพอใจคุณภาพบริการในดา้นรูปธรรมส่ิงท่ี

สมัผสัได ้(Tangibles)  และความพึงพอใจคุณภาพบริการในดา้นความเห็นอกเห็นใจ (Empathy)  ตวัแปรตามคือ 

การกลบัมารับบริการ ไดท้าํการวิจยัเชิงสาํรวจโดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 400 คนในแผนกผูป่้วยนอก ใช้

วิธีการทางสถิติสําหรับใช้ในการวิเคราะห์และการทดสอบสมมติฐานเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรท่ี

กาํหนดข้ึน โดยใชเ้คร่ืองมือทางสถิติ Multiple regression Analysis  

จากผลการทดสอบสมมติฐานศึกษาพบว่า ความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการดา้นรูปธรรมท่ีสัมผสัได้

(Tangibles)  และความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการดา้นความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) พบวา่ทุกปัจจยัมีอิทธิพล

ต่อ การกลบัเขา้มาใชบ้ริการในโรงพยาบาลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความมัน่ใจร้อยละ 95 

 

คาํสําคัญ :การศึกษาความพึงพอใจ, คุณภาพบริการ, คุณภาพบริการด้านรูปธรรมส่ิงท่ีสัมผัสได้ ,

คุณภาพบริการด้านความเห็นอกเห็นใจ ,การกลบัมารับบริการของผู้ป่วย 
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Abstract 

 

This study aimed to study relations of tangibles services satisfaction and empathy, and returning to 

Department of Outpatient Medicine, Bangpo hospital services.  Used theory was the service quality theory. 

According to returning statistic of department of outpatient medicine, in the year 2018 had decreased from 

2017 and the supporting information from customer’ s complaints found that the main point was service 

complaint that increased in the year 2018. 

The researcher had defined the resumption. The independent variable was tangible services 

satisfaction and satisfaction for empathy of the services.The dependent variable was returning to the services. 

The survey research had been done using 400 patients from department of outpatient medicine as the study 

group using statistic method to analyze and test the resumption about relations between the specified variables 

using the Multiple Regression Analysis statistic tool. 

The assumption studying found that tangible services satisfaction and the satisfaction for empathy of 

the services, all variables affect returning to the hospital service significantly with 95 percent confident. 

 

Key word : satisfaction study , service quality, service quality of tangibles , service quality of 

tangibles, affect returning to Department of Outpatient Medicine 
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บทนํา 

 

ปัจจุบัน ระบบบริการสาธารณสุขมีความเจริญก้าวหน้า เปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์โลก 

ประชาชนส่วนใหญ่หันมาสนใจสุขภาพมากข้ึน มีการปรับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ดา้นสาธารณสุข) จาก

การปรับแผนกลยุทธ์ดงักล่าว ทาํใหท้ั้งโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนมีการพฒันาระบบบริการสาธารณสุขให้

ผูป่้วยสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูรั้บบริการ   ถึงแม้ว่า

สถานพยาบาลของภาครัฐจะมีมาก ก็ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการ ทั้งจาํนวนเตียงท่ีไม่เพียงพอ 

การให้บริการผูป่้วยนอกท่ีใชร้ะยะเวลารอคอยนาน จึงทาํให้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเป็นอีกทางเลือกหน่ึง

ใหก้บัผูรั้บบริการ 

จากสถิติ กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขพบว่าปี 2558 ประเทศไทยมีโรงพยาบาล

เอกชนจาํนวน 343 แห่งเพ่ิมข้ึนจากปี 2554 ท่ีมีจาํนวน 321 แห่ง โดยประมาณ 40 % อยู่ในเขตกรุงเทพ และ

ปริมณฑล  กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กระทรวงสาธารณสุข,2558) 

โรงพยาบาลเอกชนจดัเป็นธุรกิจท่ีมีศกัยภาพและมีแนวโนม้เติบโตดีต่อเน่ืองในระยะ 1-3 ปีขา้งหนา้ โดยคาดวา่

รายไดข้องโรงพยาบาลจะขยายตวั ต่อเน่ือง ขณะท่ีอตัรากาํไรสุทธิ (Net profit margin) เติบโตเฉล่ีย 13-16% ต่อ

ปี โรงพยาบาลขนาดใหญ่ท่ีมีเครือข่ายมากจะมีความไดเ้ปรียบทั้งดา้นตน้ทุน บุคลากร และการเขา้ถึงกลุ่ม

ผูใ้ชบ้ริการ โรงพยาบาลขนาดกลางและเลก็ ไม่สามารถรักษาฐานลูกคา้ไวไ้ดเ้น่ืองจากมีคู่แข่งท่ีมากข้ึน    

โรงพยาบาลบางโพเป็นโรงพยาบาลเอกชน เป็นโรงพยาบาลขนาดกลาง ขนาด 100 เตียง ซ่ึงอยู่ในกลุ่ม

โรงพยาบาลขนาดกลางและเลก็ท่ีไม่มีเครือข่ายสาขา   จากขอ้มูลสถิติผูป่้วยท่ีมารับบริการในแผนกผูป่้วยนอก

อายุรกรรม โรงพยาบาลบางโพ ยอดผูป่้วยท่ีกลบัมารับบริการซํ้ าในปี 2560 เทียบกบัปี 2561 พบว่าผูรั้บบริการ

กลบัมาใชบ้ริการในแผนกผูป่้วยนอก อายุรกรรมมีสถิติลดลงเม่ือเทียบกบัขอ้มูลในปี 2560  และยงัพบประเดน็

เร่ืองขอ้ร้องเรียนจากผูรั้บบริการดา้นความไม่พึงพอใจในคุณภาพการบริการ ซ่ึงมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกนั 

จากขอ้มูลดงักล่าวผูท้าํการวิจยัมองเห็นประเด็นปัญหาท่ีสาํคญัคือ การร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นดา้นคุณภาพการ

บริการ และจากการทบทวนงานวิจยัก่อนหนา้ ก็พบว่าความพึงพอใจในคุณภาพบริการ มีผลต่อการกลบัมารับ

บริการซํ้าเช่นเดียวกนั 

 ดงันั้นผูวิ้จยัจึงไดก้าํหนดสมมติฐานจากขอ้มูลสนบัสนุนขา้งตน้คือ ความพึงพอใจคุณภาพบริการใน

ด้านรูปธรรมส่ิงท่ีสัมผสัได้  (Tangibles)  และความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการด้านความเห็นอกเห็นใจ

(Empathy)  อาจมีผลกระทบต่อการกลับมาใช้บริการ ดังนั้ นกรอบแนวคิดจากสมมิฐานในคร้ัง น้ีคือ 
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ความสมัพนัธ์ของความพึงพอใจคุณภาพบริการในดา้นรูปธรรมส่ิงท่ีสัมผสัได ้ (Tangibles)  และความพึงพอใจ

ต่อคุณภาพบริการดา้นความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) มีผลต่อการกลบัมาใชบ้ริการ การศึกษาในคร้ังน้ีจึงเป็น

แนวทางท่ีนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ ทาํใหผู้รั้บบริการกลบัมาใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง สร้างความสามารถแข่งขนัใน

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและการเติบโตทางรายไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

ในการศึกษาเร่ือง“ความพึงพอใจคุณภาพบริการ รูปธรรมส่ิงท่ีสมัผสัไดแ้ละความเห็นอกเห็นใจ มีผล

ต่อการกลบัมารับบริการ” ผูท้าํการวิจยั ไดร้วบรวมทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือนาํมากาํหนดกรอบ

แนวคิดการวิจยั ในดา้นการศึกษาดา้นคุณภาพความพึงใจดา้นคุณภาพบริการของโรงพยาบาล ผูวิ้จยัไดใ้ช้

การศึกษาดา้นความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการ (Service Quality) ในดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ 

(Tangibles) และดา้นความเห็นอกเห็นใจ (Empathy)  ดงัน้ี 

ความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการในดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการดา้นส่ิงท่ีสัมผสัได ้(Tangibles)  

คือความพึงพอใจต่อการบริการท่ีสามารถนาํเสนอออกมาเป็นลกัษณะทางกายภาพ เป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้ปรากฏ

ใหเ้ห็น ส่ิงอาํนวยความสะดวก ผูรั้บบริการสามารถรับรู้อยา่งชดัเจนและง่ายสามารถสัมผสัได ้สอดคลอ้งกบัผล

การศึกษา  (ลดา สรณรักษ ์, 2543 ; อา้งอิงจาก ชาง,1997: 29) ไดศึ้กษามิติตวัช้ีวดัและการประเมินคุณภาพท่ี

ผูป่้วยรับรู้ไดเ้ก่ียวกบัคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล ไวว้่า หากจะสร้างความพึงพอใจให้กบัผูรั้บบริการ 

ตอ้งมีการจดัการสภาพแวดลอ้มท่ีดี จดัส่ิงแวดลอ้มตามความเหมาะสม มีความสวยงาม สะดวกสบาย มีความ

ปลอดภยั การระบายอากาศท่ีดี มีแสงสว่างเพียงพอ  หากมีการจดัการท่ีดีก็จะสามารถสร้างความพึงพอใจแก่

ผูรั้บบริการและกลบัมาใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงตรงกบัสมมติฐานที ่1 คือ ความพึงพอใจคุณภาพบริการดา้น

รูปธรรมส่ิงท่ีสมัผสัได ้มีผลต่อการกลบัมารับบริการซํ้า 

ความพึงพอใจดา้นการบริการในดา้นการเห็นอกเห็นใจ (Empathy) ผูใ้ห้บริการเขา้ถึงการบริการมี

ความเขา้ใจเห็นอกเห็นใจ เอาใจใส่ต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการ ผูใ้ห้บริการสามารถเขา้ใจปัญหาของ

ผูรั้บบริการและสามารถใหค้าํแนะนาํได ้ผูใ้หบ้ริการทุกหน่วยงานใหค้าํแนะนาํผูรั้บบริการ เช่น แพทยอ์ธิบาย

วิธีการดูแลรักษาดา้นสุขภาพ พยาบาลอธิบายวิธีการปฏิบติัตวัเม่ือผูป่้วยกลบับา้น สามารถให้บริการไดโ้ดย

คาํนึงถึงสิทธิของผูป่้วยไม่เลือกปฏิบติั เจา้หนา้ท่ีใชว้าจาสุภาพ แสดงความเป็นกนัเองกบัผูรั้บบริการ พร้อมให้

ความช่วยเหลือ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (สมฤดี ธรรมสุรัติ,2554) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
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ต่อปัจจยัดา้น ความเห็นอกเห็นใจ โดยรวมว่ามีความสําคญักบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของโรงพยาบาล

เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครของผูต้อบแบบสอบถามอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงตรงกับสมมติฐานที่ 2 คือ 

ความพึงพอใจคุณภาพบริการดา้นความเห็นอกเห็นใจ มีผลต่อการกลบัมารับบริการซํ้า 

 

วธีิการศึกษา 

 

จากกรอบแนวคิด การวิจยัการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาวิจยัเชิงสาํรวจ ประกอบดว้ย ประชากรและ

กลุ่มตวัอย่าง โดยมีตวัแปรอิสระ คือ ความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการ (Service Quality) ในดา้นความพึง

พอใจคุณภาพบริการในด้านรูปธรรมส่ิงท่ีสัมผสัได้ (Tangibles)  และความพึงพอใจคุณภาพการในด้าน

ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) ตวัแปรตาม คือ การกลบัมารับบริการของผูป่้วยแผนกผูป่้วยนอกอายุรกรรม 

โรงพยาบาลบางโพ  

โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) โดยกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจากผูรั้บบริการท่ีมารับบริการ

แผนกผูป่้วยนอกอายรุกรรม เน่ืองจากผูม้ารับบริการในแต่ละวนัจาํนวนประชากรไม่แน่นอนจึงคาํนวณจากสูตร

ไม่ทราบขนาดตวัอย่างโดยกาํหนดระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 (กลัยา 

วานิชณิชย์บัญชา,2549:74)  จากการแทนค่าต้องใช้ขนาดตัวออย่างน้อย 385 คนเพ่ือความสะดวกในการ

ประเมินผลขอ้มูล ผูวิ้จยัจึงใชข้นาดประชากรกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน ซ่ึงถือไดว้า่ผา่นเกณฑต์ามท่ีเง่ือนไข

กาํหนด คือไม่นอ้ยกว่า 385 คน และจดัทาํแบบสอบถามข้ึนจากการศึกษาคน้ควา้จากตาํรา ขอ้มูลจากงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง แลว้นาํมาประยุกต์เป็นลกัษณะขอ้คาํถามให้ตรงกบักรอบแนวคิดการวิจยั  นาํแบบสอบถามเสนอ

ผูเ้ช่ียวชาญ พิจารณาความตรงและถูกตอ้งของเน้ือหา (Content Validity) ทาํการทดสอบ (Pre-test) กบักลุ่ม

ตวัอย่างจาํนวน 40 ชุด โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟ่า (Alpha Coeffieient) และทดสอบความสัมพนัธ์

ระหวา่งตวัแปรท่ีกาํหนดข้ึน โดยใชเ้คร่ืองมือทางสถิติ Multiple regression Analysis  

การวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ 2 ส่วน ส่วนแรกคือ สถิติเชิงพรรณนา

ประกอบดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของประชากรกลุ่มตวัอย่าง ประกอบดว้ย เพศ การศึกษา อายุสถานภาพ

สมรส อาชีพ และรายได ้ขอ้มูลจะถูกวิเคราะห์ใหอ้ยู่ในรูปความถ่ีและร้อยละ ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการมา

ใช้บริการ จะถูกวิเคราะห์ในรูปความถ่ี ร้อยละ และข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจคุณภาพการบริการ ซ่ึง

ประกอบดว้ย ดา้นรูปธรรมของบริการ และดา้นความเห็นอกเห็นใจ ขอ้มูลจะถูกวิเคราะห์ให้อยู่ในรูปร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
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ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน การทดสอบสมมติฐาน โดยการใชเ้คร่ืองมือทางสถิติ 

Multiple regression Analysis โดยทดสอบสมมติฐาน 2 ตัวแปร คือ ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านรูปธรรมท่ี

สัมผสัได ้มีอิทธิพลในทางบวกต่อการกลบัมารับบริการอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ  และความพึงพอใจต่อปัจจยั

ดา้นความเห็นอกเห็นใจ มีอิทธิพลในทางบวกต่อการกลบัมารับบริการอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

ผลการวเิคราะห์สถิตเิชิงพรรณนา พบวา่ จากการสาํรวจลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูป่้วยท่ีมา

ใชบ้ริการท่ีโรงพยาบาลบางโพจาํนวน 400 คน พบวา่ ผูป่้วยส่วนใหญ่ หรือคิดเป็น ร้อยละ 60.7 เป็นผูช้าย 

ในขณะท่ีร้อยละ 39.3 เป็นผูห้ญิง ระดบัการศึกษา จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ผูป่้วย ส่วนใหญ่มีระดบั

การศึกษาอยูใ่นระดบั ปริญญาตรี และ ตํ่ากวา่ปริญญาตรี โดยคิดเป็นร้อยละ 47.7 และ ร้อยละ 47.3 ตาม ลาํดบั  

สาํหรับอายจุากการสาํรวจพบว่าผูป่้วยท่ีมาใชบ้ริการส่วนใหญ่หรือร้อยละ 36.3 มีอายมุากกวา่ 50 ปี รองลงมา

คือผู ้ป่วยท่ีมีอายรุะหวา่ง 40 ถึง 50 ปี ผูป่้วยท่ีมีอายรุะหวา่ง 30 ถึง 40 ปี และ ผูป่้วยท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 30 ปี โดย

คิดเป็น ร้อยละ 29.0 ร้อยละ 22.3 และ ร้อยละ 12.5 ตามลาํดบั  

สาํหรับสถานภาพการสมรสจากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ผูป่้วยท่ีมาใช ้บริการส่วนใหญ่ หรือคิดเป็น

ร้อยละ 73.5 แต่งงานแลว้ รองลงมาคือผูเ้ป็นท่ีเป็นโสด และ ผูป่้วยท่ีเป็นหมา้ยหรือหย่าร้าง โดยคิดเป็นร้อยละ 

23.5 และ ร้อยละ 3.0 ตามลาํดบั สาํหรับอาชีพจากการสาํรวจพบวา่ ผูป่้วยส่วนใหญ่หรือคิดเป็นร้อยละ 39.0 คือ

พนกังานบริษทัเอกชน รองลงมาคือผูป่้วยท่ีมีธุรกิจส่วนตวั โดยคิดเป็นร้อยละ 23.5 สําหรับรายได ้จากการ 

วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผูป่้วยส่วนเกือบคร่ึงหน่ึงหรือร้อยละ 49.3 มีรายได้ระหว่าง 40,000 ถึง 50,000 บาท 

รองลงมาคือผู ้ป่วยท่ีมีรายได ้ระหวา่ง 30,000 ถึง 40,000 บาท และผูป่้วยท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 50,000 บาท โดยคิด

เป็นร้อยละ 19.8  และ ร้อยละ 12.0 ตามลาํดบั  

ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการมาใชบ้ริการ สาํหรับพฤติกรรมการมาใชบ้ริการ จากการวิเคราะห์ขอ้มูล

สามารถสรุปผลได ้จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลขา้งตน้พบวา่ ผูป่้วยส่วนใหญ่มาใชบ้ริการการตรวจโรคทัว่ไป 

และ ตรวจรักษาอาการต่อเน่ือง โดยคิดเป็นร้อยละ 34.5  และ ร้อยละ 33.8 ตามลาํดบั รองลงมาคือผูป่้วยท่ีมา

รักษาโรคเฉพาะทาง โดยคิดเป็นร้อยละ 26.3  

ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นรูปธรรมท่ีสมัผสัได ้ พบวา่ ผูป่้วยส่วนใหญ่ รู้สึกเฉยๆ กบั

การรักษาความ สะอาดสถานท่ีรอตรวจของแผนกผูป่้วยนอกอายรุกรรม การมองเห็นของจุดตอ้นรับ การวางจุด
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นํ้าด่ืมของแผนกผูป่้วยนอก อายรุกรรม การใชง้านสญัญาณ WIFI และ ความสะอาดของเคร่ืองแต่งกายของ

เจา้หนา้ท่ี นอกจากน้ียงัพบวา่ ผูป่้วยส่วน ใหญ่มีความรู้สึกพอใจต่อ การจดัสถานท่ีรอตรวจท่ีมีการตกแต่งดว้ย

โคมไฟ ป้ายบอกจุดบริการของแผนกผูป่้วยนอก เกา้อ้ีนัง่รอ เอกสารแนะนาํการปฏิบติัตวัก่อนและหลงัการ

รักษา รายละเอียดการนดัท่ีระบุบนบตัรนดั และ ขนาดของตวั หนงัสือบนบตัรนดั  

ขอ้มูลเก่ียวกบัสาํหรับระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นความเห็นอกเห็นใจ จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

พบวา่ ผูป่้วยส่วนใหญ่มีความพึงพอ ใจอยา่งยิ่งต่อการท่ีเจา้หนา้ท่ีแผนกผูป่้วยนอกอายรุกรรมมีพฤติกรรมแสดง

ความเป็นกนัเองยิม้แยม้แจ่มใส เจา้หนา้ท่ีใชค้าํพูดไพเราะ แพทยมี์พฤติกรรมแสดงความเป็นกนัเอง 

ยิม้แยม้แจ่มใส การท่ีแพทยใ์ชค้าํพูดท่ีไพเราะ และ การท่ีแพทยเ์ปิดโอกาสใหผู้ป่้วยไดซ้กัถามเก่ียวกบัอาการ 

อยา่งเตม็ใจ 

ผลการวเิคราะห์สถิตเิชิงอนุมาน  

ในการทดสอบสมตติฐานโดยใชเ้คร่ืองมือทางสถิติวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจยัต่อการกลบัมารับ

บริการเม่ือวิเคราะห์ดว้ย Pearson’s Correlation Coefficient  

Table 1 : Correlation สาํหรับอธิบายผลการกลบัมารับบริการ 

 
จากตาราง Table 1  อธิบายไดว้่าปัจจยัดา้นรูปธรรมท่ีสัมผสัได ้และ ปัจจยัดา้นความเห็นอกเห็นใจ มี

ความสัมพนัธ์ในทางบวกกับการกลบัเขา้มารับบริการอย่างมี นัยสําคญัทางสถิติ อย่างไรก็ตาม Pearson’s 

Correlation Coefficient บอกไดเ้พียงความสัมพนัธ์ของตวัแปร แต่ไม่สามารถนาํมาใชเ้พ่ือแปลผลระดบัการ

กลบัเขา้มารับบริการได ้จึงมีความจาํเป็นตอ้งวิเคราะห์ดว้ยวิธี Multiple Linear Regresstion เพ่ือแปลผล 

 

 

   การ

กลบัมา รับ

บริการ 

รูปธรรมท่ี 

สมัผสัได ้

ความเห็น

อกเห็นใจ 

Pearson 

Correlation 

การกลบัมารับบริการ 1.000 .941 .616 

รูปธรรมท่ีสมัผสัได ้ .941 1.000 .568 

 ความเห็นอกเห็นใจ .616 .568 1.000 

Sig. การกลบัมารับบริการ . .000 .000 

รูปธรรมท่ีสมัผสัได ้ .000 . .000 

 ความเห็นอกเห็นใจ .000 .000 . 

N. การกลบัมา รับบริการ 400 400 400 

รูปธรรม ท่ีสมัผสัได ้ 400 400 400 

 ความเห็นอก เห็นใจ 400 400 400 
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Table 2 : Model Summary อธิบายปัจจยัต่างๆ ต่อการกลบัมารับบริการ 

 
a. ตวัแปรตน้: (Constant), ปัจจยัดา้นรูปธรรมส่ิงท่ีสัมผสัได,้ ปัจจยัดา้นความเห็นอกเห็นใจ  

b. ตวัแปรตาม: การกลบัมารับบริการ  

จากตาราง Table 2  อธิบายไดว้า่ผลการวิเคราะห์โดยใชส้ถิติ Multiple Linear Regresstion พบวา่ตวั

แปรตน้ดา้นปัจจยัดา้นรูปธรรมส่ิงท่ีสมัผสัได ้ และ ปัจจยัดา้นความเห็นอกเห็นใจ สามารถอธิบายความ

คลาดเคล่ือนของระดบัการกลบัเขา้มารับบริการไดท่ี้ ร้อยละ 93.4  

 

Table 3 : ANOVA อิทธิพลของปัจจยัต่างๆ ต่อการกลบัมารับบริการ 

 
a. ตวัแปรตาม: การกลบัมารับบริการ  

b. ตวัแปรตน้: (Constant), ปัจจยัดา้นรูปธรรมส่ิงท่ีสัมผสัได,้ ปัจจยัดา้นความเห็นอกเห็นใจ  

จากตาราง Table 3 นอกจากเม่ือพิจารณาค่า P-Value แลว้พบวา่ ตวัแปรตน้สามารถร่วมกนัพยากรณ์

ความ คลาดเคล่ือนของการกลบัเขา้มาใชบ้ริการท่ีโรงพยาบาล ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความมัน่ใจท่ี

ร้อยละ 95 เน่ืองจากมีค่า P-Value อยูท่ี่ .000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05  

 

 

 

 

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .967a .934 .934 1.17636 

ANOVAa 

Model 

 Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 7763.711 5 1552.742 1122.067 .000b 

 Residual 545.226 394 1.384   

 Total 8308.938 399    

 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 1243



Table 4 : Coefficients อิทธิพลของแต่ละปัจจยัท่ีมีต่อการกลบัเขา้มารับบริการท่ีโรงพยาบาลบางโพ  

 
a. ตวัแปรตาม: การกลบัมารับบริการ  

จากตาราง Table 4 เม่ือพิจารณาค่า Beta (Unstandardized Coefficients) สามารถตีความไดว้า่ เม่ือความ

พึงพอใจต่อปัจจัย ด้านรูปธรรมท่ีสัมผสัได้โดยรวมเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย อัตราการกลับเข้ามาใช้บริการท่ี

โรงพยาบาลโดยรวมจะเพ่ิมข้ึน .147 หน่วย และ ความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นความเห็นอกเห็นใจ เม่ือระดบั

ความพึงพอใจโดยรวมต่อปัจจยัดงักล่าวเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย อตัราการกลบัเขา้มาใชบ้ริการท่ี โรงพยาบาล โดยรวม

จะเพ่ิมข้ึน .074 นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาค่า P-Value แลว้พบว่าทุกปัจจยัอิทธิพลต่อ การกลบัเขา้มาใชบ้ริการใน

โรงพยาบาลอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความมัน่ใจร้อยละ 95 เน่ืองจากทุกปัจจยัมีค่า P-value นอ้ยกว่า 

0.05 

ดงัน้ันสามารถสรุปการทดสอบสมตติฐาน ตามกรอบแนวคิดการวจิยัในคร้ังนี ้คือ ทั้ง 2 ปัจจยัมีอิทธิพล

ต่อ การกลบัเขา้มาใชบ้ริการในโรงพยาบาลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความมัน่ใจร้อยละ 95 เน่ืองจากทุก

ปัจจยัมีค่า P-value นอ้ยกวา่ 0.05 นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาค่า Standardized Coefficients แลว้พบวา่ ปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการกลบั เขา้มารับบริการท่ีโรงพยาบาลมากท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นความพึงพอใจรูปธรรมท่ีสมัผสัได ้

โดยมีค่า Standardized Coefficient อยูท่ี่ .399 รองลงมาคือปัจจยัดา้นความพึงพอใจความเห็นอกเห็นใจโดยมีค่า 

Standardized Coefficient อยูท่ี่ .085 ตามลาํดบั  

    

จากการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน สามารถทดสอบสมมตฐานได้ดงันี ้

 

 

 

 

Coefficientsa 

  Unstandardized 

Coefficients 

Standardised 

Coefficients 

t Sig. Model  B Std. Error Beta 

1 (constant) -5.866 .707  -8.301 .000 

 รูปธรรมท่ีสมัผสัได ้ .147 .013 .399 11.442 .000 

 ความเห็นอกเห็นใจ .074 .019 .085 3.823 .000 

 

 สมมติฐาน ผลการทดสอบ 

H1: ความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นรูปธรรมท่ีสมัผสัไดมี้อิทธิพลใน

ทางบวกต่อการกลบัมา รับบริการอยา่งมีนยัสาํคญั ทางสถิติ 
ยอมรับ 

H2: ความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นความเห็นอกเห็นใจ มีอิทธิพลใน

ทางบวกต่อการกลบัมา รับบริการอยา่งมีนยัสาํคญั ทางสถิติ 
ยอมรับ 
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สรุปผลการศึกษา 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ ระหวา่งดา้นรูปธรรมส่ิงท่ีสัมผสัไดแ้ละความเห็นอก

เห็นใจมีผลต่อการกลบัมารับบริการ ของแผนกผูป่้วยนอกอายรุกรรม โรงพยาบาลบางโพ 

สมมติฐานที่  1 ความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการในด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 

(Tangibles)  มีผลต่อการกลบัมาใช้บริการซํ้ า ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ พบว่า ความพึงพอใจต่อ

ปัจจยัดา้นรูปธรรมท่ีสัมผสัได ้มีอิทธิพลในทางบวกต่อการกลบัมารับบริการอย่างมีนยัสําคญั ทางสถิติ 

จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 ผลการวิจยัดงักล่าว สอดคลอ้งกบั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา  (ลดา สรณรักษ ์, 2543 ; อา้งอิง

จาก ชาง,1997: 29) ได้ศึกษามิติตวัช้ีวดัและการประเมินคุณภาพท่ีผูป่้วยรับรู้ได้เก่ียวกบัคุณภาพการ

พยาบาลในโรงพยาบาล ไวว้่า ผูรั้บบริการรู้ได้ในเร่ืองของโครงสร้างซ่ึงได้แก่ การจดัการด้านความ

สะดวกสบาย ความสะอาด อาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม อากาศ แสงและเสียง จึงทาํให้เกิดความพึงพอใจ

ของผูใ้ช้บริการ หากจะสร้างความพึงพอใจให้กบัผูรั้บบริการ ตอ้งมีการจดัการสภาพแวดล้อมท่ีดี จดั

ส่ิงแวดลอ้มตามความเหมาะสม มีความสวยงาม สะดวกสบาย มีความปลอดภยั การระบายอากาศท่ีดี มี

แสงสว่างเพียงพอ  หากมีการจดัการท่ีดีก็จะสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ผูรั้บบริการและกลบัมาใช้

บริการอยา่งต่อเน่ือง  

สมมติฐานที่ 2 คือ ความพึงพอใจต่อคุณภาพในดา้นการเห็นอกเห็นใจ (Empathy) มีผลต่อการ

กลบัมาใชบ้ริการซํ้ า ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ พบวา่ความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นความเห็นอกเห็นใจ 

มีอิทธิพลในทางบวกต่อการกลบัมา รับบริการอยา่งมีนยัสาํคญั ทางสถิติ จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (สมฤดี ธรรมสุรัติ,2554) พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น

ต่อปัจจยัดา้น ความพึงพอใจดา้นความเห็นอกเห็นใจ โดยรวมวา่มีความสําคญักบัการตดัสินใจเลือกใช้

บริการของโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครของผูต้อบแบบสอบถามอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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จากการศึกษา ความพึงพอใจคุณภาพบริการดา้นรูปธรรมท่ีสมัผสัไดข้องบริการ (Tangibles) และ

ความพึงใจต่อคุณภาพการดา้นความเห็นอกเห็นใจ (Empathy)  มีผลต่อการกลบัมารับบริการซํ้า พบวา่จากการ

ทดสอบสมมติฐาน มีความเป็นไปได ้ท่ีผูรั้บบริการพึงพอใจคุณภาพบริการ ทาํใหก้ลบัมารับบริการซํ้า  

 ปัจจยัท่ีมีผลการความพึงพอใจของผูรั้บบริการ และกลบัมาใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ คุณภาพบริการดา้น

รูปธรรมท่ีสมัผสัได ้รองลงมาคือดา้นความเห็นอกเห็นใจ ตามลาํดบั 

 สรุปไดว้่า เน่ืองจากผูป่้วยมารับบริการท่ีโรงพยาบาลเอกชน ผูป่้วยตอ้งการสัมผสัถึงบรรยากาศ 

ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีสะอาดสวยงาม ทั้งในส่วนอาคารสถานท่ี ความสะอาดของบริเวณท่ีรอตรวจ ตลอดจนการแต่ง

กายของเจา้หนา้ท่ี จึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ีทาํใหผู้ป่้วยมีความพึงพอใจสูงสุด  ในดา้นความเห็นอกเห็นใจ การเอาใจใส่

ต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการ ผูใ้หบ้ริการสามารถเขา้ใจปัญหาของผูรั้บบริการและสามารถใหค้าํแนะนาํได ้

ผูใ้ห้บริการทุกหน่วยงานให้คาํแนะนาํผูรั้บบริการ เช่น แพทยอ์ธิบายวิธีการดูแลรักษาดา้นสุขภาพ พยาบาล

อธิบายวิธีการปฏิบติัตวัเม่ือผูป่้วยกลบับา้น สามารถให้บริการไดโ้ดยคาํนึงถึงสิทธิของผูป่้วยไม่เลือกปฏิบติั 

เจา้หนา้ท่ีใชว้าจาสุภาพ แสดงความเป็นกนัเองกบัผูรั้บบริการ กมี็ผลทาํใหผู้ป่้วยเกิดความพึงพอใจ ส่งผลต่อการ

กลบัมารับบริการซํ้า 

 จากการศึกษาในคร้ังน้ี มีประโยชน์ต่อการบริหารจดัการตลาดคือ การสร้างความพึงพอใจให้แก่

ผูรั้บบริการ โดยพฒันาคุณภาพบริการ เม่ือไดข้อ้มูลสรุปผลการศึกษา ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ สามารถ

ทาํการตลาดโดยการพฒันารูปแบบ คุณภาพบริการใหผู้รั้บบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด คือการท่ีผูบ้ริการมี

ความพึงพอใจแลว้เกิดการมาใชบ้ริการซํ้า  ซ่ึงเรียกง่าย ๆ วา่เป็นลูกคา้ประจาํ  อีกทั้งยงัมีการแนะนาํและบอกต่อ

ในส่ิงท่ีดีแก่ผูอ่ื้น ให้เขา้มบับริการท่ีโรงพยาบาล ทาํให้เกิดการเติบโตของรายได ้ในธุรกิจโรงพยาบาล อย่าง

ย ัง่ยืน 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ผูบ้ริหารโรงพยาบาล สามารถนาํขอ้มูลของงานวิจยัน้ี นาํไปใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพบริการ เพ่ือ

ปรับระดบัคุณภาพบริการ ใหดี้ข้ึน ส่งผลใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ และอาจนาํการวิจยัในคร้ังน้ี ไป

ออกแบบการเก็บข้อมูลความพึงพอใจคุณภาพการบริการ ของโรงพยาบาลบางโพ ทั้ งหน่วยงานของ

โรงพยาบาล ซ่ึงสามารถนาํขอ้มูลต่าง ๆ มาพฒันาร่วมกนั เกิดการทาํแผนพฒันากลยุทธ์ของโรงพยาบาลอย่าง

ต่อเน่ือง  

ควรพฒันาขอ้มูลของงานวิจยัน้ีไปสู่ทุกหน่วยงาน ในโรงพยาบาลควรมีการเก็บความพึงพอใจใหค้รบ

กระบวนการตั้งแต่ผูป่้วยเขา้รับบริการ ซ่ึงจะเร่ิมตน้ตั้งแต่การตอ้นรับท่ีเวชระเบียน จนถึงการชาํระเงิน และรับ
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ยาจากเภสัชกร อาจทาํใหไ้ดข้อ้มูลอ่ืนท่ีสาํคญัเพ่ิมมากข้ึน และสามารถมองเห็นภาพรวมของคุณภาพบริการได้

ชัดเจนข้ึน และควรมีการการเพ่ิมช่องทางการตอบแบบสอบถามผ่าน Google form เพ่ือให้เป็นทางเลือกให้

ผูต้อบแบบสอบถามเพ่ือความสะดวกแก่ผูม้ารับบริการ 
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เปรียบเทียบช่องทางการตลาดของการเลือกผู้ให้บริการอนิเตอร์เน็ต Fiber Optic ใน

เขตกรุงเทพมหานคร  

A Comparative Study of Marketing Channels Affecting on the Selection of Fiber 

Optic Internet Providers of Customers in Bangkok 

รัฐชาติ สุขเกษม0

1 และ ทรงพร หาญสันต1ิ

2 

Rattachart Sukkasem and Songporn Hansanti 

  

 

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ระดบัความคิดเห็นของช่องทางการตลาด 2) ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ

การเลือกผูใ้หบ้ริการอินเตอร์เน็ต Fiber Optic ในเขตกรุงเทพมหานคร และ3) ศึกษาอิทธิพลของช่องทางการตลาดท่ี

มีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการอินเตอร์เน็ต Fiber Optic ในเขตกรุงเทพมหานครกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ 

ผูท่ี้ใชบ้ริการอินเตอร์เน็ต Fiber Optic ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 385 ราย โดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์เป็น

เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ กาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ 

สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีการเลือกผูใ้หบ้ริการอินเตอร์เน็ต Fiber Optic 

ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั และช่องทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นการโฆษณา ดา้นการประชาสมัพนัธ์ ดา้นการ

ขายโดยพนกังาน ดา้นการส่งเสริมการขาย และดา้นการตลาดโดยการบอกต่อ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการเลือก

ผูใ้หบ้ริการอินเตอร์เน็ต Fiber Optic ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

คาํสาํคัญ: ช่องทางการตลาด, การเลือกผู้ให้บริการ, อินเตอร์เนต็ Fiber Optic 

 

Abstract 

The purpose of this study was to 1) the level of opinions of marketing channels 2) personal education affecting the 

selection of internet fiber optic service providers in Bangkok and 3) the study of participation of Marketers that 

have Fiber optics in Bangkok area. The sample group used in this research is 385 tic fiber optic internet services in 

Bangkok, using data analysis tools and statistical data analysis. Statistical significance 0.05. The results of the 

research showed that the rest of the number of individuals, age, education, education level, income per Different 

occupations and occupations have chosen different fiber optic internet providers in Bangkok and very small 
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marketing channels. Advertising by employees in sales promotion and marketing by telling there is Positive 

relationship with the selection of fiber optic internet service providers in Bangkok.  

 

Keywords: marketing channels, selection of service providers, Fiber Optic 

 

 

1. บทนํา 

 

จากภาวการณ์แข่งขนัศูนยวิ์จยักสิกรไทยประเมินมูลค่าตลาดอินเตอร์เน็ตบา้นในปี พ.ศ. 2559 น่าจะมีมูลค่าอยูท่ี่ 

52,839 - 54,908 ลา้นบาท หดตวัเลก็นอ้ยเพียงร้อยละ -2.9 ถึงขยายตวัร้อยละ 1.2 จากปี พ.ศ. 2558 ท่ีขยายตวัร้อยละ 

11.4 และมีมูลค่าตลาดอยู่ ท่ี 54,231 ล้านบาท สาเหตุท่ีหดตัวมาจากการใช้กลยุทธ์ด้านราคาของผูใ้ห้บริการ 

นอกจากน้ีคาดว่า ค่าใชบ้ริการอินเตอร์เน็ตบา้นเฉล่ียรายเดือนในปี พ.ศ. 2559 น่าจะอยู่ท่ี 606.7 บาทต่อราย ลดลง

อย่างต่อเน่ืองร้อยละ -1.9 จากปี พ.ศ. 2558 ท่ีอยู่ท่ี 618.3 บาทต่อราย (คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และศูนยวิ์จยักสิกรไทย, 2559) ตลาดอินเทอร์เน็ตบา้นไทย พ.ศ. 2560 

สถิติตวัเลขของผูใ้ช้งานอินเทอร์เน็ตในไทย พบว่า เจา้ตลาดเป็น บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต จาํกดั (TRUE) ท่ีครอง

อนัดบั 1 มาไดอ้ยา่งยาวนาน มีสมาชิก 2.76 ลา้นราย (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2560) รองลงมาคือ บริษทั ทริป

เปิลที บรอดแบนด ์จาํกดั (มหาชน) (3BB)  มีสมาชิก 2.42 ลา้นราย  (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2560) รองลงมา

อีก คือ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (TOT) สมาชิก 1.5 ลา้นราย (ขอ้มูลถึงส้ินปี พ.ศ. 2559) และบริษทั แอดวานซ์ 

อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) (AIS) มีสมาชิก 0.3 ลา้นราย (ศูนยวิ์จยัเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก 

ธนาคารออมสิน, 2561) 

     ดังนั้นผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาเปรียบเทียบช่องทางการตลาดของการเลือกผู ้ให้บริการ

อินเตอร์เน็ต Fiber Optic ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือผูป้ระกอบการสามารถนําผลท่ีได้จากการวิจัยน้ีไปเป็น

เคร่ืองมือประเมินผลการดาํเนินงานขององคก์ร ทาํใหท้ราบแง่มุมต่างๆ แนวทางการพฒันา หรือปรับปรุงองคก์รให้

เติบโตกา้วหนา้ต่อไป และเพ่ิมศกัยภาพขององค์กรให้มีความเขม้แข็งพร้อมรับการเปล่ียนแปลงในสภาวการณ์ท่ีมี

การเติบโตของตลาดอินเตอร์เน็ตบา้นมากข้ึน ตลอดจนสามารถนาํขอ้มูลจากการศึกษาไปใชเ้ป็นแนวทางในการ

วางแผนนโยบาย วางแผนกลยทุธ์ต่างๆ เพ่ือพฒันาองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด และใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อ

องคก์ร 

วตัถุประสงคใ์นการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็นของช่องทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการอินเตอร์เน็ต Fiber Optic ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการอินเตอร์เน็ต Fiber Optic ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เ พ่ือศึกษาอิทธิพลของช่องทางการตลาดท่ี มีผลต่อการเ ลือกผู ้ให้บริการอินเตอร์ เน็ต Fiber Optic ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

     ลกัษณะของประชากรศาสตร์ (Demographic Segmentation) เป็นการแบ่งส่วนตลาดโดยใชห้ลกัดา้นประชากรศาสตร์ 

ประกอบดว้ย ขนาด ความหนาแน่น ทาํเลท่ีตั้ง อาย ุเพศ ศาสนา อาชีพ และลกัษณะอ่ืนๆ (Armstrong and Kotler, 2007) การ

แบ่งส่วนตลาดตามขนาด โครงสร้าง และการกระจายของประชากร (Blackwell et al., 2006: 736) การแบ่งส่วนตลาดตาม

ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลาย ไดแ้ก่ อาย ุเพศ ขนาดครอบครัว รายได ้การศึกษา และอาชีพ ซ่ึงใช้

ในการแยกความแตกต่างของกลุ่มลูกคา้ โดยถือเกณฑจ์ากความตอ้งการของลูกคา้ และพฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑข์องลูกคา้ 

ซ่ึงมกัจะมีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรทางประชากรศาสตร์ (Kotler, 2016: 267-269) 

การส่ือสารการตลาด ประกอบดว้ย การโฆษณา การขายโดยบุคคลการประชาสมัพนัธ์ การส่งเสริมการขาย และการตลาด

ทางตรง (Kotler, 2016) การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการประกอบหลากหลายช่องทาง เช่น การประชาสัมพนัธ์ การ

โฆษณา การตลาดทางตรง การตลาดออนไลน์ เป็นตน้ เพ่ือให้ความชดัเจน ความสอดคลอ้ง และผลกระทบการส่ือสารนอ้ย

สุด การส่ือสารแมว้่าจะสามารถดาํเนินการไดดี้พอสมควรดว้ยตวัเองและประสานงานอย่างชาญฉลาดในโครงการท่ีมีการ

ประสานกนัอยา่งรอบคอบ (Duncan, 2005)  

กระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการมีจุดเร่ิมตน้จากการท่ีเกิดส่ิงกระตุน้ทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจาํหน่าย 

การส่งเสริมการตลาด เป็นตน้ และส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ เช่น เศรษฐกิจ เทคโนโลย ีการเมือง วฒันธรรม เป็นตน้ ท่ีทาํใหเ้กิดความ

ต้องการส่ิงกระตุน้ผ่านเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อจะได้รับอิทธิพลจากลกัษณะต่าง ๆ ของผูซ้ื้อ แล้วจะมีการ

ตอบสนอง เช่น การเลือกผลิตภณัฑ ์การเลือกตราสินคา้ การเลือกผูข้าย เวลาในการซ้ือ ปริมาณการซ้ือ เป็นตน้ ลกัษณะของผู ้

ซ้ือ มีอิทธิพลจากปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นวฒันธรรม ปัจจยัดา้นสงัคม ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นจิตวทิยา ขั้นตอน

การตดัสินใจของผูซ้ื้อสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคโดยผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ การรับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูล 

การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่กระบวนการซ้ือเร่ิมตน้ก่อนการซ้ือ

จริงๆ และอาจจะมีผลกระทบต่อหลงัจากการซ้ือ (Kotler, 2016) 

การศึกษาเปรียบเทียบช่องทางการตลาดของการเลือกผูใ้ห้บริการอินเตอร์เน็ต Fiber Optic ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

ประยกุตใ์ชท้ฤษฏีช่องทางการตลาดบริการของ Kotler (2016) สามารถนาํตวัแปรมากาํหนดเป็นกรอบแนวความคิดไดด้งัน้ี       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศึกษา 
5. รายไดต่้อเดือน 
6. อาชีพ 

     

 

 

 

การเลือกผูใ้หบ้ริการ

อินเตอร์เน็ต Fiber Optic ใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

ช่องทางการตลาด 
1. ดา้นการโฆษณา 
2. ดา้นการประชาสมัพนัธ์ 
3. ดา้นการขายโดยพนกังาน 
4. ดา้นการส่งเสริมการขาย 
5. ดา้นการตลาดทางตรง 
6. ดา้นการตลาดโดยการบอกต่อ 

Kotler (2016) 

ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ตวัแปรตาม  (Dependent Variable) 

รูปที่  1    กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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สมมติฐานการวิจยั 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีการเลือกผูใ้หบ้ริการอินเตอร์เน็ต Fiber Optic ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่าง

กนั 

2. ช่องทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการอินเตอร์เน็ต Fiber Optic ในเขตกรุงเทพมหานคร   

 

3. วธีิการศึกษา 

 

     กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูท่ี้ใชบ้ริการอินเตอร์เน็ต Fiber Optic ในเขตกรุงเทพมหานคร  จาํนวน 385 ราย 

โดยใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น และเลือกวิธีสุ่มตวัอยา่งโดยใชค้วามสะดวก เน่ืองจากไม่สามารถ

ทราบจาํนวนประชากรทั้ งหมดได้จึงคาํนวณขนาดตัวอย่างโดยใช้วิธีคาํนวณกรณีไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ี

แน่นอน ใชแ้บบสอบถามออนไลนเ์ป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูลดว้ยการส่งอีเมล ์หรือ ไลน ์ใหต้อบกลบัมาในลิงค์

ท่ีมีฟอร์มลงขอ้มูลในตาราง 

ผูวิ้จยันาํขอ้มูลท่ีไดแ้บบสอบถามมารวบรวมแลว้วิเคราะห์ขอ้มูล โดยวิธีการทางสถิติและเสนอผลการศึกษา 

อธิบายความโดยการพรรณนาประกอบตารางแสดงขอ้มูลทางสถิติ  ประมวลผลขอ้มูลดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ 

ดาํเนินการวิเคราะห์และแปรผล  

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

     1. จากการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และอาชีพ ท่ี

แตกต่างกนัมีการเลือกผูใ้ห้บริการอินเตอร์เน็ต Fiber Optic ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ผลงานวิจยัของพชระ สุธนฐาน (2557) ท่ีกล่าวว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อ

เดือน แตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมการใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3G ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ส่วนเพศไม่

สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัในคร้ังน้ี เน่ืองจากเพศท่ีแตกต่างกนัมีการเลือกผูใ้หบ้ริการอินเตอร์เน็ต Fiber Optic ในเขต

กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 

2. ดา้นการโฆษณา จากการวิจยัพบว่า ผูท่ี้ใชบ้ริการอินเตอร์เน็ต Fiber Optic มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ย

มาก และมีอิทธิพลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการอินเตอร์เน็ต Fiber Optic ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกับ

ผลงานวิจยัของณัฐวุฒิ เจียมปรีชา (2554) ท่ีกล่าวว่า ปัจจยัท่ีใชน้าํมาตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการอินเตอร์เน็ตบ

รอดแบนดข์อง 3BB คือ ความเร็วในการใชง้าน ความน่าเช่ือถือ สถานท่ีสาํหรับติดต่อขอใชบ้ริการเขา้ถึงไดง่้าย มี

การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ท่ีดี และสร้างบริการแบบใหม่ท่ีสามารถปรับเลือกความเร็วได้เอง โดยจะเก็บ

ค่าบริการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงตามท่ีไดเ้ลือกความเร็วไว ้สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของเอกวิทย ์สุวรรณวงศ ์(2555) ท่ี

กล่าวว่า ภาพลกัษณ์ของผูใ้หบ้ริการ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการเทคโนโลยี 3G ในเขตอาํเภอ

เมือง จงัหวดันครราชสีมา สอดคลอ้งกับผลงานวิจัยของณัฐภูมิ บัวแก้ว (2558) ท่ีกล่าวว่า ความโดดเด่นของ

อินเตอร์เน็ต เช่น ความรวดเร็วในการใชง้าน ไม่หลุดบ่อย การแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว เป็นตน้ มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของผูใ้ชง้านตามบา้นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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3. ดา้นการประชาสัมพนัธ์ จากการวิจยัพบว่า ผูท่ี้ใชบ้ริการอินเตอร์เน็ต Fiber Optic มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั

เห็นดว้ยมาก และมีอิทธิพลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการอินเตอร์เน็ต Fiber Optic ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัผลงานวิจยัของณัฐวุฒิ เจียมปรีชา (2554) ท่ีกล่าวว่า ผูใ้ชง้านอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่ใชดู้หนัง ฟังเพลง ติดตาม

ข่าวสาร และใชง้านเครือข่ายทางสังคม ตามลาํดบั การอพัเดตข่าวสารและประชาสัมพนัธ์อย่างสมํ่าเสมอผ่านส่ือ

ออนไลน์ผ่านช่องต่างๆ มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ Internet Broadband ของบริษทั ทริปเปิลที 

อินเทอร์เน็ต จาํกดั สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของพชระ สุธนฐาน (2557) ท่ีกล่าววา่ การประชาสมัพนัธ์ข่าวสารจากผู ้

ใหบ้ริการใหลู้กคา้ทราบอย่างสมํ่าเสมอ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกผูใ้ห้บริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. ดา้นการขายโดยพนกังาน จากการวิจยัพบว่า ผูท่ี้ใชบ้ริการอินเตอร์เน็ต Fiber Optic มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั

เห็นด้วยอย่างยิ่ง และมีอิทธิพลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการอินเตอร์เน็ต Fiber Optic ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของพชระ สุธนฐาน (2557) ท่ีกล่าวว่า เจา้หน้าท่ีบริการลูกคา้บริการดี และเจา้หน้าท่ีท่ี

เก่ียวขอ้งสามารถแกไ้ขปัญหาและตอบกลบัไดอ้ย่างรวดเร็ว มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกผูใ้ห้บริการเครือข่าย

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G ในเขตกรุงเทพมหานคร 

5. ดา้นการส่งเสริมการขาย จากการวิจยัพบว่า ผูท่ี้ใชบ้ริการอินเตอร์เน็ต Fiber Optic มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั

เห็นดว้ยมาก และมีอิทธิพลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการอินเตอร์เน็ต Fiber Optic ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัผลงานวิจยัของณัฐวุฒิ เจียมปรีชา (2554) ท่ีกล่าวว่า การมีโปรโมชั่นท่ีน่าสนใจ มีผลต่อการตดัสินใจในการ

เลือกใชบ้ริการ Internet Broadband ของบริษทั ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จาํกดั  สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของเอกวิทย ์

สุวรรณวงศ ์(2555) ท่ีกล่าวว่า ความสะดวกในการชาํระค่าบริการ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการ

เทคโนโลยี 3G ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของพชระ สุธนฐาน (2557) ท่ีกล่าว

วา่ สามารถชาํระเงินไดห้ลากหลายช่องทาง เช่น ผา่นทางบญัชีธนาคาร ศูนยบ์ริการของผูใ้หบ้ริการ หา้งสรรพสินคา้

ซุปเปอร์สโตร์ เป็นตน้ การมีโปรโมชัน่ใหม่ ๆ ออกมาอยู่เป็นประจาํสาํหรับลูกคา้ปัจจุบนั การสะสมค่าบริการเพ่ือ

แลกกลบัเป็นมูลค่าในการใชบ้ริการ การใหบ้ริการแจง้ข่าวสารขอ้มูลประชาสมัพนัธ์จากผูใ้หบ้ริการ การมีโปรโมชัน่

ใหม่ ๆ ออกมาอยู่เป็นประจาํ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกผูใ้ห้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3G ในเขต

กรุงเทพมหานคร  

6. ดา้นการตลาดทางตรง จากการวิจยัพบวา่ ผูท่ี้ใชบ้ริการอินเตอร์เน็ต Fiber Optic มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็น

ดว้ยมาก และไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการอินเตอร์เน็ต Fiber Optic ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ผลงานวิจยัของพชระ สุธนฐาน (2557) ท่ีกล่าวว่า พนักงานในศูนยบ์ริการแต่งกายเป็นระเบียบ และการจดัวาง

ตําแหน่งภายในศูนย์บริการง่ายต่อการใช้บริการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกผู ้ให้บริการเครือข่าย

โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 3G ในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกับผลงานวิจัยของณัฐภูมิ บัวแก้ว (2558) ท่ีกล่าวว่า 

สาํนกังานสะอาดและมีบรรยากาศดี อุปกรณ์อาํนวยความสะดวกมีอยา่งเพียงพอ พนกังานสุภาพ เป็นมิตรพนกังานมี

ความรู้ในสินคา้และบริการเป็นอย่างดี ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของผูใ้ชง้าน

ตามบา้นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

7. ดา้นการตลาดโดยการบอกต่อ จากการวิจยัพบว่า ผูท่ี้ใชบ้ริการอินเตอร์เน็ต Fiber Optic มีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดบัเห็นดว้ยมาก และมีอิทธิพลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการอินเตอร์เน็ต Fiber Optic ในเขตกรุงเทพมหานคร Elsevier  

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 1254



(2013) ท่ีกล่าวว่า คาํประกาศทั้งแง่บวกและลบซ่ึงเกิดจากลูกคา้ท่ีใชสิ้นคา้หรือบริการทั้งในปัจจุบนัและอดีต ซ่ึงคาํ

ประกาศนั้นสามารถให้กลุ่มคนเขา้ถึงไดผ้่านทางอินเตอร์เน็ตส่งผลต่อรูปแบบการซ้ือสินคา้ออนไลน์ของลูกคา้ 

Kineta H. Hung and Stella Yiyan Li (2007) ท่ีกล่าววา่ การพูดต่อกนัทางอิเลก็ทรอนิกส์เก่ียวกบัตวัสินคา้หรือบริการ 

ช่วยเพ่ิมทั้งปริมาณและขอ้มูลของตวัสินคา้ไดม้ากกวา่การโฆษณาในมุมมองต่างๆ เช่น ราคา ช่ือเสียง ประสิทธิภาพ

ของสินคา้ ปัญหา เป็นตน้ 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 

     ผูท่ี้ใชบ้ริการอินเตอร์เน็ต Fiber Optic ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 51.69 มีอายรุะหวา่ง 41 - 50 ปี ร้อยละ 45.71 

มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 52.50 การศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 53.25 มีรายไดต่้อเดือน 50,000 - 74,999 บาท 

ร้อยละ 28.31 และส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 52.99 

ระดบัความคิดเห็นของช่องทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96 เม่ือพิจารณา

รายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง คือ ดา้นการขายโดยพนกังาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22 และอยูใ่นระดบัเห็น

ดว้ยมาก คือ ดา้นการตลาดทางตรง ดา้นการโฆษณา ดา้นการตลาดโดยการบอกต่อ ดา้นการส่งเสริมการขาย และ

ดา้นการประชาสมัพนัธ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10, 4.00, 3.90, 3.90 และ 3.66 ตามลาํดบั 

ระดบัความคิดเห็นของการเลือกผูใ้ห้บริการอินเตอร์เน็ต Fiber Optic ในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ใน

ระดบัเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง คือ ท่านจะ

ตดัสินใจเลือกผูใ้ห้บริการอินเตอร์เน็ต Fiber Optic ต่อไปหากท่านพึงพอใจในการใชบ้ริการ และท่านจะรวบรวม

ขอ้มูลก่อนการตดัสินใจเลือกผูใ้หบ้ริการจากส่ือหลายช่องทาง เช่น เวบ็ไซต์ เฟสบุ๊ค โทรทศัน์ เป็นตน้ มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.22 และ 4.21 และอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก คือ ท่านมกัจะตดัสินใจเลือกผูใ้หบ้ริการอินเตอร์เน็ต Fiber Optic 

ภายหลงัจากมีการประเมินจากหลายทางเลือกอย่างรอบคอบแลว้ ท่านจะมีการประเมินทางเลือกต่างๆ ก่อนการ

ตดัสินใจเลือกผูใ้หบ้ริการ และท่านมีความสนใจต่อบริการของอินเตอร์เน็ต Fiber Optic มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18, 4.17 

และ 4.17 ตามลาํดบั 

 

ตารางที่  1  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 

 

การเลือกผู้ให้บริการอนิเตอร์เน็ต Fiber Optic  

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ค่า Sig   

เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบั

การศึกษา 

รายได้

ต่อเดือน 
อาชีพ 

1. การรวบรวมขอ้มูลก่อนการตดัสินใจเลือกผูใ้ห้

บริการจากส่ือหลายช่องทาง เช่น เวบ็ไซต ์เฟสบุ๊ค 

โทรทศัน ์เป็นตน้ 

0.094 0.000* 0.004* 0.889 0.038* 0.009* 

2. การประเมินทางเลือกต่างๆ ก่อนการตดัสินใจเลือก

ผูใ้หบ้ริการ 

0.407 0.002* 0.016* 0.032* 0.001* 0.000* 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 1255



ตารางที่  1  (ต่อ) 

 

การเลือกผู้ให้บริการอนิเตอร์เน็ต Fiber Optic  

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ค่า Sig   

เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบั

การศึกษา 

รายได้

ต่อเดือน 
อาชีพ 

3. การตดัสินใจเลือกผูใ้หบ้ริการอินเตอร์เน็ต Fiber 

Optic ภายหลงัจากมีการประเมินจากหลายทางเลือก

อยา่งรอบคอบแลว้ 

0.036* 0.001* 0.001* 0.013* 0.000* 0.000* 

4. การตดัสินใจเลือกผูใ้หบ้ริการอินเตอร์เน็ต Fiber 

Optic ต่อไปหากมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 

0.556 0.000* 0.005* 0.472 0.058 0.000* 

5. ความสนใจต่อบริการของอินเตอร์เน็ต Fiber Optic 0.517 0.000* 0.024* 0.002* 0.00* 0.000* 

รวม 0.481 0.000* 0.001* 0.038* 0.000* 0.000* 

หมายเหตุ: * หมายถึง มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตารางท่ี 1 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อ

เดือน และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีการเลือกผูใ้หบ้ริการอินเตอร์เน็ต Fiber Optic ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

นอกจากน้ีพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ท่ีแตกต่างกนัมีการเลือกผูใ้ห้บริการอินเตอร์เน็ต Fiber Optic ในเขต

กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 

 

ตารางที่  2  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 

 

ช่องทางการตลาด 

การเลือกผู้ให้บริการอนิเตอร์เน็ต Fiber Optic ในเขต

กรุงเทพมหานค 

B Std. Error Beta t Sig. 

ค่าคงท่ี 1.201 0.155   7.766 0.000 

X1 ดา้นการโฆษณา 0.192 0.048 0.210 4.015 0.000* 

X2 ดา้นการประชาสมัพนัธ์ 0.123 0.047 0.144 2.639 0.009* 

X3 ดา้นการขายโดยพนกังาน 0.179 0.055 0.214 3.236 0.001* 

X4 ดา้นการส่งเสริมการขาย -0.141 0.047 -0.151 -2.985 0.003* 

X5 ดา้นการตลาดทางตรง 0.134 0.066 0.145 2.025 0.044* 

X6 ดา้นการตลาดโดยการบอกต่อ 0.261 0.050 0.270 5.254 0.000* 

R2 =   0.541, Adjusted R2 = 0.534, F = 73.304, Significant = 0.000, Number of observations = 385 
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จากตารางท่ี 2 พบว่า ช่องทางการตลาด คือ ดา้นการโฆษณา ดา้นการโฆษณา ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ดา้นการ

ขายโดยพนกังาน ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นการตลาดทางตรง และดา้นการตลาดโดยการบอกต่อ มีความสมัพนัธ์

เชิงบวกกบัการเลือกผูใ้ห้บริการอินเตอร์เน็ต Fiber Optic ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอธิบายการเลือกผูใ้ห้

บริการอินเตอร์เน็ต Fiber Optic ในเขตกรุงเทพมหานคร เท่ากบั 53.40% อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ขอ้เสนอแนะเพ่ือการนาํผลการวิจยัไปใชง้าน 

1. ผูใ้ชบ้ริการอินเตอร์เน็ต Fiber Optic ท่ีมีอายุ 51 ปี ข้ึนไปมีการเลือกผูใ้ห้บริการอินเตอร์เน็ต Fiber Optic ใน

เขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด รองลงมาคือ อายุ 41 – 50 ปี จากช่วงอายุส่งผลใหผู้ท่ี้ใชบ้ริการอินเตอร์เน็ต Fiber 

Optic ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 100,000 บาท รองลงมาคือ 50,000 - 74,999 บาท เน่ืองจากการมี

ประสบการณ์ก่อนการตดัสินใจท่ีมาก ซ่ึงมีการรวบรวมขอ้มูลก่อนการตดัสินใจจากส่ือหลายช่องทาง เช่น เวบ็ไซต ์

เฟสบุ๊ค โทรทศัน์ เป็นตน้ แลว้ประเมินทางเลือกต่างๆ ก่อนการตดัสินใจเลือกผูใ้หบ้ริการ ดงันั้นผูใ้หบ้ริการจึงตอ้ง

เสนอกลยทุธ์ทางการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการอินเตอร์เน็ต Fiber Optic  

2. ผูใ้ชบ้ริการอินเตอร์เน็ต Fiber Optic ท่ีมีสถานภาพสมรสมีการเลือกผูใ้ห้บริการอินเตอร์เน็ต Fiber Optic ใน

เขตกรุงเทพมหานครมากกว่าผูท่ี้ใชบ้ริการอินเตอร์เน็ต Fiber Optic ท่ีมีสถานภาพโสด ดงันั้น ผูใ้หบ้ริการควรเสนอ

ผลิตภณัฑ์ให้เกิดความสนใจต่อบริการของอินเตอร์เน็ต Fiber Optic ท่ีสามารถรองรับการใช้อินเตอร์เน็ต Fiber 

Optic แบบครอบครัวหรือท่ีมีการมากกวา่ 2 คน หากมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการก็จะตดัสินใจเลือกผูใ้หบ้ริการ

อินเตอร์เน็ต Fiber Optic ต่อไป 

3. ผูใ้ช้บริการอินเตอร์เน็ต Fiber Optic ท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่ามีการเลือกผูใ้ห้บริการ

อินเตอร์เน็ต Fiber Optic ในเขตกรุงเทพมหานครมากกว่าผูท่ี้ใชบ้ริการอินเตอร์เน็ต Fiber Optic ท่ีมีระดบัการศึกษา

ปริญญาตรีหรือตํ่ากว่า เน่ืองจากการศึกษาท่ีสูงข้ึนส่งผลการตดัสินตอ้งเหตุผลมาประกอบดว้ย ดงันั้นผูใ้ห้บริการ

ควรนาํเสนอผลิตภณัฑต่์าง ๆ ผา่นส่ือช่องทางการตลาดเพ่ือใหมี้การประเมินทางเลือกหลายทางเลือกอยา่งรอบคอบ

ก่อนการตดัสินใจเลือกผูใ้ห้บริการ อินเตอร์เน็ต Fiber Optic และผลิตภณัฑมี์ความน่าสนใจต่อการใชบ้ริการของ

อินเตอร์เน็ต Fiber Optic 

4. ผูใ้ชบ้ริการอินเตอร์เน็ต Fiber Optic ท่ีมีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั เช่น ร้านขายอาหาร ร้านกาแฟ เป็นตน้ มี

การเลือกผูใ้หบ้ริการอินเตอร์เน็ต Fiber Optic ในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด เน่ืองจากตอ้งการดึงดูดลูกคา้ และ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีปัจจุบนัอินเตอร์เน็ตมีบทบาทในชีวิตประจาํวนั 

5. ดา้นการโฆษณา ผูใ้หบ้ริการควรพฒันาบุคลากรในการใหบ้ริการ เจา้หนา้ท่ีใหข้อ้มูลกบัลูกคา้ รวมถึงพนกังาน

ขายใหมี้ความรู้ ความสามารถ โดยการจดัอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ มีภาพลกัษณ์ท่ีดี จูงใจ

ใหลู้กคา้เกิดความตอ้งการใชบ้ริการ และโฆษณาใหรู้้สึกไวว้างใจท่ีจะเลือกผูใ้หบ้ริการอินเตอร์เน็ต Fiber Optic  

6. ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ผูใ้หบ้ริการควรมีการจดัแถลงข่าวการเปิดตวัแพค็เกจของบริการอินเตอร์เน็ต Fiber 

Optic แลว้ใหบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียง เช่น ดารา นกัร้อง นกัแสดง เป็นตน้ เป็นพรีเซ็นเตอร์ และควรอพัเดตข่าวสารและ

ประชาสมัพนัธ์อยา่งสมํ่าเสมอ ผา่นส่ือช่องทางต่าง ๆ เช่น วิทย ุนิตยสาร เวบ็ไซต ์เป็นตน้ 

7. ดา้นการขายโดยพนกังาน ผูใ้หบ้ริการควรใหค้วามสาํคญักบัพนกังานท่ีสุภาพ เป็นมิตร มีความรู้/ความสามารถ

ในการให้บริการเป็นอย่างดี สามารถตอบปัญหาหรือขอ้สงสัยของลูกคา้อย่างรวดเร็ว และสามารถแกไ้ขปัญหา / 
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ขอ้ผิดพลาดไดอ้ย่างรวดเร็ว นอกจากน้ียงัเป็นช่องทางท่ีช่วยให้ลูกคา้สามารถตดัสินใจเลือกซ้ืออินเตอร์เน็ต Fiber 

Optic ไดอ้ยา่งสะดวกสบาย ผูใ้หบ้ริการจึงควรจดัอบรมหรือพฒันาพนกังานใหมี้ความรู้และทกัษะในการปฏิบติังาน

เพ่ือท่ีจะสามารถใหค้าํแนะนาํและแกปั้ญหาใหก้บัผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว   

8. ดา้นการส่งเสริมการขาย ผูใ้หบ้ริการควรจดัรายการส่งเสริมการขายต่างๆ เช่น การใหข้องแถม ของท่ีระลึกกบั

ลูกคา้ประจาํ การสะสมคะแนนในการแลกรับของรางวลั การจดัโปรโมชัน่ราคา พิเศษอย่างสมํ่าเสมอ และสามารถ

ชาํระเงินไดห้ลากหลายช่องทาง เช่น โอนผ่านตูเ้อทีเอม็ เคาน์เตอร์ธนาคาร เคาน์เตอร์เซอร์วิส Paypal เป็นตน้ เพ่ือ

ดึงดูดความสนใจ และเพ่ิมความสะดวกในการใช้บริการของลูกคา้ นอกจากน้ีควรทาํวิจยัและสํารวจตลาดอย่าง

สมํ่าเสมอ เพ่ือจะไดเ้ป็นการเพ่ิมทางเลือกของผูใ้ชบ้ริการในการตดัสินใจใหม้ากข้ึนจากคู่แข่ง 

9. ดา้นการตลาดทางตรง ผูใ้หบ้ริการควรสร้างบรรยากาศใหมี้ความเหมาะสมเอ้ืออาํนวยต่อการใชบ้ริการ สร้าง

ความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้จากการไดรั้บสิทธิพิเศษท่ีเหนือกวา่ผูอ่ื้น นอกจากน้ีการแต่งกายของพนกังานควรมีความ

เหมาะสม สุภาพเรียบร้อย มีความเป็นส่วนตวัและไดรั้บความสะดวกสบายในการติดต่อส่ือสาร  

10. ดา้นการตลาดโดยการบอกต่อ ผูใ้หบ้ริการควรมีความยินดีท่ีจะรับฟังประสบการณ์จากเพ่ือนท่ีไม่รู้จกัเต็มใจ

ท่ีจะให้ข้อมูลเก่ียวกับการเลือกบริการอินเตอร์เน็ต Fiber Optic แก่เพ่ือนท่ีรู้จัก และความเต็มใจท่ีจะให้ข้อมูล

เก่ียวกบัประสบการณ์ในการเลือกผูใ้ห้บริการอินเตอร์เน็ต Fiber Optic เน่ืองจากการบอกต่อมีผลต่อการเลือกผูใ้ห้

บริการอินเตอร์เน็ต Fiber Optic หากผูใ้ห้บริการรายใดไม่ตอบสนองความต้องการหรือล่าช้าในการบริการ 

ผูใ้ชบ้ริการจะบอกต่อไปยงัผูอ่ื้น และเกิดทศันคติท่ีไม่ดีต่อผูใ้ชบ้ริการรายอ่ืนได ้

11. ผูบ้ริหารควรกาํหนดนโยบายส่งเสริม สนบัสนุนในการพฒันาสินคา้และบริหารใหไ้ดม้าตรฐาน และรับรอง

คุณภาพจากสถาบนัต่าง ๆ ท่ีน่าเช่ือถือ เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีคาดหวงัไวแ้ละส่งผลต่อความสาํเร็จของกลยทุธ์ทาง

การตลาด 

 

ขอ้เสนอแนะเพ่ือการวิจยัคร้ังต่อไป 

1. เป็นศึกษาเปรียบเทียบช่องทางการตลาดมีผลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการอินเตอร์เน็ต Fiber Optic เฉพาะลูกคา้ใน

เขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น การศึกษาในคร้ังต่อไปจึงควรจะมีการศึกษากลุ่มตวัอย่างในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เพ่ิมเติม หรือ

ศึกษาเชิงเปรียบเทียบของกลุ่มตวัอย่างในแต่ละพ้ืนท่ี เพ่ือทราบถึงปัจจยัช่องทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกผูใ้ห้

บริการอินเตอร์เน็ต Fiber Optic ของลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั 

2. ควรศึกษาเก่ียวกบัความคาดหวงัของลูกคา้ท่ีมีต่อการเลือกใชบ้ริการอินเตอร์เน็ต Fiber Optic เพ่ือประโยชนใ์น

การปรับปรุงการใหบ้ริการไดต้รงความตอ้งการของลูกคา้ 

3. ควรศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งการเลือกผูใ้หบ้ริการอินเตอร์เน็ต Fiber Optic ของลูกคา้กบัอินเตอร์เน็ต Fiber  

Optic อ่ืน ๆ เพ่ือทราบถึงปัจจยัและพฤติกรรมท่ีมีผลการเลือกผูใ้ห้บริการอินเตอร์เน็ต Fiber Optic ของลูกค้าท่ี

แตกต่างกนั 

4. การเกบ็ขอ้มูลควรมีการเกบ็ขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยการสมัภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เพ่ิมเติมจากการใช้

แบบสอบถามเพียงอย่างเดียว นอกจากน้ีควรมีการสัมภาษณ์ลูกคา้หลากหลายประเภทท่ีมีบริการอินเตอร์เน็ตให้

ลูกคา้ เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ศูนยบ์ริการลา้งรถ เป็นเพ่ือเป็นกลยุทธ์ในการรักษาฐานลูกคา้ก่อนท่ีจะทาํการบุก

ตลาดเพ่ือขยายสดัส่วนทางการตลาดต่อไป 
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คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อการซ้ือซ้ํากาแฟทรู คอฟฟ่ี (True coffee)  

เขตกรุงเทพมหานคร  

Influence of Brand Equity to repeat purchases True coffee 

 

รัตนวดี          แก้วเทวี 

Rattanawadee Kaewtawee 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการศึกษาคุณค่าตราสินคา้ในดา้นตระหนกัถึงตราสินคา้ การรับรู้

คุณภาพ การเช่ือมโยงตราสินคา้ และความภกัดีต่อตราสินคา้ทรู คอฟฟ่ี (True coffee) เพ่ือวิเคราะห์คุณค่าตรา

สินค่าท่ีส่งผลต่อการซ้ือซํ้ากาแฟทรู คอฟฟ่ี (True coffee)  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือ ประชาชนท่ีเคยซ้ือ

กาแฟทรู คอฟฟ่ี(True coffee) อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยใช้

วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก ทาํการแจกแบบสอบถามภาคสาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ คือ 

สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอา้งอิง ท่ีใชใ้นการ

ทดสอบสมมติฐานท่ีระดบันยัสาํคญั 0.5  ผลการศึกษาพบวา่ เม่ือพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณค่าตรา

สินคา้ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ และดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ ส่งผลต่อการซ้ือซํ้ากาแฟทรู คอฟฟ่ี (True 

coffee)  และดา้นการรับรู้คุณภาพ และ ดา้นความตระหนกัถึงตราสินคา้ ไม่มีอิทธิพลต่อการซ้ือซํ้ากาแฟทรู 

คอฟฟ่ี (True coffee) 

คาํสาํคญั :คุณค่าตราสินคา้,การซ้ือซํ้า,กาแฟทรูคอฟฟ่ี 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were 1) to examine brand equity in terms of brand awareness, 

perceived quality, brand associations, and brand loyalty of True coffee 2) to repeat purchases True coffee.3) 

to analyze the influence of brand equity on repeat purchase True coffee. The sample group in this study 

included 400 people who resided in Bangkok and used to buy True coffee, selected by using the 

convenience sampling method. The levels of reliability and error were set at 95%, respectively.  

Questionnaires were distributed both manually. The statistical data analysis was conducted using the 

descriptive statistics including frequency, percentage, mean, standard deviation, and the inferential statistics 

with a significant level of 0.5.  The results from the study showed When considering each aspect, it was 

found that brand loyalty, perceived quality had an influence on the repeat purchases True coffee with a 

significant level of 0.05. and brand associations, and brand awareness not had an influence on the repeat 

purchases True coffee  

 Keywords: Brand equity, repeat purchases, True coffee 

 

บทนํา 

ธุรกิจกาแฟเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมในหมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม ซ่ึงมีการขยายตวัร้อยละ 2.0 โดย

การบริโภคเคร่ืองด่ืมขยายตวัถึงร้อยละ 4.6 (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 

2561) คนไทยมีการบริโภคกาแฟมาก ซ่ึงมีการบริโภคกาแฟสดถึง 200 แกว้/คน/ปี (EUROMONITOR, 2560) 

และหน่ึงในร้านนั้นท่ีเป็นร้านท่ีน่าสนใจ คือ ทรูคอฟฟ่ี ร้านกาแฟพรีเมียมแบรนด์ไทย เกิดข้ึนท่ีแรก ท่ีถนน

ขา้วสารเม่ือปี 2543  ปัจจุบนัไดด้าํเนินธุรกิจในประเทศไทยมาเป็นเวลา18 ปี  ดว้ยจุดเด่นของทรูคอฟฟ่ีท่ีเป็น

มากกว่าร้านกาแฟคุณภาพ รสชาติกาแฟท่ีเขม้ขน้ถูกปากคนไทย และยงัเป็นร้านกาแฟศูนยร์วมของไลฟ์สไตล์

ดา้นเทคโนโลยีแบบคอนเวอร์เจนซ์ในกลุ่มธุรกิจเครือซีพีและทรู ทาํให้มีความเหนือกว่าร้านกาแฟในธุรกิจ

เดียวกนั ทั้งการใชง้านอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของทรู อุปกรณ์ให้อพัเดทเทรนด์

เทคโนโลยีทนัสมยั ภายใตค้อนเซป “ดิจิตอล ไลฟ์สไตล ์คาเฟ่”  กาแฟแกว้โปรด คู่ขนมอร่อย พร้อมเพลิดเพลิน

กบัอินเทอร์เน็ตฟรีไม่มีสะดุด อีกทั้งเนน้ไลฟ์สไตลย์คุดิจิตอลดว้ย TrueCoffee App ใหใ้ชจ่้ายพร้อมรับคะแนน
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สะสมทนัที เพ่ือแลกรับสิทธิพิเศษต่างๆ โดยทรูคอฟฟ่ีร้านกาแฟพรีเมียมแบรนดไ์ทยมีสาขาทั้งหมด 274 สาขา 

ยอดขายรวมอยู่ท่ี 530 ลา้นบาทในปี 2560 มีอตัราการเติบโตสูงถึง 16%  โดยผูบ้ริโภคอาจจะเลือกกาแฟทรู

คอฟฟ่ี ดว้ยเหตุผลท่ีแตกต่างกนัออกไป บางคนเลือกซ้ือเพราะการบริการ บางคนเลือกซ้ือเพราะสถานท่ีนัง่ของ

ร้านทรู คอฟฟ่ี หรือแมก้ระทัง่แพคเกจของกาแฟหรือตราสินคา้  

มีร้านกาแฟมากมายแข่งขนัในตลาดไม่วา่จะเป็นแบรนดพ์รีเม่ียมอยา่งสตาร์บคั กาแฟท่ีมีทาํเลร้านใน

ป๊ัมชดัเจนอยา่งอเมซอน และแบรนดอ่ื์นๆอีกมากมายท่ีต่างเขา้มาทาํตลาดเพ่ือแยง่ชิงส่วนแบ่งการตลาดของ

กาแฟนอกบา้น ต่างขยายสาขาและแข่งขนัการใหบ้ริการกบัผุบ้ริโภคเป็นจาํนวนมาก ส่ิงท่ีเราตอ้งตะหนกัถึง

ผูบ้ริโภคนอกจากการสนใจซ้ือคร้ังแรกแลว้ การซ้ือซํ้าถือเป็นการเพ่ิมยอดขายใหก้บัร้านอีกทางหน่ึง ซ่ึงมี

ความสาํคญัเป็นอนัดบัตน้ๆของการทาํธุรกิจแบรนดก์าแฟ และส่ิงท่ียากไปกวา่นั้นคือการท่ีเราไดไ้ปนัง่ในใจ

ของลูกคา้และทราบวา่ลูกคา้รับรู้คุณค่าตราสินคา้ของทรูคอฟฟ่ีในดา้นใดบา้ง และดา้นใดบา้งของคุณค่าตรา

สินคา้ทั้ง 4 ดา้นไดแ้ก่ ความตระหนกัถึงตราสินคา้ (Awareness) คุณภาพท่ีถูกรับรู้ (Perceive Quality)  การ

เช่ือมโยงตราสินคา้ (Association) และความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) ท่ีส่งผลต่อการซ้ือซํ้าการแฟทรู

คอฟฟ่ี ท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคกาแฟทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดการซ้ือซํ้า ดงันั้นผูวิ้จยัจึงทาํการศึกษาเร่ืองคุณค่าตราสินคา้ท่ี

ส่งผลต่อการซ้ือซํ้ากาแฟทรูคอฟฟ่ี (True coffee) เขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงศึกษาคุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อการ

ซ้ือซํ้าการแฟทรูคอฟฟ่ี เพ่ือทราบวา่คุณค่าตราสินคา้ทั้ง 4 ดา้น ดา้นใดบา้งมีอิทธิพลส่งผลต่อการซ้ือซํ้าของ

บริโภคกาแฟ และนาํมาปรับคุณค่าตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภครับรู้ เพ่ือรักษาผูบ้ริโภคเดิมของทรูคอฟฟ่ีใหซ้ื้อซํ้า

อยา่งต่อเน่ืองและเกิดความรู้สึกมัน่ใจกบัตราสินคา้ 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

บทน้ีเป็นการนาํเสนอแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรของการศึกษาซ่ึงผูวิ้จยัไดท้าํ

การสืบคน้จากเอกสารทางวิชาการและงานวิจยัจากแหล่งต่างๆ เพ่ือนาํมากาํหนด สมมติฐาน โดยแบ่งเน้ือหา

เป็น 2 ส่วนคือ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเร่ืองคุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity)    

คุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity) หมายถึง ตราหรือยี่หอ้ของสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคมองเห็นวา่มีคุณค่า  เป็น

ตราท่ีผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อคุณสมบติัของสินคา้  และช่ืนชอบตราสินคา้นั้น คุณค่าตราสินคา้(Brand Equity) 
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สามารถอธิบายเหตุผลท่ีลูกคา้ยอมจ่ายเงินแพงกวา่สินคา้ชนิดเดียวกนั ส่ิงท่ีสาํคญัคือจะทาํใหลู้กคา้รู้สึกถึงการ

รับรู้คุณค่าของสินคา้นั้นไดอ้ยา่งไร และลูกคา้ยอมจ่ายเงินแพงกวา่เพราะวา่ปัจจยัใด ในงานวิจยัของ 

Aaker(1991,1996)ไดท้าํการวิจยัโดยใหค้วามสาํคญักบัดา้นการสร้างคุณค่าตราสินคา้ และไดรั้บการนิยมเป็น

อยา่งมากเน่ืองจากสามารถนาํทฤษฎีไปใชป้ระโยชนไ์ดจ้ริง เป็นเชิงปฏิบติัและสามารถวดัผลได ้วิจยัคุณค่าตรา

สินคา้ท่ีส่งผลต่อการซ้ือซํ้าเคร่ืองด่ืมสตาร์บคัส์ (Starbuck) จึงนาํมุมมอง 4 ดา้นของทฤษฎีคุณค่าตราสินคา้

(Brand Equity) Aaker(1991,1996) นาํมาประยกุตใ์ชใ้นงานวิจยัดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัตวัแปรเร่ืองการซ้ือซํ้า (Repeat Purchase) 

อดุลย ์จาตุรงคกลุ (2543:28-31) ในหนงัสือพฤติกรรมผูบ้ริโภคไดก้ล่าวถึงการซ้ือคร้ังแรกและการซ้ือ

ซํ้าไวว้า่ การซ้ือของผูบ้ริโภคในการซ้ือคร้ังแรกมกัมีการซ้ือแบบ EPS  และลาํดบัต่อมาจึงเกิดความจงรักภกัดี

ต่อตราสินคา้ การแกปั้ญหาอยา่งจาํกดัของผูบ้ริโภคทาํใหเ้กิดความเฉ่ือย คือ การซ้ือตราสินคา้เดิมจนเป็นนิสยั

แทนท่ีจะมีการตดัสินใจในการซ้ือตราสินคา้อ่ืน  การแกปั้ญหาแบบซํ้าซาก (Repeat Problem Solving) คือการ

ซ้ือสินคา้หรือผลิตภณัฑท่ี์มีปัญหาติดต่อกนั มีปัจจยัหลายประการท่ีทาํใหเ้กิดการซ้ือซํ้า ท่ีสาํคญักคื็อการท่ีไม่

พึงพอใจในตราสินคา้หรือผลิตภณัฑท่ี์ซ้ือมาแต่คร้ังก่อน ทาํใหเ้กิดการซ้ือซํ้าอยูเ่ร่ือยๆเปล่ียนตรายี่หอ้ซ้ือสินคา้

อยูเ่ร่ือย บางคร้ังเกิดจากสตอ็กในร้านคา้ปลีกหมด ซ่ึงผูซ้ื้อกต็อ้งชัง่ดูวา่จะเป็นการคุม้ค่าไหมท่ีจะลงทุนทั้งเวลา

และพลงังานเพ่ือจะไปซ้ือท่ีอ่ืน 

 

วธีิการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นงานวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล เพ่ือมุ่งศึกษาเร่ืองคุณค่าตราสินค้าท่ีส่งผลการซ้ือซํ้ ากาแฟทรูคอฟฟ่ี (True coffee)เขต

กรุงเทพมหานคร การดาํเนินงานวิจยัเป็นแบบเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถามในการสาํรวจ 

กาํหนดและออกแบบคาํถาม เพ่ือทดสอบและรวบรวมขอ้มูล 

ประชากรท่ีใช้การศึกษา คือ ผูบ้ริโภคกาแฟทรูคอฟฟ่ี (True coffee) เพศชายและหญิง ในเขต

กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคกาแฟและกลบัมาซ้ือซํ้ ากาแฟทรูคอฟฟ่ี (True coffee) จาํนวน 400 คน โดย

ใชส้มการของคอแครน (Cochran,1977 อา้งในมารายาท โยทองยศ, 2543) ในการคาํนวณกลุ่มตวัอยา่งน้ี 

พ้ืนท่ีทาํการศึกษา คือ กาแฟทรูคอฟฟ่ี (True coffee) ท่ีตั้งอยู่ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จาํนวน 10 

สาขา ไดแ้ก่ สาขาเอม็ควอเทียร์, สาขาเออร์เบิน พาร์ค พารากอน, สาขาดิจิตอล เกตเวย,์ สยามสแควร์ ซอย2, , 
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สาขาจามจุรี สแควร์, สาขาเแฟชัน่ ไอส์แลนด,์ สาขาเซ็นทรัล บางนา, สาขาเอม็ไพร์ ทาวเวอร์, สาขาซีพี ทาว

เวอร์, สาขาโรงพยาบาลจุฬา โดยใชวิ้ธีจบัฉลากในการสุ่มเลือกข้ึนมาตามท่ีจะกล่าวในหวัขอ้ถดัไป 

เคร่ืองมือท่ีผูวิ้จยัจะใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูวิ้จยัจึงนาํมาเป็นขอ้มูลแนวทางการสร้างแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลโดยทัว่ไปเก่ียวกบั เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา และรายได)้ จาํนวน 5 ขอ้ การตอบแบบสอบถาม 

ใหเ้ลือกตอบคาํตอบเดียว (Dichotomous Question) โดยเลือกตอบจากคาํตอบท่ี กาํหนดให ้2 คาํตอบ จาํนวน 1 

ขอ้ และแบบให้เลือกตอบคาํตอบเดียว (Multiple Choice  Questions) โดย เลือกตอบจากคาํตอบท่ีกาํหนดให้

หลายคาํตอบ จาํนวน 4 ขอ้   

ส่วนท่ี 2 คุณค่าตราสินคา้ร้านทรู คอฟฟ่ี ซ่ึงแบบสอบถามจะถามคาํถามทั้งหมด 4 ดา้น ไดแ้ก่ การรับรู้ในการ

สินคา้ จาํนวน 5 ขอ้  การรับรู้เก่ียวกบัคุณภาพ จาํนวน 5 ขอ้ ความเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ จาํนวน 5 ขอ้ ความ

จงรักภกัดีต่อตราสินคา้จาํนวน 5 ขอ้ รวมทั้งหมดจาํนวน 20 ขอ้ ใชม้าตรวดัแบบ Likert scale  

ส่วนท่ี 3 คาํถามการซ้ือซํ้ากาแฟทรู คอฟฟ่ี โดยคาํถามจะเป็นคาํถามปลายปิด แบบใหเ้ลือกตอบคาํตอบเดียว 

(Multiple Choice  Questions) โดยเลือกตอบจากคาํตอบท่ีกาํหนดใหห้ลายคาํตอบ จาํนวน 5 ขอ้    

ในขั้นตอนน้ีเป็นการวิเคราะห์มาตรวดัของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรทั้งหมดเพ่ือกาํหนดค่าสถิติท่ีเหมาะสม

สาํหรับการประมวลผล การตีความ และการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานและผล การศึกษาของงานวิจยั การ

วิเคราะห์มาตรวดัของขอ้มูลซ่ึงแบ่งเป็นขอ้มูลมีดงัน้ี (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2540)  

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ผูท้าํวิจยัไดก้าํหนดค่าสถิติสาํหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลอธิบายตวัแปรของ

การศึกษาคร้ังน้ีไว ้ 

1.สถิติเชิงพรรณนา ผูวิ้จยัไดใ้ชส้ถิติเชิงพรรณาสาํหรับการอธิบายผลการศึกษาในเร่ือง ต่อไปน้ี คือ 

ตวัแปรดา้นคุณสมบติัของตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ซ่ึง

เป็นขอ้มูลท่ีใชม้าตรวดัแบบนามบญัญติั เน่ืองจากไม่สามารถวดั เป็นมูลค่าไดแ้ละผูวิ้จยัตอ้งการบรรยายเพ่ือให้

ทราบถึงจาํนวนตวัอยา่งจาํแนกตามคุณสมบติัเท่านั้น ดงันั้น สถิติท่ีเหมาะสม คือ ค่าความถ่ี (จาํนวน) และค่า

ร้อยละ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550)  ตวัแปรดา้นระดบัความคิดเห็น ไดแ้ก่ ขอ้มูลคุณค่าตราสินคา้ เป็นขอ้มูลท่ี 

ใชม้าตรวดัอนัตรภาคเน่ืองจากผูวิ้จยัไดก้าํหนดค่าคะแนนใหแ้ต่ละระดบั และผูวิ้จยัตอ้งการทราบ จาํนวน

ตวัอยา่ง และค่าเฉล่ียคะแนนของแต่ละระดบัความคิดเห็นของตวัอยา่ง สถิติท่ีใชจึ้งไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย 

และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550)   ตวัแปรดา้นระดบัความคิดเห็น ไดแ้ก่ ขอ้มูลการ

ซ้ือซํ้าเป็นขอ้มูลท่ีใชม้าตรวดัอนัตรภาคเน่ืองจากผูวิ้จยัได ้กาํหนดค่าคะแนนใหแ้ต่ละระดบั และผูวิ้จยัตอ้งการ
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ทราบจาํนวนตวัอยา่ง และค่าเฉล่ียคะแนนของแต่ ละระดบัความคิดเห็นของตวัอยา่ง สถิติท่ีใชจึ้งไดแ้ก่ 

ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐาน (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550)  

2.สถิติเชิงอา้งอิง ผูวิ้จยัไดใ้ชส้ถติเชิงอา้งอิง สาํหรับการอธิบายผลการศึกษา การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบ

ความสมัพนัธ์ในลกัษณะของการส่งผลต่อกนั ระหวา่งตวัแปรอิสระหลายตวั ไดแ้ก่ คุณค่าตราสินคา้ ไดแ้ก่  

ความตระหนกัถึงตราสินคา้ คุณภาพการรับรู้ การเช่ือมโยงตราสินคา้ และความภกัดีต่อตราสินคา้ ซ่ึงใชม้าตร

วดัอนัตรภาคกบัตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การซ้ือซํ้าเคร่ืองด่ืมทรูคอฟฟ่ี ซ่ึงใชม้าตรวดัอนัตรภาค และเพ่ือทดสอบถึง

ความแตกต่างท่ีตวัแปรอิสระดงักล่าวแต่ละตวัมีต่อตวัแปรตาม ดงันั้นสถิติท่ีใชคื้อการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ 

(Multiple Regression) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550)    

 

ผลการศึกษาและอภิปราย 

ผลการศึกษาพบวา่ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้โดยรวมต่อดา้นความตระหนกัถึงตราสินคา้

ในภาพรวมของผูต้อบแบบสอบถามโดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย =4.06 ) แต่เม่ือพิจารณาคุณค่าตราสินคา้แต่

ละประเภทท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอบมากท่ีสุดพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามคุน้เคยกบัแบรนดท์รู คอฟฟ่ีเป็น

อยา่งดี (ค่าเฉล่ีย = 4.15) รองลงมาเรียงตามลาํดบัไดแ้ก่ผูต้อบแบบสอบถามเห็นโลโกข้องแบรนดก์รู้็วา่เป็น

กาแฟทรู คอฟฟ่ี (ค่าเฉล่ีย = 4 )  ซ่ึงเท่ากบัผูต้อบแบบสอบถามคิดวา่ทรู คอฟฟ่ีเป็นร้านกาแฟท่ีไดรั้บความนิยม 

(ค่าเฉล่ีย = 4 ) รองลงมาผูต้อบแบบสอบถามรู้จกัร้านกาแฟทรู คอฟฟ่ี(ค่าเฉล่ีย = 3.98 ) และนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่

ผูต้อบแบบสอบถามสามารถจาํร้านกาแฟทรู คอฟฟ่ีไดเ้ป็นอยา่งดีกวา่ร้านกาแฟอ่ืน ๆ (ค่าเฉล่ีย =3.90) 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้โดยรวมต่อดา้นคุณภาพการรับรู้ในภาพรวมของผูต้อบ

แบบสอบถามโดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย =3.936 ) แต่เม่ือพิจารณาคุณค่าตราสินคา้แต่ละประเภทผูต้อบ

แบบสอบถามตอบมากท่ีสุด พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเช่ือมัน่ในคุณภาพกาแฟจากทรู คอฟฟ่ี (ค่าเฉล่ีย =4.04 ) 

รองลงมาเรียงตามลาํดบัไดแ้ก่ผูต้อบแบบสอบถามคิดวา่ทรู คอฟฟ่ีใชว้ตัถุดิบคุณภาพสูงในการผลิต (ค่าเฉล่ีย 

=3.95 ) ผูต้อบแบบสอบถามคิดเห็นวา่ทรู คอฟฟ่ีออกแบบรูปลกัษณ์สินคา้ไดท้นัสมยั (ค่าเฉล่ีย =3.90 ) ผูต้อบ

แบบสอบถามคิดเห็นวา่กาแฟร้านทรูคอฟฟ่ีมีคุณภาพสูงกวา่เคร่ืองด่ืมแบรนดย์ี่หอ้อ่ืน ๆ(ค่าเฉล่ีย =3.91 ) และ

นอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ผูต้อบแบบสอบถามคิดเห็นวา่เคร่ืองด่ืมทรู คอฟฟ่ีมีบรรจุภณัฑท่ี์สวยงาม (ค่าเฉล่ีย = 3.88 ) 
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ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้โดยรวมต่อดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ในภาพรวมของผูต้อบ

แบบสอบถามโดยรวมในระดบัมาก  (ค่าเฉล่ีย = 3.892) แต่เม่ือพิจารณาคุณค่าตราสินคา้แต่ละประเภทผูต้อบ

แบบสอบถามตอบมากท่ีสุด พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามคิดเห็นวา่เม่ือนึกถึงกาแฟคุณภาพดี ท่านนึกถึงกาแฟทรู 

คอฟฟ่ี (ค่าเฉล่ีย =3.98) รองลงมาเรียงตามลาํดบัไดแ้ก่ ผูต้อบแบบสอบถามคิดเห็นวา่การด่ืมกาแฟ ทรู คอฟฟ่ี 

ทาํใหท่้านรู้สึกถึงความคุม้ค่ากบัราคาท่ีจ่ายไป(ค่าเฉล่ีย =3.92)  ผูต้อบแบบสอบถามคิดเห็นวา่เม่ือนึกถึงร้าน

กาแฟท่ีมีบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงท่านนึกถึงร้าน ทรู คอฟฟ่ีเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย =3.90) ซ่ึงเท่ากบั

ผูต้อบแบบสอบถามคิดเห็นวา่รู้สึกทนัสมยั เม่ือซ้ือกาแฟทรู คอฟฟ่ี (ค่าเฉล่ีย =3.90 ) และนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ผูต้อบ

แบบสอบถามคิดเห็นวา่ทรู คอฟฟ่ีเป็นแบรนดท่ี์มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั (ค่าเฉล่ีย = 3.76) 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้โดยรวมต่อดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ในภาพรวมของผูต้อบ

แบบสอบถามโดยรวมในระดบัมาก  (ค่าเฉล่ีย = 3.85) แต่เม่ือพิจารณาคุณค่าตราสินคา้แต่ละประเภทผูต้อบ

แบบสอบถามตอบมากท่ีสุด พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามซ้ือกาแฟทรู คอฟฟ่ี แมจ้ะมีข่าวไม่ดีต่อแบรนด ์

(ค่าเฉล่ีย = 3.97) รองลงมาเรียงตามลาํดบัไดแ้ก่ผูต้อบแบบสอบถามเลือกทรู คอฟฟ่ีเป็นตวัเลือกแรกของการ

ด่ืมกาแฟ (ค่าเฉล่ีย = 3.86)  ผูต้อบแบบสอบถามรู้สึกภูมิใจเม่ือไดบ้ริโภคกาแฟทรู คอฟฟ่ี(ค่าเฉล่ีย =3.83 )

ผูต้อบแบบสอบถามแนะนาํทรู คอฟฟ่ีใหก้บัคนรู้จกั (ค่าเฉล่ีย =3.80 ) และนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ผูต้อบแบบสอบถาม

คิดเห็นวา่มีโปรโมชัน่ท่ีดีจากแบรนดอ่ื์นๆ ท่านจะยงัคงซ้ือกาแฟทรู คอฟฟ่ี (ค่าเฉล่ีย =3.79) 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัการซ้ือซํ้าในภาพรวมของผูต้อบแบบสอบถามโดยรวมในระดบัมาก  (ค่าเฉล่ีย 

=3.508 ) แต่เม่ือพิจารณาการซ้ือซํ้าแต่ละประเภท พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามกลบัมาซ้ือกาแฟทรู คอฟฟ่ีโดยไม่

คาํนึงถึงโปรโมชัน่ลดราคา (ค่าเฉล่ีย =3.73 ) ซ่ึงเท่ากบัผูต้อบแบบสอบถามกลบัมาซ้ือกาแฟทรู คอฟฟ่ีซํ้าเพ่ือ

ฝากคนอ่ืน(ค่าเฉล่ีย =3.73 )  รองลงมาเรียงตามลาํดบัไดแ้ก่ผูต้อบแบบสอบถามกลบัมาซ้ือกาแฟทรู คอฟฟ่ี 

แมว้า่ร้านจะอยูไ่กลจากท่ีพกัอาศยั (ค่าเฉล่ีย =3.72 )  ผูต้อบแบบสอบถามกลบัมาซ้ือกาแฟ ทรู คอฟฟ่ี แมมี้ร้าน

ยี่หอ้อ่ืนใหเ้ลือกในบริเวณใกลเ้คียง(ค่าเฉล่ีย = 3.68) และนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ผูต้อบแบบสอบถามไม่กลบัไปซ้ือ

กาแฟทรู คอฟฟ่ีไม่วา่จะมีโปรโมชัน่ลดราคาจากร้านทรู คอฟฟ่ี  (ค่าเฉล่ีย =3.33 ) 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณค่าตราสินคา้แต่ละดา้นส่งผลต่อ

การซ้ือซํ้ ากาแฟร้านทรู คอฟฟ่ี (True coffee) ดว้ยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ท่ีระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พบวา่ คุณค่าตราสินคา้ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้มีอิทธิพลต่อการซ้ือซํ้ากาแฟ

ร้านทรู คอฟฟ่ี (True coffee)ของกลุ่มตวัอย่าง ค่า Sig = 0.000 อย่างมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 ดา้นความภกัดีต่อ

ตราสินคา้มีอิทธิพลต่อการซ้ือซํ้ ากาแฟร้านทรู คอฟฟ่ี (True coffee)ของกลุ่มตวัอย่าง ค่า Sig = 0.000 อย่างมี

นยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 พบว่าดา้นความตระหนกัถึงตราสินคา้ไม่มีอิทธิพลต่อการซ้ือซํ้ ากาแฟร้านทรู คอฟฟ่ี 

(True coffee)ของกลุ่มตวัอย่าง ค่า Sig = 0.813 ดา้นการรับรู้คุณภาพไม่มีอิทธิพลต่อการซ้ือซํ้ ากาแฟร้านทรู 

คอฟฟ่ี (True coffee)ของกลุ่มตวัอย่าง ค่า Sig = 0.992  ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปไดว้่า ดา้นการเช่ือมโยง

ตราสินคา้และดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวว้า่ คุณค่าตราสินคา้แต่ละดา้นส่งผล

ต่อการซ้ือซํ้ ากาแฟร้านทรู คอฟฟ่ี (True coffee) )เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความตระหนกัถึงตราสินคา้และ

ดา้นการรับรู้คุณภาพ ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวว้า่ คุณค่าตราสินคา้แต่ละดา้นส่งผลต่อการซ้ือซํ้ากาแฟ

ร้านทรู คอฟฟ่ี (True coffee) )เขตกรุงเทพมหานคร 

 

สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสินคา้ดา้นการเช่ือมโยงตรา

สินคา้ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นมากท่ีสุดในประเดน็เร่ือง เม่ือนึกถึงกาแฟคุณภาพดี 

นึกถึงกาแฟทรู คอฟฟ่ี ทั้งน้ี ผูต้อบแบบสอบถามจะเห็นคุณค่าตราสินคา้ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ของทรู 

คอฟฟ่ี จากคุณภาพท่ีดีของกาแฟสินคา้มากท่ีสุด เม่ือกล่าวถึงกาแฟทรู คอฟฟ่ี (True coffee) แสดงใหเ้ห็นไดว้า่

กลุ่มตวัอยา่งมองเห็นวา่กาแฟทรู คอฟฟ่ี (True coffee)เป็นแบรนดท่ี์ใชก้าแฟคุณภาพดีในการผลิต เม่ือนึกถึง

กาแฟจะคิดถึงทรู คอฟฟ่ี (True coffee)ทาํใหเ้ป็นปัจจยัในการซ้ือซํ้า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการ

ซ้ือซํ้า โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุดใน 2 ประเดน็เท่ากนั ประเดน็แรกเร่ืองกลบัมาซ้ือ

กาแฟทรู คอฟฟ่ีโดยไม่คาํนึงถึงโปรโมชัน่ลดราคา และประเดน็ท่ีสองคือกลบัมาซ้ือกาแฟทรู คอฟฟ่ีซํ้าเพ่ือฝาก

คนอ่ืน  ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสินคา้ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ มีความคิดเห็นอยูใ่น

ระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นมากท่ีสุดในประเดน็เร่ือง ซ้ือกาแฟทรู คอฟฟ่ี แมจ้ะมีข่าวไม่ดีต่อแบรนด ์แสดง
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ใหเ้ห็นวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความภกัดีต่อตราสินคา้แมมี้ข่าวไม่ดีต่อแบรนดก์ย็งัคงบริโภคกาแฟทรู คอฟฟ่ี 

(True coffee) คุณค่าตราสินคา้ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้และดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อการซ้ือ

ซํ้ากาแฟทรู คอฟฟ่ี (True coffee) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติระดบั 0.05 ทั้งน้ี พบวา่ เน่ืองจากเร่ืองเม่ือนึกถึง

กาแฟคุณภาพดี นึกถึงกาแฟทรู คอฟฟ่ีและซ้ือกาแฟทรู คอฟฟ่ี แมจ้ะมีข่าวไม่ดีต่อแบรนด ์ดงันั้นคุณภาพจึง

เป็นปัจจยัท่ีเป็นตวักาํหนดกระบวนการ ซ้ือซํ้ากาแฟทรู คอฟฟ่ี (True coffee) โดยผูบ้ริโภคจะบริโภคแมมี้ข่าว

ไม่ดีต่อแบรนดก์ต็าม 

 

ข้อเสนอแนะ  

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสินคา้ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้นอ้ยท่ีสุดคือ 

คิดเห็นวา่ทรู คอฟฟ่ีเป็นแบรนดท่ี์มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ทรู คอฟฟ่ี ควรสร้างเอกลกัษณ์ตวัเองใหโ้ดดเด่น สร้าง 

point of difference ของแบรนดข้ึ์นเพ่ือสามารถมีเอกลกัษณ์โดดเด่นกวา่แบรนดอ่ื์น เช่น การทาํบรรจุภณัฑใ์ห้

แตกต่างกบัแกว้กาแฟท่ีตลาดเคยมี การสร้างพ้ืนท่ี Co-working space ท่ีนาํคนท่ีสนใจแบบเดียวกนัมาอยูใ่น

บริเวณเดียวกนัในร้านของทรู คอฟฟ่ี เช่น สาขาทรู คอฟฟ่ีใหม่ สาํหรับคนรักงานศิลปะมาพบปะพูดคุย

แลกเปล่ียนประสบการณ์กนั  ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสินคา้ดา้นความภกัดีต่อตรา

สินคา้นอ้ยท่ีสุดคือ มีโปรโมชัน่ท่ีดีจากแบรนดอ่ื์นๆ ท่านจะยงัคงซ้ือกาแฟทรู คอฟฟ่ี ควรทาํแบรนดใ์ห้

แขง็แกร่ง ไม่ใช่เพียงการจดัโปรโมชัน่ แต่การทาํใหลู้กคา้ประทบัใจในเร่ืองเลก็ๆนอ้ยๆ เช่น พนกังานสาขา

นั้นๆสามารถจดจาํช่ือของลูกคา้ได ้มีการจดประวติัการด่ืมชนิดของกาแฟ เม่ือลูกคา้เขา้ร้านทกัทายช่ือ กล่าว

ทกัทาย แลว้ถามลูกคา้วา่วนัน้ีรับแบบเดิมไหมค่ะ จะทาํใหลู้กคา้รู้สึกประทบัใจ และเกิดการซ้ือซํ้าแมมี้

โปรโมชัน่ท่ีดีจากแบรนดอ่ื์นๆ  ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการซ้ือซํ้านอ้ยท่ีสุดคือ ไม่กลบัไปซ้ือ

กาแฟทรู คอฟฟ่ีไม่วา่จะมีโปรโมชัน่ลดราคาจากร้านทรู คอฟฟ่ี  โดยรวมคือระดบัเฉยๆ โปรโมชัน่ลดราคาของ

ทางทรู คอฟฟ่ี ยงัไม่เป็นตวัแปรหลกัในการดึงดูดใหผู้บ้ริโภคกลบัมาซ้ือซํ้า ควรมีโปรโมชัน่ท่ีกระตุน้ให้

ผูบ้ริโภคอยากกลบัมาซ้ือซํ้า เช่น สะสมแตม้ผา่นไลนแ์อด โปร 10 แกว้ ฟรี 1 แกว้ 
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ภาคผนวก 

Table 1 วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณค่าตราสินคา้แต่ละดา้นกบัการซ้ือซํ้ากาแฟทรู

คอฟฟ่ี  

 

ท่ีมา : จากการคาํนวณspss 

 

 

 

 

Coefficientsa 

ตวัแปรอสิระ 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
 

(Constant) .942 .189  4.985 .000 

ดา้นความตระหนกัถึงตราสินคา้ 

 
.010 .041 .011 .237 .813 

ดา้นการรับรู้คุณภาพ 

 
.000 .042 -.001 -.010 .992 

ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ 

 
.366 .057 .363 6.377 .000 

ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ .287 .047 .305 6.157 .000 

a. Dependent Variable: repeatg 
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แนวทางการตลาดของสถาบันพฒันาบุคลกิภาพและการพูด YWL จงัหวดัขอนแก่น 

Marketing Approaches of Increase Personality and Speaking YWL Academy  

in Khon Kaen Province 

รัตนาพร เยาวเลศิ0

1 และ วเิชียร วรพุทธพร1

2 

Ruttanaporn Yaowalerd and Wichian Voraputhaporn 
 

บทคดัย่อ 
บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความตอ้งการใชบ้ริการ ส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจใชบ้ริการ

สถาบนัพฒันาบุคลิกภาพและการพูด และกาํหนดแนวทางการตลาดของสถาบนัพฒันาบุคลิกภาพและการพูด YWL  

เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่าง 400 คน คือ แบบสอบถาม ร่วมกบัการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม

ทัว่ไป แรงกดดนั 5 ประการ การตลาดตามเป้าหมาย จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภยัคุกคาม และปัจจยัเชิงกลยุทธ์ 

จากการศึกษาพบว่า ขอ้มูลความตอ้งการใชบ้ริการเพ่ือพฒันาบุคลิกภาพและการพูดใหค้วามสาํคญัระดบัมากท่ีสุด 

ส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจใชบ้ริการสถาบนัพฒันาบุคลิกภาพและการพูดให้ความสําคญัในระดบั

มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นส่งเสริมการตลาด จากผลการศึกษานาํมาสู่แนวทางการตลาดของ

สถาบนัพฒันาบุคลิกภาพและการพูด YWL จาํนวน 6 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการท่ี 1 การตลาดออนไลน ์โครงการท่ี 2 

ผ่อนชาํระค่าเรียน  โครงการท่ี 3 โปรโมชัน่ดา้นราคา โครงการท่ี 4 สร้างคล่ืนลูกใหม่ โครงการท่ี 5 สนบัสนุนเวที

ประกวด และโครงการท่ี 6 ประกวด Miss Angle Chinese  
 

คาํสาํคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจ, สถาบันพัฒนาบคุลิกภาพและการพูด  
 

Abstract 

This article aimed to study customers need and marketing mix factors affecting decision buying personality and 

speaking coarse, and set up marketing approaches of Personality and Speaking YWL Academy. The questionnaires 

were collected data from 400 samples, combined analyze with the PESTE analysis, Five forces model, STP, SWOT, 

and TOWS Matrix to set up the marketing approaches. The results showed that: the customers need to learn about 

personality and speaking course were at highest level. The marketing mix (product, price and promotion) influencing the 

decision to buying personality and speaking coarse were at highest level. The results from the analyses were used 

to define the following 6 projects as the marketing approaches of Personality and Speaking YWL Academy: 1) 

Marketing Online, 2) Installment Payment, 3) Price Promotion, 4) Improve Employee, Development 5), Support 

the Contest and 6). Miss Angle Chinese Contest 
 

Keywords: Marketing Mix, Decision Making, Personality and Speaking Academy 
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1. บทนํา 
 

     บุคลิกภาพ (Personality) เป็นเอกลกัษณ์ส่วนตวัของบุคคลแต่ละคนท่ีมีการแสดงออกเพ่ือสะทอ้นใหบุ้คคลอ่ืน 

ไดเ้ห็น และมีความรู้สึกนึกคิดท่ีจะประเมินบุคคลคนนั้น โดยทัว่ไปคนเราลว้นตอ้งการเป็นผูท่ี้มีบุคลิกภาพท่ีดี  

มีกิริยามารยาท การวางตัว แนวความคิด และลกัษณะนิสัย ให้เป็นท่ียอมรับของสังคม เพ่ือสร้างภาพพจน์ท่ีดี 

ในการเขา้สังคม การเป็นผูมี้บุคลิกภาพท่ีดีนั้นเป็นเร่ืองท่ีไม่ใช่ไดม้าโดยกาํเนิด แต่สามารถสร้างเสริม เปล่ียนแปลง

กนัได ้ดว้ยสภาพแวดลอ้มและการอบรมสั่งสอนเพ่ือการปรับปรุงตนในดา้นรูปลกัษณ์ อากปักิริยาการวางตวัท่ี

ปรากฏให้บุคคลอ่ืนเห็นและรู้จัก เพ่ือสร้างความประทับใจตั้ งแต่คร้ังแรก (First Impression) และสร้างความ

น่าเช่ือถือ ไวว้างใจ และเกิดความประทบัใจ ดงันั้น การมีบุคลิกภาพท่ีดีจึงมีความสําคญัเป็นอย่างยิ่งท่ีจะทาํให้

ประสบความสําเร็จในในดา้นต่างๆ ทั้งดา้นการเรียน การทาํงาน การเขา้สังคม การไดรั้บการยอมรับจากสังคม 

รวมถึงการบรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวิต บุคลิกภาพเป็นคุณลกัษณะท่ีสามารถเรียนรู้ ฝึกฝน และพฒันาใหดี้ข้ึนได ้

บางคนอาจพฒันาบุคลิกภาพดว้ยวิธีการศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเอง หรือดว้ยวิธีการฝึกอบรม โดยจะมีผูช้าํนาญการ

เฉพาะดา้นมาใหค้วามรู้ คาํแนะนาํ เพ่ือนาํเอาส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนั เป็นผูท่ี้มีบุคลิกภาพท่ีดี และ

นําไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าในชีวิตการงาน สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพจึงได้ถูกจัดตั้ งข้ึนมา โดยมี

วตัถุประสงค์เพ่ือการพฒันาฝึกอบรมดา้นการพฒันาบุคลิกภาพ (เอนก สุวรรณบณัฑิต และภาสกร อดุลพฒันกิจ, 

2554; สรัญญา วิภชัชวาที, หอมหวล บวัระภา และกรรณิกา คาํดี, 2560) 

     สถาบนัพฒันาบุคลิกภาพและการพูด YWL จงัหวดัขอนแก่น ไดจ้ดัตั้งข้ึนเพราะเล็งเห็นความสําคญัของการมี

บุคลิกภาพและการพูดท่ีดีข้ึน กลา้พูด กลา้แสดงออก เรียนรู้หลกัการพูดท่ีถูกตอ้ง ฝึกการพูดตามหลกัศิลปะการ

ส่ือสาร เรียนรู้เทคนิคการพูดต่างๆ เทคนิคการสร้างโครงเร่ืองท่ีดี ทาํให้พูดไดอ้ย่างมัน่ใจ และน่าสนใจมากยิ่งข้ึน 

เพ่ือให้บริการการฝึกอบรมดา้นบุคลิกภาพและการพูดให้กบัผูท่ี้สนใจ ภายใตก้ารดาํเนินงานของสถาบนัพฒันา

บุคลิกภาพและการพูด YWL เจา้ของไดมี้การทาํงานดว้ยใจรักและความชอบเป็นการส่วนตวั จึงยงัไม่มีแนวทาง

การตลาดท่ีชดัเจน และยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ีจงัหวดัขอนแก่น  

     จากความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา ผูศึ้กษาซ่ึงผูอ้าํนายการสถาบนัพฒันาบุคลิกภาพและการพูด YWL จึง

ตอ้งการศึกษาความตอ้งการการใช้บริการ ส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจใช้บริการสถาบันพัฒนา

บุคลิกภาพและการพูด เพ่ือนาํมาใชว้างแผนและจดัทาํแนวทางการตลาดของสถาบนัพฒันาบุคลิกภาพและการพูด 

YWL จงัหวดัขอนแก่น ต่อไป 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ทฤษฎทีีเ่กี่ยวข้อง 
 

     พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง ความตอ้งการ ความคิด การกระทาํ การประเมินผล การตดัสินใจซ้ือและการใช้

สินคา้หรือบริการของบุคคล เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของบุคคลนั้นๆ ในการจดัทาํแนวทางการตลาดตอ้งเกิด

ความสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค จึงจะทาํใหลู้กคา้สนใจซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการด ัดงันั้น จึงจาํเป็นตอ้งศึกษา

ขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริโภค โดยวิเคราะห์ว่า ใครคือผูซ้ื้อ ผูซ้ื้อตอ้งการอะไรจากการซ้ือ ซ้ือทาํไม ใครเก่ียวขอ้ง

กบัการซ้ือ ซ้ืออยา่งไร ซ้ือเม่ือใด และซ้ือท่ีไหน (สุวฒัน ์ศิรินิรันดร์ และภาวนา สายชู, 2555; วิทวสั รุ่งเรืองผล, 2558)   

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 1273



     ขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือ (Buying Decision Process) เป็นลาํดบัขั้นตอนในการตดัสินใจของผูบ้ริโภคโดยมีลาํดบั

กระบวนการ 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) การตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ 2) การแสวงหาขอ้มูล 3) การประเมิน

ทางเลือก 4) การตดัสินใจ และ 5) พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Kotler and Keller, 2015) 

     ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mixes) สําหรับธุรกิจบริการถูกพฒันาต่อยอดจากแนวคิด 4P โดยเพ่ิม 

ส่วนประสมการตลาดเขา้ไปอีก 3 ตวัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีใหบ้ริการ จึงไดส่้วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 

หรือ 7Ps ในการกาํหนดกลยุทธ์การตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

(Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคคล (People) กระบวนการ (Process) และลักษณะทางกายภาพ 

(Physical Evidence)  (ศิริวรรณ เสรีรัตน,์ 2552) 

     การวิเคราะห์การตลาดตามเป้าหมาย (STP Analysis) สร้างข้ึนจากแนวคิดเพ่ือขีดกรอบความตอ้งการของกลุ่ม

ผูบ้ริโภคเพ่ือให้ง่ายและสะดวกต่อการเข้าถึงของผูซ้ื้อ โดยทาํการแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) เลือกตลาด

เป้าหมาย (Targeting) และการวางตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์(Positioning) (ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์, 2555) 

      การวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป (PEST Analysis) เป็นสภาพแวดลอ้มท่ีอยู่นอกเหนือระบบขององค์กร จะข้ึนกบั

สถานการณ์ตลาดขณะนั้น โดยสามารถแยกสภาพแวดลอ้มประเภทน้ีออกเป็นปัจจยักฎหมายและการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

และประชากร เทคโนโลย ีและส่ิงแวดลอ้ม (จินตนา บุญบงการ, 2552) 

     การวิเคราะห์แรงกดดนัทางการแข่งขนั 5 ประการ (Five Forces Model) ประกอบดว้ย 1) การเขา้มาของคู่แข่งราย

ใหม่ จะทาํใหส่้วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจเพ่ิมข้ึน 2) การต่อรองของลูกคา้ หากลูกคา้สามารถต่อรองราคาสินคา้

และบริการได ้จะทาํใหก้าํไรของกิจการลดลง 3) สินคา้ทดแทน ตอ้งพิจารณาว่าลูกคา้สามารถหาสินคา้ทดแทนได้

ยากง่ายเพียงใด 4) ช่องทางผูจ้ดัหาวตัถุดิบ ตอ้งพิจารณาในสภาพวาดลอ้มของธุรกิจวา่มีผูจ้ดัจาํหน่ายรายใดมีอาํนาจ

ต่อรองไดสู้ง และ 5) การแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม ผูง้พิจารณาถึงจาํนวนคู่แข่งภายในอุตสาหกรรม เพ่ือวิเคราะห์

ความคุม้ค่าของตลาดผลิตภณัฑน์ั้น (Porter, 1988)  

     การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภยัคุกคาม (SWOT Analysis) จดัเป็นวิธีการวิเคราะห์สภาพองคก์ร หรือ

หน่วยงานในปัจจุบนั เพ่ือคน้หาจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภยัคุกคาม ท่ีสาํคญัในการดาํเนินงานสู่สภาพท่ีตอ้งการ

ในอนาคต SWOT เป็นตวัย่อท่ีมีความหมาย ดงัน้ี จุดแข็งหรือขอ้ไดเ้ปรียบ (Strengths) จุดอ่อนหรือขอ้เสียเปรียบ 

(Weaknesses) โอกาสท่ีจะดาํเนินการได  ้(Opportunities) ข้อจาํกัด หรือปัจจัยท่ีคุกคามการดาํเนินงาน (Threats) 

หลงัจากนั้นวิเคราะห์เพ่ือกาํหนดยุทธศาสตร์และกลยทุธ์ ดว้ยเทคนิคท่ีเรียกวา่ การวิเคราะห์กลยทุธ์ทางเลือก (TOWS 

Matrix) สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) กลยุทธ์เชิงป้องกนั (ST Strategy) กล

ยทุธ์เชิงแกไ้ข (WO Strategy) และกลยทุธ์เชิงรับ (WT Strategy)  (ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์, 2555) 
 

2.2 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 

     นินนะ รัตนประภาพร (2557) ไดศึ้กษาแผนธุรกิจสถาบนับริการเสริมทกัษะการเรียนรู้ผา่นวิธีการทาํขนมเบเกอร่ี

สาํหรับเดก็ จากผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เปิดรับขอ้มูลข่าวสารจากเฟซบุ๊ก (Facebook) และ

อินเตอร์เน็ต และใหค้วามสาํคญักบัการเรียนเพ่ือเสริมทกัษะนอกหอ้งเรียนสาํหรับเด็กใหร้ะดบัมาก ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

ตัดสินใจเลือกสถาบันบริการเสริมทักษะการเรียนรู้สําหรับเด็ก ได้แก่ มีการแนะนําจากบุคคลท่ีรู้จัก/บุคคลท่ี

น่าเช่ือถือ ปัจจยัการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกสถาบนับริการเสริมทกัษะการเรียนรู้ในภาพรวม พบว่า ให้

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 1274



ความสําคญัในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาในรายดา้น ให้ความสําคญัในระดบัมากท่ีสุด จาํนวน 6 ดา้น คือ ดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ รองลงมา ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคลากร ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการเสริมสร้างพฒันาการ

ของเด็ก และระดบัมาก จาํนวน 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริมกิจกรรมทางตลาด และดา้นผลิตภณัฑ์ และจาก

การศึกษาชชัรวีย ์เจริญสุข (2558) ไดศึ้กษาแผนธุรกิจสถาบนัพฒันาบุคลิกภาพดา้นการแต่งกาย จากผลการศึกษา

พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้อบรมบุคลิกภาพดา้นการแต่งกาย พบว่า ใหค้วามสาํคญัระดบัมากท่ีสุด ดงัน้ี 

ดา้นสินคา้และบริการ ไดแ้ก่ ผูฝึ้กอบรมควรมีความชาํนาญและมีใบรับรองจากสถาบนัท่ีน่าเช่ือถือ ผูฝึ้กอบรมพร้อม

ใหต้อบปัญหาขอ้สงสยัใหก้บัผูเ้รียนไดทุ้กคาํถาม หากไดเ้รียนสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง ดา้นสถานท่ี ไดแ้ก่ 

สถานท่ีตั้งสถาบนัมีผลต่อการตดัสินใจเรียน มีลานจอดรถใหเ้พียงพอ รู้สึกไวว้างใจกบัสถาบนัท่ีเลือก ดา้นราคาให้

ความสาํคญัมากกบัเปรียบเทียบราคาเรียนกบัสถาบนัก่อนตดัสินใจสมคัรเรียน ดา้นส่งเสริมการตลาดใหค้วามสาํคญั

มากกบัการใหส่้วนลด การใหแ้บ่งผอ่นชาํระค่าเรียน และการใชส่ื้อโฆษณาประชาสมัพนัธ์  

 

2.3 กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิด 

 

3. วธีิการศึกษา 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

     ประชากร ไดแ้ก่ ผูท่ี้ทาํงานอายุระหว่าง 18-60 ปี แต่เฉพาะเจาะจงท่ีทาํงานเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีจาํเป็นตอ้งพฒันา

บุคลิกภาพ ตั้งแต่ระดบัพนกังานจนถึงระดบัผูบ้ริหารทั้งในภาครัฐบาล เอกชน และรัฐวิสาหกิจ  

ความตอ้งการในการใชบ้ริการดา้นการพฒันา

บุคลิกภาพและการพดู 

ส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจใช้

บริการสถาบนัพฒันาบุคลิกภาพและการพดู 

กลยทุธ์ทางการตลาดของสถาบนัพฒันาบุคลิกภาพและการพดู YWL จงัหวดัขอนแก่น 

การวเิคราะห์แรงกดดนั 5 ประการ (Five Forces Model) 

การวเิคราะห์การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย  

และการวางตาํแหน่งทางการตลาด (STP Analysis) 

การวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภยัคุกคาม 

(SWOT Analysis) 

การวเิคราะห์กลยทุธ์ทางเลือก (TOWS Matrix) 

การวเิคราะห์ส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป (PEST Analysis) 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 1275



     กลุ่มตวัอย่าง ทั้งน้ีเน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนแทจ้ริงของประชากร ดงันั้น จึงทาํการคาํนวณหากลุ่มตวัอย่างท่ี

ตอ้งการใชใ้นการศึกษาท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ตามสมการ ดงัน้ี (Cooper, 2014)  
 

 สูตร        
2

2

e
P)ZP(1n −

=  

 เม่ือ  n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

   P = สดัส่วนของประชากรท่ีจะสุ่ม การศึกษาน้ีกาํหนด P = 0.5 

   Z = ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีกาํหนด (Z = 1.96 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95) 

   e = สดัส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้(e = 0.05) 

   แทนค่า 
2

2

05.0
)1.965.00.5(1n −

=  = 384.16 

      จากสูตรขนาดของกลุ่มตวัอย่างขั้นตํ่าท่ีความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 เท่ากบั 384 ราย ผูศึ้กษากาํหนดกลุ่มตวัอย่างเพ่ิม

เป็น 400 คน 
 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 

     ทาํการศึกษาโดยใชแ้บบสอบถาม โดยมีส่วนประกอบของแบบสอบถาม ดงัน้ี  

     ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม วตัถุประสงคใ์ชเ้พ่ือสอบถามขอ้มูลทัว่ไป  

     ส่วนท่ี 2:ความตอ้งการการใชบ้ริการดา้นการพฒันาบุคลิกภาพและการพูด ลกัษณะคาํถามแบบมีคาํตอบใหเ้ลือก 

5 ระดบั คือ นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด  

     ส่วนท่ี 3 ส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจใชบ้ริการสถาบนัพฒันาบุคลิกภาพและการพูด ลกัษณะคาํถามแบบ

มีคาํตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั คือ นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด 

      แบบสอบถามชุดน้ีไดค่้าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค เท่ากบั 0.96 นัน่คือ แบบสอบถามชุดน้ีใชใ้นการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลได ้(DeVellis, 2012) 

     การกาํหนดระดบัคะแนนเฉล่ีย เพ่ือแปลความหมายขอ้มูลเชิงทศันคติระดบัความสาํคญั 5 ระดบั ดงัน้ี 

มาตรวดั ค่าเฉลีย่ แปลผล 

5 4.21 - 5.00 ระดบัความเห็นดว้ยมากท่ีสุด 

4 3.41 - 4.20 ระดบัความเห็นดว้ยมาก 

3 2.61 - 3.40 ระดบัความเห็นดว้ยปานกลาง 

2 1.81 - 2.60 ระดบัความเห็นดว้ยนอ้ย 

1 1.00 - 1.80 ระดบัความเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     ทาํการการรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามดว้ยการสุ่มแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) กบักลุ่มตวัอย่าง

โดยเกบ็รวบรวมในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561  
 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

     การประมวลผลวิเคราะห์และบนัทึกขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือหาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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3.5 การกาํหนดแนวทางการตลาดของสถาบันพฒันาบุคลกิภาพและการพูด YWL 

     กาํหนดแนวทางการตลาดโดยทาํการวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป (PESTE Analysis)  การวิเคราะห์แรงกดดนั 5 

ประการ (Five Forces Model) การวิเคราะห์การตลาดตามเป้าหมาย (STP Analysis)  การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาส และภยัคุกคาม (SWOT Analysis) การวิเคราะห์กลยทุธ์ทางเลือก (TOWS Matrix) เพ่ือสร้างกลยทุธ์ทางเลือก

ในการวางแนวทางการตลาดของสถาบนัพฒันาบุคลิกภาพและการพูด YWL ร่วมกบันาํผลจากแบบสอบถาม มา

จดัทาํแนวทางการตลาดของสถาบนัพฒันาบุคลิกภาพและการพูด YWL 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1 ผลการศึกษาความต้องการการใช้บริการด้านการพฒันาบุคลกิภาพและการพูดของลูกค้าภาครัฐบาล 

เอกชน และวสิาหกจิในเขตเทศบาล อาํเภอเมือง จังหวดัขอนแก่น 
 

     จากผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 

55.50) มีอายุ 26-35 ปี (ร้อยละ 49.50) การศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 68.50) มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี 15,001 - 

25,000 บาท (ร้อยละ 64.75) และประกอบอาชีพรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 45.00) ดงัรูปท่ี 2  

 

 
รูปที่ 2 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
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     ขอ้มูลความตอ้งการใชบ้ริการดา้นการพฒันาบุคลิกภาพและการพูดของลูกคา้ภาครัฐบาล เอกชนและวิสาหกิจใน

เขตเทศบาลนครขอนแก่น พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัระดบัมากท่ีสุดในดา้นประสบการณ์และความรู้

ดา้นบุคลิกภาพและการพูด ( X =4.30) ดา้นบุคลิกภาพและการพูดท่ีส่งผลต่อการทาํงาน ( X =4.37) ดา้นบุคลิกภาพ

และการพูดในท่ีสาธารณะ ( X =4.55) ดา้นบุคลิกภาพและการพูดเพ่ือการนาํเสนอ ( X =4.57) ดา้นบุคลิกภาพและ

การพูดสําหรับพิธีกร ( X =4.23) และดา้นบุคลิกภาพและการพูดสําหรับวิทยากร ( X =4.29) และให้ความสําคญั

ระดบัมากในดา้นบุคลิกภาพและการพูดสาํหรับผูบ้ริหาร ( X =3.83) 
 

4.2 ผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจใช้บริการสถาบันพฒันาบุคลิกภาพและการพูด 
 

     จากผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจใชบ้ริการสถาบนัพฒันาบุคลิกภาพและการพูด  พบวา่ ผูต้อบ

แบบสอบถามให้ความสําคญัในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ( X =4.38) ด้านราคา ( X =4.37)  ด้านส่งเสริม

การตลาดหรือโปรโมชัน่ ( X =4.37)  และใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นสถานท่ีหรือดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (

X =3.68)  ดา้นบุคคล ( X =4.17) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ( X =4.08) และดา้นกระบวนการ ( X =4.17) 
 

4.3 แนวทางการตลาดของสถาบันพฒันาบุคลกิภาพและการพูด YWL 
 

     จากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทัว่ไป พบวา่ ปัจจยัทางการเมือง ปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรม ปัจจยัทางเทคโนโลยี 

ส่งผลดา้นบวก ส่วนปัจจยัทางเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบดา้นลบต่อธุรกิจสถาบนัพฒันาบุคลิกภาพและการพดู 

    จากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มการแข่งขนัของธุรกิจสถาบนัพฒันาบุคลิกภาพและการพูด พบว่า สินคา้ทดแทนส่งผล

คุกคามในระดบัสูง การต่อรองของลูกคา้ ช่องทางผูจ้ดัหาวตัถุดิบ และการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม ส่งผลคุกคามในระดบั

ปานกลาง การเขา้มาของคู่แข่งรายใหม่ส่งผลคุกคามในระดบัตํ่า 

     การวิเคราะห์การตลาดตามเป้าหมาย (STP Analysis) โดยการแบ่งส่วนการตลาด (Segmentation) จากพ้ืนท่ี คือ 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายในจงัหวดัขอนแก่นและจงัหวดัใกลเ้คียง การเลือกตลาดเป้าหมาย (Targeting) คือ กลุ่มคนทาํงาน 

กลุ่มนกัเรียนนกัศึกษา และกลุ่มบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจจะพฒันาบุคลิกภาพ  การวางตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์(Positioning) 

ทาํการเปรียบเทียบกบัสถาบนัพฒันาบุคลิกภาพ A ซ่ึงเป็นคู่แข่งหลกัโดยเปรียบเทียบจากความหลากหลายของ

หลกัสูตรและความน่าเช่ือถือของสถาบนั ดงัแสดงในรูปท่ี 3 
 

จาํนวนหลกัสูตรหลากหลาย 

 

 

 

ความน่าเช่ือถือนอ้ย            ความน่าเช่ือถือมาก 

 

 

 

จาํนวนหลกัสูตรนอ้ย 

ภาพที่ 3 การวางตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์(Positioning) 

สถาบนัพฒันาบุคลิกภาพ A 

สถาบนัพฒันาบุคลิกภาพและการ

พดู YWL 
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     จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT) มาทาํการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงกลยุทธ์ (TOWS 

Matrix) ของการจดัทาํแนวทางการตลาดของสถาบนัพฒันาบุคลิกภาพและการพูด YWL ไดด้งัตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงกลยทุธ์ (TOWS Matrix) 

 

 

สภาพแวดล้อม 

ภายใน 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

สภาพแวดล้อม 

ภายนอก 

จุดแข็ง (Strengths: S) 

S1 เจา้ของธุรกิจมีประสบการณ์ตรง

จากเวทีการประกวดนางงาม  

S2 เจา้ของธุรกิจมีประสบการณ์สอน

เพ่ือพฒันาบุคลิกภาพ และการพดู 

มากกวา่ 10 ปี 

S3 เจา้ของธุรกิจมีความใกลชิ้ดกบั

ลูกคา้ สอนแบบครอบครัว 

S4 หลกัสูตรมีความหลากหลาย 

S5 ลูกคา้สามารถผอ่นชาํระค่าสอนได ้

S6 เจา้ของธุรกิจมีเครือข่าย 

(Connection) ท่ีหลากหลาย  

S7 การทาํการตลาดผา่นส่ือโซเซียล

มีเดีย 

จุดอ่อน (Weaknesses: W) 

W1 บุคลากรส่วนใหญ่เป็น

พนกังานท่ีทาํเป็นงานเสริม  

W2 การเขา้ออกของพนกังานมี

บ่อยคร้ัง 

W3 ทีมงานการตลาดไม่

เช่ียวชาญในดา้นการตลาด

โดยเฉพาะ 

W4 พนกังานท่ีเป็นวทิยากรยงั

ไม่เก่งและเช่ียวชาญ  

W5 สถาบนัฯ ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกั

ของตลาดในจงัหวดัขอนแก่น 

 

โอกาส (Opportunities: O) 

O1 บุคคลตอ้งการมีบุคลิกภาพท่ีดีในการ

เขา้สงัคม  

O2 รัฐบาลสนบัสนุนการพฒันาขา้ราชการ

พลเรือน เพ่ือพฒันาเพ่ิมพนูความรู้ ทกัษะ 

และสมรรถนะต่างๆ  

O3 ผูบ้ริหารระดบัสูงมีความตอ้งการ

พฒันาบุคลิกภาพและการพดู 

O4 ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยทีาํให้

สามารถส่ือสารกบัลูกคา้ไดห้ลายช่องทาง

และรวดเร็วข้ึน  

O5 ผูป้กครองส่งเสริมใหบุ้ตรหลานเรียน

พิเศษมากข้ึน เพ่ือส่งเสริมทกัษะ

ความสามารถดา้นต่างๆ 

O6 มีเวทีเพ่ือประกวดแข่งขนัเก่ียวกบั

ความงาม บุคลิกภาพ และความสามารถ

จาํนวนมาก 

กลยุทธ์เชิงรุก 

(SO Strategies) 

S7O4 โครงการการตลาดออนไลน์  

S1S6O6 โครงการสนบัสนุนเวที

ประกวด 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข  

(WO Strategies) 

W5O5 โครงการประกวด Miss 

Angle Chinese 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงกลยทุธ์ (TOWS Matrix) (ต่อ) 

 

 

สภาพแวดล้อม 

ภายใน 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

สภาพแวดล้อม 

ภายนอก 

จุดแข็ง (Strengths: S) 

S1 เจา้ของธุรกิจมีประสบการณ์ตรง

จากเวทีการประกวดนางงาม  

S2 เจา้ของธุรกิจมีประสบการณ์สอน

เพ่ือพฒันาบุคลิกภาพ และการพดู 

มากกวา่ 10 ปี 

S3 เจา้ของธุรกิจมีความใกลชิ้ดกบั

ลูกคา้ สอนแบบครอบครัว 

S4 หลกัสูตรมีความหลากหลาย 

S5 ลูกคา้สามารถผอ่นชาํระค่าสอนได ้

S6 เจา้ของธุรกิจมีเครือข่าย 

(Connection) ท่ีหลากหลาย  

S7 การทาํการตลาดผา่นส่ือโซเซียล

มีเดีย 

จุดอ่อน (Weaknesses: W) 

W1 บุคลากรส่วนใหญ่เป็น

พนกังานท่ีทาํเป็นงานเสริม  

W2 การเขา้ออกของพนกังานมี

บ่อยคร้ัง 

W3 ทีมงานการตลาดไม่

เช่ียวชาญในดา้นการตลาด

โดยเฉพาะ 

W4 พนกังานท่ีเป็นวทิยากรยงั

ไม่เก่งและเช่ียวชาญ  

W5 สถาบนัฯ ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกั

ของตลาดในจงัหวดัขอนแก่น 

 

ภัยคุกคาม (Threats: T) 

T1 เศรษฐกิจไม่ดี ประชาชนมีค่าใชจ่้าย

ภายในครัวเรือนสูงข้ึน จึงชะลอความ

ตอ้งการเรียน 

T2 ทางเลือกในการเรียนเพ่ือส่งเสริม

ความสามารถพิเศษมีตวัเลือกท่ี

หลากหลาย 

T3 การลาออกหรือการโดนดึงตวัของ

บุคลากรท่ีมีความสามารถ 

T4 ลูกคา้มีอาํนาจในการต่อรอง 

กลยุทธ์เชิงป้องกนั  

(ST Strategies) 

S4T1 โครงการโปรโมชัน่ 

ดา้นราคา 

S5T1 โครงการผอ่นชาํระค่าเรียน  

กลยุทธ์เชิงรับ 

(WT Strategies) 

W3W4T3 โครงการสร้างคล่ืน

ลูกใหม่  

 

     จากตารางท่ี 1 นาํไปสู่การดาํเนินแนวทางการตลาดของสถาบนัพฒันาบุคลิกภาพและการพูด YWL จาํนวน 6 

โครงการ ไดแ้ก่ โครงการท่ี 1 การตลาดออนไลน ์โครงการท่ี 2 ผอ่นชาํระค่าเรียน  โครงการท่ี 3 โปรโมชัน่ดา้นราคา 

โครงการท่ี 4 สร้างคล่ืนลูกใหม่ โครงการท่ี 5 สนับสนุนเวทีประกวด และโครงการท่ี 6 ประกวด Miss Angle 

Chinese ดงัรูปท่ี 4 

 

 

 

 

รูปที่ 4 แนวทางการตลาดของสถาบนัพฒันาบุคลิกภาพและการพูด YWL 

การตลาด

ออนไลน์ 
ผอ่นชาํระ 

ค่าเรียน 
โปรโมชัน่

ดา้นราคา 
สร้างคล่ืน 

ลูกใหม่ 
สนบัสนุนเวที

ประกวด 
ประกวด Miss 

Angle Chinese 
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5.  สรุปผล 
 

     จากผลการศึกษาทาํใหไ้ดแ้นวทางการตลาดของสถาบนัพฒันาบุคลิกภาพและการพูด YWL จาํนวน 6 โครงการ 

ใชง้บประมาณทั้งส้ิน 325,000 บาท สรุปไดด้งัตารางท่ี 2 หลงัจากดาํเนินโครงการไปแลว้บางโครงการนั้น พบว่า 

รายไดข้องสถาบนัพฒันาบุคลิกภาพและการพูด YWL เพ่ิมข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกบัรายไดใ้นช่วงเดือนมกราคมถึง

มีนาคม พ.ศ. 2561 
 

ตารางที่ 2 สรุปแนวทางการตลาดของสถาบันพฒันาบุคลกิภาพและการพูด YWL 
 

โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) 

โครงการท่ี 1 การตลาดออนไลน ์ เดือนมกราคมถึงธนัวาคม พ.ศ. 2562 5,000 

โครงการท่ี 2 ผอ่นชาํระค่าเรียน   เดือนมกราคมถึงธนัวาคม พ.ศ. 2562 ไม่มี 

โครงการท่ี 3 โปรโมชัน่ดา้นราคา   เดือนมีนาคมถึงมิถุนายน พ.ศ. 2562 ไม่มี 

โครงการท่ี 4 สร้างคล่ืนลูกใหม่ เดือนมีนาคมถึงธนัวาคม พ.ศ. 2562 10,000 

โครงการท่ี 5 สนบัสนุนเวทีประกวด   เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 20,000 

โครงการท่ี 6 ประกวด Miss Angle Chinese   เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 300,000 

รวมงบประมาณ 325,500 
 

6.  อภิปรายผล 
 

     จากผลการศึกษาสอดคลอ้งกบั นินนะ รัตนประภาพร (2557) พบวา่ ปัจจยัการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก

สถาบนับริการเสริมทกัษะการเรียนรู้สาํหรับเดก็ในภาพรวม พบวา่ ใหค้วามสาํคญัในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาใน

รายดา้น ให้ความสําคญัในระดบัมากท่ีสุด ส่วนรายไดส้อดคลอ้งกบัดา้นราคาท่ีให้ความสาํคญัในระดบัมากท่ีสุด 

และสอดคลอ้งกบัชชัรวีย ์เจริญสุข (2558) พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้อบรมบุคลิกภาพให้ความสาํคญั

ระดบัมากท่ีสุด ดงัน้ี ดา้นสินคา้และบริการ ไดแ้ก่ ผูฝึ้กอบรมควรมีความชาํนาญและมีใบรับรองจากสถาบันท่ี

น่าเช่ือถือ ผูฝึ้กอบรมพร้อมให้ตอบปัญหาข้อสงสัยให้กับผูเ้รียนได้ทุกคาํถาม หากได้เรียนสามารถนําไปใช้

ประโยชน์ไดจ้ริง ดา้นสถานท่ี ไดแ้ก่ สถานท่ีตั้งสถาบนัมีผลต่อการตดัสินใจเรียน มีลานจอดรถให้เพียงพอ รู้สึก

ไวว้างใจกบัสถาบนัท่ีเลือก ดา้นราคาใหค้วามสาํคญัมากกบัเปรียบเทียบราคาเรียนกบัสถาบนัก่อนตดัสินใจสมคัร

เรียน ดา้นส่งเสริมการตลาดให้ความสําคญัมากกบัการให้ส่วนลด การให้แบ่งผ่อนชาํระค่าเรียน และการใช้ส่ือ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์ 

 

7.  ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะสําหรับสถาบันพฒันาบุคลกิภาพและการพูด YWL 

 1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ควรใหค้วามสาํคญักบัความหลากหลายของหลกัสูตร โดยมีหลกัสูตรการอบรมท่ีตรงกบั

ความตอ้งการของลูกคา้ และมีบริการดา้นท่ีปรึกษาใหก้บัหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  
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 2. ดา้นราคา ควรตั้งราคาท่ีลูกคา้มีความสามารถในการจ่ายและชาํระเงินได ้ความคุม้ค่าของราคา เน่ืองจาก

ราคามีผลต่อการตดัสินใจเลือกหลกัสูตรท่ีเรียน 

 3. ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย ควรจดัใหมี้สถานท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ และมีบริการสอนนอกสถานท่ี  

 4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ควรมีการประชาสมัพนัธ์ท่ีหลากหลายช่องทาง และมีการจดัโปรโมชัน่ในรูปแบบ

ต่างๆ 

 5. ดา้นพนกังาน ควรสร้างประสบการณ์และผลงาน ใหก้บัวิทยากรและทีมงาน พฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้

และความสามารถแบบมืออาชีพ 

 6. ดา้นกระบวนการ ควรมีการออกใบรับรองผ่านการฝึกอบรมตามเง่ือนไขหลกัสูตรใหก้บัลูกคา้ท่ีผ่านการ

อบรม  

 7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ควรสร้างบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มทัว่ไปใหเ้หมาะสมกบัการเรียนการสอน  

 8. การประเมินผลโครงการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสถาบนัพฒันาบุคลิกภาพและการพูด YWL ควรมีการ

ประเมินผลโครงการต่อเน่ือง 

 ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาต่อไป 

 1. ควรทาํการศึกษาดา้นการสร้างแรงจูงใจในการทาํงานให้กบัพนกังาน เพ่ือหาวิธีจูงใจให้บุคลากรอยู่กบั

องคก์รอยา่งยาวนานข้ึน และเพ่ือลดการลาออกของพนกังาน  

 2. ควรทาํการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ลูกคา้ เพ่ือให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกจากลูกคา้เพ่ือนาํมาพฒันา

หลกัสูตรและการใหบ้ริการของสถาบนัพฒันาบุคลิกภาพและการพูด YWL ท่ีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
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การประเมินนํา้หนักความสัมพนัธ์ระหว่างทัศนคตขิองผู้บริโภคที่มีต่อการส่งเสริม 

การขาย ทัศนคตขิองผู้บริโภคที่มีต่อการโฆษณา ภาพลกัษณ์องค์กรกบัความตั้งใจซ้ือ

ผลติภณัฑ์ในเขต กรุงเทพมหานคร กรณศึีกษา ร้านอฟีแอนด์บอย (EVEANDBOY) 

The study of the impact of Consumer Attitude toward Sale Promotion, Consumer 

Attitude toward Advertising and Corporate Image on Intention to Buy Products  

of Consumer in Bangkok : A Case Study of  EVEANDBOY. 

 

รุจิรา แจ้งกระจ่าง* และ ศิริรัตน์ รัตนพทิกัษ์** 

Rujira Jangkrajang* and Sirirat  Rattanapituk**  

 

บทคัดย่อ 

     การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการประเมินนํ้ าหนกัความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการ

ส่งเสริมการขาย ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการโฆษณา ภาพลกัษณ์องคก์รส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑภ์ายใน ร้าน

อีฟแอนด์บอย (EVEANDBOY) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอย่าง

ผูบ้ริโภคเพศหญิงและเพศชายท่ีซ้ือผลิตภณัฑภ์ายในร้านอีฟแอนด์บอย (EVEANDBOY) ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมี

อายตุั้งแต่ 15 ข้ึนไป จาํนวน 400 คน นาํมาวิเคราะห์ดว้ยวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทาง

สถิติ แบ่งออกเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ

วิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงอนุมาน ดว้ยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ 
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      ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ร้อยละ 86.8 เป็นเพศหญิง อายุ 21 – 25  ปีร้อยละ 51.8 มีระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี ร้อยละ 66.3 สถานภาพโสดร้อยละ 87.0  มีรายไดต่้อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาทร้อยละ 43.8 มีอาชีพนกัเรียน/

นกัศึกษา ร้อยละ 60.5 ประเภทผลิตภณัฑท่ี์ผูต้อบแบบสอบถามเลือกซ้ือบ่อยท่ีสุด คือ เคร่ืองสาํอาง ร้อยละ 66.5 ยี่หอ้ของ

ผลิตภณัฑท่ี์ผูต้อบแบบสอบถามซ้ือเป็นประจาํมากท่ีสุด คือ ยี่หอ้ 4U2 ร้อยละ 14.5 บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ

มากท่ีสุดคือ ตนเอง ร้อยละ 34.0 จาํนวนคร้ังในการซ้ือผลิตภณัฑ์ต่อเดือนอยู่ท่ีมากท่ีสุดจาํนวน 6 คร้ังต่อเดือน และ

ค่าใชจ่้ายโดยประมาณในการซ้ือผลิตภณัฑมี์ค่าเฉล่ียเท่ากบั 906.64 บาทหรือส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 694.91 บาท 

      ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการส่งเสริมการขายไม่ส่งผลกบัความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์

ของร้านอีฟแอนดบ์อย (EVEANDBOY) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ทศันคติท่ีมีต่อการโฆษณาส่งผลกบัความตั้งใจซ้ือ

ผลิตภณัฑข์องร้านอีฟแอนดบ์อย (EVEANDBOY) อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ภาพลกัษณ์องคก์รส่งผลกบัความตั้งใจซ้ือ

ผลิตภณัฑข์องร้านอีฟแอนดบ์อย (EVEANDBOY) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ   

คาํสาํคัญ: ทัศนคติ, การส่งเสริมการขาย, การโฆษณา, ภาพลกัษณ์องค์กร, ความต้ังใจซ้ือ  

 

Abstract 

     This research aimed to study the impact of consumer attitudes toward sale promotion, consumer attitudes toward 

advertising and corporate image on intention to buy products of consumer in Bangkok : a case study of EVEANDBOY. 

The data were collected and use the a questionnaire as a method to collect sample of 400 male and female.  The 

respondents age were 15 years old over.  The analysis were descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, 

and standard deviation and inferential statistics were multiple regression analysis. 

     The research results showed that Most of the respondent were 86. 8 percent females undergraduate students were 

60. 5 percent and single were 87. 0 percent .  They were 51. 8 percent aged between 21-25 years and had a bachelor’s 

degree were 66. 3 percent.  Their incomes are less than 10,000 baht per month were 43. 8 percent.  Most of Consumer 

bought cosmetics products from EVEANDBOY were 66. 5 percent and Most of them bought 4U2 brand were 14. 5 

percent.  They made their decision by themselves were 34. 0 percent.  The maximum purchase frequency were 6 times 

per month. The average estimated costs of buying products were 906.64 Baht or S.D. were 694.91 Baht. 
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      Hypothesis testing result found that the consumer attitudes toward sale promotion not impact on intention to buy 

EVEANDBOY products.  The consumers attitudes toward advertising impact on intention to buy EVEANDBOY 

products. Corporate image impact on intention to buy EVEANDBOY products.  

Keywords : Attitude, Sale Promotion, Advertising, Corporate Image, Intention to Buy  

บทนํา 

     ธุรกิจคา้ปลีกในประเทศไทยปัจจุบนัมีการเติบโตอยา่งรวดเร็ว ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการสินคา้และบริการเพ่ิมมากข้ึน

และธุรกิจคา้ปลีกก็สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดต้รงตามวตัถุประสงค ์ปัจจุบนัธุรกิจคา้ปลีกมีการ

เติบโตอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ช่วงปีพ.ศ. 2555 ถึงปีพ.ศ. 2560 ผูบ้ริโภคระดบัรายไดป้านกลางถึงรายไดสู้งมีการขยายตวั

สูงข้ึน เน่ืองจากการเติบโตของธุรกิจการส่งออกของประเทศไทยท่ีเติบโตข้ึนและการใชจ่้ายของภาครัฐท่ีลดลงทาํให้

ผูบ้ริโภคมีกาํลงัซ้ือท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลต่อการเติบโตของดชันีคา้ปลีกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555 ถึงปีพ.ศ. 2560 โดยธุรกิจคา้ปลีกใน

ประเทศไทยมีดชันีท่ีสูงถึงร้อยละ 12 ในปีพ.ศ. 2555 และไดมี้การเติบโตท่ีลดลงอย่างต่อเน่ืองจนถึงในปีพ.ศ.2558 

หลงัจากในปีพ.ศ. 2559 ไดมี้การอตัราการเติบท่ีเพ่ิมข้ึนมาเร่ือย ๆ  และไดเ้พ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 3.2 ในปีพ.ศ. 2560 โดยการ

เติบโตของธุรกิจส่วนใหญ่จะรวมตวัอยู่ในกรุงเทพ ฯ และตามสถานท่ีสาํคญัต่างๆ (สมาคมคา้ปลีกไทย, 2561) ทาํใหผู้วิ้จยั

ไดมี้ความสนใจในธุรกิจคา้ปลีกดา้นความงามซ่ึงอยู่ในร้านขายสินคา้เฉพาะอย่าง (Specialty Stores)  และผูวิ้จยัไดเ้ลือก

ร้านอีฟแอนด์บอย (EVEANDBOY) มาเป็นกรณีศึกษาในการทาํวิจยั  ร้านอีฟแอนด์บอย (EVEANDBOY)  เป็นร้าน

จาํหน่ายผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางชั้นนาํของประเทศไทยซ่ึงมีผลิตภณัฑ์หลากหลายชนิด ประกอบดว้ย เคร่ืองสําอาง 

ผลิตภณัฑบ์าํรุงผิว ผลิตภณัฑดู์แลผม นํ้าหอม ผลิตท่ีใชดู้แลทาํความสะอาดร่างกาย และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ทั้งยี่หอ้ไทย

และยี่ห้อชั้นนาํทัว่โลก โดยจุดเด่นทางดา้นการส่งเสริมการตลาดและการโฆษณาสินคา้ผ่านส่ือออนไลน์ต่าง ๆ ดว้ย

วิธีการจดัโปรโมชัน่ลดราคาสินคา้ในทุกสปัดาห์และมีประเภทผลิตภณัฑใ์นการจดัโปรโมชัน่ท่ีแตกต่างกนัออกไป โดย

มีการนาํดารานกัแสดงหรือบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมาเป็นตวัแทนผลิตภณัฑเ์พ่ือนาํเสนอผลิตของทางร้าน การกระตุน้การขาย

โดยการส่งเริมการขาย ทาํให้เกิดผลตอบรับท่ีดีต่อผูบ้ริโภคอย่างต่อเน่ืองส่งผลให้ผูบ้ริโภคเกิดทัศนคติต่อการซ้ือ

ผลิตภณัฑ ์จากการเผยแพร่การส่งเสริมการขายและการโฆษณาผา่นส่ือต่าง ๆ ทาํใหผู้บ้ริโภคมีการบอกต่อในแหล่งสังคม

ออนไลนอ์ยา่งมาก เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook) ,อินสตราแกรม (Instargram) เป็นตน้ 
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการส่งเสริมการขายส่งผลต่อความ

ตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑภ์ายในร้านอีฟแอนดบ์อย (EVEANDBOY) 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการโฆษณาส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือ

ผลิตภณัฑภ์ายในร้านอีฟแอนดบ์อย (EVEANDBOY) 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์องคก์รส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑภ์ายในร้าน

อีฟแอนดบ์อย (EVEANDBOY) 

4. เพ่ือคน้หาสมการเส้นตรงท่ีสามารถประเมินนํ้าหนกัความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมี

ต่อการส่งเสริมการขาย ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการโฆษณา และภาพลกัษณ์องคก์ร ส่งผลต่อความตั้งใจ

ซ้ือผลิตภณัฑภ์ายในร้านอีฟแอนดบ์อย (EVEANDBOY) 

นิยามคาํศัพท์เฉพาะ 

1. ทศันคติ (Attitude) หมายถึง การแสดงออกของพฤติกรรมทางอารมณ์และทางร่างกายของบุคคลท่ีส่งผลต่อส่ือ

การประชาสมัพนัธ์ต่าง ๆ ของร้านอีฟแอนดบ์อยเพ่ือใหมี้เกิดการบริโภคสินคา้ซํ้ าเป็นผลดีต่อของร้านอีฟแอนด์

บอย  

2. การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) หมายถึง ส่ือหรือกิจกรรมของของร้านอีฟแอนดบ์อยท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคเกิด

ความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑแ์ละมีความสมัพนัธ์กบัยอดขายผลิตภณัฑ ์

3. การโฆษณา (Advertising) หมายถึง การประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ ของร้านอีฟแอนดบ์อย ท่ีทาํใหผู้บ้ริโภค

เกิดความสนใจ การรับรู้และมีความสมัพนัธ์กบัการตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ ์

4. ภาพลกัษณ์องคก์ร (Corporate Image) หมายถึง มุมมองของผูบ้ริโภคท่ีต่อของร้านอีฟแอนดบ์อย  โดยไดส้ร้าง

จุดเด่นท่ีเป็นเอกลกัษณ์ใหผู้บ้ริโภคไดต้ระหนกัถึงและแสดงถึงความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อของร้านอีฟ

แอนดบ์อย และมีความสมัพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ ์

5. ความตั้งใจซ้ือ (Intention to buy) หมายถึง ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีความประสงคท่ี์จะซ้ือผลิตภณัฑโ์ดย

ไดมี้การวา่งแผนหรือคิดไวล่้วงหนา้ ซ่ึงทศันคติท่ีดีต่อการส่งเสริมการขาย การโฆษณา และภาพลกัษณ์องคก์ร

มีความสมัพนัธ์กบัความตั้งซ้ือผลิตภณัฑ ์
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สมมุติฐานของการศึกษา 

  สมมติฐานท่ี 1 (H1)  ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการส่งเสริมการขายส่งผลกบัความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ ์

     ของร้านอีฟแอนดบ์อย (EVEANDBOY) 

  สมมติฐานท่ี 2 (H2)   ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการโฆษณาส่งผลกบัความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑข์องร้าน 

     อีฟแอนดบ์อย (EVEANDBOY) 

  สมมติฐานท่ี 3 (H3)    ภาพลกัษณ์องค์กรร้านอีฟแอนด์บอย (EVEANDBOYส่งผลกับความตั้ งใจซ้ือ 

     ผลิตภณัฑข์องร้านอีฟแอนดบ์อย (EVEANDBOY) 

แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

      จากการท่ีผูวิ้จยัไดท้าํศึกษาเร่ือง การประเมินนํ้าหนกัความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการส่งเสริม

การขาย ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการโฆษณา ภาพลกัษณ์องคก์รกบัความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑใ์นเขต กรุงเทพมหานคร 

กรณีศึกษา ร้านอีฟแอนด์บอย (EVEANDBOY) ผูวิ้จยัไดศึ้กษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งทั้งของในประเทศและ

ต่างประเทศโดยไดด้ดัแปลงแนวคิดงานวิจยัทั้งหมด 3 ช้ินประกอบดว้ยมาจาก (Jung-Chae, Youjae Yi, 2006). (Terry L. 

Childers, Christoper L. Carr, Joann Peck, Stephen Carson, 2001). (Nha Nguyen, Gaston Leblanc, 2001). 

     แนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีการส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) 

     (Kotler, 2003)  ไดก้ล่าววา่ การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึงเคร่ืองมือท่ีไดอ้อกแบบข้ึนเพ่ือกระตุน้ให้

ผูบ้ริโภคเกิดการซ้ือสินคา้และบริการในระยะเวลาสั้นและมีปริมาณมาก โดยมีความสอดคลอ้งกบัท่ีสมาคมการตลาด

สหรัฐอเมริกาไดก้ล่าวไวว้่า การส่งเสริมการขาย เป็นกิจกรรมหน่ึงทางการตลาดท่ีกระตุน้ให้เกิดการซ้ือสินคา้ของ

ผูบ้ริโภคและทาํใหเ้กิดการขายสินคา้ของร้านคา้ท่ีมีประสิทธิภาพ 

     แนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีการโฆษณา (Advertising) 

     (องอาจ ปทะวานิช, 2550) การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการตลาดกิจกรรมหน่ึงท่ีอยู่ในส่วนประสมทาง

การตลาด โดยใชใ้นการส่ือสารผ่านช่องทางส่ือต่างๆส่งขอ้มูลข่าวสารของบริษทัหรือองค์กรให้แก่ผูบ้ริโภคหรือกลุ่ม

ลูกคา้เป้าหมายเพ่ือเป็นการกระตุน้ให้ผูโ้ภครับรู้ขอ้มูลท่ีไดส่้งให้ เพ่ือให้บริโภคไดซ้ื้อผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งการและส่ือ

โฆษณาน้ีสามารถสร้างความน่าสนใจ รวมถึงสามารถสร้างยอดขายและกาํไรท่ีเพ่ิมข้ึนใหก้บับริษทั ดงันั้นการโฆษณาจึง

ถือไดเ้ป็นกิจกรรมท่ีสาํคญัท่ีช่วยสร้างผลประกอบการท่ีดีใหก้บับริษทัได ้
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H1 

H2 

H3 

     แนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีภาพลกัษณ์องคก์ร (Corporate Image ) 

      (Oliver, 1997) ยงัได้กาํหนดไวว้่าภาพลักษณ์ขององค์กร เกิดข้ึนจากความประทับใจและความจงรักภักดีของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้และองค์กร โดยผูบ้ริโภคมีความตั้งใจจะซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บความช่วยเหลือ การสนบัสนุน

และไดรั้บคาํแนะนาํจากการบริการของพนกังานท่ีตรงต่อความตอ้งผูบ้ริโภคในอนาคต นกัวิจยัคนอ่ืน ๆ ไดพิ้จารณา

ความจงรักภกัดีไปในหลายมิติ โดยการเพ่ิมความคิดเชิงทศันคติหรือความตั้งใจท่ีจะบริโภคต่อแนวคิดความจงรักภกัดี

ทางพฤติกรรม 

      แนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีความตั้งใจซ้ือ (Intention to buy Behavior) 

      (Zeithami, Berry, & Parasuraman, 1990) ความตั้งใจซ้ือ (Intention to buy) หมายถึง จุดประสงค์ของผูบ้ริโภคท่ีมี

ความประสงคท่ี์จะแสดงออกถึงความตอ้งการในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการท่ีคิดไวใ้นใจ โดยผูบ้ริโภคจะตอ้งมีการ

พิจารณาในการเลือกซ้ือสินคา้นั้นไวก่้อนหนา้น้ีแลว้ทาํใหเ้กิดความจงรักภกัดีต่อองคก์ร ทาํใหมี้พฤติกรรมท่ีมีแนวโนม้

ในการตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑน์ั้น 

กรอบแนวคดิงานวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งท่ีมา : ดดัแปลงขอ้มูลจาก (Jung-Chae, Youjae Yi, 2006). (Terry L. Childers,  Christoper L. Carr, Joann Peck,  

       Stephen Carson, 2001). (Nha Nguyen, Gaston Leblanc, (2001). 

ทศันคตต่ิอการโฆษณา 

(Attitude toward Advertising) 

ทศันคตต่ิอการสง่เสรมิการขาย 

(Attitude toward Sale Promotion) 

ภาพลกัษณ์ขององคก์ร 

(Corporate Image) 

ความตัง้ใจซือ้ผลติภณัฑ ์

(Intention to buy) 
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ระเบียบวธีิการศึกษา 

     การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้

แบบสอบถาม มีประชากรท่ีใชใ้นการทาํวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคทั้งเพศหญิงและเพศชายท่ีซ้ือผลิตภณัฑภ์ายในร้านอีฟ

แอนดบ์อย (EVEANDBOY) ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายตุั้งแต่ 15 ปีถึง 60 ปี 

      กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคทั้งเพศหญิงและเพศชายท่ีซ้ือท่ีซ้ือผลิตภณัฑภ์ายในร้านอีฟแอนดบ์อย 

(EVEANDBOY) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน จึงกาํหนดกลุ่มตวัอย่างโดยคาํนวณจาก

สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane Taro, 1973) ไดก้าํหนดระดบัความเช่ือมัน่ 95%และมีค่าความผิดพลาดท่ียอมรับได ้5% 

ในกรณีท่ีทราบสดัส่วนของประชากร หรือ 𝜌𝜌 = 0.5  ซ่ึงสามารถคาํนวณไดจ้ากสูตรไดด้งัน้ี 

  

 จากสูตรการคาํนวณกลุ่มตวัอย่าง   

ในการวิจยัคร้ังน้ีสามารถคาํนวณกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัไดด้งัน้ี 

n  =    

n  = 399.96             400                                 

     ดงันั้น จากการคาํนวณกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีประมาณการณ์ไดเ้ท่ากบั 400 คน 

     เคร่ืองท่ีใช้ในการทําวิจัยคร้ังน้ีซ่ึงเป็นแบบสอบถามถูกแบ่งออกเป็น 7 ส่วน ได้แก่ 1) คําถามคัดกรองผูต้อบ

แบบสอบถาม 2)  คาํถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ รายไดต่้อเดือน 

อาชีพ 3) คาํถามดา้นพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ 4) คาํถามดา้นทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการส่งเสริมการขาย 5) 

คาํถามดา้นทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการโฆษณา 6) คาํถามดา้นภาพลกัษณ์องค์กร 7) คาํถามดา้นความตั้ งใจซ้ือ

ผลิตภณัฑ ์ 

     วิธีการในการสุ่มตวัอย่างคร้ังน้ี ผูท้าํวิจยัไดเ้ลือกวิธีการสุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีซ้ือผลิตภณัฑภ์ายในร้านอีฟแอนดบ์อย 

(EVEANDBOY) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การสุ่มตวัอย่างท่ีไม่เป็นไปตามโอกาสทางสถิติ (Nonprobability 

Sampling) และการสุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นไปตามโอกาสทางสถิติ (Probability Sampling) 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 

      ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple-Random Sampling) โดยการเลือกสุ่มตวัอย่างแบบง่ายในการแบ่ง

สถานท่ีในการแจกแบบสอบถามกับผู ้ท่ี ซ้ือผลิตภัณฑ์ภายในร้านอีฟแอนด์บอย (EVEANDBOY) ในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 9 สาขา และผูท้าํวิจยัไดสุ่้มตวัเลือกสถานท่ีในการแจกแบบสอบถามจากการจบัฉลากตวัแทน

สถานท่ี 4 สาขา ดงัน้ี 

  1. สาขาหา้งสรรพสินคา้สยามสแควว์นั 2. สาขาหา้งสรรพสินคา้ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต  

  3. สาขาหา้งสรรพสินคา้เมกกะบางนา   4. สาขาสยามสแควซ์อย 1  

2Ne1
Nn

+
=

( )( )205.0928,726,31
928,726,3
×+

≈
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     ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการเลือกแจกแบบสอบถามกบัผูท่ี้ซ้ือ

ผลิตภณัฑภ์ายในร้านอีฟแอนดบ์อย (EVEANDBOY) ทั้ง 4 สาขา จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง ดงัน้ี 

ตารางท่ี 1 ตารางแจกแจงจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกแจกแบบสอบถาม 

วนัและเวลาที่เกบ็ข้อมูล สถานที่ (สาขา) จาํนวนแบบสอบถาม 

20 มกราคม 2562 

เวลา 11.00 – 15.00 น.  

หา้งสรรพสินคา้สยามสแควว์นั 100 ชุด 

24 มกราคม 2562 

เวลา 16.00 – 20.00 น. 

หา้งสรรพสินคา้ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 100 ชุด 

25 มกราคม 2562 

เวลา 13.00 – 17.00 น. 

หา้งสรรพสินคา้เมกกะบางนา  100 ชุด 

28 มกราคม 2562 

เวลา 12.00 – 16.00 น. 

สยามสแควซ์อย 1 100 ชุด 

 

ผลการศึกษา 

     จากผลการศึกษา ผูวิ้จัยได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1) ผลการศึกษาลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง 2) ผลการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ภายในร้านอีฟแอนด์บอย 3) ผลการ

วิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ดา้นทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการส่งเสริมการขาย ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการโฆษณา 

และภาพลกัษณ์องคก์ร 4) ผลการทดสอบสมมติฐาน 

1) ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง 

     ผลการศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง จาํนวน 347 คน คิดเป็นร้อยละ 86.8  มีอาย ุ21 – 25 ปี ซ่ึงมีจาํนวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.8 ระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี มีจาํนวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 66.3 สถานภาพโสด มีจาํนวน 348 คน คิดเป็นร้อยละ 87.0 รายไดต่้อเดือน

ตํ่ากว่า 10,000 บาท มีจาํนวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8 อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา ซ่ึงมีจาํนวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 

60.5  

2) ข้อมูลพฤตกิรรมการซ้ือผลติภัณฑ์ภายในร้านอฟีแอนด์บอย 

      ผลการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน ผลิตภณัฑท่ี์ผูต้อบแบบสอบถามเลือกซ้ือ

บ่อยท่ีสุด คือ เคร่ืองสาํอาง มีจาํนวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 66.5 ยี่หอ้ของผลิตภณัฑท่ี์ผูต้อบแบบสอบถามซ้ือเป็นประจาํ
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มากท่ีสุด คือ ยี่ห้อ 4U2 มีจาํนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 บุคคลท่ีเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

ภายในร้านอีฟแอนด์บอย คือ ตนเอง มีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด มีจาํนวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0  

จาํนวนคร้ังในการซ้ือผลิตภณัฑต่์อเดือนมากท่ีสุดจาํนวน 6 คร้ังต่อเดือนและนอ้ยท่ีสุดคือนอ้ยกว่า 1 คร้ังต่อเดือน (0 

คร้ัง) โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 1.70 คร้ังหรือโดยประมาณ 2 คร้ังมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 1.02 คร้ังและค่าใช้จ่าย

โดยประมาณนอ้ยท่ีสุดเป็นเงิน 100 บาทและมากท่ีสุดเป็นจาํนวนเงิน 5,000 บาท โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 906.64 บาทหรือ

โดยประมาณ 907 บาทและมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 694.91 บาท 

3) ผลการวเิคราะห์ระดบัความเช่ือมัน่ของด้านทัศนคตขิองผู้บริโภคที่มต่ีอการส่งเสริมการขาย ทัศนคตขิอง  

 ผู้บริโภคที่มต่ีอการโฆษณา และภาพลกัษณ์องค์กร 

      ผลการศึกษาขอ้มูลแบบสอบถามจากลุ่มตวัอยา่ง 400 คน ค่าความเช่ือมัน่ของตวัแปรดา้นทศันคติท่ีมีต่อการส่งเสริม

การขาย มีค่าความเช่ือมัน่ หรือค่า Cronbach’s Alpha เฉล่ียอยู่ท่ี 0.752 ซ่ึงอยู่ในเกณฑท่ี์ยอมรับไดจ้ากจาํนวนคาํถาม 4 

คาํถาม ค่าความเช่ือมัน่ของตวัแปรดา้นทศันคติท่ีมีต่อการโฆษณา มีค่าความเช่ือมัน่ หรือค่า Cronbach’s Alpha เฉล่ียอยู่ท่ี 

0.823 ซ่ึงอยู่ในเกณฑท่ี์ยอมรับได ้จากจาํนวนคาํถาม 6 คาํถาม ค่าความเช่ือมัน่ของตวัแปรดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร มีค่า

ความเช่ือมัน่ หรือค่า Cronbach’s Alpha เฉล่ียอยูท่ี่ 0.769 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้จากจาํนวนคาํถาม 6 คาํถาม 

4) ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

     สรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

ตารางท่ี 2 ตารางวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของทัศนคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการส่งเสริมการขาย ทัศนคติของ 

    ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการโฆษณา ภาพลกัษณ์องคก์รส่งผลกบัความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑใ์นร้านอีฟแอนดบ์อย 

ตวัแปรอสิระ Beta 
Conbach’s 

Alpha 
p-value VIF Tolerance 

ค่าคงที่ (Constant)   0.003   

ทัศนคตทิี่มต่ีอการส่งเสริมการขาย (Attitude to Sale Promotion) 0.097 0.752 0.056 1.494 0.669 

ทัศนคตทิี่มต่ีอการโฆษณา (Attitude to Advertising) 0.154 0.823 0.003 1.537 0.651 

ภาพลกัษณ์องค์กร (Corporate Image) 0.437 0.769 0.000 1.266 0.790 

จากข้อมูลตารางท่ี 1 ผลจากการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของนํ้ าหนัก

ความสมัพนัธ์ของทศันคติท่ีมีต่อการส่งเสริมการขาย ทศันคติท่ีมีต่อการโฆษณา ภาพลกัษณ์องคก์ร ส่งผลกบัความตั้งใจ

ซ้ือผลิตภณัฑใ์นร้านอีฟแอนดบ์อย อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ทศันคติท่ีมีต่อการส่งเสริมการขาย ไม่
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ส่งผลกบัความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑใ์นร้านอีฟแอนด์บอย (ß = 0.097, Conbach’s alpha = 0.752, P-Value = 0.056, VIF = 

1.494, Tolerance = 0.669) ทัศนคติท่ีมีต่อการส่งผลกับความตั้ งใจซ้ือผลิตภัณฑ์ในร้านอีฟแอนด์บอย (ß = 0.154, 

Conbach’s alpha = 0.823, P-Value = 0.003, VIF = 1.537, Tolerance = 0.651)  และภาพลกัษณ์องค์กรส่งผลกบัความ

ตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑใ์นร้านอีฟแอนด์(ß = 0.437, Conbach’s alpha = 0.769, P-Value = 0.000, VIF = 1.266, Tolerance = 

0.790)   

 

อภิปรายผล 

สมมตฐิานที่ 1 ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการส่งเสริมการขาย  

      จากการศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการส่งเสริมการขาย โดยตวัแปรตามคือความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ ์พบว่า 

ทศันคติท่ีมีต่อการส่งเสริมการขายไม่ส่งผลกบัความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑข์องร้านอีฟแอนดบ์อย (EVEANDBOY) ท่ีระดบั

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้สาเหตุท่ีทาํทัศนคติท่ีมีต่อการส่งเสริมการขายไม่มี

ความสัมพนัธ์กับความตั้ งใจซ้ือ คือ ในปัจจุบันร้านเคร่ืองสําอางทั่วไปรวมถึงร้านเคร่ืองสําอางท่ีมีช่ือเสียงได้ให้

ความสาํคญักบัการส่งเสริมการขายมากข้ึนเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคซ่ึงสอดคลอ้งกบั Sue Peattie and 

Ken Peattie, (1995) ไดใ้หค้าํนิยามของการส่งเสริมการขาย (Sale Promotion)ไวว้่า เป็นลกัษณะของกิจกรรมการส่ือสาร

ทางการตลาดกิจกรรมหน่ึง โดยในทางปฏิบติันั้นบริษทัสามารถกาํหนดยอดขายไดจ้ากกิจกรรมการส่งเสริมการขายจาก

การเลือกเวลา สถานท่ีท่ีเหมาะสม เจาะกลุ่มผูบ้ริโภคและสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ดงันั้นผูบ้ริโภค

จึงมีสิทธ์ิท่ีจะเลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีการส่งเสริมการขายท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 

 

สมมตฐิานที่ 2 ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการโฆษณา  

      จากการศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการโฆษณา โดยตวัแปรตามคือความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ ์พบวา่ ทศันคติท่ีมี

ต่อการโฆษณาส่งผลกบัความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑข์องร้านอีฟแอนด์บอย (EVEANDBOY) ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 

0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ กล่าวคือ ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัรับรู้ข่าวสารจากการโฆษณาโดยใชใ้นการส่ือสาร

ผา่นช่องทางส่ือต่างๆส่งขอ้มูลข่าวสารของบริษทัหรือองคก์รใหแ้ก่ผูบ้ริโภคหรือกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเพ่ือเป็นการกระตุน้

ให้ผูโ้ภครับรู้ขอ้มูลท่ีไดส่้งให้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสืบชาติ อนัทะไชย, (2556) ท่ีไดก้ล่าวว่า การโฆษณา (Advertising) 

หมายถึง กิจกรรมการแลกเปล่ียนขอ้เสนอแนะผ่านส่ือกลางการโฆษณาต่างๆเพ่ือใชใ้นการจูงใจให้ผูบ้ริโภคสนใจใน

สินคา้และบริการท่ีบริษทัตอ้งการจะนาํเสนอจนสุดทา้ยไดเ้ขา้มาเลือกซ้ือสินคา้และเกิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในขั้น

สุดทา้ย และสอดคลอ้งกบัเทพฤทธ์ิ คงเพชรขาว. (2554). ไดศึ้กษาเร่ือง การรับรู้ส่ือโฆษณา ความพึงพอใจในการส่งเสริม

การ และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีใช้บริการห้างเทสโก้โลตัสในเขตกรุงเทพมหานคร โดยไดผ้ลจากการทดสอบ

สมมติฐานพบว่า การรับรู้กิจกรรมเพ่ือการส่งเสริมการขายผ่านส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีใช้
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บริการหา้งเทสโกโ้ลตสัในเขตกรุงเทพมหานครมีระดบัความสัมพนัธ์ในระดบัตํ่าและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมตฐิานที่ 3 ภาพลกัษณ์องคก์ร 

       จากการศึกษาภาพลกัษณ์องค์กร โดยตวัแปรตามคือความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ ์พบว่า ภาพลกัษณ์องค์กรส่งผลกบั

ความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์ของร้านอีฟแอนด์บอย (EVEANDBOY) ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ กล่าวคือ ภาพลกัษณ์ขององคก์รท่ีดี มีช่ือเสียง และสามารถสร้างความประทบัใจใหก้บัผูบ้ริโภคเม่ือ

เขา้ใชบ้ริการหรือเลือกซ้ือผลิตภณัฑซ่ึ์งสอดคลอ้งกบัOliver, (1999) ความภกัดีต่อองคก์ร เป็นการแสดงออกถึงความรู้สึก

ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อความความพึงพอใจและเป็นผูบ้ริโภคท่ีมีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้หรือองค์กรนั้น ๆ ซ่ึงเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกบั Dick&Basu, (1994) ไดก้ล่าวเพ่ิมเติมอีกวา่ ความภกัดีต่อองคก์รของผูบ้ริโภคเป็นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค

ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีแสดงออกมาจากการกระทาํของตวัผูบ้ริโภคเองและผูบ้ริโภคสามารถเกิดความรู้สึกหลงัจากท่ีไดมี้การ

ตดัสินใจท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑแ์ลว้ และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐพล ชวนสมสุข. (2554). ไดศึ้กษาเร่ือง ภาพลกัษณ์

ของธุรกิจท่ีมีผลต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกคา้ธนาคาร โดยผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ภาพลกัษณ์

ของธุรกิจธนาคารโดยรวมมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกับการรับรู้คุณภาพบริการขิงลูกค้าธนาคารอยู่ในระดับ

ค่อนขา้งสูง ภาพลกัษณ์ของธุรกิจธนาคารมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงต่อการรับรู้คุณภาพบริการของลูกคา้ธนาคารอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ข้อเสนอแนะทางวชิาการ 

     1) ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑเ์พ่ิมเติมเพ่ือสามารถครอบคลุมขอ้มูลท่ีมีผลกระทบต่อตั้งใจซ้ือ

ของผูบ้ริโภค 

     2) ควรศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภคมากข้ึนเพ่ือพิจารณาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคซ่ึงจะเป็น

ขอ้มูลสาํหรับนาํไปใชป้ระโยชน ์เพ่ือใหเ้กิดการซ้ือและเพ่ิมยอดขายใหก้บัธุรกิจ 

     3) ควรทาํการศึกษาในดา้นส่งเสริมการขาย และการทาํแผนการตลาดผ่านส่ือออนไลน์ต่าง ๆของร้านร้านอีฟแอนด์

บอยเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากสังคมในยุคปัจจุบนัผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจกบัส่ือออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนหรือช่องทางอ่ืน 

ทาํใหเ้กิดการประโยชนใ์นการปรับใชใ้นธุรกิจเพ่ิมมากข้ึน 

     4) ควรมีการหาขอ้มูลท่ีเป็นขอ้มูลเชิงลึกจากผูต้อบแบบสอบถามใหม้ากข้ึน เช่นการสัมภาษณ์รายบุคคล  หรือการทาํ

การสัมภาษณ์รายกลุ่ม เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีหลากหลายมากกว่าในแบบสอบถามและไดข้อ้มูลท่ีมีรายละเอียดมากข้ึนซ่ึง

สามารถนาํไปปรับใชใ้นการสร้างแผนการตลาดไดจ้ริง 
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      5) ควรศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงานวิจยั หนงัสือต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึนในการนาํขอ้มูลท่ีไดศึ้กษามาหาปัจจยัทางดา้นอ่ืน 

ๆท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑใ์นร้านอีฟแอนดบ์อย นอกเหนือจากในงานวิจยัมาปรับใชใ้นธุรกิจใหเ้กิดประโยชน์

ต่อธุรกิจสูงสุด 
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แนวทางการลดการลาออกของพนักงานขายของบริษทั XXX  

Guidelines for decreasing the resignation of sales staff, XXX Company 

 

เรืองศิรินทร์ ฉายเรือง0

1  และ ภูษติ วงศ์หล่อสายชล1

2 

Ruengsirin Chairueng and Phusit Wonglorsaichon 

 

บทคดัย่อ 

 

  การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือหาแนวทางการลดการลาออกของพนกังานขายของ บริษทั XXX 

ซ่ึงมีการเกบ็ขอ้มูล 3 รูปแบบคือเกบ็ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการรวบรวมขอ้มูลการลาออกจากฝ่าย

ทรัพยากรมนุษยข์องบริษทั XXX ท่ีเคยทาํการสาํรวจและเก็บรวบรวมไว ้ขอ้มูลจากแบบสอบถาม โดยการทาํ

แบบสอบถามจะสุ่มถามพนกังาน จาํนวน 250 คน และขอ้มูลจากการสัมภาษณ์พนกังานขายจาํนวน 10 ท่าน 

สัมภาษณ์ผูจ้ดัการเขต 1 ท่าน และพนกังานฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์1 ท่าน พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การ

ลาออกของพนักงานขาย คือ ปัจจยัดา้นผลตอบแทนและรายได ้  ปัจจยัดา้นโอกาสและความกา้วหนา้ในการ

ปฏิบติังาน ปัจจยัดา้นนโยบายการบริหาร และ ปัจจยัดา้นผูบ้งัคบับญัชา จากการสัมภาษณ์พบว่าระบบการสรร

หาพนกังานขายต่างจงัหวดัจะใชวิ้ธีการสัมภาษณ์ผา่นทางโทรศพัทเ์ท่านั้น ซ่ึงหากเป็นการสรรหาพนกังานขาย

ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนั้นผูส้มคัรตอ้งสัมภาษณ์แบบเห็นหน้า (Face to Face) กับผูจ้ ัดการเขต และ

พนักงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย  ์ซ่ึงสามารถนาํผลท่ีไดน้ี้มาประยุกต์ใชใ้นการหาแนวทางลดการลาออกของ

พนักงานขาย โดยผูศึ้กษาไดเ้สนอแนวทางเลือก 3 แนวทาง ดงัต่อไปน้ี แนวทางเลือกท่ี 1 โปรแกรมพฒันา

ทกัษะทีมงานขาย เพ่ือให้พนกังานขายมีความสามารถในการนาํเสนอสินคา้เพ่ือรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนและเพ่ือให้

ผูบ้งัคบับญัชามีทกัษะดา้นการบริหารงานท่ีดีข้ึน แนวทางเลือกท่ี 2 การปรับโครงสร้างรายไดแ้ละค่าตอบแทน

พนกังานขาย โดยจดัการสอบวดัความรู้เพ่ือแบ่งเกรดพนกังาน และจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ และ แนวทางเลือกท่ี 

3 การกาํหนดหลกัเกณฑก์ารสรรหาและคดัเลือกพนกังานขายใหมี้ความชดัเจนมาข้ึน 

คาํสาํคัญ : การลดการลาออก 1, พนักงานขาย 2, การสรรหา 3 
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Abstract 

 

This study aims to finding the solution for decreasing the reassign of the sale employees in xxx 

company.  There are 3 type of data gathering which are secondary data according to the data from human 

resource department of xxx company that surveyed and collected, the information from the questionnaire which 

are from 250 samples of the employees, and the information from the interviewing from 10 sale agent, 1 of the 

district manager, and 1 of the human resource officer.  The result found that the factor that affect to the 

reassigning of the sale employees are the factor of benefits and incomes, factor of opportunity and career 

growth, factor about management policy, and the factor about the supervisor.  From the interview, the 

recruitment system for the country side only use the phone interview compared with the recruitment system 

for the Bangkok, the candidate need to be interviewed face to face only with the district mange and the human 

resource officer.  This result can be applied to define the solution to decrease the reassigning of the sale 

employees.  The researcher proposed 3 solution as follow:  the 1st solution is the skill development of sale 

employees in order to help the sale agent to present the products better for more income and provide more skill 

for the supervisor to manage.  The 2nd solution is adjust income and benefit for sale employees by providing 

the skill test to classified the sale employees and additional pay for their specific skill.  The 3rd solution is 

defining the standard method to recruit and select the sale employees to be clearer.  

Keywords: Decreasing of reassigning 1, Sale employees 2, Recruitment 3  
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บทนํา 

 

     บริษทั XXX ก่อตั้งเม่ือปี 2540 ประกอบธุรกิจดา้นการจดัจาํหน่ายสินคา้ และอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ผา่นทาง

หนา้ร้าน โดยมีสาขาอยู่ตามห้างสรรพสินคา้ต่างๆมากกว่า 230 สาขาในปัจจุบนั ทั้งน้ี จากรูปแบบการดาํเนิน

ธุรกิจดงักล่าว ความสามารถและความต่อเน่ืองของพนกังานจึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจ บริษทัจึงมี

นโยบายเก่ียวกบัการลดอตัราการลาออกของพนกังานขาย ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า บริษทัฯมีอตัราการลาออก

ของพนกังานขายลดลงอยา่งต่อเน่ือง อยา่งไรกต็ามอตัราการลาออกท่ีลดลงนั้น ยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมายตาม

นโยบายของบริษทั ท่ีตั้งเป้าหมายไวท่ี้ 2% หรือตํ่ากว่า โดยปี 2560 มีจาํนวนพนกังานลาออกเฉล่ีย 4.62% จาก

จาํนวนพนกังานขายทั้งหมด เร่ิมจาก มกราคม ปี 2560 พบว่ามีอตัราการลาออกในอตัรา 8.16% และมีอตัราการ

ลาออกลดลงอย่างต่อเน่ืองจาก โดยในเดือนธันวาคม 2560 มีอตัราการลาออกเหลือ 4.11% หรือมีค่าเฉล่ียการ

ลาออกในปี 2560 เท่ากบั 4.2% เม่ือเทียบกบัปี 2561 มีค่าเฉล่ียการลาออกเท่ากบั 2.74% โดยค่าเฉล่ียตํ่าสุดในเดือน 

กุมภาพนัธ์ 2561 อยู่ท่ี 2.02% ซ่ึงยงัเป็นอตัราท่ีสูงกว่านโยบายท่ีกาํหนดไว ้ดงันั้นผูศึ้กษาเห็นควรว่า การศึกษา

แนวทางการลดการลาออกของพนักงานขายของบริษัท XXX เป็นเร่ืองสําคัญยิ่ง ทั้งน้ีข้อมูลท่ีไดรั้บจาก

การศึกษาจะเป็นแนวทางในการดูแลรักษาพนกังานขาย และสามารถทาํให้องค์มีความต่อเน่ืองในการดาํเนิน

ธุรกิจ 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

     จากการศึกษาในคร้ังน้ี ทางผูศึ้กษาไดท้าํการรวบรวมทฤษฎีแนวคิดท่ีใชก้ารวิเคราะห์หาสาเหตุการลาออก

ของพนกังาน เพ่ือหาแนวทางในการลดอตัราการลาออกนั้น ไดด้งัน้ี 

      ทฤษฎีลําดับขั้นความต้องการของ มาสโลว์ (Maslow, 1970) และ ทฤษฎี ERG Theory แสดงใหเ้ห็น

วา่การตอบสนองความตอ้งการของพนกังานนั้น เป็นส่ิงสาํคญัในการท่ีจะจูงใจคนใหมี้พฤติกรรมตามท่ีตอ้งการ 

และตอ้งเขา้ใจถึงธรรมชาติ ความตอ้งการของบุคคล จึงจะสามารถจูงใจบุคคลได ้ 

ทฤษฎีความคาดหวังของวรูม์ (Vroom, 1984)  สามารถอธิบายไดว้่า ความคาดหวงัเป็นแรงกระตุน้ให้

บุคคลเกิดความพยายาม แบ่งออกเป็น 3 องคป์ระกอบคือ การรับรู้คุณค่า (Valence) ความสัมพนัธ์ระหว่างการ

กระทาํกบัผลลพัธ์ (Instrument) และ ความคาดหวงั (Expectancy) เพ่ือให้ไดผ้ลลพัธ์อย่างท่ีหวงัถา้ความหวงั

ของบุคคลไดรั้บตามท่ีหวงั เรียกว่า ปัจจยัเก้ือหนุนให้คงอยู่ (Forces to remain) ถา้หากไม่ไดรั้บผลตอบแทน
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ตามท่ีคาดหวงั เรียกว่า ปัจจยัผลกัดนัให้ลาออก (Forces to leave) ท่ีก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจและส่งผลให้

บุคคลลาออกจากงานได ้

ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s two factors theory) (Herzberg, 1959) แสดงใหเ้ห็น

ว่าแต่ละบุคคลต้องการการจูงใจและการเสริมแรงท่ีแตกต่างกันได้แก่ (1.) ความต้องการด้านการจูงใจ 

(Motivator Needs) และ  (2.) ความตอ้งการดา้นสุขอนามยั (Hygiene Needs) หากการจูงใจไม่ตอบสนองความ

ตอ้งการของพนกังาน จะส่งผลต่อความพึงพอใจ และส่งผลถึงการลาออกของพนกังาน 

     แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ( HRM ) 

(Armstrong, 1994) กล่าววา่การบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ป็นการจดัการเชิงกลยุทธ์ เก่ียวกบัทรัพยากรท่ี

มีค่าท่ีสุดขององคก์ร ซ่ึงหมายถึงทรัพยากรบุคคลอุทิศเพ่ือความสาํเร็จขององคก์ร 

(ศิวาพร มณัฑุกานนท์ และ กรรณิการ์ นิยมศิลป์, 2530) กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็น 

นโยบาย เพ่ือให้ไดซ่ึ้งพนักงานท่ีเหมาะสม และการรักษาบุคคลากรท่ีมีประสิทธิภาพให้มีปริมาณเพียงพอ 

เพ่ือใหป้ฏิบติังานใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายขององคก์ร 

     แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสายความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) (ดนยั เทียนพุฒ, 2539) ความกา้วหนา้ใน

อาชีพ (Career Path) เป็นส่ิงท่ีจะทาํใหพ้นกังานเกิดแรงจูงใจในการทาํงาน เน่ืองจากรู้ถึงแนวทางความกา้วหนา้

ของตนเองในองคก์าร ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยเสริมใหพ้นกังานขยนัและตั้งใจทาํงานเพ่ือใหไ้ดซ่ึ้งส่ิงท่ีคาดหวงัหรือ

ผลตอบแทน  

เคร่ืองมือสําหรับการวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ (อาภรณ์ ภู่วิทยพนัธ์ุ, 2017) แผนพฒันาบุคลากร

รายบุคคล (Individual Development Plan:IDP)เป็นหน่ึงในเคร่ืองมือท่ีใชส้าํหรับการวางแผนความกา้วหนา้ในอาชีพ 

เป็นแผนท่ีพฒันาระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (Two Way Communication) เพ่ือช่วยใหพ้นกังาน

สามารถปฏิบติังานไดต้ามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมใหก้บัพนกังาน ใหมี้ความ

พร้อมในดา้นคุณสมบติั (IDP) นั้นถูกจดัทาํข้ึนโดยมีวตัถุประสงคใ์นการพฒันาจุดอ่อน และ สร้างจุดแขง็ 

ใหก้บัพนกังาน 

     แนวคิดการพฒันาบุคลากร ( HRD )  

การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ (ดนยั เทียนพุฒ, 2545) การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์หมายถึง กระบวนการ

ท่ีจดัทาํข้ึนเพ่ือส่งเสริมใหพ้นกังานใหมี้ความความสามารถ ทศันคติ และ ประสบการณ์ ท่ีเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือให้

พนกังานปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและพร้อมท่ีจะรับผิดชอบตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน ทั้งน้ีทรัพยากรมนุษย์

ไม่ไดเ้พียงเพ่ือใหพ้นกังานมีความรู้ ความชาํนาญ เพ่ิมข้ึนเท่านั้น แต่มีความมุ่งหมาย เพ่ือใหพ้นกังานได้

เตรียมพร้อม เพ่ือความกา้วหนา้และเติบโตต่อไปในอนาคตดว้ย  

รูปแบบวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Nadler and Wiggs, 1989) ไดใ้ห้ขอบเขตของการพฒันา

ทรัพยากรมนุษย ์3 เร่ืองดว้ยกนั คือ (1.) การฝึกอบรม (Training) เป็นกระบวนการสาํหรับงานปัจจุบนั นาํ
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ความรู้ท่ีไดรั้บ ไปใชใ้นการปฏิบติังานไดท้นัที (2.) การศึกษา (Education) เพ่ือเตรียมบุคคลใหมี้ความพร้อม  

ในอนาคตท่ีแตกต่างไปจากงานปัจจุบนั เพ่ือการเล่ือนขั้นตาํแหน่ง (Promotion) หรือใหท้าํหนา้ท่ีใหม่ 

(3.) การพฒันา (Development) เป็นกระบวนการเพ่ิมพูนความรู้ ใหบุ้คลากรแสดงขีดความสามารถของตน  

ทฤษฎีความผูกพันต่อองค์กร (Steers, 1979) ไดเ้สนอปัจจัยท่ีมีผลกับการผูกพนั ทฤษฏีน้ีกล่าวว่า 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพนัมี 3 ด้าน คือ (1.) ลกัษณะส่วนบุคคล (personal characteristics) ความต้องการ

ความกา้วหนา้และประสบความสาํเร็จ (2.) ลกัษณะของงาน (job characteristics) ความชดัเจนในงาน รวมถึง 

ลกัษณะขององคก์ร โครงสร้าง เส้นทางความกา้วหนา้ในสายงาน (Career Path) และการมีส่วนร่วมในการเป็น

เจา้ของ (3.) ประสบการณ์ในงาน (work experience) ความรู้สึกว่าตนมีความสําคญัต่อองค์กร ความคาดหวงั

โอกาสท่ีจะไดรั้บจากองคก์ร  

          ผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)   (ศาสตราจารยค์าโอรุ อิชิกาว่า, 1943) อา้งอิงใน วนัรัตน์ 

จนัทกิจ, 2549 แผนผงัสาเหตุและผลเป็นแผนผงัท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัญหา (Problem) กบัสาเหตุ

ทั้งหมดท่ีอาจก่อใหเ้กิดปัญหานั้น (Possible Cause) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี (1.) กาํหนดปัญหาท่ีหวั

ปลา (2.) กําหนดกลุ่มปัจจัยท่ีจะทําให้เกิดปัญหานั้ นๆ (3.) ระดมสมองเพ่ือหาสาเหตุในแต่ละปัจจัย 

(4.) หาสาเหตุหลกัของปัญหา (5.) จดัลาํดบัความสาํคญัของสาเหตุ (6.) วิเคราะห์หาสาเหตุหลกั และสาเหตุ 

 

วธีิการศึกษา 

 

     ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือหาแนวทางการลดการลาออกของพนกังานขายของบริษทั XXX ทาง ผูศึ้กษาได้

ทาํการแบ่งซ่ึงแบ่งเป็นการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพดงัน้ี  

 1. การศึกษาโดยขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการรวบรวม ขอ้มูลจากฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ท่ี

เคยทาํการสาํรวจและเกบ็รวบรวมไวก่้อนแลว้  

 2.  การศึกษาเชิงคุณภาพ โดยแบบสมัภาษณ์โดยกาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 12 คน แบ่งเป็น 2 ชุด 

 ชุดท่ี 1 ถามพนกังานฝ่ายทรัพยากรบุคคล จาํนวน 1 คน และ ถามผูจ้ดัการเขต จาํนวน 1 คน 

    ชุดท่ี 2 ถามพนกังานขาย อายงุานมากกวา่ 1 ปี จาํนวน 5 คน และอายงุานนอ้ยกวา่ 1 ปี จาํนวน 5 คน 

 3. การศึกษาเชิงปริมาณ โดยแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใช้สูตรการกาํหนดตวัอย่างของ Taro 

Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 250 คน แบ่งเป็นภาค 4 ภาคได้แก่ ภาคเหนือจํานวน 67 คน ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ จาํนวน 58 คน ภาคใตจ้าํนวน 55 คน และ ภาคตะวนัออก จาํนวน 70 คน  

ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จาก Exit Interview เพ่ือนาํมา

วิเคราะห์ หาค่าทางสถิติ แปลความหมาย และสรุปโดยการพรรณนา 
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 ขั้นตอนที่ 2 สัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างเพ่ือให้ไดส้าเหตุของปัญหาท่ีแทจ้ริง โดยการสร้างบรรยากาศใน

การสมัภาษณ์ใหดู้เป็นการสนทนาทัว่ไปเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด จากนั้นนาํขอ้มูลมาจดักลุ่ม และนาํมา

วิเคราะห์ในการหาสาเหตุของปัญหา 

ขั้นตอนที่ 3 เก็บตวัอย่างโดยใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถามแสดงระดบัความคิดเห็นจาก 5 ตวัเลือก โดย

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี  

ส่วนท่ี1 แบบสอบถามลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  

ส่วนท่ี 2 เป็นการวดัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลาออกจากการเป็นพนกังาน ในดา้นต่าง ๆ เพ่ือหา

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการลาออก 

ทั้งน้ี แบบสอบถามประเมินโดยใชม้าตรวดัแบบ Likert Scale ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาค

ชั้น (Interval Scale) แบ่งเป็น 5 ระดบัโดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามประเมินถึงระดบัความคิดเห็น ซ่ึง แลว้นาํมา

หาอนัตรภาคชั้นเพ่ือกาํหนดค่าระดบัความคิดเห็นจากนั้นจึงนาํคะแนนเฉล่ียท่ีไดม้าอ่านค่าระดบัความคิดเห็นแต่

ละช่วง ตั้งแต่ นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด และนาํขอ้มูลทั้ง 3 ส่วนมาใชใ้นการวิเคราะห์หา

สาเหตุการลาออกของพนักงานขาย โดยใช้เคร่ืองมือแผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) ของ

ศาสตราจารยค์าโอรุ อิชิกาวา่ 

 

ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

 ผูศึ้กษาทาํการวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุของปัญหาจากการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยไดรั้บขอ้มูลการ

ลาออกจากฝ่ายทรัพยากรมนุษยใ์นช่วงเดือนมกราคม – สิงหาคม 2561 สรุปผลท่ีได ้คือ พนักงานท่ีลาออก 

จาํนวน 130 คน ส่วนใหญ่จะลาออกช่วงทดลองงาน 4 เดือนแรก คิดเป็นจาํนวน 53 คน หรือ 41% และช่วงอายุ

งานตั้งแต่ 4 เดือน – 1 ปี จาํนวน 35 คน หรือ 27% ของพนกังานลาออกทั้งหมด ทั้งน้ีหากรวมจาํนวนพนกังาน

ลาออกทั้ง 2 ช่วงอายุงาน (อายุงานน้อยกว่า 1 ปี) จะมีพนักงานลาออกรวม 88 คน หรือ 68% ของพนักงาน

ลาออกทั้งหมด และจากการศึกษา ยงัพบว่าพนักงานขายท่ีลาออกจะมาจากสาขาท่ีมียอดขายเฉล่ียน้อยกว่า 

800,000 บาทต่อเดือน จํานวน 92 คน คิดเป็น 71% ของพนักงานท่ีลาออกทั้ งหมด และจากการกรอก

แบบสอบถาม (Questionnaire) ของพนกังานขายจาํนวน 250 คน พบว่า ปัจจยัหลกั ท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการ

ลาออกของพนกังานขาย มี 3 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นผลตอบแทนและรายได ้ปัจจยัดา้นโอกาสและความกา้วหนา้

ในการปฏิบติังาน และปัจจยัดา้นนโยบายและการบริหาร Table 1 
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Table 1 แสดงปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 250 คน 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังาน 

ดา้นนโยบายและการบริหารงาน ค่าเฉล่ีย ค่าความคิดเห็น 

บริษทัมีนโยบายและการบริหารงานท่ีชดัเจนและเหมาะสม 3.67 มาก 

ผูบ้งัคบับญัชาบริหารงานไดต้ามนโยบายท่ีไดก้าํหนดไว ้ 3.84 มาก 

ท่านพอใจกบัระบบการปฏิบติังานของบริษทั 3.45 มาก 

รวม 3.65 มาก 

ดา้นผลตอบแทนและรายได ้ ค่าเฉล่ีย ค่าความคิดเห็น 

ท่านพอใจกบัเงินเดือน/ค่าตอบแทนท่ีท่านไดรั้บ 3.00 ปานกลาง 

ท่านพอใจกบัเงินเดือนท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี 2.92 ปานกลาง 

ท่านคิดวา่เงินเดือนท่ีท่านไดรั้บเพียงพอกบัค่าครองชีพในปัจจุบนั 2.73 ปานกลาง 

ท่านไดรั้บเงินเดือนคุม้ค่ากบังานท่ีปฏิบติั 3.09 ปานกลาง 

ท่านพอใจกบัสวสัดิการท่ีบริษทัจดัใหก้บัพนกังาน 3.04 ปานกลาง 

ท่านพอใจแผนประกนัคุณภาพและอุบติัเหตุท่ีบริษทัจดัใหพ้นกังาน 3.23 ปานกลาง 

ท่านพอใจกบัการจ่ายโบนสัของบริษทั 2.44 นอ้ย 

รวม 2.92 ปานกลาง 

ดา้นโอกาสและความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน ค่าเฉล่ีย ค่าความคิดเห็น 

ท่านพอใจกบัโอกาสในการพฒันาทกัษะการปฏิบติังานท่ีท่านไดรั้บ 3.62 มาก 

ท่านพอใจกบัวิธีการเล่ือนตาํแหน่งตามเกณฑท่ี์ใชอ้ยูปั่จจุบนั 3.34 ปานกลาง 

ท่านพอใจกบัความกา้วหนา้ท่ีท่านไดรั้บจาการปฏิบติังานท่ีน่ี 3.37 ปานกลาง 

รวม 3.45 มาก 

ผลรวมทั้งหมด 3.69 มาก 

 

ผูศึ้กษานาํประเดน็ท่ีไดก้ารการเกบ็ขอ้มูลเชิงปริมาณไปสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 12 คน เพ่ือเก็บ

ขอ้มูลเชิงคุณภาพ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกท่ีทาํใหเ้ห็นสาเหตุของปัญหา ท่ีแทจ้ริงโดยใชแ้ผนผงัสาเหตุและผล 

(Cause and Effect Diagram) ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาดงักล่าว ตาม Figure 1 รวมทั้งนาํสาเหตุท่ี

ไดม้าหาแนวทางการแกไ้ขปัญหา จากผลการวิเคราะห์สามารถสรุปสาเหตุไดด้งัน้ี 

1. ดา้นผูบ้งัคบับญัชา คือ ผูน้าํไม่เขา้ใจพนกังานขาย ไม่มีชดัเจนในการสั่งการ การตดัสินใจชา้ และ

กดดนัเร่ืองยอดขายมากเกินไป 
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2. ดา้นโอกาสความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน คือ มีการจดัสอบวดัระดบัความรู้ความสามารถ แต่ไม่มี

ความชดัเจนเป็นรายลกัษณ์อกัษร เก่ียวกบัผลลพัธ์ท่ีพนกังานจะไดรั้บจากการสอบ 

3. ด้านนโยบายเก่ียวกับเงินเดือน/ค่าตอบแทน คือ มีการปรับค่าคอมมิสชั่นลดลงจากอดีต และ

สวสัดิการมีตามกฎหมายเท่านั้น พนกังานอยากใหมี้สวสัดิการดา้นอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น การเล้ียงปีใหม่ เป็นตน้  

4. ดา้นการสรรหาพนกังานขาย คือ ในต่างจงัหวดัฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะสมัภาษณ์ผูส้มัภาษณ์ผา่นทาง

โทรศพัทเ์ท่านั้น ซ่ึงต่างจากในเขตกรุงเทพและปริมณฑลท่ีตอ้งสมัภาษณ์แบบเห็นหนา้ (Face to Face) กบัผูจ้ดัการ

เขต และพนกังานฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

5.  ดา้นการฝึกอบรมพนกังานขาย ปัจจุบนัมุ่งเนน้เฉพาะความรู้เร่ืองตวัสินคา้และเร่ืองระบบการทาํงาน

เป็นหลกั ทาํใหพ้นกังานขาย (โดยเฉพาะพนกังานใหม่) ยงัขายทกัษะดา้นการขายและการ 

6. ดา้นรายละเอียดงานของบริษทั มีรายละเอียดค่อนขา้งมาก ทั้งดา้นการขาย งานเอกสาร และงานการ

บริหารจดัการร้าน  

Figure 1 แผนผงัสาเหตุและผลการลาออกของพนกังานขาย 

 

สรุปผลการศึกษา 

 

 จากการศึกษาสาเหตุการลาออกของพนักงานขาย จากแหล่งขอ้มูลดงัท่ีกล่าวมานั้น ทาํให้

ทราบถึงปัญหาท่ีก่อใหเ้กิดการลาออกของพนกังานขายในระดบัท่ีสูงกวา่เป้าหมายของบริษทั จนส่งผลต่อความ

ต่อเน่ืองในการดาํเนินธุรกิจ พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการลาออกคือ ปัจจยัดา้นตอบแทน ปัจจยัดา้นผูบ้งัคบับญัชา 
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ปัจจยัดา้นนโยบายการบริหารงานระบบงาน และปัจจยัดา้นพนกังานความรู้ความสามารถ รวมถึงขั้นตอนการ

สรรหาท่ีไม่ชดัเจน ดงัแผนผงัสาเหตุและผลการลาออกของพนกังานขาย ผูศึ้กษาจึงขอเสนอแนวทางเลือกใน

การแกปั้ญหา ทั้งหมด 3 แนวทางเลือก 

แนวทางเลือกที่ 1 โปรแกรมพฒันาทกัษะทีมงานขาย 

1. สาํหรับพนกังานขาย 

ใหมุ่้งเนน้การฝึกอบรมดา้นความรู้สินคา้ (Product Knowledge) และทกัษะการขายและบริการควบคู่

กนั (Sales Skill and Services Mind) จดักิจกรรมการถ่ายภาพนอกสถานท่ี จดักิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน พ่ีช่วย

นอ้ง เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ดา้นการถ่ายภาพใหก้บัพนกังานขาย ซ่ึงจะทาํใหพ้นกังานขายมีทกัษะทั้ง Hard Skill 

และ Soft Skill และหากพนกังานขายมีทกัษะดงักล่าว ย่อมส่งผลให้พนกังานขายสามารถขายสินคา้หลกัและ

สินคา้เสริมไดเ้พ่ิมมากข้ึน นัน่หมายถึงรายไดข้องพนกังานขายกจ็ะเพ่ิมมากข้ึน 

2. สาํหรับพนกังานระดบัผูจ้ดัการเขตข้ึนไป 

การอบรมหลกัสูตรภาวะผูน้ํา (Leadership) และทักษะการเป็นหัวหน้างาน เพ่ือให้ผูน้ํามีความรู้

ความสามารถในการบริหารงาน มีทกัษะดา้นการส่ือสาร และสามารถโนม้นา้วทีมงาน ใหส้ามารถปฏิบติังาน

จนบรรลุเป้าหมายของบริษทัได ้

แนวทางเลือกที่ 2 การปรับโครงสร้างรายไดแ้ละค่าตอบแทนพนกังานขาย 

ปัจจุบนั บริษทัมีโครงสร้างรายไดแ้ละค่าตอบแทนแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) ฐานเงินเดือน และค่า

ล่วงเวลา ตามประกาศค่าแรง ของกระทรวงแรงงาน (2) ค่าคอมมิสชัน่ สินคา้ และอุปกรณ์เสริม ซ่ึงจ่ายในอตัรา

เดียวกนั (3) ค่า Incentive หรือค่ารายตวัของสินคา้ท่ีบริษทัมุ่งเนน้ 

ทั้งน้ี จากการศึกษาโครงสร้างรายไดด้งักล่าวพบวา่ พนกังานขายท่ีอายงุานมากมองวา่ไม่เป็นธรรม 

เน่ืองจากฐานเงินเดือน และค่าล่วงเวลาเท่ากบัพนกังานเขา้ใหม่  จึงเห็นควรใหมี้การสอบวดัความรู้เพ่ือแบ่ง

เกรดพนกังาน และจ่ายค่าตอบแทนพิเศษใหก้บัพนกังานท่ีมีความสามารถตามเกณฑท่ี์บริษทักาํหนด  

แนวทางเลือกที่ 3 การกาํหนดหลกัเกณฑก์ารสรรหาและคดัเลือกพนกังานขายใหมี้ความชดัเจน เพ่ือเป็นแนว

ปฏิบติัสาํหรับการสรรหาพนกังานขายประจาํสาขา และใหไ้ดพ้นกังานขายท่ีมีความเหมาะสมกบังาน 
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Table 2 แสดงเกณฑใ์นการพิจารณาแนวทางเลือก 

เกณฑ์ในการ

พจิารณา 
นํา้หนัก 

แนวทางที่ 1 แนวทางที่ 2 แนวทางที่ 3 

โปรแกรมพฒันาทกัษะ

ทีมงานขาย 

การปรับโครงสร้างรายได้

และค่าตอบแทนพนกังาน

ขาย 

การกาํหนดหลกัเกณฑก์าร

สรรหาและคดัเลือกพนกังาน

ขาย 

RATE SCORE RATE SCORE RATE SCORE 

จาํนวนพนกังานขาย

ลาออกลดลง 
0.6 6 3.6 5 3 7 4.2 

ความย ัง่ยนืของ

แนวทาง 
0.1 4 0.4 3 0.3 5 0.5 

แกไ้ขตรงกบัปัญหา

หลกั 
0.2 5 1 4 0.8 5 1 

เวลาและค่าใชจ่้าย

ในการดาํเนินงาน 
0.1 5 0.5 3 0.3 7 0.7 

รวม 1.0  5.5  4.4  6.4 

 

จากการประเมินทางเลือก ร่วมกบัผูบ้ริหาร พบว่าทางเลือกท่ี 3 คือ การกาํหนดหลกัเกณฑก์ารสรรหา

และคดัเลือกพนกังานขายใหมี้ความชดัเจน เป็นแนวทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด เน่ืองจากการกาํหนดหลกัเกณฑ์

ท่ีชดัเจน เป็นการลดการใชดุ้ลยพินิจของผูส้ัมภาษณ์ซ่ึงในบางกรณีอาจมีการยืดหยุ่นหรือยกเวน้เง่ือนไขบาง

ประการ ทาํใหบ้ริษทัฯรับบุคลากรท่ีมีคุณสมบติัท่ีไม่ครบตามเกณฑท่ี์ตอ้งการจนส่งผลใหเ้กิดการลาออกของ

พนกังานขายในท่ีสุด อีกทั้งแนวทางดงักล่าวยงัเป็นการป้องกนัปัญหาการลาออกตั้งแต่ตน้ทาง การสรรหาและ

คดัเลือกพนกังานจึงเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัปัจจยัหน่ึงในการลดการลาออกของพนกังานขาย 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

           จากแนวทางเลือกท่ี 3 การกาํหนดหลกัเกณฑก์ารสรรหาและคดัเลือกพนกังานขายให้มีความชดัเจน 

แนวทางเลือกดงักล่าวจะประสบความสาํเร็จเป็นรูปธรรม ควรใหค้วามสาํคญักบัปัจจยั ดงัน้ี 

1.) การไดรั้บความร่วมมือท่ีดีจากฝ่ายขาย และฝ่ายบุคคล ในการปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไว้

อยา่งเคร่งครัด 
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2.) การติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง หากพบหลกัเกณฑใ์ดตอ้งปรับปรุงเพ่ือให้

เกิดความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน ใหรี้บดาํเนินการแกไ้ข 

 

เอกสารอ้างองิ 

 

ชลชาติ  พหุโล  และวิไลวรรณ วรคามิน. (2551). แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย[์ออนไลน์].

เขา้ถึงจาก: http://www.hrdbridge.com/ 

ณปภชั   นาคเจือทอง. (2552). การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานในสวนอุตสาหกรรม

โรจนะจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยักรุงเทพ). 

ธีระวฒิุ ตรีประสิทธ์ิชยั. (2557). ปัจจยัท่ีจะส่งผลกระทบต่อการรักษาพนกังานใหค้งอยู่กบัองคก์รใน

อุตสาหกรรมการโรงแรมระดบั 5 ดาวในกรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ). 

รัตนาแกว้เกตุ. (2559). การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแนวโนม้การตดัสินใจลาออกของพนกังานธนาคารออม

สินสาํนกังานใหญ่. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย). 

ปิยาพรหอ้งแซง. (2555). การบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์มีผลต่อความผกูพนัในองคก์รของพนกังานสาขา

ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัศรีนคริ

นทรวิโรฒ) 

วราภรณ์  นาควิลยั. (2553). การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการลาออกของพนกังาน บริษทั GGG. (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย). 

ศศิ อ่วมเพง็. (2558). ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจลาออกของพนกังานระดบับงัคบับญัชาสาํนกังานบญัชี

กลาง บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั(มหาชน). (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์). 

อานนท ์เสียงพานิช. (2559). มาตรการลดการลาออกของพนกังานบริษทัผลิตเป็ดเอกชนแห่งหน่ึงในจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยับูรพา). 

อาภรณ์ ภู่วิทยพนัธ์ุ. (2560). แผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan IDP) ตอนบุคคลท่ีมี

ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัทาํ IDP 

Herzberg,F. “ The motivation to work” New York : John Wiley & sons (1959) 

Maslow, Abraham H. 1970. Motivation and Personality. New York: Harper and Row Publishers 

Marsh, R.M., & Mannari, H. (1977). Organizational Commitment and Turnover : A 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 1306



Prediction Study. Administrative Science Quarterly, 22 (1), 51-57 

Michael Armstrong. Performance management : Key strategies and practical guidelines / Michael 

Armstrong.- 3rd ed. 

Mobley, W. H. (1982). Employee Turnover: Causes Consequences, and Control. Addison-Wesley Publishing, 

Philippines 

Mondy, R. W. & Noe, R. W. (1996). Human Resqurce Management. New York 

Mowday, R., Porter, L. and Steers, R. (1982) Employee—Organization Linkages: The 

Psychology of Commitment, Absenteeism, and Turnover. Academic Press, NewYork. 

Pinder CC. 1998. Work Motivation in Organizational Behavior. Upper Saddle River, NJ 

ภาคผนวก 

 Table 3 แผนภาพแสดงจาํนวนพนกังานและจาํนวนพนกังานลาออกรายเดือน ม.ค. 2560 - ส.ค. 2561 

ท่ีมา: ฝ่ายทรัพยากรมนุษยบ์ริษทัXXX 

 เดือน
 จํานวนพนักงาน 

(คน) ปี 2560

 จํานวนพนักงาน

ลาออก(คน) ปี 

2560

คิดเป็น (%)
 จํานวนพนักงาน 

(คน) ปี 2561

 จํานวนพนักงาน

ลาออก(คน) ปี 

2561

คิดเป็น (%)

ม.ค. 588 48 8.16% 598 13 2.17%

ก.พ. 585 38 6.50% 595 12 2.02%

ม.ีค. 588 22 3.74% 599 16 2.67%

เม.ย. 589 29 4.92% 592 18 3.04%

พ.ค. 580 21 3.62% 594 18 3.03%

มิ.ย. 583 25 4.29% 589 19 3.23%

ก.ค. 584 27 4.62% 590 18 3.05%

ส.ค. 589 17 2.89% 592 16 2.70%

ก.ย. 581 17 2.93%

ต.ค. 582 23 3.95%

พ.ย. 583 24 4.12%

ธ.ค. 584 24 4.11%

รวม 315 130

เฉลี�ยต่อเดือน 585 27 4.62% 594 16 2.74%
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ความพงึพอใจต่อแบนเนอร์โฆษณาทีม่ีผลต่อพฤตกิรรมการคลกิและซ้ือสินค้าบนเวบ็ไซต์ 

the satisfaction with advertising banner of that affected the click-and-buy behavior  

on the website 

 

ฤทัย  โยธินกจิโกศล1 และ โรจนศักดิ์ โฉมวไิลลกัษณ์2 

Ruthai Yotinkitgoson and Rojanasak Chomvilailuk 

 

บทคดัย่อ 

 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อแบนเนอร์โฆษณาท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการคลิกและ

ซ้ือสินคา้บนเวบ็ไซต ์ โดยใชเ้กณฑว์ดัความพึงพอใจ 3 ดา้น ซ่ึงประกอบดว้ย ความพึงพอใจดา้นขอ้ความ ดา้นสี ดา้น

ภาพเคล่ือนไหว การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ เกบ็ขอ้มูลโดยการเกบ็แบบสอบถามจากผูท่ี้ใชอิ้นเทอร์เน็ตและ

ซ้ือสินคา้ผา่นเวบ็ไซต ์จาํนวน 400 คน นาํผลการศึกษาดา้นความพึงพอใจต่อแบนเนอร์โฆษณา โดยใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่ง

แบบสะดวก สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตราฐาน และสถิติเชิงอนุมาน  

ผลการวิจยัพบวา่ พฤติกรรมคลิกและซ้ือสินคา้แบ่งเป็น 2 รูปแบบซ่ึงประกอบดว้ย พฤติกรรมการซ้ือสินคา้โดย

ดูรีวิวและตดัสินใจคลิกและซ้ือทนัที อีกพฤติกรรมคือ พฤติกรรมการซ้ือสินคา้โดยอ่านรายละเอียดในแบนเนอร์ก่อน

คลิกและซ้ือ ซ่ึงตวัแปรมีความสาํคญัในการออกแบบป้ายแบนเนอร์โฆษณาใหผู้บ้ริโภคเกิดความพึงพอใจนั้น ปัจจยัท่ี

สาํคญัท่ีสุดคือ แบนเนอร์ท่ีมีตาํแหน่งอยูใ่นระดบัสายตา และมีราคาสินคา้อยูห่นา้ป้ายแบนเนอร์โฆษณานั้นเป็นปัจจยัท่ี

ทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความพึงพอใจและเกิดการคลิกและซ้ือสินคา้บนเวบ็ไซต ์ ซ่ึงผลการศึกษาดงักล่าวจะเป็นประโยชนต่์อ

ผูป้ระกอบการทัว่ไป เพ่ือนาํไปพฒันาปรับปรุงใหเ้กิดการคลิกและซ้ือสินคา้บนเวบ็ไซต ์  เพ่ือส่งผลใหเ้กิดประโยชนก์บั

กิจการและธุรกิจของผูป้ระกอบการ  

 

คาํสาํคัญ: ความพึงพอใจ, แบนเนอร์โฆษณา, เวบ็ไซต์, ภาพเคล่ือนไหว, การคลิกและซื้อ, อินเทอร์เนต็ 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to study the satisfaction with advertising banner affecting the click-and-buy 

behavior on the website by using three criteria of satisfaction, including, text, color, and animation.  This study was a 

quantitative research. A questionnaire was used as a research instrument to collect data from 400 people. Collected data 

on the satisfaction with advertising banner were studied. The sample was selected based on convenience sampling. Data 

were analyzed using descriptive statistics including frequency, percentage, mean, standard deviation as well as 

inferential statistics. 

The results of this study showed that click-and-buy behavior could be divided into two types, namely: buying 

products by viewing reviews and deciding to click and buy immediately and buying products by reading the details in 

the banner before clicking and buying.  The most important factor affecting advertising banner design was eye-

positioning banner.   Price labelling in front of banner was a factor affecting consumer’s satisfaction, leading to click-

and-buy behavior.  The results of this study would be beneficial for general entrepreneurs to develop, improve in order 

to promote click-and-buy behavior on website, generating benefits to businesses and entrepreneurs. 

 

Keywords: satisfaction, advertising banner, website, animation, click-and-buy, internet 

 

บทนํา 

     ปัจจุบนัมีการใชช่้องทางออนไลน์เป็นส่วนหน่ึงของการดาํเนินชีวิตของประชากรของไทยมีการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ต

เพ่ิมข้ึนทุกปี เน่ืองจากมีการใชอิ้นเทอร์เน็ตอย่างมากในปัจจุบนัทาํให้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางท่ีใชใ้นการทาํกิจกรรม

หรือการทาํธุรกรรมนั้นสะดวกสบาย ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนและการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของยุคดิจิตอลนั้นทาํให้การรับรู้

เปล่ียนแปลงไปดว้ยเช่นกนั (บุปผา พวงมาลี : 2542) เน่ืองจากอินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลอยา่งมากในยคุสมยัน้ี ปัจจุบนัสาํคญั

มาก เพราะการทาํการตลาดผา่นช่องทางอินเทอร์เน็ตเป็นการเพ่ิมยอดขายใหก้บัธุรกิจต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นธุรกิจขนาดเลก็

หรือธุรกิจขนาดใหญ่ไดม้ากอย่างมหาศาล  ไม่ว่าจะเป็นช่องทางเดิมคือเวบ็ไซต ์หรือการเปิดเวบ็บลอ็กเพ่ือการส่ือสาร

ทางการโฆษณาหรือทาํการตลาด ปัจจุบนัส่ือโฆษณาไดก้า้วหนา้อย่างรวดเร็ว มีบทบาทต่อการโฆษณาสินคา้มากกว่า 

80% หน่ึงในนั้นคือการโฆษณาในรูปแบบป้ายโฆษณาบนเวบ็ไซตห์รือ แบนเนอร์โฆษณา (ธนเสฏฐ ์อาษา:2552)  
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     จึงทาํใหเ้กิดคาํถามและขอ้สงสัยว่าปัจจยัใดทาํใหแ้บนเนอร์มีการคลิกท่ีไม่มีประสิทธิภาพและนอ้ยลงอย่างต่อเน่ือง 

(Yoon&Lee:2007) ซ่ึงปัญหาดังกล่าวนั้นจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีผูป้ระกอบกิจการ หรือผูบ้ริหารจาํเป็นอย่างยิ่งในการหา

แนวทางเพ่ือท่ีสามารถพฒันาการสร้างกระบวนการ สร้างสรรค์  หรือพฒันาปัจจยัการคลิกของแบนเนอร์  รวมทั้ง

สามารถสร้างความพึงพอใจและแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการคลิกป้ายแบนเนอร์ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูช้ม 

     จากปัญหาดังกล่าวจากนั้นทางผูวิ้จัยพบตัวแปรท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการคลิกและซ้ือสินค้าบนเว็บไซต์

ดงัต่อไปน้ี ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัในการออแบบป้ายแบนเนอร์โฆษณา ซ่ึงมีปัจจยัทางดา้นขอ้ความ ปัจจยัทางดา้นสี 

ปัจจยัทางดา้นภาพเคล่ือนไหน ตวัแปรขา้งตน้น้ีส่งผลต่อพฤติกรรมการคลิกและซ้ือสินคา้บนเวบ็ไซต ์เพ่ือศึกษาปัจจยัใน

การสร้างเน้ือหาหรือขอ้ความโฆษณาเพ่ือใหเ้กิดการคลิกและซ้ือสินคา้บนป้ายแบนเนอร์โฆษณาบนเวบ็ไซต ์เพ่ือศึกษา

ปัจจยัในการกาํหนดสีบนป้ายโฆษณาเพ่ือใหเ้กิดการคลิกและซ้ือสินคา้บนป้ายแบนเนอร์โฆษณาบนเวบ็ไซต ์เพ่ือศึกษา

ปัจจยัในการสร้างภาพเคล่ือนไหวบนป้ายโฆษณาเพ่ือใหเ้กิดการคลิกและซ้ือสินคา้บนป้ายแบนเนอร์โฆษณาบนเวบ็ไซต ์

จากตวัแปรท่ีทางผูวิ้จยัไดศึ้กษานั้นพบตวัแปรท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความพึงพอใจต่อป้ายโฆษณาแบนเนอร์ เพ่ือ

ดึงดูดและทาํใหเ้กิดพฤติกรรมการคลิกและซ้ือเพ่ิมข้ึนนั้น ประกอบดว้ย การออกแบบขอ้ความ สีสนัสดใส การออกแบบ

แบนเนอร์ใหส้ามารถเคล่ือนไหว  จากตวัแปรท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้นลว้นเป็นปัจจยัและเป็นตวัแปรในการสร้างความพึง

พอใจใหก้บัผูบ้ริโภค (ภิเษก ชยันิรันดร์:2551)  

จากตวัแปรดงักล่างนั้น สาํคญัอยา่งยิ่งในการศึกษา เพ่ือทราบวา่ความพึงพอใจในดา้นใดท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญั

ต่อการคลิกและซ้ือสินคา้บนป้ายโฆษณาแบนเนอร์บนเว็บไซต์ โดยความพึงพอใจประกอบดว้ย ความพึงพอใจต่อ

องคป์ระกอบแบนเนอร์ คือ ขอ้ความ สี และภาพเคล่ือนไหว เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการคลิกและพฤติกรรมการซ้ือสินคา้

บนเวบ็ไซตเ์พ่ือใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาในการสร้างยอดขายและสามารถสร้างแบรนดใ์หเ้ป็นท่ีรู้จกัไดม้ากท่ีสุด 

สุดทา้ยเพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีส่งผลกระทบต่อการคลิกโฆษณาในรูปแบบแบนเนอร์ เพ่ือพฒันาใหเ้กิด

การคลิกและซ้ือสินคา้บนเวบ็ไซตท่ี์มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ทบทวนวรรณกรรม 

 การศึกษาความพึงพอใจต่อป้ายแบนเนอร์โฆษณาในคร้ังน้ีนั้นโฆษณารูปแบบแบนเนอร์นั้นใชก้นัอยา่ง

แพร่หลายในปี 2539 มีการพฒันาเทคโนโลยีดา้นเวบ็ไซตแ์ละเทคโนโลยีดา้นแบนเนอร์ เพ่ือพฒันาการโฆษณารูปแบบ

แบนเนอร์ใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย เม่ือผูบ้ริโภคคลิกท่ีแบนเนอร์ ระบบจะสามารถนาํ

ผูบ้ริโภคเขา้ไปยงัเวบ็ไซตท่ี์โฆษณาเพ่ือดูขอ้มูลผลิตภณัฑห์รือการบริการต่าง ๆเพ่ิมเติมไดอี้กดว้ย (Kaye&Medoff:2001) 

ตลาดโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตมีแนวโนม้การเติมโตข้ึนในทุกปี รายไดจ้ากการโฆษณาอินเตอร์เน็ตเพ่ิมข้ึนถึง 26 พนัลา้น

เหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2010 เพ่ิมข้ึน 14.9% จาก 22.7 พนัลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2009 ซ่ึงรูปแบบการโฆษณา

แบนเนอร์เพ่ิมข้ึนในทุกปี (marketingprofs:2011) แต่เน่ืองจากมีหลายปัจจยัท่ีทาํใหก้ารโฆษณาในรูปแบบแบนเนอร์

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 1310



โฆษณานั้นมีอตัราการคลิกท่ีนอ้ยลง จึงทาํการศึกษาคน้ควา้ เพ่ือใหแ้บนเนอร์โฆษณามีประสิทธิภาพ เวบ็ไซต ์  ผูวิ้จยัได้

ศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งสาํหรับการคน้ควา้การวิจยั ประกอบดว้ยทฤษฎีดงัต่อไปน้ี  

แนวคิดแบนเนอร์โฆษณาบนอนิเตอร์เน็ต 

ใด  ซ่ึงส่ิงสําคญัของการออกแบบป้ายโฆษณาควรคาํนึงถึงการจดัองค์ประกอบ การจดัโครงสร้าง การจดัวาง

ตาํแหน่งบนเว็บไซต์ส่งผลต่อการจดจาํแบนรด์ของผูบ้ริโภค (Handley:2015) องค์ประกอบของป้ายแบนเนอร์บน

เว็บไซต์ท่ีดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภคนั้นส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคมกัให้ความสนใจกบั สีของป้ายโฆษณา ขอ้ความท่ี

กระชบั เรียบง่ายไม่ซบัซอ้น มีการออกแบบท่ีชดัเจน และมีตราสัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่น และตาํแหน่งของป้ายโฆษณาแบน

เนอร์ ออกแบบใหเ้กิดการคลิก (Nanji:2017) 

พฤติกรรมการคลกิและซ้ือ 

เน้ือหาเป็นปัจจยัสาํคญัอยา่งยิ่งกบัความรู้สึกของผูบ้ริโภค หากเน้ือหาทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความสนใจกจ็ะทาํให้เกิด

การคลิกป้ายแบนเนอร์เพ่ือดูรายละเอียดอ่ืน ๆ นัน่เอง (สาวิตรี  ป่ินเกสร : 2553) ซ่ึงอตัราการคลิกของผูบ้ริโภคนั้นพบว่า

ผูบ้ริโภคท่ีมีอตัราการคลิกมกัเป็นผูห้ญิง 53 เปอร์เซ็นตม์ากกว่าผูช้ายท่ีมีอตัราการคลิกอยู่ท่ี 47 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงพฤติกรรม

การคลิกโฆษณานั้นมกัพบว่า ยิ่งอายุมาก ก็ยิ่งคลิก ผลสํารวจพบว่าผูค้ลิกท่ีมีอายุมากมีกาํลงัการซ้ือสินคา้ มากกว่า

ผูบ้ริโภคท่ีมีอายนุอ้ย(GroupM UK,Nielsen : 2011) 

ซ่ึงองค์ประกอบอีกหน่ึงองค์ประกอบท่ีสําคญัในการตัดสินใจซ้ือก็คือความครบถว้นของขอ้มูลในการบอก

คุณลกัษณะของสินคา้และบริการท่ีไม่ซบัซอ้น สามารถเขา้ใจไดง่้าย ผูบ้ริโภคจะรู้สึกไดรั้บความปลอดภยัและกลา้ท่ีจะ

ตดัสินใจซ้ือนั่นเอง (สุภาวรรณ ชัยทวีวุฒิกุล : 2555 )ผูห้ญิงมกัจะมีแนวโนม้ในการคา้หาผลิตภณัฑ์ออนไลน์ท่ีอาจ

ต้องการในอนาคต ส่วนผูช้ายมีพฤติกรรมการซ้ือท่ีเรียบง่ายและใส่ใจเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ มีพฤติกรรมการซ้ือท่ี

ตรงไปตรงมาแตกต่างจากพฤติกรรมการซ้ือของผูห้ญิงท่ีจะมีการเลือกซ้ือคน้หาขอ้มูลหลาย ๆ ผลิตภณัฑ ์(Skrba:2018) 

ทฤษฎคีวามพงึพอใจต่อโฆษณาในรูปแบบแบนเนอร์ 

ความพึงพอใจต่อโฆษณาแบบเนอร์นั้นเป็นส่ิงสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดการคลิกและการซ้ือสินคา้หรือบริการ เพราะ

การทาํส่ือโฆษณาออกใหผู้บ้ริโภคพบเห็นนั้นตอ้งผา่นการออกแบบเพ่ือดึงดูดผูบ้ริโภค สามารถทาํใหผู้บ้ริโภคคลอ้ยตาม

หรือเกิดความสนใจในตวัโฆษณา ในการส่ือโฆษณาแต่ละแบนเนอร์กบัสินคา้แต่ละตวันั้นตอ้งมีความโดดเด่น ขอ้ความ

หรือตวัอกัษรเป็นส่ิงสําคญัเป็นองค์ประกอบหลกัของโฆษณาแบนเนอร์ เม่ือผูบ้ริโภคพบเห็นขอ้ความท่ีตรงกบัความ

ตอ้งการเป็นตวักระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดความสนใจนาํไปสู่พฤติกรรมการคลิกและซ้ือ โฆษณาท่ีมีขอ้ความสั้น กระชบั 

เขา้ใจง่ายนั้นช่วยดึงดูดผูบ้ริโภคไดดี้ (ศริวรรณ ศรีวิชชุพงษ:์2543) 
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สมมติฐานของการศึกษา 

สมมตฐิานที่ 1 (𝑯𝑯𝟏𝟏) ความพึงพอใจต่อขอ้ความบนโฆษณาในรูปแบบแบนเนอร์มีผลต่อพฤติกรรมการคลิกและ

ซ้ือสินคา้บนเวบ็ไซต ์

สมมติฐานที่ 2 (𝑯𝑯𝟐𝟐) ความพึงพอใจต่อสีบนโฆษณาในรูปแบบแบนเนอร์มีผลต่อพฤติกรรมการคลิกและซ้ือ

สินคา้บนเวบ็ไซต ์

สมมติฐานที่ 3 (𝑯𝑯𝟑𝟑) ความพึงพอใจต่อภาพเคล่ือนไหวบนโฆษณาในรูปแบบแบนเนอร์มีผลต่อพฤติกรรมการ

คลิกและซ้ือสินคา้บนเวบ็ไซต ์

รูปภาพที่ 1: กรอบแนวคิด 

        ตวัแปรต้น            ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

วธีิการศึกษา  

 

ทาํการศึกษาความพึงพอใจต่อแบนเนอร์โฆษณา ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการคลิกและซ้ือสินคา้บนเวบ็ไซต ์ โดย

การศึกษาความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถาม โดยศึกษาจากกลุ่มผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ต จาํนวน 55 ลา้นคน ในปี พ.ศ. 2019 

เพ่ือเกบ็รวมรวมขอ้มูล โดยสุ่มเลือกจากกลุ่มคนท่ีมาใชบ้ริการในสถานท่ีตามท่ีกาํหนดไว ้ พิจารณาจากคนท่ีสะดวกและ

ยินดีใหส้มัภาษณ์ทั้งหมดเป็นจาํนวน 400 คน เป็นการวิจยัในรูปแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้

แบบสอบถามในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล และวิธีการเกบ็แบบสะดวก  (Convenience Sampling) 

ความพึงพอใจต่อขอ้ความบนป้ายแบน

เนอร์โฆษณา 

ความพึงพอใจต่อสีบนป้ายแบนเนอร์

โฆษณา 

ความพึงพอใจต่อภาพเคล่ือไหวบนป้าย

แบนเนอร์โฆษณา 

พฤติกรรมการคลิกและซ้ือ

สินคา้บนเวบ็ไซต ์
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 โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  นาํมาวิเคราะห์และตีความ โดยท่ีขนาดของกลุ่ม

ตวัอยา่งสามารถคาํนวณไดจ้ากสูตรของ Taro Tamane โดยกาํหนดค่าความเช่ือมัน่ 95% และความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับ

ไดใ้นการเลือกตวัอย่างเท่ากบั 0.05% ใชเ้คร่ืองมือในการวิเคราะห์สถิติ ดงัต่อไปน้ี การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่ม

ตวัอยา่งโดยการหาความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน (Standards 

Deviation ประเมินตวัแปรดา้นความพึงพอใจส่ือแบนเนอร์โฆษณาท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการคลิกและซ้ือเพ่ือจดักลุ่ม

ประเมินใหม่ดว้ยวิธี Factor Analysis และสุดทา้ยคือการหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร ดว้ยวิธี Multiple Regression 

Analysis ในการอธิบายผลของตวัแปรอิสระมากกวา่หน่ึงตวัแปรท่ีมีผลต่อตวัแปรตาม 

 

ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

ผลการศึกษาเชิงพรรณนา  

กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 ตวัอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย   ช่วงอายุ ช่วงอายุ 20-29 ปี มากท่ีสุด 

รองลงมาเป็นกลุ่มอาย ุตํ่ากวา่ 20 ปี กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวสรอง

ลงมาคือมีการศึกษาปริญญาตรี และมีอาชีพเป็นนกัเรียน นกัศึกษา รองลงมาคือพนกังานบริษทัเอกชน ส่วนใหญ่มีรายได้

เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากวา่ 15,000 บาท รองลงมาคือ 15,001-25,000 บาท 

ผลการศึกษาเชิงอนุมาน 

ตารางที่ 1: ความพึงพอใจต่อป้ายโฆษณาแบนเนอร์ท่ีส่งผลต่อการซ้ือสินคา้โดยดูรีวิวและตดัสินใจคลิกและซ้ือทนัที 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .594a .353 .345 .80941997 

 

a. ตวัแปรตน้ : (Constant) ท่านพึงพอใจแบนเนอร์โฆษณาท่ีมีสีสันสดใส และ สามารถเคล่ือนไหวได ้, ท่านพึง

พอใจแบนเนอร์โฆษณาท่ีกระพริบและมีสีสันคมชดั อยูด่า้นล่างของเวบ็ไซต ์, ท่านพอใจแบนเนอร์โฆษณาท่ีมี

ราคา  และ น่าสนใจ มีรูปแบบส่ีเหล่ียมจตุรัส ท่านพึงพอใจแบนเนอร์ท่ีอยู่ดา้นซ้ือหรือดา้นขวาและมีรูปแบบ 

ส่ีเหล่ียมผืนผา้ , ท่านพึงพอใจแบนเนอร์ท่ีมีขอ้ความท่ีอ่านง่าย มีขอ้มูลการติดจ่อ รูปแบบแนวตั้งและอยู่ดา้น

บนสุด 

 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 1313



b. ตวัแปรตาม : การซ้ือสินคา้โดยดูรีวิวและตดัสินใจคลิกและซ้ือทนัที 

จากตารางท่ี 1 นั้น ค่า  R-Square ท่ี 0.353 สามารถตีความไดว้า่ ตวัแปรตน้อนัประกอบดว้ย ความพึงพอใจแบน

เนอร์โหษณษท่ีมีสีสันสดใส และ สามารถเคล่ือนไหวได ้ความพึงพอใจแบนเนอร์โฆษณาท่ีกระพริบและมีสีสัน

คมชดั อยู่ดา้นล่างของเวบ็ไซต ์ความพึงพอใจต่อแบนเนอร์ท่ีมีราคา และ มีความน่าสนใจ มีรูปแบบส่ีเหล่ียมจตุรัส 

ความพึงพอใจต่อแบนเนอร์ท่ีอยู่ดา้นซา้ยและดา้นขวา มีรูปแบบส่ีเหล่ียมผืนผา้ ความพึงพอใจต่อขอ้ความท่ีอ่านง่าย 

มีขอ้มูลการติดต่อ รูปแบบแนวตั้งและอยูด่า้นบนสุด สามารถร่วมกนั อธิบายความคลาดเคล่ือนของการคลิกและซ้ือ

สินคา้บนเวบ็ไซตไ์ดท่ี้ร้อยละ 34.5 

ตารางที่ 2: ความพึงพอใจต่อป้ายโฆษณาแบนเนอร์ท่ีส่งผลต่อการซ้ือสินคา้โดยอ่านรายละเอียดในแบนเนอร์ก่อนคลิก

และซ้ือ 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .209a .044 .031 .98413043 

 

a. ตวัแปรตน้ : (Constant) ท่านพึงพอใจแบนเนอร์โฆษณาท่ีมีสีสนัสดใส และ เคล่ือนไหวได ้, ท่านพึงพอใจแบน

เนอร์โฆษณาท่ีกระพริบและมีสีสนัคมชดั อยูด่า้นล่างของเวบ็ไซต ์, ท่านพอใจแบนเนอร์โฆษณาท่ีมีราคา  และ 

น่าสนใจ มีรูปแบบส่ีเหล่ียมจตุรัส ท่านพึงพอใจแบนเนอร์ท่ีอยูด่า้นซ้ือหรือดา้นขวาและมีรูปแบบ 

ส่ีเหล่ียมผืนผา้ , ท่านพึงพอใจแบนเนอร์ท่ีมีขอ้ความท่ีอ่านง่าย มีขอ้มูลการติดจ่อ รูปแบบแนวตั้งและอยูด่า้น

บนสุด 

b. ตวัแปรตาม : การซ้ือสินคา้โดยอ่านรายละเอียดในแบนเนอร์ก่อนคลิกและซ้ือ 

จากตารางท่ี 2 ค่า R-Square ท่ี 0.044 สามารถตีความไดว้า่ ตวัแปรตน้อนัประกอบดว้ย ความพึงพอใจแบนเนอร์

โหษณษท่ีมีสีสันสดใส และ สามารถเคล่ือนไหวได ้ความพึงพอใจแบนเนอร์โฆษณาท่ีกระพริบและมีสีสันคมชดั อยู่

ดา้นล่างของเวบ็ไซต ์ความพึงพอใจต่อแบนเนอร์ท่ีมีราคา และ มีความน่าสนใจ มีรูปแบบส่ีเหล่ียมจตุรัส ความพึงพอใจ

ต่อแบนเนอร์ท่ีอยู่ดา้นซา้ยและดา้นขวา มีรูปแบบส่ีเหล่ียมผืนผา้ ความพึงพอใจต่อขอ้ความท่ีอ่านง่าย มีขอ้มูลการติดต่อ 

รูปแบบแนวตั้งและอยู่ดา้นบนสุด สามารถร่วมกนั อธิบายความคลาดเคล่ือนของการคลิกและซ้ือสินคา้บนเวบ็ไซตไ์ดท่ี้

ร้อยละ 3.10 
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สรุปผลการศึกษา 

 

ความพึงพอใจแบนเนอร์ท่ีมีขอ้ความท่ีอ่านง่าย มีขอ้มูลการติดต่อ รูปแบบแนวตั้งและอยู่ดา้นบนสุดของเวบ็ไซต ์

และ ความพึงพอใจแบนเนอร์ท่ีอยู่ดา้นซ้ือหรือดา้นขวาและมีรูปแบบ ส่ีเหล่ียมผืนผา้ รวมทั้งความพอใจแบนเนอร์

โฆษณาท่ีมีราคา  และ น่าสนใจ มีรูปแบบส่ีเหล่ียมจตุรัส ความพึงพอใจแบนเนอร์โฆษณาท่ีกระพริบและมีสีสันคมชดั 

อยูด่า้นล่างของเวบ็ไซตมี์ผลต่อการซ้ือสินคา้โดยดูรีวิวและตดัสินใจคลิกและซ้ือสินคา้บนเวบ็ไซต ์อีกพฤติกรรมการคลิก

และซ้ือคือ ความพึงพอใจแบนเนอร์โฆษณาท่ีกระพริบและมีสีสันคมชดั อยู่ดา้นล่างของเวบ็ไซต ์และ ความพึงพอใจ

แบนเนอร์โฆษณาท่ีมีราคา  และ น่าสนใจ มีรูปแบบส่ีเหล่ียมจตุรัส มีผลต่อการซ้ือสินคา้โดยดูรีวิวและตดัสินใจคลิกและ

ซ้ือ ผลการวิจยัน้ีมีผลต่อการนาํไปพฒันาเพ่ือปัจจยัการออกแบบเพ่ือใหผู้บ้ริโภคเกิดการคลิกและซ้ือสินคา้บนเว็บไซต์

นั้นเอง 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับนักการตลาด  

การวดัผลจากการออกแบบป้ายแบนเนอร์โฆษณานั้นอาจจะมีผลต่อการสร้างความพึงพอใจหรือสร้างการรับรู้

เพ่ือใหผู้บ้ริโภคสนใจในตวัป้ายโฆษณาแบนเนอร์ ทาํใหส้ามารถสร้างป้ายโฆษณาแบนเนอร์ออกมาแม่นยาํต่อความพึง

พอใจของผูบ้ริโภคมากยิ่งข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะของการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. การวิจยัในคร้ังต่อไป ควรทาํการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อแบนเนอร์โฆษณา “อาหารเสริม

คอลลาเจน” ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการคลิกและซ้ือสินคา้บนเวบ็ไซต ์เพ่ือใหท้ราบถึงวตัถุประสงคข์องสร้างความพึงพอใจ

ใหก้บัผูบ้ริโภคใหเ้กิดการรับรู้เพ่ือนาํมาใชป้ระกอบการสร้างแบบสอบถาม การวิเคราะห์ผล และอภิปรายผล 

2.  ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ไดแ้ก่ การรับรู้ หรือทศันคติเพ่ือสามารถทราบถึงส่ิงท่ี

ผูบ้ริโภครับรู้และทาํใหเ้กิดการคลิกและซ้ือท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก 

ค่านํ้าหนกัของปัจจยั (Factor Loading) จากการวิเคราะห์ปัจจยั ผูท่ี้พอใจแบนเนอร์โฆษณาบนเวบ็ไซต ์

 

คาํถาม 

Factor Loading 

1 2 3 4 5 

ท่านพึงพอใจต่อป้ายแบนเนอร์โฆษณารูปแบบ

แนวตั้ง 

.822 

 

    

ท่านพึงพอใจต่อข้อความบนป้ายแบนเนอร์

โฆษณาท่ีอ่านง่าย 

.812 

 

    

ท่านพึงพอใจต่อตําแหน่งของป้ายแบนเนอร์

โฆษณาดา้นบนสุดของเวบ็ไซต ์

.701 

 

    

ท่านพึงพอใจต่อป้ายแบนเนอร์โฆษณาท่ีมีขอ้มูล

การติดต่อ 

.639 

 

    

ท่านพึงพอใจต่อตําแหน่งของป้ายแบนเนอร์

โฆษณาดา้นขวาของเวบ็ไซต ์

 .867 

 

   

ท่านพึงพอใจต่อตาํแหน่งของป้ายแบนเนอร์

โฆษณาดา้นซา้ยของเวบ็ไซต ์
  .767 

   

ท่านพึงพอใจต่อป้าบแบนเนอร์โฆษณารูปแบบ

ส่ีเหล่ียมผืนผา้ 
  .622 

   

ท่านพึงพอใจกบัภาพกระพริบในแบนเนอร์

โฆษณา 
    .898 

  

ท่านพึงพอใจสีท่ีคมชดับนแบนเนอร์โฆษณา 

 
    .757 

  

ท่านพึงพอใจกบัสีสันสดใสในแบนเนอร์โฆษณา       .789  

ท่านพึงพอใจต่อป้ายแบนเนอร์โฆษณาท่ีมีสี

เหมาะสมกบัตวัผลิตภณัฑ ์
      .743 

 

ท่านพึงพอใจต่อป้ายแบนเนอร์โฆษณาท่ีมี

ขอ้ความน่าสนใจ 
        .835 

ท่านพึงพอใจภาพท่ีเคล่ือนไหวไดใ้นแบนเนอร์

โฆษณา 
        .676 
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การบริหารการจดัการ การหลอกลวงทําให้ธุรกรรมผ่านระบบดจิทิัล ของ ธนาคาร XXX 

XXX Bank's Digital Transaction Fraud Management 

 

วชิรวทิย์ วงศ์ก้อม* และ องัศุธร ศรีสุทธิสะอาด** 

Vachiravit Wongkom* and Angsuthon Srisuthisaard** 

บทคัดย่อ 

 วตัถุประสงคห์ลกัของการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุท่ีส่งผลใหเ้กิดการหลอกลวงใหท้าํธุรกรรมเสนอ

แนวทางในการลดปัญหาอาชญากรรมทางการเงินในธนาคาร โดยมีแนวคิดและทฤษฎีเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการอธิบาย

สาเหตุ ปัจจยัและพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดอาชญากรรม เพราะความเขา้ถึงง่ายของเทคโนโลยีและระบบดิจิทลั ทาํให้

มิจฉาชีพหลอกลวงใหลู้กคา้ทาํธุรกรรมไดง่้ายยิ่งข้ึน และมีรูปแบบท่ีแตกต่างกนัไป  

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นวิจยัเชิงคุณภาพโดยศึกษาจากขอ้มูลและการสมัภาษณ์ ผลการศึกษาพบวา่ ลูกคา้ยงัคง

ขาดการรับรู้และการเขา้ถึงส่ิงท่ีธนาคารตอ้งการจะเตือนถึงปัญหาอาชกรรม ขอ้เสนอแนะในการศึกษาวิจยั คือ จดัทาํ

วิดีโอเก่ียวกบัการหลอกลวงใหท้าํธุรกรรมผา่นทางส่ือโซเช่ียลมีเดีย เพ่ือเพ่ิมการรับรู้ของลูกคา้วา่ปัญหาน้ีเกิดข้ึนในทุกๆ

วนั เช่น Facebook หรือ YouTube เพราะปัจจุบนัผูค้นเล่นโซเช่ียลมีเดียมากข้ึน อาจทาํให้ลูกคา้เขา้ถึงวิดีโอไดง่้ายข้ึน 

รวมทั้งนาํวิดีโอเหล่านั้นไปเปิดตามสาขาต่างๆของธนาคารระหวา่งท่ีลูกคา้รอคิวทาํธุรกรรม เพราะจากการสมัภาษณ์ยงัมี

ผูเ้สียหายส่วนมาก ไม่เคยไดย้ินข่าวหรือรับรู้เก่ียวกบัปัญหาอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึน 
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ABSTRACT 

The main objectuve of this study is to analyze  causes of digital fraud and suggest solutions for 

financial crime reduction. Using the concept and theory as methods to describe causes, factors, and behaviors 

of the crime. Due to easy access of technology and digital system, it becomes easier for criminals to lure the 

Bank's customers with various tricks. This is a qualitative study based on data and interviews. The study found 

that customers still lack awareness and understanding of the Bank's warning of financial crime. According to 

interviews of the study, most customers never heard of financial crime news nor had awareness of these 

problems. As the majority of today's population social media activies are on the rise, the study suggests that 

raising awareness of the customers by creating media about financial crime via Facebook, Youtube, and 

showing the videos in all branches while customers wait for their queues can be an effective solution. 

Key words : Fraudulent transactions , Crime , Victimization , Criminals 

บทนํา 

 ธนาคาร XXX เป็นสถาบนัการเงินแห่งแรก ของประเทศไทย ก่อตั้งในปี 30 มกราคม พ.ศ. 2449 ก่อตั้ง โดย 

พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหม่ืนมหิศรราชหฤทยั ซ่ึงในขณะนั้นทรงดาํรงตาํแหน่งเสนาบดี กระทรวงพระคลงัมหาสมบติั 

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว โดยริเร่ิมนาํระบบ และแนวคิดของการให้บริการ รับฝากเงินออมทรัพย ์

และ บริการบญัชี กระแสรายวนั ถอนเงิน แก่ประชาชน พร้อมทั้งจดัตั้งสาขาข้ึน ทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาคต่างๆ เป็น

ฐานรองรับการเติบโตทางดา้น เศรษฐกิจการเงินของประเทศ  

เพราะความเขา้ถึงง่ายของเทคโนโลยี ทาํใหมิ้จฉาชีพหลอกลวงใหลู้กคา้ทาํธุรกรรมไดง่้ายยิ่งข้ึน ในปัจจุบนัมี

หลากรูปแบบ และมีรูปแบบท่ีแตกต่างกนัไป เช่น รูปแบบของการหลอกลวงผูสู้งอายใุหโ้อนเงินเขา้บญัชี โดยหลอกวา่

คนในครอบครัวหรือลูกหลานกาํลงัประสบภาวะเหตุการณ์บางอยา่งอยูท่ี่ผิดกฎหมาย (กลุ่มคอลเซ็นเตอร์) , รูปแบบของ

การหลอกลวงโดยการพูดคุยผา่นช่องทางโซเชียลมีเดียส่งขอ้ความทาํใหผู้เ้สียหายหลงเช่ือ ดว้ยวิธีการต่างๆ และสุดทา้ย

จะหลอกหลวงจะเอาทรัพยสิ์น ไม่วา่ จะเป็นเงินหรือทรัพยอ่ื์นใดอนัก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งมากซ่ึงในปัจจุบนั (กลุ่ม

โรแมนซ์สแกม) , รูปแบบของหลอกใหซ้ื้อขายสินคา้ผา่นทางอินเทอร์เน็ต จนลูกคา้หลงเช่ือ และโอนเงินไปให ้(กลุ่ม

หลอกโอนเงิน) เป็นตน้ 

ในปัจจุบนัธนาคาร XXX มีการนาํระบบดิจิทลั(อินเตอร์เน็ตแบงกก้ิ์ง)เขา้มาใหลู้กคา้ของธนาคารไดใ้ชง้าน เพ่ือ

เพ่ิมความสะดวกในการทาํธุรกรรมใหแ้ก่ลูกคา้ แต่จากขอ้มูลในปี 2560 พบวา่ มีลูกคา้ไดรั้บผลกระทบจากการ
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หลอกลวงใหท้าํธุรรมผา่นระบบดิจิทลัดงักล่าว ซ่ึงเม่ือเทียบกบัปี 2559 พบวา่มีจาํนวนลูกคา้ท่ีไดรั้บความเสียหายเพ่ิม

มากข้ึน  

 

ข้อมูลแสดงจํานวนผู้เสียหาย ปี 2559 - 2560 

 
 

ข้อมูลแสดงจํานวนยอดเงินเสียหายทั้งหมด ปี 2559 - 2560  

 
 

 
ท่ีมาข้อมลู แผนก XXX จาก ธนาคาร XXX 
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา (The Objectives) 

 1. เพื่อวเิคาระห์ขอ้มูลการถูกหลอกลวงใหท้าํธุรกรรมของลูกคา้ 

 2. เพื่อหาแนวทางการจดัการจดัการถูกหลอกหลวงของลูกคา้ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  

ทบทวนวรรณกรรม 

 การศึกษาเร่ืองการบริหารการจดัการ การหลอกลวงทาํใหธุ้รกรรม ผา่นระบบดิจิทลั ผูศึ้กษาไดศึ้กษาแนวคิดคิด 

ทฤษฎี งานวิจยัต่าง ๆ เพ่ือนาํมาวิเคราะห์ให้ทราบถึงท่ีมาของปัญหาอย่างมีหลกัการและเป็นระบบรวมทั้งแนวทาง

ทางแกไ้ขท่ีมาของปัญหา ทางผูศึ้กษาไดท้บทวนงานวิจยัดงัน้ี  

 ฐิติมา อินกลํ่า (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง “วาทกรรมทางการส่ือสารเพ่ือการหลอกลวงทาํธุรกรรมทางการเงินออน

ไลน ผา่นเคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์”  ผลการศึกษาพบวา่  กลุ่มตวัอยา่งท่ีถูกหลอกลวงใหท้าํธุรกรรมทางการเงินออนไลน ์

ผา่นเคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์ พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายสูุงสุด 73 ปี อายตุ่าํสุด 20 ปี  ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ีย  29,000  บาท/เดือน รายไดสู้งสุดคือ 50,000  บาท/เดือน และรายไดต่้าํสุด คือ 6,000 บาท/เดือน 

มีอาชีพรับราชการ ทาํธุรกิจ พนกังานเอกชน เกษตรกร และนกัศึกษา ตามลาํดบั  ส่วนใหญ่สมรสแลว้ ดา้นลกัษณะการ

ถูกหลอกลวงใหท้าํธุรกรรมทางการเงินออนไลน ์ผา่นเคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส  พบวา่ มีมูลค่าความเสียหายเฉล่ีย 115,889 

บาท มูลค่าความเสียหายสูงสุด 320,000 บาท และต่าํสุด 1,000 บาท ผูเ้สียหายจาํนวน 5 คน ทราบทนัที วา่ถูกหลอกใหท้าํ

ธุรกรรมผา่นเคร่ือง ATM และจาํนวน 5 คน เช่นกนั ทราบวา่ถูกหลอกภายในระยะเวลา 1-3 วนั โดยใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี

เป็นช่องทางหลกัในการส่ือสาร รองลงมาคือการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีร่วมกบัส่ือออนไลน ์ และส่วนใหญ่ทาํธุรกรรม

ผา่นเคร่ือง ATM วาทกรรมท่ีมีผลต่อการถูกหลอกลวงใหท้าํธุรกรรมทางการเงินออนไลน ์ผา่นเคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์ 

ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ องคป์ระกอบและการนาํเสนอส่วนองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1)ปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือของผูส่้ง

สาร (มิจฉาชีพ) 2)ปัจจยัดา้นเน้ือหาและวาทกรรม และ 3)ปัจจยัดา้นบริบทของผูรั้บสาร ไดแ้ก่ บริบทดา้นสถานการณ็ 

เง่ือนไขเวลา ดา้นจิตวิทยา ส่วนเทคนิคการนาํเสนอวาทกรรมประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนคือ การสร้างความสนใจ การสร้าง

ความตอ้งการหรือปัญหาทางออกของปัญหา การอธิบายใหเ้ห็นภาพ และการใหล้งมือปฏิบติั ท่ีส่งผลใหเ้หยื่อหลงเช่ือกล

อุบายของมิจฉาชีพ และทาํใหเ้กิดผลกระทบกบัเหยื่อในดา้นจิตใจ สุขภาพ เศรษฐกิจ และสงัคม  

            

วธีิการศึกษา 

 ประชากรท่ีศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาใชห้น่วยการการวิเคราะห์จากประชากร ท่ีตกเป็นเหยื่อในการหลอกลวงใหท้าํ

ธุรกรรมผา่นระบบดิจิทลั  

 กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัน้ี คือ กลุ่มลูกคา้ท่ีตกเป็นเหยื่อในการหลอกลวงใหท้าํธุรกรรมผา่นระบบดิจิทลั จาํนวน 

20 คน โดยแบ่งตามระดบัความเสียหายเป็น เป็น 2 ระดบัไดแ้ก่ 
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ระดบัความเสียหาย (บาท) จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง (คน) 

ไม่เกิน 200,000 บาท 10 

เกิน 200,000 บาท 10 

รวม 20 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูวิ้จยัไดด้าํเนินการเกบ็ขอ้มูล โดยมีขั้นตอนการเกบ็ขอ้มูลรวบรวมดงัน้ี 

1. การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นข้อมูลท่ีผูวิ้จัยมีข้อมูล เช่น เพศ อายุ ท่ีอยู่ เงินเดือน และ

การศึกษา โดยอา้งอิงจากฐาน ขอ้มูลผูเ้สียหายปี 2559 จาํนวน 161 คน และ ปี 2560 จาํนวน 559 คน รวม

เป็น 720 เป็นตน้ 

2. การเกบ็ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) ผูวิ้จยัเกบ็ขอ้มูลดว้ยตวัเอง เป็นการรวบรวมขอ้มูลวิจยัเชิงคุณภาพ 

โดยการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยตกเป็นเหยื่อถูกหลวงลวงใหท้าํธุรกรรม

ผา่นระบบดิจิทลั จาํนวน 20 คน 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดวิ้เคราะห์ขอ้มูลในเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) โดยหลงัจากเก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้และมี

การตรวจสอบขอ้มูลแลว้ จึงนาํขอ้มูลมาทาํการวิเคราะห์ เพ่ือหารูปแบบพฤติกรรมหรือหาขอ้เท็จจริง และอธิบายหรือให้

ความหมายแก่พฤติกรรม โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

1. การถอดเทปขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์อยา่งละเอียด 

2. การจดัเตรียมขอ้มูล โดยการจดบนัทึกขอ้มูลต่างๆ ซ่ึงไดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลต่างๆ อาจะเป็นลกัษณะแฟ้ม 

และนาํขอ้มูลเหล่าน้ีมาช่วยในการวิเคราะห์ 

3. การใช้รหัสคาํ จดัหมวดหมู่ขอ้มูล โดยการเหลือกคาํบางคาํมาใช้เพ่ือจดัหมวดหมู่ อาจะเป็นประโยค เป็น

แนวคิด 

4. การทาํขอ้มูลชัว่คราว โดยการเขียนสรุปขอ้มูลแต่ละคน 

5. การเสนอขอ้มูลเพ่ือการวิเคราะห์เพ่ือนาํเสนอ โดยการนาํขอ้สรุปต่างๆ มาเช่ือมโยงกนั เพ่ือหาขอ้สรุปซ่ึงจะ

ตอบปัญหาการวิจยั ในแบบของแผนภูมิ ตารางบรรจุเน้ือหา เครือข่ายของเหตุและผล การจดัแบ่งประเภทของ

คาํ ความคิดและความเช่ือ 

6. การประมวลและสรุปขอ้เท็จจริง ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ปัจจยั การระบุความสัมพนัธ์ของเหตุการณ์ การเช่ือมโยง

แนวคิด เป็นตน้ 
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ผลการศึกษาและอภิปราย 

จากการศึกษา เร่ือง “การบริหารการจดัการ การหลอกลวงใหท้าํธุรกรรมผา่นระบบดิจิทลั ของธนาคาร XXX”  

เป็นวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) ใชแ้บบการสมัภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง 

เพศ อาย ุการศึกษา รายได ้อาชีพ และสถานภาพ โดยรวบรวมขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ สรุปผลการวิจยัมีรายละเอียดดงัน้ี 

กลุ่มตวัอยา่งจากกรณีการถูกหลอกลวงทาํธุรกรรมธุรกรรมผา่นระบบดิจิทลั ทั้งหมด 20 คน 

1. กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีมูลค่าความเสียหายนอ้ยกวา่ 200,000 บาท จาํนวน 10 คน 

2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีมูลค่าความเสียหายตั้งแต่ 200,000 บาทข้ึนไป จาํนวน 10 คน 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งจากกรณีการถูกหลอกลวงทาํธุรกรรมผา่นทางระบบดิจิทลันั้น 

ศึกษาเก่ียวกบั เพศ อาย ุการศึกษา รายได ้อาชีพ และสถานภาพ โดยรวบรวมขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ สรุปผลการวิจยัมี

รายละเอียดดงัน้ี 

 

เพศ 

กลุ่มตวัอยา่งจากกรณีการถูกหลอกลวงทาํธุรกรรมผา่นทางระบบดิจิทลันั้น ทั้งหมด 20 คน เป็นเพศชาย 3 เพศหญิง 

17 คน 

กลุ่มท่ีมูลค่าความเสียหายมากว่า 200,000 บาท ทั้งหมด 10 คน เป็นเพศชาย 1 เพศ 

หญิง 9 คน 

     กลุ่มท่ีมูลค่าความเสียหายนอ้ยกวา่ 200,000 บาท ทั้งหมด 10 คน เป็นเพศชาย 2 

เพศหญิง 8 คน 

อายุ 

กลุ่มตวัอยา่งจากกรณีการถูกหลอกลวงทาํการถูกหลอกลวงทาํธุรกรรมผา่นทางระบบดิจิทลัทั้งหมด 20 คน มี

อายรุะหวา่ง 31-74 ปี โดยมีอายเุฉล่ียท่ี 54 ปี อายนุอ้ยท่ีสุด 32 ปี และอายมุากท่ีสุด 74 ปี 

กลุ่มท่ีมูลค่าความเสียหายมากว่า 200,000 บาท ทั้งหมด 10 คน อายเุฉล่ีย 56 ปี อายนุอ้ยท่ีสุด 32 ปี และอายมุาก

ท่ีสุด 70 ปี 

กลุ่มท่ีมูลค่าความเสียหายนอ้ยกวา่ 200,000 บาท ข้ึนไป ทั้งหมด 10 คน อายเุฉล่ีย 54 ปี อายนุอ้ยท่ีสุด 31 ปี และ

อายมุากท่ีสุด 74 ปี 

ระดบัการศึกษา 

จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 20 คน พบวา่ระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ จาํนวน 10 คนคือระดบั

ปริญญาตรี รองลงมาคือระดบัตํ่ากวา่มธัยมศึกษาจาํนวน 3 คนและสูงกวา่ปริญญาตรี 3 คน 

กลุ่มท่ีมูลค่าความเสียหายมากว่า 200,000 บาท ทั้งหมด 10 คน พบวา่ส่วนใหญ่ จาํนวน 8 คน จบการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี รองลงมา 2 คน จบการศึกษาตรสูงกวา่ปริญญาตรี 
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กลุ่มท่ีมูลค่าความเสียหายนอ้ยกวา่ 200,000 บาท ทั้งหมด 10 คน พบวา่ส่วน ใหญ่จาํนวน 5 คน จบการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี รองลงมา 3 คน จบการศึกษาตํ่ากวา่มธัยม และ จาํนวน 1 คน จบการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี 

รายได้ 

จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 20 คน มีระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 29,000 บาท/เดือน รายได ้สูงสุด 120,000 บาท/เดือน 

รายไดต้ํ่าสุด 20,000 บาท/เดือน 

กลุ่มท่ีมูลค่าความเสียหายมากว่า 200,000 บาท ทั้งหมด 10 คน พบวา่มีรายได ้เฉล่ีย 17,750 บาท/เดือน รายได้

สูงสุด 33,000 บาท/เดือน และรายไดต้ํ่าสุด 6,000 บาท/เดือน 

กลุ่มท่ีมูลค่าความเสียหายนอ้ยกวา่ 200,000 บาท ทั้งหมด 10 คน พบวา่มีรายได ้เฉล่ีย 40,250 บาท/เดือน รายได้

สูงสุด 50,000 บาท/เดือน และรายไดต้ํ่าสุด 12,000 บาท/เดือน 

อาชีพ 

จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 20 คน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ จาํนวน 5 คน รองลงมาคือทาํ

ธุรกิจ จาํนวน 4 คน พนกังานเอกชน จาํนวน 5 คน เกษียณอายรุาชการ จาํนวน 6 คน 

กลุ่มท่ีมูลค่าความเสียหายมากว่า 200,000 บาท ทั้งหมด 10 คน พบวา่ประกอบ อาชีพพนกังานเอกชน 4 คน 

รองลงมาคือรับราชการ 2 คน และ เกษียณอายรุาชการ 4 คน 

กลุ่มท่ีมูลค่าความเสียหายนอ้ยกวา่ 200,000 บาทข้ึนไป ทั้งหมด 10 คน พบวา่ประกอบ อาชีพทาํธุรกิจจาํนวน 4 

คนรองลงมารับราชการจาํนวน 3 คน พนกังานเอกชน 1 คน และเกษียณอายรุาชการ 2 คน 

สถานภาพ 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จาํนวน 11 คน และท่ีเหลือจาํนวน 9 คน 

สถานภาพโสด 

กลุ่มท่ีมูลค่าความเสียหายนอ้ยกวา่ 200,000 บาท ทั้งหมด 10 คน พบวา่มีสถานภาพ สมรส จาํนวน 6 คน และท่ี

เหลือจาํนวน 4 คน สถานภาพโสด 

กลุ่มท่ีมูลค่าความเสียหายนอ้ยกวา่ 200,000 บาท ทั้งหมด 10 คน พบวา่ สถานภาพสมรส จาํนวน 5 คน และท่ี

เหลือจาํนวน 5 คน สถานภาพโสด 
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สรุป 

 จากการเกบ็ขอ้มูล โดยการสมัภาษณ์ผูเ้สียหาย ทั้งหมด 20 คน สรุปจากการศึกษาสรุปไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งจาก

กรณีการหลอกลวงใหท้าํธุรกรรมผา่นระบบดิจิทลั เนน้เพศหญิงมากกวา่เพศชาย กล่าวคือเนน้เพศหญิง ร้อยละ 85 เพศ

ชายร้อยละ 15 กลุ่มท่ีมูลค่าความเสียหายตั้งแต่ 200,000 บาทข้ึนไป มีเพศหญิงร้อยละ 95 และเพศชายร้อยละ 5 โดยมีอายุ

ระหวา่ง 32-70 ปี อายเุฉล่ียเท่ากบั 57 ปี อายสูุงสุด 70 ปี อายตุ ํ่าสุด 32 ปี กลุ่มท่ีมูลค่าความเสียหายนอ้ยกวา่ 200,000บาท

มีอายรุะหวา่ง 32-74 ปี อายเุฉล่ีย 54 ปี อายสูุงสุด 74 ปี อายตุ ํ่าสุด 31 ปี ร้อยละ 50 จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี โดย

กลุ่มท่ีมูลค่าความเสียหายนอ้ยกวา่ 200,000 บาท จบการศึกษาระดบัปริญญาตริ ร้อยละ 25 และกลุ่มท่ีมูลค่าความ 

เสียหายตั้งแต่ 200,000 บาทข้ึนไป จบการศึกษาระดบัปริญญาตริ ร้อยละ 40 กลุ่มตวัอยา่งมีรายไดเ้ฉล่ีย 29,000 บาท/

เดือน โดยกลุ่มท่ีมูลค่าความเสียหายนอ้ยกวา่ 100,000 บาท มีรายไดเ้ฉล่ีย 17,750 บาท/เดือน และกลุ่มท่ีมูลค่าความ

เสียหายตั้งแต่ 200,000 บาทข้ึนไป มีรายไดเ้ฉล่ีย 40,250 บาท/เดือน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการคิดเป็นร้อย

ละ 25 โดยกลุ่มท่ีมูลค่าความ เสียหายนอ้ยกวา่ 200,000 บาท ส่วนใหญ่ร้อยละ 25 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั และกลุ่ม

ท่ีมูลค่าความเสียหายตั้งแต่ 200,000 บาทข้ึนไป ส่วนใหญ่ร้อยละ 25 เกษียณอายรุาชการ ดา้นสถานภาพทั้งกลุ่มท่ีมูลค่า

ความเสียหายนอ้ยกวา่ 200,000 บาท และกลุ่มท่ีมูลค่าความเสียหายตั้งแต่ 200,000 บาทข้ึนไป พบวา่ส่วนใหญ่ร้อยละ 55 

มีสถานภาพสมรส และร้อยละ 45 มีสถานภาพโสด 

สาํหรับผลการศึกษาการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม พบวา่ มีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีทฤษฎีปกตินิสยั (Routine 

Activity Theory) ของลอร์เรน โคเฮน และมาร์คสั เฟลสนั คือ ผูท่ี้ตกเป็นเหยือ่ของการหลอกลวงใหท้าํธุกรรมมีลกัษณะ

อ่อนแอทางชีวภาพ มีความประมาท ไม่คิดใหร้อบคอบก่อนท่ีจะตดัสินใจฝากเงินสดเขา้ไปยงับญัชีรับโอนหรือโอนเงิน 

และลกัษณะส่วนบุคคลของตวัเหยื่อเองท่ีมีความไวว้างใจและเช่ือคนง่าย จึงเป็นช่องทางท่ีทาํใหผู้ก้ระทาํผิดสามารถ

หลอกเหยื่อไดง่้าย ดว้ยการสร้างความเช่ือ ความศรัทธาใหเ้กิดข้ึนกบัเหยื่อ จนทาํใหเ้หยื่อหลงเช่ือตดัสินใจทาํธุรกรรม 

และตกเป็นเหยื่อในท่ีสุด  
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บทคดัย่อ 

     การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความน่าจะเป็นของอตัรารับซ้ือไฟฟ้าท่ีเหมาะสมในระบบ Feed-in Tariff 

สาํหรับโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเลก็มากจากเช้ือเพลิงขยะ (การจดัการแบบผสมผสาน) โดยศึกษา และรวบรวมขอ้มูล 

รวมถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจมีผลต่ออตัรารับซ้ือไฟฟ้า เน่ืองจากอตัรารับซ้ือไฟฟ้า    ในระบบ Feed-in Tariff 

เป็นมาตรการท่ีภาครัฐใชเ้พ่ือสนบัสนุน และสร้างแรงจูงใจใหเ้อกชนร่วมลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย การ

วิจัยน้ีวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ชนิดข้อมูลเป็นรูปแบบข้อมูล

ภาคตดัขวาง (Cross-Sectional data) ขอ้มูลท่ีนาํมาวิเคราะห์รวบรวมจากโรงไฟฟ้าขนาดเลก็มากจากเช้ือเพลิงขยะ และใช้

ข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงาน องค์กรท่ีเก่ียวข้องในด้านพลังงาน ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ 

สํานกังานคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน สํานกังานนโยบายและแผนพลงังาน กรมพฒันาพลงังานทดแทนและ

อนุรักษพ์ลงังาน กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ และกระทรวงพลงังาน  

     ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่ออตัรารับซ้ือไฟฟ้าในระบบ Feed-in Tariff (FiT)  ไดแ้ก่ เงินลงทุนระบบ  ท่ีระดบั

นยัสาํคญั ร้อยละ 99 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัรารับซ้ือไฟฟ้าในระบบ Feed-in Tariff (FiT) ในขณะท่ี

สัดส่วนหน้ีสินต่อทุน ค่าความส้ินเปลืองเช้ือเพลิง ค่าดาํเนินการและบาํรุงรักษามีผลต่ออตัรา  รับซ้ือไฟฟ้าท่ีระดบั

นัยสําคัญ ร้อยละ 99 และมูลค่าซากของทรัพย์สินถาวร รวมถึงค่ากําจัดขยะ ท่ีระดับนัยสําคัญร้อยละ 95 ซ่ึงมี

ความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัรารับซ้ือไฟฟ้าในระบบ Feed-in Tariff (FiT)  

 

คาํสาํคัญ: อัตรารับซ้ือไฟฟ้าในระบบ Feed-in Tariff, การจัดการแบบผสมผสาน,โรงไฟฟ้าขนาดเลก็มาก 

------------------------------------------------  
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการเงินประยกุต ์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
2อาจารยป์ระจาํ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
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Abstract 

The purpose of this research is to study the probability of appropriate purchase prices of electricity under the 

Feed-in Tariff (FiT) scheme for Very Small Power Producer (VSPP) projects using municipal solid waste (MSW) as 

fuel (Integrated Management) by studying and collecting data, including relevant factors which may affect the power 

purchase prices, as the power purchase prices in the form of FiT is a measure that the government uses to support and 

create incentives for private investors to co-invest in power projects using MSW as fuel.  This research analyzes data 

using the multiple linear regression.  The data types are cross-sectional data collected from VSPP power plants using 

MSW as fuel as well as secondary data from agencies and organizations involved in the energy sector, such as the 

National Energy Policy Council, the Energy Regulatory Commission, the Energy Policy and Planning Office, the 

Department of Alternative Energy Development and Efficiency, the Department of Mineral Fuels and the Ministry of 

Energy. 

The research outcome reveals that factors that affect the FiT rates include: the investment in the power 

generation system which accounts for a significant level of 99 percent and which has a positive correlation with the FiT 

rates; whereas the debt-to-equity ratio, fuel cost, operation and maintenance cost affect the FiT rates at a significant 

level of 99 percent; and the scrap value of fixed assets, including the waste disposal cost, affect the FiT rates at a 

significant level of 95 percent and has a negative correlation with the FiT rates. 

 

Key Words: Feed-in Tariff (FiT) rates, Integrated Management, Very Small Power Producer 
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1.บทนํา 

     นโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนของภาครัฐโดยกระทรวงพลงังานไดมุ่้งเนน้ไปท่ีการแกไ้ข

ปัญหาสงัคม ไดแ้ก่ ปัญหาขยะชุมชน และผลผลิตท่ีเหลือใชท้างการเกษตร และจากนโยบายการส่งเสริมดงักล่าวเป็นผล

ให้ภาครัฐมีการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ชีวมวล และก๊าซชีวภาพเป็นหลกั โดยคณะกรรมมาธิการ

ขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศดา้นพลงังานไดก้าํหนดแนวทางการส่งเสริมในการนาํขยะมูลฝอยไปเป็นเช้ือเพลิง เพ่ือผลิต

ไฟฟ้า ทั้งน้ี ในระยะเร่ิมตน้ภาครัฐไดอ้อกนโยบายเพ่ือสนบัสนุน และส่งเสริมการกาํจดัขยะมูลฝอย โดยใชม้าตรการทาง

การเงินเพ่ือจูงใจการรับซ้ือไฟฟ้าจากภาคเอกชนในรูปแบบ (Adder) และปรับเปล่ียนเป็นอตัรารับซ้ือไฟฟ้าจากพลงังาน

หมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT)  

     จากมาตรการทางการเงินท่ีเป็นแรงจูงใจใหก้บันกัลงทุนสาํหรับโครงการตามนโยบายของรัฐบาล เช่น ขยะ ส่งผลให้

มีนักลงทุนจาํนวนมากสนใจท่ีจะลงทุนในโครงการกาํจดัขยะมูลฝอยเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า ซ่ึงการดาํเนินการของ       

นักลงทุนท่ีสนใจในลาํดับแรกนั้น จาํเป็นต้องศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการท่ีจะทาํการประเมินต้นทุนของ

โครงการ และผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากการดาํเนินโครงการ ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงสนใจ และมุ่งมัน่ท่ีจะศึกษาความน่า      

จะเป็นของอตัรารับซ้ือไฟฟ้าในระบบ Feed-in Tariff (FiT) สาํหรับโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเลก็มากจากเช้ือเพลิงขยะ 

(การจดัการแบบผสมผสาน) โดยดูความสัมพนัธ์ของปัจจยัในดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุน หรือรายไดข้องโครงการ

ท่ีตอ้งนาํมาพิจารณาเพ่ิมเติมท่ีอาจมีผลกระทบต่ออตัรารับซ้ือไฟฟ้าในระบบ FiT สําหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจาก

พลงังานหมุนเวียนขนาดเลก็มากจากเช้ือเพลิงขยะ (การจดัการแบบผสมผสาน) 

     การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี มีขอบเขตการศึกษาความเป็นมาของมาตรการรับซ้ือไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) สาํหรับ

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนขนาดเล็กมากจากเช้ือเพลิงขยะ (การจดัการแบบผสมผสาน) โดยอา้งอิง

มาตรการรับซ้ือไฟฟ้ารูปแบบ FiT ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ คร้ังท่ี 2/2557 (คร้ังท่ี 147) เม่ือวนัท่ี 

15 ธนัวาคม 2557 และอา้งอิงประกาศคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน เร่ือง สูตรการคาํนวณอตัราการรับซ้ือไฟฟ้า 

Feed-in Tariff ในส่วนผนัแปร (FiTv) สําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และอัตรา FiTv 2561 ทั้ งน้ี 

การศึกษาในคร้ังน้ีไม่ไดศึ้กษาในเทคนิคดา้นวิศวกรรมต่าง ๆ ดา้นเคร่ืองจกัรของโรงไฟฟ้า แต่เป็นการศึกษาโครงสร้าง 

และสร้างแบบจาํลองสมการทางการเงินเพ่ือคน้หาตวัแปร หรือปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่ออตัรารับซ้ือไฟฟ้า 

เพ่ือใหอ้ตัรารับซ้ือไฟฟ้าสะทอ้นอตัราท่ีแทจ้ริง เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย และเกิดประโยชนต่์อผูใ้ชไ้ฟฟ้าสูงสุด 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

     ใชก้ารวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยไฟฟ้าปรับเฉล่ีย (levelized cost of electricity, LCOE) การวิเคราะห์

ทางการเงิน (Cashflow Analysis) การวิเคราะห์ความอ่อนไหว และแนวคิดการกาํหนดอตัรารับซ้ือไฟฟ้าในรูปแบบ 

Feed-in Tariff  (FiT) รวมถึงการวิเคราะห์ขอ้มูลจากอตัราส่วนผลประโยชนต่์อตน้ทุน  
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2.2 วรรณกรรมและงานวิจยัที่เกีย่วข้อง 

      วิศรุต ยงบรรเจิด (2558) ไดศึ้กษาการกาํหนดราคารับซ้ือไฟฟ้าของผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กท่ีใชเ้ช้ือเพลิงชีวมวล โดย

จดัทาํแบบจาํลองในการคิดราคารับซ้ือไฟฟ้าท่ีเหมาะสมสําหรับผูผ้ลิต SPP ท่ีใช้มาตรการรับซ้ือไฟฟ้าแบบ Adder          

ท่ีตอ้งการเปล่ียนสัญญารับซ้ือไฟฟ้าเป็น FiT ซ่ึงแบบจาํลองท่ีจดัทาํข้ึนนั้นต้องการหาราคาส่วนท่ีผูผ้ลิต SPP ท่ีใช้

มาตรการรับซ้ือไฟฟ้าแบบ Adder เดิมไดรั้บเกินไป โดยเปรียบเทียบกบัราคารับซ้ือไฟฟ้าในแบบ FiT เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึง

ช่วงของราคารับซ้ือไฟฟ้าท่ีเหมาะสม โดยผลการศึกษา พบว่าราคารับซ้ือไฟฟ้าท่ี คาํนวณออกมาไดอ้ยู่ในช่วง 3.9714 

บาท/หน่วย ถึง 4.0292 บาท/หน่วย จึงเลือกใชร้าคาท่ีเหมาะสมเท่ากบั ราคา 4.00 บาท/หน่วย ซ่ึงเป็นราคารับซ้ือไฟฟ้า

ของผูผ้ลิต SPP ท่ีเปล่ียนมาใชม้าตรการรับซ้ือไฟฟ้าแบบ FiT 

      สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คณะพลังงาน ส่ิงแวดล้อมและวัสดุ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวทิยาลยับูรพา (2557) ไดศึ้กษา Feed-in Tariffs 

ท่ีเหมาะสมสําหรับการรับซ้ือไฟฟ้า จากพลงังานหมุนเวียนและการศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ โดยวิธี Energy 

Input-output Analysis (Appropriate Feed-in Tariffs and Macroeconomic Impact by Energy Input-Output Analysis) การ

วิจยัไดจ้ากการหาตน้ทุนการผลิตไฟฟ้า และ FiT ของการผลิตไฟฟ้าจากเทคโนโลยีพลงังานหมุนเวียน 4 ประเภท คือ 

พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar PV) พลังงานลม ชีวมวล และพลังนํ้ า  ขนาดเล็กแบบต้นทุนตํ่ าสุด (Optimization)                   

ผลการศึกษา FiT พบว่า ค่า FiT จะมีค่าลดลงเม่ือโรงไฟฟ้ามีขนาดกาํลงัการผลิตท่ีสูงข้ึน สาํหรับค่า FiT ของเทคโนโลยี

พลงังานแสงอาทิตย ์และพลงังานลมมีแนวโนม้ลดลงอนัเน่ืองมาจากแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์และเทคโนโลยีพลงังานลมมี

ตน้ทุนท่ีลดลด ในขณะท่ีค่า FiT ของพลงังานนํ้าขนาดเลก็ และพลงังานชีวมวลมีแนวโนม้ท่ีสูงข้ึนจากตน้ทุนเพ่ิมข้ึนของ

เช้ือเพลิงชีวมวล ค่าขนส่ง ค่าแรงงาน ค่านํ้ามนั และค่าเกบ็เก่ียวชีวมวล รวมทั้งตน้ทุนการสร้างโรงไฟฟ้าของพลงังานนํ้า 

และชีวมวลมีแนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี ยงัไดศึ้กษาน้ีผลกระทบของค่า Ft ระหวา่งการรับซ้ือแบบ Adder และ FiT 

พบว่าการรับซ้ือราคาแบบ FiT เป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดของประเทศไทยโดยจะใชเ้งินอุดหนุนนอ้ยกว่า และทาํให้ค่า Ft 

เพ่ิมข้ึนนอ้ยกวา่การรับซ้ือราคา แบบ Adder  

กฤตินันท์ จํานงค์เดช (2557) ได้ศึกษาส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้าท่ีเหมาะสม กรณีโครงการรับซ้ือไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา การส่งเสริมใหเ้กิดพลงังานทดแทน รัฐไดใ้หก้ารสนบัสนุนในรูปแบบของส่วนเพ่ิมราคา

รับซ้ือแก่พลงังานทดแทน และจากการสนบัสนุนส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือพลงังานทดแทนน้ี ไดส่้งผลกระทบต่อตน้ทุนการ

ผลิตไฟฟ้าในภาพรวม ในส่วนของค่าไฟฟ้าผนัแปรอตัโนมติั (Ft) ซ่ึงทาํใหป้ระชาชนผูใ้ชไ้ฟฟ้าตอ้งรับภาระจ่ายค่าไฟฟ้า

สูงข้ึน  

ธนาพล ตันติสัตยกุล (2558) ประเมินมาตรการสนบัสนุนทางการเงินสาํหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์น

หลงัคาท่ีพกัอาศยัในประเทศไทย สาํหรับภาคครัวเรือนขนาดไม่เกิน 10 kW ติดตั้ง Solar PV rooftop ชนิดโพลีคริสตนั 

โดยในการศึกษาไดวิ้เคราะห์โครงสร้างตน้ทุนระบบ วิเคราะห์ตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วย และประเมินมาตรการ

สนับสนุนทางการเงิน จากผลการศึกษา พบว่า การติดตั้ ง Solar PV rooftop สําหรับท่ีพกัอาศัยของภาคครัวเรือน              
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มีแนวโนม้ท่ีจะไม่ไดรั้บผลตอบแทนท่ีคุม้ค่า IRR = 6.3% โดยกาํหนดอตัราผลตอบแทนท่ียอมรับได ้เท่ากบั 7% ตน้ทุน

ระบบต่อกาํลงัการผลิตติดตั้งจะมีความคุม้ค่าตอ้งไม่เกิน 71 บาท/W  อย่างไรก็ตาม การเพ่ิมมาตรการสนบัสนุนทาง

การเงิน FiT มีผลต่อค่า Ft ท่ีผูใ้ชไ้ฟฟ้าตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน จึงไดเ้สนอเป็นมาตรการเพ่ิมเติม คือ 1. การยกเวน้ภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาจากการขายไฟฟ้าท่ีผลิตจากพลงังานแสงอาทิตยใ์น 8 ปีแรก มาตรการท่ี 2 คือ จดัหาแหล่งเงินทุนดอกเบ้ีย

ตํ่าสาํหรับประชาชนทัว่ไป กาํหนดวงเงินสินเช่ือจาํนวน 50% ของเงินลงทุนเร่ิมตน้ทั้งหมด หรืออตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน 

เท่ากบั 1   มีระยะเวลาผ่อนชาํระคืน 7 ปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 4% มาตรการน้ีจะช่วยเพ่ิมผลตอบแทนของ    ผูล้งทุนหรือ    

ผูติ้ดตั้งใหมี้ความคุม้ค่าเพ่ิมข้ึน 

 ธีรยุทธ์ หวงัศรีนภาวงศ์ (2556) ไดศึ้กษาความเป็นไปไดท้างการเงิน และเศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยชุมชน 

กรณีศึกษา : สถานีขนถ่ายมูลฝอยหนองแขม กรุงเทพมหานคร ขนาดไม่เกิน 10 เมกะวตัต ์และมีอายุโครงการ 20 ปี 

ระบบเตาเผาไม่ตํ่ากว่า 500 ตนัต่อวนั ผลการวิเคราะห์โครงการ พบว่า มีความเหมาะสมในการลงทุนของโครงการ

โรงไฟฟ้าขยะ จากการวิเคราะห์โครงการทางการเงิน รวมถึงการวิเคราะห์ความอ่อนไหว ไดข้อ้สรุปทั้งในเร่ืองมูลค่า

ปัจจุบนัของผลประโยชน์สุทธิ (NPV) มีค่าเป็นบวก อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) มีค่าสูงกว่าอตัราส่วนลด 

ยกเวน้กรณีเดียว คือ กรณีอตัราการเผา 500 ตนัต่อวนั โดยมีตน้ทุนเพ่ิมข้ึน 30% จะไดอ้ตัราผลตอบแทนภายในตํ่ากว่า

อตัราส่วนลด และการวิเคราะห์อตัราส่วนของผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (BRC) ทุกกรณีไม่ตํ่ากว่า 1 แสดงว่าโครงการ       

มีความเหมาะสมต่อการลงทุนในสภาวะปัจจุบนั  

ดวงตา สราญรมย์ (2560) การประเมินความคุม้ค่าในการลงทุนโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานจากขยะ กรณีศึกษา 

เทศบาลนครนนทบุรี โดยผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ พบวา่ มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิมากกวา่ศูนย ์อตัราผลตอบแทน

ภายในโครงการ (INTERNAL RATE OF RETURN : IRR) เท่ากบั 25.33 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงมีค่ามากกวา่ อตัราคิดลด คือ 10 

เปอร์เซ็นต ์รวมถึงมีระยะเวลาคืนทุน (Discounted Payback Period: DPB) เท่ากบั 5 ปี 2 เดือน รวมเวลาคืนทุนแลว้นอ้ย

กวา่อายโุครงการ แสดงวา่โครงการน้ีน่าลงทุน    

จากวรรณกรรม และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า งานวิจยัดงักล่าวขา้งตน้เป็นการศึกษาเก่ียวกบัมาตรการสนบัสนุน

ทางการเงิน การกาํหนดอตัราการรับซ้ือไฟฟ้าของพลงังานหมุนเวียนประเภทต่าง ๆ รวมถึงการประเมินความเป็นไปได้

ของโครงการโรงไฟฟ้าจากพลงังาน มีการนาํขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิมาใชใ้นการ

คาํนวณผ่านเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ และการเงิน แต่อย่างไรก็ตามงานวิจยัดงักล่าวยงัไม่มีการศึกษาเก่ียวกับการ

มาตรการสนบัสนุนทางการเงิน หรืออตัราการรับซ้ือไฟฟ้า การศึกษาความเป็นไปไดข้องราคารับซ้ือจากพลงังานขยะ 

เน่ืองจากพลงังานขยะเป็นพลงังานหมุนเวียนประเภทหน่ึงท่ีภาครัฐไดใ้หค้วามสาํคญั และเร่งแกไ้ขปัญหา จึงเป็นเหตุผล

ให้ผูศึ้กษาสนใจท่ีจะศึกษาในคร้ังน้ี และจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีกล่าวมาทั้งหมดนั้น ผูศึ้กษาจะนาํแนวทาง          

มาประยุกต์ใช ้และจะเพ่ิมปัจจยัในดา้นอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมเพ่ือประเมินว่ามีผลกระทบต่ออตัราการรับซ้ือไฟฟ้าหรือไม่ 

อยา่งไร และจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีกล่าวมาทั้งหมดนั้น ผูศึ้กษาจะนาํแนวทางมาประยกุตใ์ชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี    
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3.วธีิการวจิัย 

     การวิจยัคร้ังน้ีใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ชนิดขอ้มูลเป็นขอ้มูลภาคตดัขวาง 

(Cross-Sectional data) เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ (Independent Variable) กบัตวัแปรตาม (Dependent 

Variable) เป็นการวิเคราะห์เพ่ือหาความสัมพนัธ์หรือทาํนาย หรือพยากรณ์ตวัแปรตาม (Y) หน่ึงตวัจากกลุ่มตวัแปร

อิสระ (X) หลายตวันั้น โดยกาํหนดสมมติฐานการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตาม และตวัแปรอิสระท่ีระดบั

ความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 โดยใช้การทดสอบทางสถิติ F-test เพ่ือตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่าง ตวัแปรตามและ        

ตวัแปรอิสระทุกตวัในสมการท่ีไดด้งัน้ี  

H0  :  βI =  0 ตวัแปรอิสระตวัท่ี i ไม่มีผลต่อตวัแปรตาม (ไม่สามารถใชพ้ยากรณ์ตวัแปรตามได ้  

H1  :  βI  ≠ 0 ตวัแปรอิสระตวัท่ี i มีผลต่อตวัแปรตาม (สามารถใชพ้ยากรณ์ตวัแปรตามได)้ จากนั้นใชก้ารทดสอบทาง 

สถิติ F-test เพ่ือตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหวา่ง ตวัแปรตามและตวัแปรอิสระทุกตวัในสมการท่ีได ้ 

     โดยใช้การทดสอบทางสถิติ F-test เพ่ือตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระทุกตัว             

ในสมการท่ีได ้โดยมีสมมติฐานในการทดลอง ดงัน้ี 

Ho : ไม่มีตวัแปรอิสระใดมีผลต่อการเปล่ียนแปลงอตัราการรับซ้ือไฟฟ้า  

Hi  : มีตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวั มีผลต่อการเปล่ียนแปลงอตัราการรับซ้ือไฟฟ้า  

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

     จากนั้นจะทาํการทดสอบปัญหาต่าง ๆ ไดแ้ก่ การทดสอบความน่ิงของขอ้มูล (Unit root test) การทดสอบปัญหา

ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ Multicollinearity การทดสอบปัญหาค่าความแปรปรวนไม่คงท่ี Heteroscedasticity 

และทดสอบปัญหาค่าความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) โดยมีกรอบแนวการวิจยัตามภาพท่ี 1 ดงัน้ี  

 

ตัวแปรอสิระ เพ่ือทดสอบการคาํนวณอัตรารับซ้ือไฟฟ้า FiT 

ตวัแปร ประกอบดว้ย 

- กาํลงัการผลิตติดตั้ง                     - เงินลงทุนระบบ  

- ค่าดาํเนินการและบาํรุงรักษา       - ค่าตวัประกอบโรงไฟฟ่า 

- ค่าความส้ินเปลืองเช้ือเพลิง         - ค่าเช้ือเพลิง 

- สดัส่วนหน้ีสินต่อทุน                  - อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้

- ระยะเวลาใชคื้นเงินกู ้                  - อตัราภาษีเงินได ้

- ระยะเวลาสนนัสนุนโครงการ 

ตัวแปรอสิระเพิม่เติม เพ่ือทดสอบการคาํนวณอตัรารับซ้ือไฟฟ้า FiT                

ตวัแปรเพ่ิมเติม ประกอบดว้ย 

o ค่ากาํจดัขยะ (Tipping Fee) 

o มูลค่าซากของเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ต่าง ๆ (SCRAP) 

  

 

 

อตัรารับซ้ือไฟฟ้าใน

ระบบ Feed-in Tariff 

(ตัวแปรตาม) 

 

ภาพที ่1  กรอบแนวคิดการวจิยั, โดยผูว้จิยั 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

     ผลการศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) จะตอ้งมีการ

ทดสอบความเหมาะสมของขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ซ่ึงไดท้าํการทดสอบขอ้มูลดงัต่อไปน้ี    

     4.1 การตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) ไม่พบปัญหาคู่ตัวแปรอิสระ              

มีความสมัพนัธ์กนั เน่ืองจากค่า VIF > 10 รายละเอียดขอ้มูลตามตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1  ผลการทดสอบปัญหาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ 

 

 DE INSTAL INVES NETHR OM SCRAP TIP PRICEFIT 

DE 1        

INSTAL 1.5727 1       

INVES 1.1552 2.3551 1      

NETHR 1.0084 1.1534 1.0000 1     

OM 1.0251 1.0117 1.1680 1.0013 1    

SCRAP 1.1495 2.2112 1.6442 1.0001 1.1135 1   

TIP 1.0372 1.0100 1.0258 1.0111 1.1516 1.0222 1  

PRICEFIT 1.0094 1.1794 1.1497 1.2266 1.0056 1.1255 1.021196 1 

  

     4.2 การตรวจสอบปัญหาความน่ิงของขอ้มูลโดยวิธี Augmented Dickey-Fuller เพ่ือตรวจสอบปัญหา Unit Root กบั

ตวัแปรท่ีทาํการศึกษา พบว่า ขอ้มูลส่วนใหญ่มีลกัษณะไม่น่ิงของขอ้มูล (Nonstationary) เป็นผลทาํให้ตอ้งใส่ค่า 1 St 

Difference และค่า 2 nd Difference ของตวัแปรอิสระท่ีพบปัญหา ทาํให้สามารถแกปั้ญหาดงักล่าวได ้ดงันั้น ตวัแปร

อิสระท่ีนาํมาวิเคราะห์ทุกตวัไม่ติดปัญหา Unit Root ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ขอ้มูลมีความน่ิง (Stationary) นัน่หมายถึง ขอ้มูล

ภาคตดัขวาง (Cross-Sectional data) ท่ีนาํมาทดสอบนั้นอยูใ่นภาวะสมดุลเชิงสถิติ  

     4.3 การการตรวจสอบปัญหาค่าความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) เน่ืองจากการวิเคราะห์ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็น

รูปแบบวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ชนิดขอ้มูลเป็นขอ้มูลภาคตดัขวาง (Cross-Sectional 

data) เป็นขอ้มูล ณ ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ดงันั้น ไม่มีปัญหาค่าความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) จึงไม่จาํเป็นตอ้ง

ทดสอบปัญหาดงักล่าว 

     4.4 การตรวจสอบปัญหาค่าความแปรปรวนของแต่ละช่วงเวลาไม่คงท่ี ไม่เท่ากนั (Heteroscedasticity) ค่าท่ีทดสอบ

นั้นไดเ้ท่ากบั 0.7071 > 0.05 แสดงวา่ไม่พบปัญหา Heteroscedasticity ตามตารางท่ี 2 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 1333



ตารางที่ 2  ผลการตรวจสอบปัญหาค่าความแปรปรวน (Heteroscedasticity) 

 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

F-statistic 0.492178 Prob. F(9,8) 0.8205 

Obs*R-squared 4.612367 Prob. Chi-Square (9) 0.7071 

Scaled expianined SS 1.188586 Prob. Chi-Square (9) 0.9912 

  

     4.5 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ สามารถสรุปผลไดต้ามตารางท่ี 3 ดงัน้ี  

 

    ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ 

 

Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. 

C 16.71283 3.970188 4.209582 0.0018 

D(D(DE)) -23.94746 6.142047 -3.898937 ***0.0030 

D(INSTAL) 0.479127 0.355850 1.346429 0.2079 

D(INVES) 0.004171 0.001254 3.326738 ***0.0077 

NETHR -1013.166 240.1286 -4.219263 ***0.0018 

OM -0.036527 0.010969 -3.330170 ***0.0076 

D(D(SCRAP)) -0.29938 0.013325 -2.246654 **0.0485 

D(D(TIP)) -0.315651 0.127252 -2.480523 **0.0325 

R-squared 0.770849 Mean dependent var 0.006962 

Adjusted R-squared 0.610443 S.D. dependent var 1.388317 

F-statistic 4.805621 Durbin-Watson stat 1.234071 

Prob (F-statistic) 0.013130   

โดยท่ี *** แสดงถึงระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 

            ** แสดงถึงระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

(1) เงินลงทุนระบบ (INVES) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัอตัรารับซ้ือไฟฟ้าในระบบ FiT ณ ระดบันยัสาํคญั

ทางสถิติ 0.01 และสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีนโยบายภาครัฐไดค้าํนึงถึงเงินลงทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าตามขนาด

ของโรงไฟฟ้า และตามชนิดของเช้ือเพลิง รวมถึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสถาบนัเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
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มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ศูนยรั์งสิต คณะพลงังาน ส่ิงแวดลอ้มและวสัดุ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยับูรพา ท่ีไดศึ้กษา Feed-in Tariffs ท่ีเหมาะสมสําหรับการรับซ้ือไฟฟ้าจากพลงังาน

หมุนเวียนและการศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ โดยวิธี Energy Input-output Analysis (Appropriate Feed-in Tariffs 

and Macroeconomic Impact by Energy Input-Output Analysis) ไว ้เน่ืองจากค่า FiT ท่ีสูงข้ึนของพลงังานหมุนเวียน 

พลงังานชีวมวลเกิดจากตน้ทุนการสร้างโรงไฟฟ้าของแต่ละประเภท ค่าขนส่ง รวมถึงค่าแรงต่าง ๆ มีผลกระทบต่อ FiT  

(2) สัดส่วนหน้ีสินต่อทุน (DE) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับอตัราการรับซ้ือไฟฟ้าในระบบ FiT           

ณ ระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.01 เน่ืองจากสัดส่วนหน้ีสินต่อทุน แสดงถึงความเส่ียงทางการเงินของกิจการ ซ่ึงจะ

พิจารณาจากสัดส่วนหน้ีสินทั้งหมดเป็นก่ีเท่าเม่ือเปรียบเทียบกบัส่วนของเจา้ของ หากมีสัดส่วนหน้ีสินท่ีสูงแสดงว่า

กิจการจะมีความเส่ียงมาก ดงันั้นโอกาสท่ีจะกูเ้งินเพ่ิมเติมจากเจา้หน้ีเป็นไปไดน้อ้ยลง อตัราการรับซ้ือไฟฟ้าในระบบ 

FiT จึงไดค้าํนึงถึงสดัส่วนน้ี เพ่ือสะทอ้นอตัราค่าไฟฟ้าไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

(3) ค่าความส้ินเปลืองเช้ือเพลิง (NETHR) มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราการรับซ้ือไฟฟ้าในระบบ 

FiT ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีไดก้าํหนดไว ้เน่ืองจากกรณีของโรงไฟฟ้าอตัราการ

ใชค้วามร้อนยิ่งตํ่าจะยิ่งดี ทั้งน้ี ค่าความส้ินเปลือง เป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงอตัราการใช้จาํนวนเช้ือเพลิงในการผลิต

ไฟฟ้า 1 หน่วย ซ่ึงหากใชเ้ช้ือเพลิงตํ่านัน่หมายถึง โรงไฟฟ้านั้นมีประสิทธิภาพสูง การกาํหนดอตัรารับซ้ือไฟฟ้าจึงได้

คาํนึงถึงปัจจยัดา้นประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าไวด้ว้ย  

(4) ค่าดาํเนินการและบาํรุงรักษา (OM) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราการรับซ้ือไฟฟ้าในระบบ 

FiT ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 เน่ืองจากค่าดาํเนินการและบาํรุงรักษาเป็นค่าใชจ่้ายท่ีมีอตัราแตกต่างกนัของขนาด

โรงไฟฟ้า การกาํหนดอตัรารับซ้ือไฟฟ้าในระบบ FiT จึงคาํนึงถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารจดัการ

ดา้นการดาํเนินการ รวมถึงค่าบาํรุงรักษามีการวางแผนดา้นการบาํรุงรักษาอยา่งเหมาะสม และต่อเน่ือง เพ่ือใหโ้รงไฟฟ้า

สามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด แต่หากการกาํหนดอตัราค่าไฟฟ้าในระบบ FiT มิไดค้าํนึงถึงในเร่ืองน้ี 

อาจทาํใหอ้ตัราการรับซ้ือไฟฟ้านั้น มีทิศทางเดียวกนักบัการค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการ และค่าบาํรุงรักษา ซ่ึงมีผลต่อค่า

ไฟฟ้าท่ีเรียกเกบ็จากประชาชนในอตัราท่ีสูงตามไปดว้ย 

(5) มูลค่าซากของทรัพยสิ์นถาวร (SCRAP) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราการรับซ้ือไฟฟ้าใน

ระบบ FiT ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 เน่ืองจากมูลค่าซากของทรัพยสิ์นถาวรถือเป็นรายไดป้ระเภทหน่ึงซ่ึงกิจการ

โรงไฟฟ้าจะตอ้งประมาณการรายไดด้งักล่าว ณ วนัท่ีโรงไฟฟ้าหยุดดาํเนินการ หรือ ณ วนัท่ีทรัพยสิ์นถาวรต่าง ๆ 

หมดอายุการให้ประโยชน์ โดยทรัพยสิ์นต่าง ๆ สามารถขายเป็นเศษซากและก่อให้เกิดรายไดส่้วนหน่ึงให้แก่กิจการ

โรงไฟฟ้า ดงันั้น การกาํหนดอตัราการรับซ้ือไฟฟ้าในระบบ FiT จึงตอ้งคาํนึงถึงรายไดใ้นส่วนดงักล่าวดว้ย เพ่ือใหอ้ตัรา

รับซ้ือไฟฟ้าในระบบ FiT สะทอ้นอตัราท่ีแทจ้ริงเพ่ิมมากข้ึน 

(6) ค่ากาํจดัขยะ (TIP) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกันขา้มกบัอตัราการรับซ้ือไฟฟ้าในระบบ FiT ณ ระดบั

นยัสําคญัทางสถิติ 0.05 เน่ืองจากค่ากาํจดัขยะถือเป็นรายไดป้ระเภทหน่ึงของโรงไฟฟ้าท่ีจะไดรั้บ และค่ากาํจดัขยะ 

(Tipping Fee) น้ี องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในแต่ละพ้ืนท่ีจดัเก็บจากประชาชนในแต่ละพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ ดงันั้น 
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หากการกาํหนดอตัราค่าไฟฟ้าไม่ไดค้าํนึงถึงรายไดค่้ากาํจดัขยะท่ีโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งไดรั้บแลว้ อตัราการรับซ้ือไฟฟ้า

ในระบบ FiT จะมีอตัราท่ีสูงเกินความเป็นจริง ซ่ึงมีผลต่อค่าไฟฟ้าท่ีเรียกเก็บจากประชาชนในอตัราท่ีสูงตามไปดว้ย 

ในขณะท่ีประชาชนตอ้งรับภาระค่ากาํจดัขยะอีกทอดหน่ึงท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัเกบ็อีกทางหน่ึงดว้ย 

(7) กาํลงัผลิตติดตั้ง (INSTAL) ไม่มีความสมัพนัธ์กบัอตัราการรับซ้ือไฟฟ้า Feed-in Tariff (FiT) ณ ระดบันยัสาํคญั

ทางสถิติ 0.01 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีไดก้าํหนดไว ้อนัเน่ืองมากจากการกาํหนดนโยบายของอตัราการรับซ้ือ

ไฟฟ้าในระบบ FiT ไดมี้การคาํนึงถึงกาํลงัผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้า และขนาดของโรงไฟฟ้า รวมถึงประเภทเช้ือเพลิง    

ท่ีใชผ้ลิตกระแสไฟฟ้า แต่อย่างไรก็ตามแมจ้ะไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ แต่ค่าสัมประสิทธ์ิเป็นไปในทิศทางเดียวกนัตาม

สมมติฐานท่ีได้กําหนดไว ้ แต่ท่ีทําให้ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติอาจเกิดจากกําลังการผลิตติดตั้ งเป็นค่าท่ีแสดงถึง

ความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าสูงสุดของโรงไฟฟ้านั้น ๆ ท่ีจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ แต่ไม่ใช่ค่า               

ท่ีสะทอ้นถึงกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ริง ดงันั้น กาํลงัผลิตติดตั้ง (INSTAL) จึงไม่มีผลกระทบต่ออตัราการรับซ้ือไฟฟ้า      

ในระบบ Feed-in Tariff (FiT) 

  

5. สรุปผลการศึกษา 

     ผลการศึกษาดว้ยสมการถดถอยพหุคูณสามารถสรุปผล และสมมติฐานท่ีตั้งไวไ้ด ้รายละเอียดตามตารางท่ี 4 ดงัน้ี 

 

ตารางที่ 4  สรุปผลการศึกษาดว้ยสมการถดถอยพหุคูณ และสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

 

ตวัแปรอิสระ ค่าสมัประสิทธ์ิ สมมุติฐาน 
ผลการศึกษา 

ณ ระดบันยัสาํคญั 0.01 

ผลการศึกษา 

ณ ระดบันยัสาํคญั 0.05 

C 16.71283    

D(D(DE)) -23.94746 - ✓  

D(INSTAL) 0.479127 +   

D(INVES) 0.004171 + ✓  

NETHR -1013.166 - ✓  

OM -0.036527 - ✓  

D(D(SCRAP)) -0.29938 - 
 

✓ 

D(D(TIP)) -0.315651 - 
 

✓ 

 Prob (F-statistic) = 0.01313 (sig0.01)  

 R-squared = 0.770849  

 Adjusted R-squared = 0.610443  

 Durbin – Watson = 1.234071  
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     สรุปผลการวิจยั พบว่าตวัแปรอิสระเงินลงทุนระบบ (INVES) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัรา

การรับซ้ือไฟฟ้าในรูปแบบ FiT (PRICEFIT) ในขณะท่ีสัดส่วนหน้ีสินต่อทุน ค่าความส้ินเปลืองเช้ือเพลิง (NETHR)       

ค่าดาํเนินการและบาํรุงรักษา (OM) ค่ากาํจดัขยะ (TIP) และมูลค่าซากของเคร่ืองจกัร (SCRAP) มีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราการรับซ้ือไฟฟ้าในระบบ FiT (PRICEFIT) ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีไดต้ั้งเอาไว ้ยกเวน้

กาํลงัการผลิตติดตั้ง (INSTAL) พบวา่ไม่มีความสมัพนัธ์กบัอตัราการรับซ้ือไฟฟ้าในระบบ FiT (PRICEFIT)  

 

ข้อเสนอแนะ 

     การวิจยัในคร้ังน้ีไดเ้พ่ิมเติมตวัแปรจาํนวน 2 ตวัแปรไดแ้ก่ ค่ากาํจดัขยะ (Tipping Fee) และมูลค่าซากของเคร่ืองจกัร 

และอุปกรณ์ (SCRAP) เพ่ิมเติม โดยผลการวิเคราะห์พบว่า ทั้ง 2 ตวัแปรมีความสัมพนัธ์ต่ออตัรารับซ้ือไฟฟ้าในระบบ 

Feed-in Tariff (FiT) ซ่ึงควรนาํตวัแปรดงักล่าวมาเป็นองคป์ระกอบในพิจารณากาํหนดอตัรารับซ้ือไฟฟ้าในระบบ Feed-

in Tariff (FiT) สาํหรับโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเลก็มากจากเช้ือเพลิงขยะ (การจดัการแบบผสมผสาน) เพ่ือใหอ้ตัรารับ

ซ้ือไฟฟ้าสะทอ้นมูลค่าท่ีแทจ้ริง นอกจากน้ี การวิจยัในคร้ังน้ีไดใ้หค้วามสาํคญักบัสมมติฐานหลกัในการคาํนวณอตัรา

รับซ้ือไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ท่ีกาํหนดโดยหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงไดท้าํการวิเคราะห์ และทดสอบ พบว่า

ตวัแปรดา้นกาํลงัผลิตติดตั้ง ไม่มีความสมัพนัธ์กบัอตัราการรับซ้ือไฟฟ้าในระบบ Feed-in Tariff (FiT) ซ่ึงอาจสนันิษฐาน

ไดว้า่เกิดจากกาํลงัการผลิตติดตั้งเป็นค่าท่ีแสดงถึงความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าสูงสุดของโรงไฟฟ้านั้น ๆ ท่ีจะ

สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได ้แต่ไม่ใช่ค่าท่ีสะทอ้นถึงกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ริง ในขณะท่ีตวัแปรบางตวัไม่สามารถ

วิเคราะห์ขอ้มูลได ้เช่น ค่าตวัประกอบโรงไฟฟ้า ค่าเช้ือเพลิง อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ระยะเวลาใชคื้นเงินกู ้อตัราภาษีเงินได ้

รวมถึงระยะเวลาในการสนบัสนุนโครงการ เน่ืองจากสมมติฐานท่ีกาํหนดไวเ้ป็นค่าคงท่ี ไม่สามารถทดสอบตวัแปร

ดงักล่าวได ้จึงไม่สามารถสรุปผลไดว้่าตวัแปรนั้น ๆ มีความสัมพนัธ์ต่ออตัราการรับซ้ือไฟฟ้าในระบบ Feed-in Tariff 

(FiT) หรือไม่ ดังนั้น ข้อสมมติฐานท่ีกําหนดโดยหน่วยงานภาครัฐนั้น อาจจําเป็นต้องมีการทบทวนสมมติฐาน             

โดยกาํหนดระยะเวลาการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ ต่อเน่ือง และชดัเจน เพ่ือให้การกาํหนดอตัรารับซ้ือไฟฟ้าในระบบ 

Feed-in Tariff ซ่ึงถือเป็นมาตรการ และเคร่ืองมือท่ีสําคญัของภาครัฐในการสนบัสนุนเพ่ือให้ประเทศไทยมีพลงังาน

ไฟฟ้าท่ีมัง่คง ย ัง่ยืน อตัรารับซ้ือไฟฟ้าสะทอ้นตน้ทุนท่ีแทจ้ริง มีความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ตลอดจนไม่เป็นภาระของ

ประชาชนผูใ้ชไ้ฟฟ้า  
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บทคดัย่อ 

การศกึษาน้ี มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาพฤตกิรรม และระดบัความพงึพอใจของผูห้ญงิวยัทาํงาน ที่

มคีวามสมัพนัธต่์อความภกัด ีในการเลอืกซือ้เสือ้ผา้ผ่านช่องทาง  Facebook ในเขตกรงุเทพมหานคร

เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ กลุ่มตวัอยา่ง คอื ผูห้ญงิวยัทาํงานทีเ่คยซือ้เสือ้ผา้ผูห้ญงิวยัทาํงานผ่านช่องทาง 

Facebook  ในเขตกรงุเทพมหานคร เครือ่งมอืทีใ่ชค้อืแบบสอบถาม เกบ็ขอ้มลูโดยแจกแบบสอบถาม

ใหก้บัผูห้ญงิวยัทาํงานทีม่ปีระสบการณ์ซือ้สนิคา้ผ่านช่องทาง Facebook จาํนวน 384 ตวัอยา่งบรเิวณ

หา้งสรรพสนิคา้ 4 แห่ง คอื หา้งมาบุญครอง  หา้ง Esplanade รชัดา หา้ง Central ลาดพรา้ว และหา้ง 

Central พระราม 9 สถติทิีใ่ชว้เิคราะหข์อ้มลูคอื จาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและ 

Multiple Regression   

ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มอีาย ุ26 – 30 ปี ผูห้ญงิวยัทาํงานผ่านช่องทาง 

Facebook ในเขตกรงุเทพมหานคร มรีะดบัความพงึพอใจส่วนประสมการตลาดทุกดา้นในระดบัมาก แต่

ละดา้นมคี่าคะแนนเฉลีย่สงูสุดดงัน้ี ดา้นผลติภณัฑพ์อใจมาก เมือ่สนิคา้ดมีคีุณภาพ ไมช่าํรดุเสยีหาย  

ดา้นราคา พงึพอใจมากหากสนิคา้มหีลายราคาใหเ้ลอืกซือ้ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย พอใจระดบัมาก

ในกรณทีีเ่วลา เปิด-ปิด รา้นมคีวามเหมาะสม และดา้นส่งเสรมิการขาย มรีะดบัความพงึพอใจมาก เมือ่

ทางรา้นมกีารโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ  ดา้นการใหบ้รกิารส่วนบุคคล มรีะดบัความพงึพอใจ เมือ่Admin มี

ความเตม็ใจในการใหบ้รกิาร และดา้นการรกัษาความเป็นส่วนตวั พอใจระดบัมากหากรา้นคา้มกีารระบุ

ชดัเจนถงึความปลอดภยัในการเกบ็ขอ้มลูความลบัของลกูคา้ ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ความภกัดี

ทัง้ดา้นทศันคตแิละดา้นการกระทํามคีวามสมัพนัธก์บัต่อการซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ผูห้ญงิวยัทาํงานจากรา้นคา้

ผ่านช่องทาง Facebook ในเขตกรงุเทพมหานคร อยา่งมนีัยสาํคญั 

คาํสาํคญั: พฤตกิรรม ความพงึพอใจ  ความภกัด ี เสือ้ผา้ ผูห้ญงิวยัทาํงาน Facebook 
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ABSTRACT 

 The objectives of this study are to study the behavior and satisfaction level of 

working women consumer in clothes buying thru Facebook platform in Bangkok 

metropolis relate to consumer’s loyalty. The quantitative methods using  384 samples 

who are the working women in 4 Bangkok areas which are MBK , Esplanade Ratchada 

, Central Ladprao and Central Rama9 department store. The statistics were employed 

to analyze the data including percentage, mean, standard deviation and Multiple 

Regression. 

 The study results showed that the most respondents were aged between 26-30 

years, the level of satisfaction of marketing mixes were high. When considered in each 

question, it showed that the highest score were “product is good quality and no any 

defects, there are various price of each product for buying decision, the open and 

close time are suitability, to advertise via many media source, the admin page are 

willing to provide good service and the shop can identify about the security of consumer 

data process” And the hypothesis testing showed that the consumer loyalty in attitude 

and action part related to the working women clothes buying thru Facebook platform 

in Bangkok metropolis at significant level. 
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บทนํา 

จากรายงานการสาํรวจพฤตกิรรมผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตในประเทศไทย (สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทาง

อเิลก็ทรอนิกส ์องคก์ารมหาชน, 2560) พบว่าปัจจบุนั การใชง้านอนิเตอรเ์น็ตมคีวามแตกต่างจากอดตี

อยา่งสิน้เชงิ เหน็ไดจ้ากสถติทิีผ่่านมาของจาํนวนผูใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ตในประเทศไทย พบว่าในปี 2550 มี

จาํนวนผูใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ตเพยีง 9,320,126 คน แต่ในขณะเดยีวกนันัน้จาํนวนผูใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ต ปี 2559 มี

จาํนวนผูใ้ชเ้พิม่สงูขึน้เป็น 29,835,410 คน หรอืคดิเป็นอตัราการเตบิโตของผูใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ตสงูถงึรอ้ยละ 

220.1   ในดา้นระยะเวลาการใชง้าน พบว่า คนไทย มแีนวโน้มการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตเพิม่มากขึน้ จาก

ผลขอ้มลูระบุว่า 61.1% มกีารใชง้านอนิเทอรเ์น็ตเพิม่ขึน้จากเดมิ ถงึ 3 ชัว่โมงและในขณะเดยีวกนั 

30.8% ยงัคงใชอ้นิเทอรเ์น็ตโดยเฉลีย่ต่อวนัเท่าเดมิ ถา้เปรยีบเทยีบกบัปี 2560 ทีผ่่านมา แต่ส่วนทีใ่ช้

งานลดลงโดยเฉลีย่ 2 ชัว่โมง 24 นาทต่ีอวนั คดิเป็น 8.1% ของจาํนวนคนทีใ่ชง้านอนิเทอรเ์น็ตทัง้หมด   

     ดา้นพฤตกิรรมผูบ้รโิภค การซือ้สนิคา้ผ่านหน้ารา้นกบัการซือ้สนิคา้ออนไลน์ในดา้นยอดขาย  

ของบรษิทั กนัตาร ์เวริล์ดพาแนล (ไทยแลนด)์ จาํกดั หรอื KWP พบว่า ยอดขายคา้ปลกีผ่านหน้ารา้น

ลดลง ในขณะทีย่อดขายผ่านทางระบบออนไลน์มแีนวโน้มเพิม่ขึน้  ในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2560 ตลาด 

FMCG มกีารเตบิโตค่อนขา้งตํ่าเพยีง 1.0% เปรยีบเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2559 ทีผ่่านมาทีเ่ตบิโต 

2.4% และคาดว่าในปี 2561 น้ี อตัราการเตบิโตจะเท่ากบัปี 25600 คอืประมาณ 1.7% +/-  ซึง่ถอืว่าตํ่า

มาก ดว้ยเหตุผลดงักล่าว  การศกึษาน้ีมุง่ศกึษาพฤตกิรรม และ ระดบัความพงึพอใจของผูบ้รโิภค โดย

เน้นไปทีก่ลุ่มลกูคา้เพศหญงิ ว่ามพีฤตกิรรมเลอืกซือ้เสือ้ผา้เพื่อใชส้าํหรบัการทาํงานผ่านช่องทาง 

Facebook อย่างไร  และศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างพฤตกิรรมและระดบัความพงึพอใจ ทีม่ต่ีอความ

ภกัด ี
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2.ทบทวนวรรณกรรม 

 2.1 แนวคิด และ ทฤษฎี ท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

Michael Beer (1965 อา้งถงึใน สมหมาย เปียถนอม, 2551: 7)  ไดก้ล่าวถงึความพงึพอใจไว้

ว่า เป็นทศันคตคิวามนึกคดิของบุคคลใดบุคคลหน่ึงทีม่ผีลกระทบต่อสิง่ใดสิง่หน่ึงและมคีวามตอ้งการและ

มคีวามคาดหวงัในสิง่ใดสิง่หน่ึง เพราะเหตุน้ี จงึตอ้งมกีารกระทําบางสิง่บางอยา่งดว้ยวธิใีดวธิหีน่ึง เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการในสิง่ทีค่าดหวงัและเมือ่ไดร้บัสิง่ทีต่อ้งการตามทีค่าดหวงัไวแ้ลว้ บุคคลนัน้กจ็ะ

ไดร้บัความพงึพอใจ นัน้เอง  จติชนก ฤทธสิงิห ์ (2551: 42) กล่าวว่า ความพงึพอใจเป็นทศันคตแิละ

ความรูส้กึดา้นบวกในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึง ซึง่สามารถตอบสนองความตอ้งการใหต้รงกบัความคาดหวงัของ

บุคคลนัน้ๆ ทีจ่ะแสดงออกมาในรปูของความรูส้กึว่าชอบมากหรอืชอบน้อย พอใจมากหรอืพอใจน้อย ซึง่

จะส่งผลต่อสนิคา้และบรกิารหรอือาจจะส่งผลต่อความภกัดกีเ็ป็นได ้Kotler (2000 อา้งถงึใน นทัพงศ ์ตก

สยิานันท,์ 2548: 17) ไดก้ล่าวไวว้่า ระดบัความรูส้กึของผูบ้รโิภคเมือ่เปรยีบเทยีบกบัความคาดหวงั

หลงัจากทีผู่บ้รโิภคไดใ้ชบ้รกิาร วดัจาก ความพงึพอใจหลงัใชบ้รกิารของผูบ้รโิภคว่าใหร้ะดบัความพงึ

พอใจต่อสนิคา้และบรกิารอยา่งไร ถา้เกดิใหค้วามคาดหวงัทีส่งูแสดงว่ามคีวามพงึพอใจแต่หากมคีวาม

คาดหวงัตํ่าแสดงว่าไมม่คีวามพงึพอใจ   

2.2 แนวคิด และ ทฤษฎี ท่ีเก่ียวกบัความภกัดี 

 Aaker (1991) ไดอ้ธบิายว่า ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ เป็นสิง่ทีแ่สดงถงึความมัน่คงหรอืการยดึมัน่

ของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอตราสนิคา้  ความภกัดต่ีอตราสนิคา้นัน้เป็นองคป์ระกอบของคุณคา่ของตราสนิคา้ 

(Brand Equity) อยา่งมาก เพราะหากผูบ้รโิภคไมเ่หน็ความแตกต่างของสนิคา้แต่ละตรา กจ็ะเป็นเหตุผล

ใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจเลอืกซือ้ตราสนิคา้ชนิดอื่นแทน แต่ถา้ผูบ้รโิภคมคีวามภกัดต่ีอตราสนิคา้ในระดบัสูง 

ผูบ้รโิภคกจ็ะมกีารซือ้สนิคา้อยา่งต่อเน่ืองหรอืไมเ่ปลีย่นใจไปซือ้สนิคา้ตราอื่น  ซึง่เป็นองคป์ระกอบหลกั

ทีท่าํใหผู้บ้รโิภคเกดิการซือ้ซํ้านัน้เอง Johnson, Herrmann and Huber (2006, p. 130) พบว่าความ

ภกัดนีัน้ มทีศันคต ิอยู ่2 ประเภททีเ่ป็นตวักลางทีท่าํใหเ้กดิความสมัพนัธ ์ระหว่าง คุณค่าและความตัง้ใจ 

ซึง่หมายถงึ ความผกูพนัทางความรูส้กึ (Affective Commitment) และคุณค่าตราสนิคา้ (Brand Equity) 

โดยปัจจยัทางความรูส้กึนัน้ช่วยสรา้งความสมัพนัธใ์หม้คีวามเหนียวแน่นยิง่ขึน้ซึง่ส่งผลต่อตราสนิคา้ 

เช่น พฤตกิรรมการซือ้ซํ้า ความพงึพอใจในตราสนิคา้ การบอกต่อและอาจรวมถงึเอกลกัษณ์เฉพาะของ

ตราสนิคา้  พรีพฒัน์ ตุลยาเดชานนท ์(2556) ไดอ้า้งถงึแนวคดิความภกัดขีอง Daviad A. Aaker (1991) 

ไวว้่า ทุกองคก์รใหค้วามสาํคญัและใหค้วามใส่ใจในเรือ่งของความภกัด ีหากผูบ้รโิภคใหค้วามภกัดต่ีอ

องคก์รมากเท่าใดคุณค่าขององคก์รจะเพิม่มากขึน้เท่านัน้ ซึง่ความภกัดน้ีีจะเป็นตวัสรา้งโอกาสของ

องคก์รใหม้คีวามมัน่คงมากยิง่ขึน้ ทัง้ในส่วนของการรกัษาลกูคา้เก่าและการเพิม่ยอดขายจากลกูคา้เก่า
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โดยการซือ้ซํ้า รวมถงึการสรา้งผลกําไรทีม่ากขึน้ และนําไปสู่การขยายตลาดใหก้วา้งขึน้ซึง่ส่งผลต่อการ

เพิม่ลกูคา้หรอืผูบ้รโิภคใหม่ๆ ในอนาคต รวมถงึสามารถแขง่ขนักบัคู่แขง่ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

หทัญา คงปรพีนัธ ์(2557) ไดท้าํการวจิยัเรือ่ง คุณภาพการใหบ้รกิารทีส่่งผลต่อความจงรกัภกัดขีอง

ลกูคา้เปรยีบเทยีบระหว่างธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) และ ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) ใน

เขตอําเภอเมอืง จงัหวดัปทุมธานี ซึง่พบว่ากลุ่มตวัอยา่งในการศกึษาจาํนวน 420 คนโดยการสุ่มตวัอยา่ง

ดว้ยวธิ ีแบบเจาะจงการเกบ็ขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายตุํ่ากว่า 30 ปี อาชพี

พนกังานบรษิทัเอกชน/ลกูจา้ง ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมรีายไดต่้อเดอืนเฉลีย่ที ่10,001-20,000 บาท 

ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า เพศ อาย ุระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัของ

ผูใ้ชบ้รกิารส่งผลต่อความจงรกัภกัด ีทีม่ต่ีอทัง้ธนาคารกรงุไทยและธนาคารกรงุเทพทีแ่ตกต่างกนั ผลการ

วเิคราะหค์วามสมัพนัธค์วามถดถอยพหุคณู พบว่า คุณภาพการใหบ้รกิาร (1) ดา้นความเป็นรปูธรรม

ของการบรกิาร (2) ดา้นการตอบสนองต่อลกูคา้ (3) ดา้นความเชื่อมัน่ต่อลกูคา้ (4) ดา้นการดแูลเอาใจใส่

มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความจงรกัภกัดทีีล่กูคา้มต่ีอทัง้ธนาคารกรงุไทยและธนาคารกรงุเทพและ

คุณภาพการใหบ้รกิารของธนาคารกรุงไทยและธนาคากรงุเทพทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อความจงรกัภกัดทีีม่ ี

ต่อธนาคารแตกต่างกนั 

2.3 แนวคิด และ ทฤษฎี ท่ีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

Kotler, Philip. (2546:24) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถงึ 

เครือ่งมอืหรอืปัจจยัทางการตลาดทีใ่ชร้ว่มกบัการทําธุรกจิทีส่ามารถควบคุมไดเ้พื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของลกูคา้และสรา้งความพงึพอใจแก่กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย หรอืช่วยกระตุน้กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย

ใหม้กีารตื่นตวัและเกดิความพงึพอใจหรอืความตอ้งการต่อสนิคา้นัน้ๆในรา้นของตน ส่วนประสมทาง

การตลาดทีเ่ป็นปัจจยัต่อการตลาดในสนิคา้และบรกิารนัน้ ประกอบดว้ย 7 ปัจจยั คอื 1) ดา้นผลติภณัฑ ์

2) ดา้นราคา 3) ดา้นช่องทางการจาํหน่าย 4) ดา้นการส่งเสรมิการตลาด 5) ดา้นบุคลากร 6) ดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ 7) ดา้นกระบวนการ เป็นต้น 

ชุมาภรณ์ สมพงศ ์ (2558) ไดท้าํวจิยั   เรือ่ง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมผีลต่อพฤตกิรรม

การสัง่ซือ้สนิคา้ออนไลน์ ของพนกังานบรษิทั บางกอก เอน็เตอรเ์ทนเมน้ต ์จาํกดั เพื่อศกึษาและ

วเิคราะหว์่าสว่นประสมทางการตลาดใดทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการสัง่ซือ้สนิคา้ออนไลน์ ของพนกังาน

บรษิทั บางกอก เอน็เตอรเ์ทนเมน้ต ์จาํกดั ใชว้ธิวีจิยัเชงิปรมิาณ โดยมกีารแจกแบบสอบถามไปยงักลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน 200 ชุด ใหแ้ก่พนกังานบรษิทั บางกอก เอน็เตอรเ์ทนเมน้ต ์จาํกดั โดยการสุ่มตวัอยา่ง

แบบเจาะจง โดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา และเชงิอนุมาน มกีารใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวน t-test 

(Purposive sampling) โดยสรปุว่า ส่วนในเรือ่งของส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการ

สัง่ซือ้สนิคา้นัน้ พบว่า พฤตกิรรมการสัง่ซือ้สนิคา้ออนไลน์มากทีสุ่ดกค็อืดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ซึง่

มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.08  ซึง่จะเป็นในเรือ่งของการเปิดใหบ้รกิารตลอด 24 ชม. รองลงมากเ็ป็นในดา้น

ผลติภณัฑซ์ึง่เป็นอนัดบัที ่2 มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.07 ซึง่จะเป็นในเรือ่งของตราสนิคา้ทีเ่ชื่อถอืได ้ ส่วนใน
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เรือ่งของดา้นราคาอยูใ่นอนัดบัที ่3 ซึง่มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.00  และดา้นส่งเสรมิการตลาดทีม่คี่าเฉลีย่อยูท่ี ่

3.99 ซึง่เป็นส่วนประสมการตลาดทีผู่ซ้ ือ้เลอืกเป็นอนัดบัสุดทา้ย 

 

2.4 แนวคิด และ ทฤษฎี ท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

Kotler and Armstrong (2002) ไดก้ล่าวว่า พฤตกิรรมของมนุษยท์ีเ่กดิขึน้จะตอ้งมสีิง่จงูใจ 

(Motive) หรอืแรงขบัดนั (Drive) เป็นความตอ้งการทีก่ดดนัจนมากพอทีก่่อใหเ้กดิแรงจงูใจใหบุ้คคลเกดิ

พฤตกิรรมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง ซึง่ความตอ้งการจะมคีวามแตกต่างกนั ความตอ้งการ

บางอย่างเป็นทางชวีวทิยา (Biological) เกดิขึน้จากสภาวะกดดนัหรอืตงึเครยีด เช่น ความหวิกระหาย

หรอืความยากลาํบากเป็นความตอ้งการทางจติวทิยา (Psychological) เกดิจากความตอ้งการการยอมรบั 

(Recognition) การยกยอ่ง (Esteem) หรอืการเป็นเจา้ของทรพัยส์นิ (Belonging) โดยทฤษฏสี่วนใหญ่ที่

นํามาใชม้ากทีสุ่ด ม ี2 ทฤษฏ ีคอื ทฤษฏขีองอบัราฮมั มาสโลว ์และทฤษฏขีองซงิมนัต ์ฟรอยต ์

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ พฤตกิรรมของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ทีม่คีวามตอ้งการสิง่ใดสิง่หน่ึงไมว่่าจะ

เป็นการใชส้นิคา้หรอืบรกิาร ทัง้น้ีอาจรวมถงึการตดัสนิใจและส่งผลต่อการเลอืกใชส้นิคา้และบรกิาร 

นอกจากน้ี ความตอ้งการ ความคดิ การกระทาํ การประเมนิผล ยงัเป็นพฤตกิรรมทีส่่งผลต่อการกระทํา

เพื่อตอบสนองความพงึพอใจของบุคคลนัน้ๆ (สวุฒัน์ ศริรินัดร ์และภาวนา สายช,ู 2548) 

 

กิจกรรมการใช้งานอินเทอรเ์น็ต ร้อยละ ของผู้ใช้บริการอินเทอรเ์น็ต 

Social Media 86.9 

ค้นหาข้อมลู 86.5 

รบั-ส่งอีเมล 70.5 

ดโูทรทศัน์ / ฟังเพลง 60.7 

ซ้ือสินค้าและบริการ 50.8 

ดาวน์โหลดเพลง/ละคร/เกมส ์ 47.4 

ทาํธรุกรรมทางการเงิน 45.2 

เล่นเกมออนไลน์ 35.3 

 

ตารางท่ี 1.2 ตารางรอ้ยละของผูใ้ชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตแต่ละกจิกรรม 

ท่ีมา: สํานกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์องคก์ารมหาชน, 2560. 
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2.4 กรอบแนวคิดงานวิจยั 

 

ตวัแปรต้น      ตวัแปรตาม 
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3 ระเบยีบวิธีการศึกษา 

  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

     การศกึษาน้ีเป็นการศกึษาเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) กลุ่มตวัอยา่งคาํนวณจากสตูร

ของคอแครน (Cochran)   ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 384  กลุ่มตวัอยา่ง   

    เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา  คอืแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที ่1 คาํถามดา้น

ประชากรศาสตรแ์ละพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ส่วนที ่2 คาํถาม สอบถามเกีย่วกบัส่วนประสมทาง

การตลาด 6 ดา้นประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจาํหน่าย 

(Place)  ดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) การใหบ้รกิารส่วนบุคคล  (Personalization) การรกัษา

ความเป็นส่วนตวั (Privacy) ตอบไดเ้พยีงหน่ึงตวัเลอืก และคาํถามส่วนที ่3  เป็นคําถามเกีย่วกบัความ

ภกัด ีโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คอื ดา้นทศันคตแิละกรกระทํา 

4. ผลการศึกษา 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูลกัษณะประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่างเพศหญงิ 

อาย ุ จาํนวน รอ้ยละ 

ตํ่ากว่า 20 ปี 9 2.3 

20-25 ปี 77 20.1 

26-30 ปี 172 44.8 

31-35 ปี 48 12.5 

36-40 ปี 47 12.2 

มากกว่า 41 ปี 31 8.1 

รวม 384 100.0 

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อยูใ่นช่วงอาย ุ26-30 ปี ซึง่มจีาํนวนทัง้สิน้ 172 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 44.8 รองลงมา อยูใ่นช่วงอาย ุ20-25 ปี มจีาํนวน 77 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.1 ถดัมา น้อยทีสุ่ด 

คอื ตํ่ากว่า 20 ปี มจีาํนวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.3 

ส่วนท่ี 2  ขอ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ 

พฤตกิรรมในการเลอืกซือ้ จาํนวน รอ้ยละ 

ความชอบส่วนตวั 154 40.1 

ใชท้าํงาน 143 37.2 

ออกงานสงัสรรคต่์างๆ 74 19.3 

อื่นๆ 13 3.4 

รวม 384 100.0 
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พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มพีฤติกรรมในการเลอืกความชอบส่วนตวั ซึ่งมจีํานวน

ทัง้สิน้ 162 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.3 รองลงมา มปัีจจยัในการเลอืกใชท้ํางาน มจีาํนวน 143 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 36.5 น้อยทีส่ดุ คอื ปัจจยัอื่น ๆ ซึง่มจีาํนวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.3 

 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มลูเกีย่วกบัความพงึพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์

ส่วนประสมทางการตลาด  

ดา้นผลติภณัฑ ์

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน 

ระดบัความ 

พงึพอใจ 

มคีวามหลากหลายในเรือ่งของสนิคา้ 

(ส ี/ ขนาด / ลาย ) 

4.07 0.433 มาก 

มกีารอพัเดทสนิคา้ใหม่ๆ อยู่ตลอด 4.02 0.690 มาก 

มรีายละเอยีดของสนิคา้ชดัเจน 4.08 0.631 มาก 

สนิคา้ดมีคีุณภาพ ไมช่ํารดุเสยีหาย 4.14 0.468 มาก 

ค่าเฉลีย่ รวม 4.08 0.556 มาก 

 

ระดบัความพงึพอใจในส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์ในภาพรวมอยู่ในระดบัความพงึ

พอใจมาก ซึง่มคีะแนนเฉลีย่อยู่ที ่4.08  เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ดา้นผลติภณัฑข์อ้ทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุด คอื 

สนิคา้ดมีคีุณภาพ ไมช่าํรดุเสยีหาย ซึง่มคี่าเฉลีย่ 4.14 เป็นระดบัความพงึพอใจมาก 

 

ส่วนประสมทางการตลาด  

ดา้นราคา 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน 

ระดบัความพงึ

พอใจ 

ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 4.07 0.577 มาก 

มหีลายราคาใหเ้ลอืกซือ้ 4.16 0.754 มาก 

ราคาของสนิคา้ถูกกว่ารา้น อื่นๆในช่องทาง

เดยีวกนั 

4.16 0.599 มาก 

มกีารแสดงราคาชดัเจน 4.07 0.565 มาก 

ค่าเฉลีย่ รวม 4.12 0.624 มาก 

 

ระดบัความพงึพอใจส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ในภาพรวม มรีะดบัความพงึพอใจที่

มาก ซึ่งมคีะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.12 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ด้านราคา ขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คอื มหีลาย

ราคาใหเ้ลอืกซือ้ ซึง่มคี่าเฉลีย่ 4.16 เป็นระดบัความพงึพอใจมาก   
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ส่วนท่ี 4 ขอ้มลูความภกัดดีา้นทศันะคตแิละการกระทําในการเลอืกซือ้เสือ้ผา้ผ่านช่องทาง Facebook 

ความภกัด ี 

ดา้นทศันคตแิละการกระทาํ 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน 

ระดบัความ

คดิเหน็ 

เมือ่คดิถงึการซือ้เสือ้ผา้ออนไลน์ท่านจะนึกถงึ

รา้นคา้ใน Facebookทีท่่านซือ้เป็นประจาํเป็น

อนัดบัแรก 

4.00 0.489 เหน็ดว้ย 

ท่านพอใจกบัสนิคา้ทีไ่ดร้บัตรงกบัความตอ้งการ

ทีค่าดหวงั 

3.96 0.807 เหน็ดว้ย 

ท่านจะกลบัมาใชบ้รกิารซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ผูห้ญงิ

ผ่านช่องทาง Facebook  อกีในครัง้หน้า 

4.09 0.636 เหน็ดว้ย 

ท่านอยากใหร้า้นประจาํน้ีของท่าน นําเสนอ

สนิคา้หรอืบรกิารใหม่ๆ  ใน Facebook 

4.09 0.530 เหน็ดว้ย 

ค่าเฉลีย่ รวม 4.04 0.616 เหน็ดว้ย 

 

ระดบัความคิดเห็นต่อความความภกัดี ในภาพรวมมรีะดับความคิดเห็นที่เห็นด้วย คิดเป็น

คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.04 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ด้านทศันคตแิละด้านการกระทํา ขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 

คอื การกลบัมาใชบ้รกิารใหมใ่นครัง้หน้าและการนําเสนอสนิคา้บรกิารใหม่ๆ  ใน Facebook ซึง่มคี่าเฉลีย่

อยูท่ี ่ 4.09 เป็นระดบัความคดิเหน็ทีเ่หน็ดว้ย 

 

ส่วนท่ี 5 การวเิคราะหก์ารทดสอบสมมตฐิานการถดถอยพหุคณู (Multiple Linea Regression) 

 B Std. 

Error 

Beta t P-value Toleran

ce 

VIF 

ค่าคงที ่ 0.749 0.158  4.740 0.000   

Product 0.097 0.048 0.102 1.996 0.047 0.431 2.318 

Price -0.081 0.044 -0.105 -1.830 0.068 0.345 2.900 

place 0.236 0.048 0.274 4.958 0.000 0.371 2.693 

promotion 0.196 0.035 0.259 5.683 0.000 0.547 1.828 

person 0.106 0.042 0.114 2.513 0.012 0.549 1.822 

privacy 0.264 0.055 0.262 4.840 0.000 0.387 2.586 
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สามารถนํามาสรา้งสมการพยากรณ์ซึง่มคี่า Standardized Coefficient เป็นการเขยีนสมการใน

รปูแบบมาตรฐานไดด้งัน้ี  

ความภกัดใีนการเลอืกซือ้เสือ้ผา้ผ่านช่องทาง Facebook ในเขตกรงุเทพมหานคร       = 0.749 + 0.102 

(ดา้นผลติภณัฑ)์ + 0.274 (ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย) + 0.259 (ดา้นส่งเสรมิการขาย) + 0.114 (ดา้น

การใหบ้รกิารส่วนบุคคล) + 0.262 (ดา้นการรกัษาความเป็นส่วนตวั) 

จากสมการพยากรณ์ วเิคราะหไ์ดว้่า เมือ่ระดบัความพงึพอใจดา้นผลติภณัฑ ์(Beta = 0.102) 

เปลีย่นแปลงไป 1 หน่วย ความภกัดจีะเปลีย่นแปลงไป 0.102 หน่วย ในทศิทางเดยีวกนั และ เมือ่ระดบั

ความพงึพอใจดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Beta = 0.274) เปลีย่นแปลงไป 1 หน่วย ความภกัดจีะ

เปลีย่นแปลงไป 0.274 หน่วย ในทศิทางเดยีวกนั และ เมือ่ระดบัความพงึพอใจดา้นส่งเสรมิการขาย 

(Beta = 0.259) เปลีย่นแปลงไป 1 หน่วย ความภกัดจีะเปลีย่นแปลงไป 0.259 หน่วย ในทศิทางเดยีวกนั 

และ เมือ่ระดบัความพงึพอใจดา้นการใหบ้รกิารส่วนบุคคล (Beta = 0.114) เปลีย่นแปลงไป 1 หน่วย 

ความภกัดจีะเปลีย่นแปลงไป 0.114 หน่วย ในทศิทางเดยีวกนั สุดทา้ย เมือ่ระดบัความพงึพอใจดา้นการ

รกัษาความเป็นส่วนตวั (Beta = 0.262) เปลีย่นแปลงไป 1 หน่วย ความภกัดจีะเปลีย่นแปลงไป 0.262 

หน่วย ในทศิทางเดยีวกนั 

5. สรปุผลการศึกษาและอภิปรายผล 

สรปุผลการวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

 กลุ่มตวัอยา่งผูห้ญงิส่วนใหญ่ มอีายรุะหว่าง 26-30 ปี สาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

ประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชนและมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน อยูท่ี ่15,001-20,000 บาท พฤตกิรรม

การเลอืกซือ้เสือ้ผา้  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มปัีจจยัในการเลอืกซือ้เสือ้ผา้ตามความชอบส่วนตวั  สว่น

ปัจจยัในเรือ่งของราคานัน้ไมเ่ป็นปัจจยัต่อการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้ และมปัีจจยัในการชาํระเงนิดว้ยเงนิสด

เป็นส่วนใหญ่ ส่วนปัจจยัในเรือ่งของเน้ือผา้ทีผู่ห้ญงินิยมกนัมากทีสุ่ดกค็อืเน้ือผา้ใยสงัเคราะห ์และ มี

ปัจจยัในช่วงของเวลาในการเลอืกซือ้เสือ้ผา้ ผ่าน Facebook คอื 17.00 น. เป็นตน้ไป  กลุ่ม

ตวัอยา่งมรีะดบัความพงึพอใจทีม่าก ทัง้ 6 ดา้น ไมว่่าจะเป็นดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย ดา้นส่งเสรมิการขาย  ดา้นการใหบ้รกิารส่วนบุคคลและดา้นการรกัษาความเป็นส่วนตวั 

สาํหรบัผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัระดบัความภกัด ีซึง่แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคอื ดา้นการกระทําและ

ดา้นทศันคต ิพบว่า มรีะดบัความคดิเหน็ทีเ่หน็ดว้ย ทัง้ 2 ดา้น 
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ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎี   

ผลการศกึษาน้ี พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด 6 Ps E-Commerce ประกอบดว้ย  

1) ดา้นผลติภณัฑ ์ 2) ดา้นราคา 3) ดา้นช่องทางการจาํหน่าย 4) ดา้นการส่งเสรมิการตลาด  

5) ดา้นการใหบ้รกิารส่วนบุคคล 6) ดา้นการรกัษาความเป็นส่วนตวั และทุกดา้นทีก่ล่าวมานัน้ลว้นมี

ความสาํคญัดว้ยกนัทัง้สิน้ต่อนกัวชิาการหรอืนกัวจิยัทีต่อ้งการนํารายงานชิน้น้ีไปศกึษาต่อในเรือ่งการ

ประกอบธุรกจิออนไลน์ แต่เป็นขอ้สงัเกตว่า ปัจจยัดา้นราคานัน้ไมม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ 

ผ่านช่องทาง Facebook  ทัง้น้ี นกัวชิาการหรอืนกัวจิยัสามารถนําตวัแปรทัง้ 6 ดา้นน้ีไปศกึษาต่อ หรอื

เพิม่ปัจจยัอื่น ๆ เพิม่เตมิไดอ้กีดว้ย 

 

ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารการจดัการการตลาด 

นกัธุรกจิหรอืผูท้าํการคา้ขายเสือ้ผา้ผูห้ญงิทาํงานบน Facebook ควรสรา้งและรกัษาระดบัความ

พงึพอใจทีด่จีากลกูคา้สมํ่าเสมอ ควรสรา้งความเชื่อมัน่ผ่านการสรา้งการสื่อสารทีด่ ีดว้ยขอ้มลูทีถู่กตอ้ง

หรอืสรา้งขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์แก่ลกูคา้ เช่น มาตรฐานของรา้น มาตรฐานของสนิคา้ เป็นตน้ และควรมี

กจิกรรมประชาสมัพนัธร์า้นคา้ทีด่ ีเพราะจะช่วยสรา้งฐานลกูคา้ทัง้ลกูคา้เดมิ และลกูคา้ใหมใ่หเ้ป็นทีรู่จ้กั

กวา้งขวางมากขึน้ 

 

ข้อจาํกดัในการศึกษาวิจยั 

จากการศกึษาเรือ่ง พฤตกิรรม และระดบัความพงึพอใจของผูห้ญงิวยัทาํงาน ทีม่คีวามสมัพนัธ์

ต่อความภกัด ีในการเลอืกซือ้เสือ้ผา้ผ่านช่องทาง  Facebook ในเขตกรงุเทพมหานคร เป็นงานวจิยัเชงิ

ปรมิาณ โดยใชเ้ครือ่งมอืในการเกบ็แบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอยา่งเพยีง 384 ตวัอยา่ง ดงันัน้การทีจ่ะ

นําผลงานการวจิยัไปใชใ้นการอา้งองิควรพจิารณาอยา่งละเอยีด 

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 

ในการศกึษาครัง้ต่อไป ควรเพิม่ การวจิยัเชงิคุณภาพ เพื่อหาขอ้มลูเชงิลกึ จากกลุ่มตวัอยา่ง 

โดยอาจจะเลอืกเป็น Focus Group หรอื In-Depth interview เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ ขอ้มลู รายละเอยีด เชงิลกึ

กว่า การวจิยัเชงิปรมิาณ เพื่อทีจ่ะทราบถงึความพงึใจและความภกัดใีนการเลอืกซือ้เสือ้ผา้ผ่านช่องทาง 

Facebook ไดล้ะเอยีดมากขึน้ เพื่อจะไดนํ้าผลการศกึษา มาพฒันา วางแผนทางการตลาดต่อไป 
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การวเิคราะห์แนวทางการแก้ไขเพ่ือลดของเสียจากกระบวนการผลติป้ายไฟในขั้นตอน

การขึน้รูปป๊ัมนูนของ ห้างหุ้นส่วนจาํกดั XXX 

Analysis of corrective methods to reduce waste from the sign production process 

in embossed stamping process of XXX Limited Partnership 
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บทคดัยอ่ย 

 

     การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะห์สาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดของเสียจากกระบวนการผลิต และเพื่อ

หาแนวทางการลดของเสียจากกระบวนการผลิตป้ายไฟในขั้นตอนการข้ึนรูปป๊ัมนูน การศึกษาคร้ังน้ีใชว้ธีิ

เก็บขอ้มูลโดยการสังเกตุการณ์เพื่อดูกระบวนการหรือกิจกรรมในการทาํงานท่ีแทจ้ริง เก็บขอ้มูลโดยการใช้

ใบตรวจสอบ และการสัมภาษณ์ จากนั้นนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตุ และการสัมภาษณ์มาวเิคราะห์ นาํไป

สร้างเป็นแผนผงัแสดงเหตุและผล แลว้ใชก้ารระดมความคิด นาํไปสร้างทางเลือกในในการแกไ้ขปัญหา 

ทางเลือกท่ีไดจ้ากการจดัลาํดบัสาํคญัของปัญหาท่ีเกิดข้ึน คือ การเปล่ียนเคร่ืองจกัรใหม่ทั้งหมด เพื่อใหไ้ด้

มาตราฐานและเป็นการเลิกขั้นตอนของการใชพ้นกังานท่ีไม่ตอ้งค่อยเปิดเตาอบเช็คความร้อนเพราะเม่ือใช้

เคร่ืองจกัรท่ีสามารถควบคุมความร้อนได ้และนาํแนวทางเลือกดงักล่าวมาจดัทาํดชันีช้ีวดัและแผนปฏิบติังาน

ต่อไป 

 

คาํสาํคญั : ลดของเสีย, การแกไ้ข, การข้ึนรูปป๊ัมนูน 
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ABSTRACT 

 

     This study aims to analyze the causes of waste from the production process and to find ways to reduce 

waste from the sign production process in the embossing stamping process. This study is used to collect data 

by observing to see actual work processes or activities. Collect data and interviews by using the check sheet, 

then take the information from observation and interviews to analyze the order of problems with the Pareto 

chart. Select the problem to create as a chart showing the cause and effect, then use brainstorming to create 

an alternative solution. The choice from the important ranking of problems that occurred is to change all the 

new machines. In order to achieve the standard and to stop the process of using employees who do not have 

to open the oven, check the heat because when using a machine that can control the heat and to apply such 

alternatives to create indicators and plans for further operations 

Key word: Reduce waste, Corrective methods, Embossed stamping, Acrylic 

 

 

บทนาํ 

 

     ปัจจุบนัการแข่งขนัในเร่ืองของตน้ทุนถือเป็นอีกหน่ึงกลยุทธ์ท่ีสําคญั การผลิตป้ายโฆษณาก็มีการแข่งขนั

กนัสูงมากทั้งเร่ืองของการออกแบบท่ีแตกต่าง คุณภาพของสินคา้ และราคา โดยห้างหุ้นส่วนจาํกดั XXX มี

เอกลกัษณ์ท่ีการป๊ัมนูนอะคริลิค แต่ดว้ยในกระบวนการป๊ัมนูนมีจาํนวนของเสียเป็นจาํนวนมากและส่งผลทาํ

ใหต้น้ทุนในการผลิตมีค่าใชจ่้ายสูง โดยปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดของเสีย อาจประกอบดว้ย คน วสัดุท่ีใช้

ในการผลิต เคร่ืองจกัร กระบวนการทาํงาน หรือสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  

 

     การเก็บขอ้มูลจาํนวนของเสียจากการป๊ัมแผ่นอะคริลิคข้ึนรูปในช่วงระยะ 13สัปดาห์ ตั้ งแต่วนัท่ี 25 

มิถุนายน2561 ถึง 17 กนัยายน 2561กระบวนการผลิตเกิด มีอตัราของเสียทั้งส้ิน 11.37%, 13.78%, 10%, 

6.97%, 20%, 5.06%, 8.86%, 10.71%, 1.47%, 16.66%, 9.30%, 4.50%, และ 9.49% ตามลาํดบั องค์กรมี

นโยบายของเสียตอ้งไม่เกิน3% เพราะจะส่งผลกระทบใหต้น้ทุนในการผลิตสินคา้ 

 

     จากปัญหาของเสียท่ีเกิดข้ึนส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในส่วนของตน้ทุนในการผลิตเพิ่มข้ึนในช่วงระยะ 13 

สัปดาห์ จากวนัท่ี 25 มิถุนายน 2561 ถึง 17 กนัยายน 2561โดยปัญหาของเสียท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเม่ือนาํมาคิดเป็น

มูลค่าของเสียแลว้มีเป็นมูลค่าของตน้ทุนท่ีเสียไป เป็นจาํนวน 139,750 บาท  
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Table 1 แสดงมูลค่าของเสียของ 

 

 

 

 

      

 

     ในการศึกษาคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สาเหตุท่ีทาํให้เกิดของเสียจากกระบวนการผลิต และ

เพื่อท่ีจะหาแนวทางการลดของเสียจากกระบวนการผลิตป้ายไฟในขั้นตอนการข้ึนรูปป๊ัมนูน โดยใช้การ

สังเกตุการณ์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุท่ีทาํให้เกิดของเสีย ซ่ึงปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุอาจประกอบด้วย 

เคร่ืองจกัร คน กระบวนการทาํงาน  

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

ไคเซ็น (Kaizen) 

ไคเซนเป็นเทคนิควธีิหน่ึงท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทาํงานขององคก์ร คาํวา่ 

“Kaizen” หมายถึงการปรับปรุงใหดี้ข้ึนในภาษาญ่ีปุ่น โดยหลกัการแลว้เป็นการปรับปรุงงานโดยการทาํงาน

ใหน้อ้ยลง (ฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม สถาบนัส่งเสริมเทคโนโลย,ี 2545) 

ไคเซนเป็นเทคนิควธีิในการปรับปรุงงารงานโดยมุง้เนน้ท่ีจะลดชั้นตอนในการทาํงานลง เพื่อใหไ้ด้

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงข้ึน และมุ่งปรับปรุงทุก ๆ ดา้นขององคก์ร (สมคิด บางโม 2546) 

ลกัษณะของไคเซนท่ีดี  

1.ความคิดสร้างสรรค ์

ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นประโยชน์มากสาํหรับการแกไ้ข ปัญหา บางคร้ังหากวา่เราแกไ้ขปัญหาโดย

ใชห้ลกัเหตุผลธรรมดา ซ่ึงเป็นการแกไ้ขปัญหาแบบตรงๆ แลว้ หนทางแกไ้ขอาจจะมี ราคาแพง ไม่คุม้ค่าและ

อาจจะไม่ไดผ้ลก็เป็นได ้(Shingo, Epley, McLoughlin, & Bodek, 2007)  

2. ใชห้ลกั “เลิก-ลด-เปล่ียน”  

การทาํไคเซนเพ่ือปรับปรุงงานวธีิหน่ึงคือใชห้ลกัการ “เลิก-ลด-เปล่ียน” (ฝ่ายการศึกษาและฝึก อบรม 

สถาบน ัส่งเสริมเทคโนโลย,ี 2545) 

การป๊ัมแผน่อะครีลิคข้ึนรูป 

จาํนวนการผลิต 1562 

จาํนวนของเสีย 130 

ตน้ทุนต่อหน่วย (บาท) 1,075 

มูลค่าของเสีย (บาท) 139,750 
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ก) การเลิก หมายถึงการวเิคราะห์วา่ ขั้นตอนการทาํงานหรือส่ิงท่ีเป็นอยูบ่างอยา่งนั้นสามารถท่ีจะตดัออกไป

ไดห้รือไม่ โดย พิจารณาจากความจาํเป็น  

ข) การลด หมายถึง การพิจารณาวา่ในการทาํงานนั้น มีกิจกรรมใดบา้งท่ีตอ้งกระทาํซํ้ าๆ กนั หากเราไม่

สามารถ ยกเลิกกิจกรรมนั้นออกได ้ก็ตอ้งพยายามลดจาํนวนคร้ังในการกระทาํเพื่อจะไดไ้ม่ตอ้งทาํงานแบบ

ซํ้ าๆ กนัโดยท่ีไม่เกิดประโยชน์ 

ค) การเปล่ียน หากวา่เราพิจารณาแลว้วา่ ไม่สามารถเลิก และลด กิจกรรมใดไดแ้ลว้ เราก็อาจจะเปล่ียนแปลง

ได ้โดยการเปล่ียนวธีิ การทาํงาน เปล่ียนวสัดุ เปลี่ยนทิศทาง หรือเปลี่ยนองคป์ระกอบ เป็นตน้  

ECRS เป็นเคร่ืองมือท่ีจะนาํมาใชใ้นการคน้หาแนวทางการปรับปรุงให้ดีข้ึน จากระดมสมองคน้หา

ปัญหา โดยการจดัสัดส่วนท่ีไม่ไดจ้าํเป็นออก ดว้ยการรวมหรือเรียงลาํดบักระบวนการทาํงานใหม่ เพื่อลด

ระยะเวลาการทาํงานลง รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการทาํงานใหเ้รียบง่าย สะดวกต่อการปฏิบติั เพื่อลด

ปัญหาขอ้ผลิตพลาดในการปฏิบติังานลงไม่เสียเวลาในการแกไ้ขงานหรือส่งผลกระทบต่อการทาํงานของ

งานถดัไป โดยหลกัการของ ECRS มีองคป์ระกอบดงัน้ี (พนิดา หวานเพช็ร, 2555) 

E = Eliminate หมายถึง การกาํจดักิจกรรมท่ีไม่จาํเป็นออก เป็นการตดัขั้นตอนกระบวนการทาํงานท่ี

ไม่จาํเป็น หรือทาํใหล่้าชา้ ซํ้ าซอ้นกนัเกินไปออก 

C = Combine หมายถึง การรวมชั้นตอนการทาํงานเขา้เอาไวด้ว้ยกนั โดยจะพิจารณาวา่จะสามมารถ

รวมขั้นตอนใดไดบ้า้ง เพื่อใหข้ั้นตอนในการทาํงานั้นลดลง 

R = Rearrange หมายถึง การจดัลาํดบังานใหม่ใหเ้หมาะสม 

S = Simplify หมายถึง ปรับปรุงวธีิการทาํงาน หรือการสร้างอุปกรณ์ช่วยใหก้ารทาํงาน 

 

การจดัการคุณภาพโดยรวม(Total Quality Management : TQM)  

     TQM คือแนวทางในการบริหารทั้วทั้งองคก์ร ท่ีมุ่งเนน้ในเร่ืองของคุณภาพ โดยท่ีทุกคนในองคก์รมีส่วน

ร่วมและมุ่งผลกาํไรในระยะยาวดว้ยการสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ รวมถึงผลประโยชน์แก่สมาชิกใน

องค์กร และสังคมดว้ย ซ่ึงมีกรอบกิจกรรมคล้านคลึงกนัอย่างเป็นระบบทัว่องค์กร ท่ีอาศยัการมีส่วนร่วม 

กระบวนการทาํงานของบุคลากรทุก ๆคน เร่ิมจากผูบ้ริหารสูงสุดจนถึงบุคลากรระดบัล่าง ทุกคนมีจิตสาํนึกท่ี

ดีในเร่ืองคุณภาพ และร่วมกนัปรับปรุงใหเ้กิดคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง ไม่มีวนัส้ินสุด (สิริภทัร์ วงศธี์รุตม,์ 2546) 

     จากการศึกษาขอ้มูลงานวิจยัก่อนหนา้ในปัญหาของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตยางรถบรรณทุก มี

วตัถุประสงคเ์พื่อท่ีจะศึกษาและหาแนวทางในการลดปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึน ดงัเช่น 

     สุทธิโรจน์ ศิวฐานุพงศ ์(2559) ไดศึ้กษาการวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเกิด

ของเสียจากกระบวนการผลิตแบบฟอร์มธุรกิจ (กระดาษต่อเน่ือง) และเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ แนวทางการ
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แก้ไขในกาลดจาํนวนของเสียท่ีเกข้ึนในกระบวนการผลิตโดยมีกรอบแนวคิดของงานวิจยัประยุกต์จาก

แนวคิดทฤษฎีความสูญเสีย 7 ประการ 7QC Tools และแนวคิดประสิทธิภาพ ทาํการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและ

สภาพปัจจุบนัของบริษทัเพื่อนาํมารวบรวมปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดของเสียโดยใช้แบบสอบถามพนกังาน และ

ใช้แผนภูมิกา้งปลา เพื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมิณความสําคญัของสาตุและใช้แผนภูมิพาเรโตในการจดัลาํดบั

ความสําคญัเพื่อหาแนวทางการแกไ้ขผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเกิดของเสียจากกระบวนการ

ผลิตคือการลืมวดัเท็นชัน่ลูกกล่ิงและกระบอกลมลูกกาลเส่ือมคูณภาพกระดาษเคมีแตกและมีฝุ่ นเม่ือทาํการ

เปรียบเทียบปริมาณของเสียก่อนและหลังปรับปรุงพบว่ามูลค่าต้นทุนรวมท่ีเกิดข้ึนก่อนปรับปรุงใน

กระบวนการพิมพเ์ท่ากบั 431,095.71 บาท หลงัจากปรับปรุงแกไ้ขปัญหาตน้ทุนรวมลดลงเหลือ 206.070.73 

บาท หรือคิดเป็นร้อยล่ะ 47.94 

      เพญ็สุภา สุขประเสริฐ (2550) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร 

(TQM) กรณีศึกษา บริษทั ครอมลัลอย (ประเทศไทย) จาํกดั โดยในการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จ

ของการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร (TQM) พบวา่ การท่ีใหค้วามสาํคญักบัลูกคา้ การทาํงานเป็นทีมของ

พนกังาน และการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร ซ่ึงผูต้อบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนความสาํเร็จของการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร 

(TQM) โดยภาพรวมพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ประกอบดว้ย การ

จดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร (TQM) ทาํใหสิ้นคา้มีคุณภาพสูงข้ึน ช่วยลดของเสียจาก กระบวนการผลิต ช่วย

ใหส่้งมอบสินคา้ไดท้นัเวลา และช่วยลดตน้ทุนดา้นการผลิต  

     ภูวนาท เทพศุภร (2549) ไดศึ้กษาความสาํเร็จของการปรับปรุงการทางานอยา่งต่อเน่ืองงดว้ยวธีิไคเซ็น

กรณีศึกษา บริษทั โซน่ี เทคโนโลย ีจากด ัพบวา่ การนาํวธีิไคเซ็นมาใชจ้ะสามารถลดขั้นตอนในการทาํงาน 

และสร้างความพึงพอใจในการลดตน้ทุนการผลิตลงและจากการวจิยัยงัพบวา่พนกังานยงัขาดความรู้ความเขา้ 

ใจในกระบวนการการปฏิบติังาน ก่อใหเ้กิดปัญหาและเป็นอุปสรรค ในการปรับปรุงการทางานอยา่งต่อเน่ือง

ดว้ยวธีิไคเซ็น  

วธีิการศึกษา 

 

      ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ืองการลดจาํนวนของเสีย ซ่ึงมีแนวทางในการศึกษาเพื่อหาวิธีการใน

การลดจาํนวนของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต ไดศึ้กษากระบวนการและทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้

นาํมาการวเิคราะห์ปัญหาเพื่อหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 

     การศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิดว้ยการรวบรวมงายวิจยัท่ีทาํการศึกษาเร่ืองของการลดของเสียในกระบวนการ

ผลิต แนวคิดไคเซน TQM และขอ้มูลต่าง ๆขององคก์ร 

     การศึกษาปฐมภูมิดว้ยการเขา้ไปสังเกตโดยตรงด้วยตนเองเพื่อดูปฏิกิริยาหรือกิจกรรมในการทาํงานท่ี

แทจ้ริงเก็บขอ้มูลโดยการใชใ้บตรวจสอบควบคู่กนั 
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จากการสัมภาษณ์เชิงลึก  เป็นการสัมภาษณ์ในลกัษณะคาํถามปลายเปิดเพื่อเป็นการเก็บขอ้มูลท่ีในส่ิงท่ีเรา

อยากทราบและการให้เล่าขั้นตอนการทาํงานเพื่อนาํข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาต่อไปสรุป

ประเด็นปัญหาจากการสัมภาษณ์พนกังานจาํนวน 5 คน  

โดยในการศึกษาในคร้ังน้ีเร่ิมตน้การสังเกตการณ์เพื่อใหเ้ห็นปฏิกิริยาหรือกิจกรรมในการทาํงาน แลว้ทาํ

การเก็บรวบรวมขอ้มูลของของเสียดว้ยการใช้ใบตรวจสอบแบบฟอร์มใบตรวจสอบ เป็นการเก็บรวบรวม 

โดยจะมีรายละเอียดของการเกิดของเสียท่ีเกิดข้ึน ต่อมาใชก้ารสัมภาษณ์เพื่อให้ทราบถึงขอ้มูลและปัญหาท่ี

เราจะใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล แลว้นาํขอ้มูลจากใบตรวจสอบมาจาํแนกแจกแจงขอ้มูลเป็นสาเหตุต่าง ๆ แลว้

จึงนาํไปสร้างเป็นแผนผงัแสดงเหตุและผล แลว้ใชก้ารระดมความคิดมาทาํทางเลือกในแกไ้ขปัญหา 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 ขั้นตอนในการทาํวจิยั 

 

กรอบแนวคิด 

       การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัทาํการศึกษาสาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดของเสียจากกระบวนการผลิต และเพื่อหาแนวทางการ

ลดของเสียจากกระบวนการผลิตป้ายไฟในขั้นตอนการข้ึนรูปป๊ัมนูน โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาทฤษฎี และผลวิจยั

เร่ืองการการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร (TQM) และไคเซนท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ทาํงานขององคก์ร 

ตวัแปรตน้ 

      เคร่ืองจกัร เป็นส่วนประกอบหลกัท่ีใชเ้พื่อใหมี้ผลผลิตออกมากในการเกิดของเสียพบวา่สาเหตุจากการท่ี

เคร่ืองจกัรไม่ไดม้าตารฐานไม่สามารถควบคุมความร้อนได ้และแม่พิมพช์าํรุดจากการเก็บรักษาแม่พิมพไ์ม่ดี 

เพราะบล็อกหรือแม่พิมพท์าํจากไม ้เม่ือโดนนํ้าหรือฝนก็จะเกิดการชาํรุด 
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      คน ถือเป็นอีกตวัแปรท่ีทาํใหเ้กิดความแปรปวนในการทาํงาน เพราะพนกังานไม่นาํเคร่ืองมือมาใชใ้นการ

ทาํงาน ใชค้วามเคยชินหรือประมาณการ จนทาํใหเ้กิดของเสียเกิดข้ึนในการทาํงาน 

      กระบวนการทาํงานเป็นอีกส่วนประกอบท่ีทาํให้เกิดของเสียเพราะการระบุมาตารฐานต่างเช่น เวลา 

อุณหภูมิ 

ตวัแปรตาม 

      ไดท้าํการทดสอบดว้ยการควบคุมปัจจยัเร่ืองของการกาํหนดเวลา โดยการป๊ัมข้ึนรูปแผน่อะครีลิตท่ีมี

ความหนา 3 mm. ในอณุหภุมื 180°C ใชเ้วลาอบ 7 นาที มีเวลา 30 วนิาทีเพื่อท่ีจะนาํแผน่อะครีลิคท่ีอบแลว้

ออกจากเตาอบมาวางบนแม่พิมพ ์โดยยกใหค้วามสูงของแม่พิมพต์วัเมียอยูท่ี่ 40 CM. กาํหนดใหร้ะยะเวลา

ของการรอใหแ้ผน่อะครีลิคเยน็ตวัท่ี 1 นาที 2 นาทีและ 3 นาที อยา่งละ 3 คร้ัง พบวา่ในการรอแผน่เยน็ตวัท่ี

เวลา 1 นาที เม่ือนาํออกจากแม่พิมพ ์แผน่อะครีลิคท่ีนาํออกมาจะนาํออกมาไดง่้ายไม่เกิดโอกาสท่ีจะแตก แต่

จะไม่อยูต่วัเม่ือนาํมาวางทิ้งไวแ้ผน่อะครีลิคจะเกิดการเสียรูปมีการยบุตวัหรือผดิรูปทรง คร้ังตอ้งมาในการรอ

แผน่อะครีลิคเยน็ตวัท่ีเวลา 2 นาที แผน่อะครีลิคจะนาํออกมาไดย้ากกวา่เพียงเล็กนอ้ยแต่เม่ือนาํออกมาวางไว้

แผน่อะครีลิคอยูต่วัไม่เสียรูป และในการรอแผน่อะครีลิคเยน็ตวัท่ีเวลา 3 นาที พบวา่แผน่อะครีลิคไม่สามารถ

นาํออกจากแม่พิมพไ์ดต้ั้งใชช้ะแลงในการงดัออกมาผลปรากฏวา่แผน่เกิดความเสียหายถึง 2 แผน่แตกบริเวณ

มุมทท่ีงดัข้ึนมา จึงสรุปไดว้า่ปัจจยัของการเกิดของเสียในชั้นตอนป๊ัมนูนเกินไดจ้ากเคร่ืองมือและมาตราฐาน

เร่ืองของเวลา 

 

ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

จากการสังเกตเร่ืองของเสียท่ีเกิดข้ึนในการทาํงานจากการผลิตป้ายไฟในขั้นตอนการข้ึนรูปป๊ัมนูนจาํนวน 

150 ช้ิน พบของเสียท่ีเกิด  

  

Table 2 แสดงจาํนวนของเสีย 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 1359



 

 

 

จากการสังเกต พฤติกรรมในการทาํงาน พบวา่ในการทาํงานถา้ไม่มีการกาํกบัดูแลพนกังานจะใช้

ความเคยชินในการทาํงานโดยไม่นาํเคร่ืองมือ เช่น ตวัวดัอุณหภูมิ นาฬิกาจบัเวลา มาใชใ้นการทาํงาน  

 

ซ่ึงจากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการสัมภาษณ์ในเร่ืองของ ขั้นตอนการป๊ัมนูนข้ึนรูปแผ่นอะครีลิค 

ปัญหาท่ีทาํใหเ้กิดของเสียในขั้นตอนของการป๊ัมนูนข้ึนรูป และวธีิการในการแกไ้ขปัญหาท่ีทาํให้เกิดของเสีย

ในขั้นตอนของการป๊ัมนูนข้ึนรูป ผูส้ัมภาษณ์ทาํการสรุปประเด็นปัญหาจากการสัมภาษณ์พนกังานจาํนวน 5 

คน สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

Table 3 แสดงคาํตอบและสาเหตุ 
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Figure 3 แผนผงักา้งปลาแสดงเหตุและผล 

 

แผนผงัสาเหตุและผลดว้ยกระบวนการ พบวา่ ขั้นตอนในการทาํงานไม่มีรายอะเอียดในการทาํงานท่ี

ถูกตอ้งชดัเจน ไม่มีการฝึกอบรมในการทาํงาน และไม่มีคู่มือในการทาํงานหรือการใชเ้คร่ืองมือต่างๆ จึงทาํ

ใหใ้นการทาํงานเป็นการทาํงานตามความเขา้ใจของแต่ละตวับุคคล หรือใชก้ารลองผิดลองถูก ซ่ึงส่งผลต่อ

ความเสียหายในกระบวนการป๊ัมนูนอะครีลิค 

แผนผงัสาเหตุและผลดา้นกฎระเบียบ พบวา่ การไม่มีกฏระเบียบขอ้บงัคบั และกฎเกณฑใ์นการทาํงาน 

ทาํใหพ้นกังานทาํงานโดยไม่มีความตั้งใจในการทาํงาน และทาํใหส่้งผลต่อความเสียหายในกระบวนการป๊ัม

นูนอะครีลิค 

แผนผงัสาเหตุและผลดา้นเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ พบวา่ เคร่ืองจกัร และเคร่ืองมือ มีความชาํรุด ไม่ได้

มาตรฐาน ส่งต่อการทาํงานโดยตรง ทาํใหส่้งผลต่อความเสียหายในกระบวนการป๊ัมนูนอะครีลิคมากท่ีสุด 

แผนผงัสาเหตุและผลดา้นพนกังาน พบวา่ พนกังานมีพฤติกรรมในการทาํงานตามความรู้สึกของตนเอง 

ไม่นาํเอาเคร่ืองมือมาใชเ้พื่อใหเ้กิดความแม่นยาํในการทาํงาน มกัใชก้ารประมาณการ จึงทาํใหเ้กิดความ

เสียหายในกระบวนการป๊ัมนูนอะครีลิค ดงันั้นจากสาเหตุท่ีกล่าวมานั้น ทาํใหเ้กิดของเสียในกระบวนการป๊ัม

นูนอะครีลิค 

      

    แนวทางเลือกในการแกไ้ขปัญหาสาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดของเสียในกระบวนการป๊ัมนูนอะครีลิค เลือกใช้

หลกัการแนวคิดของไคเช็น การเลิก การลด การเปล่ียน ECRS เพื่อการปรับปรุงการทาํงาน และTQM 

กาํหนดกฎระเบียบและนโยบายในการทาํงาน 

    

แนวทางเลือกท่ี 1 เปล่ียนหรือซ่อมแซมเคร่ืองจกัร และเปล่ียนเคร่ืองมือใหม่ 
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 เคร่ืองป๊ัมและเตาอบแผน่อะคริลิคเป็นเคร่ืองจกัรหลกัท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตในขั้นตอนการป๊ัมนูน

ข้ึนรูป แต่เน่ืองจากเคร่ืองจกัรเป็นเคร่ืองจกัรท่ีสร้างข้ึนมาเองจีงไม่ไดม้าตราฐาน ทาํให้ประสิทธิภาพในการ

ทาํงานไม่คงท่ี ไม่สามารถควบคุมความร้อนได ้จึงมองวา่การเปล่ียนเคร่ืองจกัรใหม่ทั้งหมด เพื่อใหไ้ด้

มาตราฐานและเป็นการเลิกขั้นตอนของการใชพ้นกังานท่ีไม่ตอ้งค่อยเปิดเตาอบเช็คความร้อนความน่ิมของ

แผน่อะครีลิคบ่อยๆ เพราะเม่ือใชเ้คร่ืองจกัรท่ีสามารถควบคุมความร้อนได ้รวมถึงเคร่ืองจกัรท่ีเป็นระบบ

สูญญากาศเพิ่มเขา้มาดว้ยจะไม่มีปัญาเร่ืองแรงกดท่ีไม่พอ แนวทางเลือกท่ี 1ขอ้ดี :  เคร่ืองจกัรใหม่มีมาตรฐาน

สามารถดาํเนินการผลิตไดม้ากข้ึน ขอ้เสีย:  เคร่ืองจกัรใหม่มีราคา และค่าซ่อมบาํรุงสูง งบประมาณท่ีใชใ้น

แนวทางเลือกท่ี 1 : เคร่ืองป๊ัมและระบบสูญกาศ 233,044 บาท เตาอบสาํหรับอุสาหกรรม 159,085.50 บาท 

 

สรุปผลการศึกษา 

 

     จากการหาสาเหตุเพื่อวิเคราะห์แนวทางการแกไ้ขเพื่อลดของเสีย มองเห็นวา่สาเหตุหลกัท่ีทาํให้เกิดของ

เสียคือเคร่ืองจกัร และเคร่ืองมือ จึงได้เสอนแนวทางเลือกท่ี 1 คือ เคร่ืองป๊ัมและเตาอบแผ่นอะคร๊ลิคเป็น

เคร่ืองจกัรหลกัท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตในขั้นตอนการป๊ัมนูนข้ึนรูป แต่เน่ืองจากเคร่ืองจกัรเป็นเคร่ืองจกัรท่ี

สร้างข้ึนมาเองจีงไม่ไดม้าตราฐาน ทาํใหป้ระสิทธิภาพในการทาํงานไม่คงท่ี ไม่สามารถควบคุมความร้อนได ้

จึงมองวา่การเปล่ียนเคร่ืองจกัรใหม่ทั้งหมด เพื่อใหไ้ดม้าตราฐานและเป็นการเลิกขั้นตอนของการใชพ้นกังาน

ท่ีไม่ตอ้งค่อยเปิดเตาอบเช็คความร้อนความน่ิมของแผ่นอะครีลิคบ่อยๆ เพราะเม่ือใช้เคร่ืองจกัรท่ีสามารถ

ควบคุมความร้อนได ้รวมถึงเคร่ืองจกัรท่ีเป็นระบบสูญญากาศเพิ่มเขา้มาดว้ยจะไม่มีปัญาเร่ืองแรงกดท่ีไม่ 

     ทางผูศึ้กษาไดส้ร้างแผนทางเลือกฉุกเฉินในกรณีเคร่ืองจกัรขดัขอ้งไม่สามารถงานไดใ้หท้าํการตรวจสอบ

สาเหตุแกไ้ขเบ้ืองตน้แต่ถา้ไม่สามารถดาํเนินการแกไ้ขให้ทาํการแจง้บริษทั เพื่อทาํการซ่อมแกไ้ข นาํ

ขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนเขียนแสดงใหพ้นกังานทุกคนเห็นวา่ในกระบวนการทาํงานมีขอ้ผิดผลาดท่ีส่วนไหนได้

มีการทาํการปรับปรุงแกไ้ขแลว้หรือยงั ค่อยมีการแสดงผลทุกๆวนั 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกจิที่ส่งผลต่อการกาํหนดอตัราดอกเบีย้อ้างองิ

ระยะส้ันในตลาดเงนิในประเทศไทย 

Relationship Among Economic Factors affecting Bangkok Interbank Offered 

Rate (BIBOR) in Thailand 

 

วรัณธรณ์ ศรีมหาเอก* และ ดร.ประสิทธ์ิ มะหะหมัด** 

 

บทคัดย่อ 

 

 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัเศรษฐกิจท่ีจะส่งผลต่อการกาํหนดอตัรา

ดอกเบ้ีย BIBORเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณทางสถิติ เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระท่ีเลือก

ทั้ง 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ อตัราเงินเฟ้อ อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลลาร์

สหรัฐ อตัราดอกเบ้ียนโยบาย และดชันีผูบ้ริโภค กบัตวัแปรตามคือ อตัราดอกเบ้ีย BIBOR โดยจะใชข้อ้มูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data) โดยพิจารณาจากขอ้มูลในอดีต มีระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ.2555-2561 โดยเกบ็ตวัอยา่ง

ขอ้มูลเป็นขอ้มูลรายเดือนไดม้าทาํการหาค่าสมัประสิทธ์ของตวัแปรอิสระแต่ละตวั โดยโปรแกรมสาํเร็จรูป จากนั้น

จึงนาํตวัแปรอิสระท่ีผา่นการทดสอบ มาหาค่าความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตาม (ดอกเบ้ีย BIBOR(BIBOR Interest 

Rate)) โดยการทาํสมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Regressions) และหาความสมัพนัธ์จากขอ้มูลต่างๆ  สามารถ

สรุปไดว้า่ตวัแปรท่ีอยูใ่นสมการอธิบายปัจจยัทางสภาวะเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อ BIBOR Rate โดยสามารถอธิบาย ค่าท่ี

มีนยัสาํคญั จากค่าสมัประสิทธ์ิไดต่้อไปน้ี คือ หากผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศเปล่ียนแปลงร้อยละ 1 จะส่งผลให้

อตัราดอกเบ้ียBIBOR เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.018 ในทิศทางตรงกนัขา้ม หากอตัราแลกเปล่ียน (บาท:USD) 

เปล่ียนแปลงร้อยละ 1 จะส่งผลใหอ้ตัราดอกเบ้ียBIBOR เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.0233 ในทิศทางตรงกนัขา้ม หาก

อตัราดอกเบ้ียนโยบาย เปล่ียนแปลงร้อยละ 1 จะส่งผลใหอ้ตัราดอกเบ้ียBIBOR เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.8112 ใน

ทิศทางเดียวกนั หากดชันีผูบ้ริโภค เปล่ียนแปลงร้อยละ 1 จะส่งผลใหอ้ตัราดอกเบ้ียBIBOR เปล่ียนแปลงร้อยละ 

0.00692720ในทิศทางตรงกนัขา้มและหากอตัราเงินเฟ้อเปล่ียนแปลงร้อยละ 1 จะส่งผลใหอ้ตัราดอกเบ้ียBIBOR 

เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.00719198 ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

 

คําสําคัญ : ปัจจยัทางเศรษฐกจิ , อตัราดอกเบีย้อ้างองิระยะส้ันBIBOR 
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Abstract 

 This research study This is a study of the relationship between economic factors that will affect 

BIBOR interest rates.Is a statistical quantitative data analysis To test the relationship between the 5 

independent variables selected, including gross domestic product inflation Exchange rate between baht and 

US dollar Policy interest rate And consumer index With the dependent variable is BIBOR interest rate, 

using secondary data, based on historical data Have a period of study from 2012-2018 By collecting sample 

data as monthly data Can find the coefficients of each independent variable By the finished program Then 

the independent variables were tested. Come to find the relationship value with the dependent variable 

(BIBOR interest rate) by making complex regression (Multiple Regressions) and finding the relationship 

From various information It can be concluded that the variables in the equation describe economic factors 

that affect BIBOR Rate. Significant value From the coefficients as follows are  If the gross domestic 

product of the country changes by 1 percent, it will result in the BIBOR interest rate 0.018 percent change 

in the opposite direction,If the exchange rate (Baht: USD) changes by 1 percent, will result in the BIBOR 

interest rate 0.0233 percent change in the opposite direction,If the policy interest rate 1% change will result 

in BIBOR interest rate 0.8112 percent change in the same direction,If the consumer index 1% change will 

result in BIBOR interest rate Percentage change 0.00692720 in the opposite direction and If inflation 1% 

change will result in BIBOR interest rate 0.00719198 percent change in the opposite direction 
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บทนํา 

 

อตัราดอกเบ้ีย BIBOR ในระยะแรก ยงัไม่ไดรั้บความนิยมมากนกั และธุรกรรมอา้งอิงอตัราดอกเบ้ีย BIBOR มีการ

จาํกดัอยูใ่นสถาบนัการเงินเพียงไม่ก่ีราย แต่หลงัจากวิกฤติเศรษฐกิจในต่างประเทศในปี 2008 ส่งผลใหอ้ตัราดอกเบ้ีย

อา้งอิงท่ีไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัภายนอกประเทศมีความผนัผวนเป็นอยา่งมาก และบางธุรกรรมถึงกบัตอ้งเปล่ียนไป

อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียอ่ืนท่ีผนัผวนนอ้ยกวา่ ผูร่้วมตลาดจึงไดต้ระหนกัถึงขอ้ดีของอตัราดอกเบ้ีย BIBOR โดยการ

กาํหนดอตัราดอกเบ้ีย BIBOR มีลกัษณะเหมือนกบัอตัราดอกเบ้ีย LIBOR และ SIBOR ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการคาดก

การณ์แนวโนม้อตัราดอกเบ้ียนโยบาย และมุมมองต่อความเส่ียงในการกูย้ืมระหวา่งธนาคาร และมีการนาํอตัรา

ดอกเบ้ีย BIBOR ไปใชอ้า้งอิงในธุรกรรมทางการเงินต่างๆ เพ่ิมมากข้ึนตามลาํดบั ทั้งธุรกรรมระหวา่งสถาบนัการเงิน

และธุรกรรมท่ีสถาบนัการเงินทาํกบัลูกคา้ท่ีเป็นภาครัฐและภาคเอกชน เช่น สินเช่ือและเงินกูย้ืมประเภทอตัรา

ดอกเบ้ียลอยตวั ตัว๋แลกเงินและผลิตภณัฑเ์งินฝาก เป็นตน้ ส่งผลใหต้ลาดของการอา้งอิง BIBOR ขยายตวัเพ่ิมข้ึนทั้ง

ในดา้นปริมาณธุรกรรม จาํนวนผูเ้ล่น และการมีผลิตภณัฑท่ี์หลากหลายมากข้ึนธปท. จึงเลง็เห็นถึงขอ้ดีของอตัรา

ดอกเบ้ีย BIBOR ท่ีสะทอ้นภาวะตลาดเงินไทย และเคล่ือนไหวสอดคลอ้งกบัแนวโนม้เศรษฐกิจในประเทศ ดงันั้น 

ธปท. จึงไดมี้การดาํเนินการเพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัอตัราดอกเบ้ีย BIBOR และส่งเสริมใหมี้การใชอ้ยา่ง

แพร่หลาย  

อตัราดอกเบ้ีย BIBOR มีคุณสมบติัของอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงท่ีดี กล่าวคือ  

1. สะทอ้นสภาพตลาดเงินในประเทศ  

         ในการจดัทาํอตัราดอกเบ้ีย BIBOR สถาบนัการเงินท่ีเป็น BIBOR contributors จะนาํส่งอตัราดอกเบ้ียท่ี

พิจารณาจากหลกัการเดียวกนัว่า หากจะปล่อยกูเ้งินบาทโดยไม่มีหลกัประกนัใหก้บัสถาบนัการเงินท่ีมีอนัดบัเครดิต

ดีจะปล่อยกูท่ี้อตัราดอกเบ้ียเท่าใด ดงันั้น BIBOR จึงสะทอ้นสภาพคล่องเงินบาทผา่นมุมมองของสถาบนัการเงินท่ี

เป็นผูเ้ล่นหลกัในตลาดเงินไทยไดเ้ป็นอยา่งดี และเพ่ือเพ่ิมความเช่ือมัน่ในการนาํอตัราดอกเบ้ีย BIBOR ไปใชง้านต่อ 

ธปท. ไดติ้ดตามการทาํธุรกรรมจริงในตลาดเงินของสถาบนัการเงินวา่ใกลเ้คียงและสอดคลอ้งกบัอตัราดอกเบ้ีย 

BIBOR ท่ีสถาบนัการเงิน quote เขา้มา   

         นอกจากน้ี อตัราดอกเบ้ีย BIBOR ทุกระยะยงัเคล่ือนไหวไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราดอกเบ้ียนโยบายจึงมี

ความผนัผวนตํ่า สามารถคาดการณ์ไดใ้นระดบัหน่ึง และสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจในประเทศดว้ย  

  2.  มีการจดัทาํท่ีโปร่งใส เป็นอิสระ และถูกบิดเบือนไดย้าก 

      อตัราดอกเบ้ีย BIBOR มีวิธีการจดัทาํท่ีชดัเจน เป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีกาํหนดมาจากสถาบนัการเงินและผา่นวิธีการ

คาํนวณโดย ธปท. จึงมีความเป็นอิสระ ไม่ถูกบิดเบือนหรือครอบงาํจากผูท่ี้มีผลประโยชนเ์ก่ียวขอ้ง ประกอบกบัมี

การติดตามดูแลอยา่งใกลชิ้ดจาก ธปท. ซ่ึงรวมถึงการปรับปรุงและกาํหนดมาตรฐานของกระบวนการจดัทาํอตัรา

ดอกเบ้ีย BIBOR ใหเ้ป็นไปตามหลกัสากลเพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถืออีกดว้ย 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 1366



  3.  มีเคร่ืองป้องกนัความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย BIBOR 

      ผูท่ี้มีธุรกรรมการเงินอา้งอิงกบั BIBOR สามารถป้องกนัความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของ BIBOR ได ้โดยการ

ใช ้BIBOR Futures หรือ IRS อา้งอิง BIBOR ซ่ึงสถาบนัการเงินท่ีเป็น BIBOR contributors ไดเ้ผยแพร่ราคาผา่นทาง 

Reuters (THBQM3BIRS) อยา่งไรกต็าม เคร่ืองมือดงักล่าวยงัมีสภาพคล่องไม่สูงนกั แต่ในระยะต่อไป หากมี

ธุรกรรมเพ่ิมข้ึนก็น่าจะทาํใหต้น้ทุนการป้องกนัความเส่ียงลดลงได ้

 

ความเคล่ือนไหวอตัราดอกเบ้ีย BIBOR อายตุ่างๆ และอตัราดอกเบ้ียนโยบาย 

https://www.bot.or.th/app/bibor/publish/PublishRate.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 1367

http://www.tfex.co.th/th/products/3M-BIBOR-futures-mktdata.html
https://www.bot.or.th/app/bibor/publish/PublishRate.aspx


ทบทวนวรรณกรรม 

การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่ออตัราดอกเบ้ีย 

(ชิดชนก จนัทนนตรี พิชญา กาวิหก และ สนัติชยั ศรีคาํ,2559)ศึกษาการใชน้โยบายทางการเงินของประเทศไทยใน 3 

ช่วง 1) การผูกค่าเงนิบาทกบัทองคําค่าเงนิสกลุอ่ืนหรือกบัตะกร้าเงนิ (Pegged Exchange Rate)นโยบายน้ีเร่ิมใช ้

ตั้งแต่หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เป็นตน้มา โดยช่วงแรกใชวิ้ธีผูกค่าเงินไวก้บัทองคาํก่อนท่ีจะเปล่ียนไปผูกค่าเงินบาท

กบัเงินสกุลอ่ืน และเปล่ียนไปใชร้ะบบผกูค่าเงินบาทกบัตะกร้าเงินภายใตร้ะบบตะกร้าเงินน้ี ทุนรักษาระดบัอตัรา

แลกเปล่ียน (Exchange Equalization Fund : EEF) จะเป็นผูป้ระกาศและปกป้องค่าเงินบาทเทียบกบัดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา ในแต่ละวนั ซ่ึงในขณะนั้น การมีอตัราแลกเปล่ียนท่ีคงท่ีช่วยในการสนบัสนุนการเจริญเติบโตของ

เศรษฐกิจอยา่งมีเสถียรภาพและยัง่ยืนในระยะยาว 2) การกาํหนดเป้าหมายทางการเงนิ (Monetary Targeting)เม่ือ

กรกฎาคม 2540 ถึงพฤษภาคม 2543 ซ่ึงกาํหนดเป้าหมายทางการเงิน อิงกบักรอบการจดัทาํโปรแกรมกบักองทุน

การเงินระหวา่งประเทศ (IMF) เพ่ือใหเ้กิดความสอดคลอ้งระหวา่งนโยบายการเงิน นโยบายการคลงั และเมด็เงินจาก

ภาคต่างประเทศ และดุลการชาํระเงิน และใหไ้ดภ้าพการขยายตวัทางเศรษฐกิจและระดบัราคาตามท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึงมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือปรับสภาพคล่องและอตัราดอกเบ้ียในระบบการเงิน มิใหเ้คล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยา่งผนัผวน

จนเกินไป 3) การกาํหนดเป้าหมายเงนิเฟ้อ (Inflation Targeting)เร่ิมใชเ้ม่ือ 23พฤษภาคม 2543 จนถึงปัจจุบนั

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ไดพิ้จารณาปัจจยัต่างๆ ในระบบการเงิน ทั้งปัจจุบนัและอนาคตแลว้ เห็นวา่ การ

ใชป้ริมาณเงินเป็นเป้าหมายจะมีประสิทธิผลนอ้ยกวา่การใชเ้งินเฟ้อเป็นเป้าหมาย เน่ืองจากความสมัพนัธ์ระหวา่ง

ปริมาณเงินและการขยายตวัทางเศรษฐกิจตั้งแต่ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเป็นตน้มาไม่มีเสถียรภาพ ดงันั้น เม่ือประเทศ

ไทยออกจากโปรแกรมของ IMF ธนาคารแห่งประเทศไทยจาํเป็นตอ้งกาํหนดนโยบายการเงินหลกัข้ึนใหม่ (Policy 

Anchor) ท่ีเหมาะสม 

(ณฐัพงษ ์พิณทอง,2557) ศึกษาความสมัพนัธ์ของอตัราดอกเบ้ีย BIBOR และอตัราดอกเบ้ียในตลาดเงินของประเทศ

ไทย ซ่ึงจะอาศยักรอบความคิดความสมัพนัธ์ของอตัราดอกเบ้ีย BIBOR และอตัราดอกเบ้ียในตลาดเงินของประเทศ

ไทย เพ่ือท่ีจะช่วยใหเ้ขา้ใจลกัษณะทัว่ไปของอตัราดอกเบ้ีย BIBOR และความเช่ือมัน่ต่อการนาํดอกเบ้ีย BIBOR ใน

การใชเ้ป็นอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ียระยะสั้นในตลาดเงินของประเทศไทย 

(ธีรวฒิุ ศรีพินิจ,2560) เพ่ือศึกษาผลกระทบของนโยบายการเงินท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจรายอุตสาหรรมและภูมิภาคทั้ง

ดา้นราคาและผลผลิต การศึกษาพบวา่นโยบายการเงินมีประสิทธิภาพในการควบคุมระดบัราคาสาหรับภาคกลาง แต่

ไม่มีประสิทธิภาพสาหรับภาคใต ้และ ไม่ค่อยไม่ผลสาํหรับภาคอ่ืน ๆ สาหรับรายอุตสาหกรรมพบวา่ภาคเศรษฐกิจท่ี

เก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนการผลิตจะมีระดบัราคาสูงข้ึนเม่ือข้ึนอตัราดอกเบ้ีย เช่นภาคพลงังานและระดบัราคาสินคา้ผูผ้ลิต 

ส่วนอุตสาหกรรมท่ีเป็นผลผลิตจะมีราคาลดลงเช่นระดบัราคาผลผลิตจากฟาร์มและระดบัราคาปิโตรเลียม สาหรับ

ผลผลิตใชผ้ลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรายอุตสาหกรรมเป็นตวัแทน พบวา่
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อุตสาหกรรมท่ีเป็นพ้ืนฐานเก่ียวกบัการผลิตจะไดรั้บผลกระทบมากเช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง และ การขนส่ง ส่วน

อุตสาหกรรมท่ีมีผลกระทบนอ้ยเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความจาํเป็นเช่น ภาคสาธารณะสุข ยา และ การท่องเท่ียว 

 (นรวฒิุ วนศารทูต,2545)ศึกษาพฤติกรรมของธนาคารไทยพาณิชยแ์ห่งประเทศไทยในการกาํหนดส่วนต่างของ

ดอกเบ้ียเงินกูแ้ละเงินฝากท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะทาํใหธ้นาคารไดก้าํไรสูงสุด โดยจะวิเคราะห์จากปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

การกาํหนดอตัราส่วนต่างของดอกเบ้ีย และทดสอบความสมัพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อกาํไรของแต่ละ

ธนาคารโดยใชข้อ้มูลเป็นรายไตรมาส 

(เนตรนิภาเกาะแจ่มใส,2552) ไดศึ้กษาความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราดอกเบ้ียและดชันีราคาผูบ้ริโภคของประเทศไทย

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิของอตัราดอกเบ้ียและดชันีราคาผูบ้ริโภคของประเทศไทยแบบราย

เดือนในรูปของลอกการิทึมใชเ้ทคนิคโคอินทิเกรชนัแบบจาํลองเอเรอร์คอร์เรคชนัและการทดสอบความเป็นเหตุเป็น

ผลผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์กนัเชิงดุลยภาพในระยะยาวCointegration) พบวา่อตัราดอกเบ้ียและดชันีราคา

ผูบ้ริโภคมีความสมัพนัธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวทั้งในกรณีอตัราดอกเบ้ียเป็นตวัแปรอิสระและดชันีราคาผูบ้ริโภค

เป็นตวัแปรตามและกรณีดชันีราคาผูบ้ริโภคเป็นตวัแปรอิสระและอตัราดอกเบ้ียเป็นตวัแปรตามดงันั้นจึงมี

ความสมัพนัธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวแบบสองทิศทาง 

(รัตนอมัพร ยนตศิ์ริ,2558)ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่ออตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายยอ่ยชั้นดี (MRR) 

ของกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ อตัราเงิน

เฟ้อ อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐ อตัราดอกเบ้ียนโยบาย อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก และอตัราการ

เปล่ียนแปลงปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ วา่มีอยา่งนอ้ย 1 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องกลุ่มธนาคาร

พาณิชย ์โดยการตั้งสมมติฐานหลกัและสมมติฐานรอง และตรวจสอบสมมุติฐานวา่ทิศทางความสมัพนัธ์ของตวัแปร

ตน้และตวัแปรตามเพ่ือสรุปหาความสมัพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ว่ามีผลกระทบต่ออตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายยอ่ยชั้นดี 

(MRR) ของกลุ่มธนาคารพาณิชย ์

(วิธาน หลีอาภรณ์,2552)เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับตวัของอตัราดอกเบ้ียเงินกูแ้ก่ลูกคา้ชั้นดีของลูกคา้

ธนาคารพาณิชย ์MLR เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินในประเทศไทยใชอ้า้งอิงใน

การคิดอตัราดอกเบ้ียเงินกูป้ระเภทต่างๆ นอกจากน้ีธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถเลือกใชปั้จจยัท่ีส่งผลต่ออตัรา

ดอกเบ้ียเป็นเคร่ืองมือในการดาํเนินนโยบายทางการเงิน โดยเลือกศึกษาจากปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อ

อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้MLR และศึกษาผลวิจยัเร่ืองทิศทางของความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

 

ระเบียบวธีิการศึกษา 

 

เน้ือหาการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัเศรษฐกิจท่ีจะส่งผลต่อการกาํหนดอตัราดอกเบ้ีย 

BIBOR ซ่ึงจะศึกษาตวัแปรอิสระ คือ สภาวะเศรษฐกิจ ประกอบไปดว้ย อตัราแลกเปล่ียน อตัราเงินเฟ้อ อตัรา

ดอกเบ้ียนโยบาย ผลิตภณัฑม์วลรวมประเทศ (GDP) และดชันีผูบ้ริโภค ท่ีส่งผลต่อตวัแปรตาม คืออตัราดอกเบ้ีย 
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BIBOR ขอ้มูลท่ีจะใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี จะใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยพิจารณาจากขอ้มูลในอดีต โดย

มีระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ.2555-2561 โดยเกบ็ตวัอยา่งขอ้มูลเป็นขอ้มูลรายเดือน 

ตวัแปรที่ใช้ในการศึกษา 

1.ตวัแปรอิสระ (independent variable) ไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียน อตัราเงินเฟ้ออตัราดอกเบ้ียนโยบาย ผลิตภณัฑม์วล

รวมประเทศ (GDP)และดชันีผูบ้ริโภค(CPI) 

2.ตวัแปรตาม (dependent variable) ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ีย BIBOR 

ผลการศึกษา 

ผลของการศึกษาจะแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วน 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน 

ส่วนที่ 1การวเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตเิชิงพรรณนา 

การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งสภาวะเศรษฐกิจและการกาํหนดอตัราดอกเบ้ีย BIBOR ใชข้อ้มูลเป็นขอ้มูลทุติย

ภูมิ (Secondary Data) โดยรวบรวมขอ้มูลสถิติยอ้นหลงัของอตัราดอกเบ้ีย BIBOR และปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่ออตัราดอกเบ้ีย BIBOR โดยมีระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ.2555-2561 โดยเกบ็ตวัอยา่งขอ้มูลเป็น

ขอ้มูลรายเดือนจาํนวน 72 ชุดขอ้มูล 

Summary Statistics 

 

Variable Mean Median S.D. Min Max 

      

BIBOR Rate 1.93 1.74 0.432 1.50 3.02 

GDP 35.9 35.6 3.14 31.4 42.3 

RP 1.78 1.50 0.405 1.50 2.75 

EX 33.2 32.9 1.73 29.1 36.2 

CPI 100.5 100.5 0.993 98.2 103.6 

INF 0.0506 0.0850 0.257 -0.650 0.580 

      

Table 1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 1370



จากTable 1แสดงใหเ้ห็นวา่ในช่วงท่ีทาํกการศึกษา ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของตวัแปรตามคือ อตัราดอกเบ้ีย BIBOR และตวั

แปรอิสระ คือผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศ อตัราดอกเบ้ียนโยบาย อตัราแลกเปล่ียน (บาท:USD) ดชันีผูบ้ริโภค 

อตัราเงินเฟ้อ โดยทาํการสรุปผลค่าสูงสุด ตํ่าสุด ค่าเฉล่ีย ค่ากลาง และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยสรุปผลไดด้งัน้ี 

 ค่าสถิติพรรณนา ของ อตัราดอกเบ้ีย BIBOR สรุปผลค่าสูงสุด เท่ากบั 3.02 ตํ่าสุด เท่ากบั 1.50 ค่าเฉล่ีย 

เท่ากบั 1.93 ค่ากลาง เท่ากบั 1.74 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.432 

 ค่าสถิติพรรณนา ของ ผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศสรุปผลค่าสูงสุด เท่ากบั 42.3 ตํ่าสุด เท่ากบั 31.4 

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 35.9 ค่ากลาง เท่ากบั 35.6 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.14 

ค่าสถิติพรรณนา ของ อตัราแลกเปล่ียน (บาท:USD) สรุปผลค่าสูงสุด เท่ากบั 2.75 ตํ่าสุด เท่ากบั 1.50 

ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 1.78 ค่ากลาง เท่ากบั 1.50 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.405 

ค่าสถิติพรรณนา ของ ดชันีผูบ้ริโภคสรุปผลค่าสูงสุด เท่ากบั 103.6 ตํ่าสุด เท่ากบั 98.2ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 100.5 

ค่ากลาง เท่ากบั 100.5 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.993 

ค่าสถิติพรรณนา ของ อตัราเงินเฟ้อสรุปผลค่าสูงสุด เท่ากบั 0.580 ตํ่าสุด เท่ากบั -0.650ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 

0.0506 ค่ากลาง เท่ากบั 0.0850 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั0.257 

ส่วนที่ 2 การวเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตเิชิงอนุมาน 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณทางสถิติ เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระท่ี

เลือกทั้ง 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ อตัราเงินเฟ้อ อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบั

ดอลลาร์สหรัฐ อตัราดอกเบ้ียนโยบาย และดชันีผูบ้ริโภค กบัตวัแปรตามคือ อตัราดอกเบ้ีย BIBOR โดยใชข้อ้มูล

ยอ้นหลงั เป็นรายเดือนโดยใชข้อ้มูลจากขอ้มูลท่ีรวบรวมมาไดม้าทาํการหาค่าสมัประสิทธ์ของตวัแปรอิสระแต่ละ

ตวั โดยโปรแกรมสาํเร็จรูป 

จากนั้นจึงนาํตวัแปรอิสระท่ีผา่นการทดสอบ มาหาค่าความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตาม (ดอกเบ้ีย BIBOR(BIBOR 

Interest Rate)) โดยการทาํสมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Regressions) และหาความสัมพนัธ์ 

ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัของตวัแปรอิสระ 

 จากผลการคาํนวณค่าสมัประสิทธ์ิโดยใชโ้ปรแกรมทางสถิตของตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี

พิจารณาความสมัพนัธ์วา่ตวัแปรอิสระตวัใดบา้งท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม ในท่ีน้ีจะมีทั้งหมด 5 ตวั โดยตวั

แปรอิสระทั้งหมดจะตอ้งไม่มีความสมัพนัธ์กนัระหวา่งตวัแปร เพราะหากตวัแปรอิสระมีความสมัพนัธ์กนัจะเกิด

ปัญหา Multicollinearity ซ่ึงสามารถตรวจสอบค่าความสมัพนัธ์ไดโ้ดยการใช ้Simple Correlation Coefficients ถา้

หากตวัแปรอิสระมีค่าสหสมัพนัธ์กนัตํ่า กล่าวคือ ค่าสหสมัพนัธ์มีค่าระหวา่ง -0.80 ถึง +0.80 แสดงวา่ไม่เกิดปัญหา 

Multicollinearity แต่ถา้หากตวัแปรอิสระมีค่าสหสมัพนัธ์กนัสูง กล่าวคือ ค่าสหสมัพนัธ์มีค่าตั้ง แต่ +0.80 ถึง +1.00 

หรือตั้งแต่ -0.80 ถึง -1.00 กจ็ะทาํใหต้วัประมาณค่าสมัประสิทธ์ิของสมการถดถอยมีเสถียรภาพและความแม่นยาํ
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นอ้ยลง จึงตอ้งตดัตวัแปรนั้นออก จากผลการคาํนวณค่าสมัประสิทธ์ิ ไม่พบค่าสหสมัพนัธ์ท่ีสูงกวา่หรือตํ่ากวา่ช่วงท่ี

ตวัแปรอิสระจะมีความสมัพนัธ์กนั ดงันั้นจึงสามารถนาํไปใชใ้นการศึกษาหาความสมัพนัธ์ดว้ยสมการถดถอยได้

โดยไม่ก่อใหเ้กิดปัญหา Multicollinearity 

Correlation coefficients 

5% critical value (two-tailed) = 0.0874  

 

GDP RP EX CPI         INF  

1.0000 -0.7043 0.2675 0.6985 -0.1138 GDP 

 1.0000 -0.7414 -0.5915 0.1072 RP 

  1.0000 0.1290 -0.1618 EX 

   1.0000 0.0211 CPI 

    1.0000 INF 

Table 2 ตารางความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัของตวัแปรอิสระ (Correlation coefficients) 

ถา้ค่า VIF >10 แสดงวา่ตวัแปรอิสระ อาจเกิดปัญหาความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัของตวัแปรอิสระ (Multicollinearity) 

ผลจากTable 3 ตารางค่าสถิติ Variance Inflation Factors(VIF) ค่าจากตารางไม่มากกวา่ค่าท่ีกาํหนด ดงันั้นจึง

สามารถนาํไปใชใ้นการศึกษาหาความสมัพนัธ์ดว้ยสมการถดถอยไดโ้ดยไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาความสมัพนัธ์ระหวา่ง

กนัของตวัแปรอิสระ (Multicollinearity) 

Variance Inflation Factors 

 

GDP      3.075 

RP  7.217 

EXCHANGE     3.838 

CPI  2.483 

INF  1.056 

Table 3 ตารางค่าสถิติ Variance Inflation Factors(VIF) 

Fixed-effects 

 

 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

Const 2.60406 0.450039 5.786 <0.0001 *** 

GDP −0.0181275 0.00136864 −13.24 <0.0001 *** 

RP 0.811248 0.0162719 49.86 <0.0001 *** 

EXCHANGE −0.0233974 0.00278234 −8.409 <0.0001 *** 

CPI −0.00692720 0.00389143 −1.780 0.0757 * 

INF −0.00719198 0.00981975 −0.7324 0.4643  
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Mean dependent var  1.928242  S.D. dependent var  0.432204 

Sum squared resid  1.489384  S.E. of regression  0.055020 

LSDV R-squared  0.984149  Within R-squared  0.982192 

LSDV F(11, 492)  2776.982  P-value(F)  0.000000 

Log-likelihood  752.5569  Akaike criterion −1481.114 

Schwarz criterion −1430.443  Hannan-Quinn −1461.237 

Rho  0.420764  Durbin-Watson  1.125331 

Table 4 Fixed-effects 

สร้างสมการแสดงความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม ดงัสมการ 

BIBOR Rate = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1GDP + 𝛽𝛽2INF + 𝛽𝛽3THB/$ + 𝛽𝛽4R/P + 𝛽𝛽5CPI + 𝜀𝜀 

BIBOR Rate =2.60406 +(-0.018)GDP+(-0.0233)EX+(0.8112)RP+(0.0071)CPI+(0.0071)INF + 𝜀𝜀  

 (0.0001***)(0.0001***)(0.0001***)(0.0001***)(0.0757)(0.4643) 

โดย ค่า  

P-value(F)  0.000000 

LSDV R-squared  0.984149 

Within R-squared  0.982192 

ใชส้ถิติทดสอบ F-Test เพ่ือตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งสมมุติฐานหลกัและสมมุติฐานรอง 

H0 : ตวัแปรตามไม่มีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรอิสระทั้ง n ตวั 

H1 : ตวัแปรตามมีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวั 

หากทาํการทดสอบ F-Test แลว้ไดค่้า Sig.นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 0.05 ถือวา่ใหป้ฏิเสธสมมติฐาน H0 แต่ถา้หากวา่ไดค่้า 

Sig.มากกวา่ 0.05 ใหถื้อวา่ยอมรับสมมติฐาน H0 

จากขอ้มูลสามารถ สรุปไดว้า่  การใชส้ถิติทดสอบ F-test ในการตวจสอบความน่าเช่ือถือของทั้งสมการ ผลการ

คาํนวณจะไดค่้าP-value (F) =0.000000 ซ่ึงค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ีคาํนวณไดน้ั้นนอ้ยกวา่ 0.05 จึงส่งผลใหป้ฏิเสธ

สมมติฐานหลกั H0 : ตวัแปรตาม (BIBOR Rate)ไม่มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรอิสระ (ปัจจยัสภาวะเศรษฐกิจ) แต่จะ

ยอมรับ H1 : ตวัแปรตาม(BIBOR Rate) มีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวั (ปัจจยัสภาวะเศรษฐกิจ) 

อยา่งมีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95%และจากขอ้มูลต่างๆ  สามารถสรุปไดว้า่ตวัแปรท่ีอยูใ่นสมการอธิบาย

ปัจจยัทางสภาวะเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อ BIBOR Rate โดยสามารถอธิบาย ค่าท่ีมีนยัสาํคญั จากค่าสมัประสิทธ์ิไดด้งัน้ี 

ร้อยละการเปล่ียนแปลงของ ผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศมีค่าสมัประสิทธิเท่ากบั -0.018 
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หากผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศเปล่ียนแปลงร้อยละ 1 จะส่งผลใหอ้ตัราดอกเบ้ียBIBOR เปล่ียนแปลงร้อยละ 

0.018 ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

ร้อยละการเปล่ียนแปลงของ อตัราแลกเปล่ียน (บาท:USD) มีค่าสมัประสิทธิเท่ากบั -0.0233 

หากอตัราแลกเปล่ียน (บาท:USD) เปล่ียนแปลงร้อยละ 1 จะส่งผลใหอ้ตัราดอกเบ้ียBIBOR เปล่ียนแปลงร้อยละ 

0.0233 ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

ร้อยละการเปล่ียนแปลงของ อตัราดอกเบ้ียนโยบาย มีค่าสมัประสิทธิเท่ากบั 0.8112 

หากอตัราดอกเบ้ียนโยบาย เปล่ียนแปลงร้อยละ 1 จะส่งผลใหอ้ตัราดอกเบ้ียBIBOR เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.8112 ใน

ทิศทางเดียวกนั 

ร้อยละการเปล่ียนแปลงของ ดชันีผูบ้ริโภค มีค่าสมัประสิทธ์ิเท่ากบั−0.00692720 

หากดชันีผูบ้ริโภค เปล่ียนแปลงร้อยละ 1 จะส่งผลใหอ้ตัราดอกเบ้ียBIBOR เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.00692720ใน

ทิศทางตรงกนัขา้ม 

ร้อยละการเปล่ียนแปลงของ อตัราเงินเฟ้อมีค่าสมัประสิทธิเท่ากบั  −0.00719198 

หากอตัราเงินเฟ้อเปล่ียนแปลงร้อยละ 1 จะส่งผลใหอ้ตัราดอกเบ้ียBIBOR เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.00719198 ใน

ทิศทางตรงกนัขา้ม 

 

สรุปผลการศึกษา 

 

ในการศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งสภาวะเศรษฐกิจและการกาํหนดอตัราดอกเบ้ีย 

BIBOR ในช่วงระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ.2555-2561 โดยเกบ็ตวัอยา่งขอ้มูลเป็นขอ้มูลรายเดือนโดยใชวิ้ธี

สมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Regressions) ด้วยวธีิกาํลงัน้อยสุด (Ordinary Least Squares : OLS) แบบ 

Panel data 

  VIF p-value  

     

GDP  3.075 <0.0001 *** 

RP  7.217 <0.0001 *** 

EXCHANGE  3.838 <0.0001 *** 

CPI  2.483 0.0757 * 

INF  1.056 0.4643  

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 1374



 

ค่า VIF >10 แสดงวา่ตวัแปรอิสระ อาจเกิดปัญหาความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัของตวัแปรอิสระ (Multicollinearity) ผล

จากTable 3 ตารางค่าสถิติ Variance Inflation Factors(VIF) ค่าจากตารางไม่มากกวา่ค่าท่ีกาํหนด ดงันั้นจึงสามารถ

นาํไปใชใ้นการศึกษาหาความสมัพนัธ์ดว้ยสมการถดถอยไดโ้ดยไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัของตวั

แปรอิสระ (Multicollinearity) 

 

เอกสารอ้างองิ 

 

 (ชิดชนก จนัทนนตรี พิชญา กาวิหก และ สนัติชยั ศรีคาํ,2559) ศึกษาการใชน้โยบายทางการเงินของประเทศไทยใน

3 ช่วง  

(ธีรวฒิุ ศรีพินิจ,2560) เพ่ือศึกษาผลกระทบของนโยบายการเงินท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจรายอุตสาหรรมและภูมิภาคทั้ง

ดา้นราคาและผลผลิต 

(ณฐัพงษ ์พิณทอง,2557) ศึกษาความสมัพนัธ์ของอตัราดอกเบ้ีย BIBOR และอตัราดอกเบ้ียในตลาดเงินของประเทศ

ไทย ซ่ึงจะอาศยักรอบความคิดความสมัพนัธ์ของอตัราดอกเบ้ีย BIBOR และอตัราดอกเบ้ียในตลาดเงินของประเทศ

ไทย  

 (นรวฒิุ วนศารทูต,2545) ศึกษาพฤติกรรมของธนาคารไทยพาณิชยแ์ห่งประเทศไทยในการกาํหนดส่วนต่างของ

ดอกเบ้ียเงินกูแ้ละเงินฝากท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะทาํใหธ้นาคารไดก้าํไรสูงสุด 

(เนตรนิภาเกาะแจ่มใส,2552) ไดศึ้กษาความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราดอกเบ้ียและดชันีราคาผูบ้ริโภคของประเทศไทย

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

(รัตนอมัพร ยนตศิ์ริ,2558) ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่ออตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายยอ่ยชั้นดี (MRR) 

ของกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(วิธาน หลีอาภรณ์,2552) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับตวัของอตัราดอกเบ้ียเงินกูแ้ก่ลูกคา้ชั้นดีของลูกคา้

ธนาคารพาณิชยM์LR  

(วฒิุชยั รุ่งแจง้,2559) เพ่ือศึกษาถึงผลกระทบจากอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนท่ีส่งผลต่อราคาหุน้ในกลุ่ม

ธนาคารพาณิชยแ์ละสามารถพยากรณ์อตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์

https://www.bot.or.th/Thai/Pages/default.aspx 

http://www.moc.go.th/ 
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รูปแบบการดาํเนินชีวติ ที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองแกงปรุงสําเร็จผ่านช่องทาง 

เฟซบุ๊ก ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 Bangkok Life Style and Consumer Buying Behavior through Facebook  

: Instant Curry Recipe 

วริศรา จีนคํา1 และ ณัฐพนัธ์ บัววราภรณ์2 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการดาํเนินชีวิตและพฤติกรรมการตดัสินใจ

ซ้ือของผูบ้ริโภคเคร่ืองแกงปรุงสาํเร็จผา่นช่องทางเฟซบุ๊ก ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือ

ผูใ้ช้เฟซบุ๊ก อายุตั้ งแต่ 20 ปีข้ึนไปท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองแกงปรุงสําเร็จผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก ในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 200 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานโดยใชเ้คร่ืองมือในการ

วิเคราะห์ทางสถิติ ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20-29ปี มีการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001- 20,000 บาท และมีจาํนวนสมาชิกท่ีอาศยัอยู่ร่วมกนัรวมตวัท่านดว้ย 2-3 

คน ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีการเลือกซ้ืออาหารจาก อินเตอร์เน็ต (เฟซบุ๊ก อินสตราแกรม ไลน์ อ่ืน ๆ) และ ร้านอาหาร 

และผลของการทดสอบตามสมมติฐานโดยใชก้ารวิเคราะห์เชิงถดถอยแบบพหุคูณพบวา่ รูปแบบการดาํเนินชีวิต ทั้ง 

3 ดา้น คือ ดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจ และดา้นความคิดเห็น ในระดบัท่ีมาก กจ็ะส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ

ซ้ือเคร่ืองแกงปรุงสาํเร็จผา่นช่องทางเฟซบุ๊ก มากข้ึนในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงผลการวิจยัในคร้ังน้ีอาจเป็นประโยชน์แก่

ผูท่ี้สนใจประกอบการธุรกิจเคร่ืองแกงปรุงสาํเร็จ ท่ีกาํลงัศึกษารูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภคเพ่ือนาํไปสู่การ

ตดัสินใจซ้ือท่ีเพ่ิมข้ึน และกาํลงัมองหาช่องทางการตลาดผา่นส่ือออนไลนบ์นเฟซบุ๊ก 

 

 คาํสาํคัญ: รูปแบบการดาํเนินชีวิต, เคร่ืองแกงปรุงสาํเร็จ, ส่ือสังคมออนไลน์, เฟซบุ๊ก 

 

Abstract 

The objective of this research is to study how life style relates to consumer behavior in buying instant curry recipe 

through Facebook in Bangkok.  The sample survey was done by questionnaire of 200 people of Facebook users at 

minimum age of 20.  Descriptive statistics is used for analytical statistics which are average number, standard 

deviation, and inferential.  Based on questionnaire, women aged 20-29 years old, bachelor’ s degree with income 

between 10,001 – 20,000 baht per month and have 2-3 family members are main group of survey. Most consumers 
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buy foods from internet (Facebook, Instagram, Line, etc.) and restaurants. The result of this hypothesis by multiple 

regression found that activities, interests, and opinions are main factors that affect to consumer buying behavior in 

instant curry recipe through Facebook. Therefore, this research may have advantages to those who are willing to do 

the business in instant curry recipe to understand more about target group and how to increase revenue through 

Facebook. 

 

Key word: Life style, Instant curry recipe, Social online, Facebook. 

 

บทนํา 

 

     รูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภคในสังคมไทยในปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากอดีต กล่าวคือ ในอดีตการ

ดาํรงวิถีชีวิตคนไทยมีความเป็นอยู่ละเอียดพิถีพิถนัในหลายดา้นๆ โดยเฉพาะเร่ืองของอาหารการกิน ท่ีมีการสั่งสม

และถ่ายทอดมาอย่างต่อเน่ืองจนเป็นสัญลกัษณ์ทางวฒันธรรมและเป็นเอกลกัษณ์ประจาํชาติท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั

กนัทัว่โลก อยา่งเช่น อาหารไทยประเภทท่ีใช ้“เคร่ืองแกง” เป็นวตัถุดิบในการปรุงอาหาร ท่ีช่วยเพ่ิมรสชาติและสีสนั

ให้กบัอาหารแลว้ยงักลบกล่ินคาวของเน้ือสัตว ์ทาํให้อาหารมีกล่ินหอมจากส่วนผสมของเคร่ืองเทศทั้งหลายดว้ย       

ปัจจุบนัตลาดเคร่ืองแกงสาํเร็จรูปมีภาวการณ์แข่งขนัสูงข้ึน ทาํใหผู้ป้ระกอบการตอ้งมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ทั้งใน

ดา้นคุณภาพสินคา้ การนาํเทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้มาใช้ในกระบวนการผลิต มีการวิจยัและพฒันาสินคา้ใหม่ๆ 

(วรรณชมพู ชยัสารวิวฒัน์, 2558) ดว้ยเหตุท่ีว่าผูบ้ริโภคในปัจจุบนั มีรูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป มี

ความเร่งรีบในการดาํเนินชีวิต เวลามีจาํกดั ทาํใหไ้ม่สามารถประกอบอาหารไดเ้หมือนในอดีต พฤติกรรมการเดิน

จ่ายตลาดก็เปล่ียนแปลงไป ทาํใหอุ้ตสาหกรรมเคร่ืองแกงจึงจาํเป็นตอ้งเพ่ิมช่องทางการขายผ่านส่ือสังคมออนไลน์

มากข้ึน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบการดาํเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบนั และตอบโจทยใ์หผู้บ้ริโภคท่ีชอบความ

สะดวกสบายในการปรุงอาหารรับประทานเองท่ีบา้นหรือคอนโดมีเนียม ท่ีมีบริเวณคบัแคบในการประกอบอาหาร 

จึงได้มีการทาํเคร่ืองแกงปรุงสําเร็จออกมาวางจาํหน่ายสู่ท้องตลาด ทาํให้ผูบ้ริโภคสามารถตัดสินใจเลือกซ้ือ

เคร่ืองแกงไดอ้ยา่งสะดวกสบายมากข้ึน อีกทั้งในปัจจุบนัไดมี้ช่องทางการขายเพ่ิมข้ึนโดยผา่นช่องทางของส่ือสังคม

ออนไลน์ คือ เฟซบุ๊ก (Facebook) ไลน์ (Line) อินสตาแกรม (Instagram) ฯลฯ ซ่ึงไดเ้ขา้มามีอิทธิพลต่อมนุษยอ์ย่าง

รวดเร็ว และทาํให้ไดเ้ปล่ียนวิถีทางการดาํเนินชีวิต การดาํเนินธุรกิจของคนในสังคมไปอย่างมากมาย อย่างเช่น               

เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสงัคมขนาดใหญ่ท่ีสุด และพบว่า ประเทศไทยมีจาํนวนบญัชีผูใ้ชม้ากเป็น

อนัดบัท่ี 8 ของโลก โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครติดอนัดบั 1 เมือง ดว้ยผูใ้ชก้ว่า 25 ลา้นคน (ดิจิทลัเอเยนซ่ี,2551) 

และความนิยมของการใชเ้ฟซบุ๊กทาํใหเ้กิดช่องทางในการขายสินคา้ออนไลนท่ี์ไดรั้บความนิยมอยา่งมาก และทาํให้

ผูป้ระกอบธุรกิจขายสินคา้ต่างๆหนัมาขายผ่านช่องทางออนไลน์เป็นจาํนวนมาก ดว้ยเหตุเพราะว่าไม่เสียค่าตน้ทุน

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ไม่ตอ้งลงทุนในดา้นสถานท่ีจาํหน่ายหรือเสียค่าใชจ่้ายค่าเช่าพ้ืนท่ีร้านคา้ เน่ืองจากเป็น

การขายผา่นช่องทางออนไลน ์และยงัเป็นช่องทางท่ีเขา้ถึงลูกคา้ไดเ้ป็นจาํนวนมาก ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ

ศึกษารูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภคเคร่ืองแกงปรุงสาํเร็จผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก ศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจ
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ซ้ือเคร่ืองแกงปรุงสาํเร็จของผูบ้ริโภคผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก และเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการดาํเนิน

ชีวิตและพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเคร่ืองแกงปรุงสาํเร็จผา่นช่องทางเฟซบุ๊ก ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดมี้แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

     การศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิต อดุลย ์จาตุรงคกุล (2550: 277) กล่าวว่า การดาํรงชีวิตของมนุษยใ์นแต่ละยุค 

มิไดเ้ป็นไปอย่างไม่มีหลกัเกณฑ ์มนุษยอ์ยู่รวมกนัเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีกฎหรือเกณฑท่ี์ทุกคนในกลุ่มพึงถือปฏิบติั

พฤติกรรมของแต่ละคนในกลุ่มจึงเป็นไปในทาํนองเดียวกนั เม่ือกลุ่มสงักดัชั้นทางสงัคมและวฒันธรรมของกลุ่มชั้น

ทางสงัคม และวฒันธรรมท่ีกล่าวมาแลว้น้ีจะพฒันาแบบแผนของการดาํรงชีพหรือใชชี้วิตตลอดจนถึงแบบแผนของ

การบริโภคข้ึนมาใชใ้นสงัคมแบบหรือแบบแผนดงักล่าว เราเรียกวา่ “แบบของการใชชี้วิต” (Lifestyle) 

     การศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตโดยใช้วิธีการ AIO Dimensions ดารา ทีปะปาล (2546: 169) กล่าวว่า นกัการ

ตลาดตอ้งใช้การวิเคราะห์ลกัษณะจิตวิทยาทางสังคมผูบ้ริโภคเป็นเกณฑ์ในการแบ่งรูปแบบการดาํรงชีวิตของ

ผูบ้ริโภค ลกัษณะจิตวิทยาทางสังคม เป็นคาํท่ีนํามาใช้เพ่ือประเมินแบบการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภคดว้ยการ

วิเคราะห์ ผูบ้ริโภคใชเ้วลาและทรัพยากรต่างๆ ของเขาอยา่งไรในแต่ละวนั อะไรในส่ิงแวดลอ้มท่ีเขาสนใจและถือว่า

มีความสําคญั และเขาคิดเก่ียวกบัตนเอง และคิดถึงโลกรอบๆ ตวัเขาอย่างไร การวิเคราะห์ตามลกัษณะดงักล่าว

บางคร้ังเรียกสั้นๆวา่ AIO เพ่ือการอา้งอิง 

     Psychographics คือ เทคนิคท่ีนกัวิจยัมกัใชเ้พ่ือจะวดัรูปแบบการใชชี้วิต คาํท่ีใชแ้ทนกนัคือ AIO หมายถึง การวดั

กิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest) และ ความคิดเห็น (Opinions) รายละเอียดของ AIO มีดงัต่อไปน้ี (อดุลย ์

จาตุรงคกลุ, 2543: 285) 

     A คือ กิจกรรม หมายถึง มีปฏิกิริยาท่ีแสดงออกมา เช่น ดูทีวี จ่ายของร้านคา้ แมว้า่ปฏิกิริยาน้ีใครๆ กเ็ห็นอยูแ่ต่ไม่

สามารถท่ีจะหาเหตุผลของการกระทาํไดท้ั้งหมด และก็ไม่สามารถทาํการวดัเพ่ือหาเหตุผลของการทาํปฏิกิริยาน้ีได้

เช่นกนั 

     I คือ ความสนใจ หมายถึง การมีความสนใจในเร่ืองราว เหตุการณ์ต่างๆ หรือวตัถุ โดยมีระดบัของความต่ืนเตน้ท่ี

เกิดข้ึน แบบเม่ือไดต้ั้งใจต่อกนั หรือแบบมีความตั้งใจเป็นพิเศษ 

     O คือ ความคิดเห็น เป็นไดใ้นรูปแบบของคาํพูด หรือรูปแบบการเขียนตอบท่ีบุคคลตอบต่อสถานการณ์ท่ีกระตุน้

เร้าท่ีมีการถามคาํถาม ความคิดเห็นเราใชเ้พ่ืออธิบายสาํหรับการแปลความหมายนั้น การคาดคะเน และการประเมิน

ค่า เช่น เช่ือในส่ิงท่ีบุคคลอ่ืนนั้นตั้งใจ ความเช่ือเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ประเมินรางวลัท่ีจะไดรั้บจากการเลือก

ทางเลือก และโทษท่ีจะเป็นผลของการเลือกทางเลือก 

     การศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ อศัน์อุไร เตชะสวสัด์ิ (2553 : 226) กล่าวว่า กระบวนการตดัสินใจของ

ผูบ้ริโภค (Decision Process) ถึงแมผู้บ้ริโภคจะมีความแตกต่างกัน แต่ผูบ้ริโภคจะมีรูปแบบการตัดสินใจซ้ือท่ี

ค่อนขา้งคลา้ยคลึงกัน ประกอบไปดว้ยหลายขั้นตอนต่างๆ ผูบ้ริโภคจะตอ้งผ่านการคดักรองข้อมูลต่างๆจึงจะ

ตดัสินใจซ้ือ มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน 1.การรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา 2.การแสวงหาข้อมูล 3.การประเมิน

ทางเลือก 4.การตดัสินใจซ้ือ 5.พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
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รูปภาพที่ 1. กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

วธีิการศึกษา 

 

     ประชากรสาํหรับการวิจยัคร้ังน้ีคือ กลุ่มประชากรท่ีใชเ้ฟซบุ๊ก ท่ีมีอาย ุ20 ปีข้ึนไป อาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร 

ทั้งน้ีจากขอ้มูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่า จาํนวนประชากรท่ีมีอายุ 20 ปีข้ึนไปและอาศยัอยู่

ในกรุงเทพมหานครมีจาํนวนทั้งส้ิน 4,336,320 คน (stat.dopa. 2560) โดยงานวิจยัคร้ังน้ีคดัเลือกกลุ่มขนาดตวัอย่างท่ี

เหมาะสม จากการคาํนวณหากลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane. 1970) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 

95% จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 399 คน แต่เน่ืองจากขอ้จาํกดัทางดา้นเวลาในการรวบรวมขอ้มูล ผูวิ้จยัจึงดาํเนินการ

เกบ็ขอ้มูลจาํนวน 200 คน โดยไดผ้า่นเง่ือนไขทางสถิติ Regression ตามสูตร *5 โดยท่ีจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งมีมากกว่า 

5 เท่าของจาํนวนคาํถามท่ีจะใช้ในการถามเก่ียวกบัตวัแปรตน้ทั้งหมด จึงสามารถนาํมาเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้น

การศึกษาได ้(Hair, Black, Babin and Anderson. 2008) 

 

ตารางที่ 1  ตารางจาํแนกเง่ือนไขทางสถิติ Regression 

เง่ือนไข ค่าตามเง่ือนไข 

1) จาํนวนคาํถามเก่ียวกบัตวัแปรตน้  24 ขอ้ 

2) จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง > 50 

3) จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งขั้นตํ่าท่ีตอ้งใชใ้นการวิเคราะห์ 24 X 5 = 120 คน 

 

     การเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยน้ีใช้ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้เคร่ืองมือคือแบบสอบถาม 

(Questionnaire) โดยผูวิ้จยัไดอ้อกแบบจากการรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ส่วน

ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 คาํถามคดักรองผูต้อบแบบสอบถาม (Screening Questions) เป็นคาํถามปลายปิดใหผู้ต้อบเลือกเพียง

คาํตอบเดียว จาํนวน 2 ขอ้ ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นคาํถามปลาย

ปิดใหผู้ต้อบเลือกเพียงคาํตอบเดียว จาํนวน 6 ขอ้ ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อรูปแบบการดาํเนิน

ชีวิต (Lifestyles) แบ่งออกเป็น 3 Dimension ดงัน้ี ส่วนท่ี 3.1 ดา้นกิจกรรม (Activities)  จาํนวน 6 ขอ้ ส่วนท่ี 3.2 ดา้น

ความสนใจ (Interests) จาํนวน 5 ขอ้ ส่วนท่ี 3.3 ดา้นความคิดเห็น (Opinions) จาํนวน 6 ขอ้ ลกัษณะของคาํถามเป็น
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การวดัระดบัความเห็นดว้ย ลกัษณะคาํตอบเป็นมาตรวดัแบบ Likert-Scale ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองแกงปรุงสาํเร็จผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก ลกัษณะของคาํถามเป็นการวดัระดบัความเห็นดว้ย ลกัษณะ

คาํตอบเป็นมาตรวดัแบบ Likert-Scale จาํนวน 7 ขอ้ สาํหรับงานวิจยัคร้ังน้ีใชก้ารเลือกตวัอย่างโดยอาศยัหลกัความ

น่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยใชวิ้ธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ในการ

เลือกเขตพ้ืนท่ี จากนั้นใชวิ้ธีการสุ่มแบบง่าย (Random Sample) และไดท้าํการจบัฉลากเลือกเขตพ้ืนท่ีในแต่ละกลุ่ม

ย่อยตามโซนดงัน้ี 1. ) กรุงเทพกลาง คือ เขตห้วยขวาง 2.) กรุงเทพใต ้คือ เขตยานนาวา 3.) กรุงเทพเหนือ คือ เขต

จตุจกัร 4.) กรุงเทพตะวนัออก คือ เขตบางกะปิ 5.) กรุงธนเหนือ คือ บางกอกนอ้ย 6.) กรุงธนใต ้คือ บางขนุเทียน 

     การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยั ใช ้2 ประเภท คือ 1.) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใน

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนาใชส้ถิติความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  2.) การวิเคราะห์สถิติเชิง

อนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบความมีอิทธิพลหรือการส่งผลต่อกนัระหว่างตวัแปรตน้ คือ รูปแบบการ

ดาํเนินชีวิต (AIO) กบัตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองแกงปรุงสําเร็จผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก แสดง

ขอ้มูลเชิงปริมาณ (CONT) ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อกนั โดยใชเ้คร่ืองมือสถิติการวิเคราะห์สมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ

เพียร์สนั (Pearson Correlation) และการวิเคราะห์ ถดถอยเชิงเสน้ (Multiple Regression) 

 

ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

การศึกษาวิจยัเก่ียวกบัขอ้มูลทางประชากร สรุปผลไดด้งัน้ี 

     ผลการศึกษาลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามแสดงใหเ้ห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จาํนวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 68.5 มีอายุระหว่าง 20-29 ปี จาํนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 53 มีระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี จาํนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 66 มีระดบัรายไดอ้ยู่ในช่วง 10,001-20,000 บาท จาํนวน 81 คน คิดเป็น

ร้อยละ 40.5 ส่วนใหญ่มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศยัอยูร่่วมกนัรวมตวัท่านเองดว้ย 2-3 คน เป็นจาํนวน 73 คน 

คิดเป็นร้อยละ 36.5 และส่วนใหญ่มีการเลือกซ้ืออาหารจากอินเตอร์เน็ต (เฟซบุ๊ก อินสตราแกรม ไลน์ อ่ืน ๆ) และ 

ร้านอาหาร มีจาํนวน 67 คนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 33.5 
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ตารางที ่2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของรูปแบบการดาํเนินชีวติ 

ด้านกจิกรรม (ACTIVITIES) 𝒙𝒙� S.D. 

1.ท่านชอบอ่านหนังสือและนิตยสารท่ีเก่ียวกับอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 

3.17 1.071 

2.ท่านมกัจะออกไปรับประทานอาหารนอกบา้นทุกสัปดาห์ 3.25 1.343 

3.ท่านมกัจะทาํอาหารร่วมกบัสมาชิกในครอบครัวทุกวนั 3.40 1.211 

4.ท่านมกัจะเลือกบริโภคอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย 3.65 1.041 

5.ท่านมกัจะใช้เวลาพกัผ่อนดูทีวีรายการอาหารท่ีบา้นในช่วง

วนัหยดุผา่นส่ือสังคมออนไลน์ 

3.73 1.097 

6.ท่านมกัจะใชเ้วลาพกัผอ่นเล่นเฟซบุก๊ 3.84 1.114 

 

ตารางที ่3 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของรูปแบบการดาํเนินชีวติ 

ด้านความสนใจ (INTERESTS) 𝒙𝒙� S.D. 

7.ท่านสนใจอ่าน หนังสือ นิตยสาร หรือ บทความเก่ียวกบั

อาหาร 

3.22 1.056 

8.ท่านสนใจกิจกรรมเก่ียวกบัการเรียนทาํอาหาร 3.24 1.108 

9.ท่านสนใจเคร่ืองแกงปรุงสําเร็จรูปท่ีอาํนวยความสะดวกใน

การประกอบอาหาร 

3.35 1.054 

10.ท่านสนใจขอ้มูลท่ีเป็นความรู้เก่ียวกบัเร่ืองสมุนไพรท่ีใช้

ในการประกอบอาหาร 

3.31 1.071 

11.ท่านสนใจชอบทดลองชิมผลิตภณัฑอ์าหารใหม่ๆ 3.66 1.109 
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ตารางที ่4 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ของรปูแบบการดาํเนินชวีติ 

ด้านความคิดเหน็ (OPINIONS) เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ 𝒙𝒙� S.D. 

12. ท่ านคิด ว่ า เ ค รื่ อ ง แก งปรุ ง สํ า เ ร็จ รู ปทํ า ใ ห้ ท่ า น

สะดวกสบายมากขึน้ 

3.86 0.935 

13.ท่านคิดว่าเครื่องแกงปรุงสําเร็จรูปไม่ยุ่งยากเกินไป

สาํหรบัในการทาํอาหาร 

3.82 0.967 

14. ท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์เครื่องแกงปรุงสํา เร็จรูปที่มี

มาตรฐานรองรบัจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ตามหลกัโภชนาการ 

3.73 1.007 

15.ท่านคดิว่าผลติภณัฑเ์ครือ่งแกงปรุงสําเรจ็รปูช่วยให้ท่าน

ประหยดัค่าใชจ้า่ยไดม้ากกว่าการทาํเครือ่งปรงุเอง 

3.66 1.015 

16.ท่านคิดว่าผลิตภณัฑ์เครื่องแกงปรุงสําเร็จรูปมีคุณค่า

ทางโภชนาการเทยีบเท่าปรงุสด 

3.02 1.032 

17.ท่านมกัจะเลอืกรบัประทานอาหารทีม่รีสชาตอิรอ่ย 4.14 1.040 

 

ตารางที ่5  รูปแบบการดาํเนินชีวติ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเคร่ืองแกงปรุงสาํเร็จ

ผา่นช่องทางเฟซบุก๊ 

ANOVA 

Model SS df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 57.800 3 19.267 31.398 0.000b 

Residual 120.269 196 0.614   

Total 178.068 199    

 

ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการดาํเนินชีวิตและพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของ

ผู ้บริโภคเคร่ืองแกงปรุงสําเร็จผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก ด้วยสถิติ Linear Correlation Coeffcient Deps การ

ตดัสินใจซ้ือ 

คาํถาม รูปแบบการดาํเนิน

ชีวติ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ค่าระดบั

นยัสาํคญั 

ค่า Pearson 

Correlation (r) 

Inds1 ดา้นกิจกรรม 3.5050 0.64016 0.000 0.472 

Inds2 ดา้นความสนใจ 3.3530 0.81345 0.000 0.528 

Inds3 ดา้นความคิดเห็น 3.7017 0.75625 0.000 0.453 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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ตารางที่ 7 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการดาํเนินชีวิตและพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของ

ผูบ้ริโภค 

Coefficients 

Model B Std.Error Beta t Sig. 

 

(Constant) -0.076 0.341  -0.223 0.824 

ดา้นกิจกรรม 0.281 0.117 0.190 2.395 0.018 

ดา้นความสนใจ 0.337 0.102 0.290 3.308 0.001 

ดา้นความคิดเห็น 0.226 0.094 0.181 2.402 0.017 

a. Dependent Variable: การตดัสินใจซ้ือ 

 

ผลการศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิต ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองแกงปรุงสําเร็จผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก                       

ในเขตกรุงเทพมหานคร มีดงัน้ี 

     รูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภคในดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจ และดา้นความคิดเห็นมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือเคร่ืองแกงปรุงสําเร็จ ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ อดุลย ์จาตุรงคกุล (2550: 277) ได้

อธิบายถึง ความหมาย รูปแบบของการใชชี้วิต (Lifestyle) ไวว้่า การดาํรงชีวิตของมนุษยใ์นแต่ละยุค มิไดเ้ป็นไป

อย่างไม่มีหลกัเกณฑ ์มนุษยอ์ยู่รวมกนัเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีกฎหรือเกณฑท่ี์ทุกคนในกลุ่มพึงถือปฏิบติั พฤติกรรม

ของแต่ละคนในกลุ่มจึงเป็นไปในทาํนองเดียวกนั และใช ้AIO เป็นการวดัรูปแบบการใชชี้วิต ซ่ึงหมายถึง การวดั

กิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest) และ ความคิดเห็น (Opinions) โดยทั้ง 3 ดา้นนั้น ไดผ้ลการวิจยัในดา้น

กิจกรรม (Activities) ท่ีมีผลสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ 1.) ประชากรส่วนใหญ่มกัจะใชเ้วลาพกัผ่อนเล่นเฟซบุ๊ก 2.) 

ประชากรมกัจะใชเ้วลาพกัผอ่นดูทีวีรายการอาหารท่ีบา้นในช่วงวนัหยดุผา่นส่ือสังคมออนไลน ์3.) ประชากรเลือกท่ี

จะบริโภคอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงทาํการวิเคราะห์ผลดา้นกิจกรรมไดว้่า ประชากรส่วนใหญ่

นั้น ใช้เวลาไปกบัการเล่นเฟซบุ๊ก รวมไปถึงการใชเ้วลาในการดูทีวีท่ีบา้นตนเองในช่วงวนัหยุด โดยมีการเลือก

บริโภคอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย ทั้ งน้ีในด้านของความสนใจ (Interest) ท่ีมีผลสูงสุด 3 อนัดับแรก 1.) 

ประชากรส่วนใหญ่สนใจชอบทดลองชิมผลิตภณัฑ์อาหารใหม่ๆ 2.) ประชากรสนใจเคร่ืองแกงปรุงสําเร็จรูปท่ี

อาํนวยความสะดวกในการประกอบอาหาร 3.) ประชากรสนใจขอ้มูลท่ีเป็นความรู้เก่ียวกบัเร่ืองสมุนไพรท่ีใชใ้นการ

ประกอบอาหาร ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงทาํการวิเคราะห์ผลดา้นความสนใจไดว้่า ประชากรส่วนใหญ่นั้นชอบชิมผลิตภณัฑ์

อาหารใหม่ๆ พร้อมกบัชอบการประกอบอาหารโดยใชเ้คร่ืองแกงปรุงสาํเร็จเพ่ือความสะดวก และยงัมีความสนใจ

ความรู้ดา้นสมุนไพรสําหรับนาํไปใชเ้พ่ือการประกอบอาหารอีกดว้ย และในดา้นความคิดเห็น (Opinions) ท่ีมีผล

สูงสุด 3 อนัดบัแรก 1.) ประชากรส่วนใหญ่มกัจะเลือกรับประทานอาหารท่ีมีรสชาติอร่อย 2.) ประชากรคิดว่า

เคร่ืองแกงปรุงสาํเร็จรูปทาํใหท่้านสะดวกสบายมากข้ึน 3.) ประชากรคิดว่าเคร่ืองแกงปรุงสาํเร็จรูปไม่ยุ่งยากเกินไป

สําหรับการทาํอาหาร ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงทาํการวิเคราะห์ผลดา้นความคิดเห็นไดว้่า ประชากรส่วนใหญ่มกัจะเลือก

รับประทานอาหารท่ีมีรสชาติอร่อย โดยมีเคร่ืองแกงปรุงสาํเร็จรูปเพ่ือสร้างความสะดวกสบายมากข้ึน ช่วยลดความ

ยุ่งยากในการประกอบอาหารสําหรับคนท่ีชอบทาํอาหาร จึงมองว่ารูปแบบการใชชี้วิต (Lifestyle) ของคนในเขต
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กรุงเทพมหานคร ประชากรชอบประกอบการอาหารโดยใชเ้คร่ืองแกงปรุงสาํเร็จ เพราะชอบความสะดวก และลด

ความยุง่ยาก ขั้นตอนต่างๆในการประกอบอาหาร อีกทั้งยงัมีรสชาติท่ีอร่อย โดยจาก 3 ดา้นท่ีไดผ้ลสรุปมานั้น มองวา่

หากมีการนาํเคร่ืองแกงปรุงสําเร็จขายผ่านช่องทางออนไลน์ และสามารถเขา้ถึงประชากรกลุ่มเป้าหมายได ้ก็อาจ

ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากข้ึนได ้

     ในดา้นของพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองแกงปรุงสาํเร็จ ผา่นช่องทางเฟซบุ๊ก ท่ีมีผลสูงสุด คือ ประชากรส่วน

ใหญ่มีการเลือกซ้ือเคร่ืองแกงปรุงสําเร็จรูปยี่ห้อใหม่ๆ หรือไม่ยึดติดยี่ห้อในการเลือกซ้ือแต่ละคร้ัง และในทาง

กลบักนัประชากรท่ีมีการประกอบอาหารดว้ยตนเองก็ยงัไม่ไดมี้ความสนใจมากนกัในการเลือกซ้ือเคร่ืองแกงปรุง

สาํเร็จผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก ถึงแมว้่าจะเป็นการแนะนาํจากเพ่ือน หรือคนใกลชิ้ดก็ตาม โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่นั้นใหค้วามสาํคญักบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองแกงปรุงสาํเร็จ ดา้นกิจกรรม ซ่ึงมีความเห็นว่าชอบท่ีจะ

ใชเ้วลาในการพกัผ่อนไปกบัการเล่นเฟซบุ๊ก และดูทีวีรายการอาหารท่ีบา้นในช่วงวนัหยุดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 

ทั้งน้ีผูวิ้จยัจึงทาํการวิเคราะห์ไดว้า่ พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองแกงปรุงสาํเร็จนั้น ข้ึนอยูก่บัการดาํเนินชีวิต ดา้น

กิจกรรมในแต่ละวนัของประชากร โดยหากเป็นผูท่ี้รักในการทาํอาหารดว้ยตนเอง พร้อมกบัมีกิจกรรมหลกัในการ

เล่นเฟซบุ๊ก และอยู่กบัส่ือสังคมออนไลน์เป็นประจาํ อาจทาํให้จะเกิดความสนใจ และส่งผลต่อพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองแกงปรุงสาํเร็จได ้

 

สรุปผลการศึกษา 

 

     ผลการศึกษารูปแบบการดาํเนินชีวิต ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองแกงปรุงสาํเร็จผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก ในเขต

กรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 3 ดา้นดงัน้ี 

     ดา้นกิจกรรม (ACTIVITIES) ประชากรท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า มกัจะใชเ้วลาพกัผ่อนเล่นเฟซบุ๊กดว้ย

ค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด 3.84 และในทางกลบักนัประชากรท่ีศึกษาไม่ไดมี้ความชอบอ่านหนงัสือและนิตยสารท่ีเก่ียวกบั

อาหารและเคร่ืองด่ืมมากนกัเป็นค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด 3.17 ดา้นความสนใจ (INTERESTS) ประชากรท่ีศึกษาส่วนใหญ่มี

ความคิดเห็นวา่ สนใจชอบทดลองชิมผลิตภณัฑอ์าหารใหม่ๆเป็นค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 3.66 และในทางกลบักนัประชากร

ท่ีศึกษาไม่ไดมี้ความสนใจอ่านหนงัสือ นิตยสาร หรือบทความเก่ียวกบัอาหารเท่าท่ีควร ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัท่ีตํ่าสุด 

3.22ดา้นความคิดเห็น (OPINIONS) เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ประชากรท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ชอบท่ีจะเลือก

รับประทานอาหารท่ีมีรสชาติอร่อยค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั 4.14 และในทางกลบักนัประชากรท่ีศึกษามีความคิดว่า

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองแกงปรุงสําเร็จรูปยงัคงไม่มีคุณค่าทางโภชนาการเทียบเท่า การปรุงอาหารสด ค่าเฉล่ียตํ่าสุดอยู่ท่ี

ระดบั 3.02 

     รูปแบบการดาํเนินชีวิตมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองแกงปรุงสาํเร็จ ซ่ึงผลดงักล่าวยงัสอดคลอ้งกบัแนวความคิด

ของ อดุลย ์จาตุรงคกลุ (2550: 277) ไดอ้ธิบายถึง ความหมาย รูปแบบของการใชชี้วิต (Lifestyle) ไวว้า่ การดาํรงชีวิต

ของมนุษยใ์นแต่ละยุค มิไดเ้ป็นไปอย่างไม่มีหลกัเกณฑ ์มนุษยอ์ยู่รวมกนัเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีกฎหรือเกณฑท่ี์ทุก

คนในกลุ่มพึงถือปฏิบัติ พฤติกรรมของแต่ละคนในกลุ่มจึงเป็นไปในทาํนองเดียวกัน และใช้ AIO เป็นการวดั

รูปแบบการใชชี้วิต ซ่ึงหมายถึง การวดักิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest) และ ความคิดเห็น (Opinions) 

โดยทั้ง 3 ดา้นนั้น ไดผ้ลการวิจยัในดา้นกิจกรรม (Activities) ท่ีมีผลสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ 1.) ประชากรส่วนใหญ่
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มกัจะใชเ้วลาพกัผอ่นเล่นเฟซบุ๊ก 2.) ประชากรมกัจะใชเ้วลาพกัผอ่นดูทีวีรายการอาหารท่ีบา้นในช่วงวนัหยดุผ่านส่ือ

สังคมออนไลน์ 3.) ประชากรเลือกท่ีจะบริโภคอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงทาํการวิเคราะห์ผล

ดา้นกิจกรรมไดว้่า ประชากรส่วนใหญ่นั้น ใชเ้วลาไปกบัการเล่นเฟซบุ๊ก รวมไปถึงการใชเ้วลาในการดูทีวีท่ีบา้น

ตนเองในช่วงวนัหยุด โดยมีการเลือกบริโภคอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย ทั้งน้ีในดา้นของความสนใจ (Interest) 

ท่ีมีผลสูงสุด 3 อนัดบัแรก 1.) ประชากรส่วนใหญ่สนใจชอบทดลองชิมผลิตภณัฑอ์าหารใหม่ๆ 2.) ประชากรสนใจ

เคร่ืองแกงปรุงสาํเร็จรูปท่ีอาํนวยความสะดวกในการประกอบอาหาร 3.) ประชากรสนใจขอ้มูลท่ีเป็นความรู้เก่ียวกบั

เร่ืองสมุนไพรท่ีใชใ้นการประกอบอาหาร ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงทาํการวิเคราะห์ผลดา้นความสนใจไดว้่า ประชากรส่วน

ใหญ่นั้นชอบชิมผลิตภณัฑอ์าหารใหม่ๆ พร้อมกบัชอบการประกอบอาหารโดยใชเ้คร่ืองแกงปรุงสําเร็จเพ่ือความ

สะดวก และยงัมีความสนใจความรู้ดา้นสมุนไพรสาํหรับนาํไปใชเ้พ่ือการประกอบอาหารอีกดว้ย และในดา้นความ

คิดเห็น (Opinions) ท่ีมีผลสูงสุด 3 อนัดบัแรก 1.) ประชากรส่วนใหญ่มกัจะเลือกรับประทานอาหารท่ีมีรสชาติอร่อย 

2.) ประชากรคิดว่าเคร่ืองแกงปรุงสําเร็จรูปทาํให้ท่านสะดวกสบายมากข้ึน 3.) ประชากรคิดว่าเคร่ืองแกงปรุง

สาํเร็จรูปไม่ยุ่งยากเกินไปสาํหรับการทาํอาหาร ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงทาํการวิเคราะห์ผลดา้นความคิดเห็นไดว้่า ประชากร

ส่วนใหญ่มกัจะเลือกรับประทานอาหารท่ีมีรสชาติอร่อย โดยมีเคร่ืองแกงปรุงสาํเร็จรูปเพ่ือสร้างความสะดวกสบาย

มากข้ึน ช่วยลดความยุ่งยากในการประกอบอาหารสําหรับคนท่ีชอบทาํอาหาร จึงมองว่ารูปแบบการใช้ชีวิต 

(Lifestyle) ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรชอบประกอบการอาหารโดยใชเ้คร่ืองแกงปรุงสาํเร็จ เพราะ

ชอบความสะดวก และลดความยุง่ยาก ขั้นตอนต่างๆในการประกอบอาหาร อีกทั้งยงัมีรสชาติท่ีอร่อย โดยจาก 3 ดา้น

ท่ีไดผ้ลสรุปมานั้น มองว่าหากมีการนาํเคร่ืองแกงปรุงสาํเร็จขายผ่านช่องทางออนไลน ์และสามารถเขา้ถึงประชากร

กลุ่มเป้าหมายได ้กอ็าจส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากข้ึนได ้

        ในดา้นของพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองแกงปรุงสําเร็จ ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก ท่ีมีผลสูงสุด คือ ประชากร

ส่วนใหญ่มีการเลือกซ้ือเคร่ืองแกงปรุงสาํเร็จรูปยี่หอ้ใหม่ๆ หรือไม่ยึดติดยี่หอ้ในการเลือกซ้ือแต่ละคร้ัง และในทาง

กลบักนัประชากรท่ีมีการประกอบอาหารดว้ยตนเองก็ยงัไม่ไดมี้ความสนใจมากนกัในการเลือกซ้ือเคร่ืองแกงปรุง

สาํเร็จผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก ถึงแมว้่าจะเป็นการแนะนาํจากเพ่ือน หรือคนใกลชิ้ดก็ตาม โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่นั้นใหค้วามสาํคญักบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองแกงปรุงสาํเร็จ ดา้นกิจกรรม ซ่ึงมีความเห็นว่าชอบท่ีจะ

ใชเ้วลาในการพกัผ่อนไปกบัการเล่นเฟซบุ๊ก และดูทีวีรายการอาหารท่ีบา้นในช่วงวนัหยุดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 

ทั้งน้ีผูวิ้จยัจึงทาํการวิเคราะห์ไดว้า่ พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองแกงปรุงสาํเร็จนั้น ข้ึนอยูก่บัการดาํเนินชีวิต ดา้น

กิจกรรมในแต่ละวนัของประชากร โดยหากเป็นผูท่ี้รักในการทาํอาหารดว้ยตนเอง พร้อมกบัมีกิจกรรมหลกัในการ

เล่นเฟซบุ๊ก และอยู่กบัส่ือสังคมออนไลน์เป็นประจาํ อาจทาํให้จะเกิดความสนใจ และส่งผลต่อพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซ้ือเคร่ืองแกงปรุงสําเร็จได้ และพบว่ามีความสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ปัญชลี สังขรัตน์ (2554) ได้

ทาํการศึกษาเร่ือง การรับขอ้มูลจากการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และรูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีส่งผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ (Functional Drink) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การส่ือสาร

ทางการตลาดแบบบูรณาการดา้นการส่งเสริมการขาย และดา้นการตลาดเชิงกิจกรรม มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ สาํหรับรูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูท่ี้เคยซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ พบว่า รูปแบบการดาํเนิน

ชีวิตดา้นกิจกรรม มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด 
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ตามดว้ย การรับขอ้มูลจากการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการดา้นการส่งเสริมการขาย และดา้นการตลาดเชิง

กิจกรรม ตามลาํดบั 

     ผลการศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองแกงปรุงสาํเร็จของผูบ้ริโภคผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก ประชากรศึกษา

ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า จะซ้ือเคร่ืองแกงปรุงสําเร็จรูปยี่ห้อใหม่ๆ หรือไม่ยึดติดยี่ห้อในการเลือกซ้ือแต่ละคร้ัง 

และในทางกลบักนัประชากรท่ีศึกษานั้นไม่ไดมี้การเลือกซ้ือเคร่ืองแกงปรุงสําเร็จผ่านช่องทางเฟซบุ๊กเพียงเพราะ

ตามคาํแนะนาํของเพ่ือนหรือคนใกลชิ้ดแต่อยา่งใด 

     ผลการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการดาํเนินชีวิตและพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเคร่ืองแกง

ปรุงสาํเร็จผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก พบว่า รูปแบบการดาํเนินชีวิต ทั้ง 3 ดา้น ไม่ว่าจะเป็น ดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจ 

และดา้นความคิดเห็น มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ พฤติกรรมดา้นความสนใจมีความสาํพนัธ์กบัการตดัสินใจ

ซ้ืออยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 และพฤติกรรมดา้นกิจกรรมและความคิดเห็นมีความสาํพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ

อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 นัน่หมายความว่าผูบ้ริโภคมีรูปแบบการดาํเนินชีวิตทั้ง 3 ดา้น นั้น อยู่ในระดบัท่ีสูง 

กจ็ะส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองแกงปรุงสาํเร็จผา่นช่องทางเฟซบุ๊ก มากข้ึนในทิศทางเดียวกนั 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

     รูปแบบการดาํเนินชีวิตในดา้นกิจกรรม ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มกัใชเ้วลาเล่นเฟซบุ๊ก เน่ืองจากมีค่าเฉล่ีย

สูงท่ีสุด ปัจจุบนัน้ีมีพ่อคา้แม่คา้ออนไลน์หนา้ใหม่เกิดข้ึนมากมายโดยเฉพาะบนเฟซบุ๊ก เน่ืองดว้ยความสะดวกสบาย 

ไม่ตอ้งไปเช่าท่ีขายของ แต่ก็มีพ่อคา้แม่คา้ออนไลน์หลายคนท่ีไม่ประสบความสาํเร็จกบัการขายของออนไลน์มาก

เท่าท่ีควรอาจเพราะดว้ยเหตุวา่การเลือกช่วงเวลาท่ีไม่เหมาะสม ดงันั้นเม่ือทราบช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีชดัเจนแลว้ 

ทราบพฤติกรรมผูบ้ริโภคแลว้ จึงควรดูพฤติกรรมในช่วงเวลาการเล่นเฟซบุ๊กของผูบ้ริโภค เพ่ือทาํการตลาดโฆษณา

เคร่ืองแกงปรุงสําเร็จผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก เช่น วนัธรรมดาคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตไปกับการทาํงาน จึงควรอยู่ใน

ช่วงเวลา 11.00น - 13.00น เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาท่ีพกัเบรกทานขา้วพกัผอ่นจากการทาํงานทาํใหมี้เวลาท่ีจะเล่ือนฟีด

หนา้เฟซบุ๊ก และเวลา18.00 – 20.00 เป็นช่วงเวลาเลิกงาน กาํลงันัง่รถกลบับา้นหรือถึงบา้นแลว้ ส่วนในวนัเสาร์-

อาทิตย ์ควรเร่ิมโฆษณาเคร่ืองแกงปรุงสาํเร็จหลงั 10.00น. เพราะเป็นวนัหยดุพกัผอ่นท่ีหลายๆคนอาจจะต่ืนสาย เป็น

ตน้ 

     รูปแบบการดาํเนินชีวิตดา้นความสนใจผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีรูปแบบการดาํเนินชีวิตดา้นความสนใจท่ีสูง โดย

สนใจชอบทดลองชิมผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ๆ เสมอ อาจเพราะการท่ีผูบ้ริโภคไม่กลา้ท่ีจะเส่ียงในการท่ีจะซ้ือ

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองแกงปรุงสาํเร็จในยี่หอ้ท่ีไม่เคยชิน ดงันั้นจึงควรจดับูทใหมี้การทดลองชิมผลิตภณัฑเ์คร่ืองแกงปรุง

สําเร็จ ตามซูเปอร์มาเก็ตต่างๆ หรืออาจมีการผลิตขนาดเทสซ่ึงเป็นขนาดเล็กใชใ้นการทาํกบัขา้วเพียง 1 ม้ือก่อน 

เพ่ือใหท้ราบถึงรสชาติและนาํไปสู่การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองแกงปรุงสาํเร็จ ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กในอนาคต และความ

สนใจกิจกรรมเก่ียวกบัการเรียนทาํอาหารมีค่าเฉล่ียท่ีตํ่าท่ีสุด เพ่ือให้เกิดผลลพัธ์ท่ีดีท่ีจะนาํมาสู่การตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองแกงปรุงสาํเร็จ ดงันั้น จึงควรมีการสอนทาํอาจหารโดยการทาํคลิป ผา่นช่องทางต่างๆ เช่นยทููป อาจสอดแทรก

ผลิตภณัฑไ์ปในคลิป รวมถึงข้ึนตอนวิธีการใช ้การใหค้วามรู้ในการทาํอาหารควบคู่ไปดว้ย และอาจนาํขอ้เสนอแนะ

ท่ี 3 มาใชค้วบคู่กนั โดยการแจกผลิตภณัฑเ์คร่ืองแกงปรุงสาํเร็จขนาดทดลอง ใหแ้ก่ผูท่ี้เขา้มาชมคลิป 
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     รูปแบบการดาํเนินชีวิตดา้นความคิดเห็น ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มกัเลือกรับประทานอาหารท่ีมีรสชาติ

อร่อย ซ่ึงคาํตอบในดา้นน้ีสวนทางกบักระแสของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัท่ีใส่ใจสุขภาพมากข้ึนเลือกรับทานอาหารท่ีดี

ต่อสุขภาพ โดยการคาํนึงถึงโภชนาการของอาหารมากกว่ารสชาติ แต่ถึงอย่างไรค่าเฉล่ียขอผูต้อบแบบสอบถามก็

แสดงใหเ้ห็นว่าผูบ้ริโภคส่วนมากยงัใหค้วามสาํคญักบัรสชาติอาหาร ดงันั้นผูป้ระกอบการเคร่ืองแกงปรุงสาํเร็จควร

ให้ความสําคญัในการรักษารสชาติอาหาร รวมถึงความสดใหม่ของสินคา้ และไม่ควรมีตน้ทุนท่ีสูงจนเกินไป เม่ือ

เทียบกบัการท่ีผูบ้ริโภคใชวิ้ธีการเลือกซ้ือแบบเดิม 

     ในการศึกษาคร้ังต่อไปผูศึ้กษาเล็งเห็นว่าควร ศึกษาดา้นประชากรศาสตร์ให้มากกว่าน้ี เช่น คนกลุ่มไหนท่ีเป็น

กลุ่มลุกคา้เป้าหมายในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองแกงปรุงสาํเร็จ ผา่นช่องทางเฟซบุ๊ก เพศไหน อายชุ่วงไหน เป็นตน้ 
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บทคัดย่อ 

   

     การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสาเหตุการตดัสินใจลาออกของพนกังานรักษาความปลอดภยับริษทั XXX 

จาํกดั เพ่ือเสนอแนวทางการรักษาบุคลากรของบริษทั XXX จาํกดั โดยใชแ้นวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการลาออกและ

ความตั้งใจลาออก ทฤษฎีความพึงพอใจในการทาํงาน และทฤษฎีความผกูพนัต่อองคก์ร  

     การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ การวิจยัเชิงปริมาณใชเ้คร่ืองมือจากแบบสอบถามและใชวิ้ธี

วิเคราะห์โดยการคาํนวณค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) การวิจยัเชิงคุณภาพใช้

การสัมภาษณ์เชิงลึกในการเก็บขอ้มูลและใช้วิธีวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพของ Strauss xxx หรือท่ีเรียกว่าการให้

รหัสขอ้มูล (Qualitative coding) จากนั้น นาํผลท่ีไดจ้ากการวิจยัทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาวิเคราะห์ร่วมกนั

และนาํเสนอในแผนผงักา้งปลา (Fishbone diagram) เพ่ือแสดงผลของการศึกษาการหาสาเหตุของปัญหาการลาออก

ของพนกังานรักษาความปลอดภยั บริษทั xxx จาํกดั   

     จากผลการวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ พบว่า ปัจจยัความพึงพอใจในงาน เป็นปัจจยัหลกัท่ีทาํใหเ้กิดการ

ลาออกของพนกังานรักษาความปลอดภยัมากท่ีสุด และจากการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ พบว่า สาเหตุหลกัของปัญหา

การลาออกมีทั้งหมด 6 สาเหตุ ไดแ้ก่ (1) ดา้นเพ่ือนร่วมงาน (2) ดา้นความกา้วหนา้ในงาน (3) ดา้นค่าตอบแทน (4) ดา้น

หวัหนา้งาน (5) ดา้นตวังาน และ (6) ความเครียด โดยสาเหตุท่ี (1) ถึง (5) เป็นสาเหตุภายใตปั้จจยัความพึงพอใจ ส่วน

สาเหตุท่ี (6) เป็นสาเหตุท่ีไม่ไดจ้ดัอยู่ในปัจจยัความพึงพอใจแต่เป็นสาเหตุใหม่ท่ีพบจากการวิจยัเชิงคุณภาพ  จาก

การศึกษาสาเหตุดงักล่าว งานวิจยัน้ียงัสรุปแนวทางการแกปั้ญหาทั้งแผนระยะสั้น คือ การทาํกิจกรรมการละลาย

พฤติกรรมและการทาํกิจกรรมการสร้างทีมงาน และแผนระยะยาว คือ การบรรจุเป็นพนกังานประจาํ เพ่ือลดอตัรา

การลาออกของพนกังานรักษาความปลอดภยั 
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Abstract 

      The purpose of this research was to study the reasons for the resignation of security guard employees of “XXX 

Company Limited” in order to propose the guidelines for the treatment of “XXX Company Limited” human 

resource by using the theory of resignation intention, the theory of satisfaction in working and theory of 

organizational commitment. 

     This research is both quantitative and qualitative research. Quantitative research uses tools from the 

questionnaire and uses analytical methods by calculating the frequency, percentage, and mean. Qualitative research 

uses in-depth interviews to collect data and use the Strauss xxx’s qualitative data analysis method, also known as 

qualitative coding. Then bring the results from both quantitative and qualitative research together to analyze and 

present in the fishbone diagram to show the results of the study to determine the cause of the resignation of security 

guard employees of “XXX Company Limited”. 

     Based on the results of both quantitative and qualitative analysis, it was found that job satisfaction factors were 

the main factors causing the resignation of the most security guard employees. From qualitative analysis, it was 

found that the main causes of the resignation problem were 6  causes, namely (1) Workmate (2) Job advancement 

(3)  Compensation (4)  Supervisor (5 )  Project and (6 )  Stress by causes from (1 )  to (5 )  is the cause under the 

satisfaction factor. By the way reason (6 )  is the cause that is not in the satisfaction factor but is a new cause that 

founded from qualitative research. After studying of this cause, this research also summarizes the solutions for both 

short-term plan which are ice-breaking and team building activities. In the long-term plan are to be a full-time 

employee to reduce the resignation rate of security guard. 

 

 
Keywords: Job satisfaction, Resignation 

 

บทนํา  

 

     ในปัจจุบนัอาชีพพนกังานรักษาความปลอดภยัเป็นท่ีตอ้งการมากในหลายๆบริษทั เน่ืองจากบริษทัมีอตัราการ

ลาออกของพนักงานรักษาความปลอดภัยท่ีสูง ทาํให้บริษทัประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรรักษาความ

ปลอดภยั ทั้งยงัมีผลต่อความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจของบริการรักษาความปลอดภยั เพ่ือเป็นมาตรฐานท่ีผู ้

ว่าจา้งยอมรับได ้และดว้ยในเร่ืองของกฎหมาย ณ ปัจจุบนัน้ีก็มีส่วนเก่ียวขอ้งเช่นกนั ในการฝึกฝนพฒันาพนกังาน

ใหมี้ความสามารถเพียงพอท่ีจะส่งไปใหก้บัผูว้า่จา้งนั้นตอ้งใชท้ั้งเวลาและมีค่าใชจ่้ายเขา้มาเก่ียวขอ้ง เพราะพนกังาน

เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าสาํคญัสูงสุดสาํหรับองคก์ร ส่ิงน้ีเองท่ีทาํใหผู้บ้ริหารและฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรตระหนกั

ถึงความสําคญัของการรักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถเอาไว ้จึงทาํให้ทางบริษทัตอ้งจดัหาแนวทางเพ่ือควบคุม
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ปัญหาการขาดแคลนพนกังานรักษาความปลอดภยัท่ีจะออกไปปฏิบติัหนา้ท่ีในท่ีต่างๆ ทั้งน้ีจึงสรุปไดว้่าการลาออก

ของพนกังานรักษาความปลอดภยับริษทั XXX จาํกดั มีอตัราท่ีเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ และมีการลาออกในอตัราท่ีสูงต่อเน่ือง 

ตั้งแต่ ปี 2558-2561 โดยคิดเป็นจาํนวนการลาออกพนกังานในแต่ละปีโดยมีอตัราคนลาออก ปี2558= 40%, ปี2559= 

43%, ปี2560= 45% และปี2561 (ส.ค) =52% ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงเห็นความตอ้งการในการหาแนวทางลดอตัราการลาออก

ของพนกังานรักษาความปลอดภยั และเพ่ือเป็นแนวทางในการรักษาบุคลากรในอนาคต 

     บทความวิจยัน้ี ผูวิ้จยัใชก้ารวิจยัแบบเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการศึกษาถึงปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุสาํคญัท่ีทาํให้

เกิดการลาออกของพนักงานรักษาความปลอดภยั โดยมุ่งหวงัว่าการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหาร ฝ่าย

ทรัพยากรบุคคล และต่อองคก์ร นอกจากน้ียงัมุ่งหวงัว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนเพ่ือหาแนวทางในการลด

อตัราการลาออก และแนวทางในการรักษาบุคลากร เพ่ือนาํไปพฒันาองค์กรให้มีระบบการบริหารและพฒันา

บุคลากรท่ีดีข้ึนและเพ่ือสร้างความมัน่คงใหก้บัพนกังานและองคก์รต่อไป 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

     แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกบัการลาออกและความตั้งใจลาออก 

     การลาออก หมายถึง ความตั้งใจของพนกังานในการลาออก อาจจะลาออกเพราะมีโอกาสในการเปล่ียนงานใหม่ 

(Hom, Griffeth and Sellaro, 1984) การลาออก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  ดงัต่อไปน้ี 

     1. การลาออกดว้ยความสมคัรใจ หมายถึง การแจง้ลาออกอยา่งเป็นทางการอยา่งมีลายลกัษณ์อกัษร                  

     2. การลาออกโดยไม่สมคัรใจ หมายถึง การไล่ออก การพน้สภาพจากตาํแหน่งนั้นๆ โดยไม่สมคัรใจ 

และสามารถแบ่งเป็น 4 ลกัษณะดงัต่อไปน้ี (Potter, Lawler and Hackman, 1975) 

     1.  การลาออกเองของบุคลากรโดยตดัสินใจวา่จะลาออกจากองคก์ร โดยไม่มีเง่ือนไข        

     2.  การลาออกจากงานโดยไม่ไดส้มคัรใจของบุคลากรอาจมีเหตุผลจาํเป็นท่ีตอ้งออกจากงาน เช่น ป่วย        

     3.  การใหอ้อกโดยองคก์รเป็นผูก้าํหนดใหบุ้คคลออกจากงานเน่ืองจากปัจจยัหลายๆ ดา้นขององคก์ร         

     4.  การใหอ้อกโดยองคก์รเป็นผูก้าํหนดใหอ้อกจากงานโดยสมคัรใจเน่ืองจากบุคลากรไม่มีคุณสมบติั 

     เม่ือเกิดความตั้งใจท่ีจะลาออกกจ็ะเป็นตวัแปรส่งผลใหเ้กิดการลาออกข้ึนจริงๆ (ธนาจินดา โชตินนัท,์ 2556) 

  

     แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกบัความพงึพอใจในงาน 

     ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน หรือความพึงพอใจในการทาํงาน (Job Satisfaction) ตามพจนานุกรมฉบบัราช

บณัฑิตสถาน (2542) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจไวว้่า พึงพอใจ หมายถึง รัก ชอบใจ พึงใจ  (ธนชยั ยมจิดา 

และเสน่ห์ จุย้โต, 2544) ระดบัความรู้สึกของบุคคลในทางบวกหรือลบต่องาน ซ่ึงประกอบดว้ย  

     1.  ความพึงพอใจในค่าตอบแทน เป็นส่วนท่ีช่วยใหผู้ป้ฏิบติังานมีเป้าหมายการทาํงาน 

     2.  ความพึงพอใจของผูบ้งัคบับญัชา เป็นส่ิงท่ีอาจส่งผลใหเ้กิดความรู้สึกทางบวกหรือทางลบไดง่้าย 

     3.  ความพึงพอใจในเพ่ือนร่วมงาน เป็นปัจจยัท่ีส่งผลใหป้ระสิทธิภาพในการดาํเนินงานลดลง 
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     4.  ความพึงพอใจในสภาพการทาํงาน ช่วยให้การดาํเนินงานเป็นไปอย่างราบร่ืน ไม่ว่าจะเป็น บรรยากาศในท่ี

ทาํงาน อากาศท่ีถ่ายเท หรือกิจกรรมสนัทนาการในบริษทั 

     5.  ความพึงพอใจของงาน เป็นส่ิงท่ีคนส่วนใหญ่คิดวา่งานท่ีทาํไม่ตอ้งชอบกไ็ด ้ 

     6.  ความพึงพอใจในโอกาสความก้าวหน้า เป็นส่ิงท่ีทุกคนอยากได้รับ เพราะการไม่มีโอกาสก้าวหน้าย่อม

ก่อใหเ้กิดความไม่มัน่คงของงานและเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหบุ้คคล เลือกท่ีจะเปล่ียนงาน 

     สรุปไดว้า่ ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ความรู้สึกดีจากตวับุคคล หรือความคิดในเชิงบวก มีทั้งภายนอกและตวั

ของบุคคล เช่น ไดค่้าตอบแทนท่ีมากข้ึน โอกาสกา้วหนา้ทางหนา้ท่ีการงานสูงข้ึน และมีความมัน่คงในชีวิต 

     Gillmer (1965 : 254-255, อา้งถึงใน เพ็ญแข ช่อมณี, 2544 : 6) กล่าวไวว้่าความพึงพอใจในงานสามารถแบ่งได ้        

2 ปัจจยัหลกั คือ ปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มี 10 ดา้นดังน้ี               

1. ทักษะตรงกับตําแหน่งของงานท่ีทํา 2. การควบคุมและการสั่งงานท่ีดี  3. ความมั่นคงในการทํางาน 4. ผล

ประกอบการของบริษทัท่ีดี  5. สภาพการทาํงาน 6. รายได ้ 7. ความกา้วหนา้ในงาน 8. ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัคนในท่ี

ทาํงาน 9. การติดต่อส่ือสารท่ีดี 10. ผลตอบแทนจากการทาํงาน เช่น เงินพิเศษ  และปัจจยัท่ี 2 คือ ปัจจยัส่วนบุคคล มี

ดงัน้ี 1. เพศ  2. คนในครอบครัว 3. อายุผูป้ฏิบติังาน 4. ระยะเวลาในการทาํงาน   5. ทกัษะและความฉลาด 6. ระดบั

การศึกษา  7. บุคลิกภาพส่วนตวั 

 

     แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกบัความผูกพนัต่อองค์กร 

     ความผกูพนั ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2546 : 36) หมายถึง ความเอาใจใส่ หรือความใส่ใจต่อส่ิงท่ี

กระทาํ ไดแ้ก่ ความเช่ือและการยอมรับ ความเต็มใจท่ีพยายามเป็นประโยชน์แก่องคก์ร การรักษาความเป็นองค์กร 

จากงานวิจยัของ Eisenberger และคณะ (1990, อา้งถึงใน อาจารี นาคศุภรังสี, 2540 : 18) พบว่า พนกังานส่วนใหญ่ท่ี

มีความจงรักภกัดีต่อองค์กรมีผลมาจากการไดรั้บการสนบัสนุนจากองค์กรทาํให้พนกังานมีความกา้วหนา้และรัก

องคก์ร Dunham, Grube และ Castaneda (1994, อา้งถึงใน นงเยาว ์แกว้มรกต, 2542 : 22) ไดแ้บ่งแนวคิดออกเป็น 2 

ดา้นหลกัๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัดา้นจิตใจและดา้นบรรทดัฐาน และปัจจยัท่ีสร้างความผูกพนัให้เกิด

ภายในองค์กร 7 ข้อ คือ การแบ่งปันค่านิยมหรือการบรรลุเป้าหมาย คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ลกัษณะงาน 

ความสมัพนัธ์กบัคนในงาน ค่าตอบแทน ความกา้วหนา้ ความเป็นผูน้าํ 

     งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

     ศศิ อ่วมเพง็ (2558) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจลาออกของพนกังานระดบับงัคบับญัชา สาํนกังาน

บญัชีกลาง บริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) ไดศึ้กษากลุ่มตวัอย่างจากพนกังานระดบับงัคบับญัชา สาํนกังาน

บญัชีกลาง บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย จาํกดั จาํนวน 277 คน ผลการวิจยัพบว่า การตั้งใจลาออกของพนักงานมาจาก        

3 ปัจจยัหลกั คือ 1. ความน่าสนใจของงาน 2. ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ 3. ความสมัพนัธ์ต่อหวัหนา้งาน 

     เชิดพนัธ์ พนัธ์สุข (2561) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในงานและความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานรักษาความ

ปลอดภยัของโรงแรมในกรุงเทพมหานคร มีกลุ่มตวัอยา่งคือ พนกังานแผนกรักษาความปลอดภยัของโรงแรมจาํนวน 

400 คน ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัดา้นสวสัดิการพนกังานมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นความพึงพอใจท่ีมี

ผลต่อความผูกพนัต่อโรงแรมนั้นอยู่ในระดบัท่ีสูง พนกังานมีความตั้งใจและมีความทุ่มเทใหก้บังาน ฉะนั้นโรงแรม

จึงควรพิจารณาเพ่ือเพ่ิมค่าตอบแทนใหก้บัพนกังานแผนกรักษาความปลอดภยั                                     
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     พิชญสิ์ณี เสล่ียงรังสี (2551) ศึกษาเร่ืองการศึกษาสาเหตุการตดัสินใจลาออกจากการเป็นพนกังาน ปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อแนวโน้มการลาออกและนาํเสนอแนวทางในการรักษาบุคลากร กรณีศึกษาบริษทั เพาเวอร์บาย จาํกดั มีกลุ่ม

ตวัอย่างคือ พนกังานท่ียงัทาํงานอยู่ 367 คน และพนกังานท่ีลาออก 130 คน ผลการวิจยัพบว่า สาเหตุหลกัคือการ

ลาออกเพ่ือไปทาํอาชีพอ่ืนเพ่ือผลตอบแทนท่ีดีกว่า รองลงมาคือการเดินทางท่ีไม่สะดวก มีปริมาณงานเกินไป และ

ปัญหาจากผูน้าํดา้นการควบคุมสัง่การท่ีไม่มีความชดัเจน ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการลาออกมากท่ีสุด คือดา้นองคก์ร  ดา้น

เพ่ือนร่วมงาน เพ่ือใหเ้กิดความพึงพอใจในการทาํงานและลดอตัราการลาออก องคก์รจึงตอ้งมีกิจกรรมสานสัมพนัธ์

แก่พนกังาน 

 

วธีิการวจิัย  

 

     ในการวิจยัคร้ังน้ีผูศึ้กษาเลือกใชวิ้ธีการวิจยัเชิงปริมาณ และวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงมีกระบวนการดงัต่อไปน้ี  

     ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

     คือ พนกังานรักษาความปลอดภยั บริษทั XXX จาํกดั และคณะผูบ้ริหารบริษทั ดงัน้ี  

     1.  แบบสอบถาม  คือ พนกังานรักษาความปลอดภยัจาํนวน 232 คน ซ่ึงประกอบไปดว้ย คนท่ีมีอายุงาน 1-6 

เดือน, 7-12 เดือน, 1-2 ปี เป็นช่วงอายท่ีุมีการลาออกสูงท่ีสุด เป็น 3 ลาํดบัแรก เม่ือเทียบกบัพนกังานท่ีลาออกทั้งหมด 

ทางผูศึ้กษาเก็บขอ้มูลพนกังานรักษาความปลอดภยั บริษทั XXX จาํกดั ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2558 – เดือนสิงหาคม 

2561 จาํนวน 550 คน  โดยใชวิ้ธีการคาํนวณจากสูตรของ Taro Yamane (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550) ท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดงันั้นจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการสาํหรับพนกังานปัจจุบนัมีจาํนวน 232 คน 

     2.  แบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุดโต่ง (Extreme cases) และผูท่ี้เก่ียวข้อง 

(stakeholders) คือ เลือกผูส้ัมภาษณ์ 3 กลุ่มหลกั ดงัน้ี กลุ่มท่ี1 คือ กลุ่มคนท่ีลาออกมากท่ีสุด และมีโอกาสผูกพนั

องคก์รนอ้ยท่ีสุด มีลกัษณะดงัน้ี มีช่วงอายุ 20-35 ปี ช่วงอายุงาน 1-6 เดือน และ 7-12 เดือน จาํนวน 7 คน  กลุ่มท่ี 2 

คือ กลุ่มคนท่ีลาออกนอ้ยท่ีสุด และมีโอกาสผกูพนัองคก์รมากท่ีสุด มีลกัษณะดงัน้ี มีช่วงอายุ 36-45ปี ,46-55 ปี และ

มีช่วงอายงุาน 1-2ปี และ 2-3ปี จาํนวน 5 คน กลุ่มท่ี 3 คือ กลุ่มหวัหนา้งาน มีลกัษณะดงัน้ี มีช่วงอายงุานมากวา่ 1ปี – 

4ปี จาํนวน 2 คน รวมเป็นจาํนวน 14 คน และสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร จาํนวน 1 คน เพ่ือศึกษาหาแนวทางแกไ้ข 

 

     เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 

     1.  การวิจยัเชิงปริมาณใชแ้บบสอบถาม โดยเก็บขอ้มูลจากคาํถามปลายปิด โดยมีการสุ่มกลุ่มประชากรจาํนวน 

232 คน คนท่ีมีอายุงาน 0-4 ปี คาํถามทั้งหมด 46 ขอ้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี อา้งอิงโดย ปาริชาติ เยพิทกัษ ์และ ธี

ระวฒัน ์จนัทึก (2559) 

     ส่วนท่ี 1  ปัจจยัส่วนบุคคล ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม 

     ส่วนท่ี 2  ดา้นความพึงพอใจในงาน ประกอบดว้ย ตวังาน หวัหนา้งาน เพ่ือนร่วมงาน ความกา้วหนา้ ค่าตอบแทน/

สวสัดิการ สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เป็นการวดัระดบัความคิดเห็น 5 ระดบั 

     ส่วนท่ี 3  ดา้นความผกูพนัในองคก์รของพนกังาน ประกอบดว้ย ความผูกพันด้านความรู้สึก ความผกูพนัดา้น

บรรทดัฐานทางสงัคม  ความผูกพันด้านความต่อเน่ือง วดัระดบัความคิดเห็น  5  ระดบั 
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     ส่วนท่ี 4  ดา้นความตั้งใจในการลาออกของพนกังาน เป็นการวัดระดบัความคิดเห็น 5 ระดบั 

     2.  การวิจยัเชิงคุณภาพใชแ้บบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth and semi-structured interview) เป็นคาํถามปลายเปิด 

โดยการเลือกผูส้ัมภาษณ์ 3 กลุ่ม เป็นแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง มีคาํถามทั้งหมด 21 ขอ้ คาํถามออกเป็น 5 

ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี 1  ปัจจยัส่วนบุคคล คือขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ดา้นความพึงพอใจในงานของ

พนกังาน ส่วนท่ี 3  ดา้นความผูกพนัในองคก์รของพนกังาน ส่วนท่ี 4 ดา้นความตั้งใจลาออกของพนกังาน ส่วนท่ี 5  

ดา้นการรักษาบุคลากร 

 

วธีิการวเิคราะห์ 

 

     1.  วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดเ้กบ็รวบรวมจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ เพ่ือมาหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 

     2.  วิเคราะห์แบบสอบถาม โดยนาํมาหาค่าความถ่ี ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าเฉล่ีย และใชก้ารวิเคราะห์เพ่ือหาค่า

ร้อยละ นาํเสนอในรูปแบบสถิติเชิงพรรณนา 

     ธานินทร์ ศิลป์จารุ (2550) โดยวิธีหาค่าสถิติจากแบบสอบถาม จาํนวน 232 คน โดยแบ่งผลการประเมินผลแบบ  

อนัตรภาคชั้น เป็น 5 ระดบั  ดงัต่อไปน้ี 

   คะแนนเฉล่ีย              4.50-5.00   มากท่ีสุด 

   คะแนนเฉล่ีย              3.50-4.49   มาก 

   คะแนนเฉล่ีย              2.50-3.49  ปานกลาง 

   คะแนนเฉล่ีย              1.50-2.49  นอ้ย 

   คะแนนเฉล่ีย              1.00-1.49  นอ้ยท่ีสุด 

     3.  วิเคราะห์บทสมัภาษณ์จากแบบสัมภาษณ์จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 3 กลุ่ม และจบัประเดน็ท่ีเหมือนกนั นาํมา

ตีความจากแบบสัมภาษณ์ โดยใชห้ลกัการใหร้หสั (Coding) ของ Strauss และ Corbin (1990) ดงัน้ี         

     รหสัชั้นแรก คือ การใหร้หสัจากการแปลความจากประโยคท่ีพูดจากผูส้มัภาษณ์ 

     รหสัชั้นสอง หรือสาเหตุยอ่ย คือ การใหร้หสัโดยการจบักลุ่มของคาํพูดในรหสัชั้นแรก 

     รหสัชั้นสาม หรือสาเหตุหลกั คือ การใหร้หสัโดยศึกษาจากทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรม 

ตวัอยา่งของการใหร้หสัตาราง 

     4.  ใชแ้ผนผงักา้งปลา (Fishbone diagram) ในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และสรุปผล 

 

ผลการวจิัย 

 

     ผลการวิจยัแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

      1.  ผลจากการเก็บขอ้มูลแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอย่างเพศชายจาํนวน 232 คน คิดเป็น 100 โดยกลุ่มตวัอย่างมี

สถานภาพโสด คิดเป็น 72.84  มีอายปุระมาณ 20 – 35 ปี คิดเป็น 72.41 มีระดบัการศึกษา อยูใ่นระดบัท่ีตํ่ากวา่ ระดบั 

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 คิดเป็น 74.57  มีรายไดเ้ฉล่ียส่วนใหญ่อยู ่10,000 – 15,000 บาท คิดเป็น 96.55  โดยส่วนใหญ่มีการ
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ดว้ยพื้นท่ีท่ีจาํกดั นกัวจิยัจึงขอยกตวัอยา่งผลการสัมภาษณ์เชิงลึกในตารางท่ี 2     1 ตวัอยา่ง เน่ืองจากเป็น กระบวนการการวเิคราะห์หลกัการให้รหัสแบบเดียวกนั 

สามารถขอดูขอ้มูลเพิ่มเติม ติดต่อจากนกัวจิยัโดยตรง Email : Walairatpanpiriya@gmail.com 

ทาํงานอยูใ่นกลุ่มลูกคา้อสงัหาริมทรัพย ์คิดเป็น 41.81  จากจาํนวนของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด โดยมีผลการสาํรวจจาก

แบบสอบถามในส่วนท่ี 2 ทั้งหมด 6 ดา้นคือ ด้านตัวงา น หวัหนา้งาน เพ่ือนร่วมงาน ความกา้วหนา้ ค่าตอบแทน/

สวสัดิการ สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ในส่วนท่ี 3 คือ ความผูกพันด้านความรู้สึก ความผูกพนัดา้นบรรทดัฐาน

ทางสงัคม  ความผูกพันด้านความต่อเน่ือง และในส่วนท่ี 4  คือ ความตั้งใจลาออก รวมทั้งหมด 10 ดา้น 
 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นของแต่ละปัจจยั 

ปัจจยั ระดบั ค่าเฉล่ีย 

ตวังาน มาก 3.54 

หวัหนา้งาน ปานกลาง – นอ้ย 2.94 

เพ่ือนร่วมงาน นอ้ย 2.30 

ความกา้วหนา้ ปานกลาง – นอ้ย 2.88 

ค่าตอบแทน/สวสัดิการ ปานกลาง – นอ้ย 2.87 

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน มาก 3.51 

ความผกูพนัดา้นความรู้สึก ปานกลาง 3.38 

ความผกูพนัดา้นบรรทดัฐานทางสงัคม ปานกลาง 3.39 

ความผกูพนัดา้นความต่อเน่ือง ปานกลาง 3.41 

ความตั้งใจลาออก ปานกลาง 3.40 

 

     จากการวิเคราะห์เชิงปริมาณ พบวา่ ปัจจยัท่ีมีความพึงพอใจในระดบัความคิดเห็นท่ีมีค่านอ้ยสุด 4 ลาํดบัแรก คือ 

1.ดา้นเพ่ือนร่วมงาน 2. ดา้นค่าตอบแทน/สวสัดิการ 3. ดา้นความกา้วหนา้ในงาน 4. ดา้นหวัหนา้งาน 
 

 

     2.  ผลจากการสมัภาษณ์เชิงลึกโดยขอหยิบยกสาเหตุมา 1 ตวัอยา่งเพ่ือวิเคราะห์ โดยผูวิ้จยัมีการใหร้หสัดงัน้ี 

ตารางที่ 2  ตวัอยา่งของการวิเคราะห์การใหร้หสั 
 

สาเหตุหลกั 

รหัสช้ันสาม 

สาเหตุย่อย 

รหัสช้ันสอง 
รหัสช้ันแรก ประโยคที่พูด (ผู้อ้างองิ) 

เพ่ือนร่วมงาน 

(7 คนใน 14

คน) 

ความสมัพนัธ์ 

มีปัญหาในการ

ทาํงาน 

ตอนน้ีกเ็หมือนๆกบัท่ีก่อนๆ ในบางคร้ังก็มีปัญหากนับา้งในการ

ทาํงานร่วมกนั กบัเพ่ือนๆในทีม เราเตือนเขากไ็ม่พอใจ (นาย ช) 

ไม่มีการส่ือสาร

ท่ีดี 
บางคร้ังเพ่ือนร่วมงานเรากมี็ปัญหาคุยกนัไม่รู้เร่ือง (นาย ซ) 

ไม่มีการส่ือสาร

ท่ีดี 

เพ่ือนร่วมงานกไ็ม่ค่อยไดคุ้ยกนัเท่าไหร่งานก็ไม่ค่อยช่วยกนัทาํ 

จะขอช่วยเหลือจากใครกย็าก (นาย ฑ) 

ไม่สนิท 
ไม่สนิทกบัเพ่ือนในท่ีทาํงานเลย แถมยงัมีขเม่นกนัดว้ย ง่ีเง่าจงั 

ไม่มีความสามคัคีเลย (นาย ฌ) 

 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 1394



ดว้ยพื้นท่ีท่ีจาํกดั นกัวจิยัจึงขอยกตวัอยา่งผลการสัมภาษณ์เชิงลึกในตารางท่ี 2     1 ตวัอยา่ง เน่ืองจากเป็น กระบวนการการวเิคราะห์หลกัการให้รหัสแบบเดียวกนั 

สามารถขอดูขอ้มูลเพิ่มเติม ติดต่อจากนกัวจิยัโดยตรง Email : Walairatpanpiriya@gmail.com 

สาเหตุหลกั 

รหัสช้ันสาม 

สาเหตุย่อย 

รหัสช้ันสอง 
รหัสช้ันแรก ประโยคที่พูด (ผู้อ้างองิ) 

เพ่ือนร่วมงาน 

(7 คนใน 14

คน) 

สถานภาพ วางอาํนาจ 
เพ่ือนร่วมงานบางคร้ังกไ็ม่ค่อยลงรอยกนั เขาอยูม่านานกวา่ 

ไดรั้บความไวว้างใจจากหวัหนา้ เขาเลยวางอาํนาจ (นาย ฐ) 

อูง้าน 
ข้ีเกียจ 

ผมเห็นคนในทีมมีคนชอบอูง้าน ทาํงานกเ็ชา้ชามเยน็ชามไปวนัๆ 

(นาย จ) 

ข้ีเกียจ ทะเลาะกบัเพ่ือนร่วมงาน บางคนเอาแต่ดูโทรศพัท ์(นาย ต) 

   

     ทั้งน้ีผลการสัมภาษณ์เชิงลึกสามารถสรุปรายละเอียดของสาเหตุ ท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด 6 สาเหตุ มีผูอ้า้งอิง 14 คน 

พบว่ามีสาเหตุหลกั 5 ดา้นท่ีตรงกบัปัจจยัความพึงพอใจในงาน และจากการสัมภาษณ์มีสาเหตุหลกัเพ่ิม 1 ดา้นคือ

ด้านความเครียด โดยมีสาเหตุหลักทั้ งหมด 4 สาเหตุคือ ด้านเพ่ือนร่วมงาน ด้านความก้าวหน้าในงาน ด้าน

ค่าตอบแทน/สวสัดิการ และดา้นหวัหนา้งาน 

 

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์การวิจยัเชิงคุณภาพ 
 

สาเหตุ จาํนวนผู้อ้างองิ รายละเอยีดของสาเหตุ 

*เพ่ือนร่วมงาน 7 คนใน 14 คน 
เ ม่ือไม่มีการพูดคุยกันในทีมทําให้ไ ม่เข้า ใจกัน 

ความสมัพนัธ์ไม่ดี จึงเกิดปัญหาในการทาํงานร่วมกนั 

*ความกา้วหนา้ในงาน 7 คนใน 14 คน 

องค์กรไม่มีการส่ือสารเร่ืองความกา้วหน้าพนักงาน

สญัญาจา้งไม่ไดบ้รรจุเป็นพนกังานประจาํ จึงไม่มีการ

เล่ือนตาํแหน่งทาํใหไ้ม่มีความมัน่คงในงาน 

*ค่าตอบแทน/สวสัดิการ 

 

 

6 คนใน 14 คน ไดรั้บค่าตอบแทนท่ีนอ้ย จึงมีความตอ้งการอยากได้

เบ้ียขยนั หรือสวสัดิการด้านประกันกลุ่มเพ่ือความ

ปลอดภยั และสวสัดิการดา้นอ่ืนๆ เช่น วนัหยดุ 

*หวัหนา้งาน 6 คนใน 14 คน 
ไม่มีความยุติธรรม ไม่ไวใ้จลูกน้อง ไม่รับฟังความ

คิดเห็น ไม่ไดรั้บคาํชม ไม่ไดรั้บการสนบัสนุน 

ความเครียด 5 คนใน 14 คน 
เกิดจากผูว้า่จา้ง/จากนกัศึกษา บุคคลในสถานท่ีทาํงาน 

รวมไปถึงการโดนกดดนัจากหวัหนา้งาน 

ตวังาน 3 คนใน 14 คน 
งานท่ีตอ้งรับผิดชอบในแต่ละวนัมีเยอะวุ่นวาย บาง

วนัตอ้งควบกะ ทาํใหเ้กิดอาการเหน่ือยลา้  
 

     3.  ผลจากการนาํขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาวิเคราะห์โดยใชแ้ผนผงักา้งปลา พบว่า ผลจากการเก็บ

ขอ้มูลแบบสอบถามความคิดเห็นในเร่ืองของความพึงพอใจในงาน ความผูกพนัในองคก์รของพนกังาน ความตั้งใจ

ในการลาออกของพนกังาน และสัมภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มตวัอย่างนั้น มีสาเหตุท่ีเหมือนกนั จาํนวน 4 สาเหตุ ไดแ้ก่     

1. เพ่ือนร่วมงาน 2. ดา้นความกา้วหนา้ในงาน 3. ดา้นหวัหนา้งาน 4. ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ดงัน้ี 
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โอกาสในการเล่ือน

ตาํแหน่ง 
ค่าจา้งนอ้ย ความไม่มัน่คง 

ไม่ยติุธรรม 

การบริหาร 

ใหง้านเยอะ 

ไม่ไวใ้จ 

ความสมัพนัธ์ 

ไม่ไดรั้บคาํชม 

คนในพ้ืนท่ีทาํงาน 

ความกดดนั 

งานไม่เป็นระบบ 

โดนจุกจิก 

ความสมัพนัธ์ 

วางอาํนาจ อูง้าน 

งานเยอะ 

เหน่ือยลา้ 

ไม่มีเวลาส่วนตวั

 ไม่ไดพ้กัผอ่น

 

พูดจาไม่ดี 

หวัหนา้งาน 

ไม่ไดรั้บการ

ยอมรับ 

ไม่มีการส่ือสาร

ภายในองคก์ร 

เขาคิดวา่มี

โอกาสนอ้ย 

ข้ีเกียจ 

ส่ือสารไม่เขา้ใจ 

ตอ้งการสวสัดิการเพ่ิม 

ไม่ไดรั้บสวสัดิการ

พิเศษ 

เงินไม่พอใช ้

ค่าแรงขั้นตํ่า ปัญหาในการ

ทาํงาน 

ไม่สนิทกนั 

สถานภาพ 

ไม่มีการส่ือสาร

ภายในองคก์ร ไม่พอใจการประเมิน 

ไม่สนบัสนุน 

ไม่ช้ีแจง 

ไม่รับฟัง 

Figure 1 แสดงแผนผงัสาเหตุและผลจากการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     จากแผนภาพท่ี 1 แสดงสาเหตุทั้งหมดจากการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไดเ้นน้ไปในทิศทางเดียวกนั 

ทั้ง 4 สาเหตุหลกั คือ 1. ดา้นเพ่ือนร่วมงาน 2. ดา้นความกา้วหนา้ในงาน 3. ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ 4. ดา้น

หวัหนา้งาน  

     ผลสรุปประเภทตามกลุ่มผูส้ัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มท่ี 1 คือ กลุ่มคนท่ีลาออกมากท่ีสุด และมีโอกาสผูกพนัองคก์ร

นอ้ยท่ีสุด มีลกัษณะดงัน้ี มีช่วงอายุ 20-35 ปี ช่วงอายุงาน 1-6 เดือน และ 7-12 เดือน จาํนวน 7 คน ผูศึ้กษาไดท้าํการ

สัมภาษณ์ส่วนใหญ่พูดว่า มีสาเหตุดา้นเพ่ือนร่วมงาน ความกา้วหนา้ในงาน ค่าตอบแทนและสวสัดิการ หวัหนา้งาน 

ความเครียด และดา้นตวังาน 

     กลุ่มท่ี 2 คือ กลุ่มคนท่ีลาออกนอ้ยท่ีสุด และมีโอกาสผูกพนัองค์กรมากท่ีสุด มีลกัษณะดงัน้ี มีช่วงอายุ 36-45ปี 

และ 46-55 ปี มีช่วงอายุงาน 1-2ปี และ 2-3ปี จาํนวน 5 คน ผูศึ้กษาไดท้าํการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่พูดว่า มีสาเหตุดา้น

เพ่ือนร่วมงาน และดา้นความเครียด 

     กลุ่มท่ี 3 คือ กลุ่มหัวหน้างาน มีลกัษณะดงัน้ี มีช่วงอายุงานมากว่า 1ปี – 4ปี จาํนวน 2 คน ผูศึ้กษาไดท้าํการ

สมัภาษณ์ส่วนใหญ่พูดวา่ มีปัญหาในเร่ืองของความเครียด   

ตวังาน ความเครียด *หวัหนา้งาน 

การลาออก 

*ความกา้วหนา้ *ค่าตอบแทน/สวสัดิการ *เพ่ือนร่วมงาน 

ไม่รับฟัง 

อยากเล่ือน

ตาํแหน่ง 
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อภิปรายผลการวจิัย 

 

     ผลการวิจยัน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงสาเหตุของการลาออกโดยมีสาเหตุหลกัท่ีมีผลมากสุดคือ 4 สาเหตุไดแ้ก่ ดา้นเพ่ือน

ร่วมงาน ดา้นความกา้วหนา้ในงาน ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ และดา้นหวัหนา้งาน ซ่ึงสามารถอภิปรายผลได้

ดงัต่อไปน้ี 

     1. งานวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัทฤษฎีเก่ียวกบัการลาออกและความตั้งใจลาออก โดยพบว่าในเร่ืองของความตั้ งใจ

ลาออก นั้นมีผลมาจาก เม่ือพนกังานเกิดความไม่พึงพอใจในงาน จึงส่งผลต่อความตั้งใจลาออก  

     2.  งานวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจในการทาํงาน และสร้างคุณูปการใหแ้ก่ทฤษฎีความพึง

พอใจ โดยการนาํเสนอและแสดงสาเหตุเชิงลึกพร้อมทั้งจดัลาํดบัความสาํคญัของสาเหตุท่ีเก่ียวขอ้งเหล่าน้ี ท่ีนาํไปสู่

ความไม่พึงพอใจและปัญหาการลาออกของบริษทั ทั้งน้ีสาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดปัญหาการลาออกมีทั้งหมด                        6 

สาเหตุ คือ ดา้นเพ่ือนร่วมงาน ดา้นความกา้วหนา้ในงาน ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ดา้นหวัหนา้งาน ดา้นตวั

งาน และปัจจยัเพ่ิมเติมท่ีพบคือ ดา้นความเครียด พบวา่ ไม่ไดเ้กิดจากการทบทวนวรรณกรรมแต่เกิดจากการวิเคราะห์

เชิงคุณภาพ เพราะฉะนั้นนอกจากน้ียงัแสดงใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของการทาํวิจยัเชิงคุณภาพท่ีทาํใหผู้วิ้จยัไดข้อ้มูล

เชิงลึก ในปรากฎการณ์ท่ีศึกษา ซ่ึงสามารถนาํมาประกอบการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือใหไ้ดผ้ลการวิจยัท่ีลึกซ้ึง 

     3.  งานวิจยัน้ีไม่ไดศึ้กษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจและความผกูพนั อยา่งไรกต็าม งานวิจยัน้ีสอดคลอ้ง

กบัทฤษฎีเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองคก์ร ท่ีพบวา่ความพึงพอใจในงานส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร โดยงานวิจยัน้ี

พบว่า เชิงปริมาณกลุ่มตวัอย่างมีระดบัความพึงพอใจและความผูกพนัไปในทิศทางเดียวกนั คือท่ีระดบัปานกลาง 

และงานวิจยัเชิงคุณภาพแสดงผลเชิงลึกว่า กลุ่มตวัอย่างมีความไม่พึงพอใจมากกว่าความพึงพอใจ และเน่ืองจาก

พนกังานมีความไม่พึงพอใจ จึงไม่มีขอ้มูลไหนท่ีเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีแสดงถึงความผูกพนัของพนกังาน ความ

ผูกพนักบัองค์กรเป็นทศันคติท่ีสะทอ้นความเก่ียวขอ้งจากความพึงพอใจในงาน ซ่ึงเม่ือเกิดความพึงพอใจในงาน 

พนกังานย่อมทาํงานอย่างมีความสุข ส่งผลให้เกิดความผูกพนักบัพนักงานท่ีไม่อยากลาออก และหากพนกังานมี

ความผกูพนัในองคก์รท่ีมีระดบัตํ่า จะส่งผลต่อความตั้งใจลาออก 

 

สรุปผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ 

 

     จากการศึกษาวิจยัการลาออกของพนักงานรักษาความปลอดภยั พบว่า มีปัจจยัท่ีทาํให้เกิดปัญหาการลาออก

ทั้งหมด 6 สาเหตุ คือ ดา้นเพ่ือนร่วมงาน ดา้นความกา้วหนา้ในงาน ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ดา้นหวัหนา้งาน 

ดา้นตวังาน และดา้นความเครียด โดยมีสาเหตุหลกั 4 สาเหตุ คือ ดา้นเพ่ือนร่วมงาน ดา้นความกา้วหนา้ในงาน ดา้น

ค่าตอบแทนและสวสัดิการ และดา้นหวัหนา้งาน งานวิจยัช้ินน้ีมีขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหา โดยมีขั้นตอนใน

การเสนอแนวทางเลือก คือ ปัญหาท่ีมีความสาํคญั และควรไดรั้บการแกไ้ขก่อน ซ่ึงเกณฑใ์นการเลือกแนวทางนั้นมา

จากการวิจยัเชิงปริมาณ และการวิจยัเชิงคุณภาพ และผูวิ้จยัไดไ้ปปรึกษาผูบ้ริหารจึงขอเสนอแนวทางแกไ้ขดงัน้ี 

  

     แนวทางเลือกการแก้ไขปัญหา 
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     สาเหตุของปัญหาท่ีมีคนพูดถึงเยอะจากงานวิจยัเชิงคุณภาพ คือ ดา้นเพ่ือนร่วมงาน มีผูพู้ดถึง 7 คนใน 14 คน และ

ในผลของงานวิจยัเชิงปริมาณมีการแสดงความคิดเห็นท่ีมีค่าน้อย ผูวิ้จยัจึงขอนาํเสนอแนวทางในการแกปั้ญหา 

ดงัต่อไปน้ี 

     ทางเลือกท่ี 1  คือ แผนระยะสั้น (รอบระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี)  กิจกรรมการละลายพฤติกรรม และกิจกรรมการ

สร้างทีมงานสามารถให้หัวหนา้งานเขา้ร่วมการพฒันาทีมงานในกิจกรรมน้ีได ้กิจกรรมน้ีจะช่วยให้ความสัมพนัธ์

ของคนในองคก์รนั้นใหดี้ข้ึน อาจตอ้งสละเวลาของแต่ละคนมาเขา้กิจกรรมเป็นรอบๆ โดยมีดชันีช้ีวดัเพ่ือลดปริมาณ

การลาออกของพนกังานรักษาความปลอดภยัและเพ่ือรักษาบุคลากร มีเป้าหมายท่ีตอ้งการจะบรรลุใน 3 ปีขา้งหนา้

คาดวา่  ปีท่ี1 ลดลง 5%  ปีท่ี2 ลดลง 7% และปีท่ี3 ลดลง 9% 

     ทางเลือกท่ี 2  คือ การระดมสมองจะช่วยใหค้นในทีมมีความคิดท่ีหลากหลาย เพราะช่วยกนัแสดงความคิดเห็น

ภายในทีม เพ่ือนาํไปใชส้าํหรับการแกปั้ญหา และยงัเป็นการประหยดัค่าใชจ่้าย ขอ้เสียคือ บางคนกไ็ม่กลา้ท่ีจะแสดง

ความคิดเห็นออกมาไดต้รงตามจริง และตอ้งสละเวลาของแต่ละคนมาเขา้กิจกรรม 

     สาเหตุท่ีมีคนพูดถึงรองลงมาจากงานวิจยัเชิงคุณภาพ คือ ดา้นความกา้วหนา้ในงาน มีผูพู้ดถึง 7 คนใน 14 คน และ

ผลของวิจยัเชิงปริมาณมีการแสดงความคิดเห็นท่ีมีค่านอ้ย จึงขอเสนอแนวทางในการแกปั้ญหา คือ 

     ทางเลือกท่ี 3  คือ แผนระยะยาว (3ปี) องค์กรช้ีแจงนโยบายในเร่ืองของความกา้วหนา้อย่างชดัเจน หากทาํงาน

ครบ 1 ปี บริษทัจะเปล่ียนจากพนกังานสัญญาจา้งบรรจุเป็นพนกังานประจาํ เพ่ือสร้างโอกาสความกา้วหนา้ในงาน 

เพราะองคก์รควรให้ความมัน่คงกบัพนกังาน ส่งผลให้พนกังานเลือกท่ีจะเปล่ียนงานนอ้ย และมีอตัราการลาออก

ลดลง ขอ้เสียคือ ขอ้สัญญาท่ีผูกมดัหากพนกังานปฏิบติัหนา้ท่ีไดไ้ม่ดี การเป็นพนกังานประจาํเราไม่สามารถใหเ้ขา

ออกจากการปฏิบติัหนา้ท่ีไดง่้ายๆ 

     แผนฉุกเฉิน 

     การรับสมคัรคนท่ีมีประสบการณ์เขา้ทาํงาน เพราะการรับพนกังานใหม่สามารถลดตน้ทุนในการฝึกอบรมได ้

ทั้งน้ีบริษทัควรจดักาํลงัคนสาํรองเพ่ือทดแทนบุคลากรท่ีขาดหายไปดว้ย 
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การตลาดเพ่ือสังคมเพ่ือลดการใช้ถุงพลาสตกิของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร: 

กรณศึีกษา บริษทั เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จาํกดั  
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บทคัดย่อ 

 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาทศันคติท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดของการตลาดเพ่ือสงัคม 

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาระดับความตั้ งใจในการลดใช้ถุงพลาสติกของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร และ 3) ศึกษาทศันคติต่อส่วนประสมทางการตลาดของการตลาดเพ่ือสังคม ท่ีมีต่อความตั้งใจลดใช้

ถุงพลาสติกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวิธีการดาํเนินการวิจยัเชิงสาํรวจโดยแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการซุปเปอร์มาเก็ตในเครือของ บริษทั เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ในเขต

กรุงเทพมหานคร 6 เขต สุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Nonprobability sampling) ใชก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 ตวัอยา่ง สถิติท่ี

ใชวิ้เคราะห์ คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ 

(Multiple Linear Regression) ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาดของการตลาดเพ่ือสังคม 

ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นตน้ทุน ดา้นการเขา้ถึง และดา้นการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น 

ความตั้งใจในการลดใชถุ้งพลาสติกในการบรรจุสินคา้ของผูบ้ริโภค อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และผลการทดสอบสมมติฐาน

พบว่า ทศันคติท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดของการตลาดเพ่ือสังคม ส่งผลบวกต่อความตั้งใจลดใชถุ้งพลาสติกของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to study 1) the attitude towards the social marketing mix 2) the level of intention 

to reduce consumers’ plastic bags usage in Bangkok and 3) the attitude towards the social marketing mix which affects 

the intention to reduce consumers’ plastic bags usage in Bangkok. The method is a survey research by the questionnaire. 

This study collected data from consumer groups who shop at the supermarket of Central Food Retail Company in six 

areas Bangkok.  The data was collected on a nonprobability sampling of 400 samples.  The statistical analysis is 

frequency, percentage, mean, standard deviation and multiple linear regression analysis.  The results showed that the 

attitudes towards marketing mix of social marketing are at the highest level in all aspects including product, cost, access 

and promotion. The intention of consumers to reduce the use plastic bags is at the highest level. Results of hypothesis 

testing found that attitudes towards social marketing mix are positively affecting the intention of customers to reduce 

the use of plastic bags with a statistical significance at the level of 0.05. 

 

Keywords: social marketing, intention to reduce plastic bags usage 

 

บทนํา 

 

ปัจจุบนัเทคโนโลยีต่าง ๆ ไดพ้ฒันาไปมาก การดาํเนินชีวิตของมนุษยมี์ความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน จนเป็น

สาเหตุท่ีทาํใหม้นุษยเ์กิดการเผอเรอและเกิดความมกัง่าย จนส่งผลเสียต่อธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และเกิดปัญหาภยั

พิบติัต่าง ๆ ตามมา โดยผลกระทบจากการกระทาํของมนุษยท่ี์ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีภาครัฐและเอกชนให้

ความสาํคญัอยูใ่นขณะน้ีคือ เร่ืองขยะมูลฝอย เน่ืองจากขยะจากชุมชนส่วนใหญ่ถูกนาํไปเทท้ิงเร่ียราดไม่มีจากการจดัการ

อย่างเป็นระบบโดยมีรายงานปัญหาขยะตกคา้งในกรุงเทพมหานคร ปี 2560 ซ่ึงใน 1 วนั มีขยะตกคา้งถึง 4.2 ลา้นตนั 

เฉล่ียสร้างขยะคนละ 1.5 กิโลกรัมต่อวนั ท่ีน่าตกใจคือส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติก โดยขณะน้ีทัว่โลกถูกผลิตข้ึนกว่า 

9,000 ลา้นตนั ซ่ึงขยะพลาสติก 1 ช้ิน ใชเ้วลา 450 ปี ในการย่อยสลาย  และประเทศไทยถูกจดัอยูใ่นอนัดบัท่ี 6 ของโลก 

ท่ีปล่อยขยะลงทะเลและมหาสมุทร มนุษยบ์างคนมีความมกัง่ายท้ิงขยะตามแม่นํ้าลาํคลอง เป็นสาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดนํ้าท่วม

และการท่ีขยะในแม่นํ้าลาํคลองท่ีไหลลงทะเล เป็นสาเหตุท่ีสตัวท์ะเลตาย เน่ืองมาจากการกินเศษถุง ขยะพลาสติกเขา้ไป  

จากท่ีไดก้ล่าวมา ถุงพลาสติกมีผลกระทบอย่างมากต่อทั้งคน สัตว ์และส่ิงแวดลอ้ม โดยถุงพลาสติก ส่วนมาก

ไดม้าจากการไปซ้ือสินคา้ต่าง ๆ เพราะทาํใหเ้กิดความสะดวกสบายถือและใส่ของกลบับา้นไดส้ะดวก แต่เม่ือใชเ้สร็จ

ถุงพลาสติกเหล่าน้ีจะกลายเป็นขยะทนัที โดยพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และปริมาณการใชถุ้งพลาสติกในซุปเปอร์มาเกต็ 

พบว่า มีการซ้ือสินคา้ 2.6 คร้ังต่อสัปดาห์ ใชถุ้งพลาสติกถึง 4.4 ใบต่อคร้ัง ซ่ึงเป็นจาํนวนมหาศาลถา้หากพิจารณาตาม

จาํนวนประชากร ส่งผลให้หลายภาคส่วนไดร้ณรงค์ลดใชถุ้งพลาสติกและใชถุ้งผา้แทน ทั้งในผูค้า้ปลีก ภาครัฐและ
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เอกชน  โดยบริษทั เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จาํกดั (CFR) เป็นองคก์รหน่ึงท่ีมีการรณรงคล์ดใชถุ้งพลาสติก เป็นผูด้าํเนินธุรกิจ

เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล ์และท็อปส์ มีจาํนวนสาขาทั้งส้ิน 277 สาขา ซ่ึงเป็นองคก์รธุรกิจท่ีใหค้วามสาํคญักบัส่ิงแวดลอ้มมา

อยา่งต่อเน่ือง โดยระยะเวลาเกือบ 10 ปีท่ีไดเ้ร่ิมมีการรณรงคก์ารลดใชถุ้งพลาสติก ตั้งแต่ปี 2553 เซ็นทรัล กรุ๊ป ไดมี้การ

จดักิจกรรมรณรงคล์ดใชถุ้งพลาสติกในทุกวนัท่ี 4 ของเดือนงดแจกถุงพลาสติกโปรดนาํถุงผา้มาช็อบป้ิง กิจกรรม SAY 

NO TO PLASTIC BAG และมีโปรโมชั่นรับคะแนน The 1 card 8 คะแนน ในวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2561 ในวนัปลอด

ถุงพลาสติกสากล (International Plastic Bag Free Day) เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล ์และท็อปส์ งดใหถุ้งหูห้ิวพลาสติก สาํหรับ

ลูกคา้ท่ีไม่มีถุงผา้ ทางเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล ์และท็อปส์ มีกล่องกระดาษบริการฟรี ณ ห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัล ชิดลม 

(โพสทูเดย ์, 2561)   

การขบัเคล่ือนโครงการลดใชถุ้งพลาสติกของผูบ้ริโภคเพ่ือใหเ้กิดผลลพัธ์นั้นเป็นเร่ืองท่ียาก เน่ืองจากเม่ือลดใช้

ถุงพลาสติกอาจจะเป็นการเพ่ิมภาระให้ผูบ้ริโภค อีกทั้งยงัทาํใหผู้บ้ริโภคไดรั้บความสะดวกสบายนอ้ยลงจากการซ้ือ

สินคา้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งอาศยัปัจจยัท่ีจะสนบัสนุนและเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหผู้บ้ริโภคเต็มใจท่ีจะปรับเปล่ียน

ทศันคติตลอดจนพฤติกรรม ซ่ึง การตลาดเพ่ือสงัคม เป็นเคร่ืองมือสาํหรับการพฒันาแนวใหม่ โดยการนาํหลกัการตลาด

มาใชเ้พ่ือเกิดประโยชนต่์อสาธารณะ ไม่ไดเ้พ่ือมุ่งหวงักาํไร ซ่ึงกระบวนการท่ีใชห้ลกัการทางการตลาดและใชเ้ทคนิคมา

ประยกุตใ์นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายซ่ึงจะเป็นประโยชนต่์อสังคมและบุคคลและเพ่ือใหค้นในสังคม

ยอมรับดว้ยความยินดีสมคัรใจ (Kotler & Zaltman , อา้งถึงใน เทียนทิพย ์เศียรเมฆนั, 2558) โดยมีองคก์รภาครัฐ และ

เอกชนท่ีไดน้าํมาใชแ้ลว้ เช่น Big C Tesco Lotus และโรงพยาบาลราชวิถีไดมี้การจดักิจกรรม “ชวนใชถุ้งผา้ ใส่ยากลบั

บา้น” (โรงพยาบาลราชวิถี, 2561) ดงันั้นการตลาดเพ่ือสังคมเป็นแนวทางท่ีดี ซ่ึงอาจจะเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

ปรับเปล่ียนและพฒันาคุณภาพของประชากรท่ีมีประสิทธิภาพ ผูวิ้จยัจึงสนใจวา่การตลาดเพ่ือสังคมนั้นมีประเดน็ใดบา้ง

ท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจ ยอมรับ และปรับเปล่ียนพฤติกรรม โดยศึกษาเร่ือง การตลาดเพ่ือสงัคม (social marketing) เพ่ือ

ลดการใชถุ้งพลาสติกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา บริษทั เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จาํกดั 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 

1) เพ่ือศึกษาทัศนคติท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดของการตลาดเพ่ือสังคม ของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา บริษทั เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จาํกดั  

2) เพ่ือศึกษาระดบัความตั้งใจในการลดใชถุ้งพลาสติกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3) เพ่ือทศันคติต่อส่วนประสมทางการตลาดของการตลาดเพ่ือสังคม ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจลดใชถุ้งพลาสติก

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา บริษทั เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จาํกดั 
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ทบทวนวรรณกรรม  

 

แนวคิดการตลาดเพ่ือสังคม  

Kotler & Zaltman (อา้งถึงใน เทียนทิพย ์เศียรเมฆนั , 2558 : หนา้ 21) ไดใ้ห้คาํจาํกดัความของการตลาดเพ่ือ

สงัคมวา่ หมายถึง “การออกแบบ (Design) การนาํมาใช ้(Implementation) และการควบคุม (Control) แผนหรือโครงการ

ท่ีไดจ้ดัทาํข้ึน โดยใชก้ลยุทธ์การตลาด ประกอบดว้ย การวางแผนสินคา้ (Product Planning) การตั้งราคา (Pricing) การ

ส่ือสาร (Communication) การกระจายสินคา้ (Distribution) เพ่ือเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายและการวิจยัการตลาด (Market 

Research) เพ่ือใหค้นในสงัคมยอมรับดว้ยความยินดีสมคัรใจ”ซ่ึงแต่ละองคป์ระกอบมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
Picture 1 องคป์ระกอบของการตลาดเพ่ือสงัคม 

 

ซ่ึงแต่ละองคป์ระกอบมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี (เทียนทิพย ์เศียรเมฆนั, 2558) 

1. สินคา้ในบริบทของการตลาดเพ่ือสังคมหมายถึงผลิตภณัฑ ์(Product) ในการตลาดเชิงพาณิชยสิ์นคา้ คือ ส่ิง

ใดก็ตามท่ีสามารถนาํเสนอสู่ตลาดเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย ในการตลาดเพ่ือสังคมองคป์ระกอบ

ของผลิตภณัฑท่ี์สาํคญั ไดแ้ก่ (1) สินคา้ทางความคิด (ประโยชน์ท่ีกลุ่มเป้าหมายตอ้งการเพ่ือแลกเปล่ียนกบัพฤติกรรม) 

(2) การประพฤติปฏิบติัทางสังคม (สินคา้และบริการใด ๆ ท่ีคุณจะส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมาย) (3) สินคา้ท่ีจบัตอ้งได ้

(องคป์ระกอบผลิตภณัฑเ์พ่ิมเติมใด ๆ ท่ีจะช่วยกลุ่มเป้าหมายในการแสดงพฤติกรรม) ซ่ึงองคป์ระกอบทั้งสามเป็นกุญแจ

สู่ความสาํเร็จ 
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2. ราคาในบริบทของการตลาดเพ่ือสังคมหมายถึงต้นทุนของลูกคา้ (Price / Cost) “ราคา” กล่าวคือ ราคา 

หมายถึง ค่าใชจ่้าย เวลา ความลาํบากท่ีตอ้งเปล่ียนแปลงพฤติกรรมจากเดิม หากการเปล่ียนแปลงคุม้ค่ากบัผลประโยชน์

ท่ีไดรั้บ การยอมรับกม็กัจะง่ายข้ึน แต่หากการเปล่ียนแปลงไม่คุม้ค่า การยอมรับอาจจะเกิดยากข้ึน หรือไม่เกิดเลย 

3. การเขา้ถึงในบริบทของการตลาดเพ่ือสังคมหมายถึงช่องทางท่ีจะเขา้ถึงส่ิงดงักล่าว (Place / Convenience) 

การจดัจาํหน่ายในการตลาดเพ่ือสังคม คือ ช่องทางท่ีส่งขอ้มูลต่าง ๆ ไปยงักลุ่มเป้าหมาย เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหก้บั

กลุ่มเป้าหมายเขา้ถึงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีง่ายข้ึน ซ่ึงเป็นการพฒันากลยุทธ์ท่ีจะทาํให้เกิดความสะดวกและน่า

พอใจท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ 

4. การส่งเสริมการตลาดในบริบทของการตลาดเพ่ือสังคมหมายถึงการส่ือสารให้ทราบถึงข้อมูลสินค้า 

(Promotion / Communication) คือ การถ่ายทอดขอ้มูลผ่านช่องทางการส่ือสารเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงประโยชน์ 

คุณสมบติั ขอ้มูลของผลิตภณัฑ ์และเพ่ือช่วยโนม้นา้วใจของกลุ่มเป้าหมายเกิดความตอ้งการและเกิดความพึงพอใจ เช่น 

การประชาสมัพนัธ์กิจกรรม SAY NO TO PLASTIC BAG ร่วมรณรงคล์ดการใชถุ้งพลาสติก ผา่นส่ือออนไลน ์เป็นตน้  

โดยสรุปแลว้ การตลาดเพ่ือสังคม จึงเป็นการประยุกต์ทฤษฎีการแลกเปล่ียน (Exchange Theory) ซ่ึงเช่ือว่า

บุคคลจะเขา้ร่วมในกิจกรรมทางสังคมก็ต่อเม่ือการรับรู้ของบุคคลต่อประโยชน์ท่ี จะไดรั้บสูงกว่าการรับรู้เก่ียวกบั

ค่าใช้จ่ายหรือการลงทุน แนวคิดการตลาดเพ่ือสังคมจึงเป็นการใช ้แนวความคิดการตลาด เพ่ือวตัถุประสงค์ในการ

เปล่ียนแปลงสงคัมใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ีตอ้งการ  

แนวคิดและทฤษฎีทัศนคต ิ

         ทศันคติ หมายถึง ความโนม้เอียงท่ีเกิดจากการเรียนรู้ ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมการแสดงออกไปในทาง

ท่ีสะทอ้นความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงของบุคคล หรือการแสดงความรู้สึกภายในท่ีสะทอ้นความพึง

พอใจหรือไม่พึงพอใจของบุคคลต่อบางอย่าง เช่น ตราสินค้า (Brand) , บริการ (Service) , ร้านค้าปลีก (Retail 

establishment) , รวมถึงประเทศแหล่งกาํเนิดสินคา้ (Country of origin) ดว้ย และเน่ืองจากทศันคติเป็นผลลพัธ์ของ

กระบวนการทางจิตวิทยา ทศันคติจึงไม่สามารถสังเกตุเห็นไดโ้ดยตรง แต่จะสรุปไดจ้ากคาํพูดและจากการกระทาํของ

ผูบ้ริโภคนัน่เอง (Schiffman & Kanuk (1994, อา้งถึงใน ดลภคัว ์อ่องระเบียบ 2545,  หนา้ 26) 

แนวคิดและทฤษฎีความตั้งใจซ้ือ 

ความตั้งใจซ้ือ หมายถึง ช่วงท่ีผูบ้ริโภคพร้อมท่ีจะเลือกทางเลือกใดก็ตามท่ีดีท่ีสุดสอดคลอ้งเหมาะสมกบัความ

ตอ้งการ โดยการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค อาจไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัตวัเลือกสินคา้เพียงอยา่งเดียว หากแต่เลือกซ้ือผลประโยชน์

ท่ีไดรั้บจากสินคา้ใหต้รงความตอ้งการท่ีเกิดข้ึน ความตั้งใจซ้ือเป็นเพียงโอกาสท่ีจะนาํไปสู่การซ้ือท่ีแทจ้ริง ซ่ึงมีค่าความ

น่าจะเป็น เท่ากบั 0.95 ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือเป็นลาํดบัขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคผา่นกระบวนการ 5 

ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ คือ การรับรู้ถึงความตอ้งการ การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ 

และความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่กระบวนการซ้ือจริงๆ และมี ผลกระทบหลงัจากการซ้ือ (P.Kotler and 

K.L.Keller, 2012 : 188) 
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งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 งานวิจยัเก่ียวกบัการตลาดเพ่ือสังคมกบัการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยรายละเอียดของ

การตลาดเพ่ือสงัคม ท่ีมีผลต่อกลุ่มเป้าหมาย ดงัผลการวิจยัดงัต่อไปน้ี โดยการศึกษาของเทียนทิพย ์เศียรเมฆนั (2558) ได้

ศึกษาเร่ืองกระบวนการการตลาดเพ่ือสังคมในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ:  พบวา่ ปัจจยัท่ีทาํใหก้ารนาํกระบวน

การการตลาดเพ่ือสังคมมาใชใ้นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมประสบผลสาํเร็จ ประกอบดว้ยเง่ือนไขภายในองค์กรและ

เง่ือนไขปัจจยัภายนอกองคก์ร ต่อมางานวิจยัของ สิริพร มีนะนนัทน์ (2554) ศึกษาเร่ืองการใชห้ลกัการตลาดเพ่ือสังคม

ในการส่ือสารเพ่ือป้องกนัการฆ่าตวัตาย พบว่า การตลาดเพ่ือสังคมช่วยในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย

ได ้ การศึกษาของบุญฤทธ์ิ กิตติถิระพงษ ์ (2554)  ไดศึ้กษาการประยุกตใ์ชท้ฤษฎีการตลาดเพ่ือสังคมในการขบัเคล่ือน

ความเขม้แขง็เชิงสุขภาพของชุมชน พบวา่ การใชส่ิ้งจูงใจ (Incentives) ช่วยใหเ้กิดการสร้างความเขม้แขง็เชิงสุขภาพของ

ชุมชนได ้ การศึกษาของ จิตตราพร โรจนากร (2550) ไดศึ้กษาเร่ืองการประเมินผลการนาํกระบวนการตลาดเชิงสังคม

ไปใชใ้นโครงการรณรงคป้์องกนัและควบคุมโรคเทา้ชา้ง พบว่า เน้ือหารายละเอียดเก่ียวกบัการตลาดเพ่ือสังคมตอ้งไม่

ยากจนเกินไป และสามารถเขา้ใจส่ิงท่ีจะส่ือสารไดง่้าย และการศึกษาของ ณัฐพล สงวนทรัพย ์(2552) ไดศึ้กษาเร่ืองกล

ยุทธ์การส่ือสารการตลาดเพ่ือสังคมเชิงเครือข่าย ในโครงการรณรงค์เพ่ือลดการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ของ

สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พบว่า สสส.ไดมี้การใช่ส่วนประสมทางการตลาดเพ่ือสังคมในการ

สนบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหก้ลุ่มเป้าหมายเปล่ียนแปลงพฤติกรรมลดการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร์ โดยใชก้ล

ยุทธ์ต่าง ๆ ไดแ้ก่ กลยุทธ์สินคา้ (Product strategy) คือ การเลิกด่ืมเหลา้ และสินคา้ท่ีเป็นการประพฤติปฏิบติัของสังคม 

(Social practice) คือ วิธีเลิกเหลา้ เช่น การไม่ใหเ้หลา้เป็นของขวญั ประกอบกบักลยุทธ์ดา้นราคา (Price strategy) ทั้งท่ี

เป็นตวัเงิน (Monetary) และไม่เป็นตวัเงิน (Nonmonetary) คือ ความสูญเสียทางจิตใจ เช่น ความสุข เวลา ทาํกิจกรรมเพ่ือ

ทดแทนความสุขจากการด่ืมเหลา้ โดยทาํใหก้ลุ่มเป้าหมายวิเคราะห์ถึงการลงทุน เพ่ือเปรียบเทียบใหเ้ห็นประโยชน์เพ่ือ

เป็นแรงจูงใจ กลยุทธ์การใชช่้องทางและสถานท่ี (Chanel & Place strategy) เป็นช่องทางการกระจายสินคา้ทางสังคม 

ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายปรับเปล่ียนพฤติกรรมในสถานท่ีใกลต้วั เช่น การสนบัสนุนของขวญัท่ีเป็นประโยชน์ผ่าน

ช่องทางห้างสรรพสินคา้ และใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion strategy) เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมาย

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม โดยใชภ้าพยนตร์โฆษณา การแถลงข่าวประชาสัมพนัธ์ เป็นส่ือหักประกอบกบัการสนบัสนุน

ผา่นเวบ็ไซต ์คลิปวีดีโอ และการมีใชส้าธารณชนตน้แบบ หรือการสร้างครอบครัวตน้แบบ 
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กรอบแนวคิดของการวจัิย 

 

Picture 2 กรอบแนวคิด 

 

วธีิการศึกษา 

 

การศึกษาวิจยัเร่ือง การตลาดเพ่ือสังคม (Social marketing) เพ่ือลดการใช้ถุงพลาสติกของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา บริษทัเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จาํกดั มีวิธีการดาํเนินการวิจยัเชิงสาํรวจ มีวิธีการศึกษาดงัน้ี  

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

ประชากรคือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใช้บริการซุปเปอร์มาเก็ตในเครือของ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ในเขต

กรุงเทพมหานคร กรณีของการศึกษาน้ีไม่ทราบสัดส่วนประชากรท่ีชัดเจน ดังนั้นผูวิ้จัยจึงใช้สูตรของคอแครน 

(Cochran, 1977 อา้งใน มารยาท โยทองยศ, 2543) ขนาดของกลุ่มอย่างท่ีคาํนวณไดเ้ท่ากบั 385 ตวัอย่าง และเพ่ือสาํรอง

การสูญเสียของแบบสอบถามไว ้5% หรือ 15 ตัวอย่าง ดังนั้นขนาดของกลุ่มท่ีจะสํารวจแบบสอบถามเท่ากับ 400 

ตวัอย่าง และใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Nonprobability sampling)  จากพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 50 เขต 

โดยทาํการสุ่มเลือก 6 เขต ประกอบดว้ย 1.ทอ็ปส์ มาร์เกต็ สาขาตล่ิงชัน่จาํนวน 100 ชุด 2.ทอ็ปส์ มาร์เกต็ สาขานางล้ินจ่ี 

จาํนวน 100 ชุด  3.ทอ็ปส์ มาร์เกต็ สาขาซูพรีม คอมเพลก็ซ์ จาํนวน 40 ชุด 4.ทอ็ปส์ เดล่ี สาขาเดอะพาร์ค กรุงเทพกรีฑา 

จาํนวน 30 ชุด 5.ท็อปส์ มาร์เก็ต สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว จาํนวน 100 ชุด 6.ท็อปส์ เดล่ี สาขาบางบอน 3 จาํนวน 30 ชุด 

ตามลาํดบั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชร้วบรวมขอ้มูลจากลุ่มตวัอย่าง คือ แบบสอบถามท่ีประกอบดว้ย 3 ส่วน โดยส่วนท่ี 1 เป็นขอ้

คาํถามลกัษณะส่วนบุคคล จาํนวน 8 ขอ้ ส่วนท่ี 2 เป็นขอ้คาํถามสาํหรับวดัทศันคติท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดเพ่ือ

สังคมแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ประกอบดว้ย 4 ดา้น รวมจาํนวน 14 ขอ้  ส่วนท่ี 3 เป็นขอ้คาํถามสาํหรับ
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วดัความตั้ งใจลดใช้ถุงพลาสติกแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จาํนวน 3 ข้อ ซ่ึงแบบสอบถามท่ีใช้เป็น

เคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูลมีค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ดา้นสินคา้ 0.774 ดา้นราคา 0.851 ดา้นการเขา้ถึง 0.801 และดน้

การส่งเสริมการตลาด 0.841 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ผูวิ้จยัไดท้าํการแจกแบบสอบถาม จาํนวน 400 ฉบบั แก่กลุ่มตวัอย่างท่ีไดเ้ลือกไว ้ณ บริเวณซุปเปอร์มาเก็ตใน

กรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 6 เขต ดว้ยตนเอง โดยใชเ้วลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล เป็นเวลาประมาณ 2 สปัดาห์ หลงัจาก

เก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้ จึงทาํการตรวจสอบความเรียบร้อย ครบถว้น สมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม ให้พร้อม

สาํหรับการวิเคราะห์ผลการวิจยัดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ  

การวเิคราะห์ข้อมูล  

การวิจยัน้ีวิเคราะห์ผลการวิจยัดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติท่ีใช ้ประกอบดว้ย  ค่าความถ่ี ค่าร้อย

ละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation 

Coefficient) และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 

 

ผลการศึกษาและอภิปราย  

  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณของทศันคติท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดของการตลาดเพ่ือสังคมทั้ง 4 

ดา้น โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุดพิจารณาเป็นรายดา้นตามตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นส่วน

ประสมทางการตลาดของการตลาดเพ่ือสงัคม  

Table 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดา้นส่วนประสมทางการตลาดของการตลาดเพื่อสังคม 4 ดา้น 

ส่วนประสมทางการตลาดของการตลาดเพ่ือสังคม x̄ S.D. แปลค่า 

ด้านทัศนคตทิี่มต่ีอผลติภัณฑ์    

ท่านเห็นความสาํคญัของการพกถุงผา้/ถุงใชซ้ํ้ า ไปซ้ือสินคา้ท่ี Tops market 4.430 0.621 ดีมาก 

ด้านทัศนคตมิผีลต่อต้นทุน    

ท่านชอบท่ี Tops market แจกแตม้ เม่ือนาํถุงผา้/ถุงใชซ้ํ้ ามาซ้ือสินคา้ 4.310 0.707 ดีมาก 

ด้านทัศนคตมิผีลต่อการเข้าถึง    

ท่านช่ืนชอบท่ี Tops market มีถุงกระดาษหรือกล่องกระดาษใหใ้ชใ้ส่สินคา้ในวนัท่ี

ไม่ไดน้าํถุงผา้/ถุงใชซ้ํ้ ามาซ้ือสินคา้ 
4.280 0.720 

ดีมาก 

 

ด้านทัศนคตมิผีลต่อการส่งเสริมการตลาด    

ท่านช่ืนชอบท่ี Tops market มีการเชิญชวนใชถุ้งผา้/ถุงใชซ้ํ้ าบนสงัคมออนไลน ์เช่น 

Facebook 

4.423 0.640 ดีมาก 
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ผลการวิเคราะห์ความตั้งใจในการลดใชถุ้งพลาสติกในการบรรจุสินคา้โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ตามตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดา้นความตั้งใจในการลดใชถุ้งพลาสติก  

Table 2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดา้นความตั้งใจในการลดใชถุ้งพลาสติก 

ด้านความตั้งใจในการลดใช้ถุงพลาสตกิ x̄ S.D. แปลค่า 

โปรดระบุความตั้งใจท่ีนาํถุงผา้/ถุงใชซ้ํ้ ามาจบัจ่ายสินคา้ท่ี Tops market ในคร้ังต่อไป 4.295 0.640 ดีมาก 

 

 การทดสอบสมมติฐานการตลาดเพ่ือสงัคมท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการลดใชถุ้งพลาสติก โดยใชก้ารวิเคราะห์

ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) มีผลการวิเคราะห์ซ่ึงความหมายของสญัลกัษณ์ต่าง ๆ ไวดงัน้ี 

Table 3 การวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุของทศันคติต่อส่วนประสมทางการตลาดของการตลาดเพื่อสังคมท่ี

ส่งผลต่อความตั้งใจในการลดใชถุ้งพลาสติก 

Independent variables B BETA T P-VALUE 

ค่าคงท่ี .770    

ทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ ์ .142 .122 2.683 .008* 

ทศันคติมีผลต่อตน้ทุน .210 .206 4.533 .000* 

ทศันคติมีผลต่อการเขา้ถึง .177 .159 3.315 .001* 

ทศันคติมีผลต่อการส่งเสริมการตลาด .337 .327 7.331 .000* 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

จากผลจากการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของทศันคติท่ีมีต่อส่วนประสมทาง

การตลาดของการตลาดเพ่ือสังคมและความตั้งใจในการลดใชถุ้งพลาสติก อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ 

ทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ ์(p-value = .000)  ทศันคติมีผลต่อการเขา้ถึง (p-value = .0001) และทศันคติมีผลต่อการส่งเสริม

การตลาด (p-value = .000) 

จากการพิจารณาขอ้มูลนํ้าหนกัของตวัแปรอิสระ ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการลดใชถุ้งพลาสติก พบวา่ทศันคติ

มีผลต่อการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อความตั้งใจในการลดใชถุ้งพลาสติกมากท่ีสุด (β =.327) รองลงมาคือ ทศันคติมี

ผลต่อตน้ทุน (β = .206) ทศันคติมีผลต่อการเขา้ถึง (β =.159)  และทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ ์(β =.122) ตามลาํดบั 

ผลการทดสอบค่าสถิติของค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์า (x1) 

ทศันคติมีผลต่อตน้ทุน (x2) ทศันคติมีผลต่อการเขา้ถึง (x3) ทศันคติมีผลต่อการส่งเสริมการตลาด (x4) ท่ีส่งผลต่อความ

ตั้งใจในการลดใชถุ้งพลาสติก (Y) สามารถเขียนใหอ้ยู่ในรูปสมการเชิงเส้นตรงท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ

ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 ไดด้งัน้ี 

  Y = 0.770 + .142(x1) + .210(x2) + .177(x3) + .337(x4) 

จากสมการดงักล่าวถือวา่ทศันคติท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดเพ่ือสงัคมส่งผลต่อความตั้งใจในการลดใช้

ถุงพลาสติก ในทิศทางบวก ซ่ึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
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สมมตฐิานที่ 1  ทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ ์ส่งผลบวกต่อความตั้งใจในการลดใชถุ้งพลาสติก โดยประเดน็ท่ีศึกษา

ประกอบดว้ย “ผูบ้ริโภคเห็นความสาํคญัของการพกถุงผา้/ถุงใชซ้ํ้ า ไปซ้ือสินคา้ท่ี Tops market ร้าน Tops market เป็น

แบรนดท่ี์ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม และร้าน Tops market ทาํใหผู้บ้ริโภคทราบวา่ถุงผา้ดีต่อส่ิงแวดลอ้ม” ปัจจยัเหล่าน้ีมีทั้งท่ีเป็น

ผลดีในการท่ี Tops market นาํกระบวนการการตลาดเพ่ือสังคมมาใชส่้งผลต่อความตั้งใจในการลดใชถุ้งพลาสติก การ

พกถุงใชซ้ํ้ าจึงเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อ Tops market และจากผลการศึกษาสอดคลอ้งกบั ณฐัพล สงวน

ทรัพย ์(2552) ไดท้าํการศึกษา เร่ืองกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดเพ่ือสังคมเชิงเครือข่ายในโครงการรณรงคเ์พ่ือลดการ

บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พบวา่ สาํนกังานกองทุนสนบัสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพใชก้ลยทุธ์สินคา้ (Product strategy) คือ การเลิกด่ืมเหลา้ และสินคา้ท่ีเป็นการประพฤติปฏิบติัของ

สงัคม (Social practice) คือวิธีเลิกเหลา้ เช่น การไม่ใหเ้หลา้เป็นของขวญั และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  สิริพร มีนะ

นนัทน์ (2554) ศึกษาเร่ืองการใชห้ลกัการตลาดเพ่ือสังคมในการส่ือสารเพ่ือป้องกนัการฆ่าตวัตาย พบว่า ผลิตภณัฑท์าง

การตลาดเพ่ือสงัคมช่วยในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายได ้โดยการการแลกเปล่ียนประสบการณ์ การให้

ความช่วยเหลือ การเอ่ยปากพูดคุย และการรับฟังปัญหา นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัจิตตราพร โรจนากร (2550) ไดศึ้กษา

เร่ืองการประเมินผลการนาํกระบวนการตลาดเชิงสังคมไปใชใ้นโครงการรณรงคป้์องกนัและควบคุมโรคเทา้ชา้ง พบวา่ 

ผลิตภณัฑข์องการตลาดเพ่ือสังคมควรมีเน้ือหารายละเอียดท่ีไม่ยากจนเกินไป และสามารถเขา้ใจส่ิงท่ีจะส่ือสารไดง่้าย 

สมมติฐานที่ 2  ทศันคติมีผลต่อตน้ทุน ส่งผลบวกต่อความตั้งใจในการลดใชถุ้งพลาสติก จากการศึกษาสอดคลอ้งกบั 

เทียนทิพย ์เศียรเมฆนั (2558) ไดท้าํการศึกษา เร่ืองกระบวนการการตลาดเพ่ือสังคมในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

สุขภาพ: กรณีศึกษาโครงการกิจกรรมบา้นปลอดบุหร่ี มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหร่ี ซ่ึงตามแนวคิดการตลาดเพ่ือ

สังคม อธิบายว่า การตลาดเพ่ือสังคมดา้นตน้ทุน เป็นทั้งค่าใชจ่้ายโดยตรง เวลา หรือความลาํบากท่ีตอ้งเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมจากเดิม หากการเปล่ียนแปลงคุ้มค่ากับผลประโยชน์ท่ีได้รับ การยอมรับก็มักจะง่ายข้ึน แต่หากการ

เปล่ียนแปลงไม่คุม้ค่า การยอมรับอาจจะเกิดยากข้ึน หรือไม่เกิดเลย และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชลิตา ไชยศิริ (2554) 

ไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานดว้ยกลยุทธ์การตลาดเพ่ือสังคม จงัหวดั

มหาสารคาม พบว่า ตน้ทุนของการตลาดเพ่ือสังคมช่วยในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพ่ือลดหรือยืดระยะเวลาการเกิด

โรคเบาหวานของกลุ่มเป้าหมายได ้สมมติฐานที่ 3  ทศันคติมีผลต่อการเขา้ถึง ส่งผลบวกต่อความตั้งใจในการลดใช้

ถุงพลาสติก สอดคลอ้งกบั ผลงานวิจยัของ ณัฐพล สงวนทรัพย ์(2552) วิจยัเร่ืองกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดเพ่ือสังคม

เชิงเครือข่ายในโครงการรณรงคเ์พ่ือลดการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ พบว่า กลยุทธ์การใชช่้องทางและสถานท่ี (Chanel & Place strategy) เป็นช่องทางการกระจายสินคา้ทางสังคม

ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายปรับเปล่ียนพฤติกรรมในสถานท่ีใกลต้วั เช่น การสนบัสนุนของขวญัท่ีเป็นประโยชน์ผ่าน

ช่องทางหา้งสรรพสินคา้ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสิริพร มีนะนนัทน์ (2554) ศึกษาเร่ืองการใชห้ลกัการตลาดเพ่ือ

สังคมในการส่ือสารเพ่ือป้องกนัการฆ่าตวัตาย พบว่า ช่องทางในการเขา้ถึงท่ีสะดวกช่วยในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ของกลุ่มเป้าหมายได ้โดยโครงการมีการใชเ้วบ็ไซต์ท่ีทาํข้ึนโดยเฉพาะของโครงการเป็นพ้ืนท่ีเสมือนจริงในการเปิด

โอกาสให้กลุ่มเป้าหมายเขา้ถึงสินคา้ทางสังคมของโครงการ นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของชลิตา ไชยศิริ 

(2554) ไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานดว้ยกลยุทธ์การตลาดเพ่ือสังคม 
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จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า ดา้นการเขา้ถึงของการตลาดเพ่ือสังคมช่วยในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพ่ือลดหรือยืด

ระยะเวลาการเกิดโรคเบาหวานของกลุ่มเป้าหมายได ้สมมติฐานที่ 4  ทศันคติมีผลต่อการส่งเสริมการตลาด ส่งผลบวก

ต่อความตั้งใจในการลดใชถุ้งพลาสติก สอดคลอ้งกบั ผลการวิจยัของ ณัฐพล สงวนทรัพย ์(2552) วิจยัเร่ืองกลยุทธ์การ

ส่ือสารการตลาดเพ่ือสังคมเชิงเครือข่ายในโครงการรณรงค์เพ่ือลดการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของสํานักงาน

กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พบว่า กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด เพ่ือส่งเสริมใหก้ลุ่มเป้าหมายปรับเปล่ียน

พฤติกรรมโดยใชภ้าพยนตร์ โฆษณาการแถลงข่าวประชาสัมพนัธ์เป็นส่ือหลกัประกอบกบัการสนบัสนุนผ่านเว็บไซต์

คลิปวีดีโอ และมีการใช ้สาธารณชนตน้แบบ หรือการสร้างครอบครัวตน้แบบ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บุญฤทธ์ิ 

กิตติถิระพงษ ์ (2554)  ไดศึ้กษาการประยกุตใ์ชท้ฤษฎีการตลาดเพ่ือสังคมในการขบัเคล่ือนความเขม้แขง็เชิงสุขภาพของ

ชุมชน พบว่า การใชส่ิ้งจูงใจ (Incentives) ช่วยให้เกิดการสร้างความเขม้แข็งเชิงสุขภาพของชุมชนได ้สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของสิริพร มีนะนนัทน์ (2554) ศึกษาเร่ืองการใชห้ลกัการตลาดเพ่ือสังคมในการส่ือสารเพ่ือป้องกนัการฆ่าตวั

ตาย พบว่า การส่งเสริมท่ีช่วยในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายได ้คือ โครงการมีการใชผู้ส่้งสารท่ีมี

ประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางออ้มเก่ียวกบัการฆ่าตวัตาย รวมถึงดาราหรือผูมี้ช่ือเสียงในวงสงัคม  

 

สรุปผลการศึกษา 

 

จากผลการศึกษาวิจยัเร่ือง การตลาดเพ่ือสังคม (social marketing) เพ่ือลดการใชถุ้งพลาสติกของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา บริษทั เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จาํกดั  โดยสรุปทศันคติต่อส่วนประสมทางการตลาดของ

การตลาดเพ่ือสงัคม ประกอบดว้ย ดา้นสินคา้ ดา้นตน้ทุน ดา้นการเขา้ถึง และดา้นการส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุดทุกดา้น ความตั้งใจในการลดใช้ถุงพลาสติกในการบรรจุสินคา้ของผูบ้ริโภค อยู่ในระดบัมากท่ีสุด และผลการ

ทดสอบสมมติฐานพบวา่ ทศันคติท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดเพ่ือสังคม ส่งผลบวกต่อความตั้งใจลดใชถุ้งพลาสติก

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

ข้อเสนอแนะ 

 

1. ควรพฒันาการส่ือสารกบัผูบ้ริโภค เห็นความสําคญัของการพกถุงผา้/ถุงใชซ้ํ้ า ไปซ้ือสินคา้ท่ี Tops market 

สามารถจดจาํว่าร้าน Tops market เป็นแบรนด์ท่ีใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม และทาํให้ผูบ้ริโภคทราบว่าถุงผา้ดีต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ทั้งน้ีเพ่ือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

2. ควรพฒันาการส่งเสริมการตลาดโดยการแจกแตม้ เม่ือนาํถุงผา้/ถุงใชซ้ํ้ ามาซ้ือสินคา้  

3. ควรมีถุงกระดาษหรือกล่องกระดาษใหใ้ส่สินคา้ในวนัท่ีไม่ไดน้าํถุงผา้/ถุงใชซ้ํ้ ามาซ้ือสินคา้  

4. ควรมีการเชิญชวนใชถุ้งผา้/ถุงใชซ้ํ้ าบนสังคมออนไลน์ ป้ายโฆษณาหนา้ร้านหรือในร้าน รวมถึงพฒันาช่อง

ทางการส่ือสารอ่ืน ๆ เพ่ือส่ือสารไปยงัผูบ้ริโภคมากยิ่งข้ึน  
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5. ควรให้ส่ิงจูงใจเพ่ือส่งเสริมให้ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมต่อไป รวมถึงเป็นตน้แบบไปยงัผูบ้ริโภค กลุ่มหรือ

บุคคล อ่ืน ๆ 

6. ร้าน Tops market ควรใชก้ลยทุธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาดเป็นกลยทุธ์หลกัในการดาํเนินการโดเร่งเชิญชวน

ผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ ป้ายโมษณาหนา้ร้าน รวมถึงส่ืออินเตอร์เน็ตอ่ืน ๆ เพ่ือกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคใชถุ้งพลาสติก

นอ้ยลง  

7. กลยทุธ์ในการดาํเนินการ้านตน้ทุน ร้าน Tops market ควรส่งเสริมในดา้นการใหร้างวลัเม่ือผูบ้ริโภคไดน้าํถุง

มาเองเพ่ือเป็นการสนบัสนุน ไม่ควรใชวิ้ธีท่ีใหผู้บ้ริโภคจ่ายค่าถุงพลาสติกเม่ือไม่ไดน้าํถุงมาเอง   

8. กลยทุธ์ในการดาํเนินการดา้นการเขา้ถึง ในวนัท่ีไม่แจกถุงพลาสติก ร้าน Tops market ควรมีถุงกระดาษหรือ

กล่องกระดาษไวส้าํหรับแจก ซ่ึงนอกจากจะช่วยใหผู้บ้ริโภคเขา้ถึงไดง่้ายแลว้ยงัเป็นการกระตุน้ใหโ้ครงการเป็นท่ีรู้จกั

มากยิ่งข้ึน 
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วาสนา โหตระไวศยะ และ ช่อ วายภุกัตร์ 
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บทคดัย่อ 

         การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) กาํหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ โดย

ใชแ้นวคิดของการเงินเชิงพฤติกรรม และ 2) เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนต่อความเส่ียงและประสิทธิภาพระหว่าง

การตดัสินใจโดยใชแ้นวคิดของการเงินเชิงพฤติกรรมกบัการวิเคราะห์แนวรับ - แนวตา้น ซ่ึงผูศึ้กษาเก็บรวบรวม

ขอ้มูลดว้ยตนเองจากการซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียนในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเป็นเวลา 7 สัปดาห์ การ

เกบ็ขอ้มูลใชแ้นวคิดของการเงินเชิงพฤติกรรม 4 ขอ้คือ ก) พฤติกรรมการกระทาํตาม ข) พฤติกรรมเช่ือมัน่ในตนเอง 

ค) พฤติกรรมกลวัการขาดทุน ง) พฤติกรรมหลีกเล่ียงความเส่ียง และการวิเคราะห์แนวรับ - แนวตา้น เป็นเคร่ืองมือ

วิเคราะห์และตดัสินใจในการลงทุน โดยคาํนวณอตัราผลตอบแทนต่อความเส่ียงและประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 

(ความน่าจะเป็นท่ีจะใหส้ัญญาณการซ้ือขายท่ีถูกตอ้ง) ผลการศึกษาพบว่า 1) แนวคิดของการเงินเชิงพฤติกรรมท่ีให้

อตัราผลตอบแทนต่อความเส่ียงและประสิทธิภาพดีท่ีสุด 3 พฤติกรรม เป็นเคร่ืองมือท่ีถูกนาํมากาํหนดเป็นกลยุทธ์

การลงทุนคือ พฤติกรรมหลีกเล่ียงความเส่ียง พฤติกรรมเช่ือมัน่ในตนเอง และพฤติกรรมการกระทาํตาม สําหรับ

พฤติกรรมกลวัการขาดทุน ไม่สามารถนาํมากาํหนดเป็นกลยุทธ์ได ้เน่ืองจากอตัราผลตอบแทนจากการซ้ือขายส่วน

ใหญ่เป็นลบ และมีความน่าจะเป็นท่ีจะใหส้ญัญาณการซ้ือขายท่ีถูกตอ้งส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัตํ่ากวา่ 0.50 และ        2) 

การใชแ้นวคิดของการเงินเชิงพฤติกรรมเป็นเคร่ืองมือวิเคราะห์และตดัสินใจในการซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียนใน

ตลาดแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ส่งผลท่ีดีกวา่การวิเคราะห์แนวรับ - แนวตา้น 

คาํสาํคัญ: การเงินเชิงพฤติกรรม, ตลาดแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ, กลยทุธ์, การลงทุน 

 

ABSTRACT 

        This research aims to 1) establish the strategies of investment specified in the foreign exchange market 

by behavioral finance theory and 2 )  compare risks and returns, and efficiency between behavioral finance 

and support - resistance analysis. The researcher collected data from trading the exchange rate     in the 
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foreign exchange market for 7  weeks. Data collection uses 4  behavioral finance theory:                       a) 

herd behavior b) overconfident c) loss aversion d) risk aversion and support - resistance analysis as tools to 

analyze and determine in investment by calculating risks, returns, and capability of the tools (probability to 

give the correct trading signals). The results suggested that 1) behavioral finance theory, there are 3  topics 

that could be specified for using as tools to create a strategy for investment which are risk aversion, 

overconfident and herd behavior. For loss aversion couldn’t use as a tool because most of the returns from 

trading were negative and had probability on giving the correct trading signals below 0.50, and 2) behavioral 

finance concept tools to analyze and determine in investment trading the exchange rate in the foreign 

exchange market had a better results than support - resistance analysis. 

Keywords: Behavioral Finance, Foreign Exchange Market, Strategy, Investment 

 

1. บทนํา 

 

             ตลาดแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Market: FOREX) คือตลาดการเงินท่ีมีขนาดใหญ่

ท่ีสุดในโลก เป็นตลาดสาํหรับการซ้ือขายแลกเปล่ียนเงินตรา โดยนกัลงทุนสามารถทาํกาํไรจากค่าส่วนต่างของการ

ผนัผวนทางราคา ซ่ึงในอดีตผูท่ี้มีส่วนร่วมในตลาดแห่งน้ีคือธนาคารกลาง ธนาคารพาณิชย ์และองคก์รขนาดใหญ่

เท่านั้น จากนั้นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไดถู้กนาํมาใชอ้ย่างแพร่หลาย นกัลงทุนสามารถซ้ือขายไดด้ว้ยตนเอง

ผ่านทางเวบ็ไซต ์เม่ือมีความสะดวกและรวดเร็ว การลงทุนในตลาดการเงินแห่งน้ีจึงไดรั้บความนิยมจากนกัลงทุน

มากข้ึน อยา่งไรกต็ามในการลงทุนหากไม่สามารถควบคุมอารมณ์อาจนาํมาซ่ึงการตดัสินใจท่ีผิดพลาด ในบางกรณี

จึงต้องอาศัยแนวคิดหรือทฤษฎีอ่ืนๆ เพ่ือเข้ามาช่วยในการตัดสินใจให้ดียิ่งข้ึน ดังนั้นการเงินเชิงพฤติกรรม 

(Behavioral Finance) จึงเป็นศาสตร์ทางเลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจ สาํหรับการศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ            1) 

กาํหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ โดยใชแ้นวคิดของการเงินเชิงพฤติกรรม และ 2) 

เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนต่อความเส่ียงและประสิทธิภาพของเคร่ืองมือระหว่างการใชแ้นวคิดของการเงินเชิง

พฤติกรรมกบัการวิเคราะห์แนวรับ - แนวตา้น ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นประโยชน์ต่อผูเ้ก่ียวขอ้งหรือผูท่ี้สนใจ

นาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจเพ่ือการลงทุนในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศหรือตลาดการเงินอ่ืนๆ 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

             การเงินเชิงพฤติกรรม (Behavioral Finance) เป็นการนาํหลกัการทางจิตวิทยาเขา้มาเพ่ือช่วยอธิบายการ

ตดัสินใจดา้นการเงิน ซ่ึงเป็นการตดัสินใจภายใตค้วามไม่แน่นอน และมีความเส่ียงต่อผลลพัธ์ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ

ตดัสินใจน้ี (Kahneman & Tversky, 1979) โดยระยะเร่ิมแรกแนวคิดของการเงินเชิงพฤติกรรมไม่เป็นท่ียอมรับจาก

นกัวิชาการท่ีใชแ้นวคิดของเศรษฐศาสตร์แบบดั้งเดิม ซ่ึงเช่ือวา่มนุษยเ์ป็นผูมี้เหตุผลในการตดัสินใจ พิจารณาขอ้มูล

ต่างๆ โดยปราศจากความรู้สึกและอคติ แต่ในความเป็นจริงแลว้ ผลการศึกษาของนกัวิชาการหลายท่านแสดงให้

เห็นว่านกัลงทุนมีการตดัสินใจดว้ยอารมณ์และมีลกัษณะการใชเ้หตุผลท่ีหลากหลาย (บุญเลิศ จิตรมณีโรจน,์ 2554) 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งไดส้รุปแนวคิดของการเงินเชิงพฤติกรรมไว ้4 ประเด็น คือ พฤติกรรมการ

กระทาํตาม พฤติกรรมเช่ือมัน่ในตนอง พฤติกรรมกลวัการขาดทุน และพฤติกรรมหลีกเล่ียงความเส่ียง          (ชนธัฌา 

ศิวโมกษธรรม และสรร พวัจนัทร์, 2548) หลกัของการเงินเชิงพฤติกรรมสามารถอธิบายดว้ยทฤษฎีความคาดหวงั 

(Prospect Theory) ท่ีถูกเสนอโดย Kahneman และ Tversky ในปี ค.ศ. 1979 ทฤษฎีความคาดหวงัเป็นการนาํหลกั

ทางจิตวิทยามาใชใ้นการอธิบายปรากฏการณ์บางอยา่งท่ีไร้เหตุผลในตลาดการลงทุน โดยทฤษฎีน้ีช้ีใหเ้ห็นถึงความ

แตกต่างของพฤติกรรมบุคคลเม่ือมีการไดรั้บและสูญเสีย (Brigham & Houston, 2013) ดงัรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กราฟคุณค่าของการไดรั้บและการสูญเสีย 

ท่ีมา: Kahneman & Tversky, 1979 

 

การไดรั้บ (Gains) การสูญเสีย (Losses) 

เสน้คุณค่า (Value) 
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            จากรูปท่ี 1 แสดงกราฟคุณค่าของการไดรั้บและการสูญเสีย โดยจากรูปความชนัของเส้นคุณค่าของการ

สูญเสียมีความชนัมากกว่าเสน้คุณค่าของการไดรั้บ ซ่ึงอธิบายไดว้่าแมจ้าํนวนเงินท่ีไดรั้บและสูญเสียเท่ากนั แต่เม่ือ

เปรียบเทียบสถานการณ์ของการไดรั้บและสถานการณ์ของการสูญเสีย บุคคลจะใหน้ํ้าหนกัท่ีแตกต่างกนั โดยบุคคล

รู้สึกวา่การสูญเสียมีความรุนแรงกวา่การไดรั้บ (ธนาภรณ์ อธิปัญญากลุ, 2555) 

            นอกจากน้ียงัมีการกล่าวถึงพฤติกรรมต่างๆ ซ่ึงสามารถอธิบายดว้ยทฤษฎีความคาดหวงั ยกตวัอย่างเช่น นกั

ลงทุนมีอคติซ่ึงส่งผลกระทบในทางลบต่อการลงทุน กล่าวคือนกัลงทุนมีแนวโนม้ท่ียอมขาดทุนเป็นระยะเวลานาน 

แต่กลบัขายเม่ือมีกาํไรเร็วเกินไป ประเด็นคือนกัลงทุนกลวัการสูญเสียมากกว่าการไดม้าซ่ึงกาํไร นอกจากน้ีนัก

ลงทุนมีการตดัสินใจดว้ยความมัน่ใจในการคาดการณ์ เช่น นกัลงทุนวิเคราะห์และประเมินหุน้ของบริษทัหน่ึงๆ สูง

เกินไป มองแต่เพียงข่าวดีและเพิกเฉยต่อขอ้มูลเชิงลบ พฤติกรรมเหล่าน้ีมกัเป็นพฤติกรรมของนกัลงทุนท่ีถูกเรียกว่า 

“Noise Trader” คือนักลงทุนท่ีไม่ใช่มืออาชีพ ขาดประสบการณ์และข้อมูลทางการเงินต่างๆ (Reilly & Brown, 

2002) 

 

3. วธีิการศึกษา 

 

           ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองจากการซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียนในตลาด

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเป็นเวลา 7 สปัดาห์ ตั้งแต่วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2561 ถึงวนัท่ี 18 มกราคม 2562 (ตลาดปิด

วนัเสาร์-อาทิตย)์ โดยใชโ้ปรแกรม Meta Trader 4 (MT4) ดว้ยบญัชีทดลอง (บญัชีมาตรฐาน: Standard Lot = 100000 

Units) และกาํหนดขนาดการซ้ือขาย (Lot Size) เท่ากบั 1.00 Lot  สาํหรับแผนภูมิท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ

แผนภูมิแท่งเทียน (Candlestick Charts) ในกรณีน้ีผูศึ้กษาเป็น Day Trader คือมีการเขา้และออกจากตลาดภายใน 1 

วนั จึงกาํหนดรูปแบบท่ี H4 (แต่ละแท่งของแผนภูมิแทน 4 ชัว่โมง) ผูศึ้กษาทาํการซ้ือขายคู่สกุลท่ีมีความผนัผวน

มากท่ีสุดคือยูโรและดอลลาร์สหรัฐ (EUR/USD) ซ่ึงมีอตัราแลกเปล่ียนท่ีประมาณ EUR/USD = 1.3000 (อตัรา

แลกเปล่ียน ณ ช่วงเวลาท่ีมีการซ้ือขาย) โดยเขา้ซ้ือขายในช่วงท่ีมีปริมาณการซ้ือขายสูงสุดคือช่วงเวลาเปิดทาํการ

ของตลาดฝ่ังยุโรป (London/U.K.) และฝ่ังอเมริกา (New York/USA) ท่ีช่วงเวลา 14.00-05.00 น. (เวลาประเทศไทย 

GMT+7 : 21.00-12.00 น.) (ยอดเดช วอ่งวิทยา และกนกวรรณ วอ่งวิทยา, 2561) 

             การเกบ็ขอ้มูลสาํหรับการศึกษาในคร้ังน้ีใชแ้นวคิดของการเงินเชิงพฤติกรรมและการวิเคราะห์               แนว

รับ - แนวตา้นเป็นเคร่ืองมือวิเคราะห์และตดัสินใจในการลงทุน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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การเงินเชิงพฤติกรรม (Behavioral Finance)  

           การเก็บขอ้มูลจากการใชแ้นวคิดของการเงินเชิงพฤติกรรมในการวิเคราะห์และตดัสินใจแบ่งเป็น  2 ส่วน 

ไดแ้ก่ การเปิดการซ้ือขายและการปิดการซ้ือขาย 

การเปิดการซ้ือขาย 

           การเปิดการซ้ือขายคือการออกคาํสั่ง ซ้ือหรือขาย (Buy/Sell) กาํหนดเวลาเขา้เปิดการซ้ือขายท่ี 16.00 น. 

(23.00 น. ตามเวลาประเทศไทย) โดยใชเ้คร่ืองมือในการวิเคราะห์และตดัสินใจในการเปิดการซ้ือขาย ดงัน้ี 

- พฤติกรรมการกระทาํตาม (Herd Behavior) 

แนวคิดของกลยุทธ์: นักลงทุนวิเคราะห์และตัดสินใจโดยอาศยัขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลใดขอ้มูลหน่ึงท่ีมีความ

เฉพาะเจาะจง และละเวน้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ หรือรายงานทางการเงิน 

แผนการซ้ือขาย: ผูศึ้กษาเลือกแหล่งขอ้มูลท่ีใหค้วามเช่ือถือเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์และตดัสินใจในการ

ลงทุนทั้งหมด 3 แหล่งขอ้มูล ไดแ้ก่ Facebook Fanpage: Traderathome, Tantraderthailand และ Kunpurichnews 

- พฤติกรรมเช่ือมัน่ในตนเอง (Overconfident) 

แนวคิดของกลยุทธ์: นกัลงทุนวิเคราะห์และตดัสินใจโดยคิดว่าตนเองสามารถควบคุมผลลพัธ์การลงทุนของตนได ้

โดยเช่ือวา่การลงทุนตอ้งไดก้าํไร และการลงทุนมีความเหมาะสมแลว้ในความคิดของตนเอง  

แผนการซ้ือขาย: ผูศึ้กษาวิเคราะห์และตดัสินใจ รวมถึงออกแบบการลงทุนโดยใช้วิจารณญาณของตนเองเป็น

เคร่ืองมือ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดของพฤติกรรมเช่ือมัน่ในตนเอง 

การปิดการซ้ือขาย 

- พฤติกรรมกลวัการขาดทุน (Loss Aversion) 

แนวคิดของกลยุทธ์: นกัลงทุนใหค้วามสาํคญัต่อการสูญเสียมากกว่าการไดม้าซ่ึงกาํไร ความเกลียดชงัความสูญเสีย

เกิดข้ึนเม่ือนกัลงทุนถือครองออเดอร์ท่ีเร่ิมมีการขาดทุน การตดัสินใจซ้ือขายของนกัลงทุนมีแนวโนม้ท่ีลดลง  

แผนการซ้ือขาย: ผูศึ้กษากาํหนดเวลาเขา้ตรวจสอบผลตอบแทนท่ี 24.00 น. (07.00 น. ตามเวลาประเทศไทย) ถา้หาก

ผลตอบแทน ณ เวลาดงักล่าวเป็นลบ ผูศึ้กษาจะไม่ออกคาํสั่งเพ่ือปิดการซ้ือขาย แต่ถือครองออเดอร์ซ้ือขายต่อไป

และปิดการซ้ือขายท่ีเวลา 08.00 น. (15.00 น. ตามเวลาประเทศไทย) เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของพฤติกรรม

กลวัการขาดทุน 

- พฤติกรรมหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Aversion) 

แนวคิดของกลยุทธ์:  เม่ือนกัลงทุนถือครองออเดอร์ท่ีเร่ิมมีกาํไร การตดัสินใจซ้ือขายของนกัลงทุนมีแนวโนม้สูงข้ึน 

โดยเร่ิมมีการทยอยซ้ือขายออเดอร์ดงักล่าว เพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงในอนาคต 
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แผนการซ้ือขาย: ผูศึ้กษากาํหนดเวลาเขา้ตรวจสอบผลตอบแทนท่ี 24.00 น. (07.00 น. ตามเวลาประเทศไทย) ถา้หาก

ผลตอบแทน ณ เวลาดังกล่าวเป็นบวก ผูศึ้กษาออกคาํสั่งเพ่ือปิดการซ้ือขาย เพ่ือให้สอดคลอ้งกับแนวคิดของ

พฤติกรรมหลีกเล่ียงความเส่ียง 

การวิเคราะห์แนวรับ - แนวตา้น (Support - Resistance Analysis) 

          การเกบ็ขอ้มูลโดยใชก้ารวิเคราะห์แนวรับ - แนวตา้นเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์และตดัสินใจ กาํหนดเวลา

เขา้เปิดการซ้ือขายท่ี 16.00 น. และปิดการซ้ือขายท่ีเวลา 24.00 น. (23.00 น. และ 07.00 น. ตามเวลาประเทศไทย) ซ่ึง

มีรายละเอียด ดงัน้ี 

- แนวรับ (Support) 

            แนวรับคือแนวราคาท่ีเป็นราคารับจะอยู่ต ํ่ากวา่ราคาปัจจุบนั เม่ือราคาลงมาทดสอบท่ีแนวรับหลกัคือแนวรับ

ท่ีตํ่าท่ีสุด จากนั้นราคาไดล้งมาทดสอบแนวรับอีกคร้ังท่ีแนวรับรองและแนวรับท่ี 3 ถา้หากราคาไม่สามารถทะลุ

แนวรับเหล่าน้ีไปได ้เป็นสญัญาณวา่ราคาจะเกิดการกลบัตวัจากแนวโนม้ขาลงเป็นแนวโนม้ขาข้ึน  

- แนวตา้น (Resistance) 

            แนวตา้นคือแนวราคาท่ีเป็นราคาตา้นจะอยู่สูงกว่าราคาปัจจุบนั เม่ือราคาข้ึนไปทดสอบท่ีแนวตา้นหลกัคือ

แนวตา้นท่ีสูงท่ีสุด จากนั้นราคาไดข้ึ้นไปทดสอบท่ีแนวตา้นอีกคร้ังท่ีแนวตา้นรองและแนวตา้นท่ี 3 ถา้หากราคาไม่

สามารถทะลุแนวตา้นเหล่าน้ีไปได ้เป็นสญัญาณวา่ราคาจะเกิดการกลบัตวัจากแนวโนม้ขาข้ึนเป็นแนวโนม้ขาลง 

การคาํนวณอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 

                                                                  Return Rate = Pips × Pip Value × Lot Size                                                       (1) 

 

          สมการท่ี (1) แสดงการคาํนวณอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเป็น

เวลา 7 สปัดาห์ ตั้งแต่วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2561 ถึงวนัท่ี 18 มกราคม 2562 

โดย Return Rate = อตัราผลตอบแทน, Pips = จุดทศนิยมตวัสุดทา้ยซ่ึงถูกอา้งอิงจากราคาปัจจุบนั (กาํหนดใหมี้

ทศนิยม 4 ตาํแหน่ง), Pip Value = มูลค่าของ 1 Pip ต่อ 1 Standard Lot และ  Lot Size = ขนาดการซ้ือขาย ในการศึกษา

คร้ังน้ีกาํหนดใหเ้ท่ากบั 1.00 Lot 

             เม่ือคาํนวณอตัราผลตอบแทนแลว้พบว่าเป็นบวกคือสามารถทาํกาํไรจากการลงทุน สําหรับการลงทุนใน

ตลาดแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเรียกว่า “ชนะผลการซ้ือขาย” ในทางตรงกันข้ามถ้าหากคํานวณอตัรา

ผลตอบแทนแลว้พบวา่เป็นลบคือขาดทุนจากการลงทุน ในท่ีน้ีเรียกวา่ “แพผ้ลการซ้ือขาย” 
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การคาํนวณความเส่ียงจากการลงทุนในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 

                                                 Standard Deviation (S.D.) = �∑ (ki−kı� )2n
i=1

n−1
                                                (2)          

               

           สมการท่ี (2) แสดงการคาํนวณความเส่ียงจากการลงทุนในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศดว้ยสูตร 

Standard Deviation (S.D.) 

โดย kı�  = ค่าเฉล่ียเลขคณิตของอตัราผลตอบแทน, ki = อตัราผลตอบแทนในงวดท่ี i และ n = จาํนวนงวดท่ีใชใ้นการ

คาํนวณอตัราผลตอบแทนเฉล่ีย 

การคาํนวณอตัราผลตอบแทนต่อความเส่ียง 

 

                                              Coefficient of variation (CV) = 
S.D.
X�

  เม่ือ  X� > 0                                           (3) 

 

            สมการท่ี (3) แสดงการคาํนวณอตัราผลตอบแทนต่อความเส่ียงดว้ยสูตร Coefficient of variation (CV) 

โดย  S.D. = ความเส่ียงจากการลงทุน และ  x�= ค่าเฉล่ียเลขคณิตของอตัราผลตอบแทน  

การคาํนวณประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ (ความน่าจะเป็นท่ีจะใหส้ญัญาณการซ้ือขายท่ีถูกตอ้ง) 

 

                              ความน่าจะเป็นท่ีจะใหส้ญัญาณการซ้ือขายท่ีถูกตอ้ง =  จาํนวนคร้ังท่ีถูก

จาํนวนคร้ังท่ีซ้ือขาย
                             (4) 

 

             สมการท่ี (4) แสดงการคาํนวณประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ (ความน่าจะเป็นท่ีจะให้สัญญาณการซ้ือขายท่ี

ถูกตอ้ง) 

การเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนต่อความเส่ียงและประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 

               เม่ือคาํนวณอตัราผลตอบแทนต่อความเส่ียงและประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ (ความน่าจะเป็นท่ีจะให้

สัญญาณการซ้ือขายท่ีถูกตอ้ง) ทาํการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนต่อความเส่ียงและประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ

ระหวา่งการใชแ้นวคิดของการเงินเชิงพฤติกรรมกบัการวิเคราะห์แนวรับ - แนวตา้น 
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4. ผลการศึกษาและการอภิปราย 

 

ผลการศึกษา 

อตัราผลตอบแทนต่อความเส่ียง (Risk and Return) 

ตารางที่ 1 ลาํดบัอตัราผลตอบแทนต่อความเส่ียงโดยแยกตามประเภทเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตดัสินใจ 

 

สปัดาห์ท่ี                                                            อตัราผลตอบแทนต่อความเส่ียง 

                          พฤติกรรม                   พฤติกรรม              พฤติกรรม             การวิเคราะห์                 พฤติกรรม 

                   หลีกเล่ียงความเส่ียง       เช่ือมัน่ในตนเอง      การกระทาํตาม      แนวรับ - แนวตา้น       กลวัการขาดทุน  

     1                       0.82                              2.18                      -1.43                         -8.52                          -1.65 

     2                       0.40                              2.43                       22.44                         2.91                          -3.10 

     3                       0.81                              0.80                      -28.50                       -6.49                           1.47 

     4                       1.21                             -1.33                      -6.00                          38.80                        -6.51 

     5                       0.55                               0.56                      5.56                           5.78                              - 

     6                       1.57                              -2.89                      1.78                           4.43                           1.58 

     7                        0.75                              4.10                     -8.85                            2.75                           2.08 

 

 

             จากตารางท่ี 1 แสดงลาํดับอตัราผลตอบแทนต่อความเส่ียงโดยแยกตามประเภทเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

ตดัสินใจ พบว่าพฤติกรรมหลีกเล่ียงความเส่ียงและพฤติกรรมเช่ือมัน่ในตนเองเป็นเคร่ืองมือท่ีใหอ้ตัราผลตอบแทน

ต่อความเส่ียงดีท่ีสุด คือมีค่าความเส่ียงต่อหน่ึงหน่วยของอตัราผลตอบแทนตํ่าสุดและไม่เป็นลบจาํนวน 6 สัปดาห์

และ 1 สัปดาห์ ตามลาํดบั การคาํนวณอตัราผลตอบแทนต่อความเส่ียง สามารถคาํนวณดว้ยสูตร Coefficient of 

variation (CV.) = S.D. / X�  เม่ือ X� > 0 โดย S.D. = ความเส่ียงจากการลงทุน และ X� = ค่าเฉล่ียเลขคณิตของอตัรา

ผลตอบแทน ยกตวัอยา่งการคาํนวณอตัราผลตอบแทนต่อความเส่ียงของพฤติกรรมหลีกเล่ียงความเส่ียงในสัปดาห์ท่ี 

1 เท่ากบั 235.31/287 = 0.82 เป็นตน้ ซ่ึงจากการคาํนวณและเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนต่อความเส่ียงสามารถ
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สรุปลาํดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี พฤติกรรมหลีกเล่ียงความเส่ียง พฤติกรรมเช่ือมัน่ในตนเอง พฤติกรรมการกระทาํ

ตาม การวิเคราะห์แนวรับ - แนวตา้น และพฤติกรรมกลวัการขาดทุน ตามลาํดบั 

การวดัประสิทธิภาพ (Efficiency) 

ตารางที่ 2 ลาํดบัความน่าจะเป็นท่ีจะใหส้ญัญาณการซ้ือขายท่ีถูกตอ้งโดยแยกตามประเภทเคร่ืองมือท่ีใชใ้น 

                 การตดัสินใจ 

 

สปัดาห์ท่ี                                           ความน่าจะเป็นท่ีจะใหส้ญัญาณการซ้ือขายท่ีถูกตอ้ง 

                         พฤติกรรม                   พฤติกรรม              พฤติกรรม             การวิเคราะห์                 พฤติกรรม 

                   เช่ือมัน่ในตนเอง       หลีกเล่ียงความเส่ียง      การกระทาํตาม      แนวรับ - แนวตา้น       กลวัการขาดทุน  

     1                       0.60                             0.40                         0.40                          0.40                          0.40 

     2                       0.60                             0.80                         0.60                          0.60                           0.20 

     3                       1.00                             0.80                          0.40                         0.40                           0.60   

     4                       0.25                              0.67                         0.50                         0.50                           0.40 

     5                       1.00                              0.57                          0.75                        0.50                           0.00  

     6                       0.60                              0.67                          0.80                         0.40                           0.75       

     7                       0.60                              0.80                          0.60                         0.40                           0.60         

 

                 

            จากตารางท่ี 2 แสดงลาํดับความน่าจะเป็นท่ีจะให้สัญญาณการซ้ือขายท่ีถูกต้องโดยแยกตามประเภท

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตดัสินใจ พบวา่พฤติกรรมเช่ือมัน่ในตนเอง พฤติกรรมหลีกเล่ียงความเส่ียง และพฤติกรรมการ

กระทาํตามเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความน่าจะเป็นท่ีจะให้สัญญาณการซ้ือขายท่ีถูกตอ้งสูงสุด โดยพฤติกรรมเช่ือมัน่ใน

ตนเองและพฤติกรรมหลีกเล่ียงความเส่ียงเคร่ืองมือละจาํนวน 3 สัปดาห์ และพฤติกรรมการกระทาํตามจาํนวน        

1 สัปดาห์ การคาํนวณประสิทธิภาพของเคร่ืองมือสามารถคาํนวณดว้ยสูตร ความน่าจะเป็นท่ีจะใหส้ัญญาณการซ้ือ

ขายท่ีถูกตอ้ง = จาํนวนคร้ังท่ีถูก/จาํนวนคร้ังท่ีซ้ือขาย โดยจาํนวนคร้ังท่ีถูกคือจาํนวนคร้ังท่ีชนะผลการซ้ือขายและ

จาํนวนคร้ังท่ีซ้ือขายคือจาํนวนคร้ังท่ีทาํการซ้ือขายต่อสัปดาห์ ยกตวัอย่างการคาํนวณประสิทธิภาพของพฤติกรรม

เช่ือมัน่ในตนเองในสปัดาห์ท่ี 1 เท่ากบั 3/5 = 0.60 เป็นตน้ ซ่ึงจากการคาํนวณและเปรียบเทียบประสิทธิภาพ       ของ
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เคร่ืองมือสามารถสรุปลาํดบัจากมากไปน้อย ดงัน้ี พฤติกรรมเช่ือมัน่ในตนเอง พฤติกรรมหลีกเล่ียงความเส่ียง 

พฤติกรรมการระทาํตาม การวิเคราะห์แนวรับ - แนวตา้น และพฤติกรรมกลวัการขาดทุน ตามลาํดบั 

              จากผลการศึกษาพบว่าแนวคิดของการเงินเชิงพฤติกรรมท่ีให้อัตราผลตอบแทนต่อความเส่ียงและ

ประสิทธิภาพดีท่ีสุดคือ พฤติกรรมหลีกเล่ียงความเส่ียง พฤติกรรมเช่ือมัน่ในตนเอง และพฤติกรรมการกระทาํตาม 

ซ่ึงสามารถนาํมากาํหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ไดด้งัน้ี 

1. พฤติกรรมหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Aversion) 

             พฤติกรรมหลีกเล่ียงความเส่ียงมีค่าอตัราผลตอบแทนต่อความเส่ียงดีท่ีสุดคือมีค่าความเส่ียงต่อหน่ึงหน่วย

ของอตัราผลตอบแทนตํ่าสุดและไม่เป็นลบจาํนวน 6 สัปดาห์ ไดแ้ก่ สัปดาห์ท่ี 1 = 0.82 สัปดาห์ท่ี 2 = 0.40 สัปดาห์

ท่ี 4 = 1.21 สัปดาห์ท่ี 5 = 0.55 สัปดาห์ท่ี 6 = 1.57 และสัปดาห์ท่ี 7 = 0.75 นอกจากน้ีพฤติกรรมหลกัเล่ียงความเส่ียง

มีความน่าจะเป็นท่ีจะใหส้ญัญาณการซ้ือขายท่ีถูกตอ้งสูงสุดจาํนวน 3 สปัดาห์ ไดแ้ก่ สปัดาห์ท่ี 1 = 0.60 สปัดาห์ท่ี  3 

= 1.00 และสปัดาห์ท่ี 5 = 1.00 

            ซ่ึงจากการศึกษาทาํใหท้ราบว่าในตลาดท่ีมีความผนัผวนอยา่งเช่นตลาดแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ การ

ใหค้วามสาํคญัในการบริหารความเส่ียงส่งผลในทางบวกต่ออตัราผลตอบแทน 

2. พฤติกรรมเช่ือมัน่ในตนเอง (Overconfident) 

             พฤติกรรมเช่ือมัน่ในตนเองมีค่าอตัราผลตอบแทนต่อความเส่ียงดีท่ีสุดคือมีค่าความเส่ียงต่อหน่ึงหน่วยของ

อตัราผลตอบแทนตํ่าสุดและไม่เป็นลบจาํนวน 1 สัปดาห์คือสัปดาห์ท่ี 3 = 0.80 นอกจากน้ีพฤติกรรมเช่ือมัน่ใน

ตนเองมีความน่าจะเป็นท่ีจะให้สัญญาณการซ้ือขายท่ีถูกตอ้งสูงสุดจาํนวน 3 สัปดาห์ ไดแ้ก่ สัปดาห์ท่ี 2 = 0.80 

สปัดาห์ท่ี 4 = 0.67 และสปัดาห์ท่ี 7 = 0.80 

              เน่ืองจากตลาดแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมีความผนัผวนสูง กลยุทธ์ดงักล่าวจึงมีขอ้เสียท่ีสําคญัคือ

หากผลท่ีออกมาไม่เป็นตามคาดอาจก่อใหเ้กิดผลเสียอยา่งมากต่อตวันกัลงทุน 

3. พฤติกรรมการกระทาํตาม (Herd Behavior) 

              พฤติกรรมการกระทาํตามมีความน่าจะเป็นท่ีจะใหส้ัญญาณการซ้ือขายท่ีถูกตอ้งสูงสุดจาํนวน 1 สปัดาห์คือ

สปัดาห์ท่ี 6 = 0.80 

             อย่างไรก็ตาม หากแหล่งขอ้มูลท่ีใหค้วามเช่ือถือมีการคาดการณ์การลงทุนท่ีถูกตอ้งย่อมส่งผลในทางบวก

ต่ออตัราผลตอบแทน แต่ในทางตรงกนัขา้มหากแหล่งขอ้มูลท่ีใหค้วามเช่ือถือมีการคาดการณ์ท่ีผิดพลาดย่อมส่งผล

ในทางลบต่ออตัราผลตอบแทนเช่นกนั 

             สาํหรับพฤติกรรมกลวัการขาดทุน ไม่สามารถนาํมากาํหนดเป็นกลยุทธ์ได ้เน่ืองจากอตัราผลตอบแทนจาก

การซ้ือขายส่วนใหญ่เป็นลบ และมีความน่าจะเป็นท่ีจะใหส้ัญญาณการซ้ือขายท่ีถูกตอ้งส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัตํ่ากว่า 

0.5 
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            การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนต่อความเส่ียงและประสิทธิภาพระหว่างการตัดสินใจโดยใช้แนวคิดของ

การเงนิเชิงพฤตกิรรมกบัการวเิคราะห์แนวรับ - แนวต้าน 

             จากผลการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนต่อความเส่ียงและประสิทธิภาพระหว่างการตดัสินใจโดยใช้

แนวคิดของการเงินเชิงพฤติกรรมกับการวิเคราะห์แนวรับ - แนวต้านพบว่า พฤติกรรมหลีกเส่ียง ความเส่ียง 

พฤติกรรมเช่ือมั่นในตนเอง และพฤติกรรมการกระทําตาม จากแนวคิดของการเงินเชิง  พฤติกรรมมีอัตรา

ผลตอบแทนต่อความเส่ียงและประสิทธิภาพท่ีดีกว่าการตดัสินใจโดยใชก้ารวิเคราะห์แนวรับ - แนวตา้น ในขณะท่ี

พฤติกรรมกลวัการขาดทุนมีอตัราผลตอบแทนต่อความเส่ียงและประสิทธิภาพตํ่ากว่า ดงันั้นจากการศึกษาในคร้ังน้ี

สามารถสรุปไดว้่าการใชแ้นวคิดของการเงินเชิงพฤติกรรมเป็นเคร่ืองมือวิเคราะห์และตดัสินใจในการซ้ือขายอตัรา

แลกเปล่ียนในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ส่งผลท่ีดีกวา่การวิเคราะห์แนวรับ - แนวตา้น อยา่งไรกต็าม ผล

ดงักล่าวไม่ไดเ้กิดข้ึนกบัทุกสถานการณ์ในการลงทุน เป็นผลท่ีไดจ้ากการศึกษาตามวนัและเวลาท่ีกาํหนดเท่านั้น ใน

สถานการณ์อ่ืนๆ การเลือกเคร่ืองมือท่ีช่วยในการตดัสินใจจึงข้ึนอยู่กบัการเลือกปรับใชข้องนกัลงทุนใหเ้หมาะสม

กบัสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั 

การอภิปรายผล 

            จากการศึกษาพบวา่การวิเคราะห์และตดัสินใจในการลงทุนเป็นกิจกรรมท่ีมีความซบัซอ้น การใชห้ลกัการท่ี

มีเหตุผลเพียงอย่างเดียวอาจส่งผลในทางลบต่ออัตราผลตอบแทนมากกว่าการอาศัยแนวคิดอ่ืน ๆ ร่วมด้วย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศซ่ึงเป็นตลาดการเงินท่ีมีความผนัผวนและมี

ความเส่ียงสูง ดงันั้นการนาํแนวคิดของการเงินเชิงพฤติกรรมมาปรับใชก้บัการลงทุน จึงอาจส่งผลในทางบวกต่อ

อตัราผลตอบแทน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  Kahneman & Tversky (1979) ท่ีไดใ้หค้วามหมายของการเงินเชิงพฤติกรรมไว้

วา่ เป็นการนาํหลกัการทางจิตวิทยาเขา้มาเพ่ือช่วยอธิบายการตดัสินใจดา้นการเงิน ซ่ึงเป็นการตดัสินใจภายใตค้วาม

ไม่แน่นอน และมีความเส่ียงต่อผลลพัธ์ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการตดัสินใจน้ี โดยผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่าทศันคติของ

บุคคลท่ีมีต่อความเส่ียงอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามเหตุการณ์และกรอบปัญหาของการตดัสินใจ 

           สาํหรับการศึกษาในคร้ังน้ีไดค้าํนวณและเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนต่อความเส่ียงและประสิทธิภาพของ

เคร่ืองมือเพ่ือกาํหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ โดยใชแ้นวคิดของการเงินเชิง

พฤติกรรม รวมถึงเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนต่อความเส่ียงและประสิทธิภาพระหว่างการตดัสินใจโดยใช้

แนวคิดของการเงินเชิงพฤติกรรมกบัการวิเคราะห์แนวรับ - แนวตา้น โดยจากการศึกษางานวิจยัของ              ชนธัฌา 

ศิวโมกษธรรม และสรร พวัจนัทร์ (2548) ไดส้รุปแนวคิดของการเงินเชิงพฤติกรรม 4 ขอ้ และพบว่า          3 จาก 4 

พฤติกรรมคือ พฤติกรรมหลีกเล่ียงความเส่ียง พฤติกรรมเช่ือมัน่ในตนเองและพฤติกรรมการกระทาํตาม เป็น

เคร่ืองมือท่ีถูกเลือกนาํมากาํหนดเป็นกลยุทธ์การลงทุนในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ นอกจากน้ี ผลการ

เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนต่อความเส่ียงและประสิทธิภาพระหวา่งการตดัสินใจโดยใชแ้นวคิดของ    การเงินเชิง
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พฤติกรรมกบัการวิเคราะห์แนวรับ - แนวตา้น พบวา่การใชแ้นวคิดของการเงินเชิงพฤติกรรมเป็นเคร่ืองมือวิเคราะห์

และตดัสินใจในการซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียนในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ส่งผลท่ีดีกว่าการวิเคราะห์   

แนวรับ - แนวตา้น จากผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่การนาํแนวคิดของการเงินเชิงพฤติกรรมมาปรับใชก้บัการลงทุน

ส่งผลในทางบวกต่ออตัราผลตอบแทน 

 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลการศึกษา 

อตัราผลตอบแทนต่อความเส่ียง  

           จากการวิเคราะห์ขอ้มูลอตัราผลตอบแทนต่อความเส่ียงโดยแยกตามประเภทเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตดัสินใจ 

พบว่าเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตดัสินใจท่ีมีค่าความเส่ียงต่อหน่ึงหน่วยของอตัราผลตอบแทนตํ่าสุดและไม่เป็นลบคือ

พฤติกรรมหลีกเล่ียงความเส่ียง และพฤติกรรมเช่ือมัน่ในตนเอง โดยเม่ือเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนต่อความเส่ียง

ของเคร่ืองมือแต่ละประเภทแลว้สามารถลาํดบัจากมากไปนอ้ย ไดด้งัน้ี พฤติกรรมหลีกเล่ียงความเส่ียง พฤติกรรม

เช่ือมัน่ในตนเอง พฤติกรรมการกระทาํตาม การวิเคราะห์แนวรับ - แนวต้าน และพฤติกรรมกลวัการขาดทุน 

ตามลาํดบั 

การวดัประสิทธิภาพ  

             จากการวิเคราะห์ขอ้มูลการวดัประสิทธิภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตดัสินใจ พบว่าเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ

ตดัสินใจท่ีมีความน่าจะเป็นท่ีจะให้สัญญาณการซ้ือขายท่ีถูกตอ้งสูงสุดคือพฤติกรมเช่ือมัน่ในตนเอง พฤติกรรม

หลีกเล่ียงความเส่ียง และพฤติกรรมการกระทาํตาม โดยเม่ือเปรียบเทียบผลของความน่าจะเป็นท่ีจะใหส้ญัญาณการ

ซ้ือขายท่ีถูกตอ้งของเคร่ืองมือแต่ละประเภทแลว้สามารถลาํดบัจากมากไปนอ้ย ไดด้งัน้ี พฤติกรรมเช่ือมัน่ในตนเอง 

พฤติกรรมหลีกเล่ียงความเส่ียง พฤติกรรมการกระทาํตาม การวิเคราะห์แนวรับ - แนวตา้น และพฤติกรรมกลวัการ

ขาดทุน ตามลาํดบั 

ข้อเสนอแนะ 

           ผลจากการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลท่ีนกัลงทุนสามารนาํไปประยุกตใ์ชไ้ดจ้ริงและอาจช่วยใหก้ารตดัสินใจ

ในการลงทุนนั้นดียิ่งข้ึน ในดา้นของขอ้จาํกดั เป็นขอ้จาํกดัดา้นระยะเวลาและขอ้จาํกดัดา้นความรู้และประสบการณ์

เก่ียวกบัการลงทุนในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของผูศึ้กษาซ่ึงอาจส่งผลต่อความน่าเช่ือถือของขอ้มูลได ้

สําหรับขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป อาจเลือกรูปแบบของนกัลงทุน การเลือกคู่สกุลเงินและรูปแบบการ

วิเคราะห์อ่ืนๆ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความหลากหลายและน่าเช่ือถือมากยิ่งข้ึน 
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ปัจจยัที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างเงนิทุนของบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
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บทคัดย่อ 

 

     งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET CLMV ทาํการเก็บขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จาํนวน 24 บริษทั เป็นรายไตรมาส จาก

งบการเงินบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET CLMV ในปี 2556 – 2560 ตวัอย่างมี

จาํนวน 480 ชุด โดยใชเ้คร่ืองมือในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ วิธีสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ทดสอบ Pooled 

OLS ,Random-effects  และ fixed -effects  ผลการศึกษาพบว่า  อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน ความสามารถในการชาํระ

หน้ีมีทิศทางตรงกนัขา้มต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเงินทุนของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กลุ่ม SET CLMV ในส่วนของอตัราส่วนหน้ีสินรวม อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 ส่วนตวัแปรท่ีเหลือไม่มี

ผลกระทบต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษทั 
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ABSTRACT 

 

     The objective of this research was to study factors affecting the capital structure of SET CLMV stocks under listed 

companies in the Stock Exchange of Thailand.  The researcher collected secondary quarterly data from 24 listed 

companies and financial statements of SET listed companied in the SET CLMV group during 2013 - 2017. There were 

480 samples. Data were analyzed using descriptive statistics, pooled OLS tests, random-effects and fixed-effects. The 

results indicated that working capital ratio, and solvency were negatively related to the change in the capital structure 

of SET listed companies in SET CLMV Group.  Total debt ratio influenced the change in the capital structure with a 

statistical significance level of 0.05. The remaining variables did not influence the capital structure of the company. 

KEYWORDS:  Capital Structure  ,  SET CLMV 

 

บทนํา 

 

     ธุรกิจมีการจดัหาเงินทุนเพ่ือก่อตั้งกิจการและเพ่ือขยายกิจการ แหล่งเงินทุนหลกัของธุรกิจไดแ้ก่ แหล่งท่ีมาจากหน้ีสิน 

และส่วนของเจา้ของทางเลือกในการจดัหาเงินทุนมีหลากหลายวิธี แต่ละวิธีก็ยอ่มมีตน้ทุนทางการเงินท่ีแตกต่างกนั โดย

ตน้ทุนจากส่วนของเจา้ของจากการออกจาํหน่ายหุ้นสามญัจะมีต้นทุนสูงท่ีสุดถา้บริษทัมีการจัดหาเงินทุนจากการ

จาํหน่ายหุ้นสามญัเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆจะทาํให้กาํไรต่อหุ้นและราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัลดลงทาํให้สิทธ์ิของผูถื้อหุ้น

กระจายออกไปและเสียอาํนาจในการควบคุม แต่เม่ือมีการจดัหาเงินทุนจากแหล่งหน้ีสินเพ่ิมข้ึนความตอ้งการของแหล่ง

ส่วนของเจา้ของจะนอ้ยลงเน่ืองจากแหล่งทุนจากหน้ีสินมีตน้ทุนท่ีตํ่ากวา่ ประกอบกบัหน้ีมีภาระการชาํระดอกเบ้ียเขา้มา

ซ่ึงสามารถนาํดอกเบ้ียมาหักเป็นค่าใชจ่้ายทาํใหป้ระหยดัภาษีไดด้งันั้นโครงสร้างเงินทุนจึงมีส่วนสาํคญัท่ีมีอิทธิพลต่อ

การดาํเนินงานทางธุรกิจให้บรรลุตามเป้าหมาย การพิจารณาและตดัสินใจเก่ียวกบัการลงทุนท่ีเหมาะสมเป็นการจดั

โครงสร้างเงินทุนในสัดส่วนต่าง ๆของแหล่งเงินทุนแต่ละแหล่งเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการใชเ้งินของธุรกิจ 

ผูบ้ริหารจึงตอ้งคาํนึงถึงความสาํคญัของตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนและปัจจยัต่าง ๆท่ีจะทาํใหโ้ครงสร้างเงินทุนเปล่ียนไป เช่น

ความสามารถในการทาํกาํไร ความสามารถในการชาํระหน้ี อตัราการเติบโต เป็นตน้
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     ดงันั้นโครงสร้างเงินทุนจึงมีส่วนสาํคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการดาํเนินงานทางธุรกิจให้บรรลุตามเป้าหมาย การพิจารณา

และตดัสินใจเก่ียวกบัการลงทุนท่ีเหมาะสมเป็นการจดัโครงสร้างเงินทุนในสัดส่วนต่าง ๆของแหล่งเงินทุนแต่ละแหล่ง

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการใชเ้งินของธุรกิจ ผูบ้ริหารจึงตอ้งคาํนึงถึงความสาํคญัของตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนและปัจจยั

ต่าง ๆท่ีจะทาํใหโ้ครงสร้างเงินทุนเปล่ียนไป เช่นความสามารถในการทาํกาํไร ความสามารถในการชาํระหน้ี อตัราการ

เติบโต เป็นตน้ 

   

 

 

รูปที่ 1 มูลค่าการลงทุนของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มประเทศCLMV                                   

 ท่ีมา : ฝ่ายวิจยัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2560) 

   จะเห็นไดว้่ามูลค่าการลงทุนของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มประเทศ CLMV มีแนวโนม้การลงทุนสูงข้ึนอย่าง

ต่อเน่ือง เศรษฐกิจของไทยเช่ือมโยงกบักลุ่มประเทศ CLMVเช่นการเขา้ไปลงทุนของธุรกิจพลงังาน ปิโตรเคมี ธุรกิจ

การเกษตรและเกษรแปรูป ธุรกิจยานยนตแ์ละช้ินส่วน บริการและการท่องเท่ียว สินคา้อุปโภคบริโภค อสังหาริมทรัพย ์

วสัดุก่อสร้าง และพลงังานทดแทน เป็นตน้ ดงันั้น บริษทัจดทะเบียนไทยท่ีมีธุรกิจในกลุ่มประเทศ CLMV จึงมีโอกาส 

เติบโตจากการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศเหล่าน้ี ดว้ยเหตุน้ีผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาว่าปัจจยัใดบา้งท่ีมี

ผลกระทบต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม SET CLMV ซ่ึงเป็น

บริษทัขนาดใหญ่ แหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการเขา้ไปลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV จดัหามาจากหน้ีสินหรือส่วนของเจา้ของ 

เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจดัการโครงสร้างเงินทุน หรือการกาํหนดระดบัการก่อหน้ีสินของบริษทัให้มีความ

เหมาะสมและใหป้ระโยชนสู์งสุด
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ดัชนี SET CLMV Exposure  

เป็นดชันีท่ีสะทอ้นการเคล่ือนไหวราคาของกลุ่มหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีมีรายไดจ้ากประเทศในกลุ่ม CLMV (กมัพูชา 

ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) โดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ พิจารณารายไดจ้ากประเทศในกลุ่ม CLMV จากขอ้มูลล่าสุดท่ีบริษทั

จดทะเบียนเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลรายละเอียดแหล่งรายไดท่ี้บริษทัจดทะเบียนเปิดเผยในงบ

การเงินประจาํปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และขอ้มูลท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดรั้บจากการสํารวจ

ขอ้มูลจากบริษทัจดทะเบียน 

 SETCLMV สามารถเช่ือมโยงการลงทุนสู่กลุ่มประเทศ CLMV ผ่านบริษทัจดทะเบียนไทย เหมาะสําหรับผูล้งทุนท่ี

ตอ้งการไดรั้บผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ CLMVและเป็นเคร่ืองมือท่ีใชเ้ปรียบเทียบ

ผลตอบแทนจากการลงทุนหรือใชอ้า้งอิงในการออกผลิตภณัฑท์างการเงิน 

แนวทางการคดัเลือกหุน้เพ่ือเป็นองคป์ระกอบของดชันี 

(1) เป็นหลกัทรัพยท่ี์มีรายไดจ้ากประเทศในกลุ่ม CLMV (กมัพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) อย่างนอ้ยร้อยละ 

10 ของรายไดร้วมของบริษทั หรือมีมูลค่าไม่นอ้ยกวา่ 100 ลา้นบาท 

(2) เป็นหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่ตํ่ากวา่ 5,000 ลา้นบาท 

(3) สดัส่วนผูถื้อหลกัทรัพยร์ายยอ่ย (Free-float) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทั  

(4) จาํนวนหุ้นซ้ือขายไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุ้นจดทะเบียนของบริษทั เป็นเวลาไม่ตํ่ากว่า 9 ใน 12 

เดือน 

(5) ไม่จาํกดัจาํนวนหลกัทรัพยใ์นดชันี  

( ฝ่ายวิจยัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ,2560) 

ทฤษฎีแลกเปลีย่น (Trade-off Theory)เป็นทฤษฎีท่ีไดรั้บการพฒันาแนวความคิดมาจาก Franco Modigliani and Merton 

H. Miller Modigliani and Miller, (1958,1963) ทฤษฎีท่ีว่าแต่ละ บริษทัจะมีสัดส่วนของหน้ีสินในโครงสร้างเงินทุนท่ีดี

ท่ีสุด ตอ้งหาจุดท่ีมีความเหมาะสมระหวา่ง ประโยชนจ์ากการก่อหน้ีและตน้ทุนจากความเส่ียงท่ีจะลม้ละลาย โครงสร้าง

เงินทุนท่ีดีท่ีสุดสามารถทา◌ํ ใหบ้ริษทัมีมูลค่าเพ่ิม จากการประหยดัภาษี โครงสร้างเงินทุนท่ีเหมาะสม (Optimal capital 

structure) จะตอ้งมีการเปรียบเทียบความคุม้ระหวา่งประโยชนจ์ากภาษีกบัตน้ทุนลม้ละลาย วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร และ

คนอ่ืน ๆ,ผูแ้ปล (2557)                                                                         
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ทฤษฎีการจดัหาเงนิทุนตามลาํดบัขั้น (Pecking Order Theory) 

 Jensen and Meckling (1976) อตัราการเติบโตของบริษทัมีทิศทางเดียวกบัการก่อหน้ีสินซ่ึงก็อยู่บนพ้ืนฐานของการ

ดาํเนิน ธุรกิจยิ่งมีอตัราการเติบโตของธุรกิจท่ีสูงข้ึน ธุรกิจกย็อ่มตอ้งการแหล่งเงินทุนมากข้ึนเพ่ือนาํมาลงทุนในโครงการ

ต่าง ๆใหบ้ริษทัเติบโตยิ่งข้ึนไป 

 Myers and Majluf (1984) เสนอทฤษฎีการจดัหาเงินทุนโดยกล่าวว่าหากบริษทัมีโครงการจดัหาเงินลงทุน บริษทัควร

เร่ิมตน้จากแหล่งเงินทุนจากภายในคือ กาํไรสะสมก่อน เพ่ือหลีกเล่ียงการส่งสัญญาณไปยงัตลาด หากไม่เพียงพอจึงค่อย

เลือกจดัหาจากแหล่งเงินทุนภายนอก โดยเร่ิมจากตราสารหน้ีก่อนเพราะจะมีตน้ทุนท่ีถูกกว่า และจดัหาจากการออกหุน้

สามญัเป็นแหล่งสุดทา้ย 

ทบทวนวรรณกรรม 

      

ดร.วฒันา ศักยชีวกจิ และ ดร.กอบกลู จนัทรโคลกิา (2559)ศึกษาปัจจยัท่ีกาํหนดโครงสร้างเงินทุนท่ีเหมาะสมของบริษทั

ท่ีจดทะเบียนในตลาดอาเซียน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบจาํลอง (Dynamic Panel Data Model โดยArellano-Bond 

dynamic panel data estimation (GMM)) ใชก้ลุ่มตวัอย่างบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยอ์าเซียนรวม 5 ประเทศ 

ไดแ้ก่ ประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ตั้งแต่ ค.ศ 2000-2013 ผลการศึกษาท่ีได ้ปัจจยัขนาด

ของมีบริษทั (Firm Size) มีความ สัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคญัท่ี 99% กับ สัดส่วนหน้ีสินรวมในทุก

ประเทศ ไดแ้ก่ สิงคโปร์ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียแสดงใหเ้ห็นวา่ทฤษฎี Trade off สามารถอธิบายไดดี้ใน

ทุกประเทศ เน่ืองจาก บริษทัท่ีมีขนาดใหญ่ความน่าเช่ือถือมากทาํให้สะดวกใน การขอกู้และมีโอกาสเกิดต้นทุน

ลม้ละลายนอ้ยปัจจยัความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มอย่างมีนยัสําคญั 

กบัทุก สดัส่วนหน้ีสินและในทุกประเทศ แสดงใหเ้ห็นวา่ทฤษฎี Pecking order สามารถอธิบายไดดี้ในทุกสดัส่วนหน้ีสิน 

และในทุกประเทศ โดยบริษทัจะมีลาํดบัขั้นในการลงทุน โดยใชทุ้นภายในจากกาํไรสะสมก่อน บริษทัจึงกูห้น้ีสิน หรือ 

ออกหุน้ตามลาํดบั ปัจจยัสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity)  โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอยา่ง มีนยัสาํคญักบั

สัดส่วนหน้ีสินระยะยาว แสดงว่าบริษทัท่ีมี สภาพคล่องทางการเงินมากมาจากการกูห้น้ีระยะยาวท่ีเพ่ิมข้ึน แต่ ในทาง

กลบักนั มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มอย่างมีนยัสําคญักบัสัดส่วนหน้ีสินรวมแสดง บริษทัท่ีมีสภาพคล่องทาง

การเงินสูงไม่จาํเป็นตอ้งก่อหน้ีแสดงวา่บริษทัมีเงินในกาํไรสะสมสูง ซ่ึงอธิบายดว้ยทฤษฎี Pecking order    
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จริาวฒัน์ แสงเป้า (2561)ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ สถิติ

ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเสน้พหุคูณณ ระดบันยัสาํคญัทาง

สถิติ 0.05กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นกรศึกษาคือ บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556- 2558 

จาํนวน 58 บริษทั 174 กลุ่มตวัอย่าง โดยใชข้อ้มูลจากงบการเงินรายปีผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัขนาดของบริษทั(SIZE) มี

อิทธิพลในทิศทางเดียวกนักบัระดบัการก่อหน้ีสินตาม มูลค่าทางบญัชี และระดบัการก่อหน้ีสินตามมูลค่าราคาตลาด 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสนบัสนุนทฤษฎีพิจารณาตน้ทุนและผลประโยชนท่ี์เกิดจากการก่อหน้ี (Trade-

off Theory) และแนวคิดเก่ียวกบัตน้ทุนการลม้ละลาย (Bankruptcy Theory) แสดงใหเ้ห็นว่า บริษทั ท่ีมีขนาดใหญ่หรือ

สินทรัพยจ์าํนวนมากนั้นจะสามารถทาการก่อหน้ีไดม้ากกวา่บริษทัขนาดเลก็ และบริษทัขนาดใหญ่ย่อมมีความน่าเช่ือถือ

มีทางเลือกในการก่อหน้ีมากกว่าบริษทัขนาดเล็กปัจจยัความสามารถในการชาระหน้ี (DSCR) มีอิทธิพลในทิศทาง

ตรงกนัขา้มกบัระดบัการ ก่อหน้ีสินตามมูลค่าทางบญัชี อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสนบัสนุนแนวคิด

เก่ียวกบั ความขดัแยง้ระหว่างบุคคล (Agency Approach) แสดงใหเ้ห็นว่า เม่ือบริษทัมีความสามารถชาํระ หน้ีไดสู้ง เป็น

ส่ิงท่ีแสดงถึงความสามารถในการบริหารงานของผูบ้ริหารท่ีทางานไดอ้ย่างมี ประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายของ

บริษทั จึงไม่จาํเป็นจดัหาเงินทุนจากการก่อหน้ีจากแหล่ง ภายนอกเพ่ือเป็นแนวทางในการบงัคบัการ      

ศิรประภา ศรีวิโรจน์ ( 2561) ศิรประภา ศรีวิโรจน์ ( 2561) โครงสร้างเงินทุนหน่ึงองคป์ระกอบสาํคญัในการสร้างมูลค่า

ของธุรกิจ ไดท้บทวนงานวิจยัเพ่ือให้ขอ้มูลเชิงลึกต่อการตดัสินใจทางการเงินท่ีมีผลกระทบต่อโครงสร้างเงินทุนของ

ธุรกิจ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความเส่ียงทางการเงินของธุรกิจ กลุ่มตวัอย่า(Scott,2003,p.305) (Ganguli 2013,P 56-72 )ได้

ศึกษาเก่ียวกบัโครงสร้างเงินทุนกบัโครงสร้างความเป็นเจา้ของกิจการ กลุ่มตวัอย่างบริษทัในอินเดีย(Faooq,2015,P.99-

113)ศึกษาผลกระทบของความเป็นเจา้ของต่อโครงสร้างเงินทุนในภูมิภาคตะวนัอกกลางและแอฟริกาเหนือผลการวิจยั

พบวา่ การบริหารกิจการใหบ้รรลุวตัถุประสงคห์ลกัของธุรกิจถือเป็นพนัธกิจท่ีสาํคญัของผูบ้ริหารประกอบกบั ผูบ้ริหาร

กิจการถือเป็นตวัแทนของเจา้ของกิจการในการบริหารกิจการให้มีกาํไรมีความมัง่คัง่ มัน่คง ซ่ึงการเป็นตวัแทนของ

ผูบ้ริหารเป็นไปตาม ทฤษฎีตวัแทน(Agency theory) อย่างมีนยัสาํคญั ดงันั้นผูบ้ริหารกิจการท่ีเป็นตวัแทนควรเขา้ใจและ

สามารถพิจารณาโครงสร้างเงินทุนท่ีเหมาะสมของกิจการได ้เพราะว่าการสร้างมูลค่าของธุรกิจนั้น แมมี้ท่ีมาจากหลาย

องค์ประกอบร่วมกนัแต่หน่ึงองค์ประกอบสําคญัอย่างยิ่งท่ีกิจการตอ้งคาํนึงถึง โครงสร้างเงินทุนของกิจการ มีความ

เช่ือมโยงสมัพนัธ์อยา่งสาํคญัต่อการสร้างมูลค่าของธุรกิจ และสร้างมูลค่าของธุรกิจเป็นการสร้างความมัง่คัง่สูงสุดให้แก่

ผูถื้อหุน้หรือเจา้ของกิจการถือเป็นวตัถุประสงคห์ลกัของการจดัการการเงิน 
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วธีิการศึกษา 

 

     การศึกษางานวิจยัคร้ังน้ีจะทาํการเก็บขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีมีการรวบรวมไว้

แลว้จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง แบ่งออกเป็น ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย ขนาดของบริษทั (Size of Company)  อตัราการ

เติบโต (Growth) อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity) ความสามารถในการชาํระหน้ี (Time interest earned ) ความสามารถ

ในการทาํกาํไร (Profitability)ในส่วนของตวัแปรตามประกอบดว้ย อตัราส่วนหน้ีสิน (Debt Ratio) เป็นการเก็บขอ้มูล

ทุติยภูมิ (Secondary Data) จาํนวน 24 บริษทั เป็นรายไตรมาส จากงบการเงินบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยในกลุ่ม SET CLMV ในปี 2556 – 2560 ตวัอย่างมีจาํนวน 480 ชุดโดยใชเ้คร่ืองมือในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ 

วิธีสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)ไดแ้ก่ ค่าสูงสุด (Maximum: MAX) ค่าตํ่าสุด (Minimum: MIN )ค่าเฉล่ีย 

(Mean)ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD ) และ ค่ามธัยฐาน (Median)ทดสอบปัญหาความสัมพันธ์

ระหวา่งตวัแปร (Multicollinearity) ทดสอบ Pooled OLS ,Random-effects  และ fixed -effects   

แบบจําลองที่ใช้ในการศึกษา 

แบบจาํลองท่ี 1 ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่ออตัราส่วนหน้ีสินรวม 

TD it= β0 + β1(SIZE)it + β2(GROW)it + β3(CUR)it + β4(QUR)it + β5(TIE)it+ β 6(ROA)it + β7(ROE)it + e it 

TD = 1.26739−0.0347639 (lnSIZE)−0.00109361 (GROW)−0.0466574 (CUR)*** −0.00299703 (TIE)** 

          ( 2.488)                 (−1.233)                     (−0.3968)                   (−2.844)***                  (−2.434)** 

−0.000123559 (ROE) 

          (−0.1493) 
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ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

   ตารางที่ 1 ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ตวัแปร ค่าเฉล่ีย ค่ามธัยฐาน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด 

SIZE 

(พนัลา้น) 360.00 45.10 682.00 0.93 3,830.00 

GROW 0.592 0.0100 1.48 -0.980 6.58 

CUR 1.58 1.37 0.831 0.140 5.15 

QUR 1.11 1.00 0.698 0.0700 5.12 

TIE 7.64 4.99 9.89 -16.6 67.0 

ROA 2.59 1.83 3.23 -9.49 30.8 

ROE 5.45 3.74 6.65 -23.3 49.2 

TD 0.541 0.540 0.125 0.150 0.910 

 

ตารางที่ 2 ตารางค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ 

 

จากสมมติฐานในทางทฤษฎีการวดัค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์์(Pairwise Correlations) เป็นการขจดัตวัแปรอิสระหรือตวั

แปรใด ๆท่ีมีความสมัพนัธ์กนัสูงเพ่ือหลีกเล่ียงความผิดพลาด และไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติส่งผลใหเ้กิดขอ้สรุปของตวัแปร

ตามท่ีเกิดจากตวัแปรอิสระนั้น ผิดพลาดการวดัค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระทั้งหมดโ์ดยกาํหนดค่าท่ีใช้

ในเป็น เกณฑใ์นการทดสอบปัญหาอยูใ่นช่วง-0.80 ถึง0.80 ซ่ึงหาค่าท่ีวดัไดน้ั้นเกินเกณฑด์งักล่าว ตวัแปรนั้นเกิดปัญหา

Multicollinearity 

lnSIZE GROW CUR QUR TIE ROA ROE  

1.0000 -0.0068 0.2263 0.2839 0.0880 0.1684 0.1465 SIZE 

 1.0000 0.0100 0.0044 0.0205 0.5489 0.5432 GROW 

  1.0000 0.8763 0.0763 0.1123 0.0205 CUR 

   1.0000 0.0095 0.0490 -0.0242 QUR 

    1.0000 0.4543 0.3675 TIE 

     1.0000 0.9371 ROA 

      1.0000 ROE 
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     ซ่ึงผูจ้ดัทาํไดท้าํการทดสอบ Variance Inflation Factors เพ่ือแกไ้ขตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงเกินระดบัท่ี

กาํหนด  ดงันั้นงานคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ีมีความจาํเป็นในการนาํตวัแปรท่ีเกิดปัญหาออก ไดแ้ก่ อตัราส่วนเงินทุน

หมุนเวียนเร็ว(QUR) และอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย(์ROA)  โดยทั้งสองตวัแปรอิสระมี collinearity problem ท่ีมาก

ท่ีสุด 

อภิปรายผล 

     จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กลุ่ม SET CLMV พบวา่ มีตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ยหน่ึงตวั ในทุก ๆตวัแปรตามส่งผลต่อโครงสร้างเงินทุนอยา่งมีนยัสาํคญั

ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และร้อยละ 99 ประกอบดว้ย อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน(CUR) และความสามารถใน

การชาํระหน้ี(TIE) ตวัแปรอิสระท่ีไม่ส่งผลต่อโครงสร้างเงินทุนประกอบดว้ยอตัราการเติบโต (Growth)ขนาดของบริษทั 

(SIZE)และอตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ (ROE)ไม่ส่งผลต่อโครงสร้างเงินทุนอยา่งมีนยัสาํคญั ซ่ึงตวัแปรอิสระทั้งหมด

สามารถอธิบายผลไดด้งัน้ี 

ปัจจยัที่มผีลกระทบต่อโครงสร้างเงนิทุนของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET CLMV 

      อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน(CUR) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเงินทุน

ขอบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET CLMV ในส่วนของอัตราส่วนหน้ีสินรวม 

(TD)อย่างมีนยัสาํคญัจากการศึกษาพบว่าบริษทักลุ่ม SET CLMV มีสภาพคล่องทางการเงินสูง และมีเงินสดเพียงพอต่อ

ความตอ้งการใชเ้งินจึงทาํให้การก่อหน้ีตํ่า เพราะสามารถใชเ้งินจากภายในบริหารจดัการเพียงพอสอดคลอ้งกบัทฤษฎี

การจดัหาเงินทุนตามลาํดบัขั้น (Pecking Order Theory)บริษทัควรเลือกใชเ้งินลงทุนจากภายในก่อนเพราะมีตน้ทุนใน

การจดัหาเงินตํ่าท่ีสุดเม่ือเทียบกบัตน้ทุนการจดัหาเงินจากภายนอกสอดคลอ้งกบังานศึกษาดร.วฒันา ศกัยชีวกิจ และ ดร.

กอบกลู จนัทรโคลิกา (2559)ปัจจยัท่ีกาํหนดโครงสร้างเงินทุนท่ีเหมาะสมของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดอาเซียน  

     ความสามารถในการชาํระหน้ี(TIE) มีทิศทางตรงกนัขา้มต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเงินทุนขอบริษทัจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม SET CLMV ในส่วนของอตัราส่วนหน้ีสินรวม (TD)จากการศึกษาพบว่า 

บริษทัในกลุ่ม SET CLMVเป็นบริษทัขนาดใหญ่มีสภาพคล่องในการช้ือขายหลกัทรัพยสู์งและมีความสามารถทาํกาํไร

ไดม้ากเม่ือมีกาํไรจากการดาํเนินงานแลว้นั้นจึงทาํใหค้วามสามารถท่ีจะชาํระหน้ีไดม้ากเช่นเดียวกนั แสดงใหเ้ห็นวา่ เม่ือ

บริษทัมีความสามารถชาํระหน้ีไดสู้ง เป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความสามารถในการบริหารงานของผูบ้ริหารท่ีทาํงานไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงสนบัสนุนทฤษฎีแลกเปล่ียน (Trade-off Theory) หน้ีสินช่วยควบคุมการบริหาร (Adds Discipline to 

Management)ผูบ้ริหารจะมีความใส่ใจในการบริหารตน้ทุนให้มีประสิทธิภาพและมีวินยัในการใช ้กระแสเงินสดมาก

ยิ่งข้ึนถา้บริษทัไม่สามารถชําระหน้ีได้จะส่งผลให้ธุรกิจลม้ละลายและทาํให้ผูบ้ริหารต้องออกจากงานได้ในท่ีสุด

สอดคลอ้งกบัดร.วฒันา ศกัยชีวกิจ และ ดร.กอบกูล จนัทรโคลิกา (2559)ปัจจยัท่ีกาํหนดโครงสร้างเงินทุนท่ีเหมาะสม

ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดอาเซียน 
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ปัจจัยที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET 

CLMV 

     อตัราการเติบโต (Growth)  ขนาดของบริษทั (SIZE)และ อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น (ROE) ของบริษทัจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม SET CLMV  ในช่วงปี พ.ศ.2556-2560 จากช่วงเวลาท่ีศึกษามีการ

เปล่ียนแปลงไม่มากนกัจึงทาํใหอ้ตัราการเติบโตและอตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ (ROE) ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้าง

เงินทุนของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม SET CLMV 

 

สรุปผลการศึกษา 

 

ตารางที่ 3   สรุปปัจจยัมีผลกระทบต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม 

SET CLMV 

ตวัแปร TD 

lnSIZE  −0.0347639 

GROW −0.00109361   

CUR −0.0466574*** 

TIE −0.00299703** 

ROE  −0.000123559  

Adjusted R-squared 0.452325 

p-value 1.51e-59 

 

**   นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

*** นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99% 
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ข้อเสนอแนะ 

     ขอ้เสนอแนะท่ีได้จากการศึกษาต่อนักลงทุนนักลงทุนควรท่ีจะเลือกใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการ

ประเมินการลงทุนสาํหรับนกัลงทุนท่ีมีความตอ้งการกระจายความเส่ียงไปลงทุนในกลุ่ม SET CLMV โดยนกัลงทุนตอ้ง

คาํนึงถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อโครงสร้างเงินทุน ดงัน้ี  

     ขนาดของบริษทั เพราะว่าบริษทัขนาดใหญ่หรือสินทรัพยจ์าํนวนมากนั้นจะสามารถทาํการก่อหน้ีไดม้ากกว่าบริษทั

ขนาดเลก็ และบริษทัมีการกูเ้งินไดม้ากเน่ืองจากมีโอกาสเขา้ถึงแหล่งเงินทุนไดม้ากกวา่ 

     อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน เพราะว่าบริษทัท่ีมีสภาพคล่องสูง ควรเลือกใชเ้งินลงทุนจากภายในก่อนเพราะมีตน้ทุน

ในการจดัหาเงินตํ่าท่ีสุดเม่ือเทียบกบัตน้ทุนการจดัหาเงินจากภายนอก 

     ความสามารถในการชาํระหน้ี เพราะว่าเม่ือบริษทัมีความสามารถชาํระหน้ีไดสู้ง เป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความสามารถใน

การบริหารงานของผูบ้ริหารท่ีทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทาํให้บริษทัมีความน่าเช่ือถือ หากความสามารถในการ

ชาํระหน้ีตํ่าบริษทัไม่สามารถชาํระเงินและดอกเบ้ียให้เจา้หน้ีไดต้ามท่ีกาํหนด ก็จะนาํไปสู่ภาวะลม้ละลายไดม้ากข้ึน

ดงันั้นนกัลงทุนจึงตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัดงักล่าว 

 

ข้อจาํกดัในการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีเลือกศึกษาบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม SET CLMV ซ่ึงธุรกิจมีความ

หลากหลายโดยไม่ไดค้าํนึงถึงความแตกต่างของอุตสาหกรรม การวิจยัคร้ังต่อไป ควรแบ่งบริษทัท่ีศึกษาออกเป็น ตาม

ประเภทของอุตสาหกรรม เพ่ือท่ีจะใหท้ราบแน่ชดัถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อโครงสร้างเงินทุนในแต่ละอุตสาหกรรม

เพราะอาจจะมีความแตกกนัไปในแต่ละอุตสาหกรรม    
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บทคัดย่อ 

     การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1)ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานบริษทั รวมถาวร กรุ๊ป จาํกดั 

(2)ระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั รวมถาวร กรุ๊ป จาํกดั และ (3)ความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิต

การทาํงานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั รวมถาวร กรุ๊ป จาํกดั โดยการวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ 

มีกลุ่มตวัอย่างคือ พนกังานบริษทั รวมถาวร กรุ๊ป จาํกดั จาํนวน 348 คน เคร่ืองมือในการวิจยั คือ แบบสอบถาม 

ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ (1)ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม (2)ปัจจยัคุณภาพชีวิตการทาํงานทั้งหมด 8 

ดา้น ไดแ้ก่ การไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม สถานท่ีปฏิบติังานมีส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและ

ความปลอดภยั การพฒันาความสามารถของบุคคล ความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน การทาํงานแบบบูรณาการ

ทางสังคม ระเบียบขอ้บังคบัในการปฏิบติังาน ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทาํงาน และลกัษณะงานท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อสังคม (3)ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรทั้งหมด 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้สึก ดา้นการคงอยู่ 

และดา้นบรรทดัฐาน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ร้อยละ การทดสอบค่า

ที (t-test) การทดสอบค่า F-test การวิเคราะห์แบบค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอย

เชิงพหุ ผลการวิจยัพบวา่ พนกังานของ บริษทั รวมถาวร กรุ๊ป จาํกดั มีคุณภาพชีวิตการทาํงานในภาพรวมอยูใ่นระดบั

มากท่ีสุดทั้งหมด และมีความผกูพนัต่อองคก์รในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทั้งหมดเช่นกนั 

คาํสาํคญั: คุณภาพชีวิตการทาํงาน, ความผกูพนัต่อองคก์ร
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ABSTRACT 

    The purpose pf this research was to study (1)the quality of working life of employees at at Ruamthavorn Groups 

Company Limited, (2) the organizational commitment of employees at at Ruamthavorn Groups Company Limited 

and (3) the relationship between the quality of working life and the organizational commitment of employees at 

Ruamthavorn Groups Company Limited.  This research was quantitative research and the sample of this research 

included 384 employees of Ruamthavorn Groups Company Limited.  The research instrument used was 

questionnaire consisting of 3 parts:  (1)The individual factor, (2)The quality of working life composing 8 parts: 

adequate and fair compensation, safe and healthy environment, development of human capacities, growth and 

security, social integration, constitutionalism, the total life space and social relevance, and (3)  The organizational 

commitment including 3 parts:  affective commitment, continuous commitment, and normative commitment.  The 

statistic used for data analysis included mean, standard deviation, percentage, T- test, F- test, Pearson's correlation 

coefficient, and multiple linear regression.  The research result revealed that the overall quality of working life of 

employees and the overall the organizational commitment were at the highest level. 

Keyword: The work life quality, The organizational commitment  

บทนํา 

     การแข่งขันระหว่างองค์กรซ่ึงนับวนัจะทวีความรุนแรงอย่างต่อเน่ือง ประเทศไทยเป็นหน่ึงในสมาชิกของ

ประชาคมโลก การดาํเนินกิจการอย่างเสรีจึงตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์การแข่งขนัอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้องค์กรจึง

จาํเป็นตอ้งพฒันาศกัยภาพของตนเองเพ่ือความอยู่รอดและมีผลการดาํเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และ

ประสิทธิผล (Effectiveness) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัได ้(คมกฤต เมฆสกลุ, 2553) การพฒันาองคก์ร

เพ่ือให้เป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพนั้น ตอ้งมีบุคลากรท่ีมีแรงจูงใจในการทาํงาน ปฏิบติังานดว้ยความทุ่มเท เพ่ือ

นาํพาองคก์รบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้(รุจี อุศศิลป์ศกัด์ิ, 2546) พนกังานในองค์กรจึงเปรียบเสมือนตน้ทุนท่ีมีค่ามาก

สาํหรับองคก์ร และยงัเป็นตน้ทุนท่ีตอ้งมีการพฒันาอย่างเหมาะสมและสมํ่าเสมอ เพ่ือรักษาบุคลากรหรือตน้ทุนท่ีมี

ค่าให้มากท่ีสุด ดงันั้นการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทาํงานจึงเป็นส่ิงท่ีสําคญัซ่ึงจะส่งผลต่อบุคลากรโดยตรงท่ี

ปฏิบติังานในองค์กร (เครือวลัย ์ดาวขจร, 2549) ปัญหาเก่ียวกบัพนกังานท่ีมกัเกิดข้ึนภายในองค์กร เช่น ปัญหามา

สาย ปัญหาการลางาน ปัญหาการขาดงาน และปัญหาการลาออก จะส่งผลต่อการทาํงานทาํใหก้ารดาํเนินงานเป็นไป

อย่างล่าชา้ ไม่ต่อเน่ืองจนถึงการถูกละท้ิงงาน ยิ่งไปกว่านั้นปัญหาการลาออกของพนกังาน ยงัทาํใหอ้งคก์รสูญเสีย

บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ เสียความรู้ความสามารถประสบการณ์เก่ียวกบังานขององคก์รท่ีถูกสั่งสมในตวัพนกังาน

สูญหายไปดว้ย ผลกระทบต่อมาคือองค์กรตอ้งใชง้บประมาณและเวลาในการสรรหาพนกังานใหม่ รวมถึงฝึกฝน
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พนกังานให้มีความเช่ียวชาญ จะเห็นไดว้่าบุคลากรเป็นปัจจยัสําคญัท่ีจะส่งผลกระทบหลายดา้นต่อองค์กร ดงันั้น

องค์กรจึงตอ้งให้ความสําคญักบัการพฒันาบุคลากรของตน (รุ่งทิพย ์งานรุ่งชชัวาล 2556: 19) จากปัญหาดงักล่าว 

ผูวิ้จยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตในการทาํงานและความผูกพนัต่อองคก์รของ บริษทั รวม

ถาวร กรุ๊ป จาํกดั ซ่ึงบริษทัฯประสบปัญหาพนกังานมาสาย และความไม่สัมพนัธ์ระหวา่งจาํนวนการรับพนกังานเขา้

ใหม่ และจาํนวนการลาออกของพนักงาน เม่ือเปรียบเทียบสถิติการรับพนักงานเขา้ใหม่และการลาออกพบว่า มี

พนกังานลาออกมากกว่าพนกังานเขา้ใหม่ ซ่ึงในระยะยาวจะส่งผลต่อการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลและการ

วางแผนอตัรากาํลงั ยิ่งไปกว่านั้นการท่ีมีพนกังานลาออกมากจะส่งผลต่อปริมาณงานและความรับผิดชอบในงานท่ี

เพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีจาํนวนพนกังานท่ีลดลง ไม่สัมพนัธ์กบันโยบายของบริษทัฯ เน่ืองจากมีแผนในการขยายกิจการ

และขยายสาขาเพ่ิมมากข้ึน ทั้งน้ีการวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทาํงานและความผูกพนัต่อ

องคก์ร จะเป็นแนวทางในการพฒันานโยบายของฝ่ายบุคคลใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ในอนาคต 

ทบทวนวรรณกรรม 

     การศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทาํงานและความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานบริษทั 

รวมถาวร กรุ๊ป จาํกดั มีแนวคิดและทฤษฎีอธิบาย ดงัน้ี  

     คุณภาพชีวติการทํางาน 

     Delamotte and Takezawa (1993) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ คุณภาพชีวิตการทาํงาน หมายถึง การพฒันาพนกังานให้

อยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีดี พนกังานทาํงานภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมปลอดภยั ไดรั้บสิทธิประโยชน์จากการ

ทาํงาน มีความยุติธรรมและเสมอภาค ผลการทาํงานของพนกังานมีความสําคญัต่ออการพฒันาและความกา้วหนา้ 

พนกังานเกิดความพึงพอใจจากการไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ พนกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจท่ีมีผลต่อ

สภาพการทาํงานของพนกังาน 

     Hackman and Suttle (1977) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า คุณภาพชีวิตในการทาํงาน หมายถึง ส่ิงท่ีตอบสนองความสุข

และความพึงพอใจของพนกังานทุกคน ทุกระดบั คุณภาพชีวิตท่ีดีจะทาํใหเ้กิดความพึงพอใจ และยงัส่งผลต่อสภาพ

สังคมส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ ประสิทธิผลในการทาํงาน และยงันาํไปสู่อตัราการลาออก การขาดงาน และอุบติัเหตุท่ี

ลดลงอีกดว้ย  

     องคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตการทาํงาน (Huse and Cumming, 1995) ทั้งหมด 8 ดา้น ดงัน้ี  

     1.การไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม คือ การไดรั้บรายไดแ้ละผลตอบแทนท่ีเพียงพอต่อความจาํเป็น

ในการใชชี้วิตในสงัคมและมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกบัรายไดอ่ื้นๆ 

     2.สถานท่ีปฏิบติังานมีส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและความปลอดภยั คือ พนกังานปฏิบติังานในสภาพแวดลอ้ม

ท่ีเหมาะสม ไม่เส่ียงอนัตรายและไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพกาย 
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     3.การพฒันาความสามารถของบุคคล คือ พนกังานมีโอกาสพฒันาความสามารถของตวัเอง โดยเป็นงานท่ีใช้

ทักษะความสามารถท่ีหลากหลาย เป็นงานท่ีมีความเฉพาะตวั มีความชัดเจน การมีอิสระในการทาํงาน งานท่ี

พนกังานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีโอกาสในการรับผลตอบรับจากการปฏิบติังาน และงานท่ีไดรั้บการ

ยอมรับวา่เป็นงานท่ีมีความสาํคญั 

     4.ความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน คือ พนกังานมีความมัน่ใจในการทาํงาน ไม่ถูกโยกยา้ย เปล่ียนแปลง

ความรับผิดชอบโดยไม่สมคัรใจจนขาดความมัน่ใจในหนา้ท่ีความรับผิดชอบของตน และการท่ีพนกังานมีโอกาส

กา้วหนา้ในอาชีพท่ีปฏิบติัอยู่ มีโอกาสไดรั้บตาํแหน่งท่ีสูงกว่า มีโอกาสในการขยายขีดความสามารถและไดรั้บการ

พฒันาทกัษะความรู้ความสามารถอยา่งต่อเน่ือง 

     5.การทาํงานแบบบูรณาการทางสังคม คือ การท่ีพนกังานไดรั้บการยอมรับวา่เป็นบุคคลสาํคญัและมีสัมพนัธภาพ

ท่ีดีกบัผูร่้วมงานและผูบ้ังคับบัญชา ทาํงานภายใต้บรรยากาศท่ีเป็นมิตร มีความอบอุ่นเอ้ืออาทรและได้รับการ

ช่วยเหลือในกรณีจาํเป็น 

     6.ระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบติังาน คือ การไดรั้บความยุติธรรมในการบริหาร ไดรั้บการปฏิบติัอย่างเหมาะสม 

มีการเคารพในสิทธิส่วนบุคคล ผูบ้งัคบับญัชารับฟังความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา บรรยากาศการทาํงานมีความ

เสมอภาพและยติุธรรม 

     7.ความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการทาํงาน คือ ภาวะท่ีพนกังานมีความสมดุลระหว่างช่วงเวลาการทาํงานกบัเวลา

ส่วนตวั มีช่วงเวลาพกัและคลายเครียดจากการภาระหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ 

     8.ลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม คือ ความรู้สึกของพนกังานท่ีมีความภาคภูมิใจในการทาํงานในองคก์รท่ี

มีช่ือเสียงและทาํคุณประโยชนใ์หก้บัสงัคมและรับผิดชอบต่อผลกระทบของสงัคม 

     ประโยชนข์องการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทาํงาน Skrowan (1983) สรุปไดด้งัน้ี 

     1.เพ่ิมความพึงพอใจ และขวญักาํลงัใจในการทาํงานของพนกังาน 

     2.ทาํใหผ้ลผลิตเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากอตัราการขาดงานท่ีลดลง 

     3.ประสิทธิภาพในการทาํงานสูงข้ึน เน่ืองจากพนกังานใหค้วามสนใจและมีส่วนร่วมมากข้ึน 

     4.ลดความเครียด ลดอุบติัเหตุ และความเจบ็ป่วยจากการทาํงาน 

     5.มีการสับเปล่ียนพนักงานมากข้ึน และกาํลงัคนมีความยืดหยุ่นสูง เน่ืองจากพนักงานมีความรู้สึกในการเป็น

เจา้ขององคก์ร 

     6.การสรรหาและการคดัเลือกพนกังานดีข้ึน เน่ืองจากคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานดี และความน่าเช่ือถือ

ขององคก์รดี 

     7.ลดการขาดงานและการเปล่ียนพนกังาน โดยเฉพาะพนกังานท่ีดี 

     8.พนกังานแสดงความคิดเห็นมากข้ึน และเคารพสิทธิของพนกังานอ่ืน 

     9.เกิดมาตรฐานคุณภาพชีวิตท่ีดีและความเป็นอยูท่ี่ดี  
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     ความผูกพนัต่อองค์กร 

     Mowday, Steers and Poter (1982) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า ความผูกพนัต่อองค์กร หมายถึง ความสัมพนัธ์อนัดี

ระหว่างพนักงานกบัองค์กรอย่างแน่นแฟ้น โดยจะเกิดความรู้สึกอนัดี ซ่ึงจาํแนกได ้3 ลกัษณะ คือ การยอมรับ

เป้าหมาย ความเตม็ใจและพยายามในการปฏิบติังานใหแ้ก่องคก์ร และความจงรักภกัดีต่อองคก์ร 

     Eisenberger (1995) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ความผูกพนัต่อองคก์ร หมายถึง ทศันคติท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความรู้สึก

ของการมีส่วนร่วมและเป็นหน่ึงเดียวกบัองคก์ร ความสมัพนัธ์ระหวา่งพนกังานท่ีรับรู้ถึงการไดรั้บการสนบัสนุนจาก

องคก์รและผลของการไดรั้บการสนบัสนุนเก้ือกลูดงักล่าวคือ พนกังานมีความทุ่มเท มานะอุตสาหะเพ่ือองคก์ร 

     ความผูกพนัต่อองค์กรเป็นตวับ่งช้ีประสิทธิผลขององค์กรท่ีไดรั้บความสนใจเป็นอย่างมาก ซ่ึงแสดงถึงความ

พอใจของพนกังานท่ีทาํงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายสูงสุดใหก้บัองคก์รและพนกังานจะทุ่มเททาํงานเพ่ือองคก์รเพ่ิมมาก

ข้ึน (Smith, 1983) โดยมีองคป์ระกอบทั้งหมด 3 ดา้น ดงัน้ี 

     ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความรู้สึก ซ่ึงเกิดจากประสบการณ์ในการทาํงานในเชิงบวก ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ปัจจยั 

คือสภาพการทาํงาน และการบรรลุความคาดหวงั 

     ความผูกพนัต่อองคก์รดา้นการคงอยู่ ประกอบดว้ย 2 ปัจจยั คือ การลงทุนลงแรงในการทาํงาน รวมถึงความยาก

ในการหางานใหม่ และพนกังานคาํนึงถึงสวสัดิการต่างๆท่ีไดรั้บจากองคก์รรวมถึงตาํแหน่งวา่งงานอ่ืนๆในองคก์ร 

     ความผูกพนัต่อองค์กรดา้นบรรทดัฐาน ประกอบดว้ย 2 ปัจจยั คือ ความสํานึกในภาระผูกพนัต่อองค์กร และ

ค่านิยมส่วนบุคคลหรือส่ิงดีดีท่ีไดจ้ากองคก์ร 

     ผลของความผกูพนัต่อองคก์ร Steer and Poter (1983) ไดส้รุปเป็น 4 ลกัษณะ ดงัน้ี 

     1.ผลการปฏิบติังาน (Job Performance) ไม่สามารถคาดหวงัไดว้่าความสัมพนัธ์ระหว่างความผูกพนัต่อองคก์รจะ

มีผลโดยตรงต่อผลการปฏิบติังาน 

     2.ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์กร (Tenure in Organization) ระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ีเพ่ิมข้ึนมี

ความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร ซ่ึงเป็นความสมัพนัธ์เชิงบวก 

     3.อตัราการขาดงาน (Absenteeism) พนกังานท่ีมีระดบัความผูกพนัต่อองค์กรสูง จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ

องคก์รมากกวา่ และจะเกิดความรับผิดชอบต่องานและไม่ขาดงาน 

     4.อตัราการเขา้-ออกงาน (Turnover) ความผูกพนัต่อองค์กรทาํใหผ้ลการทาํงานของพนกังานกลุ่มดงักล่าวจะอยู่

ในระดบัดี ระยะเวลาในการปฏิบติังานจะยาวนานกวา่และพนกังานใหค้วามร่วมมือดีกวา่ 

วธีิการวจิัย 

     งานวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทาํงานกบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังาน บริษทั รวม

ถาวร กรุ๊ป จาํกดั เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยมีกลุ่มประชากรจาํนวน 2,467 คน คาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดย

ใชสู้ตร Taro Yamane จาํนวน 344 คน 

     ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา ประกอบดว้ย 2 ตวัแปร คือ ตวัแปรตน้ และตวัแปรตาม ดงัน้ี 
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     ตวัแปรตน้ คือ ประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษาสูงสุด อายงุาน ระดบัตาํแหน่ง 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และสถานท่ีทาํงาน 

     ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย ส่วนคุณภาพชีวิตการทาํงาน 8 ดา้น คือ ดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม ดา้นสภาพการ

ทาํงานท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั ดา้นโอกาสในการใช้ความสามารถและพฒันาความสามารถ ดา้นโอกาส

กา้วหนา้และความมัน่คงในงาน ดา้นการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น ดา้นระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบติังาน ดา้นความ

สมดุลระหว่างชีวิตการทาํงานและดา้นอ่ืน และดา้นการปฏิบติังานเพ่ือสังคมของบริษทั และส่วนความผูกพนัต่อ

องคก์ร 3 ดา้น คือ ดา้นความรู้สึก ดา้นการคงอยู ่และดา้นบรรทดัฐาน 

     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ส่วน คือ ขอ้มูล

ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการทาํงาน และแบบสอบถามเก่ียวกบัความ

ผกูพนัต่อองคก์ร 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามให้กบัพนกังานแต่ละระดบั โดยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบ

แบ่งชั้น (Stratified Sampling) โดยเทียบบญัญติัไตรยางศ์ สัดส่วนของจาํนวนพนักงานในแต่ละระดบัจาํนวน 8 

ระดบั กบักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 344 คน การแจกแบบสอบถามตั้งแต่เดือนกนัยายน 2561 ถึง เดือนตุลาคม 2561 และ

วิเคราะห์ผลในเดือนตุลาคม 2561 

     การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี  

     ใชวิ้ธีการแจกแจงความถ่ี (Frequency) โดยผลเป็นค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation)  

     การเปรียบเทียบระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน และระดบัความผูกพนัต่อองคก์รตามตวัแปรลกัษณะบุคคล ใชก้าร

วิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียดว้ย ค่า T-Test และค่า F-Test 

     การศึกษาปัจจยัคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังาน ใชก้าร

วิเคราะห์แบบค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั (Pearson's Correlation Coefficient) 

     การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทาํงานกบัความผูกพนัต่อองค์กร 

(Multiple Linear Regression) 

ผลการวจิัยและอภิปราย 

     1. จากการศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังาน บริษทั รวมถาวร กรุ๊ป จาํกดั 

พบวา่ ปัจจยัดา้นอาย ุระดบัการศึกษา อายงุาน ระดบัตาํแหน่ง รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และสถานท่ีทาํงาน อยูใ่นระดบัท่ี

แตกต่างกนั โดยพนกังานท่ีมีอาย ุ40-49 ปี มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีอายงุาน 4-6 ปี ปฏิบติังาน

ในระดบัตาํแหน่งพนักงาน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนในช่วง 10,001-20,000 บาท และมีสถานท่ีทาํงาน คือจงัหวดั

อุบลราชธานี จะมีคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีดีกวา่พนกังานอ่ืนๆ ซ่ึงส่วนใหญ่พนกังานกลุ่มดงักล่าวมีรายไดท่ี้เพียงพอ

ต่อการดาํรงชีวิตสาํหรับพ้ืนท่ีใกลก้บัท่ีทาํงานสาํนกังานใหญ่ พนกังานท่ีปฏิบติังานในตาํแหน่งดงักล่าวไดรั้บการ
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จดัสรรเวลาทาํงานกบัเวลาส่วนตวัไดเ้ป็นอย่างดี อีกทั้งช่วงอายุของพนกังานกบัอายุการทาํงานยงัเป็นส่ิงยืนยนัถึง

คุณภาพการทาํงานท่ีดีกบับริษทั ซ่ึงผลการศึกษาพบว่ามีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วิรัชดา พงษไ์พโรจน์ 

(2558) ท่ีศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทาํงานและความผูกพนัต่อองค์การ กรณีศึกษา: 

พยาบาลวิชาชีพแผนกผูป่้วยนอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัแห่งหน่ึง ซ่ึงพบวา่ อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการ

ปฏิบติังานในองคก์ร ตาํแหน่งท่ีรับผิดชอบ รวมถึงรายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

     2. จากการศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้น พบวา่ ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตการทาํงานและดา้นอ่ืน มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ดา้นโอกาสในการ

ใชค้วามสามารถและพฒันาความสามารถ ดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม ดา้นสภาพการทาํงานท่ีถูกสุขลกัษณะและ

ปลอดภัย ด้านการทาํงานร่วมกับผูอ่ื้น ด้านการปฏิบัติงานเพ่ือสังคมของบริษทั ด้านระเบียบข้อบังคับในการ

ปฏิบติังาน และโอกาสกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน เป็นอนัดบัทา้ยสุด ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อา

ฐิติกลุ เจริญกลุ (2555) ท่ีศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการทาํงานท่ีมีผลต่อความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์รของ

พนกังานธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) เขตแจง้วฒันะ ซ่ึงพบว่า ระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานรายดา้นโดย

รวมอยู่ในระดบัมาก 3 อนัดบัแรก คือ ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั ดา้นค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม

และเป็นธรรม และดา้นความสมดุลระหวา่งการใชชี้วิตกบัการปฏิบติังาน แสดงใหเ้ห็นวา่ พนกังานยงัใหค้วามสาํคญั

เก่ียวกบัการแบ่งเวลาส่วนตวัและเวลาทาํงานเช่นเดียวกนั เน่ืองจากการทาํงาน ความเร่งรีบ และเวลาทาํงานท่ีเขม้งวด 

อาจนาํพาความเครียดและความกดดนัมาสู่พนักงาน ดงันั้นการมีเวลาพกัผ่อนทั้งระหว่างการทาํงานและวนัหยุด 

พนกังานจึงใหค้วามสาํคญัและผลการศึกษายงัพบว่าพนกังานทั้งสององคก์รน้ียงัมีความคิดเห็นท่ีสูงมาก นอกจากน้ี

การไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม พนกังานทั้งสององคก์รยงัมีความคิดเห็นใกลเ้คียงกนัมาก โดยใหค้วามสาํคญัเป็น

อนัดบัตน้ๆ เน่ืองจากค่าครองชีพท่ีสูง แต่พนกังานทั้งสององคก์รยงัมีความคิดเห็นท่ีสูงมากเช่นเดียวกนั 

     3. จากการศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน พบว่า ดา้นอายุงาน ระดบั

ตาํแหน่ง และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ในระดบัท่ีแตกต่างกนั โดยพนกังานท่ีมีช่วงอายุงาน 4-6 ปี จะมีความผกูพนัต่อ

องคก์รมากกว่าพนกังานท่ีมีอายุงานในช่วงอ่ืนๆ พนกังานท่ีปฏิบติังานในตาํแหน่งระดบัผูจ้ดัการ มีความผูกพนัต่อ

องคก์รมากกวา่ระดบัตาํแหน่งงานอ่ืน รวมถึงพนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001-50,000 บาท มีความผกูพนัต่อ

องคก์รมากกวา่พนกังานท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอ่ืนๆ ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่มีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 

เครือวลัย ์ดาวขจร (2549) ท่ีศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการทาํงานและความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทั ปตท. 

จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ซ่ึงพบวา่ อาย ุปฏิบติังาน ระดบังาน และรายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความผกูพนัต่อ

องคก์รท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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สรุปผลการวจิัย 

     ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม คือ พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 

80.7 อายุระหว่าง 40-49 ปี จาํนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 สถานภาพโสด จาํนวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 52.6  

ระดบัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จาํนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 อายงุาน 7-9 ปี จาํนวน 125 คน 

คิดเป็นร้อยละ 35.9 ระดบัตาํแหน่งพนกังานขบัรถ จาํนวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-

20,000 บาท จาํนวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ  46.3 และสถานท่ีทาํงานสํานกังานใหญ่(บางนา) จาํนวน 212 คน คิด

เป็นร้อยละ 60.9  ส่วนปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตการทาํงานภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทั้งหมด โดยพนกังานมีระดบั

คุณภาพชีวิตการทาํงานดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตการทาํงานและดา้นอ่ืน เป็นอนัดบัแรก ดา้นโอกาสในการใช้

ความสามารถและพฒันาความสามารถรองลงมา ดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม ดา้นสภาพการทาํงานท่ีถูกสุขลกัษณะ

และปลอดภยั ดา้นการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น ดา้นการปฏิบติังานเพ่ือสังคมของบริษทั ดา้นระเบียบขอ้บงัคบัในการ

ปฏิบติังาน และดา้นโอกาสกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน อยู่ในอนัดบัทา้ยสุด ตามลาํดบั และปัจจยัดา้นความ

ผกูพนัต่อองคก์ร ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทั้งหมด โดยพนกังานมีระดบัความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความรู้สึก 

เป็นอนัดบัแรก ดา้นบรรทดัฐานเป็นอนัดบัรองลงมา และดา้นการคงอยูเ่ป็นอนัดบัสุดทา้ย 

ข้อเสนอแนะ 

     1.ฝ่ายบุคคลควรสัมภาษณ์พนักงานก่อนลาออก (Exit Interview) เน่ืองจากสาเหตุการลาออกของพนักงาน

แตกต่างกนั การวิจยัพบว่า ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน และระดบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานในภาพรวม

อยู่ในระดบัมากท่ีสุด แต่สัดส่วนการลาออกยงัมากกว่า เม่ือเทียบกบัสัดส่วนของพนกังานท่ีรับเขา้ใหม่ ดงันั้นฝ่าย

บุคคลจึงตอ้งมีบทบาทในการรับฟังความคิดเห็นของพนกังานท่ียื่นใบลาออก เพ่ือทราบสาเหตุท่ีแทจ้ริงของพนกังาน

ท่ีมีเจตนาจะลาออก และนาํสาเหตุเหล่านั้นมาวิเคราะห์ และปรับปรุงนโยบายของฝ่ายบุคคลและบริษทัต่อไป 

     2.หากพนกังานไม่สะดวกใจท่ีจะให้สัมภาษณ์ให้พนักงานท่ีมีเจตนาลาออกทาํแบบสอบถาม หรือเขียนเสนอ

ความคิดเห็นเก่ียวกบัสาเหตุการลาออก การดาํเนินงานของบริษทั รวมขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการทาํงานท่ีผา่นมา  

     3.ปรับปรุงแนวทางการรับพนกังานใหม่ จากการวิจยัพบวา่ ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน และระดบัความผูกพนั

ต่อองคก์รของพนกังานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด แต่ยงัมีพนกังานลาออกมากกวา่พนกังานรับเขา้ใหม่ ดงันั้น

ฝ่ายบุคคลจึงตอ้งปรับปรุงแนวทางการรับพนกังานใหห้ลากหลายมากยิ่งข้ึน เช่น การประกาศรับสมคัรพนกังานผ่าน

เวบ็ไซต์ การประชาสัมพนัธ์รับสมคัรงานตามสถานศึกษา การติดป้ายรับสมคัรพนักงานหนา้บริษทั รวมถึงการ

แนะนาํเพ่ือนพนกังานใหม้าสมคัรงานกบับริษทั โดยมีค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับการแนะนาํ เป็นตน้ 

     4.แนวทางการถ่ายทอดงานสาํหรับพนกังานเร่ิมงานใหม่ ในกระบวนการรับพนกังานใหม่ ฝ่ายบุคคลตอ้งคาํนึงถึง

ค่าใชจ่้ายในการรับพนกังานเขา้ใหม่ การฝึกฝนพนกังานใหม่ใหมี้ความรู้ความชาํนาญ รวมถึงระยะเวลาในการเรียนรู้

งานท่ีไม่ควรนานจนเกินไป ดงันั้นแนวทางการเรียนรู้งานสาํหรับพนกังานเขา้ใหม่จึงตอ้งให้ความสาํคญัมาก เช่น 
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การรับพนกังานเขา้ใหม่ทนัทีท่ีพนกังานเดิมยื่นใบลาออกแลว้ จะทาํให้ช่วงเวลานั้นเกิดการถ่ายทอดงานโดยตรง

ระหว่างผูป้ฏิบัติงานเดิม และผูป้ฏิบัติงานใหม่ในอนาคต นอกจากน้ีการสรรหาพนักงานใหม่ของฝ่ายบุคคล 

จาํเป็นตอ้งระบุคุณสมบติัดา้นประสบการณ์ทาํงาน ซ่ึงจะมีผลต่อกระบวนการทาํงานท่ีต่อเน่ืองทนัที และเป็นอีก

แนวทางหน่ึงในการเปิดรับวิธีการทาํงานใหม่จากองคก์รอ่ืนอีกดว้ย 

     5.บริษทัควรจดักิจกรรมเพ่ือเพ่ิมความผกูพนัต่อองคก์รอยา่งต่อเน่ือง เช่น  

          5.1 จดักิจกรรม site-visit โดยใหพ้นกังานแต่ละสาขาหมุนเวียนดูงานในสาขาอ่ืนๆ ทัว่ประเทศ เพ่ือถ่ายทอด

แนวทางการบริหารจดัการท่ีแตกต่างกนั รวมถึงการกระชบัความสมัพนัธ์ระหวา่งเพ่ือนร่วมงานต่างสาขามากข้ึน 

          5.2ผูบ้ริหารควรจดัตารางลงพ้ืนท่ีพบปะพนกังาน เยี่ยมชมสถานท่ีทาํงาน รับฟังปัญหาหรือแนวทางการทาํงาน

ใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานและท่ีสาํคญัท่ีสุดคือ การสร้างความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน 

          5.3จดักิจกรรมท่ีพนกังานในแต่ละสาขาเขา้ร่วมได ้เช่น การตอบคาํถามชิงรางวลัจากส่วนกลางหรือสาํนกังาน

ใหญ่ เพ่ือจูงใจและสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมและเพ่ิมความใกลชิ้ดของพนกังานแต่ละสาขามากข้ึน 
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ภาคผนวก 

ตารางที ่1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าเมทริกซ์สัมประสิทธ์ิสหสัมพทัธ์ระหวา่งตวัแปร 

ตัว

แปร 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Y1 Y2 Y3 

X1 1           

X2 .399** 1          

X3 .502** .497** 1         

X4 .318** .303** .157** 1        

X5 .395** .490** .474** .375** 1       

X6 .379** .476** .578** .277** .349** 1      

X7 .525** .387** .631** .122* .455** .507** 1     

X8 .468** .298** .435** .317** .314** .222** .466** 1    

Y1 .323** .370** .382** .135* .417** .376** .419** .339** 1   

Y2 .225** .293** .276** .368** .220** .331** .194** .249** .216** 1  

Y3 .611** .376** .520** .231** .259* .323** .460** .438** .357** .238** 1 

Mean 4.787 4.787 4.787 4.787 4.787 4.787 4.787 4.787 4.787 4.787 4.787 

S.D. .4011 .4011 .4011 .4011 .4011 .4011 .4011 .4011 .4011 .4011 .4011 

หมายเหตุ 1  X1=ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม, X2=สภาพการทาํงานท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั, X3=โอกาสในการ

ใชค้วามสามารถและพฒันาความสามารถ, X4=โอกาสกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน, X5=การทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น, 

X6=ระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบติังาน, X7=ความสมดุลระหว่างชีวิตการทาํงานและดา้นอ่ืน, X8=การปฏิบติังาน

เพ่ือสงัคมของบริษทั, Y1=ความรู้สึก, Y2=การคงอยู,่ Y3=บรรทดัฐาน 

หมายเหตุ 2   * นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

** นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทาํงานภาพรวมกับความผูกพนัต่อ

องคก์รภาพรวม 

Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

 

t 

 

Sig. 

ตวัแปร B Std. 

Error 

Beta 

ค่าคงท่ี 1.639 0.183  8.968 0.000 

คุณภาพชีวิตการทาํงาน 0.658 0.038 0.677 17.119* 0.000 

R Square=0.459, Adjusted R Square=0.457, F=293.051, (Sig.=0.000) Significant level at 0.05 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 1449



การศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพของประชากรในเขตจงัหวดัชลบุรี 

A study of motivations influenced purchasing healthy foods of people in Chonburi 

 

ศศิวรรณ ช่างไม้* 

Sasiwan Changmai* 

บทคัดย่อ 

 

     การศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ศึกษาความสัมพนัธ์ของแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพของ

ผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัชลบุรี โดยศึกษาแรงจูงใจ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความตอ้งการทางกายภาพ ดา้นความตอ้งการปลอดภยั 

ดา้นสังคม ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นการเติมความสมบูรณ์ในชีวิต จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัต่างๆท่ี

เก่ียวขอ้ง มาสร้างกรอบแนวคิดในการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร ซ่ึงขอบเขตการศึกษาจากประชากรกลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีเป็นกลุ่มคนรักสุขภาพ เพศชายและหญิง อายตุั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป จาํนวน 200 ตวัอยา่ง โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บรวบรวมขอ้มูล ดว้ยสถิติเชิงพรรณาและสถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ของตวัแปร และวิเคราะห์

ค่าความเช่ือมัน่ท่ีมีความน่าเช่ือถือสูงเท่ากบั 0.95  ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-

29 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัหรืออาชีพอิสระ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ีประมาณ 

20,001-30,000 บาท ผลทดสอบสมมติฐานระหว่างแรงจูงใจในดา้นความตอ้งการการยอมรับนบัถือมีความสัมพนัธ์กบั

พฤติกรรมการซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพในดา้นโอกาสในการซ้ือ/ซ้ือเม่ือไหร่สูงท่ีสุด อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ยอมรับสมมติฐาน 
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A study of motivations influenced purchasing healthy foods of people in Chonburi 

 

Sasiwan Changmai* 

Cin.sasiwan@gmail.com 

ABSTRACT 

   The objects of this study is for studying about the relationship of motivations of buying healthy food of people 

in Chonburi. There are 5 motivations of studying, physical needs, safety needs, social, respect and the perfect life. 

From the conceptual review, theory review and research review which related with this topic, there is a 

conceptual framework of studying about the relationship of variables. The scope of study is the health-care 

people with age 20 and over in total 200 people. The study is proceeded by the questionnaire which contained 

descriptive statistics and inferential statistics for analyzing about the relationship of variables. And it is also using 

for analyzing about the reliability that equal 0.95. The result of the study found that the women in age 20-29 with 

bachelor degree graduated, business owner and monthly income between 20,001 – 30,000 Baht have the 

behaviors that related with the variables in this study. From the result of all motivations, the most motivation that 

related with buying healthy food behavior is respect needs. The statistical significance in rate 0.05 of accepting 

hypothesis. 

Keyword: Healthy food, motivations of buying, buying behavior. 

 

บทนํา 

 

     ในยคุสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไป ค่านิยมในการเลือกบริโภคมีมากมายหลากหลายทางเลือก รูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ี

เปล่ียนไป อาจส่งผลใหเ้กิดการบริโภคท่ีผิดและอาจก่อใหเ้กิดปัญหาทางโภชนาการท่ีร่างกายเราไดรั้บ การบริโภคท่ีทาํตาม

ปากตวัเองและทาํร้ายร่างกายแบบไม่รู้ตวั ไม่วา่จะเป็นจากส่ิงเร้าต่างๆ การปรุงแต่งสี กล่ินและรสชาติใหดู้น่ารับประทานแต่

ผูบ้ริโภคอาจจะยงัขาดความรู้ความเขา้ใจท่ีดี เก่ียวกบัการเลือกรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีดีต่อสุขภาพ การละเลยและ

ขาดการใส่ใจในสุขภาพทาํใหเ้กิดปัญหาสุขภาพตามมา เช่น โรคตบั โรคหวัใจ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคความดนัสูง 

โรคอว้น เป็นตน้  ซ่ึงทางการแพทยเ์รียกโรคเหล่าน้ีวา่เป็น กลุ่มโรค NCDs (Non-Communicable diseases) หรือ ช่ือภาษาไทย

เรียกวา่ กลุ่มโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง  กลุ่มโรคท่ีไม่ไดมี้สาเหตุมาจากการติดเช้ือ ไม่ไดเ้กิดจากเช้ือโรค ไม่สามารถติดต่อไดผ้า่น

การสมัผสั คลุกคลี หรือสารคดัหลัง่ต่างๆ หากแต่เกิดจากปัจจยัต่างๆ ภายในร่างกาย ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลจากไลฟ์สไตล์
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วิธีการใชชี้วิต ท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง อยา่งเช่น การด่ืมเหลา้ ดูดบุหร่ี ขาดการออกกาํลงักาย การทานอาหารหวาน มนั เคม็ และ

รสจดัรวมถึงสภาพวะความเครียด (thaihealth, 2552) ซ่ึงอตัราการเกิดโรคเหล่าน้ีมีเพ่ิมข้ึน นายแพทยปิ์ยะสกล สกลสัตยาทร 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข  ไดก้ล่าวไวใ้นเจาะลึกระบบสุขภาพวา่ กลุ่มโรคไม่ติดต่อเร้ือรังเป็นสาเหตุของการ

เสียชีวิตไม่นอ้ยกวา่ 36 ลา้นคนทัว่โลกในแต่ละปี หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 63 ของสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมด (hfocus 

เจาะลึกระบบสุขภาพ, 2018) สาํหรับประเทศไทยมีผูเ้สียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเร้ือรังมากถึงร้อยละ 75 หรือประมาณ 

320,000 คนต่อปี โดยเฉล่ียชัว่โมงละ 37 คน อนัดบัหน่ึง คือโรคหลอดเลือดสมอง คิดเป็นร้อยละ 4.59 หรือประมาณ 28,000 

คน รองลงมาคือโรคหวัใจขาดเลือด โรคทางเดินหายใจอุดกั้นเร้ือรัง โรคเบาหวาน และความดนัโลหิตสูง ตามลาํดบั ซ่ึง

สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการรับประทานอาหารท่ีมีรสจดั หวาน มนั และเคม็ รวมถึงการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ละมี

พฤติกรรมการสูบบุหร่ี มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ ซ่ึงสาเหตุเหล่าน้ีมีแนวโนม้การเสียชีวิตเพ่ิมข้ึน และส่วนใหญ่นั้นเป็น

กลุ่มประชากรท่ีอยูว่ยัทาํงาน (คนไทยตายดว้ยโรค NCDs ชัว่โมงละ 37 คน เร่งป้องกนั-ควบคุมไม่ใหเ้กิดภาวะแทรกซอ้น, 

2018)  

     ปัจจุบนัธุรกิจดา้นสุขภาพมีมากมายเกิดข้ึน ไม่วา่จะเป็นทางดา้นอาหารเสริม อาหารสุขภาพ    อาหารคีโต ขนมคลีน ขนม

หวานนอ้ย เคร่ืองด่ืมต่างๆท่ีเสริมความงามหรือผลิตภณัฑท่ี์ผ่านวิถีธรรมชาติ และการบริการต่างๆท่ีเก่ียวกบัสุขภาพเกิดข้ึน

มากมาย ผูบ้ริโภคกใ็หค้วามสนใจเพ่ิมมากข้ึนดว้ย รวมถึงการเลือกบริโภคอาหาร เคร่ืองด่ืมและผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขภาพท่ี

กาํลงัเป็นกระแสนิยมอยา่งมาก ณ ตอนน้ี ผูบ้ริโภคใหค้วามใส่ใจในเร่ืองโภชนาการมากข้ึน ค่าแคลอร่ีในอาหาร ค่าพลงังาน

ต่างๆท่ีไดบ้ริโภค เลือกและใส่ใจกบัส่ิงท่ีบริโภคมากข้ึน เพราะปัจจุบนัคนสนใจรูปลกัษณ์ภายนอกมากกวา่จิตใจ ความ

ตอ้งการมีรูปร่างท่ีดีและสุขภาพดี อีกทั้งยงักลวัโรคต่างๆท่ีเกิดข้ึน ท่ีค่อนขา้งรักษาไดย้าก แต่สามารถเร่ิมจากการดูแลและ

ป้องกนัตวัเอง   อาหารสุขภาพจึงไดรั้บความนิยมและมีความตอ้งการบริโภคมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง อนัมีสาเหตุมาจากกระแส

การใส่ใจสุขภาพและความตอ้งการท่ีอยากมีรูปร่างท่ีดี (ศูนยวิ์จยักสิกรไทย, 2560) และในปัจจุบนัผูบ้ริโภคยอมจ่ายเงิน

ใหก้บัผลิตภณัฑคุ์ณภาพดี โดยเฉพาะกลุ่มผูมี้รายไดร้ะดบักลาง จะพิจารณาการใชจ่้ายสินคา้จากท่ีมีคุณภาพมากกวา่ราคา  

ซ่ึงการสาํรวจของ Fi Asia 2018  ท่ีไดก้ล่าวไวใ้น      เทรนดอ์าหาร 2018 พบวา่ร้อยละ 89 ของผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ืออาหาร

และเคร่ืองด่ืมท่ีดีต่อสุขภาพ ทาํใหอ้นาคตผลิตภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืมท่ีจะออกมาใหม่นั้น จะมุ่งไปยงัการนาํเสนอ

ส่วนผสมจากพืชพรรณธรรมชาติมาใช ้ เช่น โปรตีนจากพืช สีผสมอาหารพืช ผกัและผลไมท่ี้ใหท้ั้งสีสัน คุณค่าอาหารท่ีจะ

ช่วยดูแลสุขภาพ (ไทยรัฐออนไลน,์ 2560) จะเห็นไดว้า่ สุขภาพเป็นเร่ืองท่ีผูบ้ริโภคในปัจจุบนัใหค้วามสาํคญัมากข้ึน รู้จกั

ป้องกนัโรคภยัต่างๆมากข้ึน นอกจากการทานอาหารเสริมป้องกนัหรือบาํรุงร่างกายแลว้ ยงัตอ้งดูแลและใส่ใจในเร่ืองการ

ออกกาํลงักายควบคู่กนัดว้ย แต่ส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดของการป้องกนัโรคภยัต่างๆ ลว้นแต่มาจากการเลือกบริโภคอาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีดีต่อสุขภาพ ปราศจากสารพิษ สารปนเป้ือนต่างๆ รวมถึงการออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอ 
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รูปท่ี 1 : ตลาดอาหารและเคร่ืองด่ืมจากผลิตภณัฑอ์อร์แกนิคกาํลงัเติบโต 

 

 

 

 

 

 

     ท่ีมา :การวิเคราะห์โดย EIC จากขอ้มูลของ BCC Research, Ararmark Austra Marketing (scbeic, พริมา อคัรยทุธ, 2015) 

     ซ่ึงจากรูปภาพตวัอย่างการเติบโตของธุรกิจตลาดอาหารและเคร่ืองด่ืมจากผลิตภณัฑ์ออร์แกนิคท่ีมีการเติบโตอย่าง

ต่อเน่ืองเม่ือเทียบกบัปี 2013 จะเห็นไดว้่า กระแสเร่ืองสุขภาพมีเพ่ิมมากข้ึนทาํให้สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กบั

อาหารและเคร่ืองด่ืมสุขภาพได ้จึงทาํใหมี้ผูป้ระกอบการหลากหลายรายท่ีหนัมาสนใจในธุรกิจดา้นสุขภาพและทาํใหมี้การ

แข่งขนัท่ีรุนแรงอยา่งต่อเน่ืองผา่นกิจกรรมการส่ือสารทางการตลาดต่างๆหลากหลายรูปแบบ  

     ดงันั้นผูวิ้จยัเห็นวา่ การศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพของประชากรในเขตจงัหวดัชลบุรีสามารถเป็น

ประโยชนต่์อผูต้อ้งการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัธุรกิจดา้นอาหาร เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ หรือผูป้ระกอบการ เพ่ือเป็นแนวทางใน

การพฒันาและคิดกลยุทธ์ในการพฒันาสินคา้ อาหารเพ่ือสุขภาพ สามารถนาํไปปรับใช้และวางแผนการทาํธุรกิจให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

     ทฤษฏีของนักจิตวิทยาชาวอเมริกันท่ีเป็นท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลายมากท่ีสุดเก่ียวกับทฤษฏีแรงจูงใจของอบัราฮมั 

Maslow ในปี 1943  เป็นการศึกษาอนัดบัขั้นความตอ้งการของมนุษยจ์ากขั้นตํ่าไปขั้นสูง ซ่ึงพ้ืนฐานของความตอ้งการของ

มนุษยน์ั้น ตอ้งตอบสนองความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานเสียก่อนหรือเรียกวา่ความตอ้งการทางกายภาพ ท่ีเป็นปัจจยั4 ต่างๆ ทาํให้

มนุษย์มีความต้องการเพ่ิมข้ึนตามลาํดับความต้องการ ซ่ึงขั้นสูงสุดของมนุษย์ทุกคนนั้น เป็นความต้องการประสบ

ความสาํเร็จในชีวิตตามท่ีตนเองหวงัไว ้และในดา้นของพฤติกรรมการซ้ือ การท่ีผูบ้ริโภคมกัมีการซ้ือสินคา้ใดๆจะตอ้งมีเหตุ

และมีแรงจูงใจ ตอ้งคน้หาแรงจูงใจของลูกคา้และนาํส่ิงเหล่าน้ีในการรักษาความสัมพนัธ์ของลูกคา้ใหเ้ป็นระยะเวลานาน

เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผูซ้ื้อ เพ่ือผูป้ระกอบการสามารถเพ่ิมยอดขายโดยเสนอสินคา้และบริการให้กบัลูกคา้ท่ีมี

การนาํปัจจยัในเร่ืองแรงจูงใจเขา้ไปเก่ียวขอ้ง (แรงจูงใจในการซ้ือ, 2553) อีกแนวคิดเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือของฟิ

ลิปคอ็ทเลอร์ (Philip Kotler) ปรมาจารยด์า้นการตลาด ไดอ้ธิบายไวด้งัน้ี 
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1. การรับรู้ถึงความต้องการ คือ การท่ีบุคคลรับรู้ถึงความต้องการของตนเอง ซ่ึงเป็นส่ิงในการกระตุ้นให้เกิด

พฤติกรรมการซ้ือ 

2. การคน้ควา้หาขอ้มูล คือ ผูบ้ริโภคท่ีสนใจในผลิตภณัฑ์หรือการบริการจะพยายามหาขอ้มูล จากหนังสือพิมพ์ 

นิตยสาร ดูโทรทศัน ์ตวัแทนผูจ้ดัจาํหน่าย พนกังานขาย หรือคาํแนะนาํจากเพ่ือน ซ่ึงความตอ้งการท่ีถูกแรงขบัมาก

พอจะทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดการคน้ควา้หาขอ้มูลเพ่ิมเติมและถูกจดจาํ เพ่ือหาทางสนองความตอ้งการภายหลงั และเม่ือ

ความตอ้งการถูกกระตุน้หรือสะสมไวม้ากจะทาํใหเ้กิดพฤติกรรมความตั้งใจในการซ้ือ  

3. การประเมินผลทางเลือก ผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลท่ีเพียงพอในขั้นท่ี 2 แลว้ ผูบ้ริโภคจะเกิดความรู้ความเขา้ใจและ

ประเมินทางเลือกจากแหล่งขอ้มูลต่างๆท่ีไดรั้บ 

4. การตดัสินใจซ้ือ  หลงัจากท่ีไดท้าํการประเมินทางเลือกแลว้ ผูบ้ริโภคกจ็ะอยูใ่นขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงมี 

เกณฑก์ารตดัสินใจดา้นต่างๆ ดงัน้ี  

- ตรายี่หอ้ (Brand decision) 

- ร้านคา้ท่ีซ้ือ (Vendor decision) 

- ปริมาณท่ีซ้ือ (Quantity decision) 

- เวลาท่ีซ้ือ (Timing decision) 

- วิธีการชาํระเงิน (Payment-method decision)  

5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ หลงัจากเกิดการซ้ือและทดลองการใช้ผลิตภณัฑ์หรือการบริการแลว้ ผูบ้ริโภคจะได้

ประสบการณ์เก่ียวกบัความพึงพอใจหรืออาจไม่พึงพอใจในตวัสินคา้หรือบริการ (กลยทุธ์การตลาด,2555) 

     สรุปไดว้่า การสร้างแรงจูงใจเป็นส่ิงสาํคญัอย่างยิ่งท่ีนกัการตลาดตอ้งให้ความสําคญัทุกขั้นตอน เพ่ือตอบสนองความ

ตอ้งการและทาํใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือ ซ่ึงตอ้งมีการศึกษาและวางแผนของแต่ละขั้นตอนใหดี้ เพ่ือท่ีจะสร้างประสบการณ์

ท่ีดีใหก้บัผูบ้ริโภค 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

     ผูวิ้จยัทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการตอบแบบสอบถาม จาํนวนทั้งหมด 200 ชุด โดยทาํการเกบ็ขอ้มูลในพ้ืนท่ี ท่ีมีความ

น่าพบเจอกลุ่มคนห่วงใยและดูแลสุขภาพของตน เช่น สวนสาธารณะประจาํเขตต่างๆ สถานท่ีออกกาํลงักาย ฟิตเนส ร้านคา้

สุขภาพ สโมสรการกีฬา หา้งสรรพสินคา้     

     ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบการแบ่งกลุ่ม (Cluster Analysis) คือการแบ่งกลุ่มตามการปกครองของจงัหวดัชลบุรี ดงัน้ี ชลบุรี

ไดแ้บ่งเขตตามอาํเภอทั้งหมด 11 อาํเภอ  ไดแ้ก่  อาํเภอเมืองชลบุรี อาํเภอพนสันิคม อาํเภอบา้นบึง อาํเภอศรีราชา อาํเภอเกาะ

จนัทร์ อาํเภอบ่อทอง อาํเภอหนองใหญ่ อาํเภอบางละมุง อาํเภอสตัหีบ และอาํเภอเกาะสีชงั อาํเภอพานทอง และมี 92 ตาํบล 

โดยท่ีเมืองพทัยาเป็นการปกครองพิเศษโดยแยกการปกครองจากอาํเภอบางละมุง เน่ืองจากเป็นเมืองท่องเท่ียวระดบั

นานาชาติ ซ่ึงมีการเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว (อา้งอิงจากเขตการปกครองจงัหวดัชลบุรี,2560)  
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     เน่ืองจาก ขอ้จาํกดัของงบประมาณและเวลาในการเกบ็ขอ้มูล ผูวิ้จยัขอยกเวน้การเกบ็กลุ่มตวัอยา่งในอาํเภอเกาะสีชงั ซ่ึง

เป็นตาํบลท่าเทววงษ ์ 

     จากนั้นใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Random Sampling) โดยการจบัสลากเลือกเขตตาํบลต่างๆ ของแต่ละอาํเภอใน

จงัหวดัชลบุรี  ซ่ึงจะสุ่มตาํบลทั้งหมด 92 ตาํบล โดยจะได ้2-3 ตาํบลของแต่ละอาํเภอในการเกบ็แบบสอบถาม 

  

วธีิการศึกษา 

 

 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistic) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา โดยการคาํนวณทางสถิติความถ่ี และการหาค่าร้อยละในการนาํเสนอขอ้มูล

พ้ืนฐาน มีรายละเอียดดงัน้ี ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ ประกอบไปดว้ยขอ้มูลทัว่ไป นาํเสนอเป็นค่าร้อยละ(Percentage) 

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพ ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงลกัษณะ(Categorical) ดงันั้น การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติท่ีใชคื้อ 

ค่าจาํนวนและค่าร้อยละ  ตัวแปรด้านแรงจูงใจ ไดแ้ก่ แรงจูงใจดา้นความตอ้งการทางกายภาพ แรงจูงใจดา้นความตอ้งการ

ความปลอดภยั แรงจูงใจดา้นความตอ้งการทางสังคม แรงจูงใจดา้นความตอ้งการการยอมรับนบัถือ แรงจูงใจดา้นความ

ตอ้งการเติมความสมบูรณ์ในชีวิต เป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ (Continuous) เป็นมาตราวดัแบบอนัตรภาค (Interval Scale) ใช้

แบบสอบถามแบบ Likert Scale  ดงันั้นจะวิเคราะห์จาก ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตัวแปรด้านการตัดสินใจซ้ือ 

ไดแ้ก่ การซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพ เป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ (Continuous) เป็นมาตราวดัแบบอนัตรภาค (Interval Scale) ใช้

แบบสอบถามแบบ Likert Scale  ดงันั้นจะวิเคราะห์จาก ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน (Inferential 

Statistic) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยดูความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการซ้ืออาหารสุขภาพและการตดัสินใจซ้ืออาหาร

เพ่ือสุขภาพ แสดงขอ้มูลเชิงปริมาณ (Continuous)  โดยใชเ้คร่ืองมือสถิติ Multiple Regression 

 

ผลการศึกษา 

 

ด้านประชากรศาสตร์ : กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 20-29 ปี มีระดบั

การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัหรืออาชีพอิสระ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ประมาณ 20,000-30,000 บาท  

ด้านระดบัแรงจูงใจที่มผีลต่อการซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพ แบ่งออกเป็น 5 ดา้นแรงจูงใจขั้นพ้ืนฐาน (Maslow’s) ดงัน้ี 

1. แรงจูงใจความต้องการด้านกายภาพ : คนส่วนใหญ่ให้ความสําคญักับอาหารท่ีปลอดสารพิษ มีค่าเฉล่ีย 4.33 

รองลงมาพบวา่ ตอ้งการทานอาหารท่ีครบ 5 หมู่ 

2. แรงจูงใจความตอ้งการดา้นความปลอดภยั : คนส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัอาหารท่ีมีประโยชน์เพราะตอ้งการ

ปราศจากโรคต่างๆมีค่าเฉล่ีย 4.40 
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3. แรงจูงใจความตอ้งการดา้นสังคม : คนส่วนใหญ่เห็นดว้ยอย่างยิ่งกบักระแสอาหารเพ่ือสุขภาพท่ีนิยมตอนน้ีทาํให้

อยากลองเร่ิมดูแลสุขภาพตวัเองมากข้ึน มีค่าเฉล่ีย 3.86 

4. แรงจูงใจความต้องการดา้นการยอมรับนับถือ : คนส่วนใหญ่มองว่า ปัจจุบนัคนชอบมองรูปลกัษณ์ภายนอก

มากกวา่จึงทาํใหเ้ลือกการดูแลตนเองมากข้ึน มีค่าเฉล่ีย 3.79 

5. แรงจูงใจความตอ้งการความสมบูรณ์แบบในชีวิต : คนส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัทั้งสองขอ้ สุขภาพท่ีดีปราศจาก

โรคเป็นแรงจูงใจท่ีทาํใหต้ดัสินใจเลือกบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพและตอ้งการความสมบูรณ์แบบในชีวิต เช่นการมี

รูปร่างและสุขภาพท่ีดี มีค่าเฉล่ียท่ี 4.37 

 

ด้านพฤตกิรรมการซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ด้าน  

1. ดา้นการซ้ือสินคา้ท่ีซ้ือ/ซ้ืออะไร : ประชากรส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซ้ืออาหารสุขภาพประเภทขนม

ปังท่ีไร้แป้ง ไร้สารปนเป้ือนต่างๆ รองลงมา คือซ้ืออาหารสาํเร็จรูปประเภทอาหารท่ีจาํกดัค่าแคลอร่ี และซ้ือ

อาหารประเภทซีเรียล กลาโน่-ล่านอ้ยท่ีสุด 

2. ดา้นการซ้ือสถานท่ีท่ีซ้ือ/ซ้ือท่ีไหน : ประชากรส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซ้ืออาหารสุขภาพท่ีหา้งซุปเปอร์มาร์

เกต็ รองลงมาคือซ้ือจากร้านคา้ท่ีมีช่ือเสียง และซ้ืออาหารสุขภาพท่ีขายออนไลนน์อ้ยท่ีสุด 

3. ดา้นการซ้ือโอกาสในการซ้ือ/ซ้ือเม่ือไหร่ : ประชากรส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซ้ืออาหารสุขภาพก็ต่อเมืออยู่

ในช่วงควบคุมนํ้ าหนกั รองลงมาซ้ืออาหารสุขภาพช่วงท่ีมีโปรโมชัน่จากทางร้านเช่น ราคาพิเศษ ลดราคา 

หรือส่งฟรีเท่านั้น และซ้ืออาหารสุขภาพเม่ือช่วงเทศกาลสาํคญั เช่น ช่วงกินเจ จะนอ้ยท่ีสุด 

4. ดา้นความถ่ีในการซ้ือ/ซ้ือบ่อยแค่ไหน : ประชากรส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซ้ืออาหารสุขภาพอย่างน้อย

อาทิตยล์ะคร้ัง รองลงมาซ้ืออาหารสุขภาพเป็นประจาํทุกวนั และซ้ืออาหารสุขภาพอย่างนอ้ยเดือนละคร้ังจะ

นอ้ยท่ีสุด 

 

ผลการศึกษา 

     ผลท่ีไดจ้ากความสัมพนัธ์ในการพยากรณ์สมการเส้นตรง พบว่า แรงจูงใจในดา้นกายภาพมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือใน

ดา้นสินคา้ท่ีซ้ือ/ซ้ืออะไร ของประชากรในเขตจงัหวดัชลบุรี อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 เน่ืองจากมนุษยท์าํทุกวิถีทาง

เพ่ือขจดัความตอ้งการขั้นตํ่า เช่น เม่ือหิวก็ตอ้งหาอาหารมาเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตน เพ่ือท่ีจะขจดัความหิวนั้น

และตอ้งการอาหารท่ีปลอดภยัและปลอดสารพิษ มีประโยชนต่์อร่างกาย นัน่หมายความวา่ มนุษยใ์หค้วามใส่ใจกบัเร่ืองของ

สุขภาพสูงสุดในการเลือกบริโภคอาหารท่ีปลอดสารพิษหลีกเล่ียงอันตราย  แรงจูงใจในด้านการยอมรับนับถือมี

ความสัมพนัธ์กบัของพฤติกรรมการซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพของประชากรในเขตจงัหวดัชลบุรี เพราะกระแสของสังคม

ปัจจุบนัคนใหค้วามสนใจภาพลกัษณ์ภายนอกมากกว่า จึงทาํใหค้นส่วนใหญ่หนัมาดูแลสุขภาพตนเองมากข้ึน เพ่ือตอ้งการ

เป็นท่ียอมรับในกลุ่มเพ่ือนและบุคคลรอบขา้ง ดูดีในสายตาคนอ่ืน และสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัอาหารเพ่ือ

สุขภาพเพราะจะทาํใหดู้เป็นคนรอบรู้เก่ียวกบัอาหารสุขภาพ ซ่ึงเห็นไดว้่า บุคคลรอบขา้งยงัมีส่วนในแรงขบัเคล่ือนใหเ้กิด
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พฤติกรรมการซ้ือดว้ย และแรงจูงใจความตอ้งการของมาสโลวข์ั้นสูงสุดนั้น แรงจูงใจดา้นการเติมความสมบูรณ์ในชีวิต มี

ผลต่อการซ้ือดา้นประเภทสินคา้ท่ีซ้ือและดา้นความถ่ีในการซ้ือ/ซ้ือบ่อยแค่ไหน ซ่ึงขั้นน้ีเป็นขั้นสุดทา้ยของมาสโลว ์เป็น

ขั้นสูงสุดท่ีจะตอบเป้าหมายของตนเองในเร่ืองของการเลือกซ้ืออาหารสุขภาพ ความปรารถนาใหต้นมีความสมบูรณ์แบบ 

ซ่ึงจะรวมถึงสุขภาพท่ีดีปราศจากโรค การภูมิใจในตนเองและการมีอายุยืน หรือรวมถึงอยากมีรูปร่างท่ีดี หุ่นดี สมสัดส่วน 

ซ่ึงเป็นความปรารถนาขั้นสูงสุดของตน จึงมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพดว้ย 

ผลการอภิปราย 

แรงจูงใจในดา้นกายภาพมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือในดา้นสินคา้ท่ีซ้ือ/ซ้ืออะไร ของประชากรในเขตจงัหวดัชลบุรี 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 เน่ืองจากมนุษยท์าํทุกวิถีทางเพ่ือขจดัความตอ้งการขั้นตํ่า เช่น เม่ือหิวกต็อ้งหาอาหารมาเพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการของตน เพ่ือท่ีจะขจดัความหิวนั้นและตอ้งการอาหารท่ีปลอดภยัและปลอดสารพิษ มีประโยชน์ต่อ

ร่างกาย นั่นหมายความว่า มนุษย์ให้ความใส่ใจกับเร่ืองของสุขภาพสูงสุดในการเลือกบริโภคอาหารท่ีปลอดสารพิษ

หลีกเล่ียงอนัตรายซ่ึงจะสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสายช่อ องัศุพานิช (2559) ไดศึ้กษาองคป์ระกอบแรงจูงใจในการซื้อสินค้า

เกษตรอินทรีย์ของผูบ้ริโภควยัทาํงานอาํเภอเมืองสงขลา ซ่ึงผลการวิจยั ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด คือการ

ป้องกนัโรคและหลีกเล่ียงอนัตราย มีความถ่ีอยูใ่นระดบัสาํคญัมาก คือ การใส่ใจสุขภาพ ประโยชนข์องผลิตภณัฑ ์

แรงจูงใจในดา้นการยอมรับนบัถือมีความสัมพนัธ์กบัดา้นโอกาสท่ีซ้ือ/ซ้ือเม่ือไหร่ของพฤติกรรมการซ้ือ ซ่ึงจะ

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิเศษ เชวงกฤตยานนท ์(2558) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัแรงจูงใจและปัจจยัในการเลือกซ้ือจกัรยานเพ่ือ

เดินทางของวยัรุ่นและวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัในตราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงและน่าเช่ือถือมีผลต่อ

การเลือกซ้ือจกัรยานเพ่ือเดินทางของวยัรุ่นและวยัทาํงาน ซ่ึงอยู่ในระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05  นัน่หมายความว่าตราสินคา้ท่ีมี

ช่ือเสียงจะสามารถทาํใหผู้บ้ริโภคมีภาพลกัษณ์ท่ีดีในสายตาคนรอบขา้ง แสดงถึงการมีรสนิยม จะเห็นไดว้่าผลรับท่ีไดน้ั้น

สอดคลอ้งกับแรงจูงใจด้านการยอมรับนับถือท่ีมีผลต่อการซ้ือ นอกจากกระแสของสังคมปัจจุบันคนให้ความสนใจ

ภาพลกัษณ์ภายนอกมากกว่า จึงทาํให้คนส่วนใหญ่หันมาดูแลสุขภาพตนเองมากข้ึน  บุคคลรอบขา้งยงัมีส่วนในแรง

ขบัเคล่ือนใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือดว้ย 

แรงจูงใจความตอ้งการของมาสโลวข์ั้นสูงสุดนั้น ก็มีผลกบัความตอ้งการของคนในปัจจุบนั คือ แรงจูงใจดา้นการ

เติมความสมบูรณ์ในชีวิต มีผลต่อการซ้ือดา้นความถ่ีในการซ้ือ/ซ้ือบ่อยแค่ไหน ซ่ึงขั้นน้ีเป็นขั้นสุดทา้ยของมาสโลว ์เป็นขั้น

สูงสุดท่ีจะตอบเป้าหมายของตนเองในเร่ืองของการเลือกซ้ืออาหารสุขภาพ ความปรารถนาใหต้นมีความสมบูรณ์แบบ ซ่ึงจะ

รวมถึงสุขภาพท่ีดีปราศจากโรค การภูมิใจในตนเองและการมีอายยุืน หรือรวมถึงอยากมีรูปร่างท่ีดี หุ่นดี สมสดัส่วน ซ่ึงเป็น

ความปรารถนาขั้นสูงสุดของตน จึงมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพดว้ย คนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซ้ืออยา่ง

นอ้ยเดือนละคร้ัง จะสอดคลอ้งกบังานวิจยัของญฐักฤตา นนัทะสิน ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคและ

ความภกัดีต่ออาหารเพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (2558) โดยให้ความหมายของความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนั 
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ข้อเสนอแนะ 

 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลของตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการซ้ือ แสดงให้เห็นว่า แรงจูงใจดา้นกายภาพ ดา้นการ

ยอมรับนบัถือ และดา้นการเติมความสมบูรณ์ในชีวิต ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพของประชากรในเขต

จงัหวดัชลบุรี ทาํให้ผูป้ระกอบการตอ้งให้ความสําคญัในดา้นการมอบความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของสุขภาพ ใส่ใจทุก

รายละเอียดของสุขภาพตั้งแต่ขั้นตอนแรก เพ่ือทาํใหผู้บ้ริโภคมีความรู้ความเขา้ใจ เช่ือถือในผลิตภณัฑ ์ทาํใหเ้ป็นท่ีนิยม และ

พฒันาช่องทางการใหข้อ้มูลต่างๆ เพ่ือผูบ้ริโภคจะไดเ้ขา้ถึงสินคา้ไดต้รงตามความตอ้งการมากท่ีสุด คิดคน้หรือพฒันาส่ิง

ใหม่ๆ อีกทั้งใชแ้รงจูงใจจากผูมี้อิทธิพลทางสงัคมออนไลน ์ดาราหรือรูปลกัษณ์ของสินคา้  เป็นตน้ เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือ

และกระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือตามความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงปัจจยัหลกัดา้นความตอ้งการการยอมรับ

นับถือ ส่งผลต่อการซ้ือสูงสุด รองลงมาเป็นด้านกายภาพและการเติมความสมบูรณ์ในชีวิต จะแสดงให้เห็นว่า 

บุคคลภายนอกมีอิทธิพลมาก ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการการยกย่องชมเฉยจากบุคคลอ่ืนสูงสุด นอกจากมีความตอ้งการขั้น

พ้ืนฐานโดยการคดัสรรส่ิงท่ีบริโภค ความตอ้งการบริโภคอาหารหลกั ความสะอาด ปลอดภยั และดีต่อสุขภาพแลว้ ในเร่ือง

ของภาพลกัษณ์ ตอ้งการเป็นท่ียอมรับ ดูดีในสายตาคนอ่ืน และสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัอาหารสุขภาพกบั

ผูอ่ื้นได ้จึงทาํใหค้นเกิดพฤติกรรมการซ้ือ ถา้สินคา้หรือผลิตภณัฑเ์ป็นท่ีรู้จกั จะสามารถมีอิทธิพลกบัผูบ้ริโภคทาํใหเ้กิดการ

จูงใจได ้ ซ่ึงจะตอบโจทยก์บัการสร้างผลิตภณัฑอ์าหารท่ีเหมาะกบัคนรักสุขภาพ และยงัส่งผลต่อความตอ้งการขั้นสูงสุดท่ี

ทุกคนปรารถนาท่ีจะมีรูปร่างและสุขภาพท่ีดี ในดา้นของนกัการตลาดสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับใชใ้นการสร้างกลยทุธ์

และวางแผลการตลาด เพ่ือก่อใหเ้กิดการยอมรับท่ีดีและตรงตามกลุ่มเป้าหมายของบริษทัตั้งไว ้เช่น ดา้นความถ่ีในการซ้ือท่ี

มีผลต่อการเติมความสมบูรณ์ในชีวิต ซ่ึงคนส่วนใหญ่มีความปรารถนาท่ีจะมีสุขภาพท่ีมีปราศจากโรคภยัสุขภาพดีและการมี

รูปร่างท่ีดี อาจจะนาํมาสร้างกลยุทธ์ในเร่ืองของการสร้างคุณค่าของสินคา้หรือผลิตภณัฑ ์มีคาแรคเตอร์ท่ีโดดเด่น หรือมี

เอกลกัษณ์เฉพาะของสินคา้  กส็ามารถทาํใหผู้บ้ริโภคจดจาํสินคา้ง่ายข้ึน ซ่ึงจะนาํไปสู่พฤติกรรมการซ้ือบ่อยมากข้ึน 

ผลการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการซ้ืออาหารสุขภาพของประชากรในเขตจงัหวดัชลบุรีในคร้ังน้ีซ่ึงเลือกใช้

ทฤษฏีแรงจูงใจความตอ้งการพ้ืนฐานของมนุษยข์องมาสโลว ์มีทั้งหมด 5 ขั้นความตอ้งการ สําหรับผูท่ี้ตอ้งการศึกษา

เพ่ิมเติมเก่ียวกบัแรงจูงใจท่ีทาํใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือนั้น สามารถศึกษาคน้ควา้นาํทฤษฏีของผูคิ้ดคน้ดา้นอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ 

มาปรับใช ้และเพ่ิมตวัแปรท่ีศึกษาท่ีน่าสนใจในดา้นอ่ืนๆ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีละเอียดมากข้ึน การศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลต่อ

การซ้ืออาหารสุขภาพของประชาชนในเขตจงัหวดัชลบุรี ไม่ไดเ้จาะจงแนวทางการเลือกอาหารสุขภาพท่ีชดัเจนมากนกั ผูท่ี้

ตอ้งการศึกษาเพ่ิมเติม อาจทาํการระบุใหช้ดัเจนว่า ตอ้งการอาหารประเภทอะไร และศึกษาใหต้รงกบัผูบ้ริโภคประเภทนั้น 

เพ่ือจะไดผ้ลท่ีมีความชดัเจนและสามารถไปปรับใชธุ้รกิจได ้ผูวิ้จยัไดศึ้กษาภาพรวมของกลุ่มช่วงอายุตั้งแต่วยัรุ่นจนถึงวยั

ชรา เพราะฉะนั้นอาจจะไดค้าํตอบท่ีกวา้งและไม่ตรงตามความตอ้งการของการสร้างสินคา้หรือผลิตภณัฑ ์ผูท่ี้ตอ้งการศึกษา

เพ่ิมเติมอาจทาํการวิจยัโดยศึกษาระบุกลุ่มลูกคา้เป้าหมายใหช้ดัเจน เพ่ือมาปรับใชก้บัธุรกิจหรือเป็นประโยชน์ต่องานวิจยั

อ่ืนๆไดเ้พ่ิมมากข้ึน 
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ภาคผนวก 

     ตาราง Coefficient (การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์โดยใช้ Multiple Regression Analysis) 

Coefficients 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std.Error Beta 

1 

(Constant) .1.423 .462  3.079 .002 

ดา้นกายภาพ -.221 .128 -.134 -1.720 .087 

ดา้นความปลอดภยั .079 .125 .052 .631 .529 

ดา้นสงัคม .132 .095 .115 1.380 .169 

ดา้นการยอมรับนบัถือ .425 .072 .481 5.878 .000 

ดา้นการความสมบูรณ์ใน

ชีวิต 

.161 .097 .110 1.652 .100 

a. Dependent Variable: ดา้นการซ้ือ (ซ้ือเม่ือไหร่) 

 

สรุปการวิเคราะห์การพยากรณ์แรงจูงใจ ท่ีใชใ้นการพยากรณ์พฤติกรรมการซ้ือดา้นช่วงเวลาในการซ้ือ/ซ้ือเม่ือไหร่ 

Multiple Regression Analysis สมการถดถอยท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ คือ 

- ดา้นการยอมรับนบัถือ ค่า Beta เท่ากบั 0.481 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 

สมการถดถอยแรงจูงใจ ท่ีใชใ้นการพยากรณ์พฤติกรรมการซ้ือดา้นช่วงเวลาท่ีซ้ือ/ซ้ือเม่ือไหร่ (สมการเสน้ตรง) เขียนได้

ดงัน้ี 

Y’ = 1.423 + -0.221X1 + 0.079X2 + 0.132X3 + 0.425X4 + 0.161X5    

 

โดยท่ี Y’ = การซ้ืออาหารสุขภาพ 

X1 = ดา้นกายภาพ 

X2 = ดา้นความปลอดภยั 

X3 = ดา้นสงัคม 

X4 = ดา้นการยอมรับนบัถือ 

X5 = ดา้นการเติมความสมบูรณ์ในชีวิต 
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บทคดัย่อ 

 

     การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม

ธนาคารพาณิชยโ์ดยตวัแปรท่ีนาํมาศึกษา ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ, อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายใหญ่ชั้น

ดี, อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ, อตัราการว่างงาน, ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศ, อตัราเงินปัน

ผลตอบแทน และดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ ข้อมูลท่ีใช้ในการค้นควา้อิสระจะใช้ข้อมูลเป็นแบบทุติยภูมิ 

(Secondary Data) โดยใชข้อ้มูลตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 - 2561 มีการรวมรวบขอ้มูลเป็นแบบรายไตรมาส รวมทั้งส้ิน 40 

ไตรมาสโดยการใชวิ้ธีสมการถดถอยแบบพหุคูณ เป็นเคร่ืองมือช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูล ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ย

ท่ีสุด (OLS) โดยใชจ้าํลองท่ีเรียกวา่ Panel Random Regression Analysis ในการศึกษาคร้ังน้ี 

     ผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ 99% และ 95% ตามลาํดบัไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศ และดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ ท่ี

มีความสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยซ่ึ์งนกัลงทุนสามารถนาํขอ้มูลท่ีได้

จากการศึกษาคร้ังน้ีไปใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจ หรือวางแผนการลงทุน สาํหรับเพ่ิมผลตอบแทนหรือเกง็กาํไร

ใหก้บัตนเองได ้
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ABSTRACT 

 

     This research studies the economic factors affecting the stock price of the bank sector. The economic factors 

used in this research are Gross Domestic Product, Minimum Loan Rate, Foreign Exchange Rate of THB:USD, 

Unemployment rate, Consumer Price Index, Dividend Yield and Business Sentiment Index. This research uses 

secondary data 40 quarter from January 2009 to December 2018. Multiple Regression Analysiswith ordinary least 

squares (OLS) is used to analyze data with Panel Random Effect Model. 

     The results indicates that, Consumer Price Index and Business Sentiment Index are positively affect the stock 

price of the bank sector at the significant level of  99% and 95% . Investors can use this information as a guide to 

make decisions or investment planning the increase return for investment or speculate. 

Key Words : Gross Domestic Product, Minimum Loan Rate, USD, Unemployment rate, Consumer Price Index, 

Dividend Yield, Business Sentiment Index, The bank sector  
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บทนํา 

 

     ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยถือเป็นศูนยก์ลางของการระดมเงินลงทุนท่ีสาํคญัของกิจการท่ีตอ้งการเงินทุน

มาขยายในกิจการเน่ืองจากสามารถระดมเงินทุนไดใ้นปริมาณมากและรวดเร็ว และเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีสําคญัของ

ระบบเศรษฐกิจดงันั้น การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยจึ์งเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของการลงทุนเพราะถือว่ามีอตัรา

ผลตอบแทนท่ีสูงกวา่เม่ือมีการเทียบการกบัลงทุนประเภทอ่ืนๆ โดยหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยถื์อวา่เป็นกลุ่มท่ี

ไดรั้บความสนใจจากนกัลงทุนเน่ืองจากทุกองค์กรจาํเป็นท่ีจะตอ้งอาศยัเงินทุนจากสถาบนัการเงิน เพ่ือนาํเงินมา

ลงทุนในภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นองคก์รขนาดใหญ่หรือเลก็ก็ย่อมตอ้งอาศยัเงินทุนเพ่ือมาหมุนเวียนภายในธุรกิจรวม

ไปถึงในส่วนของภาครัฐดว้ย ก็เพ่ือท่ีจะใหธุ้รกิจนั้นสามารถขยายตวัต่อไปอีกไดซ่ึ้งถือว่าธนาคารพาณิชยเ์ป็นกลุ่ม

ธุรกิจหลกัท่ีเป็นตวักลางท่ีสาํคญัในการระดมเงินทุนใหแ้ก่ภาคเศรษฐกิจต่างๆ ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัในการพฒันาและ

ขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศ เน่ืองจากธุรกรรมทางการเงินท่ีดาํเนินการโดยธนาคารพาณิชยน์ั้น มีส่วนท่ีทาํให้

เศรษฐกิจมีการเจริญเติบโต เช่น การปล่อยเงินกูร้ะหวา่งธนาคารพาณิชยก์บัภาคเอกชน หรือระหวา่งธนาคารพาณิชย์

กบัภาครัฐ หรือระหวา่งธนาคารพาณิชยก์บับุคคลทัว่ไป รวมไปถึงการทาํธุรกรรมอ่ืนๆ จึงเป็นผลท่ีทาํใหมี้การลงทุน

เพ่ิมมากข้ึน การจา้งงานภายในประเทศกเ็พ่ิมมากข้ึนตามมา ประชาชนจึงมีรายไดท่ี้ดีข้ึน ทาํใหชี้วิตความเป็นอยู่ของ

ประชาชนโดยรวมจึงดีข้ึนตามเศรษฐกิจท่ีเจริญเติบโตดังนั้น นักลงทุนจึงต้องรู้ถึงปัจจยัท่ีเป็นตัวกาํหนดราคา

หลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนมีความตอ้งการท่ีจะเขา้ไปลงทุน หรือปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคาของหลกัทรัพยท์ั้งน้ีหาก

ทราบว่ามีปัจจยัใดบา้งท่ีมีอิทธิพลกบัการเปล่ียนแปลงของราคาของหลกัทรัพย ์และเพ่ือให้นกัลงทุนไดท้ราบถึง

ปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนแลว้มีผลต่อการลงทุนนั้น ก็จะสามารถเป็นแนวทางในการกาํหนดกลยุทธ์การลงทุนให้

เหมาะสมได ้และเป็นแนวทางในการพิจารณาการตดัสินใจในการลงทุนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือวิเคราะห์

หลกัทรัพยห์รือกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์น่าลงทุน ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามช่วงของเวลา 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

     การศึกษาคร้ังน้ีไดศึ้กษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชย์

โดยไดน้าํงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาอา้งอิงเพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูล หรือเป็นแนวทางสาํหรับการศึกษาขอ้มูลในคร้ังน้ี โดย  

     สุวพิชญ ์บรรลือฤทธ์ิ.2554 ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบวา่ อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายใหญ่ชั้นดี (Minimum Loan Rate) อตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศ (Consumer Price Index) ไม่มี

ความสมัพนัธ์กนักบัราคาปิดของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์ 
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     อธิพชัร์ โรจนวฒิุฐิติคุณ.2554 ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบวา่ เงินปันผลเฉล่ีย (DIV) และผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติท่ีแทจ้ริง มี

ความสมัพนัธ์ทิศทางเดียวกบัราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งมี

นยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิเท่ากบั 0.337 และ 5.022 ตามลาํดบั ซ่ึงไดท้าํการ

พิจารณาจากค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยของการพยากรณ์ท่ีได ้พบเพียง 1 ตวัแปรเท่านั้น คือ Real GDP ท่ีมีสามารถ

พยากรณ์ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยท่ี์อยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 

0.05  

      นนัทกา แซ่เอง.2559 ไดท้าํการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรม

ธุรกิจการเงิน พบวา่ มีเพียงตวัแปรเดียว นัน่คือ ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product) ท่ีส่งผล

ทิศทางเดียวกบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน ส่วนอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์

สหรัฐ (Exchange Rate) และดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศ (Consumer Price Index) ส่งผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินในทิศทางตรงกนัขา้ม 

     จนัทร์ดี เก่งระดมกิจ.2547 ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร

ในช่วงเวลา พ.ศ.2537 – 2546 ไดพ้บวา่ พบวา่ดชันีการลงทุนภาคเอกชน และปริมาณเงินท่ีแทจ้ริง มีความสมัพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 99 และ 95 ตามลาํดบั 

     โดยไดน้าํแนวคิดและทฤษฎีมาท่ีเก่ียวขอ้งมาใชเ้พ่ือเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ขอ้มูลในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แนวคิด

ของสาํนกัเคนส์ (Keynesian) ซ่ึงไดก้ล่าววา่ ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนในระบบเศรษฐกิจเป็นระดบัท่ีไม่ไดม้าจากการจา้งงาน

เตม็ท่ี จึงเกิดการวา่งงานข้ึน ระดบัราคาและค่าจา้งปรับตวัอยา่เสรีไม่ได ้จึงทาํใหสิ้นคา้ท่ีถูกผลิตออกมาในระบบ

เศรษฐกิจเกิดการขายไม่หมด ในส่วนของการนาํฤษฎีอตัราดอกเบ้ียคลาสสิก (Classical Theory) มาใชใ้นการศึกษา

คร้ังน้ี ไดก้ล่าววา่ ตามแนวคิดของคลาสสิกถูกกาํหนดโดยอุปสงค ์(Demand) และอุปทาน (Supply) ของเงินทุน โดย

อุปสงคข์องเงินทุน คือ ความตอ้งการลงทุนของภาคธุรกิจ ซ่ึงมีความสมัพนัธ์แบบผกผนักบัอตัราดอกเบ้ีย กล่าวคือ 

เม่ืออตัราดอกเบ้ียสูงข้ึนปริมาณความตอ้งการลงทุนก็จะลดลง และเม่ืออตัราดอกเบ้ียลดลงความตอ้งการลงทุนกจ็ะ

เพ่ิมข้ึน  และในการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่มีรายงานการวิจยัอา้งอิงท่ีมีผลการศึกษาสอดคลอ้งกนัในบางตวัแปร เน่ืองจาก

ขอ้มูลท่ีไดท้าํการศึกษานั้นอยูใ่นช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั รวมไปถึงวิธีการเกบ็รวมรวมขอ้มูลท่ีแตกต่างกนัของแต่ละ

งานวิจยัท่ีไดท้าํการศึกษา จึงอาจทาํใหข้อ้มูลเกิดความคลาดเคล่ือนได ้หรือผลการวิเคราะห์ท่ีไดจ้ากการศึกษาไม่

ตรงกนั สุวพิชญ ์บรรลือฤทธ์ิ.2554 ไดใ้หเ้หตุผลไวว้า่ ในช่วงท่ีศึกษาประเทศไทยอยูใ่นช่วงท่ีประสบกบัภาวะ

เศรษฐกิจและการเงิน อุทกภยัท่ีเกิดข้ึนภายในประเทศ และรวมไปถึงผลกระทบของภยัพิบติัท่ีเกิดในประเทศญ่ีปุ่น ท่ี

ส่งผลใหส้ถาบนัการเงินหลายๆแห่งตอ้งปิดดาํเนินการ รวมไปถึงวิกฤตการณ์ดงักล่าวส่งผลถึงภาวะการซ้ือ-ขาย

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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วธีิการศึกษา 

 

การศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์โดยใชก้ารเกบ็ขอ้มูลในรูปแบบ

ทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นแบบรายไตรมาส เร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ.2552- 2561 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 40 ไตรมาส โดย

ใชเ้คร่ืองมือในการหาดว้ยวิธีสมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษา คือ ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยท์ั้งหมด 9 ธนาคารโดยใชร้าคาปิด (Closed price) ณ 

วนัส้ินสุดการซ้ือขายของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยร์ายไตรมาส ท่ีมีขอ้มูลครบถว้นในช่วงเวลาท่ีเลือกมา

ทาํการศึกษา ไดแ้ก่ 

1. ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)  

2. ธนาคาร ซีไอเอม็บี (ไทย) จาํกดั (มหาชน)  

3. ธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

4. ธนาคาร กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

5. ธนาคาร เกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 

6. ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

7. ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

8. บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

9. ธนาคาร ทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

     โดยตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีจะใชปั้จจยัทางเศรษฐกิจท่ีคาดวา่จะมีผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร

พาณิชยใ์นเชิงบวก ไดแ้ก่  

1. ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product) (+) 

2. อตัราการวา่งงาน(Unemployment rate)   (+) 

3. ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศ (Consumer Price Index)  (+) 

4. อตัราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield)   (+) 

5. ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (Business Sentiment Index) (+) 

และปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีคาดวา่จะมีผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นเชิงลบ ไดแ้ก่  

6 อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายใหญ่ชั้นดี(Minimum Loan Rate)  (-) 

7 อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ(USD)  (-) 

     และมีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลสาํหรับใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีแหล่งขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี ธนาคารแห่งประเทศไทย

(www.bot.or.th) ขอ้มูลจากเวป็ไซดก์ระทรวงพาณิชย ์(www.moc.go.th) และเวบ็ไซดท่ี์เก่ียวขอ้ง รวมไปถึงขอ้มูล

ผลงานท่ีเก่ียวขอ้ง เอกสารทางวิชาการอ่ืนๆ สาํหรับใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลและประกอบการคน้ควา้อิสระ เพ่ือศึกษาถึง
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ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์

 

ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

     จากผลการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยไ์ดน้าํตวัแปรทั้ง 6 ตวัแปร มา

สร้างเป็นสมการถดถอยในรูปแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  โดยการใชส้ถิติทดสอบดว้ยวิธีการ

วิเคราะห์ขอ้มูลแบบ Panel Random Effect Model ท่ีสามารถทาํการทดสอบโดยใชค่้า Hausman test statistic และใน

ระหวา่งการทดสอบปัญหาเร่ือง Multicollinearity โดยการใช ้Correlation Matrix พบวา่มีตวัแปรอิสระจาํนวน 2 ตวั

แปรท่ีมีความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั นัน่คือ  GDP และ CPI ตาม Table 3  ดงันั้น จึงไดท้าํการทดสอบค่า Variance 

Inflation Factors (VIF) เพ่ือตดัตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ระหว่างกนัออกไป โดยในการทดสอบไดต้ดัตวัแปรออกไป 

1 ตวัแปร คือ ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product) เน่ืองจากค่า มีค่า VIF มากท่ีสุด จึงทาํให้

เหลือตวัแปรอิสระท่ีนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยกนั 6 ตวัแปร และจากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดส้ามารถ

อธิบายปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์และสร้างรูปแบบสมการได ้ดงัน้ี 

BANK = ∱ (𝐷𝐷𝐷𝐷,𝑈𝑈𝑈𝑈𝐷𝐷,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀,𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑀𝑀,𝐵𝐵𝑈𝑈𝐶𝐶) 

โดยสามารถนาํมาสร้างเป็นแบบจาํลองสาํหรับการศึกษาได ้ดงัน้ี  

BANK =      a + b1 DV + b2 USD + b3 CPI + b4 MLR + b5 UNEM + b6 BSI 

หากนาํผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดม้าแทนค่าลงในสมการถดถอยจะไดผ้ลลพัธ์ ดงัน้ี 

  coefficient std. error z p-value 

const -257.472 56.8218 -4.531 5.86E-06*** 

DV -1.0563 1.11939 -0.9436 0.3454 

USD -0.538534 0.78121 -0.6894 0.4906 

CPI 2.75123 0.2644 10.41 2.34E-25*** 

MLR 2.87575 3.84338 0.7482 0.4543 

UNEM 2.2444 5.13212 0.4373 0.6619 

BSI 1.17211 0.4414 2.655 0.0079** 

 

BANK =      -257.472 - 1.0563DV - 0.538534USD + 2.75123CPI + 2.87575MLR 

+ 2.2444UNEM + 1.17211BSI 
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     จากสมการสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลไดโ้ดยพบวา่ ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศ (Consumer Price Index) และ

ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (Business Sentiment Index) มีความสมัพนัธ์ต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์ท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ 99% และ95% ตามลาํดบั โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ เท่ากบั 2.75123 และ 1.17211 ตามลาํดบั ซ่ึงมี

หมายความวา่ เม่ือดชันีราคาผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย  มีผลทาํใหร้าคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย์

เปล่ียนแปลงไป 2.75123 หน่วยในทิศทางเดียวกนั และเม่ือดชันีความเช่ือมัน่ภาคธุรกิจเปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย มี

ผลทาํใหร้าคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยเ์ปล่ียนแปลงไป 1.17211 หน่วยในทิศทางเดียวกนักบัราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มธนาคารพาณิชย ์โดยผลการวิเคราะห์ขอ้มูลนั้นเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวใ้นทิศทางเดียวกนักบัราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์ส่วนปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีพบวา่ไม่มีผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์

ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product) ดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายใหญ่ชั้นดี (Minimum Loan 

Rate) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) อตัราการวา่งงาน (Unemployment rate) และอตัราเงิน

ปันผลตอบแทน (Dividend Yield)  

 

สรุปผลการศึกษา 

 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยอ์ยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ  

     ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศ (Consumer Price Index) มีความสัมพนัธ์ต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย์

ซ่ึงเป็นไปตามสมติฐานท่ีตั้งไวใ้นทิศทางเดียวกนักบัราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยด์ชันีราคาผูบ้ริโภคใน

ประเทศจะเป็นส่ิงท่ีใชว้ดัความเปล่ียนแปลงของระดบัราคาสินคา้โดยทัว่ไป หรือเรียกวา่การบ่งบอกถึงการเกิดภาวะ

เงินเฟ้อข้ึนภายในระบบเศรษฐกิจ กล่าวคือ เม่ือดชันีราคาผูบ้ริโภคมีการปรับตวัเพ่ิมข้ึน นัน่คือการเกิดอตัราเงินเฟ้อ

ข้ึน ส่งผลต่อการบริโภคของประชาชน ราคาสิคา้และบริการมปรับตวัสูงข้ึน กาํลงัซ้ือของประชาชนลดลงเน่ืองจาก

ตอ้งสาํรองเพ่ือใชจ่้ายบริโภคเพ่ิมมากข้ึน ทาํใหก้ารออมและการลงทุนลดลงตามไปดว้ย เม่ือเป็นเช่นน้ีทาํใหไ้ม่มีเงิน

สาํรองสาํหรับลงทุนในหลกัทรัพย ์เป็นผลทาํใหร้าคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยล์ดลงโดยขดัแยง้กบัการศึกษา

ของ นันทรัต รักอริยธรรม. 2554 ท่ีไดผ้ลการศึกษาว่าดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศ มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

ตรงกนัขา้มกบัราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆโดยสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นนัทกา แซ่เอง. 2559ท่ีพบว่า 

ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศ มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัราคาหลกัทรัพยลุ่์มธนาคารพาณิชย ์และ

ขดัแยง้กบัการศึกษาของ สุวพิชญ ์บรรลือฤทธ์ิ. 2554 

     ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (Business Sentiment Index) มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์

ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงเป็นไปตามสมติฐานท่ีตั้งไวใ้นทิศทางเดียวกนักบัราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย์

โดยสามารถนาํขอ้มูลจากดชันีคาดการณ์ภาวะธุรกิจ (Business Expectation Index) มาคาดการณ์เพ่ือบ่งบอกถึงความ

เช่ือมัน่ของผูป้ระกอบการต่อภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั รวมถึงในอนาคตซ่ึงโดยปกติแลว้หากดชันีความเช่ือมัน่ภาค
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ธุรกิจอยูใ่นเกณฑท์รงตวัหรือลดลงอยา่งเห็นไดช้ดัเจนจะส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน ทาํใหน้กัลงทุนมีความ

เช่ือท่ีว่าเศรษฐกิจดี ผลประกอบการบริษทัฯก็จะดีตามไปดว้ย เป็นผลทาํใหน้กัลงทุนการประกอบธุรกิจภาคเอกชน 

เป็นผลทาํใหเ้กิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าลง เน่ืองจากประชาชนไม่กลา้ท่ีจะจบัจ่ายใชส้อย ในส่วนของภาคเอกชนก็มอง

ว่าการลงทุนในส่วนของผลตอบแทนท่ีจะไดก้ลบัมาอาจจะไม่คุม้ค่า หรืออาจเกิดการขาดทุน เป็นผลทาํให้เงิน

หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจลดลง แต่ถา้การคาดการณ์ของผูบ้ริโภคและในส่วนของภาคเอกชนเกิดความเช่ือมัน่

สําหรับเศรษฐกิจท่ีคาดว่าจะดีในอนาคตอนัเป็นผลมาจากการกระตุน้เศรษฐกิจจากนโยบายของภาครัฐ ในการ

ส่งเสริมการลงทุนต่างๆ ก็จะทาํใหมี้ความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคและภาคเอกชน และจะส่งผลใหร้ะบบเศรษฐกิจและ

ระบบหมุนเวียนของตวัเงินดีข้ึน ธนาคารพาณิชยมี์การปล่อยในส่วนของสินเช่ือใหกู้ย้ืมเพ่ิมมากข้ึนธนาคารพาณิชย์

จะไดร้ายไดจ้ากการปล่อยสินเช่ือให้แก่นกัลงทุน ซ่ึงก็จะส่งผลใหร้าคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยสู์งข้ึนตาม

ดว้ย 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีไม่มีผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์

     ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product) ไดพ้บว่า ไม่มีผลต่อราคาหลกัทรัพย์กลุ่มธนาคาร

พาณิชย ์ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีไดต้ั้ งไวเ้ป็นตัวท่ีช้ีวดัมูลค่าผลิตของสินคา้และบริการขั้นสุดทา้ยท่ีผลิต

ภายในประเทศในช่วงเวลาหน่ึงซ่ึงหากเศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตวัในอตัราท่ีสูง ก็จะดึงดูดใหน้กัลงทุนทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศเขา้มาลงทุนเพ่ิมมากข้ึน และจะมีเงินทุนเขา้มาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน 

ทาํให้เกิดการลงทุนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ส่งผลให้เกิดสภาพคล่องทางเศรษฐกิจและเน่ืองจากธนาคาร

พาณิชยถื์อเป็นสถาบนัการเงินท่ีมีความสาํคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย หุน้กลุ่มธนาคารพาณิชยจึ์งถือเป็น

หุ้นกลุ่มท่ีมีอิทธิพลต่อตลาดหลกัทรัพย ์และป็นแหล่งเงินทุนท่ีสําคญัของภาคธุรกิจต่างๆ ดงันั้น หุ้นกลุ่มธนาคาร

พาณิชยจึ์งเป็นหุ้นกลุ่มท่ีนกัลงทุนให้ความสนใจ เป็นผลทาํให้ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยเ์พ่ิมข้ึน โดย

ขดัแยง้กบัการศึกษาของ นนัทกา แซ่เอง. 2559 ท่ีพบว่า ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทาง

เดียวกนักบัราคาหลกัทรัพยลุ่์มธนาคารพาณิชย ์

     อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายใหญ่ชั้นดี (Minimum Loan Rate) ไดพ้บว่า ไม่มีผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร

พาณิชย ์ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้พบว่าโดยปกติแลว้อตัราดอกเบ้ียจะมีทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาหุ้น 

กล่าวคือ หากดอกเบ้ียอยูใ่นช่วงขาข้ึน ส่งผลใหต้น้ทุนทางการเงินเพ่ิมสูงข้ึนตาม โดยเฉพาะในบริษทัฯท่ีมีอตัราส่วน

ของหน้ีสินต่อทุนท่ีอยู่ในระดับค่อนขา้งสูงรวมไปถึงต้นทุนการกูย้ืมเพ่ือการลงทุนของบริษทัต่างๆก็จะสูงข้ึน

ตาม แต่ในส่วนของผูบ้ริโภคจะมีการออมเงินมากข้ึน เน่ืองจากไดอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีสูงข้ึน ส่งผลใหบ้ริษทัต่างๆขาย

ของไดน้อ้ยลง เพราะเกิดจากตน้ทุนท่ีสูงข้ึนจากการเพ่ิมข้ึนของอตัราดอกเบ้ีย เพราะตอ้งมีการชาํระดอกเบ้ียจ่ายใน

จาํนวนท่ีเพ่ิมข้ึนจากเดิมส่งผลใหภ้าวะเศรษฐกิจเกิดการชะลอตวั นกัลงทุนต่างตอ้งเลือกท่ีจะลงทุน เน่ืองจากอาจเกิด

ความเส่ียงท่ีเรียกว่า ขาดทุนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์จึงทาํใหร้าคาของหุน้กลุ่มธนาคารพาณิชยล์ดลงซ่ึงเป็นไป

ตามทฤษฎีอตัราดอกเบ้ียของคลาสสิก (Classical Theory) ท่ีความตอ้งการลงทุนภาคธุรกิจ แปรผกผนักบัอตัรา
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ดอกเบ้ีย เม่ืออตัราดอกเบ้ียสูงข้ึนปริมาณความตอ้งการลงทุนก็จะลดลง และเม่ืออตัราดอเบ้ียลดลงความตอ้งการ

ลงทุนก็จะเพ่ิมข้ึน โดยขดัแยง้กบัการศึกษาของ สุวพิชญ ์บรรลือฤทธ์ิ. 2554 ท่ีพบว่า อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ราย

ใหญ่ชั้นดีมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาหลกัทรัพยลุ่์มธนาคารพาณิชย ์

     อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ไดพ้บวา่ ไม่มีผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์

เป็นผลมาจากเม่ือธนาคารกลางมีการปรับลดอตัราดอกเบ้ียลง ทาํใหอ้ตัราดอกเบ้ียในตลาดปรับลดลงตามไปดว้ยใน

ส่วนของผลตอบแทนของการลงทุนในประเทศลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัต่างประเทศ ซ่ึงจะทาํใหน้กัลงทุนต่างชาติ

เกิดการเทขายหุน้ และเคล่ือนยา้ยเงินลงทุนไปยงัประเทศท่ีใหผ้ลตอบแทนท่ีสูงกวา่ทั้งในรูปของการลงทุนและการ

กูย้ืมเงินเพ่ือทาํการลดความเส่ียงจากการขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีสูงข้ึนโดยการไหลออกของเงินทุนน้ีจะทาํ

ใหอ้ตัราแลกเปล่ียนส่งผลใหค่้าเงินบาทอ่อนค่าลง กล่าวไดว้า่ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐมี

ทิศทางแปรผกผนักบัราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยเ์ม่ืออตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐสูงข้ึน 

มีผลทาํใหร้าคาปิดหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยล์ดลง โดยสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นนัทกา แซ่เอง. 2559 และ

สุวพิชญ ์บรรลือฤทธ์ิ. 2554 ท่ีพบวา่ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทาง

ตรงกนัขา้มกบัราคาหลกัทรัพยลุ่์มธนาคารพาณิชย ์

     อตัราการวา่งงาน (Unemployment rate) ไดพ้บวา่ ไม่มีผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงตวัเลขอตัรา

การว่างงานเป็นตวัเลขท่ีบ่งบอกถึงภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศว่าอยู่ในทิศทางเช่นไร ตวัอย่างเช่น ในช่วงท่ี

เศรษฐกิจตกตํ่า อตัราการว่างงานค่อนขา้งสูง และในช่วงท่ีภาวะเศรษฐกิจขยายตวั อตัราการว่างงานจะลดลง โดย

สามารถดูไดจ้ากดชันีช้ีภาวะเศรษฐกิจ (Coincidental Indicators) ดงันั้น การท่ีอตัราการว่างงานมีอตัราสัดส่วนท่ีตํ่า 

เป็นผลให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศดี ทาํให้นกัลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างให้ความสนใจต่อการ

ลงทุนในประเทศเพ่ิมมากข้ึน และหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยเ์ป็นหลกัทรัพยอ์นัดบัตน้ๆท่ีนกัลงทุนต่างใหค้วาม

สนใจ ด้วยมีความมั่นคงทางด้านการเงิน และเป็นหลัทรัพย์ท่ีถือว่ามีความปลอดภัยกว่าเม่ือเปรียบเทียบกับ

หลกัทรัพยก์ลุ่มอ่ืน 

     อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ไดพ้บว่า ไม่มีผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์ซ่ึง

เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวโ้ดยธนาคารพาณิชยจ์าํเป็นท่ีตอ้งดาํเนินธุรกิจใหมี้ผลกาํไร เน่ืองจากผลกาํไรน้ีจะนาํไป

จ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น รวมไปถึงเป็นรายจ่ายในการดาํเนินงาน ซ่ึงนักลงทุนเองจะมองนโยบายของ

อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทนเป็นหน่ึงปัจจยัการวิเคราะห์การลงทุนในหลกัทรัพย ์โดยหากวิเคราะห์ขอ้มูลในอดีต

หลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยย์งัคงมีการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นเองทุกไตรมาส จึงเป็นผลทาํใหน้กัลงทุนมี

ความเช่ือมัน่ว่า การลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยจ์ะสามารถลดความเส่ียงจากการลงทุนได ้รวมไปถึง

การไดรั้บเงินปันผลกลบัมาในทุกไตรมาส หากเป็นเช่นน้ีจึงเป็นผลให้ราคาหลกัทรัพยเ์พ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงในการศึกษา

คร้ังน้ีผลการศึกษาท่ีไดก้ลบัพบว่า อตัราเงินปันผลตอบแทนไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร

พาณิชย ์

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 1469



ข้อเสนอแนะ 

 

     สาํหรับการศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยน์กัลงทุนสามารถนาํผล

การศึกษาในคร้ังน้ีประกอบการตดัสินใจเพ่ือการลงทุนโดยสามารถศึกษาไดจ้ากดชันีช้ีวดัทางเสรษฐกิจท่ีสาํคญัได้

ดงัต่อไปน้ี 1).ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศ (Consumer Price Index) และ2).ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (Business 

Sentiment Index) จากผลการศึกษาท่ีได ้พบวา่ ตวัแปรทั้ง 2 ตวั สามารถอธิบายถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยไ์ดใ้นทิศทางเดียวกนักบัราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์การตดัสินใจในการ

ลงทุนนกัลงทุนควรวางแผนและดูปัจจยัอ่ืนๆประกอบการตดัสินใจลงทุนไปดว้ย รวมถึงการศึกษาปัจจยัภายใน

บริษทัท่ีจะเขา้ไปลงทุนและสามารถนาํแบบจาํลองประกอบกบัผลการศึกษาในคร้ังน้ีร่วมกบัการวิเคราะห์ในรูปแบบ

อ่ืนๆได ้

     ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป อาจจะทาํการแยกศึกษาขอ้มูลเป็นรายบริษทั เพ่ือศึกษาขอ้มูลวา่มีตวั

แปรตวัใดบา้งท่ีมีความสมัพนัธ์กนั โดยเจาะจงเป็นรายบริษทัไป ซ่ึงเป็นการศึกษาเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีแม่นยาํและมี

ความชดัเจนมากยิ่งข้ึน  

 

เอกสารอ้างองิ 

 

     จนัทร์ดี เก่งระดมกิจ.2547 ศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร 

      นนัทกา แซ่เอง.2559 ศึกษาเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรม

ธุรกิจการเงิน  

     ภูมิฐาน รังคกลูนุวฒัน.์ 2559 หนา้ 2วฏัจกัรธุรกจิที่ต้องประสบกบัภาวะเศรษฐกจิตกตํา่ 

     ภูมิฐาน รังคกลูนุวฒัน.์ 2559 หนา้ 3 แนวคิดของสํานักเคนส์ (Keynesian) 

     ภูมิฐาน รังคกลูนุวฒัน.์ 2559 หนา้ 4 ผลติภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

     ภูมิฐาน รังคกลูนุวฒัน.์ 2559 หนา้ 4-5อตัราการว่างงาน (Unemployment Rate) 

     วนัรักษ ์ม่ิงมณีนาคิณ.2559 หนา้ 164-170 การใช้มาตรการแก้ปัญหาเศรษฐกจิตกตํ่าหลงัสงครามโลกคร้ังที่ 2 ตาม     

แนวคิดสํานักเคนส์ ฉบบัพิพมค์ร้ังท่ี 15 แกไ้ขปรับปรุง 

     วนัรักษ ์ม่ิงมณีนาคิณ.2559 หนา้ 165 การวดัระดบัของดชันีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index)ฉบบัพิมพ์

คร้ังท่ี 15 แกไ้ขปรับปรุง  

     สุวพิชญ ์บรรลือฤทธ์ิ.2554 ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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     อธิพชัร์ โรจนวฒิุฐิติคุณ.2554 ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

     https://www.finnomena.com/stock/BBL หุ้น และอตัราเงินปันผล   

     https://thaipublica.org/2018/05/kkp-financial-literacy-17/ ความหมายของอตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ 

     https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/EconomicConditions/EconomicIndices/Pages/default.aspx ดชันี

และเคร่ืองช้ีวดัเศรษฐกจิ 

     http://www.indexpr.moc.go.th/price_present/cpi/stat/others/indexg_report2.asp?list_year=2551 ดชันีราคา

ผู้บริโภคชุดทั่วไปปี 2537 - ปีปัจจุบัน 

     http://www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?reportID=729&language=th ธนาคารแห่งประเทศไทย (ข้อมูล

สถิต)ิ การสํารวจภาวการณ์ทํางานของประชากร          

     https://www.bot.or.th/thai/_layouts/application/exchangerate/exchangerateago.asp อตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา

ต่างประเทศย้อนหลงั 

 

ภาคผนวก 

 

Table 1 แสดงสมมติฐานเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร X และตวัแปร Y 

 

ตวัแปร ทิศทางความสมัพนัธ์ 

GDP + 

MLR - 

USD - 

UNEM + 

CPI + 

DV + 

BSI + 
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Table 2 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์

ตวัแปรอสิระ coefficient สมมตฐิาน 

DV -1.0563 ×  

USD -0.538534 ×  

CPI 2.75123***   

MLR 2.87575 ×  

UNEM 2.2444 ×  

BSI 1.17211**   

 

**    แสดงนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

 แสดงความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

× แสดงความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

Table 3 การทดสอบปัญหาเร่ือง Multicollinearity โดยการใช ้Correlation Matrix ในการตรวจสอบปัญหา

ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระดว้ยกนัเอง 

DV GDP USD CPI MLR UNEM BSI  Variables 

1.0000 0.0371 0.2133 -0.0085 -0.0623 0.1958 -0.1859 DV 

  1.0000 0.2098 0.8452* 0.0319 -0.1365 0.4243 GDP 

    1.0000 -0.0011 -0.4719 0.4751 -0.3863 USD 

      1.0000 0.3357 -0.3434 0.3031 CPI 

        1.0000 -0.6219 0.0328 MLR 

          1.0000 -0.3976 UNEM 

            1.0000 BSI 

หมายเหตุ * คือ ตวัแปรอิสระมีความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัเอง 
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Table 4 การทดสอบค่า Variance Inflation Factors (VIF) กรณีท่ีมีปัญหาเร่ือง Multicollinearity  

 

DV 1.087 

GDP 7.331 

USD 2.179 

CPI 6.569 

MLR 2.576 

UNEM 2.260 

BSI 2.538 

 

Table 5 การทดสอบโดยการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธี Panel Random Effect  Model 

  coefficient std. error z p-value 

const -257.472 56.8218 -4.531 5.86E-06*** 

DV -1.0563 1.11939 -0.9436 0.3454 

USD -0.538534 0.78121 -0.6894 0.4906 

CPI 2.75123 0.2644 10.41 2.34E-25*** 

MLR 2.87575 3.84338 0.7482 0.4543 

UNEM 2.2444 5.13212 0.4373 0.6619 

BSI 1.17211 0.4414 2.655 0.0079** 

     ท่ีมา: จากการคาํนวณ 

Mean dependent var    66.99839     S.D. dependent var    69.91176 

Sum squared resid     1596633     S.E. of regression    68.93391 

Log-likelihood       -1929.987     Akaike criterion      3873.974 

Schwarz criterion     3900.818     Hannan-Quinn          3884.668 

rho                    0.772237     Durbin-Watson         0.340291 
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การศึกษาปัจจยัที่มีผลต่ออตัราแลกเปลีย่น ค่าเงนิบาทต่อหยวน 

A Study of Factors Affecting Exchange Rate of Thai Baht against Chinese Yuan 

สิรภพ แก่นเหลก็0
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บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีความสัมพนัธ์ต่ออตัราแลกเปล่ียน ค่าเงินบาทต่อหยวน จากผลการศึกษา

พบว่า มีปัจจยัทั้งหมด 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ ส่วนต่างอตัราเงินเฟ้อระหว่างไทยกบัจีน ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียนโยบาย

ระหว่างไทยกับจีน มูลค่าการส่งออกสินค้าจากไทยไปจีน และเหตุการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย ท่ีมี

ความสัมพนัธ์ต่ออตัราแลกเปล่ียน ค่าเงินบาทต่อ ส่วนดุลบญัชีเดินสะพดั ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราแลกเปล่ียน 

ค่าเงินบาทต่อหยวนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

คาํสาํคัญ:  อัตราแลกเปลีย่นค่าเงินบาทต่อหยวน 

 

Abstract 

This study is aim to study the variable factors, which correlate to the exchange rate of Thai Baht against Chinese 

Yuan. From the test result found that there are 4 factors which are the difference inflation rate between Thailand 

and China, the difference policy interest rate between Thailand and China, the value of exports product from 

Thailand to China and the political events in Thailand have influenced to the currency exchange rate between Baht 

and Yuan. The current account which does not have correlation with the currency exchange rate between Baht and 

Yuan. 

 

Keywords: Exchange Rate of Thai Baht against Chinese Yuan 

 

 

1. บทนํา 

 

     อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Rates) คือราคาของเงินตราต่างประเทศสกุลหน่ึงเทียบ

กบัอีกสกุลหน่ึง เช่น 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเท่ากบั 32.00 บาท หรือ 1 หยวน เท่ากบั 5.00 บาท เป็นตน้ อตัรา

1
 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 email: k.siraphob@gmail.com 

2
 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 
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แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศถือเป็นส่ิงสําคญัท่ีใชเ้ป็นส่ือกลางในการทาํธุรกรรมกบัต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น

การค้า การลงทุน หรือการท่องเท่ียว ลว้นเก่ียวข้องกับอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศทั้ งส้ิน ทั้ งน้ีอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยอาจจะข้ึนอยู่กับปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ และเศรษฐกิจโลก ปัจจยัทางดา้นการเมือง หรือปัจจยัทางดา้นนโยบายการเงินและการคลงั เป็นตน้ 

ช่วงหลายปีท่ีผ่านมาเศรษฐกิจโลกมีการเปล่ียนแปลงขยายตวัเพ่ิมมากข้ึน มีการรวมกลุ่มกนัหลายกลุ่ม ทั้งในยุโรป 

อเมริกา และเอเชีย ประเทศจีนเป็นอีกหน่ึงประเทศท่ีน่าจบัตามองในดา้นการขยายตวัทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว 

นบัตั้งแต่ปี 2548 ท่ีจีนเร่ิมดาํเนินนโยบายใชร้ะบบอตัราแลกเปล่ียนแบบลอยตวัภายใตก้ารจดัการ (Managed Float 

Exchange Rate) ส่งผลทาํใหจี้นสามารถส่งออกสินคา้เพ่ิมมากข้ึน และเกินดุลการคา้อยา่งต่อเน่ือง  ซ่ึงในปี 2560 จีน

เป็นประเทศท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา จากการท่ีประเทศต่าง ๆ ไดเ้ขา้มา

ทาํการคา้กบัจีนเพ่ิมมากข้ึน ทาํให้จีนไดผ้ลกัดนันโยบายให้เงินหยวนมีบทบาทเป็นสกุลเงินหลกัของโลกอีกสกุล

หน่ึง ในปี 2560 จีนเป็นคู่คา้ท่ีไทยทาํการคา้ดว้ยมากท่ีสุดเป็นอนัดบั 1 รองลงมาเป็นสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีมูลค่าการคา้ 

2,513,049.17 ลา้นบาท แบ่งเป็น การส่งออก 997,982.74 ลา้นบาท และการนาํเขา้ 1,515,066.43 ลา้นบาท อีกทั้งใน

ดา้นการท่องเท่ียวจีนเป็นประเทศท่ีเดินทางมาไทยมากท่ีสุดเป็นอนัดบั 1 เช่นกนั จาํนวน 9,846,818 คน สร้างรายได้

ให้กบัไทยจาํนวน 520,722.39 ลา้นบาท เม่ือมูลค่าการคา้ระหว่างไทยกบัจีนเพ่ิมสูงข้ึน ส่งผลทาํให้เงินหยวนมี

บทบาทในการคา้ของไทยเพ่ิมมากข้ึน ไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้น ในต่างประเทศทัว่โลกก็เช่นกนั เงินหยวนจะ

ทวีความสาํคญัเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากจีนไดด้าํเนินนโยบายลดค่าเงินหยวน เพ่ือกระตุน้การส่งออกของจีนใหสู้งข้ึน ส่งผล

ทาํใหมี้การหนัมาใชเ้งินหยวนในการชาํระเงินเพ่ิมสูงตามไปดว้ย ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อ

อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อหยวน เพ่ือใหท้ราบถึงสาเหตุ หรือปัจจยัสาํคญัท่ีส่งผลทาํใหอ้ตัราแลกเปล่ียน

ค่าเงินบาทต่อหยวนเกิดการเปล่ียนแปลง หรือเกิดความผนัผวนข้ึน ทาํใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งสามารถนาํผลการศึกษาท่ี

ไดไ้ปใชป้ระกอบเป็นขอ้มูลสาํหรับจดัการความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนได ้

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิด และทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 

ทฤษฎีความเสมอภาคในอาํนาจซ้ือ (Purchasing Power Parity) 

     ทฤษฎีน้ีอาศยั กฎสินคา้ราคาเดียว (The Law of One Price) ในการอธิบายว่าสินคา้ชนิดเดียวกนัจะมีราคาเท่ากนั

เสมอ ไม่ว่าจะซ้ือขายท่ีประเทศใด หรือตลาดใดก็ตาม หรือกล่าวคือเงินตราในสกุลต่าง ๆ จะมีอาํนาจซ้ือท่ีเท่ากนั 

โดยการเปรียบเทียบอาํนาจซ้ือระหว่างเงินตราต่างสกุลสามารถอธิบายได ้2 วิธี คือ ทฤษฎีอาํนาจซ้ือเสมอภาคแบบ

สมบูรณ์ (The Absolute Purchasing Power Parity) และ ทฤษฎีอาํนาจซ้ือเสมอภาคแบบเปรียบเทียบ (The Relative 

Purchasing Power Parity) (พรายพล คุม้ทรัพย,์ 2551) 

กฎสินค้าราคาเดยีว (The Law of One Price)  

     กฎสินคา้ราคาเดียวไดก้ล่าวไวว้่า สินคา้ประเภทเดียวกนัในตลาดของสองประเทศควรมีราคาท่ีเท่ากนั เม่ือคิด

เทียบกลบัเป็นเงินตราสกลุเดียวกนั โดยสินคา้นั้นจะตอ้งมีคุณสมบติัเหมือนกนั และจะตอ้งไม่มีขอ้จาํกดัในดา้นของ

การซ้ือขายรวมถึงการขนส่งสินคา้ (พรชยั ชุนหจินดา, 2550)  
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ทฤษฎีอาํนาจซ้ือเสมอภาคแบบสมบูรณ์ (The Absolute Purchasing Power Parity) 

     ทฤษฎีอาํนาจซ้ือเสมอภาคแบบสมบูรณ์ไดล่้าวไวว้า่ ราคาของกลุ่มสินคา้ชนิดเดียวกนัในตลาดแต่ละประเทศ ควร

เท่ากนัเม่ือเทียบกลบัเป็นเงินตราสกุลเดียวกนั ทฤษฎีดงักล่าวไดถู้กพฒันาข้ึนมาจากกฎสินคา้ราคาเดียว ซ่ึงใชร้าคา

ของกลุ่มสินคา้ชนิดเดียวกนัเป็นหลกัแทน และในปัจจุบนัจะใชด้ชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price Index) เป็นตวั

วดัราคาของกลุ่มสินคา้(พรชยั ชุนหจินดา, 2550)  

ทฤษฎีอาํนาจซ้ือเสมอภาคแบบเปรียบเทียบ (The Relative Purchasing Power Parity) 

     หลกัการของทฤษฎีอาํนาจซ้ือเสมอภาคแบบเปรียบเทียบ คือ ความแตกต่างของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราสองสกุล 

จะเท่ากบั ความแตกต่างของอตัราเงินเฟ้อระหว่างสองประเทศนั้น ซ่ึงจะมีความสัมพนัธ์ในทิศทางท่ีตรงขา้มกนั 

กล่าวคือ ประเทศท่ีมีอตัราเงินเฟ้อสูงกว่าอีกประเทศ ค่าเงินของประเทศนั้นจะอ่อนค่าลง เม่ือเทียบกบัประเทศท่ีมี

อตัราเงินเฟ้อท่ีตํ่ากวา่ (พรชยั ชุนหจินดา, 2550)  

ทฤษฎี The Fisher Effect  

     ทฤษฎีน้ีไดก้ล่าวไวว้่า อตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นตวัเงิน (Nominal Interest Rate) ของแต่ละประเทศ จะเท่ากบัอตัรา

ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง รวมกบัอตัราเงินเฟ้อท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (Expected Inflation) ในประเทศนั้น ๆ อตัราดอกเบ้ียท่ีเป็น

ตวัเงินในแต่ละประเทศควรจะเท่ากนั เพ่ือไม่ใหเ้กิดการเปรียบเทียบของนกัลงทุน ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่ อตัราดอกเบ้ียท่ี

เป็นตวัเงินจะมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราเงินเฟ้อท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของแต่ละประเทศ ดงันั้น เม่ือ

ประเทศนั้นมีอตัราเงินเฟ้อสูง จะส่งผลใหอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นตวัเงินสูงเช่นกนั (พรชยั ชุนหจินดา, 2550) 

ทฤษฎี The International Fisher Effect 

     ทฤษฎีน้ีไดก้ล่าวไวว้า่ ความแตกต่างของอตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นตวัเงิน ในตลาดการเงินของทั้ง 2 ประเทศ จะเท่ากบั

การเปล่ียนแปลงระหว่างเงินตราสองสกุลนั้น แต่ละมีความสัมพนัธ์ในทิศทางท่ีตรงขา้มกนั ซ่ึงค่าเงินของประเทศท่ี

มีอตัราดอกเบ้ียท่ีตํ่ากว่า จะแข็งค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัค่าเงินของประเทศท่ีมีอตัราดอกเบ้ียสูงกว่า นกัลงทุนจะชดเชยผล

ลการลงทุนท่ีอาจจะขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสูงกวา่ เพ่ือใหไ้ดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุน

ในประเทศท่ีมีแนวโนม้วา่ค่าเงินจะแขง็ค่าข้ึน (พรชยั ชุนหจินดา, 2550) 

ทฤษฎีอตัราดอกเบีย้เสมอภาค (The Interest Rate Parity) 

     ทฤษฎีน้ีจะแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตลาดแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศกบัตลาดเงินระหว่าง

ประเทศ โดยมีแนวคิดว่าความแตกต่างของอตัราดอกเบ้ียหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงและอายคุรบกาํหนดท่ีเท่ากนัของ

สองประเทศ ควรจะมีค่าเท่ากบั Discount หรือ Premium ของอตัราแลกเปล่ียนแบบล่วงหนา้ระหว่างสกุลเงินของ 2 

ประเทศนั้น ซ่ึงจะมีความสัมพนัธ์ในทิศทางท่ีตรงขา้มกนั ภายใตส้มมติฐานปราศจากค่าใชจ่้ายในการทาํธุรกรรม 

(วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร, 2558) 

 

2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

     ธนานันท์ กมลรัตน์มงคล และคณะ (2554) ไดศึ้กษาในหัวขอ้ ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการกาํหนดอตัรา

แลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบว่า มีเพียงส่วนต่างระหว่างเงินเฟ้อ
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ของประเทศไทยกบัสหรัฐอเมริกา , ดชันีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม , สัดส่วนเงินทุนเคล่ือนยา้ย , สัดส่วนมูลค่าการ

นาํเขา้และส่งออก และ อตัราการคา้ ท่ีมีอิทธิพลในการกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

     อภิญญา วนเศรษฐ (2555) ไดศึ้กษาในหวัขอ้ ความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราแลกเปล่ียนและราคาภายใตท้ฤษฎีความ

เท่าเทียมกนัของอาํนาจซ้ือ กรณีประเทศไทยและประเทศคู่คา้ท่ีสําคญั ผลการศึกษาสนับสนุนทฤษฎีฯได้เพียง

บางส่วน เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐเกาหลี ท่ีระดบัราคาในประเทศ หรือ ระดบัราคา

ต่างประเทศมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน 

     นิภาพร โชตพิฤกษวัน (2554) ไดศึ้กษาในหวัขอ้ ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียน ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

ค่าเงินบาทต่อยูโร และค่าเงินบาทต่อหยวน จากการศึกษาพบว่า อตัราเงินเฟ้อ เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียน

ระหว่าง ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ค่าเงินบาทต่อยูโร และค่าเงินบาทต่อหยวน ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงตรงตาม

สมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ณ ระดบันัยสําคญั 95% สําหรับตวัแปรอตัราดอกเบ้ียให้กู ้ยืม

ระหว่างธนาคาร เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทต่อยูโร ในทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงตรงตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบันยัสาํคญั 95% แต่ไม่มีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงิน

บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และค่าเงินบาทต่อหยวน 

     ชิดชนก จันทนนตรี และคณะ (2560) ได้ศึกษาในหัวข้อ ปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองท่ีมีผลต่ออัตรา

แลกเปล่ียนของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างบาทต่อหยวน ไดแ้ก่ ดุล

บญัชีเดินสะพดัของประเทศไทย เงินทุนเคล่ือนยา้ยระหว่างประเทศไทยและต่างประเทศ ดชันีราคาสินคา้เขา้ และ

มูลค่าการส่งออกของไทยไปยงัประเทศจีน สําหรับปัจจยัท่ีมีต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

ไดแ้ก่ ดุลบญัชีเดินสะพดัของประเทศไทย และเงินทุนเคล่ือนยา้ยระหว่างประเทศไทยและต่างประเทศ และปัจจยัท่ี

มีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างบาทต่อเยนไดแ้ก่ ดชันีราคาสินคา้เขา้ เสถียรภาพทางการเมือง และมูลค่าการ

ส่งออกของไทยไปยงัประเทศญ่ีปุ่น 

     กรรณิกา ศรีสังข์งาม และคณะ (2559) ไดศึ้กษาในหวัขอ้ ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนระหว่าง

เงินบาทกบัเงินหยวน จากผลการทดสอบพบว่า มีปัจจยัทางเศรษฐกิจ 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระหว่าง

ธนาคาร ,  ค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริง , มูลค่าสินคา้ส่งออกไทย-จีน , และดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัเงินหยวน ไดอ้ย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบันยัสําคญัทาง

สถิติท่ี 95% ส่วนอตัราเงินเฟ้อ (INF) ไม่มีความสมัพนัธ์กนักบัอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัเงินหยวนอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 

     สมยศ อวเกียรติ (2559) ไดศึ้กษาในหัวขอ้ ปัจจยัท่ีสําคญัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐฯ เงินบาทต่อยโูร และเงินบาทต่อเยน และพยากรณ์อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ เงินบาทต่อยู

โร และเงินบาทต่อเยน ผลการศึกษาพบว่า อตัราเงินเฟ้อ เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐฯ เงินบาทต่อยูโร และเงินบาทต่อเยน อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติในทิศทางเดียวกนั และอตัราดอกเบ้ีย

ให้กูย้ืมระหว่างธนาคารมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อยูโรเท่านั้น 

อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 แต่ไม่มีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐฯ และอตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อเยน สาํหรับปัจจยัท่ีเหลือ ไดแ้ก่ ดุลบญัชีเดินสะพดั และมูลค่าการ

ส่งออกสินคา้ไทย-สหรัฐอเมริกา มูลค่าการส่งออกสินคา้ไทย-สหภาพยโุรป มูลค่าการส่งออกสินคา้ไทย-ญ่ีปุ่น เป็น

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 1477



ปัจจยัท่ีไม่มีผลต่ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ เงินบาทต่อยูโรและเงินบาทต่อเยน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

     ดวงพร แซ่ตั้ง (2553) ไดศึ้กษาในหัวขอ้ ปัจจยัทางเศรษฐกิจและการเงินท่ีมีผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียนท่ี

แทจ้ริง ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจและการเงินท่ีมีผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียนท่ีแทจ้ริง คือ อตัราเงิน

เฟ้อ , อตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาล และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ ส่วนผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศนั้นไม่

มีอิทธิพลต่ออตัราแลกเปล่ียนท่ีแทจ้ริง 

     นํ้าเพชร น่ิมนวลดี และคณะ (2556) ได้ศึกษาในหัวข้อ ปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์ต่ออตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหน้าระหว่างเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ส่วนต่างระหว่างอตัรา

ดอกเบ้ียในประเทศไทยกบัอตัราดอกเบ้ียในสหรัฐอเมริกา และอุปทานต่อเงินดอลลาร์สหรัฐมีความสัมพนัธ์ไปใน

ทิศทางเดียวกบัอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ ส่วนมูลค่าการคา้สุทธิ และ อุปสงคต่์อเงินดอลลาร์สหรัฐ มีความสัมพนัธ์

ไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ 

     Wan Mohd Yaseer Mohd Abdoh และคณะ (2559) ไดศึ้กษาในหัวขอ้ Macroeconomic Factors That Influence 

Exchange Rate Fluctuation in ASEAN Countries ผลการศึกษาพบว่ามีเพียงมูลค่าการส่งออกท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

อตัราแลกเปล่ียนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ส่วนอตัราดอกเบ้ีย และอตัราเงินเฟ้อ ไม่มี

ความสมัพนัธ์กบัอตัราแลกเปล่ียน 

 

3. วธีิการศึกษา 

 

     แหล่งขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยใชข้อ้มูลสถิติของตวัแปร

อิสระ และตวัแปรตามทั้งหมดเป็นรายเดือน ตั้งแต่ มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง ธนัวาคม พ.ศ. 2561 จาํนวน 144 เดือน 

โดยตวัแปรตาม คือ อตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อหยวน และตวัแปรอิสระ คือ ดุลบญัชีเดินสะพดั , ส่วนต่างอตัรา

เงินเฟ้อระหว่างไทยกบัจีน , ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียนโยบายระหว่างไทยกบัจีน , มูลค่าการส่งออกสินคา้จากไทยไป

จีน และ เหตุการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย ใชส้มการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) มาประมาณการ

ค่าสัมประสิทธิของตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อตวัแปรตาม ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares: OLS) 

เพ่ือคาํนวณค่าทางสถิติและหาความสมัพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ ท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียน แลว้นาํผลท่ีไดม้าสรุปและ

อธิบายถึงความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระ (X) ท่ีมีต่อตวัแปรตาม (Y) 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
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รูปที่ 1 ผลการศึกษาทางสถิติจากโปรแกรม Gretl 

ท่ีมา: โปรแกรม Gretl 

 

สมการ:     CNY = 4.93598 + 0.00375CA – 0.07609DINF – 0.08293DINT – 0.08185XCN + 0.11162POL 

                  T-Statistic           (28.88)        (1.272)           (-5.319)              (2.423)               (-3.512)             (2.529) 

                  F-Statistic        = 27.08789 (Sig. = 0.00000) 

                  R2                    = 0.54443 

                 Adjusted R2     = 0.52433 

 

จากสมการท่ีไดน้ั้น พบวา่มีปัจจยัทั้งหมด 4 ปัจจยั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

     ส่วนต่างอัตราเงินเฟ้อระหว่างไทยกับจีน (DINF) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน ค่าเงิน

บาทต่อหยวน (CNY) ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบันยัสาํคญั 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ เท่ากบั   -0.07609  

     ส่วนต่างอตัราดอกเบีย้นโยบายระหว่างไทยกับจีน (DINT) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 

ค่าเงินบาทต่อหยวน (CNY) ไดอ้ย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ณ ระดบันัยสําคญั 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 

0.08293  

     มูลค่าการส่งออกสินค้าจากไทยไปจีน (XCN) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน ค่าเงินบาท

ต่อหยวน (CNY) ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบันยัสาํคญั 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ เท่ากบั – 0.08185  

     เหตุการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย (POL) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน ค่าเงินบาท

ต่อหยวน (CNY) ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบันยัสาํคญั 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ เท่ากบั 0.11162 
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5.  สรุปผลการศึกษา 

 

ตวัแปรอสิระที่มผีลต่ออตัราแลกเปลีย่น ค่าเงนิบาทต่อหยวน อย่างมนัียสําคญัทางสถิต ิ

     ส่วนต่างอัตราเงินเฟ้อระหว่างไทยกับจนี (DINF) มีผลต่ออตัราแลกเปล่ียน ค่าเงินบาทต่อหยวน อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ และมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกนั จากผลการศึกษาท่ีไดน้ั้นไม่เป็นไปตามทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึง

ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ธนานนัท ์กมลรัตน์มงคล และคณะ (2554) ท่ีไดผ้ลการศึกษาว่าส่วนต่างระหวา่ง

เงินเฟ้อของประเทศไทยกบัสหรัฐอเมริกามีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อ

ดอลลาร์ ฯ และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนิภาพร โชติพฤกษวนั (2554) , กรรณิกา ศรีสังข์งาม และคณะ 

(2559) และWan Mohd Yaseer Mohd Abdoh และคณะ (2559) ท่ีไดผ้ลการศึกษาว่าอตัราเงินเฟ้อมีความสมัพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนักบัอตัราแลกเปล่ียน 

     ส่วนต่างอัตราดอกเบีย้นโยบายระหว่างไทยกบัจีน (DINT) มีผลต่ออตัราแลกเปล่ียน ค่าเงินบาทต่อหยวน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ และมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั จากผลการศึกษาท่ีไดน้ั้นไม่เป็นไปตามทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

แต่จะสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนํ้าเพชร น่ิมนวลดี และคณะ (2556) ท่ีไดผ้ลการศึกษาว่าส่วนต่างระหว่างอตัรา

ดอกเบ้ียในประเทศไทยกบัอตัราดอกเบ้ียในสหรัฐอเมริกามีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราแลกเปล่ียน

ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์ ฯ แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนิภาพร โชติพฤกษวนั (2554) , สมยศ อวเกียรติ 

(2559) , กรรณิกา ศรีสังข์งาม และคณะ (2559) และWan Mohd Yaseer Mohd Abdoh และคณะ (2559) ท่ีไดผ้ล

การศึกษาวา่อตัราดอกเบ้ียมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราแลกเปล่ียน 

     มูลค่าส่งออกสินค้าไทยไปจีน (XCN) มีผลต่ออตัราแลกเปล่ียน ค่าเงินบาทต่อหยวน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 

และมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกนั จากผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของชิดชนก จนัทนน

ตรี และคณะ (2560) แต่จะขดัแยง้กบั นิภาพร โชติพฤกษวนั (2554) , สมยศ อวเกียรติ (2559) และ Wan Mohd 

Yaseer Mohd Abdoh และคณะ (2559) 

     เหตุการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย (POL) มีผลต่ออตัราแลกเปล่ียน ค่าเงินบาทต่อหยวน อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติ และมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ชิดชนก จนัทนน

ตรี และคณะ (2560) 

ตวัแปรอสิระที่ไม่มผีลต่ออตัราแลกเปลีย่น ค่าเงนิบาทต่อหยวน อย่างมนัียสําคัญทางสถิต ิ

     ดุลบัญชีเดนิสะพดั (CA) ไม่มีผลต่ออตัราแลกเปล่ียน ค่าเงินบาทต่อหยวน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ผลการศึกษา

ดงักล่าวสอดคลอ้งกบันิภาพร โชติพฤกษวนั (2554) , สมยศ อวเกียรติ (2559) แต่จะไม่สอดคลอ้งกบักบัชิดชนก จนั

ทนนตรี และคณะ (2560) ท่ีไดผ้ลการศึกษาวา่ดุลบญัชีเดินสะพดัของประเทศไทย มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนั

ขา้มกบัอตัราแลกเปล่ียน  

ข้อเสนอแนะการศึกษาคร้ังนี ้

     การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราแลกเปล่ียน ค่าเงินบาทต่อหยวนในคร้ังน้ีนั้น มาจากการท่ีผูศึ้กษาเห็นถึง

ความสาํคญัของค่าเงินหยวนท่ีจะทวีความสาํคญัเพ่ิมข้ึนในอนาคตกบัเศรษฐกิจของประเทศไทย และเศรษฐกิจของ

โลก ซ่ึงหากเป็นเช่นนั้นถือเป็นผลดีกบัประเทศไทย เน่ืองจากประเทศจีนเป็นคู่คา้ท่ีสาํคญัของประเทศไทย ดงันั้นผูท่ี้

เก่ียวขอ้งสามารถนาํผลการศึกษาในคร้ังน้ีไปเป็นขอ้มูลประกอบการการจดัการความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนได ้
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ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

     1. คร้ังน้ีเป็นการศึกษาขอ้มูลรายเดือน จาํนวน 144 เดือน ผูท่ี้สนใจศึกษาสามารถเพ่ิมระยะเวลาใหย้าวข้ึนได ้หรือ

อาจทาํการศึกษาเฉพาะช่วงระยะเวลาท่ีสนใจ เพ่ือทาํใหมี้ผลการศึกษาท่ีสามารถเปรียบเทียบกนัในแต่ละช่วงเวลาได ้

     2. ในการเลือกตวัแปรสาํหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป อาจคาํนึงถึงปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม นอกเหนือจากปัจจยั

ทางเศรษฐกิจ และปัจจยัทางการเมือง-ของไทย เช่น ปัจจยัทางการเมืองของจีน เป็นตน้ เพ่ือท่ีจะไดผ้ลการศึกษาท่ีดี

ยิ่งข้ึน 

     3. ตวัแปรอิสระท่ีนาํมาศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราแลกเปล่ียน ค่าเงินบาทต่อหยวนในคร้ังน้ีนั้น หากนาํไปศึกษา 

หรือทดสอบกบัอตัราแลกเปล่ียนสกุลอ่ืน ๆ อาจจะไดผ้ลการศึกษาท่ีแตกต่างกนัออกไป ดงันั้นหากเป็นการทดสอบ

เพ่ือใหมี้ขอ้มูลเปรียบเทียบ จึงควรนาํอตัราแลกเปล่ียนมากกว่า 1 สกุลมาทดสอบ เพ่ือใหไ้ดผ้ลการศึกษาท่ีเท่ียงตรง

ยิ่งข้ึน 
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ปัจจยัการยอมรับนวตักรรมที่มีผลต่อการตดัสินใจใช้เทคโนโลยส่ัีงการด้วยเสียง 

บนสมาร์ทโฟนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

Acceptance of Innovation Factor Affecting the Decision to Use 

Voice Technology on Smartphone of People in Bangkok 
 

            สุชาดา ทวชัียวฒัน์1และ ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกจิ2 

      Suchada Taweechaiwat and Theeranuch Pusaksrikit 

 

บทคดัย่อ 

งานวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัการยอมรับนวตักรรมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชเ้ทคโนโลยีสั่งการ

ดว้ยเสียงบนสมาร์ทโฟนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาโดยใชก้ารวิเคราะห์จากทฤษฎีการ

ยอมรับนวตักรรมดา้นของคุณลกัษณะท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับนวตักรรม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล

เป็นแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งประชากรผูใ้ชส้มาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานครจาํนวน 203 คน เทคนิคท่ี

ใชใ้นการตรวจสอบความเท่ียงตรงหรือความน่าเช่ือถือดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค การวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการยอมรับนวตักรรมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชเ้ทคโนโลยีการสั่งการดว้ยเสียงใช้

ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ และประเมินความถูกตอ้งในสมการถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิเคราะห์พบว่าดา้น

ประชากรศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุตํ่ากว่า 20 ปี มีการศึกษาอยู่ท่ีระดบัปริญญาตรี การตดัสินใจใช้

เทคโนโลยีการสัง่การดว้ยเสียงบนสมาร์ทโฟนข้ึนอยู่กบั คุณลกัษณะประโยชนท่ี์ไดรั้บจากนวตักรรม (Relative 

Advantage) คุณลกัษณะความเขา้กนัได ้(Compatibility) คุณลกัษณะสามารถทดลองใชไ้ด ้(Trialability) และ

คุณลกัษณะสามารถสงัเกตได ้(Observability) ในทางกลบักนั เร่ืองของคุณลกัษณะความยุง่ยากซบัซอ้น ไม่มีผล

ต่อการตดัสินใจใชเ้ทคโนโลยีสั่งการดว้ยเสียงบนสมาร์ทโฟน จากผลการวิจยัประชากรส่วนใหญ่มีความเห็น

ตรงกนัว่าจะพยายามใชเ้ทคโนโลยีสั่งการดว้ยเสียงบนสมาร์ทโฟน เม่ือมีความจาํเป็นในชีวิตประจาํวนัหรือกบั

งานเท่านั้น ขอ้เสนอแนะคือควรเร่งพฒันาเทคโนโลยีสั่งการดว้ยเสียงบนสมาร์ทโฟนให้สามารถตอบสนอง

ความสะดวกในการใชง้านใหดี้กวา่เทคโนโลยีรูปแบบเดิมกจ็ะส่งผลต่อการตดัสินใจใชไ้ดช้ดัเจนมากยิ่งข้ึน 

 

คาํสาํคัญ: คุณลกัษณะของนวัตกรรม, การยอมรับนวัตกรรม, การยอมรับเทคโนโลยี, การตัดสินใจใช้,

เทคโนโลยีส่ังการด้วยเสียง, สมาร์ทโฟน
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Acceptance of Innovation Factor Affecting the Decision to Use 

Voice Technology on Smartphone of People in Bangkok 
 

Abstract 

The purpose of this research was to study the factors of acceptance of innovations that affect the decision to 

use voice technology on smartphones of the population in Bangkok.  The study was analyzed using the theory 

of innovation acceptance in terms of innovation characteristics that affect acceptance of innovation as follow. 

This research was a preliminary research. The instruments used to collect data were questionnaires and samples 

from 203 smartphones users in Bangkok. The analyses of the relationship between the factors of acceptance of 

innovations that affect the decision to use voice technology on smart phone used the Linear Correlation 

Coefficient and evaluate accuracy used in Multiple Regression Analysis. The results of these analyses showed 

that the majority of the population is female, less than 20 years old, graduated with a bachelor's degree.  In 

conclusion, the decision to use voice technology on smartphones depends on the relative advantage, 

compatibility, trialability and observability.  On the other hand, the properties of complexity do not affect the 

decision to use voice technology on smartphones. Based on the findings, the majority of the populations accept 

that they will try to use voice technology on when necessary in everyday life or work.  It was recommended 

that should accelerate the development of voice technology on smartphones to better serve the ease of use than 

traditional technology will affect the decision to use more clearly. 

 

Keyword: Innovation Characteristics , Adoption of  Innovation , Technology Acceptance Model, Decision to 

Use, Voice Technology, Smartphone 
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1. บทนํา 

 

ปัจจุบนัการใชง้านสมาร์ทโฟนของมนุษยต์อ้งอาศยัการพิมพแ์ละการสัมผสั (Type and Touch) เป็นหลกัการ

ป้อนคาํสั่งตอ้งใชมื้อสัมผสั ตอ้งเรียนรู้วิธีการ ซ่ึงอาจเป็นเร่ืองยากต่อเด็กและผูสู้งอายุและไม่ใช่ทุกคนท่ีจะ

เรียนรู้และเขา้ใจไดง่้ายประกอบกบักระบวนการผลิตสินคา้ท่ีทนัสมยั ทาํให้สมาร์ทโฟน  มีขนาดเล็กลง อาจ

ส่งผลมนุษยไ์ม่สามารถใชน้ิ้วพิมพห์รือการสัมผสัไดโ้ดยตรงและกลายเป็นขอ้จาํกดัในการเขา้ถึงบริการต่างๆ 

โดยไม่รู้ตวั แต่เม่ือการส่ือสารดว้ยเสียงซ่ึงเป็นธรรมชาติของมนุษยไ์ดถู้กประยุกตเ์ขา้กบัเทคโนโลยีจนเกิดเป็น

เทคโนโลยีสั่งการดว้ยเสียง (Voice Technology: VT) จึงเป็นมุมมองท่ีน่าสนใจท่ีจะมาช่วยลดขอ้จาํกดัดงักล่าว

ได ้

สาํหรับประเทศไทยเร่ิมรู้จกัเทคโนโลยีสั่งการดว้ยเสียง จากการใชง้านฟังกช์นัการคน้หาดว้ยเสียง (Voice 

Search) แบบคาํ (Keyword) บนสมาร์ทโฟน และนิยมใชเ้ทคโนโลยีสัง่การดว้ยเสียงบนสมาร์ทโฟน เม่ืออยู่คน

เดียว เพราะมองว่าการคุยกบัเทคโนโลยีสั่งการดว้ยเสียงบนสมาร์ทโฟนเป็นเร่ืองส่วนตวัท่ีไม่อยากใหใ้ครรับรู้ 

จากหวัขอ้งานวิจยั Speak Easy ของบริษทั กนัตาร์ อินไซต ์ประเทศไทย ระบุไวว้่า Ovum บริษทัท่ีปรึกษาดา้น

วิจยัเทคโนโลยี และบริษทั เจ.วอลเตอร์ ธอมสัน ประเทศไทย ไดม้องเห็นตรงกนัว่าเทคโนโลยีสั่งการดว้ยเสียง

จะเขา้มาเปล่ียนโลกในอนาคตได ้(marketeeronline, 2560) ผูวิ้จยัมองว่า หากตอ้งเปล่ียนพฤติกรรมเดิมในการ

ใชง้านคาํสั่งต่างๆ บนสมาร์ทโฟนจากการพิมพ์หรือสัมผสัมาเป็นการสั่งการดว้ยเสียงพูดนั้น จึงเป็นเร่ืองท่ี

น่าสนใจว่าเทคโนโลยีน้ีจะเป็นท่ียอมรับและส่งผลต่อการนาํไปใชง้านไดจ้ริงหรือไม่โดยหากเร่ิมมีการใชง้าน

จริงในสงัคมแลว้จะเห็นประโยชนใ์นเร่ืองใดบา้ง 

วตัถุประสงคข์องการศึกษา 1) เพ่ือศึกษาระดบัการยอมรับนวตักรรมเทคโนโลยีสัง่การดว้ยเสียงบนสมาร์ท

โฟน 2) เพ่ือศึกษาระดบัการตดัสินใจใช้เทคโนโลยีสั่งการดว้ยเสียงบนสมาร์ทโฟน 3) เพ่ือศึกษาปัจจยัการ

ยอมรับนวตักรรมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชเ้ทคโนโลยีสั่งการดว้ยเสียงบนสมาร์ทโฟนของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

ความหมายของการยอมรับนวตักรรม คือความเร็วท่ีสมัพนัธ์กนักบัการยอมรับของสมาชิกในระบบสงัคม

นั้น อตัราการยอมรับปกติจะวดัจากความยาวนานของเวลา และเปอร์เซ็นตข์องสมาชิกของระบบสงัคมในการ

ยอมรับนวตักรรมนั้น (Rogers,1995) 

ขั้นตอนการยอมรับนวตักรรม (Adoption Process) ในการแพร่กระจายนวตักรรมไปสู่สังคมนั้น นวตักรรม

จะถูกนาํไปใช ้หรือยอมรับโดยบุคคล สรุปทฤษฎีและรายงานการวิจยัเก่ียวกบัขั้นตอน  การยอมรับนวตักรรม 5 
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ขั้นตอน ดงัน้ีคือ 1) ขั้นต่ืนตวัหรือรับทราบ (Awareness) เป็นขั้นแรกท่ีบุคคลรับรู้วา่มีความคิดใหม่ ส่ิงใหม่หรือ

วิธีปฏิบัติใหม่ๆ เกิดข้ึนแลว้นวตักรรมมีอยู่จริง แต่ยงัไม่มีข้อมูลรายละเอียดของส่ิงนั้นอยู่ 2 ) ขั้นสนใจ 

(Interest) เป็นขั้นท่ีบุคคลจะรู้สึกสนใจในนวตักรรมนั้นทนัทีท่ีเขาเห็นวา่ตรงกบัปัญหาท่ีเขาประสบอยู ่หรือตรง

กบัความสนใจ และจะเร่ิมหาขอ้เท็จจริงและข่าวสารมากข้ึน โดยอาจสอบถามจากเพ่ือนซ่ึงไดเ้คยทดลองทาํ

มาแลว้ หรือเสาะหาความรู้จากผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบันวตักรรมนั้นเพ่ือสนองตอบความอยากรู้ของตนเอง 3 ) ขั้น

ประเมินผล (Evaluation) ในขั้นตอนน้ีบุคคลจะพิจารณาว่า นวตักรรมนั้นจะมีความเหมาะสมกบัเขาหรือไม่ จะ

ใหผ้ลคุม้ค่าเพียงใด หลงัจากท่ีไดศึ้กษานวตักรรมนั้นมาระยะหน่ึงแลว้ นวตักรรมนั้นมีความยากและขอ้จาํกดั

สาํหรับเขาเพียงใด และจะปรับใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ไดอ้ยา่งไร แลว้จึงตดัสินใจว่าจะทดลองใชค้วามคิดใหม่ๆ 

นั้นหรือไม่ 4 )ขั้นทดลอง (Trial) เป็นขั้นตอนท่ีบุคคลไดผ้่านการไตร่ตรองมาแลว้และตดัสินใจท่ีจะทดลอง

ปฏิบติัตามความคิดใหม่ๆ ซ่ึงอาจทดลองเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด การทดลองปฏิบติัน้ีเป็นเพียงการยอมรับ

นวตักรรมชัว่คราว เพ่ือดูผลวา่ควรจะตดัสินใจยอมรับโดยถาวรหรือไม่ 5) ขั้นยอมรับปฏิบติั (Adoption) ถา้การ

ทดลองของบุคคลไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจ ก็จะยอมรับความคิดใหม่ๆ อย่างเต็มท่ีและขยายการปฏิบติัออกไปเร่ือย 

ๆ อยา่งต่อเน่ือง จนกระทัง่นวตักรรมนั้นกลายเป็นวิธีการท่ีเขายึดถือปฏิบติัโดยถาวรต่อไป ซ่ึงถือเป็นขั้นสุดทา้ย

ของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอยา่งถาวร (Rogers,1971) 

ทฤษฎีคุณลกัษณะของนวตักรรม (Innovation Characteristics) ระบุถึงคุณลกัษณะของนวตักรรมท่ีมีอิทธิพล

ต่อการยอมรับ (Attributes of Innovation) ไว ้5 ประการ ดงัน้ี 1) ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากนวตักรรม (Relative 

Advantage) คือ ถา้หากนวตักรรมนั้นมีขอ้ดี และใหป้ระโยชนต่์อผูใ้ชน้วตักรรมนั้นมากเท่าใด ก็มีโอกาสท่ีจะมี

ผูท่ี้ยอมรับมากข้ึน 2) การเขา้กนัไดดี้กบัส่ิงท่ีมีอยู่เดิม (Compatibility) คือ ถา้หากนวตักรรมนั้นสามารถเขา้กนั

ไดดี้กบัส่ิงต่างๆ ประสบการณ์และความตอ้งการท่ีมีอยู่แลว้ในตวัผูรั้บก็มีโอกาสไดรั้บการยอมรับไดง่้ายข้ึน 3) 

ความซบัซอ้น (Complexity) คือ นวตักรรมท่ีมีความซบัซอ้นนอ้ยกว่ามีโอกาสท่ีจะไดรั้บการยอมรับมากกวา่ 4) 

การทดลองได ้(Trialability) คือ นวตักรรมท่ีไม่สามารถทดลองไดก่้อนมีโอกาสท่ีจะไดรั้บการยอมรับชา้กวา่ 5) 

การสงัเกตได ้(Observability) คือ สามารถนาํมาใหลู้กคา้ชม และสาธิตใหดู้วา่สินคา้ช้ินน้ีมีขอ้ดีอยา่งไรเป็นขั้นๆ 

เม่ือดูแลว้ลูกคา้มีความเห็นวา่ดีจริงจึงจะซ้ือสินคา้นั้น (Rogers,1995) 

ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) ปัจจยัหลกัคือ ในเร่ืองของประโยชน์

ท่ีจะไดรั้บ (Perceived Usefulness) และความง่ายในใชง้าน (Perceived Ease of Use) โดยไดส้รุปวา่ทั้งสองปัจจยั

จะก่อใหเ้กิดพฤติกรรมในการสนใจท่ีจะใชเ้ทคโนโลยี ส่งผลใหมี้การนาํมาใชแ้ละยอมรับในเทคโนโลยี โดยมี

องค์ประกอบดงัน้ี 1) การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) 2) การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ี

ไดรั้บ (Perceived Usefulness) 3)ความถ่ีในการใชง้าน (Frequency of Use) 4) ความตั้งใจใชง้าน (Intention to 

Use) (Davis, 1989) 
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รูปที่ 1    กรอบแนวคิด 

 

3. ระเบียบวธีิการศึกษา 

 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเพ่ือศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัการยอมรับนวตักรรมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชเ้ทคโนโลยี

สั่งการด้วยเสียง (Voice Technology) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงปฐมภูมิ 

(Primary Data) จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ซ่ึงได้แก่ 

การศึกษา และคน้ควา้งจากเอกสาร ส่ิงพิมพ ์วิทยานิพนธ์ งานวิจยั บทความ และส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เพ่ือใหก้าร

ดาํเนินการวิจยัมีความถูกตอ้ง ผูวิ้จยัไดก้าํหนดขั้นตอนและระเบียบวิธีการศึกษาไวด้งัน้ี  

ประชากร คือประชากรท่ีใชส้มาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 5,313,058 คน (stat.dopa, 2560) 

การสาํรวจการมีการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในครัวเรือน(2560) 

ถึงแมว้า่การคาํนวณตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1970) จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน แต่

เน่ืองจากขอ้จาํกดัทางดา้นเวลาในการรวบรวมขอ้มูล ผูวิ้จยัจึงมีความจาํเป็นตอ้งลดขนาดกลุ่มตวัอย่างลง ให้

เหลือเพียง 200 คน โดยไดผ้า่นเง่ือนไขทางสถิติ Regression โดยท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีมากกวา่ 50 คน และมีมากกว่า 

5 เท่าของจาํนวนคาํถามท่ีจะใชใ้นการถามเก่ียวกบัตวัแปรตน้ทั้งหมด จึงสามารถนาํมาเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้น

กรณีศึกษาได ้(Hair, Black, Babin and Anderson, 2008) 

 

ตวัแปรต้น 

ระดบัการยอมรับนวตักรรมเทคโนโลยส่ัีงการ

ด้วยเสียงบนสมาร์ทโฟน 

1. ผลประโยชนท่ี์ไดรั้บจากนวตักรรม 

(Relation Advantage)  

2. การเขา้กนัไดดี้กบัส่ิงท่ีมีอยูเ่ดิม 

(compatibility) 

3. ความซบัซอ้น (Complexity)  

4. การทดลองได ้(Trialability)  

5. การสงัเกตได ้(Observability) 

การตดัสินใจใชเ้ทคโนโลยี 

สัง่การดว้ยเสียง 

บนสมาร์ทโฟน 

  

ตวัแปรตาม 
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ตารางที่  1  แสดงการจาํแนกเงือนไขทางสถิติ Regression 

 

เง่ือนไข ค่าตามเง่ือนไข 

จาํนวนคาํถามเก่ียวกบัตวัแปรตน้  25 ขอ้ 

จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง > 50 

จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งขั้นตํ่าท่ีตอ้งใชใ้นการวิเคราะห์ X 5 = 125 คน 

 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา การเกบ็รวบรวม โดยใชเ้คร่ืองมือคือแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูวิ้จยัได้

ออกแบบจากการรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ส่วนดังน้ี 1) ข้อมูลด้าน

ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ ประสบการณ์ความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีการสัง่การดว้ย

เสียงเบ้ืองตน้ 2) ขอ้มูลดา้นระดบัการยอมรับนวตักรรมต่อเทคโนโลยีสั่งการดว้ยเสียง ไดแ้ก่ คุณลกัษณะ

ประโยชนท่ี์ไดรั้บจากนวตักรรม (Relation Advantage) คุณลกัษณะความเขา้กนัได ้(Compatibility) คุณลกัษณะ

ความยุง่ยากซบัซอ้น (Complexity)  คุณลกัษณะสามารถทดลองใชไ้ด ้(Trainability) คุณลกัษณะสามารถสังเกต

ได ้(Observability) รวมทั้งหมดจาํนวน 25 ขอ้ และ 3) ขอ้มูลดา้นการตดัสินใจใชเ้ทคโนโลยีสั่งการดว้ยเสียง 

จาํนวน 5 ขอ้ 

ผู ้วิจัยเป็นผู ้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ทั้ งหมด 203 ชุด จากประชากรทุกช่วงอายุในเขตพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานครท่ีใชอิ้นเตอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟนเป็นประจาํ ผูวิ้จยัไดใ้ชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย  (Random 

Sampling) โดยการจบัฉลากเลือกเขตพ้ืนท่ี และหลงัจากนั้นใชวิ้ธีการสุ่ม ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience 

Sampling) เก็บขอ้มูลตามสถานศึกษา หา้งสรรพสินคา้ รถไฟฟ้าตามสถานีเช่ือมต่อขนาดใหญ่ แหล่งสาํนกังาน 

รวมไปถึงสวนสาธารณะใจกลางเมือง  

ไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใชก้ารวิจยั 2 ประเภท คือ 1) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนาใชส้ถิติความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 2) การ

วิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยดูความสัมพนัธ์กนัระหว่างตวัแปรตาม

กรอบแนวคิด โดยใชเ้คร่ืองมือสถิติแบบ Multiple Regression 

 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการรับรู้ระบบสั่งการดว้ยเสียงบนสมาร์ทโฟน ไดก้ลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 203 คน ส่วน

ใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามรู้จกัระบบการสั่งการดว้ยเสียงบนสมาร์ทโฟน จาํนวน 200 คน  คิดเป็นร้อยละ 98.5 

และไม่รู้จกั จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5  
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ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ส่วนใหญ่เคยใช้ระบบการสั่งการดว้ยเสียงบนสมาร์ทโฟน 

จาํนวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 70.5 รองลงมา คือ ไม่เคยใช้ จาํนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 โดยพบว่า

กิจกรรมท่ีใชง้านระบบการสั่งการดว้ยเสียงของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใชเ้พ่ือความสนุกสนานยามว่าง 

มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ ท่ี  3.01 สถานท่ีในการใช้งานระบบการสั่งการด้วยเสียงบนสมาร์ทโฟนของผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ใชท่ี้บา้น มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3.18 และพบว่าสถานท่ีท่ีใชง้านระบบการสั่งการดว้ยเสียง

บ่อยท่ีสุดของผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือท่ีบา้น มีค่าเฉล่ียสูงสุด 2.93 โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จาํนวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 75.5 มีอายุ ตํ่ากว่า 20 ปี จาํนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 การศึกษาสูงสุด

ระดบัปริญญาตรี จาํนวน 112 คน คิดเป็น 56.0% เป็นนกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา จาํนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 

50.5 

ผลการวิเคราะห์ตัวแปรตน้ ระดับการยอมรับนวตักรรม คุณลกัษณะประโยชน์ท่ีได้รับจากนวตักรรม 

ค่าเฉล่ีย อยู่ท่ี 3.40 ดา้นคุณลกัษณะความเขา้กนัได ้ค่าเฉล่ีย อยู่ท่ี 3.21 ดา้นคุณลกัษณะความยุ่งยากซับซ้อน 

ค่าเฉล่ีย อยูท่ี่ 3.33 ดา้นคุณลกัษณะสามารถทดลองใชไ้ด ้ค่าเฉล่ีย อยูท่ี่ 3.43 และดา้นคุณลกัษณะสามารถสังเกต

ได ้ค่าเฉล่ีย อยูท่ี่ 3.15 

 

ตารางที่  2  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตวัแปรดา้นคุณลกัษณะประโยชนท่ี์ไดรั้บจากนวตักรรม 

 

คุณลกัษณะประโยชน์ที่ได้รับจากนวตักรรม ค่าเฉลีย่ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

1. การสัง่การดว้ยเสียงบนสมาร์ทโฟนดีกวา่การใชน้ิ้วในการ

พิมพ ์

3.25 0.780 

2. การสัง่การดว้ยเสียงบนสมาร์ทโฟนน่าสนใจกวา่เทคโนโลยี

สัง่การอ่ืนๆ บนสมาร์ทโฟน อยา่งปากกาจ้ิมหนา้จอสมาร์ท

โฟนแทนการใชน้ิ้วมือ 

3.50 0.845 

3. การสัง่การดว้ยเสียงบนสมาร์ทโฟน น่าจะเป็นประสบการณ์

ท่ีดี ทาํใหฉ้นัไดเ้รียนรู้การใชง้านเทคโนโลยีใหม่ๆ บน

สมาร์ทโฟน 

3.79 0.667 

4. ฉนัคิดวา่ ฉนัสามารถคน้หาขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็วและ

ง่ายดายข้ึน จากการใชง้านเทคโนโลยีการสัง่การดว้ยเสียง 

3.29 0.824 

5. ฉันสนุกกับการใช้งานโปรแกรมต่างๆ บนมือถือมากข้ึน

เพราะเทคโนโลยีการสัง่การดว้ยสียง 

3.20 0.796 
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ตารางที่  3  ตารางแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตวัแปรดา้นคุณลกัษณะความเขา้กนัได ้

 

คุณลกัษณะความเข้ากนัได้ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

6. ฉันคิดว่าการสั่งการด้วยเสียงแสดงให้เห็นถึงอารมณ์

ความรู้สึกมากกวา่การพิมพ ์

3.42 0.904 

7. การสัง่การดว้ยเสียงเหมาะกบัรูปแบบในการใชชี้วิตของฉนั 3.00 0.805 

8. ฉนัคิดวา่โปรแกรมอ่ืนๆ บนสมาร์ทโฟน ควรสนบัสนุน

การใชง้านของเทคโนโลยีการสัง่การดว้ยเสียง 

3.51 0.694 

9. สญัลกัษณ์ของเทคโนโลยกีารสัง่การดว้ยเสียงบนสมาร์ท

โฟน ส่งผลใหฉ้นัตอ้งการเขา้ไปใชง้าน 

3.03 0.701 

10. การสัง่การดว้ยเสียงบนสมาร์ทโฟนดูมีความ  

เก่ียวขอ้งกบัตวัฉนัมากข้ึนในชีวิตประจาํวนั 

3.11 0.786 

 

ตารางที่  4  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตวัแปรดา้นคุณลกัษณะความยุง่ยากซบัซอ้น 

 

คุณลกัษณะความยุ่งยากซับซ้อน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

11. ฉนัไม่มีปัญหาในการหาขอ้มูลท่ีฉนัตอ้งการ ผา่นการใช้

งานการสัง่การดว้ยเสียงบนสมาร์ทโฟน 

3.14 0.890 

12. ฉนัเขา้ใจไดไ้ม่ยาก วา่การสัง่การดว้ยเสียงบนสมาร์ทโฟน

ใชง้านไดดี้เพียงใด 

3.47 0.830 

13. ฉนัคิดวา่จะไม่มีปัญหาในการใชง้านการสัง่การดว้ยเสียง

บนสมาร์ทโฟน 

3.08 0.939 

14. ฉนัไม่มีปัญหาในการทาํความเขา้ใจเทคโนโลยีสัง่การดว้ย

เสียงพูด 

3.57 0.852 

15. ฉนัไม่มีปัญหาในการใชเ้สียงพูดเพ่ือทาํการสัง่การบน

สมาร์ทโฟน 

3.46 0.943 
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ตารางที่  5  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตวัแปรดา้นคุณลกัษณะสามารถทดลองได ้

 

คุณลกัษณะสามารถทดลองได้ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

16. ฉนัไม่รู้สึกวา่ลาํบากอะไรท่ีจะพยายามใชก้ารสัง่การ

ดว้ยเสียง แมว้า่ฉนัจะไม่ชอบมนั 

3.53 0.814 

17. ฉนัชอบท่ีฉนัสามารถทดลองใชง้านการสัง่การดว้ย

เสียงก่อนท่ีจะตดัสินใจวา่ฉนัจะใชห้รือไม่ใช ้

3.54 0.807 

18. ความสามารถในการทดลองการสัง่การดว้ยเสียงเป็น

ส่ิงสาํคญัของฉนัในการตดัสินใจท่ีจะใช ้

3.45 0.843 

19. ฉนัรู้สึกวา่การทดลองใชง้านการสัง่การดว้ยเสียงบน

สมาร์ทโฟน มีความสะดวกและเขา้ถึงการทดลองใช ้

ไดง่้ายกวา่เทคโนโลยีอ่ืนๆ บนสมาร์ทโฟน 

3.23 0.855 

20. ฉนัมีแนวโนม้ท่ีจะเขา้ไปลองใชก้ารสัง่การดว้ยเสียง 

เพราะมองวา่เป็นส่วนหน่ึงของการทดสอบ

เทคโนโลยีในอนาคต 

3.41 0.816 

 

ตารางที่  6  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตวัแปรดา้นคุณลกัษณะสามารถสงัเกตได ้

 

คุณลกัษณะสามารถสังเกตได้ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

21. คนใกลชิ้ดของฉนัดูเหมือนจะชอบใชก้ารสัง่การดว้ย

เสียงบนสมาร์ทโฟน 

3.07 0.900 

22. ฉนัไม่มีปัญหาในการบอกคนอ่ืนวา่ การสัง่การดว้ยเสียง

กาํลงัมีการปรับปรุงและพฒันาใหดี้ยิ่งข้ึน 

3.37 0.792 

23. ฉนัไม่มีปัญหาในการบอกต่อว่าการสัง่การดว้ยเสียงบน

สมาร์ทโฟนดีอยา่งไร 

3.36 0.770 

24. เพ่ือนๆ ของฉนั ดูเหมือนจะสนใจการสัง่การดว้ยเสียง

บนสมาร์ทโฟน เม่ือพวกเขาไดเ้ห็นฉนัใชม้นั 

3.00 0.814 

25. ฉนัเห็นวา่เพ่ือนๆของฉนั ชอบท่ีจะใชก้ารสัง่การดว้ย

เสียงบนสมาร์ทโฟน 

2.99 0.862 
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ผลการวิเคราะห์ตวัแปรตาม ดา้นการตดัสินใจใช ้ส่วนใหญ่เห็นวา่พยายามท่ีจะใชเ้ทคโนโลยีการสัง่การดว้ย

เสียงถา้มีความจาํเป็นในชีวิตประจาํวนัหรือกบังานเท่านั้น มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่ 3.66 

 

ตารางที่  7  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตวัแปรดา้นการตดัสินใจใชเ้ทคโนโลยีสัง่การดว้ยเสียง 

 

การตดัสินใจใช้เทคโนโลยีส่ังการด้วยเสียง ค่าเฉลีย่ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

26. ฉนัวางแผนท่ีจะใชเ้ทคโนโลยีสัง่การดว้ยเสียงใน

อนาคต 

3.47 0.820 

27. ถา้เป็นไปไดฉ้นัจะพยายามเลือกใชเ้ทคโนโลยีสัง่

การดว้ยเสียง 

3.44 0.761 

28. ฉนัจะพยายามใชเ้ทคโนโลยีสัง่การดว้ยเสียง ถา้มี

ความจาํเป็นในชีวิตประจาํวนัหรือกบังาน 

3.66 0.786 

29. ฉนัตั้งใจท่ีจะเป็นผูใ้ชเ้ทคโนโลยีสัง่การดว้ยเสียง

อยา่งจริงจงั 

2.85 0.831 

30. ฉนัจะแนะนาํผูอ่ื้นใหล้องใชง้านเทคโนโลยีสัง่การ

ดว้ยเสียง 

3.10 0.836 

 

ความสัมพนัธ์โดยใช ้Linear Correlation Coefficient และค่า Deps  การตดัสินใจใชเ้ทคโนโลยีสั่งการดว้ย

เสียง พบว่า ดา้นความสังเกตได,้ ดา้นความเขา้กนัได,้ ดา้นความซับซ้อน, ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ ,ดา้นการ

ทดลองใชมี้ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจใช ้ในทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.01 

 

ตารางที่  8  ANOVA (การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์โดยใช ้Multiple Regression Analysis) 

 

Model SS df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 45.244 5 9.049 48.714 0.000 

Residual 36.036 194 0.186   

Total 81.280 199    

a. Dependent Variable: ดา้นตดัสินใจใช ้

b. Predictors: (Constant) ดา้นความสังเกตได,้ ดา้นความเขา้กนัได,้ ดา้นความซบัซอ้น, ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ, 

ดา้นการทดลองใช ้
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ตารางที่  9  Model Summary (การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์โดยใช ้Multiple Regression Analysis) 

 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .746a .557 .545 .43099 

a. Predictors: (Constant) ดา้นความสังเกตได,้ ดา้นความเขา้กนัได,้ ดา้นความซบัซอ้น, ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ, 

ดา้นการทดลองใช ้

 

สรุปการวิเคราะห์ ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามด้วย Multiple Regression Analysis 

สมการถดถอยท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ คือ มีความสามารถในการพยากรณ์ตวัแปรตามท่ีระดบันยัสาํคญั เท่ากบั 

0.000 มีความสามารถในการอธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตาม (adjusted R2) เท่ากบั 0.545 มีค่าความ

คลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์ (SEE) เท่ากบั 0.43099 มีความสามารถในการพยากรณ์ตวัแปรตามท่ี

ระดบั (R Square) 0.557 หรือ 55.7% 

 

ตารางที่  10  Coefficients (การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์โดยใช ้Multiple Regression Analysis) 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

 

 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std.Error  Beta 

 (Constant) 0.029 0.218  0.135 0.893 

ดา้นประโยชนใ์นการใชง้าน 0.270 0.077 0.231 3.518 0.001 

ดา้นความเขา้กนัได ้ 0.159 0.072 0.140 2.195 0.029 

ดา้นความซบัซอ้น -0.010 0.058 -0.012 -0.179 0.858 

ดา้นการทดลองใช ้ 0.261 0.075 0.248 3.480 0.001 

ดา้นการสงัเกตได ้ 0.311 0.060 0.314 5.206 0.000 

a. Dependent Variable: ดา้นตดัสินใจใช ้

 

สรุปการวิเคราะห์การพยากรณ์การยอมรับนวตักรรม ท่ีใชใ้นการพยากรณ์การตดัสินใจใชก้ารสั่งการดว้ย

เสียงโดยใช ้Multiple Regression Analysis สมการถดถอยท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ คือ ดา้นประโยชน์ในการใช้

งาน X1 มีค่า Beta = 0.231 โดยมีค่า Sig. = 0.001 แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดา้นการทดลอง
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ใช ้ X4  Beta = 0.248 โดยมีค่า Sig. = 0.001 แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดา้นการสงัเกตได ้X5 

มีค่า Beta = 0.314 โดยมีค่า Sig. = 0.000 แตกต่างอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดา้นความเขา้กนัได ้X2 

มีค่า Beta = 0.140 โดยมีค่า Sig. = 0.029 แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมการถดถอยการยอมรับนวตักรรม ท่ีใชใ้นการพยากรณ์พฤติกรรมการตดัสินใจใชก้ารสั่งการดว้ยเสียง 

(สมการเสน้ตรง) เขียนไดด้งัน้ี 

 

Y’ = 0.029 + 0.270X1 + 0.159X2 + (-0.010)X3 + 0.261X4  + 0.311 X5 

 

โดยท่ี Y’ = พฤติกรรมการตดัสินใจใช ้

 

5. สรุปผลการศึกษาและการอภิปรายผล 

 

ผลการศึกษาลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามแสดงใหเ้ห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง จาํนวน 151 คนคิดเป็น 75.5% มีอายุตํ่ากว่า 20 ปี จาํนวน 73 คน คิดเป็น 36.5% มีระดบัการศึกษาสูงสุด

ระดบัปริญญาตรี จาํนวน 112 คน คิดเป็น 56.0% ระดบัอาชีพนกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา จาํนวน 101 คน คิดเป็น 

50.5%  

โดยผูเ้คยมีประสบการณ์การใชง้านมีจาํนวน 141 คน คิดเป็น 70.5% พบวา่ใชเ้พ่ือกิจกรรมสนุกสนานในยาม

ว่าง มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ี 3.01 โดยใชง้านท่ีบา้น มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3.18 และใชง้านบ่อยคร้ังท่ีสุด คือท่ีบา้น มี

ค่าเฉล่ีย 2.93 

และมีผูท่ี้ไม่เคยมีประสบการณ์การใชมี้จาํนวน 59 คน คิดเป็น 29.5% ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 47 คิด

เป็น 79.7% มีอายุตํ่ากว่า 20 ปี จาํนวน 17 คน และอายุระหว่าง 20-29 ปี จาํนวน 17 คนเท่ากนั คิดเป็น 28.8% มี

ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 35 คน คิดเป็น 59.3% ระดบัอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 25 

คน คิดเป็น 42.40% โดยผูวิ้จยัพบว่าผูท่ี้ไม่เคยมีประสบการณ์มีความเห็นต่อระบบเทคโนโลยีสั่งการดว้ยเสียง

บนสมาร์ทโฟนในดา้นการยอมรับนวตักรรม ใกลเ้คียงและสอดคลอ้งกบัผูท่ี้เคยมีประสบการณ์ใช ้

ผลการคน้หาสมการเส้นตรงท่ีสามารถประเมินนํ้ าหนกัความสัมพนัธ์ของการยอมรับนวตักรรมท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจใช้เทคโนโลยีสั่งการดว้ยเสียงของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัการยอมรับ

นวตักรรม ทั้ง 5 ดา้นนั้น พบปัจจยั 4 ดา้น ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชเ้ทคโนโลยีสัง่การดว้ยเสียงบนสมาร์ทโฟน 

คือดา้นคุณลกัษณะประโยชน์ท่ีไดรั้บจากนวตักรรม (Relation Advantage) ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ี สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของเปมิกา ปัญจางคกุล (2555) ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็น เก่ียวกบัคุณลกัษณะและการยอมรับนวตักรรม

แอพพลิเคชัน่เครือข่ายสังคมออนไลน ์Instagram ของ กลุ่มผูใ้ชใ้นเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่นวตักรรมนั้นจะ
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มีประโยชน์มากมายขนาดไหนไม่สาํคญั ส่ิงสาํคญัอยู่ท่ีผูรั้บนวตักรรมรับรู้ และเกิดความรู้สึกว่านวตักรรมนั้น

เป็นประโยชนต่์อตนเองหรือไม่มากกวา่ ยิ่งผูรั้บนวตักรรมรับรู้ประโยชนเ์ชิงเปรียบเทียบมากเท่าไหร่ อตัราของ

การยอมรับนวตักรรมกจ็ะเร็วมากยิ่งข้ึนเท่านั้น 

ดา้นคุณลกัษณะความเขา้กนัได ้(Compatibility) นั้นไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐวุฒิ เปรมปราชญแ์ละ 

ผศ.ดร.อจัฉรา ปัณฑรานุวงศ(์2557) ท่ีส่วนใหญ่เห็นว่านวตักรรมแอพพลิเคชัน่ KKBOX ไม่มีความสอดคลอ้ง

และเหมาะสมกบัตนในดา้น ความตอ้งการของบุคคล เน่ืองจากคุณสมบติัของแอพพลิเคชั่นไม่เอ้ือต่อการ

ประยุกตใ์ชใ้หเ้ขา้กบัรูปแบบการดาํเนินชีวิต (lifestyle) ของแต่ละบุคคล ดา้นคุณลกัษณะสามารถทดลองใชไ้ด ้

(Trialability) ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วชัรพล คงเจริญ (2557) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัการ

ยอมรับนวัตกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ความสามารถในการนาํไปทดลองใชส่้งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคาร

บนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และดา้นคุณลกัษณะสามารถสงัเกตได ้(Observability) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วชัรพล 

คงเจริญ(2557) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัการยอมรับนวตักรรมท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการธนาคารผ่าน

โทรศัพท์เคล่ือนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชนท่ีมีพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารผ่าน

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี มีความเห็นว่าปัจจยัดา้นความสังเกตไดมี้อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคาร

ผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี นัน่หมายความวา่ หากปัจจยัการยอมรับนวตักรรม ทั้ง 4 ดา้น อยูใ่นระดบัท่ีสูง กจ็ะส่งผล

ต่อการตดัสินใจใชเ้ทคโนโลยีสั่งการดว้ยเสียงบนสมาร์ทโฟนของประชากรท่ีศึกษามากข้ึนในทิศทางเดียวกนั 

และในทางกลบักนัปัจจยัการยอมรับนวตักรรมดา้นคุณลกัษณะความยุ่งยากซบัซอ้น ไม่มีผลต่อการตดัสินใจใช้

เทคโนโลยีสัง่การดว้ยเสียงบนสมาร์ทโฟนของประชากรท่ีศึกษาในทิศทางตรงกนัขา้ม 

 

6. ข้อเสนอแนะ  

 

จากผลการศึกษาเร่ือง ปัจจยัการยอมรับนวตักรรมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้เทคโนโลยีสั่งการดว้ยเสียง 

(Voice Technology: VT) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

ควรศึกษาถึงรูปแบบ หรือวิธีการส่ือสารผ่านการใชส้มาร์ทโฟน โดยขยายขนาดของกลุ่มตวัอย่างประชากร

ทุกช่วงอาย ุและในแต่ละอาชีพ ทัว่ประเทศไทยในปัจจุบนั เพ่ือการพฒันาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสัง่การดว้ย

เสียง บนสมาร์ทโฟนให้ตรงกบัพฤติกรรม หรือรูปแบบการใช้งานสมาร์ทโฟนของประชากร โดยมองว่า

ประชากรแต่ละช่วงอายุ หรือประชากรท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกัน น่าจะมีพฤติกรรมในการใช้สมาร์ทโฟนท่ี

แตกต่างกนัไปดว้ย ดงัเช่น กลุ่มประชากรท่ีอยู่ในช่วงระดบัมธัยมศึกษาไปจนถึงระดบัมหาวิทยาลยั ก็อาจจะมี

รูปแบบการใชง้านสมาร์ทโฟนไปทางเดียวกนัหรือแตกต่างกนัไม่มากนกั แต่หากมองไปถึงกลุ่มประชากรท่ีอยู่
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ในช่วงวยัผูสู้งอายุ ก็อาจมีรูปแบบหรือความตอ้งการในการใชส้มาร์ทโฟนอีกรูปแบบหน่ึงท่ีแตกต่างกนัก็อาจ

เป็นได ้

ควรศีกษาเพ่ิมเติมในส่วนของกลุ่มประชากรท่ีเคยใชร้ะบบสั่งการดว้ยเสียงบนสมาร์ทโฟน แต่ไม่มีการใช้

อย่างต่อเน่ืองเป็นผลมาจากปัจจยัใด เพ่ือผูท่ี้เก่ียวขอ้งนาํผลท่ีไดไ้ปปรับปรุงระบบใหเ้หมาะสมต่อการใชง้าน

มากข้ึน 

ประชากรท่ีเห็นถึงประโยชน์ของนวตักรรมระบบสั่งการดว้ยเสียงบนสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่นั้น มองท่ี

ประโยชน์ของการใชง้านต่อตนเองเป็นหลกั หากระบบสามารถตอบสนองความสะดวกในการใชง้านไดดี้กวา่

เทคโนโลยีรูปแบบเดิม กจ็ะส่งผลต่อการตดัสินใจใชไ้ดช้ดัเจนข้ึน ดงันั้นผูพ้ฒันาระบบจึงควรใหข้อ้มูลข่าวสาร

วิธีการใชง้านประโยชน์ของระบบการสัง่การดว้ยเสียงอยู่เสมอ เพ่ือใหผู้ท่ี้มีแนวโนม้จะใชง้าน ไม่ว่าจะเป็นผูท่ี้

เคยใชห้รือไม่เคยใช ้ไดท้ราบเก่ียวกบัการใชง้านของระบบสั่งการดว้ยเสียงอยูเ่สมอ และมีการเปรียบเทียบขอ้ดี

กบัการใชง้านแบบเดิมบนสมาร์ทโฟน นอกจากน้ีในอนาคตผูพ้ฒันาระบบควรนาํเทคโนโลยีสั่งการดว้ยเสียง

บนสมาร์ทโฟนไปใชค้วบคุมส่ิงอาํนวยความสะดวกในชีวิตประจาํวนั หรือสนบัสนุนทางดา้นธุรกิจให้มาก

ยิ่งข้ึน เช่น ใชเ้พ่ือหาขอ้มูลผลิตภณัฑ ์และสืบคน้ขอ้มูลออนไลน์ ใชส่ื้อสารกบัร้านคา้ต่างๆ เพ่ือให้ผูใ้ช้งาน

สามารถใชง้านไดต้ามประโยชน์ท่ีตนเองสนใจ อาจส่งผลใหเ้กิดการใชง้านอย่างต่อเน่ือง ทาํใหเ้กิดการยอมรับ

นวตักรรมประเภทน้ีไดใ้นอนาคต 

ปัจจยัสาํคญัท่ีผูวิ้จยัมองว่านกัพฒันาระบบควรพิจารณาต่อไป คือ ความเขา้กนัไดข้องระบบสั่งการดว้ยเสียง

กบัเทคโนโลยีบนสมาร์ทโฟนท่ีมีอยู่เดิม และความเขา้กนัไดข้องรูปแบบการใชง้านสมาร์ทโฟน ของประชากร

ทัว่ไปในปัจจุบนัและในอนาคต โดยการนาํระบบเทคโนโลยีสั่งการดว้ยเสียงไปใชก้บัอุปกรณ์อ่ืนๆ ดว้ย เช่น 

นาฬิกา รถยนต ์ผูช่้วยเสียง (Voice assistant) เป็นตน้ ควรเพ่ิมความสมัพนัธ์ และการปฏิสมัพนัธ์ท่ีลึกซ้ึงระหว่าง

ผูใ้ชง้านกบัเทคโนโลยีเสียงพูดใหม้ากข้ึน หากเทคโนโลยีเสียงมีความเป็นมนุษยม์ากข้ึน ผูใ้ชก้็จะรู้สึกว่ากาํลงั

สนทนากบัคนจริงๆ ความสมัพนัธ์ลกัษณะน้ีอาจส่งผลใหมี้แนวโนม้การใชง้านมากข้ึน โดยอีกประเดน็ท่ีสาํคญั

คือ ผูใ้ชง้านอาจยงัมีความกงัวลเร่ืองความเป็นส่วนตวั และความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนตวั การนาํเทคโนโลยี

การสัง่ดว้ยเสียงไปใช ้ผูใ้หบ้ริการจะตอ้งสร้างความเช่ือถือของบริการ และทาํใหเ้กิดความไวว้างใจในความเป็น

ส่วนตวัไม่ต่างจากการใชง้านในรูปแบบเดิม 

จากผลวิจยัท่ีสรุปผลออกมาวา่ประชากร โดยส่วนใหญ่ชอบท่ีตนสามารถทดลองใชง้านไดน้ั้น ผูวิ้จยัมองวา่ 

ควรนาํเทคโนโลยีสั่งการดว้ยเสียงไปใชส้ร้างโอกาสทางธุรกิจ โดยหากนาํไปใชป้ระยุกต์ใชใ้นเชิงธุรกิจ เช่น 

ดา้นการตลาด โดยใหผู้ใ้ชง้านทดลองสั่งกาแฟ สั่งใหเ้รียกแทก็ซ่ี หรือสั่งบริการต่างๆ ผ่านโปรแกรมอ่ืนๆ บน

สมาร์ทโฟน หรือผูช่้วยทางเสียง (Voice Assistant) จะไดส่้วนลดพิเศษ อาจช่วยส่งผลให้ประชากรมีแนวโน้ม

ตดัสินใจใชง้านระบบสัง่การดว้ยเสียงมากยิ่งข้ึน 
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บทคดัย่อ 

     การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อปริมาณหน้ีท่ี

ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดข้องประเทศไทย เน่ืองจากผลของวิกฤตทางการเงินของโลกอย่างวิกฤตซับไพร์ม คือการ

เพ่ิมข้ึนของปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ซ่ึงส่งผลใหส้ภาพคล่องในระบบการเงินของสหรัฐอเมริกามีการ

ตึงตวัอย่างหนกั และมีผลกระทบต่อประเทศไทยทาํใหส้ภาพคล่องของระบบการเงินในประเทศไทยตึงตวัไป

ดว้ย  

การศึกษาจะใชก้ารวิเคราะห์โดยใชส้มการถดถอยพหุคูณเชิงเส้น ดว้ยวิธีการกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด และ

มีการใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ ในช่วงปี พ.ศ. 2548-พ.ศ. 2561 เพ่ือหาทิศทางและความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทาง

เศรษฐกิจกบัปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้โดยปัจจยัทางเศรษฐกิจประกอบดว้ย อตัราการว่างงาน อตัรา

ดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายใหญ่ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ ปริมาณการ

ปล่อยสินเช่ือ อตัราส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพยเ์ส่ียงของธนาคารพาณิชยไ์ทยเฉล่ีย ผลการศึกษาพบว่า 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดใ้นทิศทางเดียวกนั คือ ปริมาณการ

ปล่อยสินเช่ือ ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์และปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดใ้นช่วงก่อน ส่วนตวัแปรอ่ืนไม่มี

ความสมัพนัธ์กบัปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้  

คาํสาํคัญ: ปริมาณหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดราย, วิธีการกาํลงัสองน้อยท่ีสุด 

------------------------------------------------  
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการเงินประยกุต ์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
2อาจารยป์ระจาํ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
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Abstract 

The objective of this research is to study economic factors expected to influence the amount of non-performing 

loans (NPLs)  in Thailand.  Because the consequence of the world financial crisis –  the US which increasing of non-

performing loans (NPLs) has largely affected the liquidity in the US financial system and consecutively to the liquidity 

of Thailand financial system. The investment in private sectors and domestic consumption in Thailand have been slow 

down due to its global impact. This study aims to provide the benefits in coping with the changed economic environment 

from the crisis.  

The study employed multiple linear regression by ordinary least square method and utilized secondary data 

during year 2006 to 2018 to estimate trends and correlation between economic factors and the amount of  (NPLs). The 

economic factors in this research include unemployment rate, weighted average interest rate for major customers, stock 

market index, business sentiment index, lending amount, and the ratio of total capital to risk assets of the average Thai 

commercial banks. 

The results show the economic factors which relate to the amount of NPLs in the same direction are lending 

amount, stock market index and previous amount of NPLs. While the other factors show non-correlation to the amount 

of NPLs. 

 

Key Words: non-performing loans (NPLs), ordinary least square method 
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บทนํา 

 

    ในระบบเศรษฐกิจไม่ว่าจะของประเทศใดก็ตาม หากปริมาณของหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดมี้แนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึนอยา่ง

ต่อเน่ืองแลว้นั้น ธนาคารกลางของประเทศเหล่านั้นจะตอ้งมีการกาํหนดมาตรการเพ่ือควบคุมปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิด

รายไดอ้ย่างเขม้งวด และมีความระมดัระวงัในการปล่อยสินเช่ือ ซ่ึงการเพ่ิมความเขม้งวดในการปล่อยสินเช่ือนั้นจะ

ส่งผลให ้ภาคการลงทุน การคา้ระหวา่งประเทศ การบริโภคของภาคครัวเรือน และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนั้น ๆ 

ชะลอตวัลง  จากวิกฤตซับไพรม(์subprime crisis) ท่ีเกิดข้ึนในสหรัฐอเมริกานั้นส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ และ

การเงินของประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก ซ่ึงประเทศไทยก็ไม่สามารถหลีกเล่ียงวิกฤตน้ีไดเ้ช่นกนั โดยวิกฤตซบัไพรมเ์กิดจาก

ปัญหาในระบบสินเช่ือซับไพรม์ของสหรัฐอเมริกา ท่ีเร่ิมก่อตวัตั้งแต่กลางปี 2005 จนลุกลามบานปลายเขา้สู่ระบบ

สถาบนัการเงินเกิดชดัเจนช่วงปลายปี 2008 ถึงประมาณปลายปี 2009 สภาพคล่องของตลาดสินเช่ือทัว่โลกลดลง เป็นผล

มาจากภาคอสงัหาริมทรัพยข์องสหรัฐอเมริกาซบเซาลง มีการกูย้ืมและใหกู้ย้ืมท่ีมีความเส่ียงสูง อีกทั้งระดบัหน้ีสินทั้งใน

ภาคบุคคลและภาคบริษทัอยูใ่นระดบัท่ีสูงเกินไป  

     ในส่วนของปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) ในประเทศไทยนั้น พบว่า ช่วงปี พ.ศ. 2540 – 2541 มีปริมาณ

ของหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดสู้งสุด สาเหตุมาจากการลงทุนท่ีมากเกินไป และขาดมาตรฐานในการปล่อยสินเช่ือ ในขณะ

ท่ีหลายฝ่ายต่างทราบดีวา่การเพ่ิมข้ึนของปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้นาํมาซ่ึงวิกฤตทางการเงิน และเช่ือมโยงไปถึง

วิกฤตทางเศรษฐกิจ แต่เหตุใดวิกฤตการเงินคร้ังใหญ่อย่างวิกฤต ซบัไพร์มท่ีเกิดในช่วงปี พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2554 (ค.ศ.

2005 – ค.ศ. 2011) ถือเป็นวิกฤตท่ีมีความเก่ียวขอ้งอยา่งมากกบัปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดย้งัถูกปล่อยใหเ้กิดข้ึนมา

ได ้ทั้ง ๆ ท่ีหลายฝ่ายน่าจะมีมาตรการในการควบคุมปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     จากเหตุการณ์วิกฤติการเงินโลกท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงผลท่ีตามมาคือปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดมี้ปริมาณเพ่ิมข้ึนเป็นท่ีมา

ของการศึกษาน้ี โดยเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อหน้ีท่ีไม่เกิดรายได ้(NPLs) โดยเปรียบเทียบช่วงท่ีเกิดวิกฤตซบัไพร์ม

ถึงปี พ.ศ. 2561 โดยผลท่ีไดจ้ะแสดงให้เห็นว่าปัจจยัต่าง ๆ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางใดต่อปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิด

รายไดข้องประเทศ  

วตัถุประสงค์ในการศึกษานั้นจะเป็นการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อปริมาณหน้ีท่ีไม่เกิดรายได้ใน

ประเทศไทยในช่วงก่อนเกิดวิกฤตซบัไพร์ม และหลงัเกิดวิกฤตจนถึงปี พ.ศ. 2561 ท่ีส่งผลต่อปริมาณหน้ีท่ีไม่เกิดรายได้

ในประเทศไทย และเปรียบเทียบผลการศึกษาโดยเพ่ิมปริมาณหน้ีท่ีไม่เกิดรายไดใ้นของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนใน

ประเทศ กบัธนาคารสาขาต่างประเทศ โดยประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ คือความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรฐกิจท่ีส่งผล

ต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดเ้ปรียบเทียบช่วงท่ีเกิดวิกฤตซับไพร์มถึงปี พ.ศ. 2561 และทราบถึงความแตกต่างของ

ความสัมพนัธ์เม่ือมีการเปรียบเทียบกบัปริมาณหน้ีท่ีไม่เกิดรายไดใ้นของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศ กบั

ธนาคารสาขาต่างประเทศ 
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ทบทวนวรรณกรรม 

 

     ในการศึกษาวิจัยน้ีเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจกับหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ โดย

เปรียบเทียบช่วงเกิดวิกฤตซับไพร์ม และปัจจุบนั โดยมีหัวขอ้ในการนาํเสนอ ดงัน้ี แนวคิดเก่ียวกบัหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิด

รายได ้(Non-Performing-Loans : NPL) แนวคิดสากลของการบริหารความเส่ียงดว้ย Basel III อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้และ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

สินเช่ือที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing-Loans : NPL) (ธนาคารแห่งประเทศไทย,2561) จากหลกัการ นิยาม 

และจดักลุ่ม สินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้หรือสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ไดมี้การใหค้วามหมาย 

ดงัน้ี 

- มิ.ย. 2541 - พ.ย. 2545 : Gross NPLs หมายถึง ยอดคงค้างเงินให้สินเช่ือค้างชําระเกินกว่า 3 เดือนข้ึนไป 

นบัตั้งแต่วนัครบกาํหนดสญัญา  

- ธ.ค. 2545 : Gross NPLs หมายถึง ยอดคงคา้งเงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพ ไดแ้ก่ เงินให้สินเช่ือจดัชั้นตํ่ากว่า

มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ และสูญ ตามเกณฑจ์ดัชั้นของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยให้นบัรวมเงินให้

สินเช่ือจดัชั้นสงสยัจะสูญท่ีกนัสาํรองครบร้อยละ 100 ซ่ึงตดัจาํหน่ายออกจากบญัชีแลว้ 

- มี.ค. 2546 – ปัจจุบนั : Gross NPLs หมายถึง ยอดคงคา้งเงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพ ไดแ้ก่  เงินใหสิ้นเช่ือจดัชั้น

ตํ่ากวา่มาตรฐาน สงสยั สงสยัจะสูญ และสูญ ตามเกณฑจ์ดัชั้นของธนาคารแห่งประเทศไทย 

แนวคิดสากลของการบริหารความเส่ียงด้วย Basel III (ธนาคารแห่งประเทศไทย,2561) Basel III คือ หลกัเกณฑก์าร

กาํกบัดูและสถาบนัการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) มีวตัถุประสงคเ์พ่ือช่วยใหส้ถาบนั

การเงินสามารถรับเม่ือกบัการเกิดวิกฤตทางการเงินและระบบเศรษฐกิจไดดี้ยิ่งข้ึน โดยเนน้การปรับปรุงแกไ้ขมาตรการ

การกาํกบัดูและเงินกองทุนและการบริหารความเส่ียงทางดา้นสภาพคล่องของสถาบนัการเงินให้มีประสิทธิภาพ และ

ช่วยลดความเส่ียงการเกิดวิกฤตทางการเงินในอนาคต โดยปัญหาวิกฤตทางการเงินล่าสุดอยา่งวิกฤตซบัไพร์ม ซ่ึงเกิดใน

สหรัฐเป็นท่ีมาในการปรับปรุงแนวคิดการกาํกบัดูแลสถาบนัการเงิน 

อตัราดอกเบีย้เงนิกู้  (ทีมกลยทุธ์ ศคง. ออนไลน ์: 2561) 

     ดอกเบ้ีย คือ ผลตอบท่ีผูใ้หกู้ไ้ดรั้บจากผูข้อกู ้

     อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้อยู่ในลกัษณะร้อยละต่อปี ซ่ึงผูใ้ห้กู ้เช่น สถาบนัการเงิน หรือบริษทั เรียกเก็บจากผูกู้เ้พ่ือเป็น

ผลตอบแทนในการปล่อยกู้ โดยอตัราดอกเบ้ียเงินกู้มีหลายประเภท หลายอตัราแตกต่างไปตามประเภทสินเช่ือ 

ประกอบดว้ย 
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- ดอกเบ้ียเงินกูแ้บบคงท่ี และดอกเบ้ียเงินกูแ้บบลอยตวั ดอกเบ้ียเงินกูแ้บบคงท่ี (Fixed Rate) คือ อตัราดอกเบ้ียท่ี

ไม่ข้ึนลงตามตน้ทุนของผูใ้หกู้ ้หรือสถาบนัการเงิน โดยเป็นอตัราท่ีคงท่ีตลอดอายสุญัญา 

- ดอกเบ้ียเงินกูแ้บบลอยตวั (Floating Rate) คือ อตัราดอกเบ้ียเงินกูท่ี้เปล่ียนแปลงตามตน้ทุนของผูใ้ห้กู ้หรือ

สถาบนัการเงิน โดยจะมีการประกาศออกมาเป็นคร้ัง ๆ ไป เช่น อตัราดอกเบ้ียอา้งอิงของธนาคารพาณิชย ์MLR 

MOR MRR  

     อย่างไรก็ตาม สถาบันการเงินอาจจะกําหนดอัตราดอกเบ้ียโดยเพ่ิม หรือลดจากอัตราดอกเบ้ียอ้างอิงได้ เช่น                      

MLR +/- x% 

 

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

     วิทวสั  วราสิทธิชยั (2548) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องประเภทธุรกิจการอุปโภค

บริโภคในระบบสถาบนัการเงินในประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2543 – 2546 ซ่ึงใชก้ารวิเคราะห์เชิงปริมาณจาก

การใชแ้บบจาํลองเชิงเส้นตรง ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั คือ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ         อตัราดอกเบ้ียเงิน

ใหกู้ย้ืมลูกคา้ชั้นดี เงินให้สินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภคของสถาบนัการเงิน และการเปล่ียนแปลงคาํนิยามของ

หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารแห่งประเทศไทยผลการศึกษาท่ีได ้ปรากฏว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด 

คือ อตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืลูกคา้ชั้นดี 

     ภูริชา กรกมลรัตน์ (2555) ไดมี้การศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อหน้ีท่ีไม่เกิดรายไดใ้น

สินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยัของระบบธนาคารพาณิชย ์โดยจะเป็นการวิเคราะห์โยใช้สมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้น 

(Multiple Linear Regression) ด้วยวิธีการกําลังสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Square Method) และมีการใช้

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondarydata) โดยผลการศึกษาพบว่า อัตราการว่างงานและอัตราการเจริญเติบโตของ

ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศท่ีแทจ้ริง มีความสําคญัต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดสิ้นเช่ือเพื่อท่ีอยู่

อาศยัของระบบธนาคารพาณิชยไ์ทยโดยเฉพาะในส่วนของการวา่งงานมีความอ่อนไหวต่อ NPL มาก 

  Irum, Rehana & Muhammad (2012) ได้ทําการศึกษาถึงปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารใน

สหรัฐอเมริกาโดยมีการเก็บขอ้มูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985-2010  คือ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP) อตัรา

ดอกเบ้ีย ปริมาณเงินกูร้วมเป็นตวัแปรอิสระ และใชป้ริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดเ้ป็นตวัแปรตาม โดยใชก้าร

วิเคราะห์ OLS Regression Test ผลการศึกษาพบว่า GDP และอตัราดอกเบ้ียมี ความสัมพนัธ์ทางสถิติอย่างมี

นยัสําคญัในทิศทางตรงกนัขา้มกบัปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้และ ปริมาณสินเช่ือรวมมีความสัมพนัธ์ทาง

สถิติอยา่งมีนยัสาํคญัในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้แต่อยา่งไรก็ตามค่าสัมประสิทธ์ิท่ีได้

มีค่าไม่สูงมาก เน่ืองธนาคารพาณิชยใ์นสหรัฐฯ มีการแกไ้ขปรับปรุงนโยบายการควบคุมการปล่อยสินเช่ือเพื่อให้

ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อเกิดรายไดล้ดลง 
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  Louzis, Vouldis and Metaxas (2012) ได้ศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีผลต่อการเกิดสินเช่ือท่ีไม่

ก่อใหเ้กิดรายได ้(NonPerformingLoans: NPLs) แลว้พบวา่ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) เป็นปัจจยั

หน่ึงท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงปริมาณสินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดโ้ดยเฉพาะสินเช่ือในภาคธุรกิจ  

     วมิพว์ภิา ทองรุ่งเกียรติ (2555) ศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัพื้นฐานทางเศรษฐกิจระดบัมหาภาค 

กบัปัญหาหน้ีเสียสะสมในระบบเศรษฐกิจไทย โดยเป็นการศึกษาผลกระทบทั้งในระยะสั้ นและระยะยาว ท่ี

นาํไปสู่การเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดใ้นระบบเศรษฐกิจไทยในการศึกษาน้ีไดใ้ช้เคร่ืองมือทางเศรษฐมิติ คือ 

VECM และ Granger Causality Test โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิช่วง พ.ศ. 2541 – 2554 ตวัแปรท่ีใชป้ระกอบดว้ย มูล

ค่าท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดส้ะสม (NPLs) ผลผลิตมวลรวมท่ีแทจ้ริง (Real GDP) อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้

MLR และดชันีอตัราแลกเปล่ียนท่ีแทจ้ริง (PEER) 

 

วธีิการศึกษา 

 

     ในการวิเคราะขอ้มูลนั้น ขอ้มูลท่ีมีการรวบรวมเพ่ือท่ีจะนาํมาศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณหน้ีท่ีไม่

ก่อให้เกิดรายได ้ซ่ึงประกอบดว้ย ตวัแปรตาม 3 ตวั  ตวัแปรอิสระ 6 ตวั และมีตวัแปรหุ่น 1 ตวั โดยมีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 

    3.2.1 ตวัแปรตาม ในการศึกษาคร้ังน้ีไดก้าํหนดตวัแปรตาม คือ ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อไหเ้กิดรายไดร้วมต่อสินเช่ือรวม 

ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดข้องธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศ และธนาคารสาขาต่างประเทศ  

    3.2.2 ตวัแปรอิสระ ในการศึกษาคร้ังน้ีไดก้าํหนดตวัแปรอิสระ ท่ีทาํการศึกษาจาํนวน 6 ตวัแปร ประกอบดว้ย อตัรา

การวา่งงาน อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLR) ปริมาณการปล่อยสินเช่ือ ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ 

(BSI) อตัราส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพยเ์ส่ียงของธนาคารพาณิชยไ์ทยเฉล่ีย (Capital Adequacy Ratio: CAR)  

    3.2.3 ตวัแปรหุ่น ใชเ้ป็นช่วงท่ีเกิดวิกฤตซบัไพร์ม และหลงัเกิดวิกฤตซบัไพร์ม 

 

    โดยแบบจาํลองท่ีใชใ้นการศึกษาจะใชส้มการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) หากนาํตวัแปรตน้ และตวั

แปรตามท่ีใชใ้นการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางเศรษฐกิจกบัหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดโ้ดยเปรียบเทียบช่วงเกิด

วิกฤตซบัไพร์ม และปัจจุบนัมาแทนในสมการขา้งตน้ จะไดแ้บบจาํลอง ดงัน้ี  

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = β0 + β1UNEM + β2MLR + β3LOAN+β4SET + β5BSI +
β6CAR + 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 + εi        …...………... (1)             
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    สมการท่ี (1) ใชใ้นการหาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อไหเ้กิดรายไดร้วมต่อสินเช่ือรวม 

    ส่วนสมการท่ีใชเ้พ่ือเปรียบเทียบผลการศึกษาโดยเปล่ียนตวัแปรตามเป็นปริมาณหน้ีท่ีไม่เกิดรายไดใ้นของธนาคาร

พาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศ กบัธนาคารสาขาต่างประเทศ ดงัน้ี 

COMERINper = β0 + β1UNEM + β2MLR + β3LOAN+β4SET + β5BSI +
β6CAR + 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 + εi      …...………... (2) 

    สมการท่ี (2) ใชใ้นการหาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดข้องธนาคารพาณิชย์

ท่ีจดทะเบียนในประเทศ  

COMEREXper = β0 + β1UNEM + β2MLR + β3LOAN+β4SET + β5BSI +
β6CAR + DUMMY + εi      …...………... (3) 

    สมการท่ี (3) ใชใ้นการหาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดข้องปริมาณหน้ีท่ีไม่

ก่อใหเ้กิดรายไดข้องธนาคารพาณิชยส์าขาต่างประเทศ 

     ในส่วนของความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตาม คือ หน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้และตวัแปรตน้ตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ท่ี

คาดวา่จะมีความสมัพนัธ์กบัหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้โดยจะมีการตั้งสมมติฐานในการศึกษาไว ้ดงัน้ี  

     อตัราการว่างงาน (Unemployment Rate) สมมติฐานความสัมพนัธ์ของอตัราการว่างงานมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนักบัปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้

    อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(Minimum Lending Rate : MLR) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิด

รายได ้

     ปริมาณการปล่อยสินเช่ือ ปริมาณการปล่อยสินเช่ือกบัปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดน้ั้นมีความสมัพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนั  

     ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์(SET Index) มีการตั้งสมมติฐานความสัมพนัธ์ว่าจะมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบั

ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPLs) 

    ดัชนีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) คือ สมมติฐานให้มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับปริมาณหน้ีท่ีไม่

ก่อใหเ้กิดรายได ้     

     อตัราส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพยเ์ส่ียงของธนาคารพาณิชย ์(Capital adequacy ratio หรือ Capital ratio หรือ 

BIS ratio : CAR) สมมติฐานใหมี้ความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้  
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ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

    จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าปัจจยัทางเศรษฐกิจกบัปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ช่วงวิกฤตซับไพร์มถึง

ปัจจุบนั (2548 - 2561) โดยมีการอธิบายถึงผลกระทบของปัจจยัต่าง ๆ ต่อปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดใ้นรูปแบบ

ทางคณิตศาสตร์ สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ซ่ึงจะเป็นการรวบรวมขอ้มูลเป็นรายไตรมาส              

เร่ิมใช้ข้อมูลตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2548 - 2561 รวมทั้ งหมด 56 ไตรมาส โดยตัวแปรต้นประกอบด้วย อตัราการว่างงาน             

ดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ปริมาณการปล่อยสินเช่ือ ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ 

อตัราส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพยเ์ส่ียงของธนาคารพาณิชยไ์ทยเฉล่ีย โดยปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดข้อง

สถาบนัการเงินเป็นตวัแปรตาม และมีตวัแปรหุ่นคือ ช่วงท่ีเกิดวิกฤตซบัไพร์ม พ.ศ. 2548-พ.ศ. 2552 และช่วงหลงัเกิด

วิกฤตซบัไพร์ม พ.ศ. 2553-2561  

    ทางผูศึ้กษายงัไดใ้ชต้วัแปรตามอ่ืน เพ่ือศึกษาผลความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนหากมีการใชป้ริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อเกิดรายไดโ้ดย

แบ่งตามกลุ่มสถาบนัการเงินประกอบดว้ย ธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศ  ธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนใน

ต่างประเทศ โดยใชต้วัแปรอิสระชุดเดียวกนั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างว่าตวัแปรอิสระส่งผลต่อตวัแปรตามใน

แต่ละประเภทอยา่งไร 

         โดยก่อนจะหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ จะตอ้งมีการทดสอบขอ้มูลว่ามีปัญหาหรือไม่ โดยการทดสอบจะ

ประกอบด้วย ทดสอบความน่ิงของข้อมูลด้วย Unit Root Test การทดสอบปัญหาตัวแปรอิสระในแบบจําลองมี

ความสัมพนัธ์กนั (Multicollinearity) การทดสอบความสัมพนัธ์ของค่าคลาดเคล่ือนในแบบจาํลอง (Autocorrelation) 

การทดสอบความแปรปรวนของตวัคลาดเคล่ือนไม่คงท่ี (Heteroscedasticity) 

การทดสอบความน่ิงของข้อมูล Unit Root Test ด้วยวธีิ Dickey-Fuller test  

ในการศึกษาคร้ังน้ีจะทาํการทดสอบความน่ิงของขอ้มูลอนุกรมเวลาท่ีทางผูศึ้กษาไดน้าํมาใชเ้ป็นอนัดบัแรก 

ก่อนท่ีจะนาํชุดขอ้มูลไปใชใ้นการประมาณค่า ซ่ึงส่วนมากลกัษณะของขอ้มูลอนุกรมเวลาจะมีความไม่น่ิง (Non-

stationary) จึงตอ้งนาํขอ้มูลดงักล่าวมาทดสอบ การนาํขอ้มูลท่ีมีความไม่น่ิง  มาใชวิ้เคราะห์ในสมการถดถอยจะทาํให้

เกิดปรากฏการณ์ของความสมัพนัธ์ปลอม spurious regression ดงันั้นจึงตอ้งทาํการทดสอบ Unit Root Test เพ่ือป้องกนั

ปัญหาดงักล่าว ซ่ึงมีผลการทดสอบดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 1 :  แสดงการทดสอบ Unit Root Test ดว้ยวิธี Dickey-Fuller @ Level 

@ Level 0.10 0.05 0.01 

T-statistic -3.555023 -2.915522 -2.595565 

Variable Obs. Z(t) Prob. 

UNEM 55 -2.861714 0.0565 

MLR 55 -3.087272 0.0033*** 

SET 55 -0.812693 0.8075 

BSI 55 -2.328099 0.1670 

LOAN 54 -2.094034 0.2478 

CAR 55 -1.761844 0.3952 

GNPLP 54 -3.523784 0.0110 

COMERINper 54 -3.614587 0.0007*** 

COMEREXper 55 -1.948698 0.3082 

 

โดยท่ี *** แสดงถึงระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 

 

จากตารางท่ี 4.2 จะเห็นไดว้า่ตวัแปรท่ีมีความน่ิงของขอ้มูล ณ ระดบั Level มีเพียง 2 ตวั คือ อตัราดอกเบ้ียเงินกู้

ลูกคา้รายใหญ่ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั และ ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดข้องธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศจึง

ตอ้งทดสอบ Unit Root Test ต่อ ณ ระดบั 1st difference 
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ตารางที่ 2 :  แสดงการทดสอบ Unit Root Test ดว้ยวิธี Dickey-Fuller @ 1st difference 

@ 1st difference 0.10 0.05  0.01 

T-statistic -3.557472 -2.916566 -2.596116 

Variable Obs. Z(t) Prob. 

UNEM 54 -6.142019 0.0000*** 

SET 54 -6.202580 0.0000*** 

BSI 54 -9.055695 0.0000*** 

LOAN 53 -3.900803 0.0038*** 

CAR 54 -7.820640 0.0000*** 

GNPLP 54 -3.790273 0.0052*** 

COMEREXper 54 -6.264072 0.0000*** 

 

โดยท่ี *** แสดงถึงระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 

 

    จากตารางท่ี 2 จะเห็นไดว้า่ตวัแปรทั้งหมดท่ีเหลือ ไม่มีปัญหา Unit Root Test ณ ระดบั 1st difference แสดงวา่ตงัแปร

ทั้งหมดมีความน่ิงของขอ้มูลแลว้ 

 

ทดสอบปัญหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระ (Multicollinearity) 

    เพ่ือเป็นทดสอบวา่ตวัแปรอิสระท่ีไดน้าํมาศึกษาทั้งหมดมีความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัเองหรือไม่ โดยทดสอบโดยใชค่้า 

Variance Inflation Factor (VIF)  ซ่ึงมีผลการทดสอบดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 2 :  แสดงการทดสอบปัญหา Multicollinearity โดยใชค่้า R2  และ ค่า Variance nflation Factor (VIF)   

 

R2 :  D(BSI) D(CAR) D(LOAN) MLR D(SET_CLOSE) D(UNEM) 

D(BSI) x           

D(CAR) 0.001579 x         

D(LOAN) 0.035729 0.0063 x       

MLR 0.012756 0.000073 0.000352 x     

D(SET_CLOSE) 0.00192 0.052233 0.015564 0.008265 x   

D(UNEM) 0.046392 0.005391 0.001252 0.005535 0.039523 x 

  

VIF D(BSI) D(CAR) D(LOAN) MLR D(SET_CLOSE) D(UNEM) 

D(BSI) x           

D(CAR) 1.001581 x         

D(LOAN) 1.037053 1.00634 x       

MLR 1.012921 1.000073 1.0003521 x     

D(SET_CLOSE) 1.001924 1.055112 1.0158100 1.008334 x   

D(UNEM) 1.048649 1.00542 1.0012535 1.005566 1.041149346 x 

 

จากตารางท่ี 2 จะเห็นไดว้า่ไม่มีคู่ตวัแปรอิสระใดท่ีมีค่า Variance Inflation Factor (VIF) เกินกวา่ 10 (VIF < 

10) ดงันั้นสรุปไดว้า่ไม่เกิดปัญหาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ(Multicollinearity) 
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ทดสอบปัญหาปัญหาตวัคลาดเคล่ือนมคีวามความสัมพนัธ์ระหว่างกนั (Autocorrelation) 

    ทดสอบปัญหา Autocorrelation ดวัย Durbin-Watson (Durbin Watson statistic) จะมีสมมุติฐานหลกั และสมมุติฐาน

รอง ในการทดสอบดงัน้ี  

สมมุติฐานหลกั Ho :  ρ = 0 (ไม่เกิดปัญหา autocorrelation) 

สมมุติฐานรอง Hi :  ρ≠ 0 (เกิดปัญหา autocorrelation) 

 และมีช่วงเกณฑก์ารตดัสินใจของปัญหา Autocorrelation ดงัภาพ 

รูปภาพที่ 1 :  ช่วงเกณฑก์ารตดัสินใจของปัญหาAutocorrelation ดวัยวิธี Durbin-Watson 

 

ตารางที่ 3 :  แสดงการทดสอบปัญหา Autocorrelation ดวัย Durbin-Watson 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.001557 0.175735 0.008859 0.9930 

D(LOG(BSI_SA)) -0.134189 0.177888 -0.754347 0.4545 

D(CAR_SA) 0.023804 0.060815 0.391415 0.6973 

D(LOG(LOAN_SA)) 0.764595 0.312072 2.450058 0.0181*** 

MLR_SA 0.043282 0.037960 1.140209 0.2601 

D(LOG(SET_SA)) 0.819215 0.240226 3.410189 0.0014*** 
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

D(UNEM_SA) 0.079807 0.090407 0.882749 0.3820 

DUMMY -0.203193 0.052289 -3.885989 0.0003 

 F-statistic = 12.57602 

 R-squared = 0.686239 

 Adjusted R-quared = 0.631671 

 Durbin – Watson = 1.869076 

 Obs = 55 

 

โดยท่ี *** แสดงถึงระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

    จากตารางท่ี 3  ท่ีเกิดข้ึนจากผลของตวัแปรอิสระ 7 ตวั รวมตวัแปรหุ่น และมีจาํนวนตวัอย่าง 55ตวัอยา่งเม่ือนาํไปเปิด

ในตาราง Durbin – Watson Test 5% ท่ี N = 60 และ K = 7 จะไดค่้า DL = 1.639 และค่า DU = 1.179 เม่ือนาํมาคาํนวณจะ

ไดค่้า 4 - DL = 2.361 และค่า 4 - DU = 2.827 โดยจะไดช่้วงการตดัสินใจอยู่ท่ี 1.179 ถึง 2.827 แสดงวา่อยูใ่นช่วงท่ี dU 

<D.W<4-dU จึงไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ได ้แสดงวา่ไม่พบปัญหา Autocorrelation  

 

4.5 ทดสอบปัญหาค่าความแปรปรวนไม่คงที่ Heteroscedasticity 

    การทดสอบปัญหา Heteroscedasticity มีดว้ยกนัหลายวิธี โดยในท่ีน้ีผูศึ้กษาจะใชวิ้ธี White test ในการทดสอบโดยมี

สมมุติฐาน  

Ho  = ไม่เกิดปัญหา Heteroscedasticity 

Hi  = เกิดปัญหา Heteroscedasticity 
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ตารางท่ี 4 :  แสดงการทดสอบปัญหา Heteroscedasticity ดว้ยวิธี White test 

F-statistic 1.154629 Prob. F 0.3466 

Obs*R-squared 9.197396 Prob. Chi-Square 0.3259 

 

จากตารางท่ี 4.6 จะเห็นไดว้่าค่า Prob. Chi-Square มีค่าสูงกว่าระดบันยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัร้อยละ 0.05 

แสดงวา่ไม่สามารถปฏิเสธ Ho ท่ีกล่าววา่ไม่เกิดปัญหา Heteroscedasticity 

 

การอ่านค่าผลการวเิคราะห์ 

 

ตารางที่ 5 :  แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อไหเ้กิดรายไดร้วมต่อสินเช่ือรวม 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.001557 0.175735 0.008859 0.9930 

D(LOG(BSI_SA)) -0.134189 0.177888 -0.754347 0.4545 

D(CAR_SA) 0.023804 0.060815 0.391415 0.6973 

D(LOG(LOAN_SA)) 0.764595 0.312072 2.450058 0.0181** 

MLR_SA 0.043282 0.037960 1.140209 0.2601 

D(LOG(SET_SA)) 0.819215 0.240226 3.410189 0.0014*** 

D(UNEM_SA) 0.079807 0.090407 0.882749 0.3820 

DUMMY -0.203193 0.052289 -3.885989 0.0003*** 

 F-statistic = 12.57602 

 R-squared = 0.686239 
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 Adjusted R-quared = 0.631671 

 Durbin – Watson = 1.869076 

 Obs = 55 

 

โดยท่ี  ** แสดงถึงระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

*** แสดงถึงระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = β0 + β1UNEM + β2MLR + β3LOAN+β4SET + β5BSI + β6CAR +
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 + εi        …...………... (1)             

    สมการท่ี (1) ใชใ้นการหาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อไหเ้กิดรายไดร้วมต่อสินเช่ือรวม 

    ส่วนสมการท่ีใชเ้พ่ือเปรียบเทียบผลการศึกษาโดยเปล่ียนตวัแปรตามเป็นปริมาณหน้ีท่ีไม่เกิดรายไดใ้นของธนาคาร

พาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศ กบัธนาคารสาขาต่างประเทศ ดงัน้ี 

COMERINper = β0 + β1UNEM + β2MLR + β3LOAN+β4SET + β5BSI +
β6CAR + 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 + εi      …...………... (2) 

    สมการท่ี (2) ใชใ้นการหาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดข้องธนาคารพาณิชย์

ท่ีจดทะเบียนในประเทศ  

COMEREXper = β0 + β1UNEM + β2MLR + β3LOAN+β4SET + β5BSI +
β6CAR + DUMMY + εi      …...………... (3) 

    สมการท่ี (3) ใชใ้นการหาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดข้องปริมาณหน้ีท่ีไม่

ก่อใหเ้กิดรายไดข้องธนาคารพาณิชยส์าขาต่างประเทศ 

 

ผลการศึกษาของสมการท่ี (1)  𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = β0  + β1UNEM + β2MLR + β3LOAN+β4SET +
β5BSI + β6CAR + 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 + εi คือ ตวัแปรอิสระในสมการถดถอยพหุคูณขา้งตน้ทุกตวัมีความสามารถ

ในการอธิบายตวัแปรตามไดร้้อยละ 68.62 (R-squared 0.686239) หรือถา้ปรับค่าแลว้ ตวัแปรอิสระในสมการมี

ความสามารถในการอธิบายตวัแปรตามไดร้้อยละ 63.16 (Adjusted R-squared 0.631671) โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

(F-statistic12.57602) 
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- ดชันีความเช่ือมัน่ทางธรกิจ (BSI) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 

ร้อยละ 90 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวก่้อนหนา้  

- อตัราส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพยเ์ส่ียงของธนาคารพาณิชย ์(Capital adequacy ratio : CAR หรือ BIS Ratio) 

ไม่มีความสมัพนัธ์กบัปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี ร้อยละ 90  

- ปริมาณการปล่อยสินเช่ือ มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ณ ระดบันยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีร้อยละ 95 โดยถา้ปริมาณการปล่อยสินเช่ือเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 จะทาํให้ ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้

เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนัร้อยละ 0.764595  

- อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายใหญ่ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (MLR) ไม่มีความสมัพนัธ์กบัปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ณ 

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี ร้อยละ 90  

- ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์(SET Index) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ณ ระดบั

นัยสําคญัทางสถิติท่ีร้อยละ 99 โดยถา้ปริมาณการปล่อยสินเช่ือเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 จะทาํให้ ปริมาณหน้ีท่ีไม่

ก่อใหเ้กิดรายไดเ้ปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนัร้อยละ 0.819215  

 - อตัราการว่างงาน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ณ ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี ร้อยละ 90 

ในขณะท่ีสมัประสิทธ์ิของอตัราการวา่งงานเป็นไปในทิศทางเดียวกบัหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิด 

 - ตวัแปรหุ่นแทนดว้ยช่วงท่ีเกิดวิกฤตซบัไพร์ม ซ่ึงผลท่ีไดคื้อ มีความสมัพนัธ์กบัปริมาณน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ณ 

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีร้อยละ 99 ในทิศทางตรงกนัขา้ม นัน่หมายความวา่ ช่วงท่ีมีการเกิดวิกฤตซบัไพร์มจะทาํให้

ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดของระเทศไทยนั้นเปล่ียนแปลงลดลง ร้อยละ 0.203193  

 

ส่วนผลการศึกษาจากสมการท่ี (2) และ (3) COMERINper = β0 + β1UNEM + β2MLR +
β3LOAN+β4SET + β5BSI + β6CAR + 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 + εi …...………... (2) 

 

    สมการท่ี (2) ใชใ้นการหาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดข้องธนาคารพาณิชย์

ท่ีจดทะเบียนในประเทศ  

COMEREXper = β0 + β1UNEM + β2MLR + β3LOAN+β4SET + β5BSI +
β6CAR + DUMMY + εi        …...………... (3) 

 

    สมการท่ี (3) ใชใ้นการหาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดข้องปริมาณหน้ีท่ีไม่

ก่อใหเ้กิดรายไดข้องธนาคารพาณิชยส์าขาต่างประเทศ 
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ตารางที่ 6 :  แสดงผลตวัแปรตามระหวา่งปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดข้องธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศ 

และธนาคารพาณิชยส์าขาต่างประเทศ 

 

สมการท่ีใชต้วัแปรอิสระ COMERINper สมการท่ีใชต้วัแปรอิสระ COMEREXper 

Variable Coefficient Prob. Variable Coefficient Prob. 

C -0.051057 0.8016 C -0.344707 0.0483 

D(LOG(BSI_SA)) -0.095201 0.6440 D(LOG(BSI_SA)) 0.001392 0.9938 

D(CAR_SA) 0.048449 0.4915 D(CAR_SA) -0.086077 0.1602 

D(LOG(LOAN_SA)) 0.662260 0.0713* D(LOG(LOAN_SA)) 0.467880 0.1302 

MLR_SA 0.062284 0.1583 MLR_SA 0.0658111 0.0549* 

D(LOG(SET_SA)) 0.805254 0.0055*** D(LOG(SET_SA)) 0.325540 0.1848 

D(UNEM_SA) 0.071814 0.4939 D(UNEM_SA) -0.131031 0.1515 

DUMMY -0.176971 0.0051*** DUMMY -0.095861 0.0673* 

F-statistic = 1517.765 F-statistic = 1.748237 

R-squared = 0.996226 R-squared = 0.206586 

Adjusted R-quared = 0.995569 Adjusted R-squared = 0.088418 

Durbin – Watson = 1.852370 Durbin – Watson = 1.758257 

 

โดยท่ี   *  แสดงถึงระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.1 

*** แสดงถึงระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 

 

    จากตารางท่ี 6 การเปรียบเทียบผลการศึกษาของตวัแปรตามระหว่างปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคาร

พาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศ และธนาคารพาณิชยส์าขาต่างประเทศนนั้นผลของตวัแปรเม่ือเปล่ียนเป็นปริมาณหน้ีท่ี

ไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศ ไดผ้ลท่ีเหมือนกบัตวัแปรปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อไห้เกิด

รายไดร้วมต่อสินเช่ือรวม ซ่ึงต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติในตวัแปรตาม คือ ปริมาณการปล่อยสินเช่ือ  ในขณะท่ีตวั

แปรของปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อไห้เกิดรายไดข้องธนาคารสาขาต่างประเทศให้ผลท่ีต่างออกไป โดยมีอตัราดอกเบ้ียเงินกู้

ลูกคา้รายใหญ่ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัและตวัแปรหุ่นท่ีแทนเป็นช่วงท่ีเกิดวิกฤตซบัไพร์มท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม 

โดยดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายใหญ่ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคาร
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สาขาต่างประเทศ ซ่ึงไดผ้ลออกมาคือ ดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายใหญ่ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณหน้ีท่ี

ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดข้องธนาคาสาขาต่างประเทศ ณ ระดบันยัสาํคญัท่ี ร้อยละ 90 โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 

คือ หากดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายใหญ่ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัมีการเปล่ียนแปลงร้อยละ 1 จะทาํใหป้ริมาณปริมาณหน้ีท่ีไม่

ก่อใหเ้กิดรายไดข้องธนาคาสาขาต่างประเทศเปล่ียนแปลงร้อยละ 0.0549 ในทิศทางเดียวกนั 

 

 

สรุปผลการศึกษา 

 

ผลการศึกษาท่ีไดส้ามารถสรุปไดว้า่ในสมการแรกมีตวัแปรอิสระท่ีมีความสมัพนัธ์กบัปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อไหเ้กิดรายได้

รวมต่อสินเช่ือรวม ประกอบดว้ย 1. ปริมาณการปล่อยสินเช่ือ มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณหน้ีท่ีไม่

ก่อใหเ้กิดรายได ้ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีร้อยละ 95 โดยถา้ปริมาณการปล่อยสินเช่ือเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 จะทาํ

ให ้ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดเ้ปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนัร้อยละ 0.764595 นัน่คือหากมีปริมาณการปล่อย

สินเช่ือท่ีลดลงก็จะทาํปริมาณของหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดล้ดลงไปดว้ย แต่หากสถาบนัการเงินมีแนวโนม้การปล่อย

สินเช่ือท่ีมีความเส่ียงกจ็ะทาํใหป้ริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดเ้พ่ิมข้ึน 2. ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์(SET Index) มี

ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีร้อยละ 99 โดยถา้

ปริมาณการปล่อยสินเช่ือเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 จะทาํให ้ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดเ้ปล่ียนแปลงไปในทิศทาง

เดียวกนัร้อยละ 0.819215 ท่ีผา่นมาปฏิเสธไม่ไดว้า่ทั้งกลุ่มธุรกิจการเงิน กลุ่มอสงัหาริมทรัพย ์กลุ่มพาณิชย ์ในตลาด

หลกัทรัพยมี์การเติบโตขยายตวัค่อนขา้งมาก ก่อใหเ้กิดการเพ่ิมข้ึนของปริมาณสินเช่ือเพ่ิมข้ึนเช่นกนั เช่นในกลุ่มธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพยมี์การเติบโตเพ่ิมมากข้ึนมีการแข่งขนักนัค่อนขา้งสูง  ทาํใหมี้การขอสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัเพ่ิมตามไป

ดว้ย ซ่ึงกส่็งผลใหภ้าคธุรกิจการเงินมีการเติบโตจากการปล่อยสินเช่ือ ซ่ึงปัจจุบนัการปล่อยสินเช่ือในสถาบนัการเงินก็มี

การแข่งขนัท่ีสูง ซ่ึงอาจทาํใหค้วามเขม้งวดในการปล่อยสินเช่ือลดลง จึงอาจทาํใหป้ริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได้

เพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย 3. ตวัแปรหุ่นแทนดว้ยช่วงท่ีเกิดวิกฤตซบัไพร์ม ซ่ึงผลท่ีไดคื้อ มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณน้ีท่ีไม่

ก่อใหเ้กิดรายได ้ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีร้อยละ 99 ในทิศทางตรงกนัขา้ม นัน่หมายความวา่ ช่วงท่ีมีการเกิดวิกฤต

ซบัไพร์มจะทาํใหป้ริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดของระเทศไทยนั้นเปล่ียนแปลงลดลง ร้อยละ 0.203193 ซ่ึงอาจคาดการณ์ได้

วา่ ณ ช่วงเวลานั้นประเทศไทยมีมาตรการ กฎระเบียบท่ีเขม้งวดในการปล่อยสินเช่ือ ซ่ึงเป็นผลมาจากท่ีประเทศไทยเคย

ประสบวิกฤตเศรษฐกิจตม้ยาํกุง้ในปี พ.ศ. 2540 ส่วนสมการท่ี (2) และ (3) ไดผ้ลท่ีเหมือนกบัตวัแปรปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อ

ไหเ้กิดรายไดร้วมต่อสินเช่ือรวม ซ่ึงต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติในตวัแปรตาม คือ ปริมาณการปล่อยสินเช่ือ  

ในขณะท่ีตวัแปรของปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อไหเ้กิดรายไดข้องธนาคารสาขาต่างประเทศใหผ้ลท่ีต่างออกไป โดยมีอตัรา

ดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายใหญ่ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัและตวัแปรหุ่นท่ีแทนเป็นช่วงท่ีเกิดวิกฤตซบัไพร์ม โดยดอกเบ้ียเงินกู้

ลูกคา้รายใหญ่ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัมีความสมัพนัธ์กบัปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดข้องธนาคารสาขาต่างประเทศ ซ่ึง

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 1516



ไดผ้ลออกมาคือ ดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายใหญ่ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัมีความสมัพนัธ์กบัปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได้

ของธนาคาสาขาต่างประเทศ ณ ระดบันยัสาํคญัท่ี ร้อยละ 90 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั คือ หากดอกเบ้ีย

เงินกูลู้กคา้รายใหญ่ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัมีการเปล่ียนแปลงร้อยละ 1 จะทาํใหป้ริมาณปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได้

ของธนาคาสาขาต่างประเทศเปล่ียนแปลงร้อยละ 0.0549 ในทิศทางเดียวกนั 

     ในส่วนของขอ้เสนอแนะและขอ้จาํกดัในการศึกษาคร้ังน้ีนั้น คือ ในการศึกษาคร้ังน้ีตวัแปรตามใชเ้พียงตวัแปรใน

ภาพรวม ทางผูศึ้กษาจึงอยากเสอแนะหากในอนาคตมีการเผยแพร่ขอ้มูลท่ีแบ่งแยกตามขนาดของธนาคาร ใหมี้การนาํ

ขอ้มูลปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดโ้ดยแบ่งตามขนาดของธนาคารท่ีในประเทศไทยนั้นมาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในการ

เปรียบเทียบกบัปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดใ้นระบบ ซ่ึงในส่วนน้ีก็ถืเป็นขอ้จาํกดัในการศึกษาของผูศึ้กษาเช่นกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 1517



บรรณานุกรม 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  2551.  ผลกระทบบของวกิฤตการณ์ซับไพร์มต่อประเทศไทย (Online).  

http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~msompraw/Subprime%20paper_Revised.pdf., 10 ธนัวาคม 2561. 

กิตติศกัด์ิ เครือบหิรัญ. 2559. ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อปริมาณหนี้ทีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้ของธนาคารพาณชิย์ทีจ่ด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย. วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวชิาการเงิน, มหาวทิยาลยั

กรุงแทพ. 

นิวฒัน์ กาญจนภูมิทร. 2559. 6Cs ตัวช้ีวดัเครดิต(online). https://www.ncb.co.th/Press_20061108.htm. 

ธนาคารแห่งประเทศไทย. 2562. คําอธิบายข้อมูล Gross NPLs และ Net NPLs สินเช่ือแก่บุคคลทีเ่กีย่วข้องและ

ค่าปรับจําแนกตามกลุ่มประเภทสถาบัน(online). 

http://www2.bot.or.th/statistics/Metadata/FI_NP_001_TH.pdf 

ธนาคารแห่งประเทศไทย. 2562. แนวทางการกาํกบัดูแลเงินกองทุนและสภาพคล่องตามหลกัเกณฑ์      Basel III. 

https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/Highlights/Basel3Article/ 

Basel_III_Paper_15_Jun_2011.pdf 

ศูนยคุ์ม้ครองผูใ้ชบ้ริการทางการเงิน. 2561. ดอกเบีย้เงินกู้(online). 

https://www.1213.or.th/th/serviceunderbot/loans/Pages/interest.aspx 

วทิวสั  วราสิทธิชยั. 2548. ศึกษาปัจจัยทีม่ีผลต่อหนี้ทีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้ของประเภทธุรกจิการอุปโภคบริโภคใน

ระบบสถาบันการเงินในประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2543 – 2546. เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต สาขา

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, มหาวทิยาลบัธรรมศาสตร์. 

ภูริชา กรกมลรัตน์. 2555. การศึกษาเกี่ยวกบัปัจจัยทางเศรษฐกจิทีส่่งผลกระทบต่อหนี้ทีไ่ม่เกดิรายได้ใน       

สินเช่ือเพ่ือทีอ่ยู่อาศัยของระบบธนาคารพาณชิย์ 

วมิพว์ภิา ทองรุ่งเกียรติ. 2555. การศึกษาระหว่างปัจจัยพืน้ฐานทางเศรษฐกจิระดับมหภาค กบัปัญหาหนีเ้สียใน

ระบบเศรษฐกจิไทย. วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 1518

https://www.ncb.co.th/Press_20061108.htm
http://www2.bot.or.th/statistics/Metadata/FI_NP_001_TH.pdf
https://www.1213.or.th/th/serviceunderbot/loans/Pages/interest.aspx


สุธรรม ขนาบศกัด์ิ.  2543.  สถิติเศรษฐศาสตร์.  สงขลา: มหาวทิยาลยัทกัษิณ. 

Irum, S., Rehana, K., & Muhammad, A. 2012. Determinants of Non Performing Loans:  Case of US 

Banking Sector. Romanian Economic Journal, 15(44), 125-136 

Louzis, Vouldis and Metaxas. 2012. Macroeconomic and Bank-Specific Determinants of Non-Performing 

Loans in Greece: A Comparative Study of Mortgage, Business and Consumer Loan 

Portfolios(online). 

https://www.researchgate.net/publication/228201672_Macroeconomic_and_Bank-

Specific_Determinants_of_Non-

Performing_Loans_in_Greece_A_Comparative_Study_of_Mortgage_Business_and_Consumer_Loan

_Portfolios 

 

 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 1519

https://www.researchgate.net/publication/228201672_Macroeconomic_and_Bank-Specific_Determinants_of_Non-Performing_Loans_in_Greece_A_Comparative_Study_of_Mortgage_Business_and_Consumer_Loan_Portfolios
https://www.researchgate.net/publication/228201672_Macroeconomic_and_Bank-Specific_Determinants_of_Non-Performing_Loans_in_Greece_A_Comparative_Study_of_Mortgage_Business_and_Consumer_Loan_Portfolios
https://www.researchgate.net/publication/228201672_Macroeconomic_and_Bank-Specific_Determinants_of_Non-Performing_Loans_in_Greece_A_Comparative_Study_of_Mortgage_Business_and_Consumer_Loan_Portfolios
https://www.researchgate.net/publication/228201672_Macroeconomic_and_Bank-Specific_Determinants_of_Non-Performing_Loans_in_Greece_A_Comparative_Study_of_Mortgage_Business_and_Consumer_Loan_Portfolios


ปัจจยัทางด้านโครงสร้างเงินทุนและนโยบายเงินปันผลท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรพัย ์: 

กรณีศึกษาบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม SET100 

CAPITAL STRUCTURE AND DIVIDEND POLICY FACTORS AFFECTING THE STOCK PRICES: 

A CASE STUDY OF LISTED COMPANIES ON SET100 IN THE STOCK EXCHANGE OF 

THAILAND 

สุพชิญา พรอนันตจ์าํเรญิ, กติตมิา อคัรนุพงศ์ 

บณัฑติวทิยาลยั , สาขาวชิาการบญัช ี

คณะบญัช ี, มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

โทรศพัท:์ 099-234-1699 , E-mail: fspichaya@gmail.com 

คณะบญัช ี, มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ถนนวภิาวดรีงัสติ เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400 

โทรศพัท:์ 089-666-9113 , E-mail: kittima_aca@utcc.ac.th 

 

บทคดัย่อ 

งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปัจจยัทางด้านโครงสรา้งเงนิทุนและนโยบายเงนิปันผลทีส่่งผลต่อ

ราคาหลกัทรพัย ์:กรณศีกึษาบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม SET100  โดยเลอืก

จากบรษิัทจดทะเบยีนในกลุ่ม SET100 ต่อเน่ืองกนัเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 4 ปี ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 

2560 เป็นจํานวนทัง้สิ้น 192 ตวัอย่าง ตดัตวัอย่างที่เกดิความคลาดเคลื่อน จํานวน 9 ตวัอย่าง ทําให้กลุ่ม

ตวัอย่างทัง้หมดเหลอื 183 ตวัอย่าง ซึ่งมวีธิกีารดําเนินการศึกษาโดยเก็บข้อมูลเชงิปรมิาณของบรษิัทจด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม SET100 โดยขอ้มูลที่ใช้เป็นขอ้มูลทุตยิภูม ิ(Secondary 

Data) โดยวธิกีารสรา้งสมการถดถอยเชงิซอ้น (Multiple Regression) 

ผลการศกึษาพบว่า โครงสรา้งเงนิทุนไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรพัยอ์ย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิ

ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว้ว่า  โครงสรา้งเงนิทุนมคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัราคาหลกัทรพัย ์แสดงให้

เห็นว่านักลงทุนไม่ได้ใช้ข้อมูลโครงสร้างเงินทุนในการกําหนดราคาหลักทรพัย์ ในทางตรงกันข้าม ผล

การศกึษา พบว่านโยบายเงนิปันผลมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัราคาหลกัทรพัยอ์ย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิโดย

การเปลี่ยนแปลงในผลตอบแทนที่เพิม่สูงขึ้น จะมผีลทําให้ราคาหลกัทรพัยเ์พิม่สูงขึ้นตามไปด้วย ทําให้นัก

ลงทุนสามารถนําประเดน็น้ีไปใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสนิใจการลงทุนได ้เน่ืองจากการประกาศจ่ายเงนิปัน

ผลจะช่วยสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ต่ีอผลประกอบการของบรษิทัในอนาคต ส่วนตวัแปรควบคุมที่มคีวามสมัพนัธ์

กบัราคาหลกัทรพัยท์ีม่นีัยสาํคญัทางสถติ ิคอื อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม ซึง่มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง

ตรงกนัขา้ม ส่วนขนาดของกจิการและผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรพัย์

อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติ  ซึ่งงานวจิยัดงักล่าวทําให้นักลงทุนสามารถนําผลของงานวิจยัไปใช้ประโยชน์

ประกอบการตดัสนิใจเลอืกลงทุนซื้อขายหลกัทรพัยไ์ด้อย่างมมีปีระสทิธภิาพ และเป็นประโยชน์เชงิวชิาการ

สาํหรบัผูท้ีม่คีวามสนใจสามารถนําผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาไปใชเ้ป็นแนวทางในการทําวจิยัในอนาคตเพิม่เตมิได ้
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ABSTRACT  

     The objective of this research was to study the capital structure and dividend policy factors 

affecting the stock prices of listed companies on SET100 in the Stock Exchange of Thailand. A sample 

of 192 firms-years were drawn from listed companies in the SET100 group for a period of not less 

than 4 years since 2014 - 2017. 9 sample errors were cut off. therefore, all samples were only 183 

firms-years. The method of conducting this study is to collect quantitative data of listed companies on 

SET100 in the Stock Exchange of Thailand. Secondary research is the data used in this research and 

multiple regression is used for data analysis.  

     The results of these research showed that the capital structure has no statistical significance with 

the stock prices which is not in accordance with the research hypothesis that the capital structure is 

negatively related to stock prices. For this reason, it shows that investors do not use information about 

the capital structure for determining of the stock prices. On the other hand, the study found that the 

dividend policy has a positive statistically significant relation with stock prices. Changes in higher 

returns result in higher stock prices as well. Therefore, investors can apply this issue as a guideline 

for making a decision of investment because the declaration of dividends will create a good image for 

the performance of the company in the future. Return on total assets is a control variable that are 

related to stock prices with statistical significance which has a relation in the opposite direction. The 

company’s size and gross domestic product are not statistically significantly related to the stock prices. 

The research as mentioned is very useful for investors because it makes investors able to use the 

results of the research to be useful for making a decision about investment effectively. Moreover, it is 

an academic benefit for those who are interested in using the results of the study as a guideline for 

future research. 

 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

 เงินทุนเป็นปัจจัยเริ่มต้นที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ เพื่อนํามาใช้ในการดําเนินกิจการ โดยมี

จุดประสงค์เพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างคุ้มค่า แหล่งเงนิทุนนัน้ได้มาจาก 2 แหล่งคอื แหล่ง

เงนิทุนระยะสัน้และแหล่งเงนิทุนระยะยาว ซึง่ผูบ้รหิารการเงนิจะมหีน้าทีห่ลกัในการบรหิาร เพื่อทําใหเ้กดิผล

กําไรและขยายกิจการให้เกิดความเจริญเติบโตในอนาคตอันจะส่งผลให้เกิดมูลค่าเพิ่มสูงสุดแก่กิจการ  

(Maximizing Value of the Firm) และสรา้งความมัง่คัง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ (Maximization of Shareholder Wealth) 

การจดัหาเงนินัน้เป็นเรื่องของการกําหนดโครงสรา้งเงนิทุน เพราะเป็นปัจจยัพื้นฐานในการดําเนิน

ธุรกจิ และเป็นเรื่องของการจดัหาและบรหิารต้นทุนของเงนิทุนเพื่อการได้มาของสนิทรพัย์และการดําเนิน

ธุรกจิ และรวมถงึการลงทุนในโครงการใหม ่ซึง่โครงสรา้งเงนิทุน สามารถจดัหาไดจ้ากทัง้แหล่งเงนิทุนภายใน 
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(Internal Fund และแหล่งเงนิทุนภายนอก (External Fund กรณทีีเ่ลอืกใชแ้หล่งเงนิทุนจากภายนอก ผูบ้รหิาร

จะต้องคํานึงถงึระดบัสดัส่วนโครงสรา้งเงนิทุนใหม้คีวามเหมาะสม ซึง่แหล่งเงนิทุนจากภายนอกประกอบดว้ย

เงนิทุนที่ได้มาจากทัง้การก่อหน้ีสินและจากส่วนของผู้ถือหุ้น ทัง้ 2 แหล่งเงนิทุนน้ีมลีกัษณะเฉพาะตวัที่

สามารถส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบรษิทัแตกต่างกนัออกไป  

ถ้าพจิารณาจํานวนเงนิปันผลที่จ่ายให้กบัผู้ถอืหุ้น จะเหน็ว่าโครงสรา้งเงนิทุนนัน้มคีวามสมัพนัธก์บั

เงนิปันผลโดยตรง เพราะถ้าบรษิัทมกีารจดัหาเงนิทุนจากส่วนของผู้ถอืหุ้นมากเท่าใด จํานวนเงนิปันผลที่

จะตอ้งจา่ยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ยิง่มมีากเท่านัน้ เงนิปันผลทีจ่า่ยออกไปถอืเป็นการใหก้ระแสเงนิสดแก่ผูถ้อืหุน้ แต่ใน

ขณะเดยีวกนัถอืเป็นการลดมลูค่าของหน้ีสนิของกจิการ เน่ืองจากเป็นการเพิม่ความเสีย่งทีก่จิการไม่สามารถ

จา่ยชาํระหน้ีได ้และในทีสุ่ดการจา่ยปันผลจะส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย ์ซึง่การเปลีย่นแปลงการจ่ายเงนิ

ปันผลเป็นการส่งสญัญาณใหก้บัผูถ้อืหุน้และนกัลงทุนเกีย่วกบักําไรและกระแสเงนิสดในอนาคต  

ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจที่จะศกึษาปัจจยัดา้นโครงสรา้งเงนิทุนและนโยบายเงนิปันผลว่าจะส่งผลต่อราคา

หลกัทรพัยห์รอืไม ่โดยเลอืกบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม SET100 เน่ืองจาก

ราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัในกลุ่มน้ีที่ใช้แสดงระดบัและความเคลื่อนไหวของราคาหลกัทรพัยท์ี่มมีูลค่าตาม

ราคาตลาด (Market Capitalization)สูง การซือ้ขายมสีภาพคล่องสูงอย่างสมํ่าเสมอ และมสีดัส่วนผูถ้อืหุน้ราย

ย่อยผ่านเกณฑท์ี่กําหนดซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้รหิารในการเป็นแนวทางในการตดัสนิใจและวางแผนกล

ยุทธ์ด้านการจดัหาเงนิทุนและนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทั ให้สามารถสรา้งความมัง่คัง่ให้กบัผูถ้อื

หุน้ของกจิการ  

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

1. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างโครงสรา้งเงนิทุนกบัราคาหลกัทรพัย ์

2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างนโยบายเงนิปันผลกบัราคาหลกัทรพัย ์

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ทฤษฎีModigliani and Miller (MM) 

ทฤษฎีโครงสร้างเงนิทุนที่ได้รบัการกล่าวถงึมากที่สุดคอื แนวคดิ MM1 โดย Modigliani and Miller 

(1958) เสนอว่าโครงสร้างเงนิทุนไม่มผีลต่อมูลค่าบรษิัท ภายใต้ข้อสมมติฐานตลาดนัน้ เป็นตลาดแข่งขนั 

สมบูรณ์คอืไม่มภีาระภาษีอตัราเงนิเฟ้อ และต้นทุนในการทําธุรกรรม ซึ่งเป็นที่วจิารณ์ถงึความถูกต้องของ 

ทฤษฎภีายใตค้วามเป็นจรงิทีว่่าไม่มบีรษิทัใดทีไ่มไ่ดร้บัผลกระทบทางภาษอีตัราเงนิเฟ้อ และตน้ทุนในการทํา

ธุรกรรม ดงันัน้ Modigliani and Miller (1963) จงึไดล้ดขอ้จาํกดัในสมมตฐิานเรือ่ง การไมม่ภีาระภาษ ีเรยีกว่า 
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แนวคดิ MM2 โดยระบุว่าดอกเบีย้จ่ายถอืเป็นค่าใชจ้่ายและสามารถนํามาหกัภาษไีดแ้ต่เงนิปันผลทีจ่่ายใหก้บั

ผู้ถือหุ้นไม่อาจถือเป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถนํามาหกัภาษีได้ทําให้บรษิัทหนัมาเพิ่มสดัส่วนการใช้เงินกู้ยืม

เพิม่ขึน้ เพราะประโยชน์ทางภาษีจะช่วยให้ต้นทุนเงนิทุนถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก (WACC) ของบรษิทัลดตํ่าลง

และมมีลูค่าบรษิทัสงูขึน้ แต่การทีบ่รษิทัมหีน้ีสนิสูงจนเกนิไปยอ่มเสีย่งต่อการทีไ่มส่ามารถจ่ายชําระหน้ีสนิทัง้

ดอกเบีย้และเงนิต้นไดใ้นขณะที่เจา้หน้ีต้องการอตัราผลตอบแทนทีสู่งขึน้ จงึก่อใหเ้กดิต้นทุนความเสีย่งทาง

การเงนิและตน้ทุนการลม้ละลายเพิม่ขึน้ จนทา้ยทีสุ่ดมลูค่าบรษิทักล็ดตํ่าลง 

 ทฤษฎีการจดัหาเงินตามลาํดบัขัน้ (Pecking Order Theory) เป็นทฤษฎีที่มคีวามสําคญัในเรื่อง

ของการดูพฤตกิรรมการระดมทุนว่าเป็นไปตามหลกัการหรอืไม่ ซึ่งจะมผีลต่อโครงสร้างเงนิทุนของกิจการ 

โดยทฤษฎน้ีีจะสามารถอธบิายถงึเหตุผลต่างๆของการระดมทุนในแต่ละรูปแบบได้ โดยมแีหล่งที่มาจากทัง้

ภายในและภายนอก 

การวดัโครงสร้างเงินทุน 

อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (Debt to Equity ratio) หรอื D/E Ratio เป็นอตัราส่วนการเงนิที่

ใช้ในการวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิของกจิการ (Leverage Ratio หรอื Financial Ratio) เสมอืนเป็นการ

เปรยีบเทยีบสดัส่วนโครงการสร้างเงนิทุนของกิจการ จากแหล่งที่มาระหว่าง “หน้ีสนิรวม”และ “ส่วนของ

เจา้ของ” โดยมสีตูรคาํนวณดงัน้ี (จรวยพร ฉนัทจติปรชีา,2559,หน้าที ่113) 

   𝐷𝐷/𝐸𝐸 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 =  
หน้ีสนิรวม (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑇𝑇)
สว่นของเจา้ของ (𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝐸𝐸)

    

ทฤษฎีโครงสร้างเงินทุนท่ีเหมาะสม (Trade-off Theory) ภายใต้ตลาดทีส่มบูรณ์และมปีระสทิธภิาพ 

การจดัหาเงนิทุนของบรษิทัจะไม่มผีลต่อมลูค่าของบรษิทั แต่มลูค่าของบรษิทัจะขึน้อยู่กบัความเสีย่งและการ

ตดัสนิใจลงทุนของกจิการ 

ทฤษฎีแบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรพัย ์

คอืแบบจําลองที่ใช้ในการคํานวณหาอตัราผลตอบแทนที่ต้องการ ซึ่งพจิารณาให้เหมาะสมกบัระดบั

ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ แบบจาํลอง CAPM มตีวัแบบดงัน้ี 

𝑅𝑅𝐸𝐸 =  𝑅𝑅𝑓𝑓 + 𝛽𝛽(𝑅𝑅𝑚𝑚 − 𝑅𝑅𝑓𝑓) 

โดยที ่  𝑅𝑅𝐸𝐸 = อตัราผลตอบแทนทีต่อ้งการจากการลงทุนในหลกัทรพัย ์i 

 𝑅𝑅𝑓𝑓 = อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยท์ีป่ราศจากความเสีย่ง 

 𝑅𝑅𝑚𝑚 =อตัราผลตอบแทนทีค่าดไวข้องกลุ่มหลกัทรพัยต์ลาด 

 𝛽𝛽 = ค่าเบตา้ ของหลกัทรพัย ์i 
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ทฤษฎีประสิทธิภาพตลาด  การวิเคราะห์ตามทฤษฎีตลาดที่มีประสิทธิภาพ (Efficient Market 

Hypothesis) หรอื EMH สามารถจาํแนกความมปีระสทิธภิาพของตลาดจากพฤตกิรรมข่าวสารขอ้มลูไดเ้ป็น 3 

ระดบัดงัน้ี (ดนยักานต ์อนิทพงษ,์2553) 

1. ตลาดหลกัทรพัยท์ีม่ปีระสทิธภิาพตํ่า (The Weakly Efficient Market) 

2. ตลาดหลกัทรพัยท์ีม่ปีระสทิธภิาพระดบัปานกลาง (Semi-Strong Efficient Market) 

3. ตลาดหลกัทรพัยท์ีม่ปีระสทิธภิาพสงู (The Strongly Efficient Market) 

การวิเคราะหปั์จจยัพื้นฐาน ปัจจยัพืน้ฐาน เป็นแนวคดิทีมุ่ง่วเิคราะหปั์จจยัทีก่ําหนดอตัราผลตอบแทน

และความเสีย่งของการลงทุน รวมไปถงึมลูค่าของหลกัทรพัย ์โดยจะวเิคราะหปั์จจยัพืน้ฐานจะทําได ้2 รปูแบบ

คอื 1) วเิคราะหแ์บบบนลงล่าง (Top-Down Approach) กล่าวคอื เริม่วเิคราะหจ์ากสภาพเศรษฐกจิโดยทัว่ไป 

วเิคราะห์อุตสาหกรรม ตลอดจนวเิคราะห์บรษิทั เพื่อนําไปสู่การคาดการณ์ผลการดําเนินงานของบรษิัทใน

อนาคต 2) วเิคราะหแ์บบล่างขึน้บน (Bottom-Up Approach) คอืการวเิคราะหข์อ้มลูรายบรษิทัก่อน จากนัน้นํา

บรษิัทที่มคีวามน่าสนใจ ไปวเิคราะห์ว่าน่าลงทุนหรอืไม่โดยดูจากการอุตสาหกรรมที่บรษิัทนัน้อยู่ รวมถึง

สภาพเศรษฐกจิดว้ย (ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, 2558) 

แนวคิดเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผล 

พรพรหม ภกัตรเ์ป่ียม (2554,หน้า 13) กล่าวว่า เงนิปันผล หมายถงึ ค่าตอบแทนที่บรษิทัจ่ายให้แก่ผู้

ถอืหุ้น ซึ่งมกัเป็นการกระจายกําไร เมื่อบรษิทัได้กําไรหรอืส่วนเกิน บรษิทัสามารถนําไปลงทุนในธุรกิจต่อ

เรยีกกําไรสะสม หรอืสามารถจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้กไ็ดบ้รษิทัอาจสงวนกําไรหรอืส่วนเกนิส่วนหน่ึง และจ่ายส่วน

ทีเ่หลอืเป็นเงนิปันผล 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

อธกิา แรมวโิรจน์ (2549) ที่ได้ทําการศึกษาวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

ผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (Return on Asset :ROA) อตัราผลตอบแทนจากส่วนของเจา้ของ (Return to 

Equity :ROE) และอตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของเจา้ของ (Debt to equity ratio :D/E Ratio) กบัการเปลีย่นแปลง

ของราคาหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กรณศีกึษาบรษิทัในหมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสาร ผลจากการศกึษาพบว่า อตัราส่วน ROA ROE และ D/E Ratio มคีวามสมัพนัธก์บัการเปลีย่นแปลง

ของราคาหลกัทรพัย์ โดยที่อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของเจ้าของสามารถอธบิายการเปลี่ยนแปลงของราคา

หลกัทรพัยไ์ดด้ทีีสุ่ด เกดิจากลกัษณะของธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีจ่ะต้องใชเ้งนิทุนในการ

พฒันาเทคโนโลยเีป็นจาํนวนมาก  

 สุดธดิา ตรตีรง (2550) ได้ศกึษาผลกระทบจากการประกาศจ่ายเงนิปันผลที่มผีลต่อราคาหลกัทรพัย ์

ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยทําการศึกษาเหตุการณ์ประกาศจ่ายเงินปันผล ของบรษิัทจด

ทะเบยีนที่อยู่ในดชันี SET100 ในช่วงปี 2548-2551 จํานวน 530 ตวัอย่าง แบ่งเหตุการณ์ตามลกัษณะการ
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จ่ายเงนิปันผล และ แบ่งตามหมวดอุตสาหกรรม ช่วงก่อนการประกาศ ระหว่างการประกาศ และหลงัการ

ประกาศจ่ายเงนิปันผล ตามลําดบั ผลการศกึษาพบว่า เกดิผลตอบแทนเกนิปกตเิฉลีย่สะสมอย่างมนีัยสําคญั

ทางสถติทิัง้สามช่วง แสดงว่ามนีักลงทุนได้ผลตอบแทนเกนิปกตใินทุกช่วงของการประกาศจ่ายเงนิปันผล 

ดงันัน้ ถงึแมว้่าจะเกดิผลตอบแทนเกนิปกตช่ิวงประกาศจา่ยเงนิปันผล แต่ผลตอบแทนเกนิปกตดิงักล่าวยงัคง

เกดิขึน้อยา่งต่อเน่ือง สะทอ้นใหเ้หน็ว่าตลาดทุนไทยไมม่ปีระสทิธภิาพในระดบัปานกลาง 

 ชาลนีิ แสงสรอ้ย (2558).ความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราส่วนทางการเงนิกบัราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัจด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย กรณีศกึษากลุ่มอุตสาหกรรมบรกิารในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศระหว่างไตรมาสที ่1 ปี พ.ศ.2551 จนถงึไตรมาสที ่1 ปี พ.ศ.2557 และพบว่า อตัราส่วนทางการเงนิที่

มคีวามสมัพนัธ์ต่อราคาหลกัทรพัยค์อื อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม และอตัราส่วนการหมุนเวยีนของ

สนิทรพัยร์วม มนียัสาํคญัทศิทางตรงกนัขา้มกนักบัราคาหลกัทรพัยต์ามลําดบั ในขณะทีอ่ตัราส่วนทางการเงนิ

อื่นๆ นัน้ไมม่คีวามสมัพนัธต่์อราคาหลกัทรพัย ์และพบว่าการเจรญิเตบิโตคาดหวงัซึง่วดัโดยสดัส่วนค่าใช้จ่าย

สนิคา้ทุนต่อสนิทรพัยร์วม และขนาดของกจิการซึง่วดัโดยสนิทรพัยร์วมในรปูของ Logarithm มผีลกระทบใน

เชงิบวกต่ออตัราผลตอบแทนของหุน้สามญั 

กลักนก จนัทรพ์ริม้ (2558) ได้ทําการศกึษานโยบายเงนิปันผลที่ส่งผลต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทั

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยเกบ็รวบรวมขอ้มลูทุตยิภูมขิองบรษิทัจดทะเบยีนที่มกีาร

จา่ยเงนิปันผลต่อเน่ือง 3 ปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2559 จาํนวน 100 บรษิทั ผลการศกึษาพบว่านโยบาย

เงนิปันผลมผีลต่อราคาหลกัทรพัยข์องกลุ่มบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่ทําการ

วเิคราะห์เฉพาะตวัแปรผลตอบแทนเงนิปันผลเท่านัน้ โดยพบว่า ผลตอบแทนเงนิปันผลมคีวามสมัพนัธ์ใน

ทางบวกต่อราคาตลาดของหุ้นสามญัอย่างมนีัยสําคญัโดยการเปลี่ยนแปลงในผลตอบแทนเงนิปันผลที่เพิม่

สูงขึน้จะมผีลทําใหร้าคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีท่าํ

การวเิคราะห์เพิม่สูงขึ้นตามไปด้วยทําให้นักลงทุนสามารถนําประเดน็น้ีไปใช้เป็นแนวทางในการตดัสนิใจ

ลงทุนได ้ 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

งานวจิยัน้ีได้ทําการศึกษาบรษิัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยเลอืกจาก

บรษิทัจดทะเบยีนในกลุ่ม SET100 ต่อเน่ืองกนัเป็นเวลา ไมน้่อยกว่า 4 ปี ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560 ที่

ไม่รวมบรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิ ไดแ้ก่ หมวดธุรกจิการ ธนาคาร เงนิทุนและหลกัทรพัย ์และ

ประกนัภยัและประกนัชวีติ ทัง้น้ี เน่ืองจากกลุ่มธุรกจิในอุตสาหกรรมดงักล่าว มโีครงสรา้งทางการเงนิ และการ

ดําเนินงานแตกต่างจากธุรกิจอื่น ขอ้มูลในการศกึษารวบรวมจากรายงาน ขอ้มูลงบการเงนิจากแบบแสดง

รายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานข้อมูลจากข้อมูลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
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หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย(์www.sec.or.th) ฐานขอ้มูลเวบ็ไซต์ของบรษิทั เซท็เทรด ดอท คอม จํากดั 

(www.settrade.com) และข้อมูลจากเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (www.setsmart.com) 

แสดงผลขอ้มลูราคาซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละดชันียอ้นหลงั 

ตารางที ่1 การคดัเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง บรษิทัในกลุ่ม SET100 

จาํนวนบรษิทั จากขอ้มลูรายชื่อบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่

ประเทศไทย กลุ่ม SET100 

100 บรษิทั 

หัก   บริษัทที่อยู่ไม่ครบ ในช่วง 2557-2560(เน่ืองจากมีการออกจากตลาด  

หลกัทรพัยก่์อนปี 2560) 

 บรษิทัทีเ่พิง่จดทะเบยีนเขา้ใหม ่

 หมวดธุรกจิธนาคาร เงนิทุนและหลกัทรพัย ์

22 บรษิทั 

 

21 บรษิทั  

9 บรษิทั 

รวม 48 บรษิทั 

จากตารางที ่1 พบว่า จาํนวนบรษิทัทีศ่กึษาเป็นตวัอย่างทัง้หมด 48 บรษิทั จาํนวน  4 ปี เท่ากบั 192 

ตวัอยา่ง และตดัตวัอยา่งทีเ่กดิความคลาดเคลื่อน (มคี่าคลาดเคลื่อนเท่ากบัหรอืมากกว่า +/-3) จาํนวน 9 

ตวัอยา่ง ทาํใหก้ลุ่มตวัอยา่งทัง้หมดเหลอื 183 ตวัอยา่ง 

 

ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา 

 1.ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 
1.1 ราคาหลกัทรพัย ์(Stock Price) โดยใช้ราคาปิดของหลกัทรัพย์ ณ วนัท่ีสง่งบการเงิน  

 2.ตวัแปรตน้ (Independent Variable) 

2.1 โครงสรา้งเงนิทุน (Capital Structure) วดัจากอตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้  

(D/E ratio)  

2.2. นโยบายเงนิปันผล (Dividend Policy) โดยวดัจาก เงนิปันผลจา่ยต่อหุน้ 
3.ตวัแปรควบคุม (Control Variables)  

3.1. ขนาดของกจิการ (Size)  

3.2. รอ้ยละการเปลีย่นแปลงของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (ChgGDP) 

3.3. อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(ROA)  

 

การวิเคราะหข้์อมลู 

ในการศกึษาครัง้น้ีเป็นการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณเป็นการทดสอบความสมัพนัธข์องตวัแปรทีม่ผีล

ต่อราคาหลกัทรพัย ์โดยผูว้จิยัใชโ้ปรแกรมทางสถติ ิเพื่อใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อหาความสมัพนัธร์ะหว่าง

โครงสร้างเงินทุนและนโยบายเงินปันผลที่ส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ในช่วงปี พ.ศ. 2557-2560 ว่ามี
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ความสมัพนัธ์กันอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติหรอืไม่ โดยการวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ (Correlation Analysisi) 

นอกจากน้ีผูว้จิยัจะทาํการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชก้ารวเิคราะหส์มการถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression) 

1.การวเิคราะหข์อ้มลูประกอบดว้ย 

1.1 สถติพิรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นสถติทิีใ่ชใ้นการศกึษาเพื่อบรรยายถงึลกัษณะของกลุ่ม

ตัวอย่างที่ศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ค่าสูงสุด(Maximum) ค่าตํ่ าสุด(Minimum) ค่าเฉลี่ย(Mean) และส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) ของราคาหลกัทรพัย ์อตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุนและเงนิปันผลจ่ายต่อ

หุน้ 

1.2 สถติเิชงิอนุมาน (Inferenfial Statistics) เป็นการนําขอ้มูลที่รวบรวมได้มาทําการวเิคราะห์ขัน้สูง

ทางสถติเิพื่อยนืยนัผลทีไ่ด ้ซึง่ประกอบไปดว้ย สถติดิงัน้ี 

1.2.1 การวิเคราะห์ค่าสหสมัพนัธ์เพียร์สนั (Pearson Correlation) ระหว่างตัวแปรโครงสร้าง

เงนิทุนกบัราคาหลกัทรพัย ์และ นโยบายเงนิปันผลกบัราคาหลกัทรพัย ์โดยใช้สมการถดถอย(Regression) 

ทดสอบสมมติฐานที่ 1 และ 2 กําหนดระดบันัยสําคญั ที่ 0.05 โดยสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (r) จะมคี่าอยู่ที่  

−1 < 𝑟𝑟 < 1    
1.2.2 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) เพื่อศึกษาว่าโครงสร้าง

เงนิทุนและนโยบายเงนิปันผลส่งผลต่อราคาหลกัทรพัยห์รอืไม ่ตวัแบบในการวเิคราะหค์วามถดถอย ดงัน้ี 

ตวัแบบที ่1  ตวัแบบทีใ่ชต้รวจสอบปัจจยัโครงสรา้งเงนิทุนและนโยบายเงนิปันผลทีส่่งผลต่อราคาหลกัทรพัย ์

 𝑃𝑃𝐸𝐸𝑇𝑇= 𝛽𝛽0  + 𝛽𝛽1𝐷𝐷/𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇+𝛽𝛽2𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐸𝐸𝑇𝑇+𝑒𝑒𝐸𝐸𝑇𝑇      (1) 

ตวัแบบที ่2  ตวัแบบทีเ่พิม่ตวัแปรควบคุม 

 𝑃𝑃𝐸𝐸𝑇𝑇= 𝛽𝛽0 +𝛽𝛽1𝐷𝐷/𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇+𝛽𝛽2𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐸𝐸𝑇𝑇 + 𝛽𝛽3𝑆𝑆𝑟𝑟𝑆𝑆𝑒𝑒𝐸𝐸𝑇𝑇 + 𝛽𝛽4𝐶𝐶ℎ𝑔𝑔𝑔𝑔𝐷𝐷𝑃𝑃𝑇𝑇 + 𝛽𝛽5𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸𝑇𝑇 + 𝑒𝑒𝐸𝐸𝑇𝑇   (2) 

โดยที ่    𝑃𝑃𝐸𝐸𝑇𝑇       = ราคาปิดของหลกัทรพัย ์ ของบรษิทัที ่i ปีที ่t 

   𝐷𝐷/𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇  = โครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัที ่i ปีที ่t 

   𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐸𝐸𝑇𝑇   = นโยบายเงนิปันผล ของบรษิทัที ่i ปีที ่t 

𝑆𝑆𝑟𝑟𝑆𝑆𝑒𝑒𝐸𝐸𝑇𝑇   =  ขนาดของกจิการของบรษิทัที ่i ปีที ่t โดยวดัจาก Log ของสนิทรพัยร์วม 

        𝐶𝐶ℎ𝑔𝑔𝑔𝑔𝐷𝐷𝑃𝑃𝑇𝑇  =  รอ้ยละการเปลีย่นแปลงของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศของปีที ่t  

   𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸𝑇𝑇    =  อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์ของบรษิทัที ่i ปีที ่t 

               𝑒𝑒𝐸𝐸𝑇𝑇  =  ค่าความคลาดเคลื่อน 
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ผลการศึกษา 

ส่วนที ่1 สถติพิรรณนา (Descriptive Statistics) 

 ผลการวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติพิรรณนา พบว่า ค่าเฉลีย่ของราคาหลกัทรพัยม์คี่าเท่ากบั 49.51 บาท ซึง่

ส่วนใหญ่เป็นของ บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) โดยบรษิทัขายหุน้ทีร่าคาพาร ์10 บาท อตัราส่วนหน้ีสนิต่อ

ทุนมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 1.57 เท่า ซึง่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาน้ีบรษิทัส่วนใหญ่มหีน้ีสนิจากการกู้ยมื นโยบาย

เงนิปันผลมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 1.96 บาทต่อหุน้ บรษิทัทีศ่กึษาส่วนใหญ่จ่ายเงนิปันผลปีละ 2 ครัง้และอตัราการ

จ่ายเงนิปันผลเพิม่สูงขึน้ทุกปี ขนาดของกจิการซึง่วดัจากสนิทรพัยร์วม พบว่ามคี่าเฉลีย่เท่ากบั 177,573.17 

ลา้นบาท ซึง่บรษิทัส่วนใหญ่มสีนิทรพัยท์ีส่งูเน่ืองจากเป็นบรษิทัขนาดกลางและขนาดใหญ่ อตัราผลตอบแทน

ต่อสนิทรพัย์ มคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 9.30 สรุปได้ว่าบรษิัทที่ใช้ในการศึกษาได้นําสนิทรพัย์ที่มอียู่ไปใช้ในการ

ดําเนินงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ทําให้ไดร้บัผลตอบแทนสูง รอ้ยละของการเปลี่ยนแปลงของผลติภณัฑ์

มวลรวมในประเทศ มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.64 จากการเกบ็ขอ้มลู 4 ปี พบว่า รอ้ยละของการเปลีย่นแปลงของ

ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศเพิม่ขึน้ทุกปี 

ส่วนที ่2 สถติเิชงิอนุมาน (Inferenfial Statistics) 

ตารางที ่2  ผลการศกึษาความสมัพนัธโ์ดยใชว้ธิสีมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(Pearson Correlation) 

   PRICE D/E DIV SIZE ROA GDP 

PRICE 
Pearson Correlation 1      

Sig. (2-tailed)       

D/E 
Pearson Correlation -.042 1     

Sig. (2-tailed) .574      

DIV 
Pearson Correlation .953 .067 1    

Sig. (2-tailed) .000** .393     

SIZE 
Pearson Correlation .335 .066 .377 1   

Sig. (2-tailed) .000** .384 .000**    

ROA 
Pearson Correlation .155 -.203 .155 -.364 1  

Sig. (2-tailed) .038* .006** .046* .000**   

GDP 
Pearson Correlation .057 .026 .073 .017 -.128 1 

Sig. (2-tailed) .448 .725 .352 .820 .088  

หมายเหตุ : ** ณ ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.01 
 * ณ ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 
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 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ และตัวแปรควบคุม พบว่า 

ความสมัพนัธ์ระหว่างราคาหลกัทรพัยแ์ละอตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุน มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางตรงกนัขา้ม 

และไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ 

ความสัมพันธ์ระหว่างราคาหลักทรัพย์กับนโยบายเงินปัน ขนาดของกิจการ และอัตราส่วน

ผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติ ิ

ความสมัพนัธร์ะหว่างราคาหลกัทรพัยแ์ละผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทาง

เดยีวกนั แต่ไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ

 ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรควบคุมมคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติ ได้แก่ ความสมัพนัธ์ระหว่างขนาดของกิจการกับนโยบายเงนิปันผล และอัตราส่วน

ผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์กบันโยบายเงนิปันผล  ส่วนตวัแปรที่มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางตรงข้ามอย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติ ได้แก่อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรพัย์กับอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน และอัตราส่วน

ผลตอบแทนต่อสนิทรพัยก์บัขนาดของกจิการ  

ส่วนอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนกับนโยบายเงนิปันผล ขนาดของกิจการ และผลิตภณัฑ์มวลรวมใน

ประเทศ ไม่มนีัยสําคญัทางสถติเิช่นเดยีวกบั ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศกบัอตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุน นโย

บานเงนิปันผล ขนาดของกจิการและอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์ 

2.2 การวเิคราะหส์มการถดถอยเชงิซอ้น (Multiple Regression) 

ตารางที ่3  ผลการวเิคราะหส์มการถดถอย ตวัแบบที ่1 

 Pit =  β0  + β1D/Eit+β2DIVit+eit   (1) 

ตวัแปร 
Unstandardized 

Coefficients 
t Sig.(t) F Sig.(F) 

Adjusted  

 𝑅𝑅2 
Tolerance VIF 

ค่าคงที ่ 5.676 1.781 .077 

904.242 .000** 0.917 

  

D/E 1.336 0.780 .436 1.000 1.000 

Div 23.970 42.509 .000** 1.000 1.000 

การใช้สถิติทดสอบ F-test ผลคํานวณจะได้ค่า F-statistic เท่ากบั 904.242 และค่านัยสําคญัทาง

สถติเิท่ากบั 0.000 ซึง่ค่านัยสําคญัทางสถติทิีค่ํานวณได้นัน้ น้อยกว่า 0.05 จงึส่งผลใหป้ฏเิสธ  H0 : ตวัแปร

ตามไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัตวัแปรอสิระทัง้ n ตวั แต่จะยอมรบั  H1 : ตวัแปรตามมคีวามสมัพนัธ์กบัตวัแปร

อิสระอย่างน้อย 1 ตัว แสดงว่า ตัวแบบที่ 1 ใช้ได้ ตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว สามารถอธิบายการ

เปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรพัย์ได้ เมื่อพจิารณาค่า Adjusted R2= 0.917 หมายความว่า ตวัแปรอิสระ 
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(อตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุนกบันโยบายเงนิปันผล) จะสามารถอธบิายราคาหลกัทรพัย ์หรอืตวัแปรตามไดถ้งึรอ้ย

ละ 91.7% อกีรอ้ยละ 8.3% เกดิจากปัจจยัอื่นๆ 

เมื่อพจิารณา T-test จากตวัแปรอิสระทัง้ 2 ตวั พบว่า ตวัแปรที่มนีัยสําคญัมทีัง้หมด 1 ตวั ได้แก่ 

นโยบายเงนิปันผล (DIV ) ส่วนอตัราหน้ีสนิต่อทุน (D/E Ratio) ไม่มนีัยสําคญัทางสถติ ิจงึตดัตวัแปรน้ีออก

จากสมการและไดส้มการใหมด่งัน้ี 

Pit=  24.006DIVit + eit 

 สรปุไดว้่าตวัแปรทีม่นียัสาํคญัมทีัง้หมด 1 ตวั ไดแ้ก่ นโยบายเงนิปันผล (DIV) มคี่าสมัประสทิธิเ์ท่ากบั 

24.006 สามารถอธบิายไดว้่า หากนโยบายเงนิปันผล (DIV) เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ 1 บาทต่อหุน้ จะทาํใหร้าคา

หลกัทรพัย์ในตลาดหลกัทรพัย์ กลุ่ม SET100 เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 24.006 บาท ในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง

เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ส่วนอตัราหน้ีสนิต่อทุน (D/E Ratio) โครงสรา้งเงนิทุนไม่ส่งผลราคาหลกัทรพัย์

อย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิซึ่งไม่เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตัง้ไวว้่า โครงสรา้งเงนิทุนมคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบั

ราคาหลกัทรพัย ์

ผลลพัธจ์ากการวเิคราะหส์มการถดถอยเชงิซอ้นตวัแบบที ่2 (เพิม่ตวัแปรควบคุม) 

ตารางที ่4  ผลการวเิคราะหส์มการถดถอย ตวัแบบที ่2 

 Pit =  β0 +β1D/Eit+β2DIVit + β3Sizeit + β4ChgGDPt + β5ROAit + eit    (2) 

 

ตวัแปร 
Unstandardized   

Coefficients 
t Sig.(t) F Sig.(F) 

Adjusted 

         R2 
Tolerance VIF 

ค่าคงที ่ 30.718 .897 .371 

348.889 .000** .917 

  

D/E 1.537 .990 .324 0.970 1.031 

Div 24.656 35.739 .000** 0.709 1.410 

Size -1.730 -.584 .560 0.591 1.691 

Roa -.804 -2.517 .013* 0.665 1.504 

GDP -.058 -.052 .959 0.983 1.017 

 

การใชส้ถติทิดสอบ F-test ผลคํานวณจะได้ค่า F-statistic เท่ากบั 348.889 และค่านัยสําคญัทางสถติิ

เท่ากบั 0.000 ซึง่ค่านยัสาํคญัทางสถติทิีค่าํนวณไดน้ัน้ น้อยกว่า 0.05 จงึส่งผลใหป้ฏเิสธ  H0 : ตวัแปรตามไม่

มคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรอสิระทัง้ n ตวั แต่จะยอมรบั  H1 : ตวัแปรตามมคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรอสิระอย่าง

น้อย 1 ตวัว่า ตวัแบบที่ 2 ใช้ได้ ตวัแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตวั สามารถอธบิายการเปลี่ยนแปลงของราคา

หลกัทรพัยไ์ด ้เมือ่พจิารณาค่า Adjusted R2= 0.917 หมายความว่า ตวัแปรอสิระ (อตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุนกบั
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นโยบายเงนิปันผล) นัน้จะสามารถอธบิายราคาหลกัทรพัย ์หรอืตวัแปรตามได้ถงึรอ้ยละ 91.7% อกีรอ้ยละ 

8.3% เกดิจากปัจจยัอื่นๆ 

เมื่อพจิารณา T-test จากตวัแปรอสิระทัง้ 2 ตวั และตวัแปรควบคุม 3 ตวั พบว่า ตวัแปรทีม่นีัยสําคญั

ทางสถติมิทีัง้หมด 2 ตวั ไดแ้ก่ นโยบายเงนิปันผล (DIV )และอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย(์ROA) ส่วน

อัตราหน้ีสินต่อทุน (D/E Ratio) ขนาดของกิจการ(Size) และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP) ไม่มี

นยัสาํคญัทางสถติ ิจงึตดัตวัแปรเหล่าน้ีออกจากสมการและไดส้มการใหมด่งัน้ี 

Pit=  24.382𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐸𝐸𝑇𝑇 − .259𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸𝑇𝑇 + eit 
 
 สรุปได้ว่าการทดสอบสมมตฐิานที่ 1 พบว่า โครงสรา้งเงนิทุนไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรพัย ์

ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้และจากการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่านโยบายเงินปันผล มี

ความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหลกัทรพัย์ ซึ่งมคี่าสมัประสิทธิเ์ท่ากบั 24.382 สามารถอธบิายได้ว่า หาก

นโยบายเงนิปันผล (DIV) เปลี่ยนแปลงเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1 จะทําให้ราคาหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัย ์กลุ่ม 

SET100 เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้รอ้ยละ 24.382 ในทศิทางเดยีวกนั ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

นอกจากนั ้นผู้วิจ ัยพบว่าตัวแปรควบคุม ซึ่งได้แก่ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม นั ้นมี

ความสมัพนัธ์อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติกบัราคาหลกัทรพัย์ โดยอตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์รวมนัน้มี

ความสมัพนัธเ์ชงิลบกบัราคาหลกัทรพัย ์ซึง่ถ้าอตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 จะทําให้

ราคาหลกัทรพัยล์ดลง 0.259 บาท และในขณะที ่ขนาดของกจิการและผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศนัน้ ไมม่ี

ความสมัพนัธก์บัราคาหลกัทรพัยอ์ยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติ ิ 

 

สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

สรปุผลการศึกษา 

ผลการศกึษา พบว่า โครงสรา้งเงนิทุนมคีวามสมัพนัธไ์ม่มคีวามสมัพนัธก์บัราคาหลกัทรพัย ์แสดงให้

เห็นว่านักลงทุนไม่ได้ใช้ข้อมูลโครงสร้างเงนิทุนในการกําหนดราคาหลกัทรพัย์ และนโยบายเงนิปันผลมี

ความสมัพนัธ์เชงิบวกกบัราคาหลกัทรพัยอ์ย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิโดยการเปลี่ยนแปลงในผลตอบแทนที่

เพิม่สงูขึน้ จะมผีลทาํใหร้าคาหลกัทรพัยเ์พิม่สงูขึน้ตามไปดว้ย 

ผลการวเิคราะห์สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (Pearson Correlation) พบว่า ตวัแปรที่มคีวามสมัพนัธ์ใน

ทศิทางเดยีวกนักบัราคาหลกัทรพัย์และมนีัยสําคญัทางสถิติ ได้แก่ นโยบายเงนิปันผล ขนาดของกิจการ 

ความสมัพนัธ ์ณ ระดบันัยสําคญัทางสถติทิี ่0.01 และอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์ความสมัพนัธ ์ณ 

ระดบันยัสําคญัทางสถติทิี ่0.05 โดยตวัแปรทีม่คีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มกบัราคาหลกัทรพัย ์ไดแ้ก่ 

อตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุนและและไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ
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อภิปรายผล 

ส่วนท่ี 1 อภิปรายถึงปัจจยัท่ีมีผลกบัราคาหลกัทรพัย ์

นโยบายเงนิปันผล (DIV) มผีลกบัราคาหลกัทรพัยอ์ย่างมนีัยสําคญัทางสถติใินทศิทางเดยีวกนั ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของกัลกนก จนัทร์พริ้ม (2558) ที่พบว่า ผลตอบแทนเงินปันผลมี 

ความสมัพนัธใ์นทางบวกต่อราคาหลกัทรพัยอ์ย่างมนียัสําคญัโดยการเปลีย่นแปลงในผลตอบแทนเงนิปันผลที่

เพิม่สงูขึน้ จะมผีลทาํใหร้าคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยทีท่ําการ

วเิคราะหเ์พิม่สงูขึน้ตามไปดว้ยทาํใหน้กัลงทุนสามารถนําประเดน็น้ีไปใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสนิใจลงทุนได ้

เน่ืองจากการประกาศจา่ยปันผลจะช่วยสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ต่ีอผลประกอบการของบรษิทัในอนาคต 

 อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์รวม (ROA) มผีลกบัราคาหลกัทรพัย์อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติใน

ทศิทางตรงกนัขา้ม ซึง่ขดัแยง้กบังานวจิยัของ ภณดิา สจัจะเดชาชยั (2550) ทีพ่บว่า อตัราส่วนทางการเงนิที่

มอีิทธพิลอย่างมสีาระสําคญัต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรพัย์ คอื อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์ 

(ROA) ทัง้น้ีเน่ืองจากอตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์เป็นอตัราส่วนทีส่ําคญัทีใ่ชว้ดัความมปีระสทิธภิาพและ

ประสทิธผิลของกจิการในการบรหิารสนิทรพัยเ์พื่อสรา้งผลกําไร ส่วนในงานวจิยัน้ีเน่ืองจากตวัแปรควบคุม 

ซึง่ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม(ROA) และขนาดของกจิการ (Size) มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติในทิศทางตรงกันข้าม โดยขนาดของกิจการวดัจาก Logของสนิทรพัย์รวมและอัตรา

ผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วมกม็สีนิทรพัยเ์ป็นตวัหาร อาจมอีทิธพิลทําใหอ้ตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม 

(ROA) มผีลกบัราคาหลกัทรพัยใ์นทศิทางตรงกนัขา้ม  

ส่วนท่ี 2 อภิปรายถึงปัจจยัท่ีไม่มีผลกบัราคาหลกัทรพัย ์

  การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างโครงสรา้งเงนิทุนทีว่ดัจากอตัราส่วนหน้ีสนิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุ้น

รวม (DE) นัน้ ผลการทดสอบ พบว่า โครงสร้างเงินทุนไม่มีผลกับการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัย์ 

กล่าวคอื ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างทีศ่กึษาเป็นหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ซึง่นักลงทุนมคีวามเข้าใจ

ในอุตสาหกรรมน้ีว่าต้องมเีงนิทุนสูง ซึ่งเงนิทุนดงักล่าวอาจมาจากการก่อหน้ีและอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ที่มี

ความผันแปรตามทิศทางตลาดการเงิน  เป็นไปตามทฤษฎี Modigliani and Miller (MM) ที่เสนอว่า

โครงสรา้งเงนิทุนไม่มผีลต่อมลูค่าบรษิทั โดยแนวคดิ MM2 พบว่าการกู้ยมืมากเท่าไหร่จะทําใหต้้นทุนถวั

เฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั(WACC) ของบรษิทัลดตํ่าลง เพราะดอกเบีย้จ่ายช่วยประหยดัภาษ ีดงันัน้บรษิทัจงึหนัมา

เพิม่สดัส่วนการใชเ้งนิกู้ยมืเพิม่ขึน้ แต่การทีบ่รษิทัมหีน้ีสนิสูงจนเกนิไปย่อมเสี่ยงต่อการทีไ่ม่สามารถจ่าย

ชาํระหน้ีสนิทัง้ดอกเบีย้และเงนิตน้ไดใ้นขณะทีเ่จา้หน้ีตอ้งการอตัราผลตอบแทนทีส่งูขึน้ จงึก่อใหเ้กดิต้นทุน

ความเสีย่งทางการเงนิและตน้ทุนการลม้ละลายเพิม่ขึน้ จนทา้ยทีสุ่ดมลูค่าบรษิทักล็ดตํ่าลง 

 ขนาดของกจิการ ซึง่พบว่าไมม่คีวามสมัพนัธก์บัราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีน ซึง่สอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของวไิลวรรณ ภานุวศิทิธิแ์สง และศุภเจตน์ จนัทรส์าสน์(2561)ทีท่ําการศกึษาปัจจยัทีม่ผีลกระทบ
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ต่ออตัราผลตอบแทนของหุน้สามญัของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์พบว่า ขนาดของกจิการ ไม่มี

ผลกระทบใดๆต่อราคาหลกัทรพัย ์สะทอ้นใหเ้หน็ว่า นักลงทุนมไิดใ้หค้วามสนใจปัจจยัดงักล่าวมากนัก  ซึง่

ขนาดของกจิการกเ็ป็นเพยีงการประเมนิจากราคาตลาดของหุน้เทยีบกบัราคาทางบญัชแีละมลูค่าหลกัทรพัย ์

ซึง่ทาํใหน้กัลงทุนไมพ่จิารณาใชป้ระโยชน์  

 ปัจจยัดา้นผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัราคาหลกัทรพัย ์ซึง่ขดัแยง้กบังานวจิยั

ของธวลักร บุตรขนัธ(์2551) อาจเกดิจากช่วงเวลาทีศ่กึษาคนละช่วงเวลากนั แต่งานวจิยัในครัง้น้ีเกดิจากใน

ช่วงเวลาทีท่าํการศกึษานัน้เป็นช่วงสถานการณ์ทางการเมอืงทีย่งัไมส่ามารถหาขอ้ยตุไิดแ้ละมแีนวโน้มทีก่าร

จดัตัง้รฐับาลตอ้งล่าชา้ออกไปกว่าทีค่าดการณ์ไวเ้ดมิ จงึส่งผลกระทบต่อการขยายตวัของรายจ่ายภาครฐัและ

การขบัเคลื่อนมาตรการเศรษฐกจิทีส่าํคญัๆ  

 

ข้อจาํกดัของงานวิจยั 

1. งานวิจยัน้ีศึกษาเพียงแค่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์กลุ่ม SET100 เท่านัน้ ไม่ได้

ครอบคลุมบรษิทัทัง้หมดในตลาดหลกัทรพัย ์

2. การศกึษาครัง้น้ี ไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูในการศกึษา ตัง้แต่ 2557-2560 เป็นเวลาเพยีงแค่ 4 ปีเท่านัน้ 

ซึง่ผลการศกึษาอาจจะเปลีย่นหากใชช่้วงเวลาทีศ่กึษาคนละช่วงเวลา 

3. จากการทดสอบข้อสมมติฐานเบื้องต้นของสมการถดถอย (Regression Model) พบว่าค่า

คลาดเคลื่อน (error term) กระจายไม่ปกติ ทัง้น้ีผู้ว ิจ ัยได้ตัดตัวอย่างที่เกิดความคลาดเคลื่อน (มีค่า

คลาดเคลื่อนเท่ากบัหรอืมากกว่า +/-3) ไปแลว้ แต่ค่าคลาดเคลื่อน (error term) กย็งักระจายไม่ปกต ิ ดงันัน้

การศกึษาในอนาคตจาํเป็นตอ้งขยายกลุ่มตวัอยา่งมากกว่าน้ี 

ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะจากการศกึษาครัง้น้ี 

 1.จากผลการศกึษาวจิยัในครัง้น้ี ทําให้ขอ้สรุปได้ว่า นโยบายเงนิปันผลมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบั

ราคาหลกัทรพัย ์เมือ่การจา่ยเงนิปันผลเพิม่ขึน้ ทาํใหร้าคาหลกัทรพัยเ์พิม่ขึน้ ซึง่ขอ้มลูน้ีเป็นประโยชน์ต่อนัก

ลงทุน สามารถนําขอ้มูลไปใช้เป็นแนวทางในการวเิคราะห์แนวโน้มของราคาหลกัทรพัย ์และใช้ขอ้มูลการ

ดําเนินงานและการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัเป็นเครื่องมอืในการตดัสนิใจลงทุน ซึง่จะช่วยป้องกนัความเสีย่ง

จากการลงทุนในหลกัทรพัยข์องนกัลงทุนได ้

ขอ้เสนอแนะในการศกึษาครัง้ต่อไป 

1. การศกึษาครัง้น้ี เน่ืองจากมขีอ้จํากดัเรื่องระยะเวลาโดยทําการศกึษาทัง้สิ้นพยีง 4 ปี จงึควรทํา

การเพิม่ช่วงระยะเวลาทีท่าํการศกึษามากขึน้เพื่อใหไ้ดผ้ลการศกึษามคีวามน่าเชื่อถอืมากขึน้ 
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2. การศึกษาครัง้น้ีเป็นการศึกษาบรษิัทในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET100 และ

จาํนวนบรษิทัทีผ่่านการคดัเลอืกมา มจีาํนวน 48 บรษิทั จงึยงัมขีอ้มลูไมม่ากนกั อาจจะทาํใหก้ารศกึษาครัง้น้ี

มผีลคลาดเคลื่อน ซึง่การนําไปใชใ้นการพจิารณาถงึปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยย์งัไม่แม่นยําและ

ถูกต้องเท่าที่ควร ในการศึกษาครัง้ต่อไปอาจมกีารเพิม่จํานวนชุดข้อมูลให้มากขึ้น เพื่อให้ผลการศึกษามี

ความน่าเชื่อถอืมากขึน้ 
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บทคัดย่อ 

 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือหาแนวทางสร้างความภกัดีใหเ้กิดข้ึนในลูกคา้รายเก่าและลูกคา้รายใหม่

วิเคราะห์สภาพการแข่งขนัและหาแนวทางเลือกกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกบับริษทั การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ 

เก็บขอ้มูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและพนกังานในบริษทัและแจกแบบสอบถามใหก้บัลูกคา้กลุ่มลูกคา้

หลกัและลูกคา้รองจาํนวน 80 ราย  โมเดลท่ีใชวิ้เคราะห์ คือ Five Forces Model  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน

และภายนอกบริษทั TOWS Matrix  ผลการศึกษาพบว่าการวดัความพึงพอใจดา้นการทาํงานของบริษทัที.พี.เอส.พรี

ซิชัน่ ทูลล่ิง (ไทยแลนด)์ จาํกดัเทียบกบัคู่แข่ง ยงัคงมีค่าเฉล่ียท่ีไม่ต่างจากคู่แข่ง เช่นการประเมิน ภาพรวมการทาํงาน

และการบริการ บริษทั ที.พี.เอส มีค่าเฉล่ียร้อยละ 4.00 ในขณะท่ี คู่แข่งรายอ่ืนมีค่าเฉล่ียร้อยละ 3.90  โอกาสในการ

สัง่ซ้ือซํ้าท่ีเกิดจากความพึงพอใจ บริษทั ที.พี.เอส มีค่าเฉล่ีย 4.1 คู่แข่งมีค่าเฉล่ีย 3.91 ระดบัความพึงพอใจในมุมมอง

ท่ีลูกคา้มองถึงผูข้ายพบวา่บริษทัฮิตาชิซ่ึงเป็นลูกคา้หลกัท่ีเคยมียอดซ้ือสูงสุดของบริษทัมีค่าเฉล่ียเป็นอนัดบัสองจาก

เดิมท่ีเคยเป็นอนัดบัหน่ึง สภาพการแข่งขนัของธุรกิจบริษทัยงัคงมีความเสียเปรียบดา้นการขายท่ีลูกคา้ยงัคงมีอาํนาจ

การต่อรองท่ีสูง  แนวทางในการแกไ้ขปัญหา กลยุทธการบริหารจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ (Customer Relationship 

Management) กลยุทธ์การเจาะตลาด (Market Penetration Strategy) เพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดและทาํยอดขาย

ใหก้บับริษทัสูงข้ึน 

คาํสาํคัญ : ความภักดี  กลยทุธ์การแข่งขัน,ธุรกิจโรงกลึง 
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ABSTRACT   

 

 The purpose of this study is to find ways to create loyalty in the old customers and new customers, 

analyze the competitive conditions and find a way to choose the right strategy for the company. This study is a 

qualitative research. Primary data were collected by interviewing executives and employees in the company and 

distributing questionnaires to 80 primary customers and secondary customers. The analytical model was the Five 

Forces Model. The analysis of internal and external environments, TOWS Matrix, results were found. That the 

measure of job satisfaction of TPS Precision Tooling (Thailand) Company Limited compared to competitors 

There is still an average that is no different from competitors. Such as assessment Working and service overview  

TPS has an average of 4.00 percent, while other competitors have an average of 3.90 percent. Opportunities for 

repeat orders caused by the satisfaction of TPS companies The average value of 4.1 competitors has an average of 

3.91. The level of satisfaction in the view that customers look at the seller found that Hitachi, the main customer 

who used to have the highest purchase of the company, has the second highest average from the original Users 

used to be number one Competition in the business The company still has a disadvantage in sales that customers 

still have high bargaining power. Guidelines for solving problems Customer Relationship Management Strategy, 

Market Penetration Strategy to increase market share and increase sales for the company. 

  

Keywords:, Loyalty, competitive strategy ,Lathe business 

 

บทนํา 

 บริษทัที.พี.เอส.พรีซิชัน่ ทูลล่ิง (ไทยแลนด)์ จาํกดั ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2550ปัจจุบนัไดด้าํเนินธุรกิจ

เป็นระยะเวลา 11 ปีมีจาํนวนพนกังานรวมทั้งส้ิน 23 คน ประเภทของธุรกิจมีความเก่ียวขอ้งกนัทั้งในดา้นการผลิต 

และบริการ ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบของการผลิต เคร่ืองจกัรกล ซ่อม และสร้างช้ินส่วนเคร่ืองจกัร โดยวสัดุท่ีใชจ้ะผลิตตาม

ความต้องการของลูกค้า กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมผูผ้ลิตช้ินส่วนรถยนต์และช้ินส่วน

อิเลก็ทรอนิกส์ ทั้งบริษทัของไทยและบริษทัขา้มชาติท่ีมาลงทุนในประเทศไทย 

                 สืบเน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจฟ้ืนตวัทั้งไทยและคู่คา้ ทาํใหก้ลุ่มนกัลงทุนต่างชาติ เขา้มาร่วมลงทุนตั้งฐาน

การผลิตท่ีประเทศไทย  เพ่ิมข้ึน ทาํใหผู้ป้ระกอบการอุตสาหกรรมช้ินส่วนรถยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์ เดินหนา้ผลิต
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สินคา้สูงถึง 90% ของมูลค่าช้ินส่วน( www.thaigov.go.th) และนัน่คือตวัช้ีวดัว่าอุตสาหกรรมผูผ้ลิตช้ินส่วนรถยนต์ 

และอิเลก็ทรอนิกส์ มีจาํนวนฐานการผลิตในประเทศกระจายอยู่ทัว่ไปตามแหล่งนิคมอุตสาหกรรมเป็นจาํนวนมาก 

ช้ินส่วนและเคร่ืองจกัรบางกลุ่มก็ไม่สามารถผลิตข้ึนไดเ้องภายในบริษทั จึงเกิดการ ว่าจา้งผลิต จากกลุ่มบริษทั

ภายนอก ทาํใหธุ้รกิจโรงกลึงเกิดข้ึนมากตามไปดว้ย ซ่ึงธุรกิจดงักล่าวจะเติบโตและอยู่รอดไดก้็ต่อเม่ือมีการว่าจา้ง

ผลิตช้ินส่วนอะไหล่ หรือแมก้ระทัง่ งานซ่อม สร้างเคร่ืองจกัร  ตามความตอ้งการใชง้านของลูกคา้ ซ่ึงถือว่ามีสภาพ

การแข่งขนัท่ีสูงมาก  ปัจจุบนั มีคู่แข่งโรงกลึง เกิดข้ึนหลายรายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทาํใหเ้กิดการแข่งขนั

ในดา้นราคาและต่างพยายามสร้างความพึงพอใจและผูกสัมพนัธ์กบัลูกคา้ท่ีมีต่อบริษทัท่ีวา่จา้ง ส่งผลใหเ้กิดการแย่ง

ชิงลูกค้าเกิดข้ึน ยอดขายท่ีเกิดข้ึนนั้นมาจากทาํงานภายใตค้วามต้องการจากลูกคา้ภายนอก ดังนั้น โรงกลึงจึง

เปรียบเสมือนเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยทาํให้ลูกคา้สามารถทาํงานให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ดส้าํเร็จลุล่วงการศึกษาใน

คร้ังน้ี สืบเน่ืองจากปัญหาท่ีบริษทัไดเ้ผชิญ คือ ปัญหาดา้นความภกัดีของบริษทัคู่คา้รายเก่า และ ปัญหาดา้นการ

แข่งขนัทางการคา้ทาํให้เกิดยอดขายท่ีผนัผวน จึงนาํมาสู่การตั้งวตัถุประสงค์เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

ดงัน้ีเพ่ือหาแนวทางสร้างความภกัดีใหเ้กิดข้ึนในลูกคา้รายเก่าและลูกคา้รายใหม่วิเคราะห์สภาพการแข่งขนัและหา

แนวทางเลือกกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกบับริษทั เพ่ือสร้างความสัมพนัธ์อนัดี เปล่ียนจากคาํว่าลูกคา้ให้กลายเป็นคู่คา้ 

ก่อใหเ้กิดประโยชนใ์นการทาํงานร่วมกนัอยา่งยาวนานและยัง่ยืน  

 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

            Albert Humphrey (1996) ไดน้าํเสนอ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร (Internal 

Environment)  โดยกล่าววา่ มีปัจจยัท่ีกิจการสามารถควบคุมเพ่ือก่อใหเ้กิดการไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

ประกอบดว้ย  จุดแขง็ (Strengths) คือขอ้ไดเ้ปรียบ เช่นทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีมีความ

แตกต่างไปจากคู่แข่งขนัทางธุรกิจ   และจุดอ่อน (Weaknesses) คือขอ้บกพร่องหรือจุดอ่อน การยอมรับจุดอ่อนและ

ทาํใหก้ลบักลายเป็นจุดแขง็ กเ็ป็นอีกหนทางหน่ึงของการสร้างศกัยภาพของการแข่งขนัทางธุรกิจ สภาพแวดลอ้ม

ภายนอกองคก์ร (External Environment) เป็นปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคุมได ้ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ถึงสภาพ

ปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนมาในอนาคต โดยศึกษาเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ีโอกาส (Opportunities) มีอยูท่ ัว่ไป

ในธุรกิจ ผูบ้ริหารควรจะนาํมาใชเ้พ่ือเสริมสร้างศกัยภาพขององคก์ร และการไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัพิจารณาทาง

โอกาสท่ีเหนือกวา่ผูอ่ื้น ความเส่ียง (Threats)รัฐบาล,ภยัคุกคาม, ขอ้จาํกดั หรืออุปสรรคต่าง ๆ ท่ีมีต่อการดาํเนินการ

ขององคก์ร 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 1537



 Michael E. Porter (1980)  ไดน้าํเสนอ โมเดลท่ีใชวิ้เคราะห์สภาพการแข่งขนัในอุตสาหกรรม คือ “Five 

Forces Model”   ประกอบดว้ย แรงกระทบท่ีมีผลต่อการแข่งขนั 5 ดา้น คือ การแข่งขนัระหวา่งธุรกิจท่ีมีอยูเ่ดิมใน

อุตสาหกรรม  การคุกคามของผูเ้ขา้มาใหม่  การคุกคามของสินคา้หรือบริการทดแทน  อาํนาจการต่อรองของ

ลูกคา้ และ อาํนาจต่อรองของผูข้าย   หากสามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ีมีผลต่อการทาํธุรกิจในแต่ละดา้นไดว้า่เป็น

บวก หรือลบ จะเป็นขอ้มูลสาํหรับการวางแผนกลยทุธ์ของกิจการต่อไป    

 เคร่ืองมือในการสร้างกลยทุธ์ “TOWS Matrix” พฒันาข้ึนโดย อลัเบิร์ต ฮมัฟรี  เป็นเคร่ืองมือท่ีสืบ 

เน่ืองมาจากการวิเคราะห์สถานการณ์ SWOT Analysis เป็นการจบัคู่กนัระหวา่งปัจจยัภายนอก กบัปัจจยัภายใน ได้

ทั้งหมด 4 คู่ ไดแ้ก่ SO (จุดแขง็ กบั โอกาส)  WO(จุดอ่อน กบั โอกาส) ST (จุดแขง็ กบั อุปสรรค) และ WT (จุดอ่อน 

กบั อุปสรรค) โดยเป็นการสร้างกลยทุธ์ท่ีจาํแนกออกมา 4 ประเภท คือกลยทุธ์เชิงรุก กลยทุธ์เชิงแกไ้ข กลยทุธ์เชิง

รับ และกลยทุธ์เชิงป้องกนั 

1.กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) คือ การใช้จุดเด่นร่วมกับโอกาส ทาํให้ความสามารถในการแข่งขันมี

แนวโนม้ท่ีดีข้ึน เป็นยทุธ์ศาสตร์ในเชิงรุกใหก้บับริษทั 

2.กลยุทธ์เชิงป้องกนั (ST Strategy) คือ การประเมินสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจุดแข็งและขอ้จาํกดัมาพิจารณา

ร่วมกนั เพ่ือท่ีจะใชป้้องกนัสถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้

3.กลยุทธ์เชิงแกไ้ข (WO Strategy) คือ การนาํโอกาสท่ีมีมาปิดจุดอ่อนของบริษทั หรือนาํไปสู่การทาํให้

จุดอ่อนลดลง เป็นการประเมินสภาพแวดลอ้ม โดยการแกไ้ขจุดอ่อนดว้ยโอกาสท่ีเขา้มา 

4.กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) คือ เป็นแผนท่ีเน้นการป้องกัน เพราะมีแต่เร่ืองในมุมท่ีติดลบ ดังนั้น

เป้าหมายในกลยทุธ์น้ี คือ เล่ียงท่ีจะไม่ทาํใหผ้ลเป็นลบกวา่เดิม 

นอกจากน้ี ไดมี้การคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า นพดล รับพรพระ(2552) ทาํการศึกษาเร่ือง กลยุทธ์

ทางการตลาดเพ่ือการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจโรงกลึง โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษากลยุทธ์

ทางการตลาด 4P ของธุรกิจโรงกลึงในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรสาคร ธารชุดา พนัธ์นิกลุและคณะ (2557) ทาํการศึกษา

เร่ือง การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตดว้ยเคร่ืองมือทางวิศวกรรมอุตสาหการ กรณีศึกษา: โรงงาน

ประกอบรถจกัรยาน โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ช่วยลดตน้ทุนในทุกดา้นอาทิเวลาและแรงงานใหก้บัผูป้ระกอบการ     สุ

วิทย ์อินเขียน และคณะ (2559) ทาํการศึกษาเร่ือง กลยุทธ์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความสาํเร็จของผูป้ระกอบธุรกิจผลิต

ช้ินส่วนเคร่ืองจกัรในจงัหวดัสมุทรปราการ โดยมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษากลยทุธ์ ระดบัความสาํเร็จ 
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วธีิการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ีใชวิ้ธีการศึกษา ประกอบดว้ยการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative research) และการศึกษา

เชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณเพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการ

กาํหนดกลยทุธ์ท่ีใชใ้นการแข่งขนัขององคก์ร และใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการกาํหนด

กลยทุธ์ขององคก์รไดแ้ก่ ขอ้มูลปฐมภูมิ   และ ขอ้มูลทุติยภูมิ  

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ ( Primary data ) เก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาภาคสนามผ่าน แบบสัมภาษณ์ 

เจา้ของกิจการและพนกังานบริษทั จาํนวน 5 คน โดยคาํถามปลายเปิด และแจกแบบสอบถามจาํนวน 80 ชุด ใหก้บั

กลุ่มลูกคา้ตวัอยา่ง 80 คน ในจาํนวนทั้งส้ิน 10 บริษทั 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ ( Secondary data ) เก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้จากขอ้มูลท่ีมีอยู่แลว้ใน

ปัจจุบนั  เช่น บทความ ส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ รวมถึงการสืบคน้ทางอินเทอร์เน็ต และรายไดข้องบริษทัยอ้นหลงั 3 ปี 

เม่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลจากทั้ง 2 ส่วนเรียบร้อยแลว้ ไดท้าํการวิเคราะห์ ขอ้มูลเชิงคุณภาพ จากบทสมัภาษณ์

เจา้ของกิจการ และพนกังานโดยทาํทั้งหมด 3 ขั้นตอนหลกัการถอดเทปขอ้มูล การจดัเตรียมขอ้มูล  ประมวลและ

สรุปขอ้เทจ็จริง  วิเคราะห์ขอ้มูลในแบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ยขอ้มูลทัว่ไปของลูกคา้ ส่วน

ท่ี 2  ขอ้มูลทัว่ไปความสาํคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริษทัเพ่ือสัง่ทาํ งานประเภทตามแบบ และงานซ่อมบาํรุง 

นาํมาวิเคราะห์หา ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลว้นาํเสนอในรูปแบบตารางประกอบ ส่วนท่ี 3  ขอ้มูลการ

วดัความพึงพอใจดา้นการทาํงานของบริษทัที.พี.เอส.พรีซิชัน่ ทูลล่ิง (ไทยแลนด)์ จาํกดั นาํมาวิเคราะห์หา ค่าเฉล่ีย 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลว้นาํเสนอในรูปแบบตารางประกอบ จากนั้นประมวลผลดว้ยการวิเคราะห์ 

สภาพแวดลอ้มภายใน-ภายนอกของบริษทั  (SWOT ANALYSIS)และสภาพแวดลอ้มรวมของอุตสาหกรรมโดยใช ้ 

(FIVE FORCES MODEL) เพ่ือใชส้ร้างกลยทุธ์รูปแบบโมเดล (TOWS MATRIX) 

 

ผลการศึกษาและอภิปราย 

 ผลการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณจากการสืบคน้ขอ้มูลจากยอดขายยอ้นหลงัของบริษทั ในระยะเวลา 3 ปีท่ี

ผา่นมาบริษทัยงัคงมียอดขายท่ีผนัผวน ในปี 2559 มียอดขายรวมประมาณ 42,650,000 บาท ปี 2560 มียอดขายรวม

ประมาณ 40,128,000 บาท และในปี 2561 พบวา่มียอดขายเหลือเพียง 39,789,000 บาท ซ่ึงเป็นตวัเลขท่ีมีการ

ลดลง   

 ผลการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพพบวา่สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของบริษทัที.พี.เอส.พรีซิชัน่ ทูลล่ิง 

(ไทยแลนด)์ จาํกดั ในคร้ังน้ีอา้งอิงมาจากการสมัภาษณ์กรรมการผูจ้ดัการและพนกังาน ซ่ึงเป็นคาํถามปลายเปิด
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เก่ียวกบักระบวนการทาํงานภายในบริษทัโดยใชห้ลกัการของโมเดล ห่วงโซ่แห่งคุณค่า มาใชใ้นการวิเคราะห์พบวา่

บริษทัมีจุดแขง็ในดา้นคุณภาพของช้ินงานยงัคงผลิตช้ินงานออกมาตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ และสามารถ

นาํไปใชง้านไดจ้ริง ทั้งช้ินงานประเภททาํตามแบบ และช้ินงานประเภทซ่อมแซม หรือ ซ่อมบาํรุงทาํงานด่วน 

ตอบสนองทนัต่อความตอ้งการใชง้าน จุดอ่อน คือ ดา้นประสิทธิภาพการทาํงานหวัหนา้งานยงัไม่มีความกลา้

ตดัสินใจท่ีมากพอ ตอ้งรอคาํปรึกษาจากกรรมการผูจ้ดัการ โอกาส คือ การขยายตวัของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยาน

ยนต ์และช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ยงัคงมีแนวโนม้ไปในทิศทางท่ีดี ดงันั้นผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมดงักล่าวยงั

เดินหนา้ผลิตช้ินส่วนเต็มกาํลงัทาํใหมี้ความตอ้งการท่ีจะจา้งทาํช้ินงานทั้งประเภททาํตามแบบ และ ซ่อมบาํรุงจาก

โรงกลึงอยา่งต่อเน่ือง อุปสรรค คือ คู่แข่งในธุรกิจโรงกลึงนั้นมีจาํนวนสูงมาก ทั้งโรงกลึงขนาดเลก็ และ ขนาดใหญ่ 

ท่ีรับทาํงานประเภทเดียวกนั ทาํใหก้ารแข่งขนัทางการคา้ค่อนขา้งสูง 

 การศึกษาจากกลุ่มลูกคา้ตวัอยา่งทั้ง 10 บริษทัในการตดัสินใจเลือกจา้งบริษทัเพ่ือผลิตช้ินงานใหก้บัตนเอง

ผลการศึกษาพบวา่ ในสภาพการแข่งขนัของธุรกิจบริษทัที.พี.เอส.พรีซิชัน่ ทูลล่ิง (ไทยแลนด)์ จาํกดัยงัคงมีความ

เสียเปรียบในภาพรวมอุตสาหกรรมเม่ือวิเคราะห์ขอ้มูลในเชิงปฐมภูมิ เน่ืองจากลูกคา้ยงัคงมีอาํนาจการต่อรอง

ค่อนขา้งสูง เน่ืองจากจาํนวนคู่แข่ง ท่ีมาก รวมถึงความพร้อมของเคร่ืองจกัร และความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ดา้น

การทาํงานของบริษทัท่ีวา่จา้ง เป็นปัจจยัลาํดบัตน้ๆในการตดัสินใจสัง่ซ้ือสินคา้หรือบริการนั้นๆ  

 วิเคราะห์สภาพโดยรวมของอุตสาหกรรมพบประเดน็ท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี 

ภยัคุกคามจากผูเ้ขา้มาใหม่  

 - การเปิดเสรีในการทาํธุรกิจ ทาํใหธุ้รกิจเปิดง่ายข้ึน   

 - คู่แข่งรายใหม่แข่งขนักนัออกตลาดเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงลูกคา้ 

สภาพการแข่งขนัในอุตสาหกรรม  

 - โรงกลึงมีจาํนวนเพ่ิมข้ึน 

 - มีการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน ทั้งดา้นราคา ตน้ทุน คุณภาพ เคร่ืองจกัร  

 - ขีดความสามารถของพนกังาน และการใหบ้ริการ 

อาํนาจการต่อรองของผูข้าย 

 -มีนอ้ย เพราะ บริษทัมีงานท่ีตอ้งผลิตอยูส่มํ่าเสมอทาํใหย้งัซ้ือของต่อเน่ือง และการชาํระเงินท่ีตรงต่อเวลา 

อาํนาจการต่อรองของผูซ้ื้อ 
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 - มีค่อนขา้งสูง เพราะมีคู่แข่งเพ่ิมข้ึน ลูกคา้มีอาํนาจการตดัสินใจทั้งเร่ืองราคา ระยะเวลา และคุณภาพ 

สินคา้ทดแทน 

 - ช้ินงานท่ียงัคงตอ้งสัง่ซ้ือจากต่างประเทศเพราะหาผูผ้ลิตในไทยยาก ดว้ยคุณภาพ ถึงแมจ้ะมีราคาสูง ลูกคา้

ยอมท่ีจะจ่าย  เช่น เคร่ืองบดไมข้องโรงงานไสก้รอก  เคร่ืองทาํความกลมของกระป๋อง  

อภิปรายผลการศึกษาพบประเดน็ท่ีน่าสนใจคือ สภาพการแข่งขนัของธุรกิจโรงกลึง มีสภาพการแข่งขนัใน

ระดบัสูง  โดยใชก้ลยทุธ์ดา้นราคา (ลดราคา) สะทอ้นใหเ้ห็นถึงสภาพการแยง่ชิงลูกคา้ท่ีสูงเพ่ิมข้ึน  และลูกคา้ส่วน

ใหญ่เร่ิมมีพฤติกรรมใชร้าคาเป็นตวัตดัสินใจเลือกกิจการ ดงันั้น หากผูผ้ลิตใด เสนอราคาท่ีตํ่าสุด จากการ

เปรียบเทียบผูผ้ลิต 3 ราย กจ็ะมีโอกาสไดง้านนั้นๆ ไป   ซ่ึง สอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุวิทย ์อินเขียน และคณะ 

(2559)  ท่ีทาํการศึกษาเร่ือง กลยทุธ์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความสาํเร็จของผูป้ระกอบธุรกิจผลิตช้ินส่วนเคร่ืองจกัรใน

จงัหวดัสมุทรปราการ โดยพบวา่ ลูกคา้จะมุ่งเนน้ท่ีราคา และคุณภาพของสินคา้ เป็นสาํคญั    

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูล  หากทางบริษทัที.พี.เอส.พรีซิชัน่ ทูลล่ิง (ไทยแลนด)์ จาํกดั  ตอ้งการสร้างความ

จงรักภกัดี และ หาแนวทางเลือกกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกบับริษทั  มีกลยทุธ์ท่ีแนะนาํ  2 กลยทุธ์ เพ่ือนาํมาปรับปรุง

พฒันากระบวนการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ิมสูงข้ึน และไดร้ะบุขอ้ดี ขอ้เสีย ใหพิ้จารณาประกอบ สรุปไดด้งัน้ี 

กลยุทธ์ที่ 1   กลยทุธ์การบริหารจดัการลูกคา้สมัพนัธ์ (Customer Relationship Management) หรือ CRM 

เน่ืองจากบริษทัที.พี.เอส.พรีซิชัน่ ทูลล่ิง (ไทยแลนด)์ จาํกดั ไม่ไดมี้สินคา้เป็นของตนเอง จึงทาํงานภายใตค้วาม

ตอ้งการของลูกคา้ เป็นสาํคญั ยอดขายท่ีบริษทัไดรั้บนั้นกข้ึ็นจากความตอ้งการซ้ือของลูกคา้เช่นเดียวกนั  ดงันั้นการ

บริหารจดัการลูกคา้สมัพนัธ์จะเป็นตวัสร้างความภกัดีใหเ้กิดข้ึน เปล่ียนจากคาํวา่ ลูกคา้ ใหก้ลายเป็น คู่คา้ ใหไ้ดเ้ร็ว

ท่ีสุด   โดยวิธีทาํ 1.ปลูกจิตสาํนึกเร่ืองการบริการใหก้บัพนกังานทุกคน 2. เกบ็รวบรวมขอ้มูลลูกคา้ 3.วิเคราะห์ขอ้มูล 

4.เกบ็รักษาขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ 5.วางแผนธุรกิจเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ 6.ประเมินผลและปรับปรุง

ตลอดเวลา 

ข้อดี ข้อเสีย 

การทาํงานเป็นระบบ ส่งผลใหบ้ริษทัที.พี.เอส.พรีซิชัน่ 

ทูลล่ิง (ไทยแลนด์) จาํกดั มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับและ

พึงพอใจของลูกคา้ พนกังานมีศกัยภาพทั้งดา้นความรู้ 

เทคนิค และทกัษะ ส่ือสารไดอ้ยา่งเขา้ใจ 

ใชร้ะยะเวลานาน เพ่ือใหพ้นกังานเขา้ใจในระบบ และ

ตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากพนกังานทุกคน  

 

 กลยุทธ์ที่ 2    คือ กลยุทธ์การเจาะตลาด (Market Penetration Strategy) พิจารณาจากความสามารถของ

บริษทัที.พี.เอส.พรีซิชัน่ ทูลล่ิง (ไทยแลนด)์ จาํกดัในการทาํงานและการบริการเพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดจาก

เดิมท่ีมีอยู่ โดยการมุ่งไปยงักลุ่มเป้าหมาย ท่ีตอ้งใชเ้คร่ืองจกัรในกระบวนการทาํงาน เพ่ิมจากเดิมท่ีเนน้ไปแค่กลุ่ม
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อุตสาหกรรมช้ินส่วนรถยนต ์ช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ จะขยายตลาดเป้าหมายเจาะกลุ่มลูกคา้ในอุตสาหกรรมอาหาร 

และอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรเกษตร เพ่ิมข้ึน เป็นการตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 

 

ข้อดี ข้อเสีย 

เพ่ิมยอดขาย นาํไปสู่การเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาด ท่ี

ไดจ้ากการขยายขีดความสามารถในการผลิตช้ินงาน 

เปิดโอกาสให้ลูกคา้มีทางเลือกท่ีเพ่ิมข้ึน ป้องกนัคู่แข่ง

ท่ีจะเขา้มาแยง่ส่วนแบ่งการตลาด 

บริษทัอาจไดรั้บกาํไรต่อลูกคา้ลดลง 

  

ข้อเสนอแนะ 

 การเลือกกลยทุธ์เพ่ือกระตุน้ยอดขายใหก้บับริษทั ที.พี.เอส.พรีซิชัน่ ทูลล่ิง (ไทยแลนด)์ จาํกดั นั้นควรเร่ิม

จากระดบัผูบ้ริหาร 

 1. การปลูกจิตสาํนึกใหก้บัพนกังานทุกคนในบริษทัที.พี.เอส.พรีซิชัน่ ทูลล่ิง (ไทยแลนด)์ จาํกดัเร่ิมจาก

ผูบ้ริหาร จะตอ้งมีการพูดคุย ปรับความเขา้ใจกบัพนกังาน เนน้ย ํ้าถึงวิสยัทศัน์ท่ีมีอยู ่ใหพ้นกังานเขา้ใจและตระหนกั

ถึงเป้าหมายท่ีสาํคญัของบริษทัใหไ้ด ้เพราะตวัแปรหน่ึงท่ีจะผลิตงานออกมาใหเ้พ่ือส่งมอบกบัลูกคา้ นอกจาก

ผูบ้ริหารจะคาํนึงถึงลูกคา้เป็นสาํคญัแลว้ ผูบ้ริหารจะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัพนกังานในบริษทัดว้ยเช่นกนั 

 2. การตลาดตอ้งทาํงานใหห้นกัข้ึนควรมีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากลูกคา้อยา่งจริงจงั และเป็นระบบ 

เพ่ือท่ีจะไดน้าํมาวิเคราะห์ขอ้มูลฐานลูกคา้ทั้งลูกคา้รายเก่าและลูกคา้รายใหม่ 

 3. การตั้งเป้าหมายควรดาํเนินทาํอยา่งจริงจงั และไปใหถึ้งเป้าหมายท่ีตั้งไวจ้นประสบความสาํเร็จ 

 4. ไม่หยดุท่ีจะพฒันาทั้งความรู้ ทกัษะ ฝีมือ รวมถึงเทคโนโลยี 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

 1. ศึกษาต่อยอดกลยทุธ์น้ีร่วมกบัการสร้างกลยทุธ์ใหม่ เพ่ือขยายฐานธุรกิจใหเ้ติบโตยิ่งข้ึน 

 2. ศึกษาพฒันาจนนาํไปสู่การมีสินคา้เป็นของตนเอง  สามารถจาํหน่ายใหก้บัคู่คา้ไดต่้อเน่ือง  
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การศึกษาคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อระดบัความพงึพอใจบริการของผู้บริโภคที่มาใช้

บริการสปาย่านพระราม 3 

Service Quality which Affect the Service Satisfaction of Rama 3 Area Spa 

Customers 

                                                                             สุมิตร  เวชสิทธ์ิ1 และ ฐิติกานท์ สัจจะบุตร2 

                                                                                                  Sumit Vetsit1 and Thitikan Satchabut2 

 

 

บทคดัย่อ 

     การศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจบริการของ

ผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการสปาย่านพระราม 3 โดยศึกษาคุณภาพบริการมี 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นรูปธรรมในการ

บริการทางกายภาพ ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ ดา้นการตอบสนองผูใ้ช้บริการ ดา้นความเช่ือมัน่และไวใ้จต่อ

ผูใ้ชบ้ริการ ดา้นรู้จกัและเขา้ใจผูใ้ชบ้ริการ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณและใชแ้บบสอบถามปลายปิดเก็บขอ้มูลของ

กลุ่มตัวอย่าง จาํนวน 200 คน จากการศึกษาสรุปว่า ด้านความเป็นรูปธรรมในการบริการทางกายภาพ พบว่า 

ประชากรท่ีศึกษาส่วนใหญ่ เห็นว่า การท่ีมีจอดรถท่ีเพียงพอเหมาะสมส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจบริการ ดา้น

ความน่าเช่ือถือไวว้างใจ พบว่า ประชากรท่ีศึกษาส่วนใหญ่ เห็นว่า การท่ีพนกังานแจง้ค่าบริการใหท้ราบก่อนส่งผล

ต่อระดบัความพึงพอใจบริการ ดา้นการตอบสนองผูใ้ชบ้ริการ พบว่า ประชากรท่ีศึกษาส่วนใหญ่ เห็นว่าพนกังานมี

ความเตม็ใจท่ีจะใหบ้ริการตลอดเวลาส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจบริการ ดา้นความเช่ือมัน่และไวใ้จต่อผูใ้ชบ้ริการ 

พบว่า ประชากรท่ีศึกษาส่วนใหญ่ เห็นว่า สถานท่ีใชบ้ริการผ่านรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข (สบส) ส่งผลต่อ

ระดบัความพึงพอใจบริการ ดา้นรู้จกัและเขา้ใจผูใ้ชบ้ริการ พบว่าประชากรท่ีศึกษาส่วนใหญ่ เห็นว่า การท่ีพนกังาน

ตอ้นรับเอาใจใส่ให้ความสําคญัการบริการส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจบริการ นอกจากน้ีประชากรท่ีศึกษาส่วน

ใหญ่โดยรวมแลว้มีความพอใจท่ีไดม้าใชบ้ริการสปาในสปาท่ีแห่งน้ีและมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั 

 

ความสาํคัญ : คุณภาพบริการ, ระดับความพึงพอใจ, สปาย่านพระราม 3 

 

Abstract 

     This study aims to examine service quality that affect customer satisfaction with a spa in Rama 3, by investigating 

5 facets of service quality: tangibility, reliability, responsiveness, creditability and understanding of customer. This 

quantitative study uses a close-ended questionnaire to collect information from the sample group (200 people) . 

Result of the study shows that most of the sample group view adequate parking space affects satisfaction level. On 

creditability, pre- service cost notification affects satisfaction level as viewed by most of the sample group.  On 

responsiveness, most respondents view the staff’ s constant eagerness to serve as a factor.  On reliability, most 
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respondents view certification by the Ministry of Public Health as a factor in satisfaction.  On understanding of 

customer, most respondents think that staff attention affects satisfaction level. In addition, most of the sample group 

have good overall satisfaction with this spa, and have consistent relationship. 

 

Keywords: Service quality, satisfaction level, Rama 3 spa 
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1. บทนํา 

 

     จากสภาพตลาดของธุรกิจสปาและนวดแผนไทยเป็นธุรกิจท่ีมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง และในอนาคตมีแนวโนม้

ท่ีดีทั้งในกลุ่มลูกคา้ชาวไทยและนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เป็นธุรกิจท่ีไม่ตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง พนกังานนวดของไทย

มีฝีมือ และมีความชาํนาญ และเป็นธุรกิจท่ีไดรั้บประโยชน์จากการสนบัสนุนอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของภาครัฐ (สุ

เนตรตรา จนัทบุรี, 2559) มูลค่าธุรกิจสปาและนวดแผนไทยในตลาดท่ีคาํนวณจากรายไดร้วมทั้งหมดของนิติบุคคลท่ี

ส่ง รายงานงบการเงินแต่ละปีใหก้บักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์พบว่า มูลค่าตลาดของธุรกิจสปาและ

นวดแผนไทยนั้น มีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึน โดยในปี 2556 มีมูลค่าตลาดเท่ากบั 3,469 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2555 ซ่ึงมี

มูลค่าตลาดเท่ากบั 3,117 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.27 ในปี 2556 Global Spa and Wellness Summit การ

ประมาณการของรายไดข้องธุรกิจ สปาไทยมีมูลค่า 30,089.60 ลา้นบาท (กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพกระทรวง

สาธารณสุข) มีผูม้าใช้บริการจาํนวน 22.5 ลา้นคร้ัง (Euromonitor International November 2013), (สํานักธุรกิจ

บริการและโลจิสติกส์การคา้ กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ, 2558) ซ่ึงเป็นรายไดท่ี้ไดจ้ากชาวต่างชาติท่ีมาใช้

บริการ ร้อยละ 90 สําหรับ Destination Spa ร้อยละ 85 สําหรับสปาในโรงแรมและรีสอร์ทและอีก ร้อยละ 80 เป็น

รายไดจ้ากสปาอ่ืน ๆ จากตลาด เช่น รัสเซีย จีน ตะวนัออกกลาง และอินเดีย (สํานกัธุรกิจบริการและโลจิสติกส์

การคา้ กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ, 2558) จากการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและมีการแข่งขนัสูงข้ึนเร่ือย ๆ ทาํให้

ลูกคา้มีทางเลือกในการเลือกใชบ้ริการเก่ียวกบัสุขภาพมากข้ึนทาํใหลู้กคา้มีอาํนาจต่อรองในการตดัสินใจเลือกซ้ือใช้

บริการมากข้ึน นอกจากน้ียงัมีผูป้ระกอบการรายใหม่ ๆ เกิดข้ึนจาํนวนมากเน่ืองจากธุรกิจสปาเป็นธุรกิจท่ีสามารถ

ลอกเลือนแบบไดท้าํใหธุ้รกิจเก่ียวกบัสปาเปิดข้ึนเยอะทาํใหลู้กคา้สามารถใชบ้ริการอ่ืน ๆ ทดแทนไดแ้ละการลงทุน

เพ่ิมเพ่ือสร้างการไดเ้ปรียบในการแข่งขนัมีตน้ทุนท่ีสูงข้ึนมากกว่าเดิมเน่ืองดว้ยทาํเล ท่ีตั้ง สถานท่ีใหบ้ริการมีจาํกดั

เม่ือเปรียบเทียบกบัจาํนวนธุรกิจสปาท่ีกาํลงัเติบโตข้ึนเร่ือย ๆ และพนกังานนวดท่ีมีขอ้จาํกดัเก่ียวกบัทกัษะทางดา้น

การส่ือสารในดา้นการใหบ้ริการ ซ่ึงผูศึ้กษาตอ้งการการศึกษาคุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจบริการ

ให้กบัผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการสปาย่านพระราม 3 เน่ืองจากผูศึ้กษาไดป้ระกอบธุรกิจสปาในย่านพระราม 3 ดงันั้น

จาํเป็นตอ้งหากลยทุธ์เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบต่อการแข่งขนัในตลาดสปา  
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 คุณภาพบริการทีส่่งผลต่อระดับความพงึพอใจบริการ 

 

     (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1990) คุณภาพบริการเป็นมโนทศัน์หรือความนึกคิดจากประสบการณ์ส่ิงหน่ึง

ส่ิงใดของมนุษยใ์นการรับบริการ โดยการเปรียบเทียบการใชบ้ริการจริงกบัความคาดหวงัหลงัจากผูใ้หบ้ริการหาก

สนองความตอ้งการในระดบัท่ีสูงก็จะเกิดคุณภาพบริการและทาํให้เกิดความพึงพอใจ (Parasuraman, Zeithaml & 

Berry, 1990) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินคุณภาพบริการท่ีเรียกว่า  “SERVQUAL”  ซ่ึงมีองคป์ระกอบ 5 ดา้น

หลกัไดแ้ก่ ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการทางกายภาพ (Tangibility) ดา้นเช่ือถือไวว้างใจได ้(Reliability) 

ดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ (Responsiveness) ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อผูใ้ชบ้ริการ (Assurance) ดา้นการ

รู้จกัและเขา้ใจผูใ้ชบ้ริการ (Empathy) 

     (Joseph & Blanton,2000) การประเมินคุณภาพการบริการให้ผูบ้ริโภคมีระดับความคาดหวงัหลายระดับไม่

เหมือนกนัและในความเป็นจริงผูใ้ห้บริการอาจจะสร้างการบริการท่ีแตกต่างกนัออกไปทั้งในตวัสินคา้หรือการ

บริการซ่ึงสามารถทาํไดท้ั้ งให้พอดีหรือดีว่าความคาดหวงัทาํให้ตอบสนองความต้องการลูกคา้ส่งผลให้ลูกคา้

ประเมินสินคา้และบริการท่ีไดรั้บนั้นมีคุณภาพสูงหรือกรณีไดรั้บบริการท่ีไม่ดีหรือตํ่ากว่าความคาดหวงัของลูกคา้ก็

จะทาํใหลู้กคา้ประเมินการบริการตํ่าหรือเกิดความไม่พอใจ 

     (Kotler, 1997) ระดบัความรู้สึกผูบ้ริโภคท่ีรู้สึกต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดซ่ึงมีการเปรียบเทียบถึงการตอบสนองของความ

ตอ้งการกบัความคาดหวงัของลูกคา้ 

     (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) ความพึงพอใจเป็นผลจากการเปรียบเทียบความรู้สึกต่อผูใ้หบ้ริการหลงัจาก

ซ้ือหรือการใชบ้ริการว่ามีประสิทธิภาพในการให้บริการท่ีตอบสองความคาดหวงัในระดบัใดหากการให้บริการมี

คุณภาพการบริการท่ีตํ่าก็จะทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความไม่พึงพอใจและถา้หากคุณภาพการบริการหลงัจากใชบ้ริการ

ตอบสนองความตอ้งการหรือตรงกบัความคาดหวงักจ็ะเกิดความพึงพอใจแต่ถา้ผลจากความคาดหวงัท่ีไดรั้บสูงกว่าท่ี

ผูใ้ชบ้ริการคาดหวงัไวก้จ็ะทาํใหเ้กิดความประทบัใจและมีโอกาสท่ีผูใ้ชบ้ริการจะกลบัมาซ้ือหรือใชบ้ริการอีกคร้ัง 

 

2.2  ตารางแสดงความสัมพนัธ์คุณภาพบริการทีส่่งผลต่อระดับความพงึพอใจบริการของผู้บริโภคทีม่าใช้    

บริการสปาย่านพระราม 3 

 

ตารางที่  1  ตารางแสดงค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Correlation Regression) 

 

คุณภาพบริการ 𝒙𝒙� S.D. Sig. 
ค่า Pearson 

Correlation ® 

ความเป็นรูปธรรมในการบริการทางกายภาพ 4.76 0.411 .000 0.507 

น่าเช่ือถือไวว้างใจ 4.71 0.411 .000 0.542 

การตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ 4.76 0.363 .000 0.570 
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ความเช่ือมัน่และไวใ้จต่อผูใ้ชบ้ริการ 4.63 0.490 .000 0.568 

การรู้จกัและเขา้ใจผูใ้ชบ้ริการ 4.55 0.501 .000 0.783 

 

 

ตารางที่  2  ตารางแสดงค่าความสมัพนัธ์ ANOVA 

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

การถดถอย 

(Regression) 

 

31.476 5 6.295 68.904 .000b 

ความคลาดเคล่ือน 

(Residual) 
17.724 194 .091   

Total 49.199 199    

 

 

ตารางที่  3  ตารางแสดงค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 

  Multiple R = .800a R Square = .640 Adjusted R Square = .630 Std. Error = .3023 

  *   มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

  ** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

 

 

 

คุณภาพบริการ B Std. Error Beta t Sig. 

ความเป็นรูปธรรมในการบริการทางกายภาพ .093 .077 .077 1.210 .228 

น่าเช่ือถือไวว้างใจ .012 .085 .010 0.139 .890 

การตอบสนองต่อผูรั้บบริการ .215 .095 .157 2.263 .025 

ความเช่ือมัน่และไวใ้จต่อผูรั้บบริการ -.042 .070 -.042 -.606 .545 

การรู้จกัและเขา้ใจผูรั้บบริการ .672 .060 .677 11.236 .000 

ค่าคงที่ .215 .297  .723 .471 
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3. วธีิการศึกษา 

 

     การศึกษาคุณภาพคุณภาพบริการท่ีมีผลต่อระดบัความพึงพอใจของผูบิ้โภคท่ีมาใชบ้ริการสปาย่านพระราม 3 

การศึกษาในคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดศึ้กษาประชากรคนไทยชายและหญิงอายุระหว่าง 25 ปีข้ึนไปท่ีมาใชบ้ริการสปาย่าน

พระราม 3 ซ่ึงไดท้าํการศึกษา 3 เขตดว้ยกนั คือ เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขตบางคอแหลม จากประชากร

รวมทั้ง 3 เขตรวมทั้งส้ิน 188,159 คน เป็นเพศชาย 86,128 คน เพศหญิง 102,031 คน (Stat.dopa, 2018) โดยการศึกษา

คร้ังน้ีไดเ้ลือกขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากจาํนวนประชากร 3 เขตโดยอา้งอิงจากตารางสาํเร็จรูปของ (Krejcie & Morgan, 

1970) โดยมีค่าความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) ในระดบั ±5 ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ (Confidence Level) ได้

กลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 384 คน แต่เน่ืองดว้ยระยะเวลาและงบประมาณในการศึกษามีจาํกดัผูศึ้กษาจึงไดท้าํการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 200 คน โดยอา้งอิงในเง่ือนไขทางสถิติ Regression ตามสูตร *5 โดยท่ีจาํนวน

กลุ่มตวัอย่างมีมากกว่า 5 เท่าของจาํนวนคาํถามท่ีใชใ้นการถามเก่ียวกบัตวัแปรทั้งหมด จึงสามารถนาํมาเป็นกลุ่ม

ตวัอย่างท่ีใชใ้นกรณีศึกษาคร้ังน้ีได ้(Hair, Black, Babin and Anderson.2010) ซ่ึงสามารถจาํแนกเง่ือนไขทางสถิติ 

Regression ไดด้งัน้ี 

 

ตารางที่  4  ตารางจาํแนกเง่ือนไขทางสถิติ Regression 

 

เง่ือนไข ค่าตามเง่ือนไข 

จาํนวนแบบสอบถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรตน้ท่ีนาํมาใชท้ั้งหมด 30 ขอ้ 

จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งขั้นตํ่าท่ีใชใ้นการทาํ Regression Analysis > 50 คน 

จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งขั้นตํ่าท่ีตอ้งใชใ้นการวิเคราะห์ 5 x 30 = 150 คน 

     

     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ีใชเ้ป็นขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใชแ้บบสอบถามปลายปิด (Close 

Ended Question) สาํรวจคุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการสปายา่นพระราม 3 โดย

ผูศึ้กษาไดอ้อกแบบจากการรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมี 3 ส่วนดว้ยกนัไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลดา้น

ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย ระดบัการศึกษา ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลดา้นคุณภาพบริการ ไดแ้ก่ ความ

เป็นรูปธรรมในการใหบ้ริการ ความน่าเช่ือถือไวว้างใจ การตอบสนองต่อลูกคา้ ความเช่ือมัน่และไวใ้จ การรู้จกัและ

เขา้ใจผูใ้ชบ้ริการ โดยทั้ง 5 ดา้นวดัแบบอนัตรภาค (Interval Scale) โดยใช ้Likert Scale ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลขอ้มูลดา้น

ความพึงพอใจ ไดแ้ก่ ความพึงพอใจกบัค่าบริการ ความพึงพอใจตามท่ีคาดหวงั ความพึงพอใจอยากแนะนาํเพ่ือนๆ 

ไดรู้้จกั ความพึงพอใจในการไดรั้บประสบการณ์ท่ีดีจากการรับบริการ มีความพึงพอใจท่ีไดรั้บบริการสปาแห่งน้ี 

โดยทั้ง 5 ดา้นวดัแบบอนัตรภาค (Interval Scale) โดยใช้ Likert Scale สําหรับการศึกษาคร้ังน้ีใช้วิธีการสุ่มกลุ่ม

ตวัอย่างแบบ Quota Sampling ใน 3 เขต จากผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการสปาย่านพระราม 3 โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป

ทางสถิติ SPSS ทดสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถามจาก 30 ชุด โดยอ่านค่า Cronbach’s Alpha   

     การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา เก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม โดยแสดงผล ความถ่ี 

(Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) จากผูต้อบ
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แบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและการศึกษา โดยวิเคราะห์ขอ้มูลแบบการแจกแจงความถ่ี

และร้อยละ วิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน หาความสัมพนัธ์ของคุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจบริการ

ผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการสปายา่นพระราม 3 ตามกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยการนาํสถิติการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันมาใช้ (Pearson Correlation) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear 

Regression) 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปลาย 

 

     จากผลการศึกษาคุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการสปายา่นพระราม 3 มี 

พบวา่ ดา้นความเป็นรูปธรรมในการบริการทางกายภาพ เห็นวา่ สถานท่ีใหบ้ริการมีจอดรถท่ีเพียงพอเหมาะสมส่งผล

ต่อระดบัความพึงพอใจบริการของผูบิ้โภคท่ีมาใชบ้ริการสปาย่านพระราม 3 ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ เห็นว่า 

พนกังานตอ้นรับแจง้ค่าบริการใหท้ราบก่อนใชบ้ริการเสมอส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจบริการของผูบ้ริโภคท่ีมาใช้

บริการสปาย่านพระราม 3 ดา้นการตอบสนองผูใ้ช้บริการ เห็นว่า พนักงานมีความพร้อมเต็มใจท่ีจะให้บริการ

ผูใ้ชบ้ริการตลอดเวลาส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจบริการของผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการสปายา่นพระราม 3 ดา้นความ

เช่ือมัน่และไวใ้จต่อผูใ้ช้บริการ เห็นว่า สถานท่ีใชบ้ริการผ่านรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข (สบส) ส่งผลต่อ

ระดบัความพึงพอใจบริการของผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการสปาย่านพระราม 3 ดา้นรู้จกัและเขา้ใจผูใ้ชบ้ริการ เห็นว่า 

พนักงานตอ้นรับเอาใจใส่ให้ความสําคัญผูใ้ช้บริการส่งผลต่อระดับความพึงพอใจบริการของผูบ้ริโภคท่ีมาใช้

บริการสปายา่นพระราม 3  

     ผลการอภิปลาย ดา้นความเป็นรูปธรรมในการบริการทางกายภาพ  พบว่า ความเป็นรูปธรรมในการบริการทาง

กายภาพไม่ส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการสปายา่นพราม 3 โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.76 อยู่

ระดบัท่ีมาก มีความสัมพนัธ์ไนทิศทางเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวานวิจยัของ (ธญัญารัตน์ บุญต่อ, 2552) เพ่ือศึกษา

ความสัมพนัธ์คุณภาพบริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีเขา้พกัโรงแรม เวสติน แกรนด์ สุขุมวิท โดยใช้

แบบสอบถามเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลและใชส้ถิติวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ การ

วิเคราะห์ความแตกต่างจากแบบทดสอบและความสัมพนัธ์ โดยการหาสัมประสิทธ์ิสัมพนัธ์มีความพึงพอใจต่อการ

ใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั แต่มีนยัสาํคญัทางสถิติของปัจจยัดา้นคุณภาพบริการ โดยรวมแลว้มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

ไปเดียวกนักบัความพึงพอใจบริการ ซ่ึงมีความสมัพนัธ์สอดคลอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี 

     ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ พบวา่ ความน่าเช่ือถือไวว้างใจไม่ส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมาใช้

บริการสปาย่านพระราม 3  โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.71 มีระดบัท่ีมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (ณภทัร ทิพยศ์รี, 

ปวีร์สุดา มหาวงค,์ หน่ึงฤทยั บรรดิ, 2556) ไดศึ้กษาคุณภาพการบริการของธุรกิจนาํเท่ียวท่ีมีต่อความประทบัใจของ

นกัท่องเท่ียวชาวยุโรป โดยใชเ้คร่ืองมือเป็นแบบสอบถามและนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์สหสัมพนัธ์แบบพหุคูณและการ

ถดถอยแบบพหุคุณ พบว่า คุณภาพบริการดา้นความเป็นรูปธรรม ดา้นการตอบสนอง ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ ดา้น

การเขา้ใจ มีผลกระทบเชิงบวกต่อความพึงพอใจขอนกัท่องเท่ียวชาวยุโรปสําหรับดา้นความเช่ือถือไวว้างใจไม่มี

ผลกระทบเชิงบวกต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวยโุรป 

     ดา้นการตอบสนองผูใ้ชบ้ริการ พบว่า การตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมาใช้

บริการสปาย่านพระราม 3 โดยตรงอย่างมากในทิศทางเดียวกนั โดยมีค่าเฉล่ีย 4.71 มีระดบัท่ีมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
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งานวิจยัของ (ศกัด์ิดา ศิริภทัรโสภณ, ปารยทิ์พย ์ธนาภิคุปตานนท,์ 2554) ไดศึ้กษาความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพการ

ให้บริการกบัความพึงพอใจและภกัดีของผูเ้ขา้รับบริการในสถานบริการดา้นการแพทยเ์อกชนแห่งหน่ึงในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับในดา้นมาตรฐานดา้นคุณภาพบริการในระดบัสากลจากสถาบัน

ระหวา่งประเทศ (JCI)  โดยใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถามในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลและนาํมาวิเคราะห์หาสมการทดถอย

พหุคุณ สถิติสหสัมพนัธ์ ซ่ึงจากสมมุติฐานทางสถิติ พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพบริการดา้นต่างๆ มีผลต่อ

ความพึงพอใจและความจงรักภกัดีของผูป่้วยท่ีเขา้รับบริการ โดยเฉพาะดา้นคุณภาพบริการทั้งทางดา้นภาพลกัษณ์

ของสถานท่ีและความรวดเร็วของการใหบ้ริการมีผลต่อความพึงพอใจรวมถึงการเอาใจใส่ดูแลของสถานบริการทาง

การแพทยก์ส่็งผลต่อความภกัดีของผูป่้วยท่ีเขา้รับบริการซ่ึงสอดคลอ้งเก่ียวกบัขอ้คาํถามในการเกบ็ขอ้มูลในคร้ังน้ี 

     ดา้นความเช่ือมัน่และไวใ้จต่อผูใ้ชบ้ริการ เห็นวา่ ความเช่ือมัน่และไวใ้จต่อผูใ้ชบ้ริการไม่ส่งผลต่อระดบัความพึง

พอใจของผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการสปาย่านพระราม 3 โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.63 อยู่ระดบัท่ีมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ (Lingling Liang, 2016) ศึกษาปัจจยัคุณภาพบริการและการรับรู้คุณค่าท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ 

ความไวว้างใจและความภกัดีต่อร้านสปาของลูกคา้ในกรุงเทพมหานคร โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ และใช้

เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างแบบสะดวกในการเก็บแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ 

ค่าความถ่ี ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานค่าเฉล่ีย และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า คุณภาพบริการดา้นความ

เช่ือมัน่และไวใ้จ คุณภาพบริการเขา้อกเขา้ใจ การรับรู้คุณค่าดา้นคุณค่าเชิงฟังก์ชัน การรับรู้คุณค่าดา้นคุณค่าเชิง

สังคม รับรู้คุณค่าดา้นคุณค่าเชิงเชิงอารมณ์ส่งผลต่อความพึงพอใจ ซ่ึงจากค่าเฉล่ียจะเห็นว่าสอดคลอ้งไปทิศทาง

เดียวกนัในระดบัท่ีมาก แสดงว่า ความเช่ือมัน่และไวใ้จต่อผูใ้ชบ้ริการในการศึกษาคร้ังน้ีอาจมีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีไม่ได้

นาํมาศึกษาท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัความพึงพอใจบริการ 

     ดา้นรู้จกัและเขา้ใจผูใ้ชบ้ริการ เห็นว่า การรู้จกัและเขา้ใจผูใ้ชบ้ริการส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมาใช้

บริการสปาย่านพระราม 3 โดยตรงอย่างมากในทิศทางเดียวกนั (Multiple Regression Analysis) โดยมีค่าเฉล่ีย 4.55 

มีระดบัท่ีมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (พรประภา ไชยอนุกูล, 2557) ศึกษาเร่ืองคุณภาพบริการท่ีมีผลต่อความ

พึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ส่ิงท่ีสาํคญัการศึกษาคือ คุณภาพบริการ ความพึง

พอใจและอาํเภอสวนผึ้งในการศึกษาคร้ังน้ีไดเ้ลือกกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาเท่ียวในอาํเภอสวนผึ้ง 

โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีเป็นแบบสอบถามและทดสอบปัจจยัของคุณภาพการใหบ้ริการทีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ

รวมถึงวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยไดท้าํการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สัน ซ่ึงจากผลการศึกษา

ได ้พบวา่ นกัท่องเท่ียวใหร้ะดบัคุณภาพการใหบ้ริการของสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว

ชาวไทยและผลการศึกษา พบว่า มีความพอใจในดา้นการเขา้และรู้จกัผูใ้ช้บริการโดยรวมอยู่ในระดบัท่ีมากซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาในคร้ังน้ี 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

 

     สรุปผลจากการศึกษาคุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการสปายา่นพระราม 

3  พบว่า ดา้นความเป็นรูปธรรมในการบริการทางกายภาพ เห็นว่า สถานท่ีใหบ้ริการมีจอดรถท่ีเพียงพอเหมาะสม

ส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจบริการ ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ เห็นว่า พนกังานตอ้นรับแจง้ค่าบริการให้ทราบ

ก่อนใชบ้ริการเสมอส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจบริการ ดา้นการตอบสนองผูใ้ชบ้ริการ เห็นว่า พนกังานมีความ
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พร้อมเตม็ใจท่ีจะใหบ้ริการผูใ้ชบ้ริการตลอดเวลาส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจบริการ ดา้นความเช่ือมัน่และไวใ้จต่อ

ผูใ้ชบ้ริการ เห็นว่า สถานท่ีใชบ้ริการผ่านรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข (สบส) ส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจ

บริการ ดา้นรู้จกัและเขา้ใจผูใ้ช้บริการส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจบริการ เห็นว่า พนกังานตอ้นรับเอาใจใส่ให้

ความสาํคญัผูใ้ชบ้ริการส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจบริการ 

     กล่าวโดยสรุป ดา้นรู้จกัและเขา้ใจผูใ้ชบ้ริการส่งผลมากท่ีสุด เห็นว่า พนกังานตอ้นรับเอาใจใส่ให้ความสําคญั

ผูใ้ชบ้ริการส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจบริการของผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการสปายา่นพระราม 3   มากท่ีสุด รองลงมา 

คือ ดา้นการตอบสนองผูใ้ชบ้ริการ พบวา่ พนกังานมีความพร้อมเต็มใจท่ีจะใหบ้ริการผูใ้ชบ้ริการตลอดเวลาส่งผลต่อ

ระดบัความพึงพอใจบริการของผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการสปายา่นพระราม 3 

     ขอ้เสนอแนะ จากผลการศึกพบวา่ ดา้นรู้จกัและเขา้ใจผูใ้ชบ้ริการ เห็นวา่ พนกังานตอ้นรับเอาใจใส่ใหค้วามสาํคญั

ผูใ้ช้บริการส่งผลต่อระดับความพึงพอใจบริการในทางปฏิบัตินักการตลาดหรือผูป้ระกอบการจาํเป็นต้องให้

พนกังานให้บริการไดเ้รียนรู้กระบวนการการให้บริการอย่างมีคุณภาพและเปรียบเทียบการบริการท่ีมีคุณภาพให้

พนักงานไดรู้้จกัอย่างแทจ้ริงและถูกตอ้งรวมถึงวิธีการสร้างความประทบัใจให้ผูใ้ชบ้ริการ เช่น การจดจาํขอ้มูล

พ้ืนฐานของผูใ้ชบ้ริการและจดจาํปัญหาสุขภาพของผูใ้ชบ้ริการได ้เป็นตน้ เพ่ือใหผู้ม้าใชบ้ริการไดเ้ห็นความเอาใจ

ใส่ในรายละเอียดการบริการของพนกังานจริง ๆ รองลงมา คือ ดา้นการตอบสนองผูใ้ชบ้ริการ เห็นว่า พนกังานมี

ความพร้อมเตม็ใจท่ีจะใหบ้ริการผูใ้ชบ้ริการตลอดเวลาส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจบริการผูใ้หบ้ริการควรจะมีการ

จดัอบรมคุณภาพบริการ โดยเฉพาะการสร้างประสบการณ์ท่ีดีตรงตามความคาดหวงัและความตอ้งการของผูม้าใช้

บริการให้ประทับใจสูงสุด รวมถึงการฝึกให้พนักงานมีความเต็มใจและรักในการให้บริการ นอกจากน้ีหากมี

การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาและเก็บข้อมูลผูบ้ริโภคท่ีมาใช้บริการสปาย่านพระราม 3 ของกลุ่มลูกค้าเป็น

ชาวต่างชาติร่วมด้วย เน่ืองจากประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแลว้ ซ่ึงข้อมูลท่ีได้จะได้นําไปศึกษา

เปรียบเทียบคุณภาพบริการท่ีส่งต่อระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มคนต่างชาติเพ่ือเพ่ิมกลุ่มเป้าหมายใหม้าก

ข้ึน 
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การลดระยะเวลาในการจดัซ้ือจดัจ้าง  

กรณศึีกษา บริษทั ผลติไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

Reducing Time in Procurement Process:  

A Case of Ratchaburi Electricity Generating Holding Public Company Limited 

 

สุวจัิกขณ์ เบญจกุล* 

Suwijuk Benjakul* 

 

บทคัดย่อ 

 

     การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการลดระยะเวลาในการจดัซ้ือจดัจา้ง ศึกษากระบวนการและขั้นตอน

ของงานดา้นจดัซ้ือจดัจา้ง (ระยะเวลาของการทาํงานเอกสาร) ขององคก์ร และวิเคราะห์หาความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึน

เพ่ือนาํไปสู่แนวทางแกไ้ขปรับปรุงขั้นตอนการดาํเนินงานจดัซ้ือจดัจา้ง การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ  

ข้อมูลทุติยภูมิ ประกอบด้วย สถิติขั้นตอนการทาํงาน สถิติระยะเวลาในการดาํเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละ

กระบวนการ ใช้ Process Flowchart เพ่ือช่วยลาํดับขั้นตอนการทาํงาน  ข้อมูลปฐมภูมิไดจ้ากการสัมภาษณ์จาก

ผูใ้ชง้านจาํนวน 10 คน  

     ผลการศึกษาพบวา่กระบวนการและความล่าชา้ของงานดา้นจดัซ้ือจา้งเกิดจากขั้นตอนการอนุมติัในระดบัวงเงินท่ี

มากกวา่ 100,000 บาท ซ่ึงใชเ้วลา3-4วนั การวิเคราะห์หาความสูญเปล่าพบวา่ในการขออนุมติัแต่ละงานเกิดความสูญ

เปล่าในการรอคอยโดยท่ีไม่เกิดประโยชน ์ซ่ึงผลการวิเคราะห์แนะนาํวา่ ควรใชร้ะบบ Email ในการแจง้เตือนไปยงัผู ้

มีอาํนาจอนุมติั โดยเฉพาะตาํแหน่งงานในระดบัผูบ้ริหารเม่ือมีการเบิกซ้ือสินคา้/บริการ หรือมีการขออนุมติัในการ

จดัซ้ือจดัจา้ง และการเปิดระบบ SAP (authorization) เสนอแนะใหผู้มี้อาํนาจเหนือกว่า สามารถอนุมติัวงเงินของผู ้

อาํนาจตํ่ากวา่ได ้เป็นทางเลือกการแกปั้ญหาท่ีไม่ตอ้งใชง้บประมาณ นอกจากน้ี ควรใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอยู่ 

คือระบบ Email Office 365 และ ระบบ SAPใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด 

คาํสาํคัญ: การจัดซื้อจัดจ้าง,ลดระยะเวลา,ปรับปรุงขั้นตอน 
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ABSTRACT 

 

     The study aims to find out a way to save time in procurement process, ascertain the company’s process 

and procedure of procurement (period of document work), identify the waste and provide solutions to 

improve the procurement process. Based on quantitative method, the secondary data includes work 

process-related statistics, lead time in each procurement process and “Process Flowchart” to help identify 

the work sequence. Meanwhile, the primary data was collected by interviewing 10 users. 

It was found that the delay in procurement process was caused by approval process. The email alert sent to 

authorized persons to notify the purchase order (including both products and services) or approval request 

and SAP authorization should allow the superior authorized persons to approve the credit limit instead of 

the lower authorized persons. This is an alternative way to solve the problem, with cost saving by 

maximizing the benefit of existing IT system. 

 

บทนํา 

 

     บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) เป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนชั้นนาํของประเทศไทยท่ีมุ่งมัน่สู่การเป็น

บริษทัพลงังานชั้นนาํครบวงจรท่ีสร้างมูลค่าในเอเชียแปซิฟิก ตามวิสยัทศันท่ี์กาํหนดไว ้บริษทัฯ ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 7 

มีนาคม 2543 ดว้ยทุนจดทะเบียน 14,500 ลา้นบาท มีพนกัอยูป่ระมาณ 240 คน  

     ปัจจุบนัปัญหาของงานดา้นจดัซ้ือจดัจา้งมีระยะเวลาในการทาํงานท่ีล่าชา้โดยเฉพาะงานท่ีมีมูลค่าสูง (มูลค่าตั้งแต่ 

100,000 บาทข้ึนไป ดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธีสอบ/ประกวดราคา) มีระยะเวลาในการดาํเนินการท่ีสูงกวา่เกณฑ์

ท่ีบริษทักาํหนดไวคื้อ 30 วนั จากการเกบ็ขอ้มูลในปี 2558 มีจาํนวนวนัเฉล่ียในการดาํเนินงานอยูท่ี่วนั ปี 2559 มี

จาํนวนวนัเฉล่ียในการดาํเนินงานอยูท่ี่ 31 วนั และในปี 2560 มีจาํนวนวนัเฉล่ียในการดาํเนินงานอยูท่ี่ 59 วนั รวม

เฉล่ีย 3 ปีมีระยะเวลาการดาํเนินการ 37.17 วนั ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์บริษทักาํหนด  

     จากปัญหาของงานจดัซ้ือจดัจา้งท่ีล่าชา้ไดส่้งผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือของหน่วยงานจดัซ้ือจดัจา้งเอง และยงั

ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของผูเ้บิกซ้ือซ่ึงเม่ือหน่วยงานผูเ้บิกซ้ือ ไม่สามารถไดรั้บสินคา้หรือบริการตามกาํหนด

ระยะเวลา กส่็งผลไปยงัภาพรวมขององคก์รและผลกระทบนั้นส่งผลไปยงัหน่วยงานอ่ืนๆเช่น บญัชี และ การเงิน 

เน่ืองจากการดาํเนินการท่ีล่าชา้จะไม่สามารถจ่ายเงินไดต้ามกาํหนดระยะเวลาท่ีควรจะเป็น รายการชาํระเงินจึงคา้ง
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อยูใ่นระบบ ส่งผลใหห้น่วยงานบญัชีไม่สามารถตั้งหน้ีเพ่ือทาํจ่ายได ้ซ่ึงผลกระทบนั้นส่งผลเสียไปยงัหลาย

หน่วยงานในองคก์ร ดงันั้นหน่วยงานจดัซ้ือจดัจา้งท่ีเป็นตน้เหตุหลกัของปัญหา หากไดมี้การแกไ้ขปัญหาการจดัซ้ือ

จดัจา้งท่ีล่าชา้ได ้กจ็ะลดปัญในการทาํงานขององคก์รได ้และจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการดาํเนินงานไดดี้ข้ึน 

     การศึกษาน้ีมุ่งศึกษาการลดระยะเวลาในการจดัซ้ือจดัจา้ง วิเคราะห์กระบวนการและขั้นตอนของงานดา้นจดัซ้ือ

จดัจา้ง โดยหาสาเหตุของปัญหาความล่าชา้ในการจดัซ้ือจดัจา้ง และนาํปัญหานั้นมาพฒันาและลดระยะเวลาในการ

จดัซ้ือจดัจา้ง ผลการศึกษาน้ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ คือการช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนในการดาํเนินการจดัซ้ือจดั

จ้างให้มีระยะเวลาท่ีรวดเร็วเหมาะสม และช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานดา้นจัดซ้ือจัดจ้างโดยสามารถ

ดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งไดต้ามเกณฑท่ี์บริษทักาํหนด และไดรั้บสินคา้ หรือบริการท่ีถูกตอ้งตามความเหมาะสม  

                

ทบทวนวรรณกรรม   

 

     แนวคิดการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 

     ไคเซ็น (Kai Zen) หมายถึงการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นหลกัสาํคญัใหก้ารดาํเนินงานซ่ึงสามารถใชบ้ริหาร

การดาํเนินงานหรือบริหารธุรกิจไดอ้ยา่งตรงเป้าหมาย ส่งผลใหบุ้คลากรสามารถปรับตวัเขา้กบัรูปแบบสถานการณ์

ต่างๆ ไดทุ้กท่ีและทุกเวลา ซ่ึงหลกัไคเซ็นนั้นจะเป็นหลกัสาํคญัท่ีส่งผลใหป้ระสบความสาํเร็จอยา่งแทจ้ริง 

     แนวทางและขั้นตอนการปรับปรุงของไคเซ็น 

     โทซาวะ บุนจิน (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น: 2544) กล่าววา่บุคลส่วนใหญ่ทุกคนนั้นทาํไคเซ็นอยู่แลว้ 

โดยไม่รู้ตวั เพราะจุดหมายคือตอ้งการปรับปรุงให้ง่ายข้ึน เร็วข้ึน และมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงมี 3 ขั้นตอนหลกั

ดงัน้ี 

1) ลองคน้หาหรือลองเปล่ียนมุมมอง โดยหาอะไรใหม่ๆ เพ่ือใหท้ราบถึงขอ้มูล หรือวิธีการวา่มีอะไรท่ีตอ้ง

ปรับปรุง และหาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

2) ลองคิดอะไรใหม่ๆ รูปแบบใหม่ๆ แนวทางใหม่ๆ หรือลองเพ่ิม ลด เปล่ียน วิธีการแบบเดิมๆ เพ่ือนาํส่ิงท่ี

เปล่ียนแปลงนั้นมาเปรียบเทียบและวิเคราะห์วา่ส่ิงไหนท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

3) ลองทํา หลังจากท่ีได้มุมมองใหม่ๆ แนวทางใหม่ๆ และลองมาลงมือทําเพ่ือเป็นแนวทางในการ

ดาํเนินงานต่อไป 

      

     แนวความคิดเกีย่วกบัความสูญเปล่า 

     ลีน (Lean) เป็นส่ิงท่ีช่วยกาํจดัความสูญเปล่า โดยวิธีการระบุคุณค่า ช่วยจดัลาํดบัการดาํเนินการสร้างคุณค่าท่ีดี

ท่ีสุดใหค้วบคุมดูแลกิจกรรมต่างๆไม่ใหห้ยดุชะงกั และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ช่วยจดัการใหคุ้ณภาพมากข้ึนดว้ย
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แรงงานท่ีนอ้ยลง ใชอุ้ปกรณ์นอ้ยลง เวลานอ้ยลง ในขณะเดียวกนัก็สามารถนาํไปสู่การผลิตในส่ิงท่ีตรงตามความ

ตอ้งการของลูกคา้หรือผูใ้ช ้บริการไดม้ากข้ึนดว้ย 

     หลกัการสาํคญัของลีน 

1. การระบุคุณค่า (Value) การระบุกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าในสินคา้ หรือกระบวนการให้บริการคน้หา

คุณค่าอยา่งเหมาะสมจากลูกคา้ 

2. การวิเคราะห์สายธารคุณค่า (Value Stream Analysis) การแสดงรายละเอียดกิจกรรมโดยการระบุ

กิจกรรมขั้นตอนในกระบวนการทั้งหมด (Flow process) 

3. สร้างการไหลของงาน (Flow) เป็นการสร้างทิศทางทาํใหกิ้จกรรมต่างๆ มีคุณค่ามากข้ึนและดาํเนินงาน

ต่อไปไดอ้ยา่งต่อเน่ืองดว้ยการมุ่งลดปัจจยัดา้นความสูญเปล่า 

4. ใชร้ะบบดึง (Pull) ทนัเวลาพอดี (JIT) ให้ผูใ้ชบ้ริการเป็นผูดึ้งคุณค่าจากกระบวนการ ให้การไหลมีทิศ

ทางตรงไปสู่ผูรั้บบริการและปริมานอยา่งเพียงพอกบัความตอ้งการ ปราศจากการรอคอย 

5. ความสมบูรณ์แบบ (Perfection) การสร้างคุณค่า และทาํการกาํจดัความสูญเปล่า 

อยา่งต่อเน่ือง 

     ผงัก้างปลา หรือ ผงัแสดงเหตุและผล 

     ผงักา้งปลา หรือ ผงัแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) คือ แผนผงัท่ีแสดงความสัมพนัธ์อย่างเป็น

ระบบระหว่างสาเหตุหลาย ๆ สาเหตุท่ีส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาหน่ึงปัญหาท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถระดมสมองหา

สาเหตุไดอ้ยา่งกวา้งขวาง โดยใชเ้ม่ือตอ้งการหาสาเหตุ (ปัจจยั) ท่ีก่อใหเ้กิดปัญหา  

1. ส่วนของปัญหา จะแสดงอยูท่ี่หวัปลา 

2. ส่วนสาเหตุ แยกออกเป็น 

ปัจจยั หรือ สาเหตุหลกัท่ีจะส่งผลกระทบต่อปัญหา (หวัปลา) 

สาเหตุรอง 

สาเหตุยอ่ย 

3. ส่วนการสร้างความสัมพนัธ์ของปัญหากบัสาเหตุ จะใชลู้กศร หรือกา้งปลาเป็นตวัเช่ือมความสัมพนัธ์

ระหวา่งปัญหากบัสาเหตุ โดยท่ีหางลูกศร คือสาเหตุ และหวัลูกศร คือ ผล 

     แนวคิดระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ 

     ระบบสารสนเทศ (Information System) คือ กระบวนการประมวลผลขอ้มูลท่ีมีอยู่ท่ีเป็นประโยชนสู์งสุด เพ่ือใช้

เป็นขอ้สรุปเพ่ือสนบัสนุนการตดัสินใจของมนุษย ์ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีท่ีจดัทาํข้ึนดว้ยระบบการสาํรองขอ้มูลประมวลผลขอ้มูลต่างๆ ระบบ

การส่ือสารผา่นช่องทางต่างๆ อุปกรณ์เช่ือมต่อสนบัสนุนการทาํงานดา้นสารสนเทศท่ีมีการวางแผน 
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     แนวคิดระบบสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีท่ีรวยรวมขอ้มูล รายงาน การส่ือสาร ระหว่างมนุษยก์บัเคร่ืองจกัรใน

ระบบของคอมพิวเตอร์ เช่นการนาํระบบเขา้มาบริหารการทาํงานในการจดัเกบ็ขอ้มูล 

     แผนภูมกิารไหล 

     แผนภาพกระบวนการ คือ แผนภาพท่ีอธิบายกระบวนการทั้งหมดของกระบวนการ ซ่ึงเป็นส่วนสาํคญัในการท่ีจะ

ระบุสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนว่าสาเหตุนั้นมาจากขั้นตอนหรือบวนการ จึงจาํเป็นตอ้งสร้างแผนภาพกระบวนการ

ทุกขั้นตอนข้ึนมา เพ่ือท่ีจะระบุตวัแปรสาํคญั โดยตวัแปรนั้นแบ่งออกเป็น กระบวนการผลิต (Process Input) และ

ผลลพัธ์การผลิต (Process Output) ซ่ึงการจดัทาํแผนภูมิการไหลหากมีการใส่ขอ้มูลท่ีครบถว้นทั้งกระบวนการจะ

ส่งผลให้เราทราบถึงส่ิงผิดปกติท่ีเกิดข้ึนในทุกๆขั้นตอน ซ่ึงสาเหตุนั้นอาจจะมาจากขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงโดย

อาจจะส่งผลจ่อความสูญเปล่าของระยะเวลาการผลิต หรือทราบสาเหตุท่ีแทจ้ริงของกระบวนการท่ีมีผลต่อคุณภาพ

ของสินคา้ การสร้างแผนภูมิการไหลจึงจาํเป็นอย่างยิ่งในการตรวจสอบท่ีมาของปัญหา และขอ้บกพร่องบางอย่างท่ี

ซ่อนอยูภ่ายในกระบวนการต่างๆ 

     นอกจากหลกัการดงักล่าวท่ีกล่าวมาขา้งตน้ มีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และใชใ้นการพฒันาการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

พฤทธิพงศ์ โพธิวราพรรณ (2548) ศึกษาเร่ือง “อุตสาหกรรมผลิตเหล็กโดยใช้ระบบลีนเข้ามาผสมผสานใน

อุตสาหกรรม” โดยใชเ้คร่ืองมือ แผนภูมิสายธารคุณค่า ซ่ึงจาํแนกกระบวนการผลิตและแบบจาํลองสถานการณ์ 

ประเมินทางเลือก ไดวิ้เคราะห์ปัจจยัทั้งหมด 3 ปัจจยั คือ ระบบการผลิต การบาํรุงรักษา และปรับเปล่ียนเวลา

เคร่ืองจกัร (ไพรินทร์ หลวงมูล 2553) ศึกษาเร่ือง “การเพ่ิมประสิทธิภาพของเคร่ืองตดัข้ึนรูปชิพโดยใชเ้ทคนิคการลด

เวลาการปรับตั้งเคร่ืองจกัร” โดยใชเ้คร่ืองมือECRS หลกัการ 5W1Hมาช่วยประยกุตใ์ชเ้พ่ือดาํเนินการแกไ้ขปัญหาใน

ดา้นการ ลดขั้นตอน ลดความเคล่ือนไหว ลดเวลารวมไปถึงการปรับปรุงกระบวนการทาํงานใหม่ (ธนกฤษ ซุ่นเซ่ง 

2557) ศึกษาเร่ือง “การลดของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติก” โดยใชเ้คร่ืองมือความสูญเสีย 7 ประการโดยนาํ

เคร่ืองมือมาวิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการผลิต และมกัจะพบว่ามีความสูญเสียต่างๆท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นเหตุให้

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการตํ่ากวา่ท่ีกาํหนด (พิมพช์นก ไพศาลภาณุมาศ 2550) ศึกษาเร่ือง “วิจยั

การลดระยะเวลานาํในการผลิตในโรงงานผลิตเลนส์แว่นตาโดยใชแ้นวคิดลีน” โดยงานวิจยัน้ีมุ่นเนน้ไปยงัการลด

ระยะเวลาการผลิตเลนส์แว่นตา เพ่ือใหก้ารผลิตนั้นมีความสูญเปล่าของเวลานอ้ยท่ีสุดโดยจากการวิเคราะห์สาเหตุ

ของเวลาท่ีมีความล่าชา้ในการผลิต (นนัทิยากร ลกัษณะแกว้ 2558) ไดวิ้จยัเร่ือง “การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัการ

เอกสารและการไหลของข้อมูลในองค์กร” โดยใช้เคร่ืองมือแนวคิดระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษากระบวนการและขั้นตอนในการบริหารจดัการสารสนเทศ 
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วธีิการศึกษา  

              

     การเกบ็ข้อมูลจากสถิตเิชิงปริมาณจากขั้นตอนการทํางาน 

     ผูศึ้กษาไดเ้กบ็ขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้งจากปี 2558-2560 โดยจดัเกบ็ขอ้มูลตั้งแต่ไดรั้บเอกสารใบขอเบิกซ้ือ PR โดย

หน่วยงานจดัซ้ือจดัจา้งไดน้าํขอ้มูลดงักล่าวมาจดัเก็บเป็นข้อมูลตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดทา้ยในการ

ทาํงาน ทั้งน้ีการเก็บขอ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งก่อนปรับปรุงขอ้มูลโดยใช ้Process Flowchart เพ่ือช่วยลาํดบัขั้นตอนการ

ทาํงาน ซ่ึงง่ายต่อการพิจารณาขั้นตอนการทาํงานในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการทาํงาน รวมถึงเก็บรวบรวมสถิติ

ระยะเวลาในการดาํเนินงานจดัซ้ือจดัจา้งในแต่ละกระบวนการ จากกระบวนการทาํงานทั้งหมด 20 กระบวนการ โดย

นาํระยะเวลาในการอนุมติัมาวิเคราะห์ถึงความล่าชา้ท่ีเกิดข้ึน   

     การเกบ็ข้อมูลเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์ผู้ใช้งานจาํนวน 10 ท่าน   (เป็นประชากรหรือกลุ่มตวัอย่าง) 

     กลุ่มตวัอย่าง คือผูใ้ชง้านในระดบัพนกังานจากหน่วยงานท่ีมีการเบิกซ้ือสินคา้ / บริการเป็นประจาํ  จาํนวน 10 

ท่าน คาํถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์มี 4 ส่วนประกอบดว้ย ส่วนท่ี1 คาํถามเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการ

เบิกซ้ือ การบริหารสัญญา การกาํหนดระยะเวลาการทาํงานให้หน่วยงานจดัซ้ือจดัจา้ง ส่วนท่ี2          เป็นคาํถาม

เก่ียวกบัความยากง่ายในการใชร้ะบบเพ่ือดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ส่วนท่ี3 เป็นคาํถามเก่ียวกบัอุปสรรคการทาํงานกบั

หน่วยงานจดัซ้ือจดัจา้ง และ ส่วนท่ี4 เป็นคาํถามเก่ียวกบัการขออนุมติัดาํเนินการในแต่ละขั้นตอน  

 

ผลการศึกษา    

 

    ผลการศึกษากระบวนการและขั้นตอนของงานดา้นจดัซ้ือจดัจา้ง (ระยะเวลาของการทาํงานเอกสาร) ขององคก์ร 

และวิเคราะห์หาความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึน มีขอ้คน้พบดงัน้ี 

     ดา้นการลดระยะเวลาในการจดัซ้ือจดัจา้ง ผลจากการคน้หาสาเหตุของปัญหา ท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารระหวา่ง 

ปี 2558 – 2560  โดยใชเ้คร่ืองมือ Process Flowchart  พบวา่ เกิดความล่าชา้ในงานจดัซ้ือจดัจา้งประเภทสอบ/ประกวด

ราคา  ซ่ีงมีขั้นตอนการดาํเนินงานถึง 20 ขั้นตอน (ดงัแผนภาพท่ี 1)  โดยค่าเฉล่ียของระยะเวลาดาํเนินงานดงักล่าว 

“ล่าชา้”  เกินกวา่เกณฑท่ี์บริษทักาํหนดไวคื้อ 30 วนั ทั้งน้ีการวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นมีการวิเคราะห์ปัญหาตั้งแต่

ผูข้อเบิกซ้ือสินคา้ / บริการจนถึงขั้นตอนสุดทา้ยของการจดัซ้ือจดัจา้ง ซ่ึงผลการวิเคราะห์ระยะเวลาในการทาํงานใน

ช่วงเวลาทั้ งหมดของงานนั้น  พบว่าระยะเวลาการรอคอยท่ีสูญเสียไปโดยไม่เกิดประโยชน์ และไม่สามารถ

ดาํเนินการต่อไปได ้คือการรอคอยการขออนุมติัจากผูมี้อาํนาจในการอนุมติั ในระดบัตาํแหน่งผูบ้ริหารไม่ว่าจะเป็น

งานดา้นเอกสาร ระบบ SAP หรือการลงนามในสญัญา 
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 แผนภาพที่ 1 แสดงระยะเวลาการรอคอยการขออนุมติั 

 ท่ีมา:  ผูศึ้กษา   มี.ค. 2562.   

 

     จากการเก็บขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง 10 คน และใช้ ผงักา้งปลา หรือผงัแสดงเหตุและผล   (ดงั

แผนภาพท่ี 2) เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีส่งผลกระทบต่อความล่าชา้ของงานจดัซ้ือจดัจา้ง พบว่า ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วน

ใหญ่  7 คน (คิดเป็นร้อยละ70) ระบุวา่ ปัญหาความล่าชา้ของหน่วยงานจดัซ้ือจดัจา้งนั้นเกิดจากขั้นตอนการขออนุมติั

ท่ีใชร้ะยะเวลานานเกินไปซ่ึงมีระยะเวลา 3-4 วนัต่อการอนุมติั 1 คน โดยมีขอ้เสนอแนะวา่ ระยะเวลาท่ีเหมาะสมควร

อยู่ระหว่าง 1-2 วนั ต่อการอนุมติั 1 คน โดยความเห็นขอกลุ่มตวัอย่างเก่ียวกบัความล่าช้าในงานจดัซ้ือจดัจ้างมี

ความเห็นดงัน้ี 1.ปัญหาความล่าชา้จากขั้นตอนการขออนุมติั 7 คน 2.ปัญหาความล่าชา้จากการขาดความรู้ทางดา้น

จดัซ้ือจดัจา้ง 2 คน 3.ปัญหาความล่าชา้จากการขาดความรู้ดา้นระบบ SAP 1 คน 

 

 แผนภาพที่ 2 แสดงระยะเวลาการรอคอยการขออนุมติั 

 ท่ีมา:  ผูศึ้กษา   มี.ค. 2562 
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การอภิปราย   

    

     ผลจากการวิเคราะห์ ผูศึ้กษาไดน้าํทางเลือกมาแกปั้ญหาความล่าชา้ของงานจดัซ้ือจดัจา้ง 3 ทางเลือกดงัน้ี 

      ทางเลือกที่1 การปรับวงเงินในการอนุมติัใหมี้ความเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั 

ทางเลือกที่2 การใชร้ะบบ Email แจง้เตือน และการเปิดระบบ SAP (authorization) เพ่ือลดระยะเวลาการ

อนุมติั 

ทางเลือกที่3 การใชส้ญัญาจากร้านคา้เพ่ือลดระยะเวลาในการางสญัญา และ ตรวจสอบสญัญา 

     ผูศึ้กษาไดป้รึกษากบัผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่ วิธีการท่ีเหมาะสมและประหยดั เหมาะกบัวฒัธรรมในการทาํงาน

คือแนวทางท่ี 2  การใชร้ะบบ Email ในการแจง้เตือนไปยงัผูมี้อาํนาจอนุมติั โดยทางผูข้อเบิก หรือผูข้ออนุมติัจะ

ดาํเนินการตั้งค่า Email ในปฎิทินเพ่ือแจง้เตือนไปยงัผูบ้ริหาร เม่ือมีการเบิกซ้ือสินคา้/บริการ หรือมีการขออนุมติัใน

การจดัซ้ือจดัจา้ง ซ่ึง   Email จะแจง้เตือนไปยงัผูมี้อาํนาจอนุมติัทนัที และการเปิดระบบ SAP (authorization) ใหผู้มี้

อาํนาจเหนือกวา่สามารถอนุมติัวงเงินของผูอ้าํนาจตํ่ากวา่ได ้ซ่ึงเป็นใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอยู่เดิมเขา้มาพฒันา

ระบบงานใหดี้ยิ่งข้ึน โดยเป็นทางเลือกท่ีไม่มีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน และสามารถแกปั้ญหาความล่าชา้ในงาน

จดัซ้ือจดัจา้งได ้

     ผลการศึกษาในคร้ังน้ี สอดคลอ้งกับผลการวิจัยของ นันทิยากร ลกัษณะแก้ว (2558) ได้วิจัยเร่ือง “การเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการจัดการเอกสารและการไหลของข้อมูลในองค์กร” พบว่าการใช้เคร่ืองมือแนวคิดระบบ

สารสนเทศเพ่ือการจดัการ ซ่ึงเป็นการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอยู่มาปรับปรุงประบวนการทาํงานใหดี้ข้ึน และ

ลดความสูญเปล่าในการทาํงาน 

 

ข้อเสนอแนะ  

            

     ข้อเสนอแนะสําหรับบริษทั   

     หน่วยงานจดัซ้ือจดัจา้ง เป็นหน่วยงานท่ีตอ้งมีการประสานงานกบัทุกหน่วยงานในองคก์าร ดงันั้นเพ่ือสร้างความ

เขา้ใจในกระบวนการดา้นจดัซ้ือจดัจา้ง มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. ควรจดัการฝึกอบรมหวัขอ้ “งานดา้นจดัซ้ือจดัจา้ง”  ทุก ๆ 6 เดือนหรือ 1 ปี เพ่ือใหบุ้คลากรในฝ่ายจดัซ้ือ

จดัจา้ง สามารถอธิบายขอ้ซกัถามจากหน่วยงานต่างๆ หรือหน่วยงานภายนอกได ้ 
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2.  พฒันากระบวนการส่ือสารผ่าน intranet เช่น email ระหว่างหน่วยงานจดัซ้ือจดัจา้งกบัหน่วยงานต่าง ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งในองค์กร   การส่ือสารน้ีจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในงานดา้นจดัซ้ือจดัจา้ง และ ช่วยเพ่ิมการส่ือสารท่ีดี

ภายในองคก์ร   

     ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาปัจจยัในงานจดัซ้ือจดัจา้งในดา้นอ่ืนๆ ท่ีส่งผลใหเ้กิดความล่าชา้ของงานจดัซ้ือจดัจา้ง และควร

เกบ็ขอ้มูลจากหน่วยงานภายนอกใหม้าข้ึน รวมถึงการประเมินผูรั้บจา้งเพ่ือเกบ็เป็นขอ้มูลในการศึกษาต่อไป 

2. ควรศึกษาเก่ียวกบัการจดักลุ่มร้านคา้ในส่วนของสินคา้และบริการท่ีเป็นประเภทเดียวกนั รวมถึงเกณฑ์

ในการเลือกคู่คา้แต่ละราย และการสร้างความสมัพนัธ์กบัคู่คา้เพ่ือนาํไปสู่ความยัง่ยืนขององคก์รต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 

     การศึกษาเร่ืองกลยุทธ์เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของร้านทองกญัญารัตน์ มีวตัถุประสงค์เพ่ือหา

แนวทางในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั โดยใชท้ฤษฎีการวิเคราะห์อุตสาหกรรมภายใน การเลือกกลยุทธ์ 

กาํหนดกลยุทธ์ ความพึงพอใจ พฤติกรรมการซ้ือ และส่วนประสมทางการตลาด ทาํการรวบรวมขอ้มูลโดยแจก

แบบสอบถามในการเก็บรวมรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างคือลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการร้านทองกญัญารัตน์จาํนวน 100 

ชุด เลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง และการวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา และประมวลผลหา ค่าความถ่ี 

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน หาค่าความแตกต่างของความพึงพอใจในแต่ละกลุ่มประชากรศาสตร์ 

และสมัภาษณ์เจา้ของร้านทองกญัญารัตน ์ผลการศึกษาท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามพบวา่ ลูกคา้ท่ีเขา้

มาใชบ้ริการร้านทองกญัญารัตน ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพสมรส   อายรุะหวา่ง 21-30 ปี มีระดบัการศึกษา

อยูท่ี่ระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพขา้ราชการ หรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 20,001-30,000 

บาท มาใชบ้ริการร้านทองกญัญารัตนด์ว้ยตนเอง ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคือตวัของลูกคา้เอง มีวตัถุประสงค์

ในการซ้ือทองคาํเพ่ือเก็บสะสม โอกาสท่ีเขา้มาใชบ้ริการร้านทองกญัญารัตน์ คือ ช่วงท่ีราคาทองคาํปรับตวัลดลง 

ลูกคา้ไดมี้การสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัร้านทองจากเพ่ือน หรือคนรู้จกัก่อนตดัสินใจซ้ือ ในดา้นปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดพบวา่ลูกคา้มีความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้นอยู่ในระดบัพึงพอใจ และมีความพึงพอใจ

อย่างยิ่งในดา้นบุคลากร จากการวิเคราะห์และทาํการเลือกกลยุทธ์ ผูศึ้กษาไดท้าํตารางการตดัสินใจทาํการถ่วงนาํ

หนกักลยทุธ์ท่ีไดค้ะแนนสูงสุดคือ กลยทุธ์การจดัการบริหารความสมัพนัธ์ลูกคา้  
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Abstract 

     This research about the strategy for building competitive advantages of Kanyarat gold store has purposes to seek 

for methods of enhancing competitive capacity and to create competition strategies. Theories are applied to analyze 

internal industry and to define strategies, satisfaction, buying behavior, as well as market mix. Data is collected by 

distributing 100 of questionnaires in this regard to compile data from sampling population; customers who use the 

service of Kanyarat gold store.  Purposive sampling selection and the analysis is conducted through statistical tools 

such as descriptive statistics and the calculation of frequency, percentage, average, standard deviation, find the 

different level of satisfaction from each group of population and interviewing owners of gold stores.  The research 

found that customers, who use Kanyarat gold store’ s service, mostly are female with married status, between the 

ages of 21-30 years, having education of bachelor level, being employees in government or state enterprise with 

average monthly income of 20,001-30,000 Baht per month. And they visit gold store by themselves.  The influencers 

are customers by themselves who aim to purchase gold for collection.  The customers purchase gold at Kanyarat 

gold store when the gold price declines. They gather information by asking their friends or known people about the 

gold store before making decision to purchase.  In terms of the factor of market mix, the research found that 

customers have satisfaction in market mix.  They have satisfaction in service process and they have highly 

satisfaction in personal factor.  According to the situational analysis of internal industry and strategy selection, the 

researcher makes the decision to weigh the strategy with the highest score which is the strategy of customer 

relationship management. (CRM) 

Key word: Gold, Building competitive advantage 

  

บทนํา 

 

     ทองคาํ ถือเป็นทรัพยสิ์นท่ีคนไทยนิยมซ้ือเพ่ือเก็บสะสมไวม้าชา้นาน เป็นการซ้ือสะสมเพ่ืออนาคตให้ผูท่ี้เก็บ

ออมในระยะยาว เป็นการออมท่ีปลอดภยั มีสภาพคล่องสูง มีการประกาศราคาซ้ือและราคาขายท่ีทราบชดัเจนทุกวนั 

ประเทศไทยมีผูป้ระกอบธุรกิจเก่ียวกบัทองคาํ 4 ประเภท ไดแ้ก่ ผูน้าํเขา้ ผูค้า้ส่ง ผูค้า้ปลีก และ ผูผ้ลิตทองรูปพรรณ  

ทองคาํท่ีมีการบริโภคภายในประเทศโดยส่วนใหญ่นาํเขา้จากต่างประเทศ และผูค้า้ส่งจะนาํทองคาํแท่งมาแปรรูป

เป็นทองรูปพรรณ หลงัจากทาํการแปรรูปเป็นทองรูปพรรณ ผูค้า้ส่งกจ็ะจาํหน่ายทั้งทองคาํแท่งและทองคาํรูปพรรณ

ไปยงัผูค้า้ปลีก ซ่ึงอาจจะประกอบการเป็นร้านขายทอง ท่ีมีอยูป่ระมาณ 7,500 ทัว่ประเทศ ประเภทของทองคาํ ท่ีขาย

กนัอยูท่ ัว่ไปในร้านทองแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ทองคาํแท่ง มี 2 ประเภท ประกอบไปดว้ย ทองคาํแท่ง 96.5% 

และทองคาํแท่ง 96.5%และ ทองรูปพรรณ 96.5% ไดรั้บความนิยมกวา่ทองคาํแท่ง  

     คุณจิตติ ตั้งสิทธ์ิภกัดี นายกสมาคมคา้ทองคาํ ไดก้ล่าวถึงสถานการณ์ธุรกิจ ร้านคา้ทองคาํในปัจจุบนัมียอดขาย

เฉล่ียลดลงประมาณร้อยละ 10 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากผลจากกาํลงัซ้ือในประเทศท่ีลดลง 
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กาํลงัซ้ือชะลอตวั เช่น กลุ่มเกษตรกรซ่ึงมีรายไดจ้ากราคาท่ีไม่ไดป้รับตวัมากข้ึน ทาํใหเ้กิดการเก็บออมเงินแทนการ

ซ้ือทองคาํ ธุรกิจร้านทองเป็นไปตามสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ ถา้หากเศรษฐกิจดีธุรกิจร้านทองก็มี

สถานการณ์ท่ีดีไปดว้ย มียอดขายท่ีดี แต่ถา้หากเศรษฐกิจย ํ่าแย่ธุรกิจร้านทองก็ซบเซาตามไปดว้ย (ท่ีมา :สมาคมคา้

ทองคาํ, 2561)               

     เม่ือปี พ.ศ. 2559 กรมสรรพากรมีมาตรการใหร้้านคา้ทองคาํโอนกิจการจากบุคคลธรรมดาไปเป็นนิติบุคคล โดย

การใหผู้ป้ระกอบการร้านทองทัว่ประเทศท่ีเสียภาษีรายไดบุ้คคลธรรมดา จดทะเบียนเป็นบริษทั หรือหา้งหุ้นส่วน

นิติบุคคล เพ่ือใหมี้ความสอดคลอ้งกบัการปฏิรูประบบการชาํระเงินค่าภาษีให้แก่กรมสรรพากร โดยเป็นส่วนหน่ึง

ของ “แผนยุทธศาสตร์การพฒันารัฐบาลดิจิทลั” (Nation e-Payment Master Plan) ทาํให้การจดัเก็บภาษีเป็นระบบ

ระเบียบและมีประสิทธิภาพ กระบวนการตรวจสอบเพ่ือจดัเกบ็ภาษีจะมีความชดัเจนมากยิ่งข้ึน (ท่ีมา: วารสารทองคาํ 

ฉบบัท่ี 54, 2561) ขณะท่ีสภาพเศรษฐกิจ นโยบายการเมือง กมี็ผล อยา่งมากต่อ พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค ทาํให้

ร้านทองตอ้งเร่งปรับตวั ใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ในปัจจุบนั ท่ีบา้นของผูศึ้กษาประกอบกิจการร้านทองจึงเป็นสาเหตุ

ใหเ้ลือกศึกษากลยุทธ์เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของร้านทองกญัญารัตน ์เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการเพ่ิม

ความสามารถในการแข่งขนัระยะยาวในอนาคต 

                             

ทบทวนวรรณกรรม 

 

ทฤษฎีการวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

     จุดแขง็ คือ จุดเด่นขององคก์ร มีความสาํคญัอยา่งมาก เป็นจุดท่ีองคก์รไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั เหนือกวา่คู่แข่ง เป็น

ขอ้ดีภายในองคก์ร   

     จุดอ่อน คือ ขอ้ดอ้ยภายในองคก์ร ท่ีส่งผลเสียต่อการดาํเนินงานในองคก์ร ตอ้งรีบแกไ้ขอย่างเร่งด่วน 

     โอกาส คือ ปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มต่อองคก์ร เอ้ือต่อการทาํงานขององคก์ร องคก์ร

ควรเสาะแสวงหาโอกาสสมํ่าเสมอ และใชโ้อกาสนั้นใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด  

     อุปสรรค คือ ปัจจยัภายนอก ท่ีส่งผลกระทบเชิงลบต่อองค์กร เป็นส่ิงท่ีควบคุม องค์กรตอ้งทาํการประเมิน 

วิเคราะห์อุปสรรค และหาแนวทางป้องกนัแกไ้ข 

     ทฤษฎีการเลือกกลยุทธ์ (Tows Matrix) 

     สถานการณ์จุดแข็งและโอกาส (SO Strategy) นาํจุดแข็งขององคก์รไม่ว่าจะเป็นจุดแข็งใดก็ตาม และโอกาสท่ีดี

มาพิจารณาร่วมกนั เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในดา้นการแข่งขนัมาสร้างใหเ้กิดประโยชนอ์ยา่งสูงสุด  

     สถานการณ์จุดแขง็และอุปสรรค (ST Strategy) องคก์รตอ้งใชจุ้ดแขง็ลดปัญหาท่ีเกิดข้ึน  

     สถานการณ์จุดอ่อนและโอกาส (WO Strategy) ทาํจุดอ่อนใหก้ลายเป็นจุดแขง็ใหไ้ด ้และพยายามสร้างโอกาสท่ีดี

ใหเ้พ่ิมข้ึน  

     สถานการณ์จุดอ่อนและอุปสรรค (WT Strategy)) องค์กรตอ้งสร้างจุดแข็งเพ่ิมให้ไดม้ากท่ีสุดและหาวิธีการลด

จุดอ่อนในองคก์รใหไ้ดเ้ยอะท่ีสุด 
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    ทฤษฎีการกาํหนดกลยุทธ์ ( Strategy Management) 

     องคก์รท่ีใหค้วามสาํคญักบัการเติบโตอย่างย ัง่ยืน ตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการกาํหนดกลยุทธ์ท่ีดี เพ่ือสร้างความ

ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั Michael E. Potter (1980) ไดเ้สนอแนวคิด เก่ียวกบั แบ่งกลยุทธ์ตามการดาํเนินงานได ้3 

ระดบัดงัน้ี กลยุทธ์ระดบัองค์กร (Corporate Strategy) กลยุทธ์ระดบัธุรกิจ (Business Strategy) และกลยุทธ์ระดบั

หนา้ท่ี (Functional Strategy) 

     ทฤษฎีความพงึพอใจ (Satisfaction Theory) 

     Kotler (2000) กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือความรู้สึกของแต่ละบุคคลเม่ือไดรั้บความไม่สมหวงั หรือความสุขใจ 

เกิดจากการท่ีเปรียบเทียบการรับรู้กบัการคาดหวงัในผลลพัธ์ท่ีตอ้งการได ้ถา้ไดรั้บส่ิงท่ีตอ้งการ ก็จะเกิดความพึง

พอใจ 

     ทฤษฎีพฤตกิรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 

     ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2546) เสนอว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคนั้น เป็นการคน้หา พฤติกรรมการ

ซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค เพ่ือใหท้ราบความตอ้งการของผูบ้ริโภค และพฤติกรรมการซ้ือและการใชบ้ริการของ

ผูบ้ริโภค คาํตอบท่ีไดจ้ะช่วยใหส้ามารถกาํหนดกลยทุธ์ท่ีสามารถสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้

     ใชค้าํถามหลกัท่ีจาํเป็น 7 ขอ้ ในการคน้หาลกัษณะพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซ่ึงประกอบดว้ยคาํถาม 6Ws และ 1H 

และคาํตอบ 7Os  ดงัตารางดงัต่อไปน้ี   

 

ตารางที่ 1 คาํถาม 6Ws และ 1H และคาํตอบ 7Os  

 

คําถาม 6Ws และ 1H คําตอบ 7Os 

1.         ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย           

(Who is the target market?) 

ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) ทางดา้น 

(1) ประชากรศาสตร์ 

(2) ภูมิศาสตร์ 

(3) จิตวิทยา 

(4) พฤติกรรมศาสตร์ 

2.         ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร                     

(What does the consumer buy?) 

ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ (Objects) คือ

ผูบ้ริโภคตอ้งการคุณสมบติั หรือ

องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์(Product 

component) หรือความแตกต่างท่ีเหนือคู่

แข่งขนั (Competitive Differentiation)  
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คําถาม 6Ws และ 1H คําตอบ 7Os 

3.         ทาํไมผูบ้ริโภคถึงซ้ือ             

(Why does the consumer buy?) 

วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ (Objective) 

ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ เพ่ือสนองความตอ้งการ

ดา้นร่างกาย และดา้นจิตวิทยา ซ่ึงตอ้งการ

ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ซ้ือ คือ 

(1) ปัจจยัดา้นจิตวิทยา 

(2) ปัจจยัดา้นสงัคม และวฒันธรรม 

(3) ปัจจยัเฉพาะบุคคล 

4. ใครท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ

ซ้ือ (Who participates in the 

buying?) 

บทบาทของกลุ่มต่าง ๆ (Organizations) และ 

มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ ประกอบดว้ย 

(1) ผูริ้เร่ิม (2) ผูมี้อิทธิพล 

(3) ผูต้ดัสินใจซ้ือ (4) ผูซ้ื้อ (5) ผูใ้ช ้

5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด                    

(When does the consumer buy?) 

โอกาสในการซ้ือ (Occasions) เช่น ช่วงเดือน

ใดของปี หรือช่วงฤดูกาลใดของปี 

 ช่วงวนัใดของเดือน ช่วงเวลาใดของวนั 

โอกาสพิเศษ หรือเทศกาลวนัสาํคญัต่าง ๆ  

6.         ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน                   

(Where does the consumer buy?) 

ช่องทางหรือแหล่ง (Outlets)  

ท่ีผูบ้ริโภคไปทาํการซ้ือ 

เช่น หา้งสรรพสินคา้ ซุปเปอร์มาร์เกต็  

บางลาํพู สยามพารากอน สยามสแควร์  

สัง่ซ้ือทางไปรษณีย ์ฯลฯ 

7.         ผูบ้ริโภคซ้ือยา่งไร                   

(How does the consumer buy?) 

ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ (Operation)  

ประกอบดว้ย 

(1) การรับรู้ปัญหา  

(2) การคน้หาขอ้มูล 

(3) การประเมินผลทางเลือก 

(4) การตดัสินใจซ้ือ 

(5) ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ 

ท่ีมา: อศัน์อุไร เตชะสวสัด์ิ, 2547 
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     ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) 

     Kotler (1997) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัการตลาดบริการไวว้่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) คือ

เคร่ืองมือหรือตวัแปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้องค์กรมกัจาํนาํมาใชใ้ห้เกิดการแลกเปล่ียน สินคา้หรือ

บริการท่ีเกิดคุณค่ากบัผูอ่ื้น ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดความพึงพอใจกบัแต่ละบุคคล หรือองคก์ร  

     ผลิตภณัฑ ์(Product) หรือบริการ (Service) คือ ส่ิงท่ีตอบสนองความจาํเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ด ้ 

     ราคา (Price) คือ จาํนวนเงินท่ีลูกค้าต้องจ่ายเพ่ือให้ได้รับผลิตภัณฑ์ หรือบริการขององค์กร เพ่ือให้ได้รับ

ประโยชนจ์ากการใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการ  

       ช่องทางการจดัจาํหน่ายหรือสถานท่ี (Place or Channel distribution) คือ ช่องทางการจดัจาํหน่ายสินคา้หรือ

บริการ ไปยงัผูบ้ริโภค 

     การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดท่ีมีความสาํคญัใชใ้นการติดต่อส่ือสารกบั

ผูบ้ริโภคเพ่ือแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งธุรกิจ เพ่ือจูงใจ ความตอ้งการ ความรู้สึก ความคิด เพ่ือสร้างความพึงพอใจใน

ตวัสินคา้หรือบริการ  

     บุคคล (People) การตลาดบริการส่วนมากใหบ้ริการโดยบุคคล  องคก์รตอ้ใหค้วามสาํคญักบัการคดัเลือกบุคคล 

และทาํการฝึกอบรม รวมถึงสร้างการจูงใจ เพ่ือใหพ้นกังานใหบ้ริการสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ได ้

     การสร้างและการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical evidence and presentation) การบริการไม่สามารถจบั

ตอ้งได ้ไม่มีตวัตน 

     กระบวนการ (Process) คือ ขั้นตอนและวิธีการในการส่งมอบคุณภาพบริการท่ีมีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว 

และความถูกตอ้ง  

 

 

วธีิการศึกษา 

 

     ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้เก็บโดยทาํการสัมภาษณ์เจ้าของร้านกัญญารัตน์ใช้คาํถามแบบมีโครงสร้างและเก็บ

แบบสอบถามจากลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการร้านทองกญัญารัตน์จาํนวน 100 ชุดใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบ

เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

     ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่เพศ อายุ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ระดบัการศึกษา สถานภาพ เป็นคาํถามปลายปิด (Close-ended respond questions)  

     ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามดา้นพฤติกรรมของลูกคา้ เก่ียวกบัการใชบ้ริการร้านทองกญัญารัตน์เป็นคาํถามปลายปิด 

(Close-ended respond questions)  

     ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามการวดัความพึงพอใจดา้นส่วนประสมการตลาดของร้านทองกญัญารัตน์ เป็นคาํถามแบบ

มาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน 5 ระดบั โดยใชม้าตรวดัแบบลิเคิร์ท (Likert’s Five 

Rating scale) 
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     การวเิคราะห์ข้อมูล 

     หลงัจากการสัมภาษณ์เจา้ของร้านทองกญัญารัตน์ จะนาํมาถอดเทปสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ขอ้มูล เพ่ือรวบรวม

ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการวิเคราะห์ขอ้มูลและหาผลสรุปการวิจยัต่อไป 

     เม่ือทาํการแจกแบบสอบถามเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้จะนาํขอ้มูลท่ีไดม้าตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์และทาํการลง

รหสั เพ่ือทาํการประมวลผลดว้ยโปรแกรมทางสถิติ  

     การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามใชส้ถิติเชิงพรรณนา และประมวลผลหา ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การหาค่าความแตกต่างของความพึงพอใจในแต่ละกลุ่มประชากรศาสตร์ ใชก้ารวิเคราะห์ค่า

ที (T-Test) ในการวิเคราะห์ความแตกต่าง และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) ในกรณีท่ีมี

ความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัจะทาํการทดสอบเป็นรายคู่ดว้ยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) 

     นาํขอ้มูลท่ีประมวลผลไดม้าทาํการวิเคราะห์สภาวะแวดลอ้มทางธุรกิจ (SWOT Analysis) ทั้งภายในและภายนอก 

     นาํมากาํหนดกลยทุธ์โดยใช ้TOWS Matrix  

 

ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

     ผลการศึกษาท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามพบว่าลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการร้านทองกญัญารัตน์ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพสมรส อายุระหว่าง 21-30 ปี มีระดบัการศึกษาอยู่ท่ีระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพ

ขา้ราชการ หรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ มีรายไดต่้อเดือนอยูท่ี่ 20,001-30,000 บาท มาใชบ้ริการร้านทองกญัญารัตนด์ว้ย

ตนเอง ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคือตวัของลูกคา้เอง มีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือทองคาํเพ่ือเกบ็สะสม โอกาสท่ี

เขา้มาใชบ้ริการร้านทองกญัญารัตน์คือ ช่วงท่ีราคาทองคาํปรับตวัลดลง มาใชบ้ริการร้านทองกญัญารัตน์มากท่ีสุด 

และเพ่ิงใช่บริการจากร้านทองกญัญารัตน์คือซ้ือทองรูปพรรณ ลูกคา้ไดมี้การสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัร้านทองจาก

เพ่ือน หรือคนรู้จกัก่อนตดัสินใจซ้ือ และมีบางส่วนท่ีไม่ไดท้าํขอ้มูลเม่ือมีโอกาสก็ตดัสินใจมาซ้ือเลย ในดา้นปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดพบว่าลูกคา้มีความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น

ช่องทางการจัดจาํหน่าย ด้านการสร้างและการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ ด้านการส่งเสริมการตลาด ดา้น

กระบวนการในการใหบ้ริการอยูใ่นระดบัพึงพอใจ และมีความพึงพอใจอยา่งยิ่งดา้นบุคลากร 

 

อภิปรายผล 

 

1.  จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีช่วงอายุอยู่ท่ีระหว่าง 21-30 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มี

วตัถุประสงคใ์นการซ้ือทองคาํเพ่ือสะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกบักรณีศึกษาของ พรพิมล ปิยะดาํรงกุล (2553) ท่ีไดศึ้กษา

และพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีช่วงอายุอยู่ท่ีระหว่าง 21-30 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีวตัถุประสงคใ์นการ

ซ้ือทองคาํสะสมไวเ้พ่ืออนาคตและซ้ือเพ่ือเสริมบุคลิกภาพ รวมทั้งสอดคลอ้งกบักรณีศึกษาของ เจนจิรา ล้ิมสาธร 

(2554) ท่ีไดศึ้กษาและพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวา่ปริญญาตรี ผูบ้ริโภคมีความ

คิดเห็นวา่ ซ้ือทองรูปพรรณสะสมไวเ้ป็นการลงทุนเพ่ืออนาคตท่ีดี และซ้ือเพ่ือสวมใส่   
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2. จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี และมีสถานภาพสมรส ซ้ือทองคาํเพ่ือสะสม 

มีโอกาสในการเขา้มาใชบ้ริการร้านทองคือช่วงท่ีราคาทองคาํปรับตวัลดลง และมี และไม่ไดท้าํขอ้มูล ตดัสินใจมา

ซ้ือเลย ซ่ึงสอดคลอ้งกบักรณีศึกษาของ อจัฉรา ยมจนัทร์ และวรรณัย สายประเสริฐ (2558) ท่ีไดผ้ลการศึกษาว่า

ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีรายรับเฉล่ียต่อเดือนอยู่ในช่วง 20,001-30,000 บาท มีสถานภาพ

สมรส ส่ิงท่ีมีผลในการซ้ือคือราคาทองคาํ เม่ือมีโอกาสกต็ดัสินใจมาซ้ือทองคาํเลย 

3. จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีอาชีพขา้ราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายไดต่้อเดือนอยู่ท่ี 

20,001-30,000 บาท ในดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีลูกคา้พึงพอใจมากท่ีสุดคือดา้นบุคลากร เจา้ของร้าน

และพนกังานในร้านมีความเอาใจใส่ เป็นกนัเอง พูดจาสุภาพ มีความรู้ สามารถใหค้าํแนะนาํและตอบคาํถามเก่ียวกบั

สินคา้ได ้สอดคลอ้งกบักรณีศึกษาของ ณัฐพล แซ่อ้ึง และนิติพล ภูตะโชติ (2557) ท่ีไดศึ้กษาและพบว่า ดา้นปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการจดัจาํหน่าย เจา้ของร้านทองและพนกังานตอ้งใหก้ารบริการท่ีน่าประทบัใจ 

4. จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ ส่วนประสมการตลาดดา้นการสร้างและการนาํเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพบุคลากร เวลา เปิด - ปิด ของทางร้านเป็นเวลาท่ีเหมาะสมในการใหบ้ริการ ทางร้านมีท่ีจอดรถ

ใหลู้กคา้สะดวกสบาย ร้านมีสถานท่ีกวา้งขวาง สะอาด สอดคลอ้งกบักรณีศึกษาของ พงษพ์ฒัน์ ปีตาภา และรุ่งรัศมี 

บุญดาว (2560) ท่ีได้ศึกษาและพบว่าลักษณะทางกายภาพของร้านทองรูปพรรณมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

ทองรูปพรรณดว้ยเช่นกนั  

 

สรุปผลการศึกษา 

 

     เม่ือทาํการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์เจา้ของร้านทองกญัญารัตน์และวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม สามารถ

วิเคราะห์สถานการณ์อุตสาหกรรมภายใน (SWOT  Analysis) และทาํ TOWS Matrix เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ

กาํหนดกลยทุธ์ สามารถสรุปได ้3 กลยทุธ์ ดงัต่อไปน้ี  

     ทางเลือกท่ี 1 กลยทุธ์การเพ่ิมสายผลิตภณัฑ ์(Product Expansion Strategy) 

     ทางเลือกท่ี 2 โดยกลยทุธ์การจดัการบริหารความสมัพนัธ์ลูกคา้ (CRM : Customer Relationship Management) 

     ทางเลือกท่ี 3  กลยทุธ์การตลาดดิจิทลั (Digital Marketing)    

     ทาํการวิเคราะห์และทาํการถ่วงนํ้าหนกั เพ่ือเลือกกลยทุธ์ท่ีมีความเหมาะสมกบักิจการ เม่ือทาํการถ่วงนํ้าหนกัแลว้

พบวา่ทางเลือกท่ีมีคะแนนสูงท่ีสุดคือ ทางเลือกท่ี 2 กลยทุธ์การจดัการบริหารความสมัพนัธ์ลูกคา้ (CRM : Customer 

Relationship Management) ดงันั้น การทาํกลยทุธ์การจดัการบริหารความสมัพนัธ์ลูกคา้ จะทาํใหร้้านทองกญัญารัตน์

สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงาน ใหต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นดา้นสินคา้

หรือบริการ เพ่ือใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุด อีกทั้งยงัสามารถทาํใหกิ้จการมีศกัยภาพในการแข่งขนัระยะยาวอีก

ดว้ย         
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ข้อเสนอแนะ 

 

     จากการวิเคราะห์สถานการณ์อุตสาหกรรมภายใน (SWOT  Analysis) และทาํ TOWS Matrix หลงัจากท่ีสรุปกล

ยทุธ์ได ้ผูศึ้กษาไดท้าํ ตารางการตดัสินใจทาํการถ่วงนํ้าหนกัโดยใชเ้กณฑใ์นการพิจารณาดงัต่อไปน้ี   

1.ความสามารถในการแข่งขนัของกิจการกบัคู่แข่งขนั 

2. การเติบโตของกิจการในระยะยาว 

3. มีฐานลูกคา้ใหม่ ๆ เพ่ิมข้ึน 

4. ผลกาํไรของกิจการท่ีเพ่ิมข้ึน  

5. ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน   

     โดยกลยุทธ์ท่ีได้คะแนนมากท่ีสุดคือ กลยุทธ์การจัดการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM : Customer 

Relationship Management) ผูศึ้กษาแนะนาํใหเ้จา้ของร้านทองกญัญารัตน ์ทาํกลยทุธ์การจดัการบริหารความสมัพนัธ์

ลูกคา้ (CRM : Customer Relationship Management) เพ่ือรักษาลูกคา้เก่าไวใ้หเ้หนียวแน่น เพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ทาํงานใหมี้ระบบมากยิ่งข้ึน สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทั้งดา้นสินคา้และบริการ เพ่ือใหลู้กคา้เกิด

ความพึงพอใจสูงสุด อีกทั้งยงัสามารถทาํให้กิจการมีศกัยภาพในการแข่งขนัระยะยาวอีกดว้ย  และขอเสนอแนะ

เพ่ิมเติม ว่าเจา้ของร้านทองกญัญารัตน์ควรทาํกลยุทธ์การตลาดดิจิทลั (Digital Marketing Strategy) เพ่ิมดว้ย เพราะ

ปัจจุบนัเป็นโลกท่ีไร้พรมแดน ทัว่ทุกมุมโลกสามารถเช่ือมโยงส่ือสารกนัไดห้มด สามารถใชส่ื้อสังคมออนไลน์ 

(Social Media) ส่งขอ้มูล ข่าวสารไดอ้ยา่งฉบัไว การทาํกลยทุธ์การตลาดดิจิทลั นอกจากจะใชง้บประมาณนอ้ยยงัทาํ

ใหลู้กคา้สามารถติดต่อกบัทางร้านไดโ้ดยตรงอีกดว้ย  

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

 

1. การเก็บแบบสอบถามลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการเฉพาะร้านทองกญัญารัตน์อาจจะไม่เพียงพอ ควรเพ่ิมการแจก

แบบสอบถามประชากรท่ีไม่ใช่ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการร้านทองกญัญารัตน ์เพ่ือทราบถึงสาเหตุ วิธีแกไ้ขปัญหา และ

เพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดใหม้ากยิ่งข้ึน  

2. ทาํวิจยัเชิงคุณภาพเพ่ิมเติม สัมภาษณ์ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการเฉพาะร้านทองกญัญารัตน์เพ่ิมเติม 20 คน เพ่ือใหไ้ด้

ขอ้มูลมาเป็นแนวทางปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพสามารถเพ่ิมความพึงพอใจใหลู้กคา้ท่ีเขา้

มาใชบ้ริการไดท้ั้งสินคา้และบริการ รวมถึงเป็นแนวทางในการวางกลยทุธ์เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั

ระยะยาวอีกดว้ย 
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  การศึกษาปัญหาที่ทําให้ยอดขายของร้านห้างทองทองด ี100% ลดลง 

A study of problems that cause the sales decreased of Thongdee 100% Gold 

store 

 

อภิชญา โชคศิริผล* และดร. พนัธิตรา ปัทมานนท์** 
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บทคดัยอ่ 

 การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษามีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาท่ีทาํใหย้อดขายของร้าน

หา้งทองทองดี 100% ลดลง โดยมีการใชท้ฤษฏีทางการตลาดและการจดัการรวมทั้งหมด 4 ทฤษฏี คือ การวิเคราะห์

สภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรม (Five Forces Model) การวิเคราะห์ SWOT การวิเคราะห์ TOWS Matrix และ

ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพโดยการเกบ็ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์เชิงลึกแบบมี

โครงสร้างกบัเจา้ของกิจการ และทาํการเกบ็ขอ้มูลของคู่แข่งขนัโดยการรวมรวมขอ้มูลจากการสงัเกต (Observation) 

จากร้านทองกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 6 ร้านทอง และนาํผลการศึกษาท่ีไดม้าศึกษาหาปัจจยัและสาเหตุท่ีทาํใหย้อดขาย

ของหา้งทองทองดี 100% ลดลงเพ่ือหาแนวทางแกไ้ข  ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัหลกัท่ีทาํใหย้อดขายของหา้ง

ทองทองดี 100% ลดลงเน่ืองจากเศรษฐกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป และร้านหา้งทองทองดี 100% ขาดการปรับตวัใน

เร่ืองของกลยทุธ์ทางการตลาด และขาดการปรับตวัในเร่ืองของสินคา้และบริการ ส่งผลใหย้อดขายปรับตวัลดลงมา 

ผูศึ้กษาจึงไดน้าํเสนอแนวทางการแกไ้ขโดยการ ใชก้ลยทุธ์เชิงรุกโดยการเพ่ิมสายผลิตภณัฑข์องสินคา้ใหม่ ทาํการ

จดัโปรโมชัน่ และใชก้ลยทุธ์เชิงแกไ้ข โดยการเพ่ิมรูปแบบการขายใหม่เพ่ือเพ่ิมตวัเลือกในการซ้ือใหก้บัผูบ้ริโภค

และทาํการเพ่ิมช่องทางการติดต่อของทางร้านผา่นส่ือออนไลน ์

 

คาํสาํคญั : การหาปัญหาท่ีทาํใหย้อดขายของหา้งทองทองดี 100% ลดลง 
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Abstracts 

 

     The purpose of this study is to study problems and causes of the sales decreased of Thongdee 100% Gold 

store by using the marketing theory and management altogether 4 theories, which are analyzing competition of a 

business (Five Forces Model), SWOT Analysis, TOWS Matrix, and the 7Ps Marketing mix.  

     This is a Qualitative research by collecting data from in-depth interviews with business owner. And collecting 

data from sample for 6 gold stores by observation. And bring the study result to find the factors and causes of 

sales decreased in order to find solutions.  

     From the study, found the main factors that caused the sales deceased of Thongdee 100% Gold store is the 

changing in economy, resulting in less customers’ purchases and the store also lack of self-adapting in term of 

selling format and technologies to assist in management and lack of product adjusting. Therefore, the student has 

proposed the guidelines for solution by adding new sales formats for more customers’ choices and promotion to 

drive sales all year round.  

Keywords: Problem that causes the sales decreased of Thongdee 100% Gold store 

 

บทนํา 

 ในประเทศไทยมีผูป้ระกอบธุรกิจเก่ียวกบัทองคาํ 4 ประเภทคือ ผูน้าํเขา้ ผูค้า้ส่ง ผูค้า้ปลีก และ ผูผ้ลิต

ทองรูปพรรณ ทองคาํท่ีบริโภคในประเทศส่วนใหญ่นาํเขา้โดยผูน้าํเขา้จากต่างประเทศท่ีมีอยู ่10 ราย โดยนาํเขา้มา

เป็นทองแท่ง และจาํหน่ายต่อใหก้บัผูค้า้ส่งท่ีมีอยู ่35 ราย จากนั้นผูค้า้ส่งก็จะนาํทองแท่งบางส่วนมาแปรรูปเป็น

ทองรูปพรรณ เช่น สร้อยคอ กาํไร แหวน เป็นตน้ โดยวา่จา้งบริษทัหรือผูผ้ลิตทองรูปพรรณ จากนั้นผูค้า้ส่งก็จะขาย

ทองคาํแท่งและทองรูปพรรณต่อไปยงัผูค้า้ปลีกซ่ึงอาจจะเป็นผูป้ระกอบการร้านคา้ทองคาํรายใหญ่ เช่นร้านทองใน

ยา่นเยาวราช และผูป้ระกอบการร้านทองรายยอ่ย ร้านทองรายเลก็ และร้านตูแ้ดง ท่ีเรียกวา่ ผูค้า้ปลีกท่ีมีอยูร่าว 

7,500 รายทัว่ประเทศ ประเภทสินคา้ท่ีขายกนัในระบบแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ทองคาํแท่ง และทองรูปพรรณ 

ทองคาํแท่ง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ทองคาํแท่ง 99.99% และทองคาํแท่ง 96.5% โดยทองคาํส่วนใหญ่ท่ีนิยมใน

ประเทศไทยจะเป็นทองคาํแท่ง 96.5% ทองรูปพรรณ เป็นทองคาํท่ีทาํสาํเร็จใชเ้ป็นเคร่ืองประดบั แบ่งความบริสุทธิ

ของเน้ือทองออกเป็น 2 ประเภทเช่นเดียวกบัทองคาํแท่ง ซ่ึงทองรูปพรรณ 96.50% ไดรั้บความนิยมมากกวา่ทอง 

99.99%  (หา้งทอง  เอเอ เยาวราช : 2561) สาํหรับประเทศไทยการบริโภคทองคาํท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัสามารถจาํแนก

ความตอ้งการ ของผูบ้ริโภคออกเป็น 2 ลกัษณะท่ีสาํคญั คือ ลกัษณะแรกเป็นการบริโภคทองคาํในรูปแบบสินคา้

สาํเร็จรูป การบริโภคในรูปแบบน้ี ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการบริโภคทองคาํในลกัษณะของทองคาํรูปพรรณ อาทิ 
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เคร่ืองประดบั เคร่ืองใชต่้างๆ ซ่ึงพฤติกรรมการบริโภคในลกัษณะดงักล่าว จะคลา้ยคลึงกบัการ บริโภคสินคา้ทัว่ไป

ท่ีตอ้งการอรรถประโยชนจ์ากสินคา้เป็นหลกั ลกัษณะท่ีสองเป็นการบริโภค ทองคาํในรูปของการสะสมความมัน่คัง่ 

เน่ืองจากทองคาํเป็นสินคา้ท่ีมีลกัษณะพิเศษ คือเป็นสินคา้ท่ี รักษาความมัน่คัง่หรือมีมูลค่าในตวัเอง ซ่ึงทองคาํมี

สภาพคล่องสูง (Liquidity) สามารถท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดไดทุ้กเวลาและเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป ดงันั้นทองคาํจึง

เป็นเสมือนหน่ึงเคร่ืองมือ สะสมความมัน่คัง่ใหก้บับุคคลนัน่เอง (สุรินทร์ ตนนัวิจิตร, 2539,  อา้งถึงใน ณฐัพงษ ์

อศัวธรรมรัตน,์ 2554) ทางผูศึ้กษามีความตอ้งการท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัและสาเหตุท่ีส่งผลใหย้อดขายของร้างหา้งทอง

ทองดี 100% ลดลงเน่ืองมากจาก ปัจจุบนัร้านหา้งทองทองดี 100% มีปัญหาในเร่ืองของจาํนวนยอดขายท่ีลดลง 

ถึงแมว้า่จะมีจาํนวนลูกคา้ท่ีเขา้มารับบริการและแวะเวียนเขา้มาท่ีร้านอยา่งสมํ่าเสมอ แต่ยอดขายในช่วงปี 2558-

2561นั้นกลบัลดลงถึง 80.62% โดยมีวตัถุประสงคคื์อ 1) เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหายอดขายท่ีลดลง 2) เพ่ือ

หาแนวทางแกไ้ขท่ีมีประสิทธิภาพและเพ่ิมยอดขายใหก้บักิจการ 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

 การศึกษาถึงสาเหตุและปัญใจท่ีทาํใหย้อดขายของหา้งทองทองดี 100% ลดลงและหาแนวทางแกไ้ขเพ่ือ

เพ่ิมยอดขายนั้นผูศึ้กษาไดท้าํการศึกษาในเร่ืองของหลกัการทางการตลาด ซ่ึงผูศึ้กษาไดน้าํหลกัทฤษฏี ส่วนประสม

ทางการตลาด (7Ps) การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรม (Five Forces Model) การวิเคราะห์ SWOT 

Analysis และ TOWS Matrix เพ่ือศึกษาสาเหตุท่ีทาํใหย้อดขายลดลง และหาแนวทางในการท่ีจะเพ่ิมยอดขายใหก้บั

ร้านหา้งทองทองดี 100% โดยสามารถอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

 ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 

 ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือองคป์ระกอบหรือปัจจยัท่ีสาํคญัในการดาํเนินงานทางดา้น

การตลาด เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีกิจการสามารถทาํการควบคุมได ้โดยพ้ืนฐานของส่วนประสมการตลาด (Marketing 

Mix) จะประกอบดว้ย 4 ปัจจยั คือ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) การส่งเสริม

การตลาด (Promotion) รวมเรียกวา่ 4Ps แต่สาํหรับธุรกิจบริการ จะมีส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) เพ่ิม

เขา้มาอีก 3 ปัจจยั คือ ดา้นบุคคล (People) ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 

Presentation) และดา้นกระบวนการ (Process) รวมเรียกไดว้า่เป็น 7Ps (สุดาดวง เรืองรุจิระ, 2543, น. 29, อา้งถึงใน 

โสภิตา รัตนสมโชค, 2558) 

Five Forces Model 

 มีปัจจยัสาํคญัหา้ประการท่ีส่งผลต่อสภาวะในการแข่งขนัของแต่ละอุตสาหกรรม หรือท่ีเราเรียกกนัวา่ 

Five-Forces Model ซ่ึงไดก้ลายเป็นแนวคิดท่ีมีประโยชนอ์ยา่งมากในการวิเคราะห์สภาวะการแข่งขนัใน
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อุตสาหกรรม รวมทั้งความรุนแรงของปัจจยัแต่ละประการตามแนวคิดน้ี อุตสาหกรรมคือ กลุ่มขององคก์รธุรกิจท่ี

ทาํการผลิตสินคา้หรือบริการท่ีมีลกัษณะเหมือนหรือคลา้ยกนั หรือสินคา้และ บริการท่ีสามารถทดแทนกนัไดใ้น

ลกัษณะการทดแทนความตอ้งการของลูกคา้  (มลทิวา ศิริเกษ, 2554, หนา้ 27) 

SWOT Analysis 

การวิเคราะห์SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มต่างๆ ท้งัภายนอก และภายใน อุตสาหกรรม ซ่ึงปัจจยั

เหล่าน้ีแต่ละอยา่งจะช่วยใหเ้ขา้ใจไดว้า่มีอิทธิพลใดบา้ง ท่ีส่งผลต่ออุตสาหกรรมจุดแขง็ของอุตสาหกรรม จะเป็น

ความสามารถภายในท่ีถูกใชป้ระโยชน ์เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ในขณะท่ีจุดอ่อนของอุตสาหกรรมจะเป็น

คุณลกัษณะภายในท่ีอาจจะทาํลายผลการดาํเนินงาน โอกาสทางภาพแวดลอ้ม จะเป็นสถานการณ์ท่ีใหโ้อกาสเพ่ือ

การบรรลุเป้าหมายของอุตสาหกรรม ในทางกลบักนั อุปสรรคทางสภาพแวดลอ้มจะเป็นสถานการณ์ท่ีขดัขวางการ

บรรลุเป้าหมายของอุตสาหกรรม โดยผลจาก การวิเคราะห์ SWOT น้ีจะใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดวิสยัทศันแ์ละ

การกาํหนดกลยทุธ์เพ่ือใหอุ้ตสาหกรรมพฒันาไปในทางท่ีเหมาะสม สาํนกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม (พนิดา ศรีสวา่ง, 2558) 

TOWS Matrix 

TOWS Matrix หรือท่ีเป็นคาํเรียกอีกดา้นหน่ึงของ SWOT เป็นเทคนิคท่ีนาํมาใชใ้นกระบวนการวิเคราะห์

เพ่ือกาํหนดกลยทุธ์ท่ีเรียกวา่ “การจบัคู่” (Matching)” เป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่ปัจจยัภายนอกท่ีเป็นโอกาสและ

อุปสรรคท่ีองคก์ารเผชิญเม่ือนาํมาจบัคู่ใหส้อดคลอ้งกบัปัจจยัภายในท่ีเป็นจุดแขง็และจุดอ่อนแลว้องคก์ารควร

เลือกใชก้ลยทุธ์อยา่งไร (อนิวชั แกว้จาํนง, 2551: 107-109, อา้งถึงใน พรรษวฒิุวจั พงศธรขจรดี, 2554) เมทริกซ์

อุปสรรค-โอกาส-จุดอ่อน-จุดแขง็ (TOWS Matrix) เป็นเมทริกซ์ท่ีแสดงถึง โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค 

(Threats) จากภายนอกบริษทัท่ีสมัพนัธ์กบัจุดแขง็ (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ภายในบริษทั (Wheelen 

and Hunger.,2002) ซ่ึงประกอบดว้ย 1) SO Strategy 2) ST Strategy 3)WO Strategy 4) WT Strategy (พรพรรณ คู

ประสิทธ์ิ, 2553) 

วธีิการศึกษา 

การวเิคราะห์สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม (Five Forces Model) 

การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรม ผูศึ้กษาไดเ้ก็บขอ้มูลจากการสมัภาษณ์เจา้ของกิจการของ

ร้านหา้งทองทองดี 100% จาํนวน 1 คน และไดท้าํการศึกษาและคน้ควา้ขอ้มูลทุติยภูมิ ซ่ึงไดจ้ากการศึกษาขอ้มูล 

โดยการคน้ควา้ขอ้มูลจากวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ เพ่ือนาํมาวิเคราะห์ถึงสภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมร้าน

ทอง 

การวเิคราะห์ SWOT Analysis 
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การวิเคราะห์ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคข์องร้านหา้งทองทองดี 100% ผูศึ้กษาไดท้าํการเกบ็

ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์เจา้ของกิจการ เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์มาวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มต่างๆทั้ง

ภายนอกและภายในองคก์ร 

การวเิคราะห์ TOWS Matrix 

ในการศึกษาการวิเคราะห์ TOWS Matrix ผูศึ้กษาไดน้าํผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis มาจดัทาํการ

วิเคราะห์ TOWS Matrix ร่วมกบัการเกบ็ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์เจา้ของกิจการ และขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์โดย

ใชวิ้ธีการสงัเกตุ (Observation) จากร้านทองกลุ่มตวัอยา่ง 6 ร้านทอง และนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์หาแนวทางกล

ยทุธ์ท่ีเหมาะสมในการดาํเนินธุรกิจ 

ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 

ผูศึ้กษาไดท้าํการเกบ็ขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์เจา้ของกิจการ และเกบ็ขอ้มูลคู่แข่งขนัโดยการใชวิ้ธีการ

สงัเกตแบบมีระเบียบ และมีการกาํหนดแนวทางการสงัเกตไวล่้วงหนา้ และนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากทั้ง 2 วิธีมาสรุปออกมา

เป็นตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบ 7Ps ระหวา่งร้านหา้งทองทองดี 100% กบัร้านทองกลุ่มตวัอยา่ง 6 ร้านทอง 

 

 

 

 

 

ผลการศึกษาและอภิปราย 

 ผลการศึกษาทฤษฎี Five Forces Model 

 ด้านสภาพการแข่งขัน 

 สภาวะการแข่งขนัภายใน อ.สอยดาว จ.จนัทบุรีนั้นรุนแรง เน่ืองจากจงัหวดัจนัทบุรีเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการทาํ

เกษตรกรรมมาก และผูบ้ริโภคนิยมท่ีจะซ้ือทองเกบ็ไวแ้ละนาํมาจาํนาํในช่วงหนา้ลงทุน ทาํใหค้วามตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคนั้นมีมาก อีกทั้งภายในระแวกเดียวกนันั้นมีร้านทองอยูค่่อนขา้งเยอะ เกิดการแข่งขนักนัดา้นราคา ค่า

กาํเหน็จ และดอกเบ้ีย อยา่งรุนแรง  

อาํนาจการต่อรองของลูกค้า 
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ลูกคา้มีความสามารถในการต่อรองราคาตํ่า เน่ืองจากทองคาํจะมีราคากลางท่ีทางสมาคมคา้ทองคาํประกาศ

ไวเ้ป็นมาตรฐาน  

อาํนาจการต่อรองของผู้ผลติ 

หา้งทองทองดี 100% มีอาํนาจการต่อรองต่อผูผ้ลิตค่อนขา้งตํ่า เน่ืองจากมีการไปซ้ือกบัผูผ้ลิตนอ้ยราย ทาํ

ใหเ้กิดอาํนาจในการต่อรองตํ่า 

การคุกคามของคู่แข่งขันรายใหม่ 

การคุกคามของคู่แข่งขนัรายใหม่ท่ีจะเขา้มานั้นตอ้งคาํนึงถึงปัญจยัสาํคญัหลายปัจจยัมาก ปัจจยัท่ี 1 คือเร่ือง

ธุรกิจท่ีใชเ้งินลงทุนสูง ปัจจยัท่ี 2 คือ ความชาํนาญและประสบการณ์ในการขาย ปัจจยัท่ี 3 คือเร่ืองของความ

จงรักภกัดีของลูกคา้ ปัจจยัท่ี 4 คือเร่ืองของการเขา้ไปซ้ือของจากทางร้านส่ง หากไม่มีบุคคลรับรองจากในธุรกิจ

เดียวกนัจะไม่สามารถเขา้ไปซ้ือสินคา้จากร้านส่งได ้

การคุกคามของสินค้าทดแทน 

ทองคาํเป็นสินคา้ท่ีมีมูลค่าในตวัเองอยูแ่ลว้ ทาํใหก้ารคุกคามของสินคา้ทดแทนนั้นมีตํ่ามาก ถึงแมว้า่จะ

เป็น เงิน หรือ นาก หากเม่ือนาํมาจาํนาํหรือขายฝากคืนแลว้ ราคาจะไม่ไดเ้ท่าทองคาํ  

 

 

 

ผลการศึกษา SWOT Analysis  

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis 

จุดแขง็ 

1.  ความภกัดีของลูกคา้  

2. บริการดีเยี่ยม มีลูกคา้บอกกนัปากต่อปากวา่ทาง

ร้านมีบริการดี เป็นกนัเอง 

3. ราคาค่ากาํเหน็จและดอกเบ้ียถูก มีส่วนลดใหทุ้ก

คร้ัง 

4. ทาํเลดี 

อุปสรรค  

1. ระบบภาษี 

2. เศรษฐกิจไม่ดีในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา  

 

จุดอ่อน   

1. ร้านมีขนาดเลก็ มีพ้ืนท่ีเรียงสินคา้จาํกดั รองรับ

ลูกคา้ไดจ้าํกดั 

2. ช่องทางการจดัจาํหน่ายมีช่องทางเดียว  

3. ขาดช่างประจาํร้าน  

โอกาส   

1. เทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีจะเขา้มาช่วยบริหารจดัการ

ร้านทอง 

2. ส่ืนออนไลนท่ี์จะเขา้มาเป็นตวัช่วงในเร่ืองของ

ช่องทางการติดต่อและจดัจาํหน่ายสินคา้ 
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4. ระบบการจดัการยงัไม่มีประสิทธิภาพ 3. การลงทุนในทองคาํยงัเป็นท่ีนิยมสาํหรับคนไทย

อยู ่

4. มีรูปแบบการขายทองหลากหลายแบบเพ่ิมข้ึน 

เช่น การออมทอง 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการศึกษา TOWS Matrix 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix 

SO Strategy (กลยทุธ์เชิงรุก) 

1. เพ่ิมผลิตภณัฑป์ระเภทของเคร่ืองประดบัท่ีอยูใ่น

กลุ่มเดียวกนั เช่น เพชร พลอย และโกเมน 

2. เพ่ิมผลิตภณัฑต่์างๆในร้าน เช่น ลวดลายของ

ทองรูปพรรณ และ ทองคาํขาว เป็นตน้ 

3. จดัทาํโปรโมชัน่ 

4. จดัทาํบตัรสะสมแตม้ใหก้บัลูกคา้ 

WO Strategy (กลยทุธ์เชิงแกไ้ข) 

1. เพ่ิมช่องทางการขายและช่องทางการติดต่อของ

ทางร้านผา่นทางส่ือออนไลน ์

2. จดัทาํบริการออมทอง 

ST Strategy (กลยทุธ์เชิงป้องกนั) 

1. จดัจา้งบุคลากรเพ่ิม  

2. ทาํการโฆษณาร้านคา้ 

3. จดัทาํป้ายหนา้ร้านใหม่ ใหส้ะดุดตา 

WT Strategy (กลยทุธ์เชิงรับ) 

1. ลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จาํเป็น พยายามหาทางลดตน้ทุน

ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

2. เลิกกิจการ 

 

ผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาด 7Ps 

จากการศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาด หรือ 7Ps ผูศึ้กษาไดท้าํการแสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ

ร้านหา้งทองทองดี 100% กบัร้านทองกลุ่มตวัอยา่ง 6 ร้านทองไวด้งัตารางดา้นล่างดงัต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 3 ตารางแสดงการเปรยีบเทยีบขอ้มลู 7Ps ระหว่างรา้นหา้งทองทองด ี100% กบักลุ่มตวัอย่างจาํนวน 6 รา้น

ทอง 
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ตารางแสดงการเปรยีบเทยีบขอ้มลู 7Ps ระหว่างรา้นหา้งทองทองด ี100% กบักลุ่มตวัอย่างจาํนวน 6 รา้น

ทอง 

หวัขอ้ รา้นทองกลุ่มตวัอย่าง

จาํนวน 6 รา้น 

หา้งทองทองด ี100% สรุปการเปรยีบเทยีบ 

1.กลยุทธด์า้นผลติภณัฑ ์

(Product) 

1. 6 ใน 6 รา้นทองมกีารจดั

จาํหน่ายทองรปูพรรณพืน้ 

ฐานครบทุกชนิด 

2. 4 ใน 6 รา้นทองมกีารขาย

สนิคา้ประเภท เพชร พลอย 

และโกเมน 

3. 3 ใน 6 รา้นทองมสีนิคา้ทีม่ ี

งานลงยาสวย งาม

หลากหลายส ีไมใ่ช่เพยีงแค่

แบบทัว่ไป 

4. 5 ใน 6 รา้นทองมสีนิคา้

งานชุบทองขาวและPink gold  

5. 5 ใน 6 รา้นทอง มี

จาํหน่ายต่างหทูอง 90% และ

ต่างหทูองชุบ 

6. 3 ใน 6 รา้นทองมกีาร

วางขายสนิคาตามฤดกูาล

ต่างๆ เช่นวนัวาเลนไทน์ วนัค

รสิมาสต ์

7. 3 ใน 6 รา้นทองมสีนิคา้ 

ทองรปูพรรณทีม่คีวามโดด

เด่น ไมเ่หมอืนใคร  

8. 4 ใน 6 ของรา้นทองมี

จาํหน่ายทองคาํขาว 

1.จาํหน่ายทองรปู พรรณ 

96.5% ทุกชนิด  

2. มใีหเ้ลอืกหลากหลาย

รปูแบบ หลากหลายไซส ์แต่

สนิคา้รปูแบบใหมบ่างอย่าง

ทางรา้นยงัไมม่ใีหบ้รกิาร

ลกูคา้เช่น งานลงยาสพีาส

เทล แพนโดรา หรอืงาน

แฟชัน่ทีม่คี่าแรงสงู 

3.มบีรรจุภณัฑท์ีส่วย งาม มี

บรรจุภณัฑต์ามโอกาสต่างๆ

ใหฟ้ร ี

1.รา้นหา้งทองทองด ี

100% ขาดในดา้นของ

ความหลากหลายของ

สนิคา้ในสายเดยีวกนั 

ประกอบดว้ยเพชร พลอย 

โกเมน  

2. รา้นหา้งทองทองด ี

100% ขาดสนิคา้ทีม่งีาน

ลงยาแบบใหม่ๆ  เช่นสี

พาสเทล หรอืสแีบบพเิศษ 

3. รา้นหา้งทองทองด ี

100% ขาดต่างหทูอง 

90% และต่างหทูองชุบ 

4. รา้นหา้งทองทองด ี

100%ขาดการนําสนิ คา้

แบบพเิศษตามช่วง

เทศกาลต่างๆมาจาํหน่าย 

5.หา้งทองทองด ี100% 

ไมม่จีาํหน่ายทองคาํขาว 

6. สนิคา้ของรา้นหา้งทอง

ทองด ี100% ยงัไม่

แตกต่างจากคู่แขง่ขนั

เท่าทีค่วรยงัไมโ่ดดเด่น  

2.กลยุทธด์า้นราคา 

(Price) 

1. 5 ใน 6 รา้นทองมคี่า

ดอกเบีย้รบัจาํนํามากกวา่ 6 

สลงึ 

2. 5 ใน 6 รา้นทองมคี่า

กาํเหน็จสาํหรบัทอง 1 บาท

ราคามากกว่า 600 บาท 

1. ดอกเบีย้รบัจาํนํารอ้ยละ 

6 สลงึ 

2. ค่ากาํเหน็จสาํหรบัทอง 1 

บาทราคา 700-800 บาท 

1. หา้งทองทองด ี100% 

มรีาคาค่ากาํเหน็จถูกกว่า 

5 ใน 6 ของรา้นทอง 

2. หา้งทองทองด ี100% 

มรีาคาดอกเบีย้จาํนําถูก

กว่ารา้นทอง 5 ใน 6 รา้น

ทอง 

3.กลยทุธด์า้นสถานที ่

(Place) 

1. 6 ใน 6 รา้นทองอยู่บรเิวณ

ตลาดและแหล่งชุมชน 

2. 4 ใน 6 รา้นทองมขีนาด

ใหญ่มพีืน้ทีม่าก กว่า 1 หอ้ง

แถว 

3. 3 ใน 6 รา้นทองมทีีจ่อดรถ

สะดวก 

4. 3 ใน 6 รา้นทองมโีซน

เฉพาะสาํหรบัเครือ่งประ ดบั

จาํพวก เพชร พลอย 

1. ทาํเลด ีอยู่ย่านชุมชุน 

หน้าตลาด 

2. มทีีจ่อดรถหน้ารา้น 

3. มกีารตกแต่งรา้นสวย 

งาม 

4. มกีารตกแต่งรา้นตาม

เทศกาลต่างๆ 

5. รา้นมขีนาดเลก็เพยีง 1 

หอ้งแถว  

6. ทีจ่อดรถจาํกดั 

1. หา้งทองทองด ี100% 

มขีนาดรา้นทีจ่าํกดั ตูท้อง

มขีนาดไมล่กึ ทาํใหเ้รยีง

สนิคา้ไดจ้าํกดั 

2. ทีจ่อดรถของรา้นหา้ง

ทองทองด ี100% ยงัไม่

เพยีงพอต่อการรองรบั

ลกูคา้ 
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4.กลยุทธด์า้นการ

สง่เสรมิการตลาด 

(Promotion) 

1. 4 ใน 6 รา้นทองมกีารจดั

โปรโมชัน่ 

2. 3 ใน 6 รา้นทองมกีารจดัทาํ

บตัรสะสมแตม้ 

3. 3 ใน 6 รา้นมกีารจดั

กจิกรรมใหล้กูคา้มาร่วมสนุก

และรบัของรางวลัผ่านทาง 

Facebook 

4. 6 ใน 6 รา้นทองมกีารแจก

ของชาํร่วย 

1.ยงัไมเ่คยมกีาร    

โฆษณาผ่านสือ่ต่างๆ 

2.ยงัไมเ่คยมกีารจดัโปรชัน่ 

3. ยงัไม่เคยมกีารจดัทาํบตัร

สะสมแตม้ 

4. มกีารแจกของชาํร่วยที่

หลากหลายต่างจากคู่

แขง่ขนัเช่น ชุดแกว้น้ํา เสือ้

คลุมแจ๊กเกต็ ผา้เชด็ ตวั 

เป็นตน้ 

5. เน้นพนกังานบรกิารเป็น

กนัเอง 

6. เน้นการมสี่วนลดใหล้กูคา้

ทุกครัง้ 

1.หา้งทองทองด ี100% 

ขาดการจดัโปร โมชัน่

ต่างๆ ทัง้ในดา้นของการ

จดัโปรโมชัน่ในชว่ง

เทศกาลต่างๆ และการจดั

โปรโมขัน่ผ่านทางสือ่

การตลาดออนไลน์ 

2. ขาดการจดักจิ กรรม

ต่างๆ เพือ่ใหล้กูคา้มาร่วม

สนุก ลุน้รบัของรางวลั

ขาด การจดัทาํบตัรสะสม

แตม้ 

5.กลยุทธ์ด้านบุคลากร 

(People) 

1. 3 ใน 6 ของร้านทองมกีาร

ใชพ้นกังานในการขายสนิคา้ 

2. 1 ใน 6 ของร้านทองที่มี

บรกิารไมด่ ี 

3. 5 ใน 6 ของร้านทองมกีาร

ให้บริการลูกค้าที่ดี และให้

ความสําคัญกับลูกค้าทุกคน

เท่าเทยีมกนั 

4.  5 ใ น  6 ข อ ง ร้ า น ท อ ง

สามารถใหค้ําแนะนําสนิค้าที่

ดแีก่ลกูคา้ 

1.  มีความเป็นกันเองกับ

ลกูคา้ 

2. มกีารจดจาํลกูคา้เพือ่ที่ให้

ลกูคา้ไดรู้ส้กึด ี

3.  ไ ม่ เ ห วี่ ย ง  ไ ม่ แ ส ด ง

อารมณ์ไมด่ต่ีอลกูคา้ 

4. ลกูคา้บอกกนัปากต่อปาก

ว่ารา้นบรกิารด ี

5.  มี ก า ร ใ ห้ คํ า แ น ะ นํ า

เกี่ยวกบัตวัสนิค้าด้วยความ

จริงใจ ไม่ยัดเยียดสินค้า

ใหก้บัลกูคา้ 

6.  ให้บริการลูกค้าทุกคน

อย่างเท่าเทยีมกนั 

1. ห้างทองทองดี 100% 

ขาดบุคลากรทีเ่พยีงพอใน

การทาํงาน 

 

6.กลยุทธด์า้นสภาพ 

แวดลอ้มทางกายภาพ 

(Physical evidence) 

1. 4 ใน 6 ร้านทองมกีารจดั

วางสนิคา้เป็นหมวด หมู ่

2. 5 ใน 6 ของร้านทองมกีาร

วางป้ายหน้าร้านใหญ่ ทําให้

มองเหน็ไดช้ดัเจน 

3. 3 ใน 6 ของร้านทองมกีาร

จดัวางสนิคา้เขา้ชุดกนั ไวโ้ชว์

ลกูคา้ 

4. 4 ใน 6 มทีีน่ัง่รองรบัลูกคา้

เป็นจาํนวนมาก 

5. 5 ใน 6 ร้านทองมกีารติด

ไฟ สว่างไสว 

6. 3 ใน 6 ร้านทองมกีารจดั

ตกแต่งหน้าร้านให้สวยงาม 

ตามวนัสาํคญัต่างๆ 

1. รา้นมขีนาดเลก็ 

2. มกีารจดัตกแต่งร้านให้ดู

สวยงามตามเทศ กาล 

3. มกีารจดัตู้โชว์เล็กๆเพื่อ

แสดงสนิคา้ใหม ่

4. มทีี่นัง่รบัรองให้แก่ลูกค้า 

แต่มน้ีอย 

5. มป้ีายหน้าร้านเล็ก และ

เก่า มองไมช่ดัเจน 

1. ห้างทองทองดี 100% 

มขีนาดรา้นทีเ่ลก็ 

2. มีพื้นที่รองรับบริการ

ลกูคา้น้อย 

3. มป้ีายหน้ารา้นเลก็และ

เก่า มองไมช่ดัเจน 

7.กลยุทธด์า้น

กระบวนการใหบ้รกิาร 

(Process Management) 

1. 4 ใน 6 รา้นทองมบีรกิาร

ออมทองดอกเบีย้ 0% 

1. ยงัใชก้ารบรกิารแบบ เดมิ

คือ ก า ร เ ข้ า ม าซื้ อ ที่ ร้ า น

โดยตรงอย่างเดยีว 

1. ห้างทองทองดี 100% 

ขาดช่องทางการติดต่อ 

และช่อง ทางการขายแบบ

ใหม่ๆ   
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2. 4 ใน 6 ร้านทองมีบริการ

รบัชําระค่าสนิคา้ผ่านช่องทาง

ออนไลน์ คอืinternet banking 

3.  4 ใน  6 ของร้านทองมี

ช่ อ ง ท า ง ก า ร ติ ด ต่ อ แ ล ะ

ช่องทางการจดัจําหน่ายผ่าน

สือ่ออนไลน์ 

4. 4 ใน 6 รา้นทองมเีปิดสาขา

ย่อยของรา้นจวิเวลลี ่

5.  4 ใน  6 ของร้านทองมี

บรกิารชาํระค่าสนิคา้ผ่านบตัร

เครดติและเดบติ 

6. 4 ใน 6 ร้านทองมีบริการ

สินค้าอื่ นนอกจากทองคํา  

ประกอบด้วย เพชร พลอย 

โกเมน 

2. ยงัไมม่กีารนําเทคโน โลย ี

หรอืนวตักรรมเขา้มาช่วยใน

การดาํเนินธุรกจิ 

3.  ไ ม่ มีบ ริก า ร เ ส ริ ม อื่ น

น อ ก เห นื อ จ ากการขาย

ทองรปูพรรณ 

2. หา้งทองทองด ี100% 

ไมม่บีรกิารออมทอง 

3. ห้างทองทองดี 100% 

ยงัไม่มกีารชํา ระเงนิผ่าน

ช่ อ ง ท า ง  Internet 

banking เพื่อตอบสนอง

ความสะ ดวกสบายของ

ลกูคา้ 

3. ห้างทองทองดี 100% 

ยังไม่มีการให้บริการใน

ด้านของเครื่องประดับ

อย่างครบวงจร ยังไม่มี 

เพชร พลอย โกเมน 

4. ห้างทองทองดี 100% 

ยังไม่มีการรับชําระค่า

สนิคา้ผ่านทางบตัรเครดติ

และเดบติ 

สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาปัญหาท่ีทาํใหย้อดขายของร้านหา้งทองทองดี 100% ลดลงเพ่ือหาแนวทางแกไ้ขและเพ่ิม

ยอดขายนั้น พบวา่ ปัญหาท่ีทางร้านหา้งทองทองดี100% กาํลงัมีอยูคื่อเร่ืองของการปรับตวัใหท้นักบัยคุสมยัท่ี

กาํลงัเปลียนแปลงไปทั้งในดา้นของเทคโนโลยีสารสนเทศ คือช่องทางการจดัทาํหน่ายผา่นทาง Social หรือรูปแบบ

การชาํระเงินผา่นทาง Electronic banking ท่ีจะช่วยเพ่ิมความสะดวกสบายใหก้บัผูบ้ริโภค รูปแบบในการขายท่ีไม่มี

การเปล่ีนแปลง จากเดิมทางร้านมีการขายสินคา้ผา่นทางหนา้ร้านเพียงอยา่งเดียว ซ่ึงในปัจจุบนัมีการขายทองทั้งทาง

ออนไลน ์หรือการผอ่นชาํระ การแชร์ทอง การออมทอง อีกทั้งทางร้านขาดการปรับตวัในเร่ืองของสินคา้ ส่งผลใหมี้

ยอดขายท่ีลดลง รวมไปถึงในเร่ืองของเศรษฐกิจท่ีมีการเปล่ียนไปในช่วงปี 2558-2561ทาํใหผู้บ้ริโภคชะลอการซ้ือ

สินคา้ลง การท่ีเพ่ิมรูปแบบการขายจะทาํใหผู้บ้ริโภคมีตวัเลือกในการซ้ือสินคา้ท่ีเหมาะสมและสะดวกสบายมากข้ึน 

เพ่ิมผลิตภณัฑใ์หมี้ความสวยงามมากข้ึน และหลากหลายมากข้ึนโดยจะเพ่ิมสินคา้ประเภทเคร่ืองประดบัใหค้รบ 

ประกอบไปดว้ย เพชร พลอย และโกเมน เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดค้รบ และทางร้านจึงไดมี้การ

จดัทาํโปรโมชัน่เพ่ือกระตุน้ยอดขายตลอดทั้งปี จดัทาํบตัรสะสมแตม้ใหก้บัลูกคา้  และทาํการจดัการรูปแบบการ

ขายแบบออมทอง เพ่ือช่วยใหลู้กคา้ท่ีไม่มีกาํลงัทรัพยท่ี์จะซ้ือสินคา้ดว้ยเงินกอ้น สามารถตดัสินใจท่ีจะซ้ือสินคา้ได้

ง่ายข้ึน รวมไปถึงทาํใหร้้านสามารถเพ่ิมฐานลูกคา้ เพ่ิมกลุ่มลูกคา้ไดม้ากยิ่งข้ึน และยงัเพ่ิมโอกาสใหลู้กคา้กลบัมา

ซ้ือสินคา้และเป็นลูกคา้ประจาํในระยะยาว  

ข้อเสนอแนะ 

ในมุมมองของผูศึ้กษาคิดวา่ควรมีสินคา้ในร้านท่ีครบวงจร ใหลู้กคา้รู้สึกวา่มาท่ีร้านน้ีครบ และทาํการขาย

ในรูปแบบการออมทอง ควบคู่ไปกบัการจดัโปรโมชัน่และส่งเสริมการตลาดอีกอยา่งดว้ยการเพ่ิมช่องทางการขาย

และติดต่อผา่นทางออนไลน ์จะทาํใหลู้กคา้เกิดความสะดวกสบาย ตอบโจทยลู์กคา้หลายกลุ่ม และการจดัทาํ

ออนไลนจ์ะทาํใหท้างร้านมีการประชาสมัพนัธ์ทั้งในดา้นของข่าวสารจากทางร้าน สินคา้ และบริการของทางร้าน

ไปในตวั  
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การศึกษาระดบัความมอีทิธิพลของเกมแคสเตอร์มีผลต่อความตั้งใจซ้ือไอเทม

เกมออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือของเจนเนอเรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

The Influence of Game Casters on Generation Y’s Purchase Intention of 

Online Game Items in Bangkok Area 

อภิชา เรืองดี0 1 และ ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกจิ1

2 

Apicha Rueangdee and Theeranuch Pusaksrikit 

 

 

 

บทคดัย่อ 

 การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัความมีอิทธิพลของเกมแคสเตอร์ท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือ

ไอเทมเกมออนไลนบ์นโทรศพัทมื์อถือของเจนเนอเรชัน่วายในจงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยมีตวัแปรตน้ 5 ดา้น คือ 

ความดึงดูดใจ ความไวว้างใจ ความเช่ียวชาญ ความเคารพ และดา้นความเหมือนกบักลุ่มเป้าหมาย การศึกษาในคร้ังน้ี

เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ เก็บขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถามกบัเจนเนอเรชัน่วายเฉพาะบุคคลท่ีมีการซ้ือไอเทมเกม

ออนไลนบ์นโทรศพัทมื์อถือในเขตกรุงเทพมหานครจาํนวน 200 ชุด จากผลการศึกษาสรุปไดว้า่ ความมีอิทธิพลของ

เกมแคสเตอร์ด้าน ความเช่ียวชาญและด้านความเคารพส่งผลต่อความตั้ งใจซ้ือไอเทมเกมออนไลน์บน

โทรศัพท์มือถือของเจนเนอเรชั่นวายในจังหวดักรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญ งานวิจัยน้ีสามารถนําไป

ประยุกตใ์ชเ้พ่ือเป็นแนวทางในการพฒันากลยุทธ์การตลาดสาํหรับผูใ้หบ้ริการเกมออนไลน์ได ้เช่น มีการใหเ้กมแค

สเตอร์ เป็นพรีเซนเตอร์ หรือ การโฆษณาจากเกมแคสเตอร์ท่ีมีอาชีพเป็นเกมเมอร์รางวลัการันตี หรือ นักกีฬา

อิเลก็ทรอนิกส์ เป็นอาชีพจะช่วยสร้างความน่าสนใจใหก้บัผูเ้ล่นไดเ้ม่ือมีการเปิดตวัเกมใหม่ นอกจากเกมแคสเตอร์
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Abstract 

 The purpose of this research is to study the level of  influence of game casters on generation Y’s purchase 

intention of online game items in Bangkok. The independent variables are attractiveness, trustworthiness, expertise, 

respectability, and similarity, and the dependent variable is the intention to purchase online game items. This study 

employs quantitative method and the data were obtained through a questionnaire survey of 200 informants.  The 

results indicate that expertise and respectability have an effect on generation Y’s purchase intention of online game 

items in Bangkok.  The implication of this study can also be used as a guide for developing marketing strategy for 

the game firm for example by using game caster as a promoter or advertising by using E-Sport gamer would gain 

more attention from online game players.  The implication of this study can be adapted for the content creator on 

YouTube.   

 

Keyword: Game caster, Online items purchasing behavior, Influence of game caster  

 

บทนํา 

 

     ตลาดเกมบนโทรศพัท์มือถือเติบโตและมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอนัดบั 1 จากขอ้มูลของทาง Newzoo 

เม่ือเดือนเมษายน 2561 ไดเ้ปิดเผยวา่ เกมบนโทรศพัทมื์อถือมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากถึง 42% การลงทุนของ

จีนเช่น บริษทั Tencent นั้นท่ีผลกัดนัเกมยอดนิยมต่างๆท่ีอยูบ่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์มาเป็นเกมบนโทรศพัท์มือถือ

มากมาย (notebookspec, 2561) สาํหรับประเทศไทยนั้น นายกสมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย(TESA) กล่าว

ไวว้่าตลาดเกมในประเทศไทยนั้นมีแนวโน้มการเติบโตต่อเน่ือง โดยคาดการณ์ว่าในปี 2561 มูลค่าตลาด

โดยรวมน่าจะมีมูลค่ามากกวา่ 30,000 ลา้นบาท แค่เฉพาะตลาดบตัรเติมของเงินเกม เพ่ือซ้ือไอเทม (ส่ิงของอาวุธ

เพ่ิมความสามารถตวัละครในเกม) มีการเติบโดข้ึน ประมาณ 10% เกม ROV เกมเดียวนั้นมีรายไดว้นัละ 20 ลา้น

บาทจากการเติมเงิน และช่วงท่ีสูงท่ีสุดมีรายไดจ้ากการเติมเงินมากถึงวนัละกว่า 50 ลา้นบาท นางณฐพร พนัธ์ุ

อุดม หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชีและหัวหน้าสายงาน Technology, InfoComm และ Entertainment & 

Media (TICE) บริษทั Pwc ประเทศไทย จาํกดั กล่าวว่า  ตลาดเกม วิดีโอเกมและ อี-สปอร์ต ของไทย นบัเป็น

ตลาดท่ีเติบโตรวดเร็วท่ีสุดแห่งหน่ึงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยในปี 2560 ส่วนตลาด อี-สปอร์ต ในไทย ท่ี

ถึงแมจ้ะยงัมีขนาดเลก็อยู่ แต่ก็มีแนวโนม้ท่ีจะเติบโตไปในทิศทางเดียวกนั (หนงัสือพิมพฐ์านเศรษฐกิจ, 2561) 

ยิ่งไปกว่านั้น การกีฬาแห่งประเทศไทย ไดมี้การเห็นชอบใหมี้การบรรจุกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นกีฬาอย่างเป็น

ทางการแลว้ ในการทาํวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดมุ่้งเน้นให้ความสําคญักบัเกม 2 ประเภท คือ 1. เกมแอคชัน่ 2. เกม

บทบาทสมมุติ เพราะมีเกมออนไลน์ยอดนิยมมากมายหลายเกมท่ีผูเ้ล่นให้ความสนใจและผูเ้ล่นสามารถเล่น

พร้อมกนัไดห้ลายคนในเวลาเดียวกนัและมีการเติมเงินเพ่ือซ้ือไอเทมในเกมกนัเป็นจาํนวนมาก หน่ึงในช่องทาง

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเล่นเกมออนไลน์ท่ีสาํคญั คือ ช่องทางยูทูบ(YouTube) ทุกวนัน้ี ยูทูบ ไดมี้การแยกหมวดหมู่

ของวิดิโออย่างชัดเจนและได้มีการแบ่งหมวดหมู่ท่ีช่ือว่า You Tube Gaming ซ่ึงรวบรวมวิดิโอสําหรับเกม
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โดยเฉพาะ มีการสตรีมหรือถ่ายทอดสดจากเกมท่ีกาํลงัเล่นขณะนั้น ทาํให้ผูท่ี้ดูนั้นรู้สึกต่ืนเตน้และไดส้าระ

มากมาย ซ่ึงเป็นวฒันธรรมของสังคมของผูท่ี้ชอบเกมสามารถเขา้มามีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็น หรือ

ไดห้าเพ่ือนๆใหม่ๆได ้ดงันั้น ผูจ้ดัทาํจึงสนใจท่ีจะศึกษาระดบัการมีอิทธิพลของเกมแคสเตอร์ท่ีมีต่อความตั้งใจ

ซ้ือไอเทมเกมออนไลน์บนโทรศพัทมื์อถือของ เจนเนอเรชัน่วาย เพราะประชากรในกลุ่มน้ีคือกลุ่มประชากรท่ี

อยูใ่นวยัท่ีกาํลงัศึกษาในระดบัมหาวิทยาลยัไปจนถึงวยัทาํงาน ผลจากการสาํรวจพฤติกรรมผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ต

ประเทศไทยปี 2561 พบวา่ เจนเนอเรชัน่วาย ใชง้านส่ือสงัคมออนไลนย์ทููบ มากเป็นอนัดบัท่ี 1 เน่ืองดว้ยเหตุผล

น้ีเจนเนอเรชัน่วายจึงมีความน่าสนใจท่ีจะทาํการศึกษาเพ่ือพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดต่อไปในอนาคตสาํหรับ

วตัถุประสงคใ์นการศึกษาคร้ังน้ีคือ 1. เพ่ือศึกษาระดบัความมีอิทธิพลของเกมแคสเตอร์ ท่ีมีต่อเจนเนอเรชัน่วาย 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 2. เพ่ือศึกษาความตั้งใจซ้ือไอเทมเกมออนไลนบ์นโทรศพัทมื์อถือของ เจนเนอเรชัน่วาย 

3. เพ่ือศึกษาระดับความมีอิทธิพลของเกมแคสเตอร์ท่ีมีผลต่อความตั้ งใจซ้ือไอเทมเกมออนไลน์บน

โทรศพัทมื์อถือของ เจนเนอเรชัน่วาย 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

องค์ประกอบที่สําคัญในการใช้บุคคลที่มช่ืีอเสียง (Celebrity) 

     ในการสร้างแบรนด์ ท่ีมีการใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียงนั้นจะตอ้งมี 5 องค์ประกอบท่ีสําคญั  (สิริลคัน์ ประเสิรฐศรี, 

2548) มีรายละเอียดดงัน้ี 

     ความดึงดูดใจ (Attractive) คือกุญแจท่ีสาํคญัในการใชน้าํเสนอส่ิงต่างๆ (Ohanian, 1991) โดยจะกล่าวถึงความ

ดึงดูดใจทางกายภาพ หมายถึง มีรูปร่างหน้าตาเป็นท่ีน่าดึงดูดใจของผูท่ี้นําเสนอสินค้า และรวมถึงทักษะ

ความสามารถ การมีบุคคลิกภาพดี (Shimp, 2003) สินคา้ท่ีถูกนาํเสนอโดยผูท่ี้มีความดึงดูดทาํให้เกิดความช่ืนชอบ

และทาํใหผู้บ้ริโภคสนใจ (McGuire, 1985)  

     ความไว้วางใจ (Trustworthiness) คือความไว้เน้ือเช่ือใจและความน่าเช่ือถือ พร้อมกับความสามารถท่ี

กลุ่มเป้าหมายยึดเป็นตวัอย่าง ความไวว้างใจ เป็นส่ิงแรกของความน่าเช่ือถือ (Credibility) ของผูท่ี้นาํเสนอสินคา้

นั้นๆ (McCracken, 1989) ความไวว้างใจเกิดเพราะผูบ้ริโภครับรู้ถึงความซ่ือสัตย ์ความถูกตอ้ง และความน่าเช่ือถือ

ของคนท่ีมานาํเสนอสินคา้ (Erdogan,1999) เพ่ือท่ีตอ้งการจะสร้างระดบัความน่าเช่ือถือใหม้ากท่ีสุด ดว้ยการมีความ

เป็นมืออาชีพและมีประโยชน์ต่อผูบ้ริโภค เพ่ือทาํใหเ้กิดความมัน่ใจในสินคา้ ไดรั้บการยอมรับจากผูบ้ริโภคเพ่ือใช้

ในการทาํเสนอสินคา้ผ่านส่ือสาธารณะท่ีมีทัว่ไป (Hakimi, Abedniya & Zaeiem, 2011; Ohanian, 1990 และ Shimp, 

2003) อย่างไรก็ตาม ผูท่ี้มีช่ือเสียงนั้นจะได้รับความไวว้างใจมากกว่าบุคคลธรรมดาทั่วไป โดยผูบ้ริโภคจะมี

มาตรฐานท่ีใหค้วามไวว้างใจสูงข้ึน (Atkin & Block, 1983) 

     ความชํานาญเช่ียวชาญ (Expertise) คืออีกมิติหน่ึงของท่ีสร้างความน่าเช่ือถือของผูท่ี้นําเสนอสินค้านั้นๆ

McCracken (1989) และ Erdogan (1999) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความเช่ียวชาญกบัความน่าเช่ือถือ ของผูน้าํเสนอสินคา้นั้นๆ 

ไดแ้ก่ การมีความรู้ มีประสบการณ์ และการมีทกัษะ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่ีโฆษณาหรือสินคา้นั้นๆ ผูน้าํเสนอจะถูก

เรียกว่าเป็นผูเ้ช่ียวชาญ เม่ือพวกเขานาํเสนอส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบั ความรู้ ประสบการณ์ และทกัษะท่ีมีนั้นผ่านการรับรู้
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ของผูบ้ริโภค โดยไม่จาํเป็นต้องมีความเช่ียวชาญกบัเร่ืองนั้นๆเสมอไป แต่เพียงว่าตอ้งทาํอย่างไรให้ผูบ้ริโภค

สามารถรับรู้ไดใ้นส่ิงท่ีผูน้าํเสนอกาํลงันาํเสนออยู ่(Hovland, 1953) 

     ความเคารพ (Respect) กลุ่มเป้าหมายนั้นมีความเคารพต่อความสําเร็จของบุคคลนั้น คือการช่ืนชอบ ช่ืนชม ท่ี

ประสบความสาํเร็จและถูกยอมรับ จึงกลายเป็นแบบอยา่ง การท่ีผูบ้ริโภครู้สึกชอบบุคคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีมีลกัษณะท่ีน่า

เคารพ นั้นเกิดจากพฤติกรรมและหนา้ตาเป็นองคป์ระกอบดว้ย (Bryne, Whitehead & Breen, 2003 และ Skärfstad & 

Bergström, (2004)  Charbonneau & Garland (2005) ไดค้น้พบว่า การใชผู้ท่ี้มีช่ือเสียงในลกัษณะท่ีมีความน่าเคารพ 

ความสาํเร็จท่ีมีจะถูกถ่ายทอดไปยงัผูบ้ริโภคไดน้ั้นตอ้งใชก้ารส่ือสารท่ีดี นั้นคือการใช ้เสียง เพ่ือท่ีจะถ่ายทอดไปยงั

ผูบ้ริโภค ย่อมมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้รูปร่างหน้าตาท่ีดึงดูด เพราะผูมี้ช่ือเสียงในมุมมองท่ีน่าเคารพนั้น

สามารถถ่ายทอดความหมายกบัการโฆษณาไดอ้ยา่งละเอียดอ่อนและดูมีพลงั McCracken (1989)  

     ความเหมือนกับกลุ่มเป้าหมาย (Similarity) ความคลา้ยคลึงของผูท่ี้นาํเสนอกบักลุ่มเป้าหมายของตราสินคา้นั้นๆ 

ความเหมือนกบักลุ่มเป้าหมาย คือลกัษณะลาํดบัสุดทา้ยของความน่าดึงดูด คลา้ยในดา้นของบุคลิกภาพและยงัรวมถึง

พ้ืนฐานการดาํเนินชีวิต (Cialdini, 2007) ความคลา้ยคลึงกบักลุ่มเป้าหมายนั้นมีความสาํคญัอยา่งมาก เพราะผูบ้ริโภค

จะทาํการเปรียบเทียบกบัผูน้าํเสนอท่ีมีความคลา้ยคลึงกบัตนนั้นได ้ผูท่ี้นาํเสนอนั้นกจ็ะไดรั้บความน่าเช่ือถือมากข้ึน

พร้อมทั้งยงัสามารถเพ่ิมคุณค่าของสินคา้นั้นๆไดอี้กดว้ย (Shimp 2003)  

     ความสําคัญของเกมแคสเตอร์และบุคคลที่มช่ืีอเสียง เกมแคสเตอร์นั้นเปรียบไดเ้หมือนกบับุคคลท่ีมีช่ือเสียงแมว้่า

จะไม่ไดเ้ป็น ดารา หรือนกัแสดงกต็ามเพราะมีกลุ่มเป้าหมายท่ีสนใจเกมแคสเตอร์นั้นๆท่ีคอยติดตามและสนบัสนุน 

     เกมแคสเตอร์นั้น (Game Caster) คือผูท่ี้จะทาํการเล่นเกมและทาํการพากษ์ไปดว้ยเพ่ือความบนัเทิงของผูช้ม 

บางคร้ังจะเป็นการ รีวิว ไอเทมในเกมหรือแพก็เกจของไอเทมภายในเกม อีกทั้งบางคร้ัง กเ็ป็นการแสดงเทคนิคท่ีเล่น 

วิธีการเล่น อาวธุ ของใชแ้ละไอเทมท่ีใชใ้นการเล่นเกม 

    ไอเทมภายในเกม (Item) คือ สินคา้เสมือนจริงท่ีใชภ้ายในเกมนั้นมีหลายรูปแบบ เช่น ชุดสวมใส่, เคร่ืองประดบั

ตวัละคร, อาวธุต่างๆ, สกินของตวัละคร, อุปกรณ์เคร่ืองมือต่างๆ ท่ีผูเ้ล่นสามารถใชไ้ดภ้ายในเกม 

     แนวคิดเกีย่วกบัความตั้งใจซ้ือของผู้บริโภค (Purchase Intention) 

     ความตั้งใจ หมายถึง ความเต็มใจของบุคคลในการกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึง เป็นส่ิงท่ีจะตอ้งเกิดข้ึนก่อนการกระทาํ 

โดยจะใชท้ฤษฎีแนวคิดพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) (Ajzen,1991) ในการท่ีจะอธิบายส่ิงท่ีจะ

เกิดข้ึนก่อน ทศันคติ การคลอ้ยตาม และ การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ทั้ง 3 อยา่งน้ีจะใชเ้พ่ือท่ีจะ

อธิบายความตั้งใจโดยทางตรงและทางออ้มของผูค้นในหลายๆกรณี 

     Howard (1994) ไดใ้หค้วามหมายของความตั้งใจซ้ือ หมายถึงกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นจิตใจท่ีบอกไดถึ้ง

การวางแผนของผูบ้ริโภคท่ีจะทาํการซ้ือสินคา้ใดสินคา้หน่ึงในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง 

     Zeithami, Berry, and Parasuraman (1990) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า คือการแสดงออกถึงการเลือกใช้บริการใด

บริการหน่ึงเป็นบริการแรกนั้นสามารถจะสะทอ้นถึงพฤติกรรมของการซ้ือของผูบ้ริโภคได ้

     Kothandapani (1971) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า คือกระบวนการซ้ือท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัจิตใจท่ีสามารถบ่งบอกถึง

แผนการของผูบ้ริโภคท่ีจะทาํการซ้ือตราสินคา้ใด ในช่วงเวลาหน่ึง ความตั้งใจซ้ือจะเกิดข้ึนมาจากเจตคติท่ีมีผลต่อ

ตราสินคา้ของผูบ้ริโภคและความมัน่ใจของผูบ้ริโภคท่ีจะมีการประเมินตราสินคา้ จะมีพ้ืนฐานมาจากขอ้มูลทาง 

ความรู้ เจตคติและความเช่ือของตวัผูบ้ริโภค 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 1589



 

วธีิการศึกษา 

 

     ประชากร คือ เจนเนอเรชั่นวาย เฉพาะบุคคลท่ีมีการซ้ือไอเทมเกมออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 200 คนโดยมีค่าความเช่ือมัน่อยู่ระหว่าง 0.7-0.89 วิธีการดาํเนินการเป็นการศึกษาแบบ

สาํรวจ (Survey Research) ท่ีใชแ้บบสอบถาม (Questionnaires) ) เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูล

โดยแบ่งเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 1. ลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นคาํถามเก่ียวกบั เพศ, อายุ, ระดบัการศึกษา, 

รายได,้ อาชีพ 2. พฤติกรรมเก่ียวกบัการซ้ือ     ไอเทมเกม เป็นคาํถามเก่ียวกบั ช่องทางในการเล่น, ความถ่ี, เกมท่ีเล่น, 

ช่องทางท่ีเติมเงิน, ประเภทไอเทมท่ีซ้ือ, ความบ่อยในการซ้ือ, จาํนวนเงินโดยเฉล่ีย, ซ้ือไอเทมกบัใคร 3. ความ

คิดเห็นเก่ียวกบัเกมแคสเตอร์ ประกอบดว้ย ดา้นความดึงดูดใจ, ดา้นความไวว้างใจ, ดา้นความเช่ียวชาญ, ดา้นความ

เคารพ และดา้นความเหมือนกบักลุ่มเป้าหมาย4. พฤติกรรมการตั้งใจซ้ือไอเทมเกม  สาระสาํคญัในการศึกษาจากตวั

แปรโดยจาํแนกตวัแปร 2 ตวั ดวัยกนัดงัน้ี 1.ตวัแปรตน้ คือ การใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียง (Celebrity Endorsement) (ภสัสร

นนัท ์อเนกธรรมกุล, 2553) ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบสาํคญั ดงัน้ี 1.ความดึงดูดใจ (Attractive) 2.ความไวว้างใจ 

(Trustworthiness) 3.ความเช่ียวชาญ (Expertise) 4.ความเคารพ (Respect) 5.ความเหมือนกับกลุ่มเป้าหมาย 

(Similarity) 2. ตวัแปรตาม คือ ความตั้งใจซ้ือไอเทมเกมออนไลน์บนโทรศพัท์มือถือของเจนเนอเรชัน่วายในเขต

กรุงเทพมหานครและวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ  เชิงพรรณนาในการ และ สถิติเชิงอนุมาน 

 

ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

ตารางที่ 1 ตาราง ANOVA 

ANOVA 

Model SS df Mean Square F Sig. 

 

Regression 7.253 5 1.451 6.460 .000b 

Residual 43.566 194 .225   

Total 50.819 199    

a. Dependent Variable: ความตั้งใจซ้ือ 

b. Predicators: (Constant) ดา้นความดึงดูดใจ ดา้นความไวว้างใจ ดา้นความเช่ียวชาญ ดา้นความเคารพ 

และดา้นความเหมือนกบักลุ่มเป้าหมาย 
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ตารางที่ 2 ตาราง Model Summary Multiple Regression 

 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .378 .143 .121 .47388 

a. Predicators: (Constant) ดา้นความดึงดูดใจ ดา้นความไวว้างใจ ดา้นความเช่ียวชาญ ดา้นความเคารพ 

และดา้นความเหมือนกบักลุ่มเป้าหมาย 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ค่าความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้และตวัแปรตามดว้ยการหา Multiple Regression 

Analysis สมาการถดถอยท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์คือ 

 มีความสามารถในการพยากรณ์ตวัแปรตามท่ีระดบันยัสาํคญั มีค่าเท่ากบั 0.000 

 มีความสามารถในการอธิบายการเปล่ียนแปลงของตัวแปรตาม(Adjust R Square) มีค่าเท่ากับ 

0.121 

 มีค่าความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์ เท่ากบั 0.47388 

 มีความสามารถในการพยากรณ์ตวัแปรตามท่ีระดบั(R Square) 0.143 หรือร้อยละ 14.3 

 

     จากการศึกษาระดบัความมีอิทธิพลของเกมแคสเตอร์ท่ีมีผลต่อการซ้ือไอเทมเกมออนไลนบ์นโทรศพัทมื์อถือของ

เจนเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร ผลวิเคราะห์เก่ียวกบัขอ้มูลประชากรศาสตร์ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 19-24ปี มีการศึกษาในระดบั ปริญญาตรี มีรายไดต่้อเดือน 

10,001-20,000 บาท และมีอาชีพเป็นนกัศึกษา ผลวิเคราะห์เก่ียวกบัขอ้มูลพฤติกรรมเก่ียวกบัการซ้ือไอเทมเกมของผู ้

ตอ้งแบบสอบถาม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไดท้าํการเล่นเกมผา่นช่องทางสมาร์ทโฟน โดยมีความถ่ีใน

การเล่นเกม 1-3 ชัว่โมงต่อวนั เกมท่ีมีการเล่นมากสุดคือเกม ROV ผูต้อบแบบสอบถามไดมี้การเติมเงินเพ่ือซ้ือไอเทม

ผ่านช่องทาง ประเภทกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์(E-Wallet) โดยไอเทมท่ีทาํการซ้ือส่วนมากนั้นคือ ไอเทมเพ่ิม

ความสามารถ มีความบ่อยในการซ้ือไอเทมอยู่ท่ี นานกว่า 1 เดือน ต่อคร้ัง มีการใชเ้งินโดยเฉล่ียรวมแต่ละคร้ังนอ้ย

กว่าหรือเท่ากบั 200 บาท และส่วนใหญ่ทาํการเลือกซ้ือไอเทมเพียงคนเดียว ผลวิเคราะห์เก่ียวกบัระดบัความคิดเห็น

เก่ียวกบัเกมแคสเตอร์โดยมีภาพรวมในระดบัมาก ซ่ึงความคิดเห็นจะอยู่ในดา้นความเช่ียวชาญ มากท่ีสุด รองลงมา

เป็นดา้นความเคารพ ดา้นความไวว้างใจ ดา้นความเหมือนกบักลุ่มเป้าหมาย และดา้นความไวว้างใจ ตามลาํดบั  ผล

วิเคราะห์เก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความตั้งใจซ้ือไอเทมเกม โดยในภาพรวมในระดบัสําคญัมาก โดยมี 

ความรู้สึกพึงพอใจท่ีสามารถซ้ือไอเทมไดต้ามท่ีตอ้งการ มากท่ีสุด รองลงมาคือ ตั้งใจจะซ้ือไอเทมแมว้่าจะไม่มี

โปรโมชัน่พิเศษ มีการวางแผนก่อนมาซ้ือไอเทมเสมอ อยากจะแนะนาํไอเทมใหก้บัเพ่ือน และ จะซ้ือไอเทมทุกคร้ัง

ท่ีมีโอกาส ตามลาํดบั 
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สรุปผลการศึกษา 

 

     ผลการศึกษาเร่ือง “การศึกษาระดบัการมีอิทธิพลของเกมแคสเตอร์ท่ีมีต่อความตั้งใจซ้ือไอเทมเกมออนไลน์บน

โทรศพัทมื์อถือของ เจนเนอเรชัน่วาย ในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถอภิปรายผลในประเดน็ดงัต่อไปน้ี  

ผลการศึกษา ความมีอิทธิพลดา้นความดึงดูดใจ ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือไอเทมเกมออนไลน์บน

โทรศพัท์มือถือของ เจนเนอเรชัน่วาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเป็นเพราะความมีอิทธิพลดา้นความ

ดึงดูดใจของเกมแคสเตอร์ท่ีใช้ รูปร่างหน้าตา เพศตรงข้ามกับกลุ่มเป้าหมาย บุคคลท่ีช่ืนชอบอยู่แลว้ 

มารยาทกริยาท่าทางท่ีดี และ การท่ีกาํลงัอยู่ในกระแสนิยม ถึงแมจ้ะอยู่ในระดบัท่ีสําคญัมาก แต่ยงัไม่

สามารถส่งผลไปถึงความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคได ้ 

1. ผลการศึกษา ความมีอิทธิพลดา้นความไวว้างใจ ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือไอเทมเกมออนไลน์บน

โทรศพัท์มือถือของ เจนเนอเรชัน่วาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเป็นเพราะ ความมีอิทธิพลดา้น

ความไวว้างใจของเกมแคสเตอร์ท่ีมี ความซ่ือสัตย ์ทุ่มเทในการทาํงานและมีความเป็นมืออาชีพ การท่ี

เป็นท่ีนิยมของผูเ้ล่น ผูน้าํกระแส และการพบเห็นไดบ่้อยตามส่ือสงัคมออนไลน ์ถึงแมจ้ะอยูใ่นระดบัท่ี

สาํคญัมาก แต่ยงัไม่สามารถส่งผลไปถึงความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคได ้ 

2. ผลการศึกษา ความมีอิทธิพลดา้นความเช่ียวชาญ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือไอเทมเกมออนไลน์บน

โทรศพัทมื์อถือของ เจนเนอเรชัน่วาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเป็นเพราะการท่ีเกมแคสเตอร์ใช้

ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัเกมท่ีไดท้าํการแคสหรือสตรีม สามารถทาํให้

กลุ่มเป้าหมายเกิดความเช่ือมัน่สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ McCracken (1989) และ Erdogan (1999) ได้

กล่าวไวว้่า ความเช่ียวชาญกับความน่าเช่ือถือ ของผูน้ําเสนอสินค้านั้นๆ ได้แก่ การมีความรู้ มี

ประสบการณ์ และการมีทกัษะ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่ีโฆษณาหรือสินคา้นั้นๆ ผูน้าํเสนอจะถูกเรียกว่า

เป็นผูเ้ช่ียวชาญ 

3. ผลการศึกษา ความมีอิทธิพลดา้นความเคารพ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือไอเทมเกมออนไลน์บน

โทรศพัท์มือถือของ เจนเนอเรชัน่วาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเป็นเพราะ กลุ่มเป้าหมายใหก้าร

รู้สึกช่ืนชมและยอม เกมแคสเตอร์ท่ีประสบความสาํเร็จดา้นการเล่นเกม การมีช่ือเสียงมาอยา่งยาวนาน

ในวงการ ซ่ึงผลจากการวิจยัคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Charbonneau & Garland (2005) ไดค้น้พบ

ว่า การใชผู้ท่ี้มีช่ือเสียงในลกัษณะท่ีมีความน่าเคารพ ความสาํเร็จท่ีมีจะถูกถ่ายทอดไปยงัผูบ้ริโภคได้

นั้นตอ้งใช้การส่ือสารท่ีดี นั้นคือการใช ้ เสียง เพ่ือท่ีจะถ่ายทอดไปยงัผูบ้ริโภค ย่อมมีประสิทธิภาพ

มากกวา่การใชรู้ปร่างหนา้ตาท่ีดึงดูด 

4. ผลการศึกษา ความมีอิทธิพลดา้นความเหมือนกบักลุ่มเป้าหมายไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือไอเทม

เกมออนไลน์บนโทรศพัทมื์อถือของ เจนเนอเรชัน่วาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเป็นเพราะ การท่ี

เกมแคสเตอร์มีช่วงอายวุยัเดียวกบักลุ่มเป้าหมาย มีการเล่นเกมประเภทเดียวกนักบักลุ่มเป้าหมาย ระดบั

ทางสังคมท่ีคลา้ยคลึงกบักลุ่มเป้าหมาย เกมแคสเตอร์ท่ีเป็นคนต่างชาติ เกมแคสเตอร์ท่ีเป็นคนไทย 

ถึงแมจ้ะอยูใ่นระดบัท่ีสาํคญัมาก แต่ยงัไม่สามารถส่งผลไปถึงความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคได ้ 

      

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 1592



ข้อเสนอแนะ  

 ความมีอิทธิพลของเกมแคสเตอร์ดา้นความเช่ียวชาญ มีผลต่อความตั้งใจซ้ือไอเทม ดงันั้น การท่ี

บริษทัผูใ้หบ้ริการเกมทาํช่องในยูทบข้ึนมาเองแลว้ใหเ้กมแคสเตอร์ท่ีมีอาชีพเป็นเกมเมอร์รางวลั

การันตี หรือ นกักีฬาอิเลก็ทรอนิกส์ เป็นอาชีพ มาทาํการแคสหรือสตรีมเกมจะช่วยใหเ้กมนั้นๆมี

ความน่าสนใจมากข่ึนเพราะวิดิโอนั้นๆถูกอพัโหลดมาจากช่องของผูใ้ห้บริการเองและช่องยูทูบ

ของทางผูใ้หบ้ริการเองไดรั้บความสนใจจากผูเ้ล่นและไดรั้บยอดผูติ้ดตาม(Subscribe) เพ่ิมอีกดว้ย

เพราะผูเ้ล่นเองกอ็ยากจะติดตามวา่ในคลิปถดัๆไปจะมี เกมแคสเตอร์ท่ีมีอาชีพเป็นเกมเมอร์รางวลั

การันตี หรือ นกักีฬาอิเลก็ทรอนิกส์ เป็นอาชีพ มาทาํการแคสหรือสตรีม อีกหรือไม่ เพราะ เกมแค

สเตอร์ท่ีมีอาชีพเป็นเกมเมอร์รางวลัการันตี หรือ นกักีฬาอิเลก็ทรอนิกส์ บางคนกไ็ม่ไดท้าํช่องในยู

ทูบ ผูเ้ล่นจึงสามารถรับชมหรือติดตามไดจ้ากการแข่งขนัเท่านั้น 

 เม่ือมีการเปิดตวัเกมใหม่ การท่ีใช้เกมแคสเตอร์เป็น พรีเซนเตอร์ หรือ การโฆษณาจากเกมแค

สเตอร์ท่ีมีอาชีพเป็นเกมเมอร์รางวลัการันตี หรือ นกักีฬาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นอาชีพจะช่วยสร้าง

ความน่าสนใจใหก้บัผูเ้ล่นได ้

 ความมีอิทธิพลของเกมแคสเตอร์ดา้นความเคารพ มีผลต่อความตั้งใจซ้ือไอเทม ผูป้ระกอบการ

สามารถใชป้ระโยชน์จากความมีอิทธิพลในดา้นน้ีไดโ้ดยการให ้เกมแคสเตอร์ท่ีมีอิทธิพลในดา้น

ความเคารพสูง ทาํการรีวิวไอเทม หรือ เชิญชวน เขา้ร่วมกิจกรรมของเกมตามเทศกาลต่างไดต้รงๆ

เลย 
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บทคัดย่อ 

 

      การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาหาสาเหตุท่ีทาํให้ข้าราชการตัดสินใจลาออกจากสํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา/ป้องกันการลาออก การศึกษาคร้ังน้ี 

เป็นการวิจยัทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเก็บขอ้มูลจากขา้ราชการระดบัปฏิบติัการ จาํนวน 66 คน จากนั้น 

จึงนาํประเด็นท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามมาสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 15 คน  แลว้นาํผลท่ีไดม้าวิเคราะห์ 

ในแผนผงัสาเหตุและผล เพ่ือหาสาเหตุของปัญหา จากการวิเคราะห์พบวา่ ปัจจยัดา้นความเครียดในงานเป็นสาเหตุหลกั

ของปัญหาในเร่ืองกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัขององค์กร เน่ืองจากมีความกดดนัและความเครียดเม่ือตอ้งทาํงานภายใต้

กฎระเบียบของรัฐ สาเหตุรองลงมาเป็นปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ดา้นหัวหนา้งาน/ผูบ้งัคบับญัชา เน่ืองจากมีความรู้สึก 

ไม่ยติุธรรมในเร่ืองของการมอบหมายงาน ขาดความชดัเจนในการมอบหมายงานในแต่ละคน แต่ทั้งน้ีการมอบหมายงาน

ไม่เท่ากนัก็เกิดจากความรู้ความสามารถในการทาํงานของแต่ละคนไม่เท่าเทียมกนั จากสาเหตุของปัญหาดงักล่าว  

ผูศึ้กษาจึงเสนอแนวทางเลือกในการแกไ้ขปัญหา คือ การจดัทาํ KM (Knowledge Management) ขั้นตอนการปฏิบติังาน 

เพ่ือเป็นมาตรฐานในการทาํงาน ทราบถึงแนวทางการปฏิบติังานในแต่ละเร่ืองเพ่ือลดความกดดนัและความเครียด

ของขา้ราชการผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงแนวทางน้ีจะสามารถส่งผลถึงประสิทธิภาพในการทาํงานและสามารถลดขอ้ผิดพลาด

ในงาน รวมถึงยงัสามารถพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
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Abstract 

 

 This study aims to investigate the cause of the governor decided to quit their job at the State 

Enterprise Policy Office and to find the resolution and prevention of resigning. This study is the qualitative 

and quantitative research by collecting the data from 66 operating level governors. Then, using the concerns that 

retrieve from the questionnaire and sample interview with 15 persons and analyzed in the cause and effect 

mind map in order to find the cause of the problem. According to the analysis, the stress factors on their job 

is the main cause of the problem about regulations of the organization.  They have the pressure and stress 

under the regulations of the government. The second cause is motivation and manager/director because they 

felt unequal on the job assignments and lack of clarity of assign the works to each person. However, unequal 

job assignment comes from different ability of that persons.  From the cause of the problem, the author 

suggested alternative resolution is to create KM (Knowledge Management)  and work procedures to be the 

standard of work and know how to operate their works in each topic to reduce the pressure and stress of the operating 

governors. This way will affect the efficiency and effectiveness on working and reduce the mistakes on their job 

and also improve increasingly the human resources to have the knowledge and ability on working. 

 

Keywords : The resigning decision, work stress, motivation 

 

บทนํา 

 

 ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการสูญเสียขา้ราชการพลเรือนสามญัออกไปจากระบบราชการ ร้อยละ 3.12  

ของจาํนวนขา้ราชการพลเรือนสามญัทั้งหมด โดยแบ่งการสูญเสียออกเป็น 4 แบบ คือ (1) การสูญเสียในกรณีการเกษียณ 

อายรุาชการ ร้อยละ 49.05 (2) กรณีการลาออก ร้อยละ 46.13 (3) กรณีเสียชีวิต ร้อยละ 3.98 (4) กรณีการออกดว้ยเหตุ

ผิดวินยั ร้อยละ 0.85 จากขอ้มูลทาํใหเ้ห็นไดว้า่อตัราการลาออกของขา้ราชการพลเรือนสามญัสูงเกือบเท่ากบักรณีการ

เกษียณอายรุาชการ ซ่ึงสาํนกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจก็ประสบปัญหาบุคลากรลาออกอยา่งต่อเน่ืองและ

มีแนวโนม้จะเพ่ิมข้ึนจากขอ้มูลสถติการลาออกของขา้ราชการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 – 2561 มีการลาออกอย่าง

ต่อเน่ือง คิดเป็นอตัราร้อยละ 11.82 12.73 12.21 5.48 และ 9.15 ตามลาํดบั ซ่ึงในปีงบประมาณ 2560 ไดมี้นโยบายของ

องค์กรในการชะลอการอนุมติัการลาออกของข้าราชการ แต่เม่ือมีการกาํหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติ 

การลาออกท่ีชดัเจนแลว้ ส่งผลใหใ้นปีงบประมาณ 2561มีการลาออกของขา้ราชการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.15 ทั้งน้ี การลาออก

ของการศึกษาน้ีแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ (1) การลาออกจากราชการ และ (2) การโอนยา้ยจากองคก์รเดิมไปสังกดั

ยงัองค์กรอ่ืน จากปัญหาการลาออกของขา้ราชการ สํานกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ส่งผลให้องคก์ร 

ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบติังาน รวมทั้งยงัส่งผลกระทบต่อการพฒันาองค์กร 
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เน่ืองจากขาดบุคลากรในการปฏิบติังานท่ีมีความเช่ียวชาญในสายงานนั้นๆ และองคก์รตอ้งใชเ้วลาในการรับสมคัร

สอบคดัสรรขา้ราชการเขา้มาปฏิบติังานในตาํแหน่งท่ีวา่ง การหมุนเปล่ียนบุคลากรในการปฏิบติังานอยูต่ลอดทาํใหอ้งค์กร

ตอ้งจดัฝึกอบรมให้ความรู้ทกัษะในแต่ละดา้นของการปฏิบติังาน เช่น กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั กฎหมายทางราชการ 

เป็นตน้ ส่งผลให้องค์กรพฒันาได ้การศึกษาคร้ังน้ีจึงเป็นการหาสาเหตุของปัญหานาํไปสู่การลดและกาํหนดแนวทาง 

การแกไ้ขปัญหาการลาออก รวมถึงแนวทางการพฒันาองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการดา้นบุคลากร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

 แนวคิดที่เกีย่วข้องกบัความตั้งใจลาออก 

 จากการศึกษางานวิจยัท่ีแสดงถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการลาออก Mowday , Porter and Steers (1982 อา้งอิง 

จิตวิมล สัตยารังสรรค์ , 2556) ไดพู้ดถึงความตั้งใจลาออกจากงานเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการลาออกจากงาน  

ซ่ึงเกิดจาก 2 ปัจจยัดว้ยกนั คือ 

 1. ความคาดหวงัและทศันคติท่ีพนกังานมีต่องาน เม่ือบุคคลเขา้มาทาํงานในองคก์รจะมีความคาดหวงัเก่ียวกบังาน

ในระดบัต่าง ๆ ซ่ึงความคาดหวงัและค่านิยมในงานจะไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะบุคคล ขอ้มูลท่ีไดรั้บเก่ียวกบังาน 

องค์กรและโอกาสทางเลือกอ่ืน  เช่น ความพึงพอใจในการทาํงาน ผลตอบแทน รูปแบบการบงัคบับญัชา เป็นตน้ 

ส่วนทศันคติหรือความรู้สึกท่ีบุคคลมีต่องานจะส่งผลสะทอ้นกลบั กล่าวคือ ถา้มีทศันคติทางลบก็จะส่งผลใหบุ้คคล

อาจแสดงออกในรูปแบบของการโยกยา้ย หรือแสดงออกต่อส่ิงแวดลอ้ม การทาํงานและความรับผิดชอบ 

 2. ปัจจยัท่ีไม่เก่ียวกับงานจะมีผลต่อการกาํหนดความตั้งใจท่ีจะอยู่หรือลาออกจากองค์กร ประกอบด้วย

สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ความตอ้งการแรงงาน การฝึกทดลองงาน ความจาํกดัในดา้นขอบเขต ภูมิศาสตร์ คู่สมรส เป็นตน้ 

 พอร์ตเตอร์ ลอวเ์ลอร์ท ทรี และแฮคแมน (1965 อา้งอิง พิชญ์สิณี เสลี่ยงรังสี , 2551)  จาํแนกประเภท 

ของการลาออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

 1. การลาออกท่ีเกิดจากความตอ้งการของตวับุคคล (Voluntary Individual-Initiated Turenover) คือการตดัสินใจ

ของบุคคลท่ีไม่ทาํงานกบัองคก์รเดิม เน่ืองจากความตอ้งการของตนเอง 

 2. การลาออกท่ีไม่ไดเ้กิดจากความตอ้งการของบุคคล (Involuntary Individual-Initiated Turenover)  คือ การตดัสินใจ

ของบุคคลท่ีไม่ทาํงานกบัองคก์รเดิม เน่ืองจากกดแรงดนัจากสภาพแวดลอ้มรอบตวัของตนเองทาํใหมี้ความจาํเป็นตอ้ง

ลาออก 

 3. การลาออกท่ีไม่ไดเ้กิดจากความตอ้งการของตวัองค์กร (Involuntary Organization-Initiated Turnover) 

คือ การตดัสินใจขององคก์รท่ีใหบุ้คคลนั้นส้ินสุดสภาพการเป็นบุคลากรขององค์กร เน่ืองจากไดรั้บแรงกดดนัจากสภาพ

เศรษฐกิจจึงตอ้งปรับลดจาํนวนพนกังาน 

 4. การลาออกท่ีเกิดจากความตอ้งการของตวัองค์กร (Voluntary Organization-Initiated Turnover) คือ การตดัสินใจ

ขององคก์รท่ีใหบุ้คคลนั้นส้ินสุดสภาพการเป็นบุคลากรขององคก์ร เน่ืองจากความไม่มีประสิทธิภาพของตวับุคคลเอง 
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 แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วกบัแรงจูงใจ 

 ชลนัดา แยม้งามเหลือ (2556 อา้งอิง สุพรรณษา พุ่มพวง , 2559) ปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดความพอใจในงานมีอยู่ 

6 ประการ โดยผลตอบแทน และลกัษณะงานเป็นส่ิงท่ีส่งผลถึงความพอใจในงานสาํคญัท่ีสุด รองลงมาคือ การเล่ือน

ตาํแหน่ง และการบงัคบับญัชา สุดทา้ยคือ ทีมงาน และสภาพแวดลอ้มของงานมีความสาํคญันอ้ยท่ีสุด 

 1. ผลตอบแทน (Pay) ค่าจ้างและเงินเดือน มีความสําคัญต่อการสร้างความพึงพอใจในงานมาก ซ่ึงนอกจาก 

จะเป็นส่ิงท่ีมนุษย์ต้องการแล้ว ยงัถือเป็นเคร่ืองยืนยงัความสําเร็จอีกด้วย พนักงานมองว่าผลตอบแทนเป็น 

ตวัสะทอ้นการยกยอ่งจากผูบ้ริหารต่อพนกังาน 

 2. ลกัษณะงาน (Tasks) ลกัษณะของงานมีบทบาทสาํคญัต่อการสร้างความพอใจในงาน พนกังานตอ้งการ

ทาํงานท่ีทา้ทาย พนกังานไม่ตอ้งการทาํงานเดิมๆ ทุกวนัโดยปราศจากการใชค้วามคิด โดยทัว่ไปแลว้งานท่ีมีความ

หลากหลายพอประมาณจะสร้างความพอใจในงานได ้และงานท่ีใหค้วามเป็นอิสระ ซ่ึงพนกังานสามารถควบคุม

การทาํงานของพวกเขาเองไดจ้ะทาํใหเ้กิดความพอใจในงานสูงสุด 

 3. การเลื่อนตําแหน่ง  (Advancement opportunities) การเลื่อนตําแหน่งมีผลต่อความพอใจในงาน  

ซ่ึงการเล่ือนตาํแหน่งทาํใหค้วามรับผดิชอบสูงข้ึน ความเป็นอิสระมีมากข้ึนและเงินเดือนท่ีสูงข้ึน 

 4. การบงัคบับญัชา (Supervision) การบงัคบับญัชามีผลต่อการสร้างความพอใจในงาน การบงัคบับญัชาท่ีสร้าง

ความพอใจในงานมีสองลกัษณะ คือ การบงัคบับญัชาท่ีมุ่งคน ซ่ึงผูบ้งัคบับญัชาจะให้การสนบัสนุนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

และอีกแบบคือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะมีส่วนร่วมภายใตก้ารตดัสินใจท่ีกระทบกบัตวัพนกังาน ถือเป็นการบงัคบับญัชา 

ท่ีไม่อาจเป็นสาเหตุใหเ้กิดการลาออกของพนกังานได ้

 5. ทีมงาน (Co-worker) การมีเพ่ือนร่วมงานท่ีดีเป็นแหล่งท่ีมาของความพอใจงานอย่างหน่ึง การไดพู้ดคุย 

ปรึกษาปัญหา ช่วยกนัแกปั้ญหา และทีมงานสามารถตอบสนองความตอ้งการทางสังคมของพวกเขาได ้

 6. สภาพแวดลอ้มการทาํงาน (Work setting) สภาพแวดลอ้มการทาํงานอุณหภูมิ ความช้ืน การระบายอากาศ 

แสงสวา่ง เสียง ตารางเวลาการทาํงาน ชัว่โมงการทาํงาน ความสะอาดของสถานท่ี และเคร่ืองมือท่ีเพียงพอจะมีผลต่อ

ความพอใจในงานของพนกังาน  

 แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วกบัความเครียดในงาน 

 Robbins (2000 อา้งอิง บงัอร อยู่ฉํ่ า , 2551) กล่าวว่า มีหลายปัจจยัดว้ยกนัท่ีเป็นสาเหตุท่ีทาํให้เกิดความเครียด  

ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้า่ความเครียดมีสาเหตุจากปัจจยัต่าง ๆ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 1. ปัจจยัทางส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Factors) ประกอบดว้ย 3 ปัจจยั ดงัน้ี 

 1.1 ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจมีผลต่อสภาวะองคก์ร 

 1.2 ความไม่แน่นอนทางการเมือง  

 1.3 เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปสามารถเป็นสาเหตุของความเครียดได ้

 2. ปัจจยัทางดา้นองคก์ร (Organization Factors) สาเหตุของความเครียดท่ีเกิดจากปัจจยัดา้นองคก์รประกอบดว้ย

ปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

 2.1 งาน คือ งานท่ีบุคคลไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบ ซ่ึงประกอบไปดว้ยตวัเน้ืองาน เง่ือนไขของการทาํงาน 

ระบบระเบียบในการทาํงาน ทาํใหเ้กิดความเครียดข้ึนได ้
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 2.2 บทบาทในงานท่ีทาํ คือ ความขดัแยง้ในบทบาทหน้าท่ีมีผลต่อความพึงใจลดลง บทบาทท่ีมากเกินไป 

 เกิดจากการท่ีพนกังานทุ่มเทเวลาในการทาํงานมากกว่าเวลาท่ีองค์กรกาํหนด บทบาทท่ีคลุมเครือ เกิดจากการ 

ท่ีพนกังานไม่ไดรั้บการอธิบายหรือเกิดความไม่แน่ใจในส่ิงท่ีตอ้งลงมือทาํ 

 2.3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล คือ ความสมัพนัธ์ท่ีไม่ดีระหวา่งพนกังานดว้ยกนัเองทาํใหเ้กิดความเครียด 

โดยเฉพาะบุคคลท่ีตอ้งการความสมัพนัธ์ในสงัคมสูง 

 2.4 โครงสร้างขององคก์ร โครงสร้างองคก์รท่ีประกอบดว้ยระดบัชั้นหลายระดบั มกัจะเกิดปัญหาในเร่ือง

ของการตดัสินใจ 

 2.5 หวัหนา้งาน บุคลิกลกัษณะของหัวหนา้งาน มีผลต่อความเครียดของพนกังาน เช่น กดดนัลูกนอ้ง ขาดการ

ควบคุมอารมณ์ในการทาํงาน  

 2.6 ช่วงชีวิตขององคก์ร องคก์รดาํเนินไปตามวฏัจกัร เร่ิมตน้ เติบโต มัน่คง และสุดทา้ยช่วงตกตํ่าซ่ึงส่งผล

ใหพ้นกังานไดรั้บความกดดนัท่ีแตกต่างกนั โดยเฉพาะช่วงท่ีองคก์รตกตํ่าจะทาํใหพ้นกังานเกิดความเครียดสูง 

 3. ปัจจยัของแต่ละบุคคล (Individual Factors) นอกจากปัจจยัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบังานแลว้ ปัจจยัส่วนบุคคลกส่็งผล

ต่อความเครียดไดเ้ช่นกนั ซ่ึงมีปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

 3.1 ปัญหาครอบครัว บุคคลท่ีไม่สามารถจดัการปัญหาภายในครอบครัวได ้

 3.2 ปัญหาฐานะทางเศรษฐกิจ บุคคลท่ีการใชจ่้ายเกินรายไดย้อ่มทาํใหเ้กิดความเครียด  

 3.3 บุคลิกภาพ จาการศึกษานกัวิจยัสรุปความเห็นไวว้่า ความเครียดท่ีเกิดข้ึนมาจากปัจจยัเฉพาะตวัของ 

แต่ละบุคคล เม่ือเกิดความเครียดข้ึนแลว้แต่ละบุคคลจะมีความเครียดมากน้อยแตกต่างกนัออไป ปัจจยัดา้นความ

แตกต่างของแต่ละบุคคลมีส่วนสาํคญัในการแสดงออกของอาการความเครียด ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ี ไดแ้ก่ 

  - การยอมรับ การยอมรับความเครียดทาํใหพ้นกังานแสดงออกในเชิงบวก ตวัอย่างเช่น บุคคลกลวัว่า

ตวัเองจะถูกปลดออก เน่ืองจากองคก์รมีนโยบายปลดพนกังานจนทาํใหเ้กิดภาวะเครียด แต่เพ่ือลดความเครียดบุคคลนั้น

อาจมองวา่เป็นโอกาสท่ีดีท่ีตนเองจะไดเ้ร่ืองงานใหม่  ๆหรือเร่ิมทาํธุรกิจเป็นของตวัเอง 

  - ประสบการณ์ในงาน การมีประสบการณ์ในงานช่วยลดความเครียดในการทาํงานได ้บุคคลท่ีถูกโยกยา้ย

งานบ่อย ๆ จะมีความเครียดสูง เน่ืองงานขาดความชาํนาญในงานใดงานหน่ึงทาํให้ตอ้งเรียนรู้และปรับตวัอยู่ตลอด 

แต่สาํหรับบุคคลท่ีชอบพฒันาตนเองการถูกโยกยา้ยงานบ่อย ๆ เป็นการฝึกฝนทกัษะการทาํงานในดา้นอ่ืน  ๆและทาํให้

เกิดการเรียนรู้ เกิดประสบการณ์ในงานมากข้ึน กเ็ป็นการป้องกนัความเครียด 

  - การสนบัสนุนทางสังคม คือ ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างเพ่ือนร่วมงาน หรือระหว่างลูกนอ้งกบัหัวหน้า 

กท็าํใหค้วามเครียดลดหรือเบาลง 

  - การควบคุมตนเอง เป็นลกัษณะบุคลิกภาพของบุคคล แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ (1) แบบท่ีมีความเช่ือวา่

ตนเองสามารถควบคุมส่ิงต่าง ๆ ได ้และ (2) แบบท่ีมีความเช่ือว่าส่ิงต่าง ๆ รอบตวัมีอิทธิพลต่อชีวิตของตนเอง บุคคล

ตามแบบท่ี 1 จะมีความเครียดนอ้ยกวา่แบบท่ี 2 เม่ือตอ้งอยูใ่นสถานการณ์ความเครียดคลา้ย ๆ กนั 

  - ลกัษณะท่ีไม่เป็นมิตร บุคคลบางคนมีลกัษณะบุคลิกภาพแบบไม่ค่อยเป็นมิตรและโกรธง่าย ลกัษณะ

พิเศษของบุคคลเหล่าน้ีจะมีอาการหงุดหงิดและไม่ไวว้างใจผูอ่ื้นแสดงออกถึงความไม่เป็นมิตรอยา่งชดัเจน 

 แนวคิดและทฤษฎีแผนผงัสาเหตุและผล 

 คาโอรุ อิชิกาว่า (อา้งอิง วนัรัตน์ จนัทกิจ , 2549) แผนผงักา้งปลา (Fish Bone Diagram) หรือแผนผงัสาเหตุและผล 

(Cause and Effect Diagram) เป็นแผนผงัท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัญหากับสาเหตุทั้ งหมดท่ีอาจเป็นไปได ้
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ท่ีก่อให้เกิดปัญหานั้นเราอาจคุน้เคยกบัแผนผงัสาเหตุและผล ซ่ึงเราจะใชแ้ผนผงักา้งปลาเม่ือ (1) ตอ้งการคน้หา

สาเหตุแห่งปัญหา (2) ตอ้งการทาํการศึกษา ทาํความเขา้ใจ หรือทาํความรู้จกักบักระบวนการอ่ืน ๆ  เพราะว่าโดยส่วนใหญ่

พนกังานจะรู้ปัญหาเฉพาะในพ้ืนท่ีของตนเท่านั้น แต่เม่ือมีการ ทาํผงักา้งปลาแลว้ จะทาํใหเ้ราสามารถรู้กระบวนการของ

แผนกอ่ืนไดง่้ายข้ึน (3) เม่ือตอ้งการใหเ้ป็นแนวทางในการระดมสมอง ซ่ึงจะช่วยใหทุ้ก  ๆคนใหค้วามสนใจในปัญหาของ

กลุ่มซ่ึงแสดงไวท่ี้หวัปลา 

 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 พิชญสิ์ณี เสล่ียงรังษี (2551) ศึกษาสาเหตุการตดัสินใจลาออกของพนักงานจากบริษทั เพาเวอร์บาย จาํกดั  

เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อแนวโนม้การลาออกจากการทาํงานและนาํเสนอแนวทางในการรักษาบุคลากร พบว่า 

สาเหตุหลกัของการลาออก คือ ตอ้งการเปล่ียนอาชีพไปทาํธุรกิจส่วนตวั อตัราเงินเดือนไดต้ํ่ากว่ากิจการอ่ืน ค่าคอม

มิชชนัไม่จูงใจ สาเหตุรองลงมา คือ การเดินทางไม่สะดวก สภาพแวดลอ้ม ปริมาณงานลน้มือ รูปแบบการบริหาร

ผูน้าํไม่ชดัเจนและไม่โปร่งใส ความกา้วหนา้ไม่ชดัเจน จากการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อแนวโนม้การลาออกจากการ

ทาํงาน พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลมากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นองค์กร ค่าเฉล่ีย 3.01 มีระดบัความคิดเห็นอยู่ระดบัปานกลาง  

ส่วนปัจจยัท่ีมีผลนอ้ยท่ีสุด คือปัจจยัดา้นเพ่ือน ค่าเฉล่ีย 2.73 มีระดบัความคิดเห็นอยูร่ะดบัปานกลางเช่นเดียวกนั 

 ฐาปนี วงักานนท์ (2556) ศึกษาปัจจยัดา้นการทาํงานท่ีมีอิทธิพลต่อความเครียดของพนักงาน กรณีศึกษา 

บริษทั แอมพาส อินดสัตรี จาํกดั โดยเก็บขอ้มูลจากลุ่มตัวอย่างจากพนักงานระดับปฏิบติัการ จาํนวน 230 คน 

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า พนกังานมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัการทาํงาน 

ไดแ้ก่ ด า้นลกัษณะงาน ด้านบทบาทและหน้าท่ีในองค์กร ด้านความสําเร็จและความก้าวหน้าในอาชีพ  

ดา้นโครงสร้างและบรรยากาศองคก์รอยู่ระดบัปานกลาง และดา้นความสัมพนัธภาพในการทาํงานอยูร่ะดบันอ้ย สาํหรับ

ความเครียดของพนกังานโดยรวมอยูร่ะดบัมากท่ีสุด 

 

วธีิการศึกษา 

 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ขา้ราชการระดบัปฏิบติัการ จาํนวน 66 คน เน่ืองจากเป็นกลุ่มขา้ราชการ

ท่ีมีการลาออกมากท่ีสุดตามขอ้มูลสถิติของการลาออก ซ่ึงแบ่งเป็นการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพดงัน้ี  

 1. การศึกษาโดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็น

ขา้ราชการระดบัปฏิบติัการทั้งองค์กรอีกจาํนวน 66 คน เพ่ือศึกษาหาประเด็นท่ีน่าสนใจแลว้นาํไปใชใ้นการสัมภาษณ์

เพ่ือใหท้ราบถึงสาเหตุของปัญหา  

 2. การศึกษาโดยใชวิ้ธีการสัมภาษณ์ บทสัมภาษณ์มีลกัษณะเป็นคาํถามปลายเปิดเพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีแทจ้ริง  

โดยกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาเป็นขา้ราชการระดบัปฏิบติัการ จาํนวน 15 คน ซ่ึงแบ่งผูถู้กสมัภาษณ์ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  

 2.1 กลุ่มขา้ราชการระดบัปฏิบติัการท่ีมีอายุราชการไม่เกิน 1 ปี จาํนวน 5 คน 

 2.2 กลุ่มขา้ราชการระดบัปฏิบติัการท่ีมีอายรุาชการตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป แต่ไม่เกิน 4 ปี จาํนวน 5 คน  

 2.3 กลุ่มขา้ราชการระดบัปฏิบติัการท่ีมีอายรุาชการตั้งแต่ 4 ปีข้ึนไป จาํนวน 5 คน  

 ขั้นตอนท่ี 1 วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยการเก็บขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง 

จาํนวน 66 ชุด ซ่ึงเป็นการแสดงระดบัความคิดเห็นจาก 5 ตวัเลือก โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
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 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายรุาชการ ระดบัการศึกษา 

เงินเดือนท่ีไดรั้บ และสังกดัท่ีไดรั้บมอบหมาย  

  ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัปัจจยัดา้นแรงจูงใจ เพ่ือหาสาเหตุของความตั้งใจจะลาออก  

  ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวขอ้งกบัความความเครียดในการทาํงาน เพ่ือศึกษาแนวโนม้สภาวะ

ความเครียดของขา้ราชการ ท่ีส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจลาออกของ 

  ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวขอ้งกบัการตั้งใจท่ีจะลาออกของขา้ราชการ เพ่ือศึกษาแนวโนม้ 

ความตั้งใจจะลาออกของขา้ราชการในปัจจุบนั 

 ทั้งน้ี แบบสอบถามประเมินโดยใช้มาตรวดัแบบ Likert Scale (วิเชียร เกตุสิงห์, 2545) โดยให้ผูต้อบ

แบบสอบถามประเมินถึงระดบัความคิดเห็น ซ่ึงแบ่งเป็นคะแนน 5 ระดบั แลว้นาํมาหาความกวา้งของอนัตรภาคชั้น  

เพ่ือกาํหนดค่าระดบัความคิดเห็น โดยกาํหนดค่าระดบัความคิดเห็นแต่ละช่วง ดงัน้ี 

  คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 1.00 – 1.80 คะแนน  เท่ากบัค่าความคิดเห็น   ตํ่ามาก 

  คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 1.81 – 2.60 คะแนน  เท่ากบัค่าความคิดเห็น   ตํ่า 

  คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 2.61 – 3.40 คะแนน  เท่ากบัค่าความคิดเห็น   ปานกลาง 

  คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 3.41 – 4.20 คะแนน  เท่ากบัค่าความคิดเห็น   สูง 

  คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 4.21 – 5.00 คะแนน  เท่ากบัค่าความคิดเห็น   สูงมาก 

 ขั้นตอนท่ี 2  นาํขอ้ขอ้มูลส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 4 มาสรุปโดยการพรรณนาจากผลการตอบแบบสอบถาม สาํหรับ

ส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 ผูศึ้กษานาํมาสรุปประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีไดจ้ากค่าความคิดเห็นท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจ

ลาออกของขา้ราชการจากนั้นจึงนาํผลท่ีไดม้าวิเคราะห์ในแผนผงัสาเหตุและผล  

 ขั้นตอนท่ี 3 นาํประเด็นจากแผนผงัสาเหตุและผลไปสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างเพ่ือให้ไดส้าเหตุของปัญหา  

โดยการสร้างบรรยากาศในการสัมภาษณ์ใหดู้เป็นการสนทนาทัว่ไปเพราะผูถู้กสมัภาษณ์จะไดไ้ม่รู้สึกอึดอดัใจในการตอบ 

เพ่ือใหท้ราบขอ้มูลท่ีเป็นจริงมากท่ีสุดและใชแ้นวทางถามคาํถามแบบ 5 WHY ว่าทาํไม ทาํไม อา้งอิงจาก สิทธิพงศ์  

ศิริมาศเกษม (2561) เพ่ือหาสาเหตุและขอ้มูลเชิงลึก ทั้งน้ี ใชค้าํถามสาํหรับการสมัภาษณ์ จาํนวน 10 ขอ้ จากนั้นก็นาํ

แผนผงัสาเหตุและผลมาวิเคราะห์ในการหาสาเหตุของปัญหาท่ีส่งกระทบต่อการตดัสินใจลาออก 

 

ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

 ผูศึ้กษาทาํการวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุของปัญหาจากการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ สรุปผลท่ีได ้คือ ขอ้มูลส่วนบุคคล

ของของขา้ราชการระดบัปฏิบติัการ จาํนวน 66 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุราชการเฉล่ีย 1 – 4 ปี ระดบัการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี มีเงินเดือน 15,000 – 20,000 บาท ส่วนใหญ่ปฏิบติังานอยู่ในหน่วยงานภารกิจหลกัขององค์กร  

จาก Table 1 แสดงให้เห็นค่าความคิดเห็นของปัจจยัดา้นแรงจูงใจ และ Table 2 แสดงให้เห็นค่าความคิดเห็นของ

ปัจจยัดา้นความเครียดในงานท่ีมีผลกระทบต่อความตั้งใจจะลาออกของบุคลากรในองคก์ร ซ่ึงผูศึ้กษาไดเ้อาประเด็น 

ท่ีน่าสนใจน้ีไปทาํการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาท่ีแท้จริง สําหรับปัจจัยด้านความตั้ งใจ 

จะลาออก พบว่า ขา้ราชการกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีแนวโนม้ท่ีจะลาออกหรือเปล่ียนองคก์รไปสงักดัยงัองคก์รอ่ืนอยู่

ในระดบัปานกลาง 
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Table 1 แสดงค่าเฉล่ียและค่าความคิดเห็นของปัจจยัดา้นแรงจูงใจท่ีมีผลต่อความตั้งใจจะลาออกของขา้ราชการ 

 

ความคิดเหน็ด้านแรงจงูใจ ค่าเฉล่ีย ค่าความคิดเหน็ 

หวัหน้างาน/ผู้บงัคบับญัชา 

ทา่นรูส้กึว่าหวัหน้างานมคีวามยตุธิรรม 3.30 ปานกลาง 

หวัหน้างานของทา่นควบคมุอารมณ์ไดด้ ี 3.39 ปานกลาง 

ผลตอบแทนในรปูแบบตวัเงิน 

ท่านคิดวา่เงินเดือนท่ีไดรั้บเหมาะสมกบังานและความรับผดิชอบท่ีไดรั้บ 3.18 ปานกลาง 

เงินเดือนท่ีไดรั้บเพียงพอกบัรายจ่าย 2.76 ปานกลาง 

ท่านพอใจกบัการประเมินเล่ือนขั้นเงินเดือน 3.12 ปานกลาง 

ความก้าวหน้าในอาชีพ 

ท่านเห็นเสน้ทางความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ีของท่าน 3.02 ปานกลาง 

สวสัดกิาร/กจิกรรมภายในองค์กร 

ท่านพอใจกบัสวสัดิการขององคก์รท่ีมีใหอ้ยา่งครบถว้น 3.24 ปานกลาง 

ท่านเขา้ร่วมกิจกรรมขององคก์รอยา่งมีความสุข 3.14 ปานกลาง 

ท่านไม่พบปัญหาเร่ืองสวสัดิการขององคก์รเลย 3.14 ปานกลาง 

 

Table 2 แสดงค่าเฉล่ียและค่าความคิดเห็นของปัจจยัดา้นความเครียดในงานท่ีมีผลต่อความตั้งใจจะลาออกของขา้ราชการ 

  

ความคิดเหน็ด้านความเครียดในงาน ค่าเฉล่ีย ค่าความคิดเหน็ 

กฎระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายองค์กร 

ท่านรู้สึกกดดนัเมืองตอ้งทาํงานภายใตก้ฎหมายของรัฐ 3.50 สูง 

ท่านรู้สึกอึดอดักบัขอ้บงัคบั/นโยบายบางอยา่งของผูบ้ริหาร 3.39 ปานกลาง 

ท่านขาดความรู้ความเขา้ใจกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีท่านทาํอยู ่ 3.14 ปานกลาง 

เพ่ือนร่วมงาน 

หลายคร้ังเพ่ือนร่วมงานของท่านไม่ช่วยเหลือในเร่ืองของการทาํงาน 2.67 ปานกลาง 

สภาพแวดล้อมการทํางาน 

ท่านคิดวา่สถานท่ีทาํงานคบัแคบจนเกินไป 4.33 สูงมาก 

ท่านรู้สึกอึดอดัทุกคร้ังท่ีมีเสียงดงัในท่ีทาํงานของท่าน 3.30 ปานกลาง 

องคก์รขาดอุปกรณ์สาํนกังานท่ีเพียงพอต่อการปฏิบติังาน  3.35 ปานกลาง 
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ความคิดเหน็ด้านความเครียดในงาน (ต่อ) ค่าเฉล่ีย ค่าความคิดเหน็ 

บุคลกิลกัษณะ 

ท่านไม่สามารภปล่อยวางกบัเร่ืองท่ีถูกตาํหนิได ้ 2.92 ปานกลาง 

ท่านรู้สึกเบ่ือเม่ืองานล่าชา้ 3.52 สูง 

ท่านรู้สึกหงุดหงิดรําคาญใจอยูบ่่อยคร้ัง 3.00 ปานกลาง 

ท่านรู้สึกวา่ไม่มีสามาธิในการทาํงาน 2.88 ปานกลาง 

 

 ผูศึ้กษานาํประเด็นท่ีไดก้ารการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณไปสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 15 คน เพ่ือเก็บขอ้มูล

เชิงคุณภาพ สรุปผลท่ีได ้คือ จากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง เพ่ือให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกท่ีทาํให้เห็นสาเหตุของปัญหา 

ท่ีแทจ้ริงโดยใช้แผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาดงักล่าว 

 ตาม Figure 1 รวมทั้งนาํสาเหตุท่ีไดม้าหาแนวทางการแกไ้ขปัญหา จากผลการวิเคราะห์สามารถสรุปสาเหตุไดด้งัน้ี 

 1. กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของรัฐ บุคลากรไม่เขา้ใจหรือไม่ทราบกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัในการทาํงานทั้งหมด 

รวมถึงการขาดขอ้มูลท่ีมาสนบัสนุนแนวทางการปฏิบติังานใหมี้ความชดัเจนมัน่ใจ ดว้ยกฎระเบียบทางราชการมีเยอะ 

บางคร้ังมีการเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกกฎหมายบางมาตราหรือหนงัสือเวียนบางเร่ือง 

 2. หวัหนา้/ผูบ้งัคบับญัชา ไม่มีความยติุธรรมในการมอบหมายงาน แต่เน่ืองจากตอ้งการใหง้านรวดเร็วถูกตอ้ง 

ลดขอ้ผิดพลาดในการทาํงาน ซ่ึงจะตอ้งอาศยับุคลากรท่ีมีความเขา้ใจระเบียบและแนวทางการปฏิบติังาน ซ่ึงถา้หากมี

การทาํงานท่ีผิดพลาดนอ้ยกจ็ะส่งผลใหห้วัหนา้หรือผูบ้งัคบับญัชาอารมณ์ปกติ ทาํใหบ้รรยากาศในการทาํงานดีข้ึน  

 3. สวสัดิการ/กิจกรรมภายในองค์กร บุคลากรไม่มีความพึงพอใจจากกิจกรรมท่ีองค์กรจดัทาํข้ึน เพราะ

กิจกรรมมากเกินไปและไม่ได้สร้างความพึงพอใจท่ีแท้จริงให้กับบุคลากร ทั้ งน้ี บุคลากรยงัมองว่ากิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนเป็นภาระ ไม่สร้างความสุข เน่ืองจากเสียเวลาในการทาํงานส่งผลใหง้านล่าชา้และบุคลากรกถู็กตาํหนิ 

 4. ผลตอบแทนในรูปแบบของตวัเงิน เป็นส่วนหน่ึงในการตดัสินใจให้บุคลากรในองค์กรตดัสินใจลาออก  

ถา้หากองค์กรอ่ืนให้ค่าตอบแทนท่ีมากกว่า แต่สาเหตุน้ีผูศึ้กษามองว่าเป็นสาเหตุด้านแรงจูงใจท่ีแก้ไขไดย้าก 

เน่ืองจากมีการกาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจนและเป็นไปตามท่ีหน่วยงานของรัฐกาํหนด 

 5. สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน สถานท่ีทาํงานขององค์กรมีความคบัแคบเม่ือเทียบกบัจาํนวนบุคลากรแลว้ 

และยงัมีพ้ืนท่ีในการเก็บเอกสารอย่างจาํกดั เน่ืองจากองคก์รไดท้าํการเช่าพ้ืนท่ีอาคารของหน่วยงานอ่ืนเพ่ือใชเ้ป็น

สถานท่ีทาํงานขององคก์รดว้ยงบประมาณท่ีจาํกดัระหวา่งรออาคารหลงัใหม่ท่ีกาํลงัก่อสร้างแลว้เสร็จ  
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Figure 1 แผนผงัสาเหตุและผล แสดงสาเหตุของปัญหาท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ 

 

สรุปผลการศึกษา 

 

 จากการศึกษาหาสาเหตุของปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อความตั้ งใจจะลาออกของข้าราชการ สํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผูศึ้กษาไดน้าํเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหา 3 แนวทาง ดงัน้ี 

 แนวทางเลือกท่ี 1 จัดทาํ KM (Knowledge Management) คือ การจัดทาํองค์ความรู้ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 

เพ่ือเป็นมาตรฐานในการทาํงาน เช่น การทาํขั้นตอนปฏิบติังาน การทาํFlowchart ท่ีแสดงถึงวิธีปฏิบติังานโดยแต่ละ

ขั้นตอนจะมีการระบุกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งในการทาํงานไวเ้พ่ือให้เกิดความเขา้ใจไดง่้ายข้ึน วิธีการคือให้แต่ละ

แผนกสรุปรวบรวมกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงแนวทางปฏิบติัท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน โดยอา้งมาตรา 

ในกฎหมายหรือขอ้กฎหมายในระเบียบท่ีใชใ้นการปฏิบติังานจากนั้นลงขอ้มูลในระบบสารสนเทศของหน่วยงาน

เพ่ือใหง่้ายต่อการสืบคน้ขอ้มูล ทั้งน้ี ควรมีระบบการแจง้เตือนทางหนา้เวป็ portal ขององค์กร เม่ือมีการเขา้ระบบ

สาํนกังานเป็นการแจง้เตือนเพ่ือจะไดท้ราบขอ้มูลข่าวสารว่ามีกฎหมาย ระเบียบในเร่ืองใดบา้งท่ีออกมาใหม่หรือมี

หนงัสือเวียนเร่ืองใดท่ีมีการเปล่ียนแปลง เพ่ือท่ีบุคลากรสามารถสืบคน้ขอ้มูลในการทาํงาน 

 แนวทางเลือกท่ี 2 ปรับโครงสร้างภายในของแผนก คือ ปกติหัวหนา้จะเป็นคนจ่ายงานให้ลูกนอ้งโดยตรง

แลว้แต่ว่าจะมอบหมายงานให้ใคร ซ่ึงก็จะปรับเปล่ียนโดยการกาํหนดกรอบการทาํงานในหน้าท่ีว่าใครทาํงาน 

ในส่วนไหนอย่างไรก็จะเป็นมอบหมายงานตามกรอบหนา้ท่ีความรับผิดชอบ เพ่ือกาํหนดงานในหนา้ท่ีให้มีความ

ชดัเจน ลดปัญหาความรู้สึกไม่ยุติธรรมในเร่ืองของการมอบหมายงาน พร้อมทั้งจดัตั้งชมรมหวัหนา้งาน เพ่ือทาํการ

อบรมเพ่ิมพูนความรู้ให้หัวหนา้งานในแต่ละแผนกมีความรู้ความสามารถท่ีจะนาํไปพฒันาบุคลากรในแผนกของ

ตนเองได ้และในชมรมหวัหนา้งานยงัสามารถพูดถึงปัญหาของแต่ละแผนกท่ีอาจจะส่งผลกระทบในการปฏิบติังานใหมี้

ความเขา้ใจซ่ึงกันและกัน เพ่ือลดปัญหาในเร่ืองการประสานงาน ลดปัญหางานช้า เป็นตน้ วิธีน้ีสามารถทาํให้งาน 
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มีประสิทธิภาพมากข้ึน เน่ืองจากจะมีการวางแผนการทาํงานของแต่ละแผนกให้มีผลกระทบระหว่างกนันอ้ยท่ีสุด  

ลดปัญหางานล่าชา้ และยงัส่งเสริมความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานของแต่ละบุคคลใหพ้ร้อมสาํหรับการปฏิบติังาน 

 แนวทางเลือกท่ี 3 สร้างแรงจูงใจดว้ยคะแนนประเมินเล่ือนขั้นเงินเดือน โดยใหแ้ต่ละคนจดัทาํ Work Sheet  

ในการไดรั้บมอบหมายงานแต่ละเร่ือง ซ่ึงมีปริมาณงานและระยะเวลาเป็นตวักาํหนด การประเมินเล่ือนขั้นเงินเดือน

จะทาํให้บุคลากรในองค์กรมีความกระตือรือร้นสนใจงานและพร้อมท่ีจะพฒันาความสามารถของตวัเองมากข้ึน  

เม่ือบุคลากรอยากไดค้ะแนนการประเมินเล่ือนขั้นเงินเดือนท่ีดีก็ตอ้งมีการศึกษาพฒันาความรู้ทางดา้นกฎระเบียบ 

ในการปฏิบติังานให้มีความเขา้ใจและสามารถแสดงศกัยภาพให้ออกมาในทิศทางท่ีดีส่งผลต่อประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการทาํงาน 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

 จากการวิเคราะห์แผนผงัสาเหตุและผลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นขา้ราชการระดบัปฏิบติัการ 

จาํนวน 15 คน เพ่ือหาสาเหตุของปัญหาและการศึกษาหาแนวทางแกไ้ขปัญหาในการตดัสินใจลาออกของขา้ราชการ  

สํานกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงผลท่ีไดพ้บว่า สาเหตุหลกัของปัญหาส่วนใหญ่นั้นเกิดจากปัจจยั 

ดา้นความเครียดในงาน เร่ืองของกฎหมาย ขอ้บงัคบัของรัฐ และปัจจยัดา้นแรงจูงใจในเร่ืองของหัวหนา้งานหรือ

ผูบ้ังคบับัญชา ซ่ึงเม่ือวิเคราะห์จากแผนผงัสาเหตุและผลแลว้ทาํให้เห็นถึงความเก่ียวเน่ืองกันของสองด้านน้ี 

เน่ืองจากการขาดความเขา้ใจและมีความกงัวลในการทาํงานภายใตก้ฎระเบียบในการปฏิบติังานของรัฐ ดงันั้น  

ผูศึ้กษาจึงเสนอแนวทางเลือกท่ี 1 การจดัทาํ KM (Knowledge Management) คือ การจดัทาํขั้นตอนปฏิบติังาน

หรือการทาํ Flowchart ในแต่ละเร่ืองเพ่ือใชใ้นการศึกษาวิธีการดาํเนินงานและเพ่ือช่วยใหเ้ขา้ใจแนวทางการทาํงาน

ไดง่้ายมีความชดัเจนข้ึน ถึงแมว้่าหลายองค์กรจะใชก้ฎระเบียบเดียวกนั แต่แนวทางการปฏิบติังานแต่ละองค์กร 

มีความต่างกนัเพราะกฎระเบียบบางอย่างไม่ไดล้งรายละเอียดของการดาํเนินงานท่ีชดัเจน แต่เพียงแค่ให้แนวทางการ

ดาํเนินงานไวใ้นแต่ละเร่ือง ดงันั้น การกาํหนดแนวทางและขั้นตอนการปฏิบติังานขององคก์รใหช้ดัเจนและง่ายต่อ

การปฏิบัติงาน ประกอบกับการใช้ช่องทางการส่ือสารท่ีดีท่ีจะทําให้บุคลากรสามารถสืบค้นข้อมูลขั้นตอนท่ีใช ้

ในการปฏิบติังานไดง่้าย ซ่ึงจากแนวทางเลือกท่ีเสนอผูศึ้กษาคิดว่าจะทาํให้ผูป้ฏิบติังานทาํงานไดด้ว้ยความมัน่ใจ  

ลดความเครียดในการปฏิบติังาน และเช่ือไดว้่าสามารถส่งผลถึงประสิทธิภาพในการทาํงานใหดี้ข้ึน ลดขอ้ผิดพลาด

ในงาน ลดปัญหางานล่าช้า และสามารถพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ี แนวทางเลือกน้ี 

ยงัส่งผลให้ผูป้ฏิบัติงานรู้สึกว่าการมอบหมายงานมีความเท่าเทียมกัน เพราะเม่ือทุกคนสามารถปฏิบัติงานได ้

ในทิศทางเดียวกันตามแนวทางองค์ความรู้ท่ีถูกจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ง่ายต่อการปฏิบติัแลว้ รวมทั้งเม่ือเราสามารถเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทาํงานให้ดีข้ึน หวัหนา้งานก็จะสามารถกระจายงานไดม้ากข้ึนทาํให้ลดช่องว่างของความรู้สึก 

ในการมอบหมายงานท่ีไม่ยุติธรรม ทั้งน้ี ยงัเป็นแนวทางท่ีสามารถลงมือปฏิบติัไดร้วดเร็วท่ีสุด รวมถึงขอ้ควรระวงั

ในการดาํเนินแนวทางเลือกน้ี คือ ในแต่ละแผนกตอ้งมีการติดตามผลการดาํเนินการจดัทาํขั้นตอนปฏิบติังานหรือ 

Flowchart ของงาน ให้มีความถูกต้องชัดเจน เพ่ือให้ข้อมูลท่ีจัดทาํนั้นเป็นปัจจุบัน เพราะข้อมูลเร่ืองกฎระเบียบ 

ขอ้บงัคบัในการดาํเนินงานของภาครัฐมกัมีการเปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ปรับปรุงและพฒันาระเบียบใหส้อดคลอ้งกบั

สถานการณ์หรือเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปอยูต่ลอดเวลา 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 1605



เอกสารอ้างองิ 

 

จิตวิมล สตัยารังสรรค.์ (2556). ความสัมพนัธ์ระหว่างความเครียดในงาน สัมพนัธภาพกบัผู้บังคับบัญชา ความผูกพนั 

 ต่อองค์การ และความตั้งใจลาออกจากองค์การของพนักงานธนาคารพาณิชย์ . มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

 กรุงเทพฯ. 

ฐาปนี วงักานนท.์  (2556).  ปัจจัยด้านการทํางานที่มอีทิธิพลต่อความเครียดของพนักงาน กรณีศึกษา บริษทั แอมพาส  

 อนิดสัตรี จํากดั.  คณะบริหารธุรกิจ , มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี. 

บงัอร อยูฉ่ํ่า.  (2551).  ปัจจยัที่มผีลต่อความเครียดในการปฏิบัตงิานของพนักงานระดบัปฏิบัตกิาร การประปา 

 นครหลวง.  คณะบริหารธุรกิจ , มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ 

พิชญสิ์ณี เสล่ียงรังษี. (2551).  การศึกษาสาเหตุการตัดสินใจลาออกจากการเป็นพนักงานปัจจยัที่ส่งผลต่อแนวโน้ม 

 การลาออกและนําเสนอแนวทางในการรักษาบุคลากร กรณีศึกษาบริษทั เพาเวอร์บาย จาํกดั.  บริหารธุรกิจ 

 มหาบณัฑิต. มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

วิเชียร เกตุสิงห์. (2545). สถิตวิเิคราะห์สําหรับการวจิยั (พมิพ์คร้ังที่ 5). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

วนัรัตน ์จนัทกิจ.  (2549).  17 เคร่ืองมือนักคิด.  กรุงเทพฯ : สถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ 

สิทธิพงศ ์ศิริมาศเกษม.  (2561).  แก้ปัญหาด้วยวธีิ 5Why (อินเทอร์เน็ต). แหล่งขอ้มูล :  

 https://gengsittipong.com/5whys-2a39f28d5c81 (สืบคน้วนัท่ี 11 ธนัวาคม 2561 )  

สุพรรณษา พุ่มพวง. (2559). ปัจจยัที่มผีลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง  

 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร. บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต. วิทยาลยันวตักรรมการจดัการ , มหาวิทยาลยั 

 เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์. 

สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน. (2552).  คู่มือสมรรถนะหลกั. กรุงเทพฯ : บริษทั พี.เอ.ลีฟว่ิง จาํกดั 

 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 1606

https://gengsittipong.com/5whys-2a39f28d5c81


การประเมินนํา้หนักความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านคุณค่าอรรถประโยชน์  

ด้านคุณค่าความเพลดิเพลนิทางอารมณ์และด้านความชอบกบัการตั้งใจซ้ือ 

ผลติภณัฑ์บํารุงผวิหน้า ในเขตกรุงเทพมหานคร 

The study of the impact of utilitarian value, hedonic value and preference  

on intention to buy facial care products in Bangkok area 

 

อภิษฎา พนัธุมะธรรม* และ ศิริรัตน์ รัตนพิทกัษ์** 

Apisada  Phanthumatham* And Sirirat  Rattanapituk** 

 

บทคัดย่อ 

 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการประเมินนํ้ าหนักความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านคุณค่า

อรรถประโยชน์ (Utilitarian value) ดา้นคุณค่าความเพลิดเพลินทางอารมณ์ (Hedonic value) และดา้นความชอบ 

(Preference) กับการตั้ งใจซ้ือ  (Intention to buy) ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า  ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีอายุตั้งแต่ 18-50 ปี จาํนวน 400 คน 

นาํมาวิเคราะห์ดว้ยวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยใชค่้าสถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ใชส้ถิติเชิงอนุมาน ดว้ยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ  

ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเพศหญิง ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุ20–25 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดบั

ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน มีรายไดต่้อเดือน 10,001-20,000 บาท ประเภทผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ท่ี

ซ้ือมากท่ีสุดคือ ผลิตภณัฑค์รีมบาํรุง โดยซ้ือเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 1-2 คร้ังต่อเดือน การซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้เป็น

ตราสินคา้อ่ืนๆ อาทิ  Dr.jill , Innisfree และใชผ้ลิตภณัฑท์างคลีนิคสาํหรับผิวหนา้  ดา้นเติมความชุ่มช้ืน บุคคลท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหน้าคือ ตนเอง โดยมีค่าเฉล่ียการซ้ือผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหน้าอยู่ท่ี 

1,604.20 บาท (S.D = 2501.758)  

 
*นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย E-mail : bewptmt18@gmail.com 
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัดา้นคุณค่าอรรถประโยชนส่์งผลกบัการตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุง

ผิวหนา้มีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ท่ีแกไ้ขปัญหาผิวหนา้ไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ ปัจจยัดา้นคุณค่าความเพลิดเพลินทางอารมณ์ไม่ส่งผลกบัการตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ไม่มี

นยัสาํคญัทางสถิติ โดยผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ท่ีบรรจุภณัฑส์วยงาม ปัจจยัดา้นความชอบ

ส่งผลกบัการตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้มีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัผลิตภณัฑบ์าํรุง

ผิวหนา้เน่ืองจากชอบใหผ้ิวหนา้มีสุขภาพท่ีดี 

ความสาํคญั : คุณค่าอรรถประโยชน ์, คุณค่าความเพลิดเพลินทางอารมณ์ , ความชอบ , ผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ , การ

ตั้งใจซ้ือ  

 

Abstract 

 

This research aimed to study the impact of utilitarian value, hedonic value and preference on intention to 

buy facial care product in Bangkok area by using questionnaire as a tool to collect data.  The respondent of 400 

were.  Who were between 18-50 years old for 400 peoples.  The data were analyzed by using descriptive statistic 

including percentage, average, and standard deviation, and Inferential statistics by using the multiple regression 

equation method. 

 The research results showed that most of respondent were female 20-25 years old, single, obtained the 

Bachelor degree and their job were officer in private company working as an officer, and had income around 

10,0001 – 20,000 baht. Type of facial care product that were bought the most is cream care, the most average is 1-

2 times a month.  Buying facial skin care products as other brands such as Dr. jill, Innisfree and using clinical 

products for the face. Add moisture The person who has an influence on the decision to buy facial skin products is 

self, with an average of buying of facial products at 1,604.20 baht (S.D = 2501.758). 

 The assumption testing found that the utilitarian value significantly impact on the intention to buy facial 

care product statistical the hedonic value had no relationship with intention to buy facial care products statistical. 

preference factor had impact on intention to buy facial care product.  

Keywords : Utilitarian value, Hedonic value, Preference, Facial care product, Intention to buy 
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บทนํา 

ปัจจุบนัผูบ้ริโภคเพศหญิงให้ความสําคญักบัการดูแลตวัเองเพ่ิมข้ึนในเร่ืองของการดูแลผิวหน้าสําหรับ

ผูห้ญิงถือวา่เป็นท่ีส่ิงสาํคญัท่ีสุด เพราะผูห้ญิงเป็นเพศท่ีใหค้วามสนใจกบัเร่ืองความงามเป็นอนัดบัตน้ๆ ทั้งความงาม

ในแง่ของรูปร่าง หนา้ตา ผิวพรรณ หรือจะเป็นความงามท่ีเกิดจากส่ิงภายนอกเช่น ทรงผม เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั ซ่ึง

ความงามกบัผูห้ญิงนั้นเป็นส่ิงท่ีคู่กนัเสมอผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวอนัดบัหน่ึงท่ีตลาดตอ้งการคงหนีไม่พน้ครีมบาํรุง

ผิวหนา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บริษทัวิจยั โธธ โซเชียล (2560) พบวา่ หวัขอ้เก่ียวกบัเคร่ืองสาํอางและของใช ้

ตั้งหวัขอ้ในเวบ็พนัทิปมากท่ีสุด คือ อนัดบัท่ี 1 เร่ืองสุขภาพกาย อนัดบัท่ี 2 เร่ืองความงาม และอนัดบัท่ี 3 ผลิตภณัฑ์

ดูแลผิวและส่วนคุณสมบติัของผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัคือ ชุ่มช่ืนร้อยละ 51.0 ความกระจ่างใส ร้อย

ละ 38.8 และความนุ่มล่ืน ร้อยละ 4.3 ขอ้มูลจาก Euromonitor. (2560). พบวา่ ในปี พ.ศ.2560 ผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้

ถือว่ามีความต้องการจากผูบ้ริโภคสูง มูลค่าตลาดเคร่ืองสําอางเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง จากข้อมูลสถิติตลาด

เคร่ืองสาํอาง มีมูลค่ารวมกว่า 1.68 แสนลา้นบาท  และมีอตัราการเติบโตถึงร้อยละ 7.8  โดยตลาดรวมแบ่งเป็น กลุ่ม

ผลิตภณัฑดู์แลผิว (Skincare) สัดส่วนร้อยละ 47  ผลิตภณัฑผ์ม (Hair) สัดส่วนร้อยละ 18  เคร่ืองสําอาง (Makeup) 

ร้อยละ 14 ผลิตภณัฑท่ี์ทาํความสะอาดร่างกาย (Hygiene) สัดส่วนร้อยละ 16 และนํ้าหอม (Fragrance) สัดส่วนร้อย

ละ 5  อีกทั้งจากขอ้มูลของมูลค่ารวมของตลาดเคร่ืองสําอางในช่วงปี พ.ศ. 2556 ถึง 2560 เป็นระยะเวลา 5 ปี ใน

ตารางท่ี 1 ไดแ้สดงให้เห็นว่า ในปี พ.ศ.2556 มูลค่า 125,000 ลา้นบาท อตัราการเติบโต ร้อยละ 7.3  ปี พ.ศ.2557 

มูลค่า 134,000 ลา้นบาท อตัราการเติบโตร้อยละ 7.2 ปี พ.ศ. 2558 มูลค่า 155,000 ลา้นบาท อตัราการเติบโตร้อยละ 

7.9 ปี พ.ศ. 2559 มูลค่า 156,000 ลา้นบาทอตัราการเติบโตร้อยละ 7.9 ปี พ.ศ.2560 มูลค่า 168,000 ลา้นบาท อตัราการ

เติบโตร้อยละ 7.8 จะเห็นไดว้า่มูลค่าของตลาดผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวมีการเติบโตท่ีสูงข้ึน อยา่งต่อเน่ือง แต่หากพิจารณา

จากขอ้มูลจะเห็นไดว้่าแนวโนม้ของตลาดผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวในอนาคต ผูผ้ลิตพร้อมนาํเสนอผลิตภณัฑท่ี์ตอบสน

นองความตอ้งการของผูบู้ริ้โภคทั้งในรูปแบบผลิตภณัฑท่ี์ให้คุณค่าดา้นอรรถประโยชน์ (Utilitarian values) เช่น 

ประโยชน์และประสิทธิภาพท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บ ผลิตภณัฑ์ท่ีให้คุณค่าดา้นความเพลิดเพลินทางอารมณ์ (Hedonic 

values) เช่นรู้สึกมีความสุขเวลาท่ีไดเ้ห็นผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ท่ีมีความหลากหลายแตกต่างกนั ในเร่ืองของบรรจุ

ภณัฑ์ท่ีมีความสวยงามและน่ารัก และดา้นความชอบ (Preference) เช่น ผูบ้ริโภคชอบให้มีผิวหน้าท่ีสุขภาพดี มี

ความชอบในการซ้ือผลิตภณัฑ์บาํรุง ซ่ึงหากผลิตภณัฑส์ามารถตอบสนองความตอ้งการให้กบัผูบ้ริโภคได ้กลุ่ม

ผูบ้ริโภคจะยินยอมจ่ายเงิน ดงันั้นเห็นไดว้่าอุตสาหกรรมตลาดความงามเปล่ียนแปลงพร้อมกบัพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป 
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1 เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นอรรถประโยชน์ส่งผลกบัการตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์บาํรุง

ผิวหนา้  

1.2.2 เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นคุณค่าความเพลิดเพลินส่งผลกบัการตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์

บาํรุงผิวหนา้ 

1.2.3 เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นความชอบส่งผลกบัการตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ 

1.2.4 เพ่ือคน้หาสมการเส้นตรงท่ีสามารถประเมินนํ้ าหนกัความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นอรรถประโยชน์ 

ดา้นคุณค่าความเพลิดเพลินทางอารมณ์และดา้นความชอบส่งผลกบัการตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้  

สมมติฐานของการศึกษา 

สมมติฐานท่ี 1 (H1)  :    ปัจจัยด้านคุณค่าอรรถประโยชน์กับการตั้ งใจซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้าในเขต   

กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 2 (H2)  :    ปัจจัยด้านคุณค่าความเพลิดเพลินกับการตั้ งใจซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้าในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานท่ี 3  (H3)    :      ปัจจยัดา้นความชอบกบัการตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

  จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงผูวิ้จยัไดท้าํการศึกษา

เร่ือง การศึกษาปัจจยัดา้นคุณค่าอรรถประโยชน ์ดา้นคุณค่าความเพลิดเพลินทางอารมณ์และดา้นความชอบส่งผลต่อ

การตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร การกรอบแนวคิดการวิจยัขา้งตน้ ไดด้ดัแปลงมาจาก 

(Jeffrey  W.  Overby,  Eun-Ju  Lee, 1900)  

ทฤษฎีด้านคุณค่าอรรถประโยชน์ (Utilitarian  Value) 

(Hanzaee & Khonsari, 2011) กล่าวว่าคุณค่าอรรถประโยชน์ หมายถึง ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการใชง้านของ

ผลิตภณัฑ ์มีความเป็นรูปธรรม ตอบสนองตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค ในการจะตดัสินใจว่า ผลิตภณัฑไ์ดม้อบ

คุณค่าเชิงอรรถประโยชน์ใหก้บัผูบ้ริโภค โดยผูบ้ริโภคจะทาํการประเมินหรือวิเคราะห์อรรถประโยชน์และการใช้

งานของผลิตภณัฑ ์  
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(Holbrook & Hirschman, 1982) กล่าวว่าผูซ้ื้อเป็นผูมี้อาํนาจในการตัดสินใจท่ีต้องการเหตุผลเพ่ือเพ่ิม

อรรถประโยชน์ โดยเนน้ประโยชน์ท่ีเป็นรูปธรรมของผลิตภณัฑต์ามโมเดลการจดัซ้ือไดรั้บการพิจารณาว่าเป็น

ปัญหาการบริโภคความชอบเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์เร้าอารมณ์เกิดข้ึนในขณะท่ีซ้ือหรือบริโภค 

ทฤษฎีด้านคุณค่าความเพลดิเพลนิทางอารมณ์  (Hedonic  Value) 

(Barry J.Babin และคนอ่ืนๆ, 1994) กล่าวว่าทฤษฎีความเพลิดเพลินทางอารมณ์ หมายถึง เป็นการประเมิน

ภาพรวมของการตดัสินใจเก่ียวกบัผลประโยชน์ดา้นประสบการณ์และการเสียสละเช่น ความบนัเทิงและการหลบ

เล่ียงความจริง โดยปล่อยอารมณ์ไปกบัส่ิงบนัเทิง ผูบ้ริโภคมกัจะซ้ือสินคา้เพ่ือประสบการณ์ความพึงพอใจ 

 (Hanzaee & Khonsari, 2011) กล่าววา่ความเพลิดเพลินทางอารมณ์ คือคุณลกัษณะท่ีไม่สามารถมองเห็นได้

ท่ีถูกสร้างข้ึนจากอารมณ์ความรู้สึกของผูบ้ริโภค โดยอาจเป็นอารมณ์ความสนุกสนาน ความบนัเทิง การจินตนาการ 

แรงจูงใจและความรู้สึก โดยท่ีผูบ้ริโภคทาํการบริโภคผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง 

ผูบ้ริโภคจะทาํการตดัสินใจซ้ือโดยไม่คาํนึงถึงลกัษณะการใชง้านของผลิตภณัฑ ์

ทฤษฎีความชอบ (Preference) 

(Cromin และคนอ่ืนๆ, 2000) กล่าวว่า ความชอบเป็นการตัดสินใจของผูบ้ริโภค ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการ

ประเมินการซ้ือผลิตภณัฑท่ี์มีผลทางบวกทางดา้นความชอบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (Mathwick และคณะ, 2001) กล่าวว่า  

ความชอบเป็นประเดน็สาํคญัของการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์ความชอบแสดงใหเ้ห็นการเลือกผลิตภณัฑโ์ดยมีผลกระทบ

ทางบวกต่อความชอบของผูบ้ริโภค 

ความชอบของผูบ้ริโภคช่วยใหผู้บ้ริโภคสามารถจดัอนัดบักลุ่มของผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างกนัตามระดบัของ

ความพึงพอใจ โดยรวมของการบริโภคสินคา้หรือบริการ ส่ิงสําคญัคือตอ้งเขา้ใจว่าความชอบของผูบ้ริโภคไม่ได้

ข้ึนอยูก่บัรายไดห้รือราคาของผูบ้ริโภค และความชอบเป็นรสนิยมอยา่งหน่ึงของผูบ้ริโภค  

ทฤษฎีความตั้งใจซ้ือ (Intention to buy) 

(Engel, Blackwell and Minird, 1994) และ(Kotler and Armstrong, 2002) กล่าววา่ความตั้งใจซ้ือ (Intention 

to buy) หมายถึง การเปรียบเทียบผลิตภณัฑก่์อนการซ้ือ รวมถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจมีส่วนในการตั้งใจซ้ือ 

ความแตกต่างดา้นคุณภาพ ราคา และการส่งเสริมการขาย ผลิตภณัฑข์องคู่แข่งมีส่วนในการตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ ์

(Heller,Geursen , Carr , Rickard, 2003) กล่าวว่าความตั้งใจซ้ือ หมายถึงความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ

ผลิตภณัฑห์รือบริการ ทาํให้เกิดการกลบัมาซ้ือซํ้ า เป็นส่ิงท่ีทาํนายไดดี้ท่ีสุดในการประเมินพฤติกรรมต่างๆ ของ
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ผูบ้ริโภคดา้นจิตวิทยา เป็นส่ิงท่ีทาํใหผู้บ้ริโภครวบรวมปัจจยัในดา้นต่างๆ เพ่ือใหเ้กิดการซ้ือซํ้ า ซ่ึงจะส่งผลให้เกิด

พฤติกรรมการซ้ือข้ึนจริง 

กรอบแนวคดิการวจิัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งท่ีมา : ดดัแปลงขอ้มูลจาก (J.W. Overby, E.-J. Lee, 2006) 

วธีิดําเนินการวจิัย 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยวิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยการ

ใชแ้บบสอบถาม มีประชากรท่ีใชใ้นการทาํวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุตั้งแต่ 

18 – 50 ปี 

กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคเพศหญิงท่ีเคยซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้และอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึง

ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน จึงกาํหนดกลุ่มตวัอย่างโดยคาํนวณจากสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 

1973) ได้กาํหนดระดับความเช่ือมัน่ 95%และมีค่าความผิดพลาดท่ียอมรับได ้5% ในกรณีท่ีทราบสัดส่วนของ

ประชากร หรือ 𝜌𝜌 = 0.5  โดยจากสูตรการคาํนวณตามสูตรจะไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน 

 

ปัจจยัด้านคุณค่า

อรรถประโยชน์ 

(Utilitarian value) 

ปัจจยัด้านคุณค่าความ 

เพลดิเพลนิทางอารมณ์ 

(Hedonic value) 

 

 

ความตั้งใจซ้ือ 

(Intention to buy) 

 

ปัจจยัด้านความชอบ 

(Preference) 

H1 

H2 

H3 
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จากสูตรการคาํนวณกลุ่มตวัอยา่ง    

 

n  =  

 

n  =  

ดงันั้น จากการคาํนวณกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเท่ากบั 400 คน 

เคร่ืองท่ีใชใ้นการทาํวิจยัคร้ังน้ี ซ่ึงเป็นแบบสอบถามถูกดดัแปลงจาก (Jeffrey  W.  Overby,  Eun-Ju  Lee, 

1900) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1.เป็นคาํถามคดักรองผูต้อบแบบสอบถามและข้อมูลพฤติกรรมการซ้ือ

ผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้  2. เป็นคาํถามเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริโภค ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์

บาํรุงผิวหนา้ในแต่ละดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณค่าอรรถประโยชน์ ดา้นคุณค่าความเพลิดเพลินทางอารมณ์ ดา้นความชอบ 

และดา้นการตั้งใจซ้ือ 3.คาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศึกษา อาชีพ รายได ้ 

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stages Sampling) โดย

แบ่งเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่เป็นไปตามโอกาสทางสถิติ (Non-Probability Sampling) และการเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีเป็นไปตามโอกาสทางสถิติ(Probability Sampling) ทางผูวิ้จัยทาํการจับสุ่มเพ่ือจับฉลาก ผูวิ้จยัจึงใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์จากเวบ็ไซต ์Random.org  โดยทาํการเลือกออกมาจาํนวน 6 เขต ผลลพัธ์ท่ีได ้ ดงัน้ี  1. เขต

ป้อมปราบศตัรูพ่าย 2. เขตยานาวา 3. เขตบางเขน 4. เขตคนันายาว  5. เขตทวีวฒันา 6. เขตบางขนุเทียน  

ขั้นตอนท่ี 2 การสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota  sampling) โดยกาํหนดสัดส่วนของจาํนวน  ขนาดกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีเท่ากนัในแต่ละเขตและเป็นสถานท่ีท่ีกลุ่มตวัอยา่งสามารถใหข้อ้มูลไดอ้ยา่งสะดวก ไดแ้ก่ หา้งสรรพสินคา้ 

สวนสาธารณะ ศูนยร์าชการ อาคารสาํนกังาน และมหาวิทยาลยั 

หลงัจากนั้นนาํขอ้มูลมาทาํการทดสอบสมมติฐานการศึกษาวิจยัโดยตรวจสอบผลของการวิเคราะห์ขอ้มูล

จากการใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการคาํนวณเพ่ือทดสอบค่า Cronbach’ alpha ท่ีมีค่ามากว่า 0.7 ข้ึนไปถือ

เป็นเกณฑท่ี์สามารถยอมรับได ้(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2560) และสามารถบอกไดว้่าเคร่ืองมือการเก็บขอ้มูลท่ีมีความ

น่าเช่ือถือ หลงัจากนั้นนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชวิ้เคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) รวมถึงใชใ้นการทดสอบ

สมมติฐาน โดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis 

99.399 400≈

( )( )205.0397,507,11
397,507,1
×+

2Ne1
Nn

+
=
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ผลการศึกษา 

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง สามารถแบ่งออกเป็นในช่วงอายุ 20-25 ปี จาํนวน 181 คน 

คิดเป็นร้อยละ 45.3 สถานภาพ โสด จาํนวน 307 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 76.8 ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

จาํนวน 333 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 83.3 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ พนกังานเอกชน จาํนวน 169 คน หรือคิดเป็นร้อย

ละ 42.3 และมีรายไดเ้ฉล่ียอยูใ่นช่วง เงินเดือน 10,001-20,000 บาท จาํนวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 

2. ข้อมูลแสดงพฤตกิรรมการซ้ือของผู้บริโภค 

  ผลการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน ผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ท่ีผูต้อบ

แบบสอบถามเลือกซ้ือบ่อยท่ีสุด คือ ผลิตภณัฑค์รีมบาํรุง (Cream) คิดเป็นร้อยละ 20 โดยเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 1-2 คร้ัง

ต่อเดือน ผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ตราสินคา้มากท่ีสุดคือ ตราสินคา้อ่ืนๆ จาํนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 หมวดหมู่

ดา้นเติมความชุ่มช้ืน จาํนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29 บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้

คือ ตนเอง จาํนวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 61.8 โดยมีค่าเฉล่ียต่อคร้ังอยูท่ี่ 1,604.20 บาท  

3. ผลการวเิคราะห์ระดบัความเช่ือมัน่ของปัจจยัด้านคุณค่าอรรถประโยชน์ ด้านคุณค่าความเพลดิเพลนิทาง

อารมณ์และด้านความชอบ 

ผลการศึกษาขอ้มูลแบบสอบถามจากลุ่มตวัอย่าง 400 คน ค่าความเช่ือมัน่ทางดา้นค่าความเช่ือมัน่ และการ

ตั้งใจซ้ือ ค่าความเช่ือมัน่ดา้นความตระหนกัของดา้นอรรถประโยชน์ มีค่าความเช่ือมัน่เฉล่ียเท่ากบั 0.747 เป็นขอ้

คาํถามท่ีอยู่ในเกณฑท่ี์ยอมรับได ้จาํนวนขอ้คาํถามจาํนวน 6 ขอ้ ค่าความเช่ือมัน่ดา้นความเพลิดเพลินทางอารมณ์ มี

ค่าความเช่ือมัน่เฉล่ียเท่ากบั 0.833 เป็นขอ้คาํถามท่ีอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้จาํนวนขอ้คาํถามจาํนวน 4 ขอ้  
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4. ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สรุปผลการวจิยัได้ดงันี ้

ตารางที่ 1 ตารางวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของดา้นคุณค่าอรรถประโยชน์ ดา้นคุณค่าความเพลิดเพลินทางอารมณ์

และดา้นความชอบกบัความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ 

ตวัแปรอสิระ Beta 

Cron 

bach’s 

Alpha 

Tole-

rance 
p-

value 

 

VIF 

ค่าคงที่ (Constant)    0.001  

ด้านคุณค่าอรรถประโยชน์  (Utilitarian value) 0.326 0.747 0.745   0.000 1.343 

ด้านคุณค่าความเพลดิเพลนิทางอารมณ์  (Hedonic value) 0.031 0.833 0.891   0.449 1.122 

ด้านความชอบ (Preference) 0.399 0.549 0.771   0.000 1.297 

 

จากตารางท่ี 1 ผลการศึกษาพบวา่ ดา้นคุณค่าอรรถประโยชน ์มีผลต่อการตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้มี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05  (ß = 0.403, Cronbach’s Alpha = 0.747, Tole-rance = 0.745 , P –value = 0.000,VIF = 1.343 

)  และดา้นความชอบ มีผลต่อการตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 (ß = 0.399, Cronbach’s 

Alpha = 0.549, Tole-rance = 0.771 ,P –value = 0.000, VIF = 1.297 )  

จากการพิจารณาขอ้มูลนํ้ าหนกัของตวัแปรอสิระท่ีสัมพนัธ์กบัการตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ พบว่า 

ดา้นคุณค่าอรรถประโยชน์ (ß = .403) ดา้นคุณค่าความเพลิดเพลินทางอารมณ์ (ß = .026) ดา้นความชอบ (ß = .414) 

สมัพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ 

ผลการทดสอบค่าทางสถิติของค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ (Independent) 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณค่า

อรรถประโยชน ์(X1) ดา้นคุณค่าความเพลิดเพลินทางอารมณ์ (X2) และดา้นความชอบ (X3)  ส่งผลกบัความตั้งใจซ้ือ

ผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ (Ý) ซ่ึงสามารถเขียนใหอ้ยู่ในรูปสมการเชิงเส้นตรงท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ

ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 ไดด้งัน้ี Ý = 0.722 + 0.403 (0.000) + 0.414 (0.000) 

จากสมการดงักล่าวจะเสดงใหเ้ห็นวา่ ค่าสมัประสิทธ์ิ (B) ของดา้นคุณค่าอรรถประโยชน ์เท่ากบั 0.403 และ 

ดา้นความชอบเท่ากบั 0.414 ถือว่าส่งผลกบัการตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ ในทิศทางเดียวกนัจากสมมติฐานท่ี

ผูวิ้จยัไดก้าํหนด 
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อภิปรายผล 

จากการศึกษา การประเมินนํ้ าหนักความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นคุณค่าอรรถประโยชน์ (Utilitarian 

value) ดา้นคุณค่าความเพลิดเพลินทางอารมณ์ (Hedonic value) และดา้นความชอบ (Preference) กบัการตั้งใจซ้ือ

ผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการเก็บแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 ชุด นาํมา

วิเคราะห์ขอ้มูลตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้3 สมมติฐานดงัน้ี 

สมมตฐิานที่ 1 ปัจจยัด้านคุณค่าอรรถประโยชน์ (Utilitarian value) 

 จากการศึกษาปัจจยัดา้นคุณค่าอรรถประโยชน์ตวัแปรตามคือการตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ พบว่า 

ปัจจยัดา้นคุณค่าอรรถประโยชน์ส่งผลกบัการตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ผูบ้ริโภคตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ท่ีใหค้วามกระจ่างใส ซ่ึงทาํใหต้อบสนอง

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้ซ่ึงผลการศึกษาในคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยั สอดคลอ้งกบั Holbrook & Hirschman. 

(1982). เร่ือง การทบทวนบทบาทของค่านิยมและประโยชน์ท่ีมีต่อความพึงพอใจของลูกคา้และความตั้งใจดา้น

พฤติกรรม (กรณีศึกษาลูกคา้ของร้านอาหาร Fasham) วารสารสหวิทยาการการวิจัยในธุรกิจ ผลการวิจยัพบว่า 

ผูบ้ริโภคเป็นผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจท่ีตอ้งการเหตุผลเพ่ือเพ่ิมอรรถประโยชน์ โดยเนน้ประโยชน์ท่ีเป็นรูปธรรม

ของผลิตภณัฑต์ามโมเดลการจดัซ้ือ ในขณะท่ีซ้ือหรือบริโภค 

สมมตฐิานที่ 2 ปัจจยัด้านคุณค่าความเพลดิเพลนิทางอารมณ์ (Hedonic value) 

 จากการศึกษาปัจจยัดา้นคุณค่าอรรถประโยชน์ตวัแปรตามคือการตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ พบว่า 

ปัจจยัดา้นความเพลิดเพลินทางอารมณ์ไม่ส่งผลกบัการตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 

0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เพราะผูบ้ริโภคไม่ไดใ้หส้าํคญักบับรรจุภณัฑแ์ละความรู้สึก ซ่ึงผลการศึกษา

ในคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาในคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบั วีรภทัร เรือนเงิน,(2560)  เร่ือง  คุณค่าดา้นความเพลิดเพลิน

ทางอารมณ์มีอิทธิพลต่อการเลือก เติมเงินเกมออนไลน์บนสมาร์ทโฟน กรณีศึกษาเกม Realm Of Valor (ROV)  ให้

ความหมายว่า ใหค้วามคุณค่าดา้นความ เพลิดเพลินทางอารมณ์ ไม่ว่าจะเป็นความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน อีก

ทั้งในเร่ืองภาพของ เกมท่ีมีความสวยงามอีกดว้ย ซ่ึงเป็นคุณค่าความเพลิดเพลินท่ีผูบ้ริโภคไม่สามารถจบัตอ้งไดเ้กิด 

จากอารมณ์ความรู้สึก ความชอบ และความพึงพอใจของผูบ้ริโภค  

สมมตฐิานที่ 3 ปัจจยัด้านความชอบ (Preference) 

 จากการศึกษาปัจจยัดา้นอรรถประโยชน์ตวัแปรตามคือการตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ พบว่า ปัจจยั

ดา้นความชอบ มีความสมัพนัธ์กบัการตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ผูบ้ริโภคตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหน้าเวลาท่ีผิวหน้ามีปัญหา ซ่ึงทาํให้ตอบสนองความ
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ตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้ซ่ึงผลการศึกษาในคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบั Jeffrey  W.  Overby,  Eun-Ju  Lee เร่ือง ผลกระทบ

ของมูลค่าการชอ้ปป้ิงออนไลน์แบบอรรถประโยชน์และความเพลิดเพลินทางอารมณ์และความตั้งใจของผูบ้ริโภค 

ผลวิจยัพบว่า การตดัสินใจของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัมูลค่าอรรถประโยชน์ของร้านคา้ทางอินเตอร์เนต มีความสัมพนัธ์

อยา่งมากต่อความชอบต่อร้านคา้อินเตอร์เน็ตมากกวา่การตดัสินใจของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัมูลค่าอรรถประโยชน ์  

ข้อเสนอแนะทางวชิาการ 

เพ่ือใหผ้ลการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถขยายต่อไป เพ่ือเป็นประโยชน ์ในการอธิบายปรากฏการณ์และปัญหาอ่ืนท่ี

มีความเก่ียวขอ้งในผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ ผูวิ้จยัจึงขอเสนอแนะประเดน็ สาํหรับการทาํวิจยัคร้ังต่อไปดงัน้ี 

1. ควรศึกษาขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ ของผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูใ่นเขต

กรุงเทพมหานคร จึงควรใชวิ้ธีการทาํวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการเกบ็ขอ้มูลเพ่ิมเติม เช่น 

การสมัภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ควบคู่ไปกบัการแจก

แบบสอบถามเพ่ือคน้หาเหตุผลท่ีแทจ้ริงในการ ซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค 

2. เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะเพศหญิงท่ีซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ในกรุงเทพมหานครเท่านั้น  

จึงควรทาํการศึกษาและวิจยัในจงัหวดัอ่ืนๆ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นวงกวา้งและหลากหลายเพ่ิมข้ึน 

3. ควรศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีชอบผลิตภณัฑท่ี์ทาํมาจากสารสกดัจากธรรมชาติ เพ่ือต่อยอด

ทางการตลาดในอนาคต 

4. ควรศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆ ทั้งเร่ืองของตราสินคา้  ความจงรักภกัดีและการซ้ือซํ้า เน่ืองจากเป็น

การศึกษาท่ีสามารถนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ และใชใ้นการวางแผนกลยทุธ์ เพ่ือรักษาฐานลูกคา้ของตราสินคา้

ไวไ้ดใ้นระยะยาว รวมถึงใชเ้พ่ือการขยายฐานลูกคา้ในอนาคต 

เอกสารอ้างองิ 

ภาษาไทย 

บริษทัวิจยั โธธ โซเชียล.// (2560) ).// Retrieved November 14,2018//From/  https://positioningmag.com/1139135 

(วีรภทัร เรือนเงิน, 2560) การศึกษาคุณค่าดา้นประโยชน์ใช้สอย คุณค่าดา้นความเพลิดเพลินทางอารมณ์ ความ

เช่ือมัน่ต่อระบบเติมเงิน กระบวนการเติมเงิน ส่งผลต่อการเลือกเติมเงินเกม ออนไลนบ์นสมารทโ์ฟน กรณีศึกษา เกม 

Realm of Valor (ROV): มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2560) การวิจยัและวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ย SPSS และ AMOS 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 1617

https://positioningmag.com/1139135


ภาษาอังกฤษ 

(Barry J. Babin, 1994) Work and or Fun: Measuring Hedonic and Utilitarian Shopping Value University of Southern 

Mississippi 

(Cochran, W. G, 1977) Sampling techniques (3rd ed.). New York: John Wiley & Sons, 1-2. 

(Engel, Blackwell and Minird, 1994). Perilaku Konsumen. Edisi Keenam. Jilid II. Binaputra, Jakarta 

Euromonitor International. / / ( 2018) .  / / Skin Care in Thailand. / / Retrieved November 2,2018,/ From/ 

http://www.portal.euromonitor.com.ezproxy.utcc.ac.th/portal/analysis/tab 

(Hanzaee, K.  H. , & Khonsari, Y, 2011) .  A review of the role of hedonic and utilitarian values on customer’s 

satisfaction And Behavioral Intentions (A case study; customers of Fasham restaurants) .  Interdisciplinary Journal 

of Research in Business 

(Heller,Geursen , Carr , Rickard, 2003). Customer repurchase intention : a general structural equation model 

(Holbrook & Hirschman, 1982) Impact  of  Utilitarian  and  Hedonic  Shopping  Values  on  Individual’s  Perceived  

Benefits  and  Risks  in  Online  Shopping   

( Jeffrey  W.   Overby,  Eun-Ju  Lee, 2006)  The  effects  of  utilitarian  and  hedonic  online shopping  valueon  

consumer  preference  and  intentions”  College  of  Business  Administration,  Belmont  University 

(Yamane, Taro, 1973) Statistics: An Introductory Analysis. Third editio. Newyork :  Harper andRow Publication. 

(Terry L. Childers, Christoper L. Carr, Joann Peck, Stephen Carson, 2001) Hedonic and  utilitarian motivation for    

online retail shopping behavior. Journal of Retailing. 

 

 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 1618



ปัจจยัทางด้านบุคลกิภาพที่มีอทิธิพลต่อพฤตกิรรมการซ้ือขนมทานเล่นประเภท

สาหร่ายของผู้บริโภคเจเนอเรช่ันซี ในเขตกรุงเทพมหานคร  
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Generation Z consumers in Bangkok 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลิกภาพท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ ซ้ือขนมทาน

เล่นประเภทสาหร่ายของผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่ซี ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือ กลุ่มคนท่ี

อยูใ่นยคุเจเนอเรชัน่ซี ท่ีมีอาย ุ14 – 22  ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 200 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

ในการเกบ็ขอ้มูล  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

สถิติเชิงอนุมานโดยใชเ้คร่ืองมือในการวิเคราะห์เชิงถดถอยแบบพหุคูณ   ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 131 คน  มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  จาํนวน137 คน มีสถานการณ์ศึกษาในเอกชน 

จาํนวน 103 คน  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 20,000 บาท  จาํนวน 85 คน โดยส่วนใหญ่ กลุ่ม Gen Z มกัเป็นคน

ซ้ือขนมสาหร่ายรับประทานเองและมกัจะทานแบรนดท่ี์ติดตลาดอยู่แลว้ หรือ เลือกทานแบรนดท่ี์เคยทานแลว้ชอบ 

และชอบซ้ือขนมสาหร่ายท่ี 7-11 เป็นหลกั อีกทั้งมีผลต่อการซ้ือกคื็อสินคา้มีการลดราคา หรือโปรโมชัน่ต่างๆ หรือมี

ของแถมท่ีถูกใจ มีโอกาสท่ีจะซ้ือทานทุกวนั  โดยปริมาณการซ้ืออยูท่ี่ 2 ซอง และผลของการทดสอบตามสมมติฐาน

โดยใชก้ารวิเคราะห์เชิงถดถอยแบบ พหุคูณพบว่า บุคลิกภาพท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือขนมทานเล่นประเภท

สาหร่ายของผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่ซี ปัจจยับุคลิกภาพแบบหวัน่ไหว บุคลิกภาพแบบแสดงออก ท่ีระดบันยัสาํคญัทาง

สถิติท่ี 0.01 และปัจจยับุคลิกภาพแบบมโนสาํนึก และ บุคลิกภาพแบบเปิดประสบการณ์ ท่ีระดบัสาํคญัทางสถิติท่ี 

0.05  

 

คาํสาํคัญ: บคุลิกภาพ, พฤติกรรมการซ้ือ,ขนมทานเล่นแบบสาหร่าย,เจเนอเรช่ันซีหรือแซด 

 

Abstract 

This study was to study the relationship between personality influencing behavior Buy snacks, snacks, types of 

seaweed from Generation C consumers.  In Bangkok the sample group used in the study was People in the 

Generation C era, aged 14 -  22 years in Bangkok, of 200 people using questionnaires as a tool for data collection. 

The statistics used in data analysis are descriptive statistics, namely, mean, standard deviation.  And inferential 
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statistics using multiple regression analysis tools .The research found that Answerer Most of them were 131 women, 

137 graduates with bachelor's degree. There were 103 private education situations. The average income per month 

was more than 20,000 baht.  The majority of 85 people, most of which were Gen Z people, bought algae snacks. 

And often eat the brand that is already popular or choose to eat the brand that you already like And like to buy 

seaweed snacks at 7-11 mainly and also affect the purchase is that the product has a price reduction Or various 

promotions Or have a pleasant gift Have the opportunity to buy daily The purchase quantity is 2 envelopes and the 

results of the test based on assumptions using multiple regression analysis showed that personality influencing 

purchasing behavior of snacks for consumers of Generation C consumers Susceptible personality factors Expressive 

personality At the statistical significance level of 0. 01 and personality factors, consciousness patterns and open 

personality At the statistical significance level of 0.05 

 
Keywords: personality, buying behavior, snack, algae, Generation C or Z 

 

บทนํา 

     ในปัจจุบนัขนมขบเค้ียว (Snack) นั้นเป็นอาหารท่ีรับประทานในยามพกัผ่อนหรือจดัรับประทานในงานเล้ียง

ซ่ึงมกัผลิตมาจาก มนัฝร่ัง แป้ง ขา้ว ขา้วโพด ถัว่ แผน่สาหร่าย หรือเน้ือปลา โดยนาํมาปรุงรสแลว้ผา่นกรรมวิธีใน

การทอด อบ ย่าง หรือสไลดเ์ป็นแผ่นบางๆ จดัเป็นอาหารท่ีใหพ้ลงังานสูง แต่ใหคุ้ณค่าทางโภชนาการค่อนขา้ง

น้อยเพราะอุดมไปดว้ยแป้ง นํ้ าตาลและไขมนั ควรตระหนักถึงสารปรุงแต่งรสชาติ เช่น ผงชูรส หรือ เกลือ

โซเดียม ขนมชนิดเดียวกนัแต่ต่างรสกนัอาจมีปริมาณโซเดียมท่ีแตกต่างกนั หากกินในปริมาณมากจะสังเกตได้

จากการมีอาการกระหายนํ้ ามาก เน่ืองจากสมองส่วนท่ีเก่ียวกบัความกระหายจะถูกกระตุน้ให้มีการด่ืมนํ้ าใน

ปริมาณเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้สัดส่วนของโซเดียมต่อนํ้ าในร่างกายคงท่ี แต่ในทุกวนัน้ีขนมขบเค้ียวไดก้ลายเป็นส่วน

หน่ึงของชีวิตประจาํวนัไปแลว้ ผูบ้ริโภคหลายคนบริโภคขนมขบเค้ียวเป็นส่วนหน่ึงของอาหารหลกัหรือเป็น

อาหารว่างระหว่างม้ือ ซ่ึงหลายคนรับประทานแซนด์วิชเป็นอาหารกลางวนัและรับประทานมนัฝร่ังเป็นอาหาร

เชา้ ทาํใหข้นมขบเค้ียวตอบสนองความเป็นอยู่ของผูบ้ริโภคท่ีมีเวลาจาํกดั เน่ืองจากลกัษณะการดาํเนินชีวิตของ

คนเปล่ียนแปลง การซ้ือสินคา้ประเภทขนมขบเค้ียวเป็นสินคา้ Impulse Buying ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะไม่ไดซ้ื้อ

เพราะตั้งใจซ้ือ แต่การซ้ือส่วนใหญ่จะเป็นลกัษณะท่ีเห็นแลว้น่ารับประทานเกิดความอยากรับประทานจึงทาํให้

เกินความอยากซ้ือ (ปฐพงษ ์เอ่ียมสุโร,2539 : 72-73) ถา้กล่าวถึงในตลาดสาหร่ายมีการเติบโตและมีมูลค่าตลาดอยู่

ท่ี 2,523 ลา้นบาท โดยถา้แบ่งความนิยมของแต่ละแบรนด์และแต่ละประเภทของสาหร่ายในตลาด ประเภท

สาหร่ายท่ีผูบ้ริโภคนิยมทานมากท่ีสุดคือสาหร่ายประเภททอดเป็นหลกัเพราะมีมูลค่าตลาดคิดเป็นร้อยละ 70 % 

ของตลาดทั้งหมด จึงทาํใหใ้นทอ้งตลาดแต่ละแบรนดเ์นน้ผลิตผลิตภณัฑท่ี์เป็นสาหร่ายประเภททอดเขา้สู่ตลาด

เพ่ือเป็นทางเลือกใหแ้ก่ผูบ้ริโภครวมถึงยงัมีการแปรรูปเป็นประเภทอบและย่างเพ่ือเพ่ิมมูลค่าใหก้บัตวัสินคา้ดว้ย

กระแสของผูบ้ริโภคท่ีใส่ใจเร่ืองสุขภาพมากผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ในตลาดขนมคบเค้ียวนิยมเพ่ิม มูลค่าใหก้บั

ตวัสินคา้ดว้ยประเด็นเร่ืองสุขภาพเป็นหลกั เน่ืองมาจากกระแสของผูบ้ริโภคท่ีใส่ใจเร่ือง สุขภาพมากยิ่งข้ึนและ

ยินดีจ่ายในราคาท่ีสูงข้ึนเพ่ือให้ไดบ้ริโภคสินคา้ท่ีมีประโยชน์ ดงันั้นการออก ผลิตภณัฑ์ใหม่เพ่ือตอบโจทย์
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ผูบ้ริโภคท่ีรักสุขภาพจึงเป็นกุญแจสาํคญัในกลุ่มน้ี ดว้ยการลดปริมาณผง ชูรสและไขมนัอ่ิมตวั อีกทั้งยงัเพ่ิมกรด

ไขมนั โอเมกา้ 3 และ 6 เขา้ไปอีกดว้ย ( Marketeer , 2559)  และแบรนดห์ลกัท่ีทาํใหต้ลาด สาหร่ายเติบโตไดใ้น

ปัจจุบนั คือ สาหร่ายยี่ห้อเถา้แก่นอ้ย ท่ีเป็นเบอร์หน่ึงในตลาด และ สาหร่ายยี่ห้อมาชิตะ ท่ีทาํการตลาดแข่งขนั

ดว้ยกนัอยูต่ลอด โดยผา่นกลยทุธ์กระบวนการในรูปแบบต่างๆ ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาบุคลิกภาพ

ของผูบ้ริโภควยั เจเนอเรชั่นซี ในเขตกรุงเทพมหานคร  และ ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือขนมทานเล่นประเภท

สาหร่ายของผูบ้ริโภควยั เจเนอเรชัน่ซี ในเขตกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งศึกษา หาปัจจยัทางดา้นบุคลิกภาพท่ีมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือขนมทานเล่นประเภทสาหร่ายของผูบ้ริโภค เจเนอเรชัน่ซี ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดมี้แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

      ทฤษฎีบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบของคอสตา และ แมคเคร (Costa & McCrae,1992 ) องคป์ระกอบแต่ละดา้น

ของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ (The Five-Factor Model of Personality) จะมีลกัษณะเป็นกลุ่มของคุณลกัษณะ

ประจาํตวัของมนุษยท่ี์มกัจะเกิดดว้ยกนั การใหค้าํจาํกดัความขององคป์ระกอบทั้งหา้เป็น ความพยายามท่ีจะอธิบาย

ส่วนสําคญัร่วมกนัของคุณลกัษณะเหล่าน้ี ซ่ึงคาํอธิบายท่ีเป็นท่ียอมรับร่วมกนัมากท่ีสุดคือ การพฒันาของคอสตา 

และ แมคเคร (Costa & McCrea,1992) มีลกัษณะ ลาํดบัดงัต่อไปน้ี           

     1). บุคลิกภาพแบบหวัน่ไหว (Neuroticism) หมายถึง เป็นผูท่ี้มีความวิตกกังวล (Anxiety) เป็น คนโกรธง่าย 

(Anger) ความทอ้แท ้(Discouragement) การคาํนึงถึงแต่ตนเอง (Self-Consciousness) การมีความกระตุน้รุนแรง 

(Impulsiveness) และมีอารมณ์เปราะบาง (Vulnerability)   

     2).บุคลิกภาพแบบแสดงตวั (Extraversion) หมายถึง การเป็นผูมี้ความอบอุ่น (Warmth)  ความชอบอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น   

(Gregariousness) การแสดงออกแบบตรงไปตรงมา  (Assertiveness) การชอบมีกิจกรรม (Activity) ชอบแสวงหา 

ความต่ืนเตน้ (Excitement  Seeking) การมีอารมณ์ดา้นบวก (Positive Emotions)  

     3).บุคลิกภาพแบบเปิดกวา้ง (Openness) หมายถึง การเป็นคนช่างฝัน (Fantacy) ความสุนทรียะ  (Aesthetics)      

การเปิดเผยความรู้สึก (Feelings) การปฏิบติั (Actions) การมีความคิด (Ideas) การยอมรับค่านิยม (Values)      

     4).บุคลิกภาพแบบประนีประนอม (Agreeableness) หมายถึง การเป็นผูไ้วว้างใจผูอ่ื้น (Trust) ความตรงไปตรงมา  

(Straight Forwardness) ความรู้สึกเอ้ือเฟ้ือ (Altruism) การยอมตาม ผูอ่ื้น(Compliance) ความสุภาพ (Modesty) และ 

ความมีจิตใจอ่อนโยน(Tender – Mindedness)  

     5).บุคลิกภาพแบบมีจิตสาํนึก (Conscientiousness) หมายถึง การมีความสามารถ (Competence) ความเป็นระเบียบ  

(Order) การมีความรับผิดชอบในหนา้ท่ี (Detifulness) ความ ตอ้งการสัมฤทธ์ิผล (Achievement Striving) ความมี 

วินยัต่อตนเอง (Self–Discipline) และแนวคิดท่ีใชป้ฏิบติังาน (Deliberation)       

     การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ บริโภค ศิ ริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) การวิเคราะห์พฤติกรรมด้านการบริโภค         

(Analyzing Consumer Behavior) หมายถึงการศึกษาหรือวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือและการใช้สินค้าของ

ผูบ้ริโภค เพ่ือทาํใหท้ราบถึงลกัษณะความตอ้งการรวมถึงพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค ผลการวิเคราะห์ 

ท่ีไดจ้ะช่วยทาํใหน้กัการตลาดสามารถกาํหนดกลยุทธ์การตลาด (Marketing Mix) เพ่ือสามารถท่ีจะ ตอบสนองความ
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พึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 18 คาํถามท่ีใชใ้นการวิเคราะห์พฤติกรรมดา้นการบริโภคเพ่ือ

คน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ 6Ws และ 1Hs เพ่ือวิเคราะห์หาคาํตอบ 7 ดา้น หรือ 7Os โดยมีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 

     1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who) เพ่ือทาํให้ทราบถึงลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) เพ่ือ ทาํให้ทราบถึง

ลกัษณะของกลุ่มเป้าหมายทางดา้นประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา และพฤติกรรม ศาสตร์ กลยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพ่ือท่ีจะตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายได ้         

     2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer buy?) เพ่ือทาํใหท้ราบถึงส่ิงท่ี ผูบ้ริโภค ตอ้งการซ้ือ (Objects) และ

ตอ้งการจากผลิตภณัฑก์็คือตอ้งการคุณสมบติัหรือองค์ประกอบของ ผลิตภณัฑ ์  (Product Component) และความ  

แตกต่างท่ีเหนือกว่าคู่แข่ง (Competitive Differentiation)  รวมถึงกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product Strategies)   

ประกอบดว้ย 1.ผลิตภณัฑห์ลกั  2.รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์ ไดแ้ก่การบรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้ รูปแบบ บริการ คุณภาพ   

ลกัษณะ นวตักรรม 3.ผลิตภณัฑค์วบ 4.ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั 5.ศกัยภาพผลิตภณัฑ ์ความแตกต่าง ทางการแข่งขนั   

(Competitive  Differentiation) ประกอบดว้ย ความแตกต่างดา้นผลิตภณัฑ ์บริการ พนกังานและภาพลกัษณ์     

     3. ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy?) เพ่ือทาํใหท้ราบถึง วตัถุประสงคใ์น การซ้ือ (Objectives) 

ซ้ือสินคา้เพ่ือสนองความตอ้งการของเขาดา้นร่างกายและดา้นจิตวิทยา ซ่ึงจะตอ้ง ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ 

พฤติกรรมการซ้ือ คือ 1.ปัจจยัภายในหรือปัจจยัทางจิตวิทยา 2. ปัจจยัทางสงัคมและวฒันธรรม 3. ปัจจยัเฉพาะบุคคล

กลยุทธ์ท่ีใชม้ากคือ 3.1 กลยุทธ์ดา้น ผลิตภณัฑ ์(Product Strategies)  3.2 กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion 

Strategies)  ประกอบดว้ยกลยุทธ์การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การให้ข่าวสาร  

ประชาสมัพนัธ์  4.กลยทุธ์ดา้นราคา (Price Strategies)   

     4. กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย (Distribution Channel Strategies) ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ   

(Who participates in the buying?) เพ่ือทําให้ทราบถึงบทบาทของกลุ่มต่างๆ (Organizations) มีอิทธิพลต่อการ 

ตัดสินใจ ซ่ึงประกอบด้วย 1. ผูริ้เ ร่ิม 2.ผูมี้อิทธิพล 3. ผูต้ ัดสินใจซ้ือ 4. ผูซ้ื้อ 5. ผูใ้ช้กลยุทธ์ท่ีนิยมใช้มากคือ                 

การโฆษณา หรือ กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด (Advertising and Promotion Strategies) โดยใชก้ลุ่มอิทธิพล  

     5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?) เพ่ือทาํให้ทราบถึง โอกาสในการซ้ือ (Occasions) เช่น 

ช่วงเวลาไหน หรือ ช่วงฤดูไหนของปี ช่วงวนัไหนของเดือน โอกาส พิเศษ หรือ เทศกาลและวนัสาํคญัต่างๆกลยทุธ์ 

ท่ีนิยมใชม้ากคือกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion - Strategies) เช่น ทาํการส่งเสริมการตลาดเม่ือใดจึงจะ 

สอดคลอ้งกบัโอกาสในการซ้ือ   

     6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the consumer buy?) เพ่ือทาํให้ทราบถึง ช่องทางหรือ สถานท่ี (Outlets) ท่ี 

ผูบ้ริโภคไปทาํการซ้ือ เช่น ห้างสรรพสินคา้ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายของชาํ ตลาดนดั หรือซ้ือผ่านทางเครือข่าย

สังคมออนไลน์ ฯลฯ กลยุทธ์ช่องทางการจัดจาํหน่าย (Distribution Channel Strategies) บริษทันําสินค้าสู่ตลาด

เป้าหมายโดยทาํการพิจารณาวา่จะผา่น คนกลางไดอ้ยา่งไรจึงจะ เหมาะสมท่ีสุด    

     7.  ผู ้บริโภคซ้ืออย่างไร (How does the consumer buy?) เพ่ือให้ทราบถึง กระบวนการในการตัดสินใจซ้ือ 

(Operations) ซ่ึงประกอบดว้ย 1.การรับรู้ถึงปัญหา 2.การคน้ควา้หาขอ้มูล 3. การประเมินผลทางการเลือก 4.การ

ตดัสินใจซ้ือ 5.ความรู้สึกหลงัการซ้ือกลยทุธ์ท่ีนิยมใชห้มายถึง  กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategies) 

ประกอบดว้ยการโฆษณาการขายโดยใช้พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การให้ข่าว และการประชาสัมพนัธ์ 
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การตลาดทางตรง เช่น พนกังานขายจะกาํหนดวตัถุประสงค์ในการขายเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ในการ

ตดัสินใจซ้ือ (ภทัรดนยั พิริยะธนภทัร, 2558)    

     เจเนอเรช่ันแซด  หรือ Gen Z  คือ  กลุ่มคนท่ีเกิดระหว่างปี พ.ศ.2537-2554 อายุ 1-16 ป(ปี พ.ศ. 2553)ในปี พ.ศ. 

2553 คาดว่ามีประชากรไทยอยู่ในกลุ่มอายุ Gen Z ประมาณ 16.5 ลา้นคน คิดเป็นประมาณ 25% ของประชากร 

ทั้งหมด (National Master,2553) Gen Z เป็นประชากรกลุ่มอายุนอ้ยท่ีสุดในปัจจุบนัในเจเนอเรชัน่น้ีจะเป็นช่วงท่ีมี

ประชากรเกิดใหม่นอ้ยลงเน่ืองจากอตัราเจริญพนัธ์ุ (Fertility Rate) หรือจาํนวนทารกแรกเกิดโดยเฉล่ียต่อหญิงหน่ึง 

คนตลอดชีวิตลดลงจากอดีต ซ่ึงปัจจุบนัสภาวการณ์ดงักล่าวเกิดข้ึนในหลายประเทศทัว่โลกรวมทั้งประเทศไทย  

 

 ตวัแปรต้นที่จะศึกษา (ข้อมูลเชิงปริมาณ)                                ตวัแปรตามที่จะศึกษา 

                                                     (ข้อมูลเชิงปริมาณ) 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

รูปภาพที่ 1. กรอบแนวความคิดในการวิจยั  

 

วธีิการศึกษา 

     ประชากรสาํหรับการวิจยัคร้ังน้ีคือ วยัรุ่นกลุ่ม เจเนอเรชัน่ซี ในเขตกรุงเทพมหานคร   ช่วงอายุตั้งแต่ 14 – 23 ปี 

หรือ  เกิดหลงัปี 1995 เป็นตน้ไป ท่ีมีประสบการณ์การทานขนมทานเล่นประเภทสาหร่าย จึงทาํใหป้ระชากรท่ีเลือก

ทาํการวิจยัเร่ิมตน้ท่ีอาย ุ14 ปี แต่ไม่เกิน 23 ปี  โดยคนวยัรุ่นกลุ่ม เจเนอเรชัน่แซด เป็นยคุท่ีเติบโตมาพร้อมเทคโนโลยี

และพ่อแม่ทาํงานนอกบา้น และเม่ือ คน้ควา้หาขอ้มูลจะพบว่าสัดส่วนโครงสร้างประชากรกลุ่ม                 เจเนอ

เรชัน่ซี มีทั้งหมด 719,647 คน (www.stat.dopa, 2560 โดยงานวิจยัคร้ังน้ีคดัเลือกกลุ่มขนาดตวัอย่างท่ีเหมาะสม จาก

การคาํนวณหากลุ่มตวัอย่าง โดยใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane. 1970) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% จะได้

กลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 399 คน แต่เน่ืองจากขอ้จาํกดัทางดา้นเวลาในการรวบรวมขอ้มูล ผูวิ้จยัจึงดาํเนินการเก็บขอ้มูล

จาํนวน 200 คน โดยไดผ้า่นเง่ือนไขทางสถิติ Regression ตามสูตร *5 โดยท่ีจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งมีมากกวา่ 5 เท่าของ

จาํนวนคาํถามท่ีจะใชใ้นการถามเก่ียวกบัตวัแปรตน้ทั้งหมด จึงสามารถนาํมาเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาได ้

(Hair, Black, Babin and Anderson. 2008) 

 

องคป์ระกอบทัง้ 5 ลกัษณะของ

คุณลกัษณะบุคลกิภาพ 

1. บุคลกิภาพแบบแสดงออก 

2. บุคลกิภาพแบบมสีํานึก 

3. บุคลกิภาพแบบประนีประนอม 

4. บุคลกิภาพแบบเปิด

ประสบการณ์ 

5. บุคลกิภาพแบบหวัน่ไหว 

 

พฤตกิรรมการซือ้ของ

ผูบ้รโิภค (6w1H) 
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ตารางที ่1  ตารางจาํแนกเง่ือนไขทางสถิติ Regression 

เง่ือนไข ค่าตามเง่ือนไข 

1) จาํนวนคาํถามเกี่ยวกบัตวัแปรตน้ 26 ขอ้ 

2) จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง > 50 

3) จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งขัน้ตํ่าทีต่อ้งใชใ้นการวเิคราะห ์ 26 X 5 = 130 คน 

 

     การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูวิ้จยัเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ทั้งหมด 200 ชุด ซ่ึงมีการช้ีแจง้เพ่ือทาํความ

เขา้ใจเก่ียวกบัแบบสอบถามก่อนการเก็บขอ้มูลจริง และเน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างในงานวิจยัคร้ังน้ี คือกลุ่มวยัรุ่น           

เจเนอเรชัน่แซดในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ีเติบโตมาพร้อมกบัเทคโนโลยี และเคยมีประสบการณ์การทานขนม

ทานเล่นประเภทสาหร่าย จึงเกบ็ขอ้มูลไดต้ามสถานศึกษา หา้งสรรพสินคา้ และรถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้าใตดิ้นตาม

สถานีเช่ือมต่อขนาดใหญ่ท่ีใกลส้ถานศึกษา และหา้งสรรพสินคา้ ใชวิ้ธีการสุ่มแบบง่าย (Random Sample) โดยการ

จับฉลากเลือกเขตพ้ืนท่ีในแต่กลุ่มย่อย  ดังน้ี เขตดุสิต (มหาลัยราชภัฎสวนดุสิต)  เขตราชเทวี (ประตูนํ้ า)                   

เขตห้วยขวาง เซ็นทรัลพระราม 9  เขตสวนหลวง  ตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์ เขตสาทร สวนสาธารณะลุมพีนี       

เขตจตุจักร (เซ็นทรัลลาดพร้าว) เขตบางกะปิ (เดอะมอลล์บางกระปิ) เขตตล่ิงชัน ห้างเซ็นทรัลป่ินเกล้า                     

เขตภาษีทุ่งครุ  ม.พระจอมเกลา้ธนบุรี 

     การวิเคราะห์ขอ้มูล ในการทาํวิจยัคร้ังน้ี ไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใชก้ารวิจยั 2 ประเภท คือ 

การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลทีละตวัแปรโดยหาจาํนวน และร้อยละ 

ในการนาํเสนอขอ้มูลพ้ืนฐานซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.ตวัแปรดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ เป็นขอ้มูลเชิงลกัษณะ (CAT) ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานะ

การศึกษา โดยทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบจาํนวน และร้อยละ และใชม้าตรการวดัขอ้มูลแบบนามบญัญติั (Nominal) 

และแบบมาตราเรียงอนัดบั (Ordinal Scale) 

2.ตวัแปรดา้น คุณลกัษณะบุคลิกภาพ ประกอบดว้ย 1.บุคลิกภาพแบบแสดงออก  2.บุคลิกภาพแบบมีมโนสํานึก        

3.บุคลิกภาพแบบประนีประนอม 4.บุคลิกภาพแบบเปิดประสบการณ์ 5.บุคลิกภาพแบบหวัน่ไหว เป็นขอ้มูลเชิง

ปริมาณ (CONT) โดยทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชม้าตรการวดัขอ้มูลแบบ

มาตรอนัตรภาค (Interval Scale) ในแบบของ Likert Scale  

3.ตวัแปรดา้น พฤติกรรมผูบ้ริโภค กระบวนการท่ีพวกเขาเหล่านั้นใชเ้ลือกสรร ส่ิงท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์บริการ เพ่ือ

สนองความตอ้งการต่างๆ ว่าเป็นพฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภค  ผูบ้ริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของตน

ไดเ้ป็นการศึกษาการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่ ทั้งเงิน เวลา และกาํลงั เพ่ือบริโภคสินคา้และ
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บริการต่าง ๆ อนัประกอบดว้ย ซ้ืออะไร ทาํไมจึงซ้ือ ซ้ือเม่ือไร อย่างไร ท่ีไหน และบ่อยแค่ไหนเป็นขอ้มูลเชิง   

ปริมาณ (CONT) โดยทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชม้าตรการวดัขอ้มูลแบบ    

มาตรอนัตรภาค (Interval Scale) ในแบบของ Likert Scale      

     การวิเคราะห์สถิติเชิงเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยดูความสัมพนัธ์กนัระหว่างตวั 

แปรตามกรอบแนวความคิด ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี ตวัแปรปัจจยัทางดา้นบุคลิกภาพท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

ขนมทานเล่นประเภทสาหร่ายของผูบ้ริโภคเจ็นเนอเรชัน่ซี  แสดงถึงขอ้มูลเชิงปริมาณ (CONT) ท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อ

กนั โดยใชเ้คร่ืองมือสถิติ แบบการวิเคราะห์ ถดถอยเชิงเส้น (Multiple Regression) อ่านค่าไดจ้ากการระบุตวัแปร 

ย่อยเชิงปริมาณท่ีจะใชเ้ป็นตวัแปรตน้และตวัแปรตาม ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อกนัและใชเ้คร่ืองมือสถิติการวิเคราะห์

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Correlation) 

ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบหลกั (The Five-Factor Model of Personality) ประกอบดว้ย     

1.บุคลกิภาพแบบแสดงออก จาํนวน 5 ขอ้   

2.บุคลกิภาพแบบมมีโนสาํนึก จาํนวน 5 ขอ้  

3.บุคลกิภาพแบบประนีประนอม จาํนวน 6 ขอ้  

4.บุคลกิภาพแบบเปิดประสบการณ์ จาํนวน 5 ขอ้   

5.บุคลกิภาพแบบหวัน่ไหว จาํนวน 5 ขอ้         

(Costa & McCrae, 1992) 

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  พฤติกรรมการซ้ือคาํถามท่ีใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมดา้นการบริโภคเพ่ือคน้หาลกัษณะ

พฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ 6Ws และ1Hs เพ่ือวิเคราะห์หาคาํตอบ 7 ดา้น หรือ 7Os โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

1. ใครเป็นผูซ้ื้อขนมขบเค้ียวประเภทสาหร่าย จาํนวน 3 ขอ้  

2. ท่านซ้ือรสชาติอะไรและแบรนดใ์ดในขนมขบเค้ียวประเภทสาหร่าย จาํนวน 3 ขอ้ 

3. ท่านซ้ือขนมขบเค้ียวประเภทสาหร่ายท่ีไหน จาํนวน 3 ขอ้ 

4. ท่านซ้ือขนมขบเค้ียวประเภทสาหร่ายเม่ือใด จาํนวน 3 ขอ้ 

5. ท่านซ้ือขนมขบเค้ียวประเภทสาหร่ายบ่อยแค่ไหน จาํนวน 3 ขอ้ 

6. จาํนวน หรือ ปริมาณท่ีท่านซ้ือขนมขบเค้ียวประเภทสาหร่าย จาํนวน 3 ขอ้ 

 (ภทัรดนยั พิริยะธนภทัร, 2558) 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 1625



ผลการศึกษาและอภิปราย 

การศึกษาวิจยัเก่ียวกบัขอ้มูลทางประชากร สรุปผลไดด้งัน้ี 

     ผลการศึกษาลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม แสดงใหเ้ห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จาํนวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 65.5  และเป็นเพศชาย จาํนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 มีการศึกษาระดบัปริญญา

ตรี จาํนวน 137 คนคิดเป็นร้อยละ 68.5 รองลงมาคือ การศึกษาระดบัปวช/ปวส/อนุปริญญา จาํนวน 35 คน คิดเป็น

ร้อยละ 17.5 รองลงมาคือการศึกษาระดบัมธัยมปลายจาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 10 และการศึกษาระดบัมธัยมตน้

จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4 สถานนะการศึกษาอยูใ่นสถานศึกษาของเอกชน จาํนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 

รองลงมาคือสถานศึกษาของรัฐบาล จาํนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5  ส่วนใหญ่ มีรายไดม้ากกว่า 20,000 บาท 

จาํนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5  รองลงมาคือ รายไดจ้าํนวน 15,000 บาท จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 18  รายได้

จาํนวน 20,000 บาท จาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 16 รายไดจ้าํนวน 9,000 บาท จาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 12 ยงั

ไม่มีรายไดแ้ละอ่ืนๆโปรดระบุ  จาํนวนละ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4 ตามลาํดบั และรายไดจ้าํนวน 6,000 บาท จาํนวน 7 

คน คิดเป็นร้อยละ 3.5  

การศึกษาวิจยัเก่ียวกบัตวัแปรตน้ส่งผลต่อตวัแปรตาม สรุปผลตามตารางไดด้งัน้ี 

ตารางที ่2 ตาราง Coefficients (การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์โดยใช ้Multiple Regression Analysis)   

Coefficients 

 Model    

 Unstandardized     

Coefficients     

Standardized   

Coefficients    T  Sig.    

B     Std. Error     Beta     

1       

(Constant)      -0.591   0.188        -3.139 0.002     

บุคลิกภาพแบบแสดงออก      -0.066    0.039   -0.058    -1.673 0.096    

บุคลิกภาพแบบมีมโนสาํนึก     0.137    0.057    0.107   2.410 0.017   

บุคลิกภาพแบบประนีประนอม      0.045  0.038   0.034    1.181 0.239    

บุคลิกภาพแบบเปิดประสบการณ์      -0.088   0.063    -0.074     -1.405 0.162    

บุคลิกภาพแบบหวัน่ไหว       1.111       0.045     0.935     24.718 0.000     

a. Dependent Variable: พฤติกรรมการซ้ือ ดา้นใครเป็นผูซ้ื้อ     
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ตารางที ่3 ตาราง (การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์โดยใช ้Multiple Regression Analysis)   

Coefficients    

 Model    

 Unstandardized     

Coefficients     

Standardized   

Coefficients    T  Sig.    

B     Std.Error     Beta     

2      

(Constant)      0.276 0.238        1.162 0.246     

บุคลิกภาพแบบแสดงออก      0.211   0.050  0.213   4.242 0.000    

บุคลิกภาพแบบมีมโนสาํนึก     -0.003    0.072    -0.002   -0.038 0.970   

บุคลิกภาพแบบประนีประนอม      0.011  0.048  0.010    0.228 0.820   

บุคลิกภาพแบบเปิดประสบการณ์      0.072   0.079   0.069     0.906 0.366   

บุคลิกภาพแบบหวัน่ไหว       0.672       0.057     0.648    11.840 0.000     

a. Dependent Variable: พฤติกรรมการซ้ือดา้น ซ้ือรสชาติอะไรและแบรนดใ์ด 

ตารางที ่4  ตาราง (การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์โดยใช ้Multiple Regression Analysis)   

Coefficients 

 Model    

 Unstandardized     

Coefficients     

Standardized   

Coefficients    T  Sig.    

B     Std.Error     Beta     

3 

(Constant)      1.429 0.298  4.796 0.000 

บุคลิกภาพแบบแสดงออก      0.288 0.062 0.314 4.633 0.000 

บุคลิกภาพแบบมีมโนสาํนึก     -0.133 0.090 -0.129 -1.484 0.139 

บุคลิกภาพแบบประนีประนอม      0.030 0.060 0.029 0.505 0.614 

บุคลิกภาพแบบเปิดประสบการณ์      0.109 0.099 0.112 1.092 0.276 

บุคลิกภาพแบบหวัน่ไหว      0.381 0.071 0.397 5.362 0.000     

a. Dependent Variable: พฤติกรรมการซ้ือดา้นซ้ือท่ีไหน 
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ตารางที ่5  ตาราง (การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์โดยใช ้Multiple Regression Analysis)   

Coefficients    

 Model     

 Unstandardized      

Coefficients      

Standardized    

Coefficients     T   Sig.     

B      Std.Error      Beta     

4      

(Constant)       3.029  0.547  5.542 0.000 

บุคลิกภาพแบบแสดงออก       -0.259 0.114 -0.045 -0.516 0.607 

บุคลิกภาพแบบมีมโนสาํนึก      0.332 0.165 0.222 2.012 0.046 

บุคลิกภาพแบบประนีประนอม       -0.073 0.110 -0.048 -0.669 0.504 

บุคลิกภาพแบบเปิดประสบการณ์       -0.218 0.182 -0.157 -1.196 0.233 

บุคลิกภาพแบบหวัน่ไหว       0.146 0.130 0.105 1.117 0.265   

a. Dependent Variable: พฤติกรรมการซ้ือดา้นซ้ือเม่ือใด 

ตารางที ่6 ตาราง (การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์โดยใช ้Multiple Regression Analysis)   

Coefficients 

 Model    

 Unstandardized     

Coefficients     

Standardized   

Coefficients    T  Sig.    

B     Std.Error     Beta     

5     

(Constant)      2.489 0.572  4.352 0.000 

บุคลิกภาพแบบแสดงออก      0.036 0.119 0.026 0.298 0.766 

บุคลิกภาพแบบมีมโนสาํนึก     0.489 0.172 0.311 2.834 0.005 

บุคลิกภาพแบบประนีประนอม      0.033 0.115 0.021 0.290 0.772 

บุคลิกภาพแบบเปิดประสบการณ์      -0.422 0.191 -0.287 -2.211 0.028 

บุคลิกภาพแบบหวัน่ไหว      0.040 0.136 0.027 0.290 0.772  

a. Dependent Variable: พฤติกรรมการซ้ือดา้นซ้ือบ่อยแค่ไหน 
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ตารางที ่7 ตาราง (การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์โดยใช ้Multiple Regression Analysis)   

Coefficients    

 Model    

 Unstandardized     

Coefficients     

Standardized   

Coefficients     T  Sig.    

B     Std.Error     Beta     

6    

(Constant)      2.362 0.587  4.022 0.000 

บุคลิกภาพแบบแสดงออก      -0.013 0.123 -0.009 -0.105 0.916 

บุคลิกภาพแบบมีมโนสาํนึก     0.402 0.177 0.251 2.271 0.024 

บุคลิกภาพแบบประนีประนอม      -0.043 0.118 -0.026 -0.364 0.717 

บุคลิกภาพแบบเปิดประสบการณ์      -0.276 0.196 -0.184 -1.407 0.161 

บุคลิกภาพแบบหวัน่ไหว      0.095 0.140 0.064 0.681 0.497  

a. Dependent Variable: พฤติกรรมการซ้ือดา้นจาํนวน หรือ ปริมาณ 

สรุปผลการศึกษา   

จากผลการศึกษาปัจจยัทางดา้นบุคลิกภาพท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือขนม ทานเล่นประเภทสาหร่ายของ

ผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่ซี ในเขตกรุงเทพมหานคร มีดงัน้ี 

1.บุคลิกภาพแบบแสดงออก มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือ ดา้นซ้ือรสชาติอะไรและแบรนด์ใดในขนมขบ

เค้ียวประเภทสาหร่าย และ ดา้นซ้ือขนมขบเค้ียวประเภทสาหร่ายท่ีไหน อย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.01 แปลไดว้่า 

ระดบัความคิดเห็นของปัจจยับุคลิกภาพแบบแสดงออกท่ีเพ่ิมมากข้ึนมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเพ่ิมมากข้ึนดว้ย  

2.บุคลิกภาพแบบมโนสาํนึก  มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือ ดา้นใครเป็นผูซ้ื้อขนมขบเค้ียวประเภทสาหร่าย  

ดา้นซ้ือเม่ือใด ดา้นซ้ือบ่อยแค่ไหน และดา้นจาํนวนหรือปริมาณการซ้ือ อย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.01 แปลไดว้่า  

ระดบัความคิดเห็นของปัจจยับุคลิกภาพแบบมโนสาํนึก  ท่ีเพ่ิมมากข้ึนมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเพ่ิมมากข้ึนดว้ย   

3.บุคลิกภาพแบบประนีประนอม ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือในทุกดา้น คือ ดา้นใครเป็นผูซ้ื้อ ดา้นซ้ือรสชาติ 

อะไร ดา้นซ้ือท่ีไหน ดา้นซ้ือเม่ือใด ดา้นซ้ือบ่อยแค่ไหน และดา้นจาํนวนและปริมาณการซ้ือ แปลไดว้่า ระดบัความ 

คิดเห็นของบุคลิกภาพแบบประนีประนอมท่ีเพ่ิมมากข้ึนไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเพ่ิมมากข้ึนดว้ย   

4.บุคลิกภาพแบบเปิดประสบการณ์ มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือ ดา้นซ้ือบ่อยแค่ อย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั 

0.01 แปลไดว้่า ระดบัความคิดเห็นของปัจจยับุคลิกภาพแบบเปิดประสบการณ์ ท่ีเพ่ิมมากข้ึนมีผลต่อพฤติกรรมการ 

ซ้ือเพ่ิมมากข้ึนดว้ย  

5.บุคลิกภาพแบบหวัน่ไหว มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือ ในดา้นใครเป็นผูซ้ื้อ ดา้นซ้ือรสชาติและแบรนด ์

อะไร และ ดา้นซ้ือท่ีไหน ในทางสถิติท่ีระดบันยัสําคญัท่ี 0.01 แปลไดว้่า ระดบัความคิดเห็นของบุคลิกภาพแบบ 

หวัน่ไหวท่ีเพ่ิมมากข้ึนมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเพ่ิมมากข้ึนดว้ย  

 จากผลการวิจยั พบว่า ปัจจยับุคลิกภาพท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการทานขนมขบเค้ียวประเภทสาหร่าย มากท่ีสุด คือ  

บุคลิกภาพแบบหวัน่ไหว รองลงมาคือ บุคลิกภาพแบบมีมโนสาํนึก บุคลิกภาพแบบแสดงออก และ บุคลิกภาพแบบ 

เปิดประสบการณ์ ยกเวน้ บุคลิกภาพแบบประนีประนอมท่ีไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ 
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ผลสรุปตามวตัถุประสงค์ ได้ผลสรุปดังนี ้ 

ผลการศึกษาปัจจยัทางดา้นบุคลิกภาพ แบ่งออกเป็น 5 ดา้น  

1.ดา้นบุคลิกภาพแบบแสดงออก  ประชากรท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ ส่วนใหญ่แลว้ตนเองเป็นคนอารมณ์ดี 

แต่ในทางกลบักนัพบวา่ ประชากรไม่รู้สึกวา่เป็นเร่ืองท่ีง่ายมากเท่าไรนกัท่ีจะแนะนาํตวักบัผูอ่ื้นใหรู้้จกั  

ตารางที ่8 ตารางแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตวัแปรตน้ทางดา้นบุคลิกภาพแบบแสดงออก 

บุคลิกภาพแบบแสดงออก  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

ท่านชอบพบปะสงัสรรคก์บัเพ่ือนๆ 3.91 0.830 

ท่านเป็นคนอารมณ์ดี 4.04 0.870 

ท่านมีความกลา้แสดงออก 4.02 0.888 

ท่านชอบพูดคุยกบัเพ่ือนๆ  3.67 0.925 

ท่านรู้สึกวา่เป็นเร่ืองยากท่ีจะแนะนาํตวักบัผูอ่ื้นใหรู้้จกั 3.62 0.975 

หมายเหตุ :  คาํถามในหมวดน้ีมีค่าความน่าเช่ือถือ (Cronbach's Alpha) เท่ากบั 0.889 และ คาํถามในหมวดน้ีมีค่า  

Item-Total Correlation นอ้ยท่ีสุดมีค่าดงักล่าวเท่ากบั 0.620  

2.ดา้นบุคลิกภาพแบบมีมโนสาํนึก ประชากรท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ ส่วนใหญ่แลว้ตนเองเป็นบุคคลท่ี 

น่าเช่ือถือ แต่ในทางกลบักนัพบวา่ ตนเองกย็งัไม่แน่ใจมากนกัวา่เป็นบุคคลท่ีเพ่ือนไวว้างใจได ้  

ตารางที ่9 ตารางแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตวัแปรตน้ทางดา้นบุคลิกภาพแบบมีมโนสาํนึก 

บุคลิกภาพแบบมีมโนสาํนึก ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ท่านเป็นบุคคลท่ีน่าเช่ือถือ 3.41 0.998 

ท่านเป็นบุคคลท่ีเพ่ือนไวว้างใจได ้ 3.01 1.180 

ท่านเป็นคนซ่ือสตัยต่์อตนเองและผูอ่ื้น 3.08 1.044 

ท่านเป็นคนรอบคอบ 3.08 1.173 

ท่านเป็นคนตรงต่อเวลา 3.02 1.075 

หมายเหตุ : คาํถามในหมวดน้ีมีค่าความน่าเช่ือถือ (Cronbach's Alpha) เท่ากบั  0.998 และ คาํถามในหมวดน้ีมีค่า 

Item-Total Correlation นอ้ยท่ีสุดมีค่าดงักล่าวเท่ากบั 1.180 

3.ดา้นบุคลิกภาพแบบประนีประนอม ประชากรท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ ส่วนใหญ่แลว้ตนเองนั้นยอมรับ

ฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น แต่ในทางกลบักนัพบวา่ ตนเองเป็นคนท่ีคิดพิจารณาถึงผลของการกระทาํก่อนลงมือทาํ

ใดๆแต่ยงัไม่มากเท่าท่ีควรจะเป็น 
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ตารางที ่10 ตารางแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตวัแปรตน้ทางดา้นบุคลิกภาพแบบประนีประนอม 

บุคลิกภาพแบบประนีประนอม  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

กลุ่มเพ่ือนๆของท่านมีความสามคัคีกนั 3.91 0.830 

ท่านยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 4.04 0.870 

เม่ือท่านไม่ชอบส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่านจะไม่ทาํ  4.01 0885 

ท่านเช่ือวา่คนเราจะมีความหวงัดีใหแ้ก่กนัและกนั 3.67 0.925 

ท่านชอบแบ่งปันส่ิงดีๆในแก่ผูอ่ื้นอยูเ่สมอ 3.62 0.975 

ท่านเป็นคนคิดพิจารณาถึงผลของการกระทาํก่อนลงมือทาํเสมอ  3.01 1.180 

หมายเหตุ : คาํถามในหมวดน้ีมีค่าความน่าเช่ือถือ (Cronbach's Alpha) เท่ากบั 0.870 และ คาํถามในหมวดน้ีมีค่า 

Item-Total Correlation นอ้ยท่ีสุดมีค่าดงักล่าวเท่ากบั 1.180 

4.ดา้นบุคลิกภาพแบบเปิดประสบการณ์ ประชากรท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ ตนเองนั้นชอบคิดแกไ้ขปัญหา

ท่ีเกิดข้ึน แต่ในทางกลบักนัพบวา่ ตนเองนั้นไม่ถึงขนาดท่ีจะไม่ชอบลองทานอาหารท่ีไม่เคยทานมาก่อน แต่อาจจะมี

ความกลวัต่อรสชาติอาหารนั้นๆบา้งในบางสถานการณ์ 

ตารางที ่11 ตารางแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตวัแปรตน้ทางดา้นบุคลิกภาพแบบเปิดประสบการณ์ 

บุคลิกภาพแบบเปิดประสบการณ์ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ท่านชอบทาํกิจกรรมอะไรใหม่ๆท่ีไม่เคยทาํมาก่อน 3.38 1.123 

ท่านชอบลองทานอาหารท่ีไม่เคยทานมาก่อน 3.08 1.173 

ท่านเป็นคนเปิดกวา้งต่อส่ิงใหม่ๆอยูเ่สมอ  3.25 1.142 

ท่านเป็นคนชอบใชเ้ทคโนโลยีใหม่ๆเพ่ือหาขอ้มูลท่ีตอ้งการ  3.39 0.991 

ท่านชอบคิดแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน  3.74 0.958 

หมายเหตุ : คําถามในหมวดน้ีมคี่าความน่าเชื่อถอื (Cronbach's Alpha) เท่ากบั  0.958 และ คําถามใน

หมวดน้ีมคี่า Item-Total Correlation น้อยทีสุ่ดมคี่าดงักล่าวเท่ากบั 1.173 

5.ดา้นบุคลิกภาพแบบหวัน่ไหว ประชากรท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ ตนเองนั้นเป็นคนคิดมากในทุกๆเร่ือง  

แต่ในทางกลบักนัพบวา่ ตนเองนั้นจะสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองไดโ้ดยไม่อารมณ์เสียเม่ือถูกคนยัว่โมโห 

ตารางที ่12 ตารางแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตวัแปรตน้ทางดา้นบุคลิกภาพแบบหวัน่ไหว   

บุคลิกภาพแบบหวัน่ไหว   ค่าเฉล่ีย   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

ท่านมกัจะคิดถึงตวัเองก่อนเสมอ    3.52   0.946   

ท่านจะอารมณ์เสียเม่ือถูกคนยัว่โมโห   
3.19   1.049   
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ท่านมกัจะทาํตามความคิดของตวัเองเป็นใหญ่   
3.43    1.123   

ท่านเป็นคนคิดมากในทุกๆเร่ือง   
3.80   0.937   

เม่ือท่านอารมณ์เสียก็จะแสดงออกมาทนัที   
3.73   0.826   

หมายเหตุ  : คาํถามในหมวดน้ีมีค่าความน่าเช่ือถือ (Cronbach's Alpha) เท่ากบั  0.937 และ คาํถามในหมวดน้ีมีค่า 

Item-Total Correlation นอ้ยท่ีสุดมีค่าดงักล่าวเท่ากบั 1.049 

ผลการศึกษาดา้นพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ ์แบ่งออกเป็น 6 ดา้น  

1.พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ ์ดา้นใครเป็นผูซ้ื้อขนมขบเค้ียวประเภทสาหร่าย ประชากรท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีความ

คิดเห็นวา่ กลุ่มวยัเจน็เนอเรชัน่ซีจะเป็นผูซ้ื้อขนมขบเค้ียวประเภทสาหร่ายรับประทานเองอยูเ่สมอ แต่ในทางกลบักนั

พบวา่ วยัเจน็เนอเรชัน่ซีนั้น ไม่ไดท่ี้จะไม่ชอบซ้ือขนมขบเค้ียวประเภทสาหร่ายไปฝากเพ่ือนๆของเขา  

ตารางที ่ 13 ตารางแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตวัแปรตามทางพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑด์า้นใคร

เป็นผูซ้ื้อขนมขบเค้ียวประเภทสาหร่าย 

ใครเป็นผูซ้ื้อขนมขบเค้ียวประเภท

สาหร่าย 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ท่านมกัจะเป็นผูซ้ื้อขนมขบเค้ียวประเภท

สาหร่ายรับประทานเองอยูเ่สมอ  
3.54 0.918 

ท่านมกัจะชอบซ้ือขนมขบเค้ียวประเภท

สาหร่ายไปฝากเพ่ือนๆของท่านอยูเ่สมอ 
3.17 1.046 

ท่านมกัจะชอบซ้ือขนมขบเค้ียวประเภท

สาหร่ายไปแจกเดก็ๆท่ีท่านรู้จกัอยูเ่สมอ   
3.42 1.170 

หมายเหตุ : คําถามในหมวดน้ีมคี่าความน่าเชื่อถอื (Cronbach's Alpha) เท่ากบั  0.918 และ คําถามใน

หมวดน้ีมคี่า Item-Total Correlation น้อยทีสุ่ดมคี่าดงักล่าวเท่ากบั 1.046 

2.พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ ์ดา้นซ้ือรสชาติอะไรและแบรนด์ใดในขนมขบเค้ียวประเภทสาหร่าย ประชากรท่ี

ศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ กลุ่มวยัเจน็เนอเรชัน่ซีซ้ือขนมขบเค้ียวประเภทสาหร่ายรสชาติออริจินลัหรือสไปซ่ี

อยูเ่สมอ แต่ในทางกลบักนัพบวา่ วยัเจน็เนอเรชัน่ซีนั้น ยงัคงซ้ือขนมขบเค้ียวประเภทสาหร่ายยี่หอ้มาชิตะเป็นประจาํ  

ตารางที ่ 14 ตารางแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตวัแปรตามทางพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑด์า้นท่าน

ซ้ือรสชาติอะไรและแบรนดใ์ดในขนมขบเค้ียวประเภทสาหร่าย 
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ท่านซ้ือรสชาติอะไรและแบรนดใ์ดใน

ขนมขบเค้ียวประเภทสาหร่าย 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ท่านซ้ือขนมขบเค้ียวประเภทสาหร่าย

รสชาติออริจินลัหรือสไปซ่ีอยูเ่สมอ 
3.81 0.981 

ท่านซ้ือขนมขบเค้ียวประเภทสาหร่าย

ยี่หอ้เถา้แก่นอ้ยอยูเ่ป็นประจาํ 
3.74 0.852 

ท่านซ้ือขนมขบเค้ียวประเภทสาหร่าย

ยี่หอ้มาชิตะอยูเ่ป็นประจาํ 
3.66 0.883 

หมายเหตุ : คาํถามในหมวดน้ีมีค่าความน่าเช่ือถือ (Cronbach's Alpha) เท่ากบั  0.981 และ คาํถามในหมวดน้ีมีค่า 

Item-Total Correlation นอ้ยท่ีสุดมีค่าดงักล่าวเท่ากบั 0.883 

3.พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ ดา้นซ้ือขนมขบเค้ียวประเภทสาหร่ายท่ีไหน ประชากรท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีความ

คิดเห็นว่า กลุ่มวยัเจ็นเนอเรชัน่ซี มกัท่ีจะซ้ือขนมขบเค้ียวประเภทสาหร่ายท่ี 7-11 แต่ในทางกลบักนัพบว่า กลุ่ม

วยัเจน็เนอเรชัน่ซีไม่บ่อยคร้ังนกัท่ีจะซ้ือขนมขบเค้ียวประเภทสาหร่ายในช่องทางออนไลน ์ 

ตารางที ่ 15 ตารางแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตวัแปรตามทางพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑด์า้นท่าน

ซ้ือขนมขบเค้ียวประเภทสาหร่ายท่ีไหน  

ท่านซ้ือขนมขบเค้ียวประเภท

สาหร่ายท่ีไหน 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ท่านมกัจะซ้ือขนมขบเค้ียวประเภท

สาหร่ายท่ี 7-11 อยูเ่ป็นประจาํ 
4.19 0.841 

ท่านมกัจะซ้ือขนมขบเค้ียวประเภท

สาหร่ายท่ี Supermarket ทัว่ไป 
4.07 0.883 

ท่านมกัจะซ้ือขนมขบเค้ียวประเภท

สาหร่ายในช่องทางออนไลน ์
3.58 0.823 

หมายเหตุ : คาํถามในหมวดน้ีมีค่าความน่าเช่ือถือ (Cronbach's Alpha) เท่ากบั  0.841 และ คาํถามในหมวดน้ีมีค่า 

Item-Total Correlation นอ้ยท่ีสุดมีค่าดงักล่าวเท่ากบั 0.823 

4.พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ ดา้นซ้ือขนมขบเค้ียวประเภทสาหร่ายเม่ือใด ประชากรท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีความ

คิดเห็นว่า กลุ่มวยัเจ็นเนอเรชัน่ซี มกัจะซ้ือขนมขบเค้ียวประเภทสาหร่ายเม่ือมีโปรโมชัน่ เช่น ลดราคา หรือ มีของ

แถม แต่ในทางกลบักนัพบว่า กลุ่มวยัเจ็นเนอเรชัน่ซีนั้นจะเลือกซ้ือขนมขบเค้ียวประเภทสาหร่ายมีรสชาติใหม่ๆท่ี

น่าสนใจมากกวา่ท่ีจะไม่ซ้ือ  
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ตารางที ่ 16 ตารางแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตวัแปรตามทางพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑด์า้นท่าน

ซ้ือขนมขบเค้ียวประเภทสาหร่ายเม่ือใด 

ท่านซ้ือขนมขบเค้ียวประเภท

สาหร่ายเม่ือใด  
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เม่ือท่านไปเท่ียวกบัเพ่ือนๆท่าน

มกัจะซ้ือขนมประเภทสาหร่ายเพ่ือ

รับประทานระหวา่งการเดินทาง 

3.37 1.052 

เม่ือขนมขบเค้ียวประเภทสาหร่ายมี

โปรโมชัน่ เช่น ลดราคา หรือ มีของ

แถม 

3.48 1.080 

เม่ือขนมขบเค้ียวประเภทสาหร่ายมี

รสชาติใหม่ๆท่ีน่าสนใจ 
3.19 1.217 

หมายเหตุ : คาํถามในหมวดน้ีมีค่าความน่าเช่ือถือ (Cronbach's Alpha) เท่ากบั  1.080 และ คาํถามใน หมวดน้ีมีค่า 

Item-Total Correlation นอ้ยท่ีสุดมีค่าดงักล่าวเท่ากบั 1.217 

5.พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ ์ดา้นการซ้ือขนมขบเค้ียวประเภทสาหร่ายบ่อยแค่ไหน ประชากรท่ีศึกษาส่วนใหญ่มี

ความคิดเห็นวา่ กลุ่มวยัเจน็เนอเรชัน่ซี มกัซ้ือขนมขบเค้ียวประเภท  สาหร่ายเดือนละ 1 คร้ัง แต่ในทางกลบักนัพบว่า 

วยัเจน็เนอเรชัน่ซีนั้น ยงัคงพบวา่มีการซ้ือขนมขบเค้ียวประเภท สาหร่ายทุกวนั  

ตารางที ่ 17 ตารางแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตวัแปรตามทางพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑด์า้นท่าน

ซ้ือขนมขบเค้ียวประเภทสาหร่ายบ่อยแค่ไหน 

ท่านซ้ือขนมขบเค้ียวประเภท

สาหร่ายบ่อยแค่ไหน 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ท่านซ้ือขนมขบเค้ียวประเภท

ประเภทสาหร่ายทุกวนั 
2.82 1.085 

ท่านซ้ือขนมขบเค้ียวประเภท

ประเภทสาหร่ายอาทิตยล์ะ 1 คร้ัง 
2.97 1.194 

ท่านซ้ือขนมขบเค้ียวประเภท

ประเภทสาหร่ายเดือนละ 1 คร้ัง 
3.19 1.217 

หมายเหตุ : คาํถามในหมวดน้ีมีค่าความน่าเช่ือถือ (Cronbach's Alpha) เท่ากบั  1.217 และ คาํถามในหมวดน้ีมีค่า 

Item-Total Correlation นอ้ยท่ีสุดมีค่าดงักล่าวเท่ากบั 1.085 
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6.พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ ์ดา้นจาํนวนหรือปริมาณ  ประชากรท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ กลุ่มวยัเจ็นเนอ

เรชัน่ซี มกัจะซ้ือขนมขบเค้ียวประเภทสาหร่ายจาํนวน 2 ซอง   ต่อการซ้ือ 1 คร้ัง แต่ในทางกลบักนั วยัเจน็เนอเรชัน่ซี

นั้น อาจจะไม่เลือกซ้ือขนมขบเค้ียวประเภทสาหร่ายจาํนวน 1 ลงั ต่อการซ้ือ 1 คร้ัง  

ตารางที ่ 18 ตารางแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตวัแปรตามทางพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑด์า้น 

จาํนวนหรือปริมาณท่ีท่านซ้ือขนมขบเค้ียวประเภทสาหร่าย 

จาํนวน หรือ ปริมาณท่ีท่านซ้ือ 

ขนมขบเค้ียวประเภทสาหร่าย 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ท่านมกัจะซ้ือขนมขบเค้ียวประเภท

สาหร่ายจาํนวน 2 ซอง ต่อการซ้ือ 1 

คร้ัง 

3.23 1.189 

ท่านมกัจะซ้ือขนมขบเค้ียวประเภท

สาหร่ายจาํนวน 1 แพค็ ต่อการซ้ือ 1 

คร้ัง   

2.82 1.382 

ท่านมกัจะซ้ือขนมขบเค้ียวประเภท

สาหร่ายจาํนวน 1 ลงั ต่อการซ้ือ 1 

คร้ัง 

2.40 1.275 

หมายเหตุ : คาํถามในหมวดน้ีมีค่าความน่าเช่ือถือ (Cronbach's Alpha) เท่ากบั  1.189 และ คาํถามในหมวดน้ีมีค่า 

Item-Total Correlation นอ้ยท่ีสุดมีค่าดงักล่าวเท่ากบั 1.275 

 ผลคน้หาสมการเส้นตรงท่ีสามารถประเมินนํ้ าหนักความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางดา้นบุคลิกภาพท่ีมี อิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือขนมทานเล่นประเภทสาหร่ายของผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่ซี ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยั

ทางดา้น บุคลิกภาพทั้ง 5 ดา้น มีผลต่อดา้นพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่ซี แค่ 4 ดา้น คือ บุคลิกภาพ

แบบหวัน่ไหว บุคลิกภาพแบบมีมโนสาํนึก บุคลิกภาพแบบแสดงออก และ บุคลิกภาพแบบเปิดประสบการณ์ ยกเวน้ 

บุคลิกภาพแบบประนีประนอม ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ นัน่หมายความว่า ผูท่ี้มีบุคลิกภาพ ทั้ง 4 ดา้นดงักล่าว 

จะมีพฤติกรรมการซ้ือ 6 W 1 H มากข้ึนไปในทิศทางเดียวกนัท่ีระดบันยัสาํคญัท่ีระดบั 0.01  

  

ข้อเสนอแนะ 

     จากผลการศึกษา เร่ืองปัจจยัทางดา้นบุคลิกภาพท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือขนมทานเล่นประเภทสาหร่าย

ของผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่ซี ในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา่ จากการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มผูบ้ริโภค

เจเนอเรชัน่ซี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของเอกชนและมีรายไดต่้อ
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เดือนมากกวา่ 20,000 บาท จะมีความมัน่ใจในตวัเองสูงและสามารถท่ีจะตดัสินใจอะไดไ้ดด้ว้ยตนเองเสมอ และเป็น

คนคิดมากในทุกๆเร่ือง จากการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยบุคลิกภาพท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือนั้น ผล

การศึกษาท่ีได ้บริษทัสามารถนาํไปใชป้ระกอบเพ่ือหาแรงจูงใจ ในการทาํการตลาดต่อไปได ้ดงันั้นผูศึ้กษาจึงนาํผล

จากขอ้คน้พบคร้ังน้ีมาเป็นขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี  

     สาํหรับการเลือกซ้ือขนมของกลุ่มผูบ้ริโภค Gen Z จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่ม Gen Z  ท่ีชอบพบปะเพ่ือนฝูงและ

ชอบการสังสรรคอ์ยู่ตลอดเวลา และยงั ชอบทาํกิจกรรมอะไรใหม่ๆท่ีไม่เคยทาํมาก่อน  รวมถึง เป็นบุคคลท่ีเพ่ือน

ไวว้างใจได ้และเป็นบุคคลท่ีคิดมากในทุกๆเร่ือง กลุ่ม Gen Z ประเภทน้ีมกัจะมีความชอบทดลองอะไรใหม่ๆและ 

แชร์ในกลุ่มเพ่ือนตนเองเสมอเพราะการท่ีเขาไดบ้อกขอ้มูลหรือการไดแ้นะนาํต่างๆแลว้คนรอบขา้งเช่ือถือจะเป็น

ความภูมิใจของเคา้ ซ่ึงผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการเจาะกลุ่มผูบ้ริโภค Gen Z สามารถนาํขอ้มูล ส่วนน้ีไปใชใ้นการส่ือสาร

หรือการทาํตลาด เช่น การรีวิวสินคา้ การบอกต่อ หรือการเป็นตน้แบบเพ่ือให้คนอ่ืนใช้ตาม  และ ควรเพ่ิมเติม

คุณประโยชน์ต่างๆในการตดัสินใจซ้ือขนมเขา้ไปในผลิตภณัฑด์ว้ยเพราะ กลุ่มตวัอย่างชาว Gen Z ตามผลวิจยัใน

หวัขอ้ตวัแปนตน้ท่ี 5 คือ บุคลิกภาพแบบหวัน่ไหว นั้นพบว่าเป็นบุคคลท่ีคิดมากในทุกๆเร่ือง เพราะฉะนั้นการท่ีจะ

ดึงดูดชาว Gen Z ไดน้ั้นตอ้งเก็บรายละเอียดต่างๆเพ่ือให้รู้สึกว่าเราใส่ใจผูบ้ริโภคในทุกๆดา้น เช่น การแจง้ว่า

ผลิตภณัฑมี์ประโยชน์อยา่งไรต่อร่างกาย หรือถา้ไดรั้บประทานแลว้จะมีวิตามินใดในผลิตภณัฑช่์วยบาํรุงส่วนใดใน

ร่างกายบา้ง เป็นตน้  

     ทั้งน้ีบริษทัควรมีการศึกษาส่ิงจูงใจหรือส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือสินคา้ของกลุ่ม ผูบ้ริโภค Gen Z 

เพ่ิมเติมเพ่ือนาํมาใชท้าํการตลาดแบบ Full time เพ่ือตอกย ํ้าขอ้มูลหรือตอกย ํ้าภาพลกัษณ์สินคา้ใหก้ลุ่มผูบ้ริโภค Gen 

Z จดจาํใหไ้ดม้ากท่ีสุด และตอ้งเป็นการทาํตลาดแบบเขา้ใจและแสดงออกถึงตวัตนของกลุ่มเป้าหมายใหม้ากท่ีสุด  
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ศึกษาทศันคตขิองผู้บริโภคด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีอทิธิพลต่อ                                   

ความตั้งใจซ้ือผลไม้อบแห้งตราดอยคาํ 

Study the attitude of consumers in influencing marketing offer on purchase 

intention dried fruit of Doi Kham 
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บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคดา้นส่วนประสมทางการตลาด (4Ps)  ท่ีมีอิทธิพล

ต่อความตั้งใจซ้ือผลไมอ้บแหง้ตราดอยคาํ เพ่ือใหผู้ป้ระกอบการหรือผูท่ี้สนใจในธุรกิจผลไมแ้ปรรูปนาํขอ้มูลไป

พฒันาหรือปรับปรุงกลยทุธ์การตลาดใหเ้หมาะสมและสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้งานวิจยั

น้ีไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยซ้ือผลิตภณัฑผ์ลไมอ้บแหง้ตราดอยคาํ จาํนวน 400 คน โดยใชวิ้ธีการ

สุ่มตวัอยา่งแบบง่ายจบัฉลากเลือกเขตในกรุงเทพมหานครและการกาํหนดโควตา้เพ่ือใหไ้ดจ้าํนวนตวัอยา่งท่ี

ตอ้งการจะเกบ็ขอ้มูลในแต่ละสถานท่ีใหมี้จาํนวนเท่าๆกนั โดยสาํรวจจากการตอบแบบสอบถามผา่นการ

ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณาและสถิติเชิงอนุมาน ซ่ึงจะโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 

ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.5 มีอายอุยูใ่นช่วง26-30 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 26.8 การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี 74.8 ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนหรือลูกจา้ง คิดเป็นร้อยละ 

52.3และมีรายไดเ้ฉล่ียอยู่ท่ี 40,001 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 30.5 ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง

การตลาด (4Ps) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือผลไมอ้บแหง้ตราดอยคาํ ซ่ึงจาํแนกออกตามระดบัการส่งผล ดงัน้ี               

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือผลไมอ้บแหง้ตราดอยคาํมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการส่งเสริม

การตลาด ดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นราคา ตามลาํดบั   

 

คาํสาํคญั : ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps), ความตั้งใจซ้ือผลไมอ้บแหง้ตราดอยคาํ 
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Abstract 

The purpose of this research is study the attitudes of consumers in marketing mix (4Ps) that influenced 

the intention to buy dried fruit under brands “DoiKham”. To allow operators or those interested in the fruit 

processing business to develop or improve marketing strategies to be appropriate and able to respond to the needs 

of consumers. This research collected data from a sample of 400 people who had bought “Doi Kham” for dried 

fruit products by using simple random sampling method to select the area in Bangkok and determining quota to 

get the number of samples in each location to the equal number, by surveying from questionnaires through data 

processing and data analysis by statistical program. The result found that most of participants are females for 57.5 

percent, age between 26 - 30 years old for 26.8 percent, Bachelor degree graduated for 74.8 percent, business 

employees for 52.3 percent and personnel’s income per month between more than 40,001 baths for 30.5. The 

result found that Marketing mix factors (4Ps) consisting of product, price, place distribution and promotion have 

significant influence on the intention of buying dried fruits in Doi Kham. Which are classified according to the 

level of delivery as follows :  place is the most influential to the intention to buy the dried fruit, followed by the 

promotion, product and price respectively.  

Keywords: marketing offer (4Ps), purchase intention dried fruit of Doi Kham 
 

1. บทนํา 

เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสาํหรับการปลูกพืชผกัและผลไม ้ซ่ึงผลไม้

นบัเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญัประเภทหน่ึงของประเทศไทย แต่ในปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีปริมาณความตอ้งการผลไมส้ด

นอ้ยลงส่งผลใหร้าคาผลไมต้กตํ่าลงและยงัพบปัญหาผลไมเ้น่าเสีย (สาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม, 2561) ดงันั้นเพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมมูลค่าใหก้บัผลไมแ้ละไม่เสียผลผลิตไปอยา่งสูญเปล่า จึงตอ้งมีการนาํ

ผลไมม้าแปรรูปเพ่ือยืดระยะเวลาในการบริโภค ซ่ึงวิธีการแปรรูปผลไมท่ี้ไดรั้บความนิยมคือการนาํมาทาํเป็นผลไม้

อบแหง้ เน่ืองจากมีวิธีการทาํท่ี ไม่ซบัซอ้นทาํไดง่้าย และใหคุ้ณประโยชนก์บัร่างกาย อีกทั้งยงัสามารถช่วยเพ่ิม

มูลค่าใหก้บัผลไมแ้ละช่วยยกระดบัอุตสาหกรรมทางการเกษตรการเพาะปลูกผลไมใ้หดี้ข้ึนและช่วยใหเ้กษตรกร          

มีรายไดเ้พ่ิมมากข้ึน ผูวิ้จยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาตราสินคา้ดอยคาํ เน่ืองจากดอยคาํเป็นบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจใน

ตลาดผลไมแ้ปรรูปมาอยา่งยาวนานและมี การปรับเปล่ียนกลยุทธ์ใหม่ๆเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพทางการแข่งขนั ดงันั้น

ผูวิ้จยัจึงตอ้งการท่ีจะศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ของตราสินคา้ดอยคาํ ซ่ึงประกอบดว้ย 

ผลิตภณัฑ ์(Product)  ราคา (Price) ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion)               

เพ่ือใหท้ราบวา่ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ปัจจยัดา้นใดมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือผลไมอ้บแหง้ตรา
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ดอยคาํและนาํผลการวิจยัท่ีไดไ้ปใชใ้นการวางแผนกลยุทธ์การตลาดท่ีเหมาะสม เพ่ือใหต้อบสนองต่อความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคและสามารถสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัใหก้บับริษทัดอยดาํได ้

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 4Ps  หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุม

ได้ โดยผูป้ระกอบการหรือเจ้าธุรกิจใช้เพ่ือตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกคา้

เป้าหมาย ซ่ึง ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริม             

การขาย (Promotion)  (Kotler, 1997)  

1. ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีนาํเสนอต่อตลาดเพ่ือสร้างความสนใจ ความอยากได ้การใชห้รือการ

บริโภคท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการและทาํให้ลูกคา้เกิดความพอใจ ในสายตาของลูกคา้ผลิตภณัฑ์ตอ้งมี

ประโยชน์และมีคุณค่าจึงทาํให้ผลิตภณัฑ์สามารถขายได ้การกาํหนดกลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ควรคาํนึงถึงปัจจัย 

ดงัต่อไปน้ี 

1.1 ความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์(Product variety) เป็นการเพ่ิมทางลือกใหก้บัลูกคา้และเพ่ิมโอกาสใน

การหาส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการมากข้ึน  

1.2 คุณภาพของผลิตภณัฑ ์(Quality) เป็นความสามารถของผลิตภณัฑ์ในการทาํตามหนา้ท่ีรวมถึงความ

ทนทาน ความน่าเช่ือถือและความสะดวกในการใชง้าน  

1.3 การออกแบบ (Design) เป็นรูปแบบของผลิตภณัฑท่ี์ทาํใหลู้กคา้สะดุดตาและสามารถช่วยดึงดูดความ

สนใจสร้างความสวยงามใหเ้ป็นท่ีช่ืนชอบ ซ่ึงการออกแบบถือเป็นหวัใจของผลิตภณัฑ ์ 

1.4 ลกัษณะ (Feature) โดยผลิตภณัฑส่์วนใหญ่สามารถนาํเสนอคุณสมบติัเพ่ิมเติมท่ีมีความแตกต่างกนั 

การส่งมอบคุณสมบติัเป็นปัจจยัการขบัเคล่ือนหลกัในการตดัสินใจของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์โดยบริษทั

จะตอ้งคงความสมดุลของคุณสมบติัท่ีลูกคา้ตอ้งการกบัส่ิงท่ีพวกเขาจะจ่ายในระดบัคุณภาพท่ีกาํหนด  

1.5 ตราสินคา้ (Brand name) เป็นคาํ (Word) ตวัอกัษร (Letter) หรือตวัเลข (Number) ท่ีสามารถอ่านออก

เสียงได ้สําหรับเคร่ืองหมายตราผลิตภณัฑ ์(Brand Mark) เป็นส่วนหน่ึงของตราผลิตภณัฑท่ี์ปรากในรูปแบบของ

สญัลกัษณ์ สี หรือตวัอกัษรท่ีผูบ้ริโภคสามารถรับรู้ไดแ้ต่ไม่สามารถออกเสียงได ้ 

1.6 การบรรจุหีบห่อ (Packaging) เป็นการออกแบบและการผลิตภาชนะท่ีบรรจุหรือส่ิงท่ีห่อหุม้ผลิตภณัฑ ์ 

2. ราคา (Price) หมายถึง ส่ิงท่ีลูกคา้ยอมจ่ายเพ่ือให้ได้มาถึงส่ิงท่ีตอ้งการ ซ่ึงแสดงถึงมูลค่าในรูปแบบ

เงินตราหรือจาํนวนเงิน ผูป้ระกอบการตอ้งมีกลยุทธ์ในการตั้งราคาเพ่ือใหมู้ลค่าในตวัสินคา้ท่ีส่งมอบให้กบัลูกคา้

มากกว่าราคาของสินคา้ ดงันั้นการกาํหนดกลยุทธ์ดา้นราคาจะคาํนีงถึงการยอมรับจากลูกคา้ ทั้งในดา้นมูลค่าของ

สินคา้ ตน้ทุนของสินคา้ ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งและสภาวะการแข่งขนั 

3. การจดัจาํหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางในการขายสินคา้ ประกอบดว้ยสถาบันและ

กิจกรรม เพ่ือเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการจากองคก์รไปยงัตลาด ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ส่วน 
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3.1 ช่องทางการจาํหน่าย เป็นเสน้ทางท่ีสินคา้หรือกรรมสิทธ์ของสินคา้เปล่ียนมือไปยงัตลาด ในระบบช่อง

ทางการจดัจาํหน่ายประกอบดว้ยผูผ้ลิต คนกลาง ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชช่้องทางอุตสาหกรรม 

3.2 การกระจายสินค้า หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับเค่ือนยา้ยผลิตภัณฑ์จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค 

ประกอบดว้ย การขนส่ง การเกบ็รักษาการคลงัและการบริหารสินคา้คงเหลือ 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อส่ือสารขอ้มูลระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อเพ่ือสร้าง

ทศันคติและพฤติกรรมในการซ้ือสินคา้ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือแจง้ข่าวสาร เพ่ือจูงใจและเพ่ือเตือนความทรงจาํ

ใหก้บัผูบ้ริโภค เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส่งเสริมการตลาดท่ีสาํคญั มีดงัน้ี 

4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นการนําเสนอข่าวสารโดยใช้ส่ือในการนําเสนอองค์การ ผลิตภัณฑ์ 

บริการหรือความคิดท่ีตอ้งการจ่ายเป็นเงินใหก้บัทางรายการ 

4.2 การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) เป็นกิจกรรมการส่งเสริมการขายท่ีสามรถกระตุน้ความสนใจใน

การทดลองใชห้รือซ้ือสินคา้ 
 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วพฤตกิรรมผู้บริโภค 

 พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง กระบวนการการตดัสินใจและการกระทาํของบุคคล

ในการคน้หา การซ้ือ การใช ้ประเมินผลสินคา้ท่ีคาดวา่จะสนองความตอ้งการได ้(Kotler and Gary, 2008)  

 นกัการตลาดตอ้งศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรรมของผูบ้ริโภค เพ่ือเป็นการทาํความเขา้ใจผูบ้ริโภคใหม้ากยิ่งข้ึน 

โดยการวิเคราะห์พฤติกรรมตามหลกั 5 W 1H ดงัต่อไปน้ี  (คณาจารยภ์าควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ, 2555) 

-  Who หมายถึง ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย (Occupants) คือใคร      

- What หมายถึง ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ (Object) คืออะไร 

- Why หมายถึง วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ (Objective) ของผูบ้ริโภคมีอะไรบา้ง 

- Whom หมายถึง ใครบา้งมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ (Organization) ของผูบ้ริโภค 

- When หมายถึง โอกาสในการซ้ือ (Occasion) ของผูบ้ริโภคอยูใ่นช่วงใด 

- Where หมายถึง แหล่งท่ีผูบ้ริโภคซ้ือ (Outlets) สินคา้อยูท่ี่ใด  

- How หมายถึง ขั้นตอนในการซ้ือ (Operations) ของผูบ้ริโภคเป็นอยา่งไร  

การะบวนการตดัสินใจซ้ือ ประกอบดว้ย 5 ขั้น ดงัต่อไปน้ี 

1. การรับรู้ความตอ้งการ (Need Recognition) ผูบ้ริโภคจะรับรู้ถึงความตอ้งการของตนเองต่อเม่ือได้ถูก

กระตุน้จากส่ิงเร้าภายใน 

 2. การคน้หาขอ้มูลข่าวสาร (Information Search) หลงัจากท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บรู้เก่ียวกบัความตอ้งการแลว้ กมี็

แนวโนม้ท่ีจะคน้หาขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัผลิตภณัฑน์ั้นๆ 

 3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternative) ผูบ้ริโภคทาํการประเมินผลทางเลือกจากขอ้มูล

ต่างๆท่ีมีอยูเ่พ่ือใชป้ระกอบการตดัสินใจซ้ือ 

4. การตดัสินใจซ้ือ (Decision) ผูบ้ริโภคจะตอ้งทาํการตดัสินใจโดยเลือกทางเลือกหน่ึง 
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5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post Purchase Behavior) เป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัเป็นอยา่งมาก หากผูบ้ริโภค

มีความพึงพอใจในผลิตภณัฑ์แนวโน้มท่ีจะกลบัมาใชผ้ลิตภณัฑ์นั้นอีกก็จะมีมาก แต่ถา้ผูบ้ริโภคไม่พึงพอใจใน

ผลิตภณัฑย์อ่มมีผลกระทบต่อยอดขายในอนาคต 

 

 

 
 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัความตั้งใจซ้ือ 

ความตั้งใจซ้ือ (Purchase intention) หมายถึง การแสดงถึงการเลือกใชบ้ริการใดบริการหน่ึงเป็นตวัเลือก 

แรกซ่ึงสามารถสะทอ้นถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคได ้(Zeithami, Berry, & Parasuraman) 

 ความตั้งใจซ้ือเป็นช่วงท่ีผูบ้ริโภคพร้อมท่ีเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขปัญหา                   

การซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคไม่ไดซ้ื้อเพียงแค่ตวัสินคา้เท่านั้นแต่เป็นการซ้ือโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจาก

ตวัสินคา้นั้นดว้ย ดงันั้นการตั้งใจซ้ือจึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะนาํไปสู่การซ้ือสินคา้จริงโดยจะพิจารณาจจากขอ้ดี คุณภาพ

และประโยชนท่ี์จะไดรั้บจากสินคา้เพ่ือนพมาเปรียบเทียบกนัและเลือกทางเลือกท่ีตรงกบัความตอ้งการท่ีเกิดข้ึน 

 สถานการณ์ในขณะท่ีตดัสินใจ (Situation influences) คือ ปัจจยัต่างๆโดยเฉพาะทางเลือกในแง่ของเวลา

และสถานท่ีท่ีเกิดจากการสงัเกตซ่ึงไม่ไดก้เดจากความรู้ของบุคคล แต่เกิดจากตวักระตุน้ท่ีเป็นทางเลือกซ่ึงส่งผลต่อ

พฤติกรรมในปัจจุบนั สถานการณ์ท่ีทาํใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือ คือ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ เช่น ทาํเลท่ีตั้ง  

การตกแต่งภายใน กล่ิน เสียงและ การจดัร้าน ลกัษณะของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับสถานการณ์ในการซ้ือรวมถึง

ส่ิงแวดลอ้มทางสังคม เง่ือนไขในการซ้ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัเวลา เช่น ซ้ือสินคา้คร้ังสุดทา้ยเม่ือไหร่หรือช้ือในช่วงเวลา

ไหน การจงใจเดินไปซ้ือเป็นความตั้งใจซ้ือและความตอ้งการซ้ือ สภาพของอารมณ์และความพร้อมทางร่างกาย  

ความตั้งใจซ้ือเป็นการท่ีผูบ้ริโภคไดท้าํการประเมินสินคา้จนเกิดความพึงพอใจในสินคา้นั้น รวมถึงการมี

ทศันคติท่ีดีต่อส่วนประสมทางการตลาดของสินคา้นั้นๆจะส่งผลให้กิดการแสดงออกทางพฤติกรรมในเร่ืองของ

ความตั้งใจซ้ือ 
 

2.4 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

พรรณรี สุรินทร์ (2559) ศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือผลไมอ้อร์แกนิคในเขตกรุงเทพมหานคร

และชรินรัตน์ งามพิพฒัน์ชยั (2557) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลไมอ้บกรอบของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและวิภาวี สุริโย (2548) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือนํ้ าผกั-ผลไมพ้ร้อมด่ืมของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบวา่ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์

 ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่ายและดา้นการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ เน่ืองจากผูบ้ริโภคให้

ความสาํคญัในการเลือกซ้ือสินคา้ตอ้งมีตรารับรองคุณภาพ ราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ ความสะดวกในการซ้ือ  

การโฆษณาสินคา้และมีการใหท้ดลองชิม 
 

กรอบแนวคิดของการวจิัย 

  ตวัแปรตน้ (Independent)                                                 ตวัแปรตาม (Dependent)  
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3. วธีิการศึกษา 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง การทาํวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยมีกลุ่มตวัอยา่งคือ ผูบ้ริโภคท่ี

เคยซ้ือผลไมแ้หง้ตราดอยคาํในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน ซ่ึงการสุ่มตวัอยา่งมีลาํดบัขั้นตอน 2 ขั้นตอน

ดงัต่อไปน้ี 

ขั้นท่ี 1 การสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจบัฉลากเลือกเขตใน

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 5 เขต ไดแ้ก่ เขตคนันายาว บางกอกนอ้ย บางกะปิ ปทุมวนัและลาดพร้าว 

ขั้นท่ี 2 การสุ่มดว้ยการกาํหนดโควตา้ (Quota Sampling) จาก 5 เขตพ้ืนท่ี เกบ็ตวัอยา่งพ้ืนท่ีละ 80 คน 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั คือ การใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) โดยจะแบ่งเน้ือหาของคาํถาม

ออกเป็น 4 ส่วน 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมในการซ้ือผลไมอ้บแหง้ตราดอยคาํ ไดแ้ก่   ซ้ืออบแหง้ตรา

ดอยคาํชนิดใดมากท่ีสุด ซ้ือผลไมอ้บแหง้ตราดอยคาํจากแหล่งใดมากท่ีสุด ความถ่ีในการซ้ือผลไมอ้บแหง้ตราดอย

คาํและค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียในการซ้ือผลไมแ้หง้ตราดอยคาํต่อ 1 คร้ังจาํนวน 4 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัทศันคติต่อส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือผลไมอ้บกรอบ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  และดา้นการส่งเสริม

การตลาด ลกัษณะแบบสอบถามเป็นการวดัแบบอนัตรภาค  (Interval scales) โดยใชม้าตรวดัแบบ Likert-Scale  

จาํนวน 21 คาํถาม 

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความตั้งใจซ้ือผลไมอ้บแหง้ตราดอยคาํท่ีเป็นคาํถามปลายปิด ลกัษณะ

แบบสอบถามเป็นการวดัแบบ อนัตรภาค (Interval scales) โดยใชม้าตรวดัแบบ Likert-Scale  จาํนวน 5 คาํถาม 

ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ เป็นส่วนของขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 

เพศ, อาย,ุ รายได,้ อาชีพ  จาํนวน 5 ขอ้ 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 หลงัจากการเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยซ้ือผลไมอ้บแหง้ตราดอยคาํอยา่งครบถว้นแลว้ ผูวิ้จยัจะนาํ

ขอ้มูลท่ีไดม้าทาํการวิเคราะห์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ โดยสามารถแบ่งแบบสอบถาม

ทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาด (4Ps)               

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product)                                             

2.ดา้นราคา (Price)                                                       

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place)                               

4. ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion)                  

ความตั้งใจซ้ือผลไมอ้บแหง้ตราดอยคาํ 
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ต่อปัจจยัดา้นส่วนทางการตลาด (4Ps) ท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือผลไมอ้บแหง้ตราดอยคาํ เพ่ือการทดสอบ

สมมุติฐานของออกไดเ้ป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) โดยจะใชก้าร

แจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ืออธิบายลกัษณะประชากรศาสตร์และพฤติกรรมในการ

ซ้ือผลไมผ้ลไมอ้บแหง้ตามดอยคาํของผูต้อบแบบสอบถามและใชค่้าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) เพ่ืออธิบายถึงระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม การวิจยัใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์ผล

ทางสถิติ การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ 

(Multiple Linear Regression) เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง

การตลาด (4Ps) ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ปัจจยัดา้นราคา (Price) ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย (Place) และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) กบัตวัแปรตาม คือ ความตั้งใจซ้ือผลไมอ้บแหง้

ตราดอยคาํ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 95% 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1. ผลการวเิคราะห์สถิตพิรรณนา จากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลของผูแ้บบสอบถาม โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีเคย

ซ้ือผลิตภณัฑผ์ลไมอ้บแหง้ตราดอยคาํ โดยมีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลทั้งส้ิน 400 ชุด ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้น

ประชากรศาสตร์พบวา่ผูต้อบ แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 230 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.5 เพศ

ชาย 170 คน คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 42.5 ช่วงอายรุะหวา่ง 26-30 ปี จาํนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 การศึกษาอยู่

ในระดบัปริญญาตรี จาํนวน 299 คน คิดเป็นร้อยละ 74.8 ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนหรือลูกจา้ง 

จาํนวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 74.8 และส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป จาํนวน 122 คน คิดเป็น

ร้อยละ 30.5 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ือผลไมอ้บแหง้ตราดอยคาํ พบวา่ สตรอเบอร์ร่ี

เป็นผลไมอ้บแหง้ท่ีเคยซ้ือมากท่ีสุด จาํนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.0 สถานท่ีท่ีซ้ือผลไมอ้บแหง้ตราดอยคาํคือ

ซุปเปอร์มาเกต็หรือหา้งสรรพสินคา้ จาํนวน 305 คน คิดเป็นร้อยละ 76.3 ความถ่ีในการซ้ือผลไมอ้บแหง้ตราดอยคาํ 

1-2 คร้ังต่อเดือน จาํนวน 305 คน คิดเป็นร้อยละ 76.3 และค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียในการซ้ือผลไมอ้บแหง้ ต่อ 1 คร้ัง คือ

100-200 บาท จาํนวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.8 

ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทศันคติดา้นส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความตั้งใจซ้ือผลไมอ้บแหง้ตราดอยคาํ ซ่ึงประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และ

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ค่าเฉล่ียรวม คือ 4.18 ซ่ึงสามารถจาํแนกเป็นแต่ละปัจจยั ดงัน้ี                                                   

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นวา่บรรจุภณัฑท่ี์สวยงามและมีความสะดวก

ต่อการรับประทาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 4.07                                                                                                                  

2. ดา้นราคา เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นวา่ ราคาคุม้ค่าเม่ือเปรียบเทียบกบัคุณประโยชน์

หรือสารอาหารท่ีจะไดรั้บ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 3.95                                                                                                          

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นวา่การจาํหน่ายผลไมอ้บแหง้

ตราดอยคาํท่ีหา้งสรรพสินคา้ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 4.23                                                                                                        
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4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นวา่การจดัโปรโมชัน่ลดราคา

สินคา้ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 4.10 

จากผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียดา้นส่วนประสมการตลาด เห็นไดว้า่ค่าเฉล่ียในแต่ละดา้นมีความแตกต่างกนั 

เน่ืองจากระดบัการส่งผลความตั้งใจซ้ือของส่วนประสมการตลาดไม่เท่ากนั สรุปไดว้า่ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย

ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือผลไมอ้บแหง้ตราดอยคาํมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์

และดา้นราคา ตามลาํดบั   

 

4.2 ผลการวเิคราะห์สถิตเิชิงอนุมาน  

สมมติฐานท่ี 1 ดา้นผลิตภณัฑมี์อิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อความตั้งใจซ้ือผลไมอ้บแหง้ตราดอยคาํ                                                                                                                                                                  

สมมติฐานท่ี 2 ดา้นราคา (Price)มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อความตั้งใจซ้ือผลไมอ้บแหง้ตราดอยคาํ 

สมมติฐานท่ี 3 ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย (Place) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อความตั้งใจซ้ือผลไมอ้บแหง้

ตราดอยคาํ                                                                                                                                                                    

สมมติฐานท่ี 4 ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อความตั้งใจซ้ือผลไม้

อบแหง้ตราดอยค 

ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือผลไม้

อบแหง้ตราดอยคาํ 

Independent 

variables 

R R2 B S.E. Beta T p-value Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี (Constant)   0.047 0.109  0.427    

ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 0.726 0.527 0.148 0.039 0.202 6.374 0.000 0.358 2.793 

ดา้นราคา (Price) 0.686 0.471 0.159 0.025 0.206 6.421 0.000 0.529 1.891 

ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย(Place) 

0.765 0.585 0.327 0.036 0.311 9.158 0.000 0.473 2.114 

ดา้นการส่งเสริม

การตลาด(Promotion) 

0.831 0.690 0.449 0.041 0.441 10.832 0.000 0.329 3.041 

 

จากตารางท่ี1 พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือผลไมอ้บแหง้ตราดอยคาํ                 

ผลจากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดส่งผล

ต่อความตั้งใจซ้ือผลไมอ้บแหง้ตราดอยคาํอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) (p- 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 7 1646



=0.00) ปัจจยัดา้นราคา (Price) (p- =0.00) ปัจจยัดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย (Place) (p- =0.00) และปัจจยัดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด (Promotion) (p- =0.00) ดงันั้นสรุปไดว้า่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดา้น ส่งผลต่อ

ความตั้งใจซ้ือผลไมอ้บแหง้ตราดอยคาํ 

ผลการทดสอบค่าสถิติของค่าสมัประสิทธ์ของตวัแปรตน้ (Independent) 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์

(Product) ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย(Place) และ ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือผลไมอ้บแหง้ตราดอยคาํอยูใ่นรูปสมการเชิงเสน้ตรงท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ

ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 ไดด้งัน้ี 

               Ý = 0.047 + 0.527 (0.000) + 0.471 (0.000) + 0.585 (0.000) + 0.690 (0.000) 

              จากสมการดงักล่าวจะแสดงใหเ้ห็นวา่ ค่าสมัประสิทธ์ิ (B) ของดา้นผลิตภณัฑเ์ท่ากบั 0.527 ดา้นราคาเท่ากบั 

0.471 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายเท่ากบั 0.585 และดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.690 ถือวา่มีความสมัพนัธ์กบั  

ความตั้งใจซ้ือผลไมอ้บแหง้ตราดอยคาํ จึงสรุปไดว้า่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (4Ps)                                

ซ่ึงประกอบดว้ย  ดา้นผลิตภณัฑ ์(Produc) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย(Place) และดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือผลไมอ้บแหง้ตราดอยคาํ 
 

5. สรุปผลการศึกษา  

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง สามารถแบ่งออกเป็น เพศชาย 

ร้อยละ 42.5 และเพศหญิง 57.5 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายใุนช่วง 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.8 ระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนหรือลูกจา้ง คิดเป็นร้อลยะ 52.3 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 40,001 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 30.5 

จากผลการศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคดา้นส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือ

ผลไมอ้บแหง้ตราดอยคาํ โดยการเกบ็แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 ชุด นาํมาวิเคราะห์ขอ้มมูลตาม

สมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้4 สมมติฐาน พบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือผลไมอ้บแหง้ตราดอยคาํท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้

5.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา 

 ขอ้เสนอแนะเชิงการบริหารจดัการการตลาด จากผลการวิจยัทาํใหท้ราบถึงปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือผลไมอ้บแหง้ตราดอยคาํ ซ่ึงสามารถช่วยใหผู้ป้ระกอบการนาํผลการวิจยัไป

พฒันากลยทุธ์ในการแข่งขนัทางการตลาดเพ่ือใหส้ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากท่ีสุด 

ผูวิ้จยัจึงขอสรุปขอ้เสนอแนะต่อผูป้ระกอบการตามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือ

ผลไมอ้บแหง้ตราดอยคาํ 
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ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือผลไมอ้บแหง้ตราดอยคาํ ผูป้ระกอบการควรให้

ความสาํคญักบัการพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้บรรจุภณัฑท่ี์สวยงามและมีความสะดวกต่อการรับประทานและควรพฒันา

คุณภาพเลือกใชว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ สะอาดและปลอดภยั เพ่ือใหผู้บ้ริโภคมีความมัน่ใจในผลิตภณัฑผ์ลไมอ้บแหง้

ตราดอยคาํ  

ปัจจยัดา้นราคา (Price) ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือผลไมอ้บแหง้ตราดอยคาํ ผูป้ระกอบการควรกาํหนดราคา

อยา่งเหมาะสมเพ่ือใหผู้บ้ริโภครู้สึกคุม้ค่าเม่ือเปรียบเทียบกบัคุณประโยชนห์รือสารอาหารท่ีจะไดรั้บ ราคาตอ้งมี

ความเหมาะสมกบัปริมาณและถูกกวา่เม่ือเทียบกบัยี่หอ้อ่ืน ผูบ้ริโภคสามารถตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑผ์ลไมอ้บแหง้

ตราดอยคาํไดร้วดเร็วข้ึน  

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือผลไมอ้บแหง้ตราดอยคาํ ควรมีช่องทาง

การจดัจาํหน่ายท่ีหลากหลาย เช่น หา้งสรรพสินคา้ ร้านสะดวกซ้ือ เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางใหก้บัผูบ้ริโภคและมี

การจดัวางสินคา้ท่ีมองเห็นง่ายสะดวกต่อการเลือกซ้ือ  

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือผลไมอ้บแหง้ ตราดอยคาํ 

ผูป้ระกอบการควรมีการจดัโปรโมชัน่ลดราคาสินคา้ มีการแจกสินคา้ตวัอยา่งใหท้ดลองชิม เพ่ือช่วยใหดึ้งดูดความ

น่าสนใจจากผูบ้ริโภคมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรม ทศันคติ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ใชบ้ริการสถานีบริการน ้ ามนัของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร โดยใชแ้บบสอบถามถาม
กลุ่มผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ีอ าเภออากาศอ านวย และกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเดินทางผ่านสถานีบริการน ้ามนั จ านวนกลุ่มละ 120 
คน รวมเป็น 240 คน ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคทั้ งสองกลุ่มส่วนใหญ่ใช้บริการสถานีบริการน ้ ามนั ปตท. 
เน่ืองจากเช่ือมัน่ในคุณภาพน ้ ามนัและใกลท่ี้พกัอาศยั หรือท างาน และเป็นทางผ่าน ใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือ เติม
น ้ามนัเบนซิน โดยเติมน ้ามนัคร้ังละ 50-100 บาท ช าระเป็นเงินสด  ดา้นทศันคติกลุ่มตวัอย่าง ทั้ง 2 กลุ่ม มีความเห็น
แตกต่างกัน 8 ข้อ จาก 14 ข้อ และในด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกลุ่มตวัอย่าง ทั้ ง 2 กลุ่ม ให้ความส าคัญ
แตกต่างกนัในขอ้ย่อยทุกดา้นยกเวน้ดา้นกระบวนการ ผลการศึกษาน้ีผูป้ระกอบการสถานีบริการน ้ ามนัสามารถ
น าไปใชป้ระโยชนต่์อไปได ้
 

ค าส าคัญ: พฤติกรรมผู้บริโภค ทัศนคติ ส่วนประสมทางการตลาด  สถานีบริการน า้มนั  
 

Abstract 
The objectives of this study were to study the consumer behavior, attitude and marketing mix factors affecting the 
selection of gas station in Akas Amnuay, Sakhon Nakhon. The questionnaires were used to survey 240 samples 
form the two groups of the consumers each with 120 samples namely the local and the travelers. Results found 
that both groups mostly refilled their cars with PTT stations as they have confident in the quality of the gasoline and 
their near-by locations. The convenience store was the other services they used. They mainly refilled with bensin 
with average of 50-100 bahts. The two groups showed differences in their opinion in 8 items of their attitude from 
14 items. For the marketing mixes the two groups placed different important level in all items of all the factors 
except the process factors. It was proposed that from the results can be use full  for general gas station.  
 

Keywords: Customers Behavior, Attitude, Marketing Mix Factors, Gas Station  
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1. บทน า 
 

       น ้ามนันบัว่าเป็นปัจจยัหน่ึงในการด ารงชีวิตประจ าวนัหรือในทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง การขนส่ง 
ภาคอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตต่าง ๆ จากรายงานการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเม่ือปี พ.ศ. 2560 
ขยายตวัร้อยละ 3.9 จากปี พ.ศ. 2559 โดยมีการขยายตวัดา้นการส่งออก การขยายตวัของอุตสาหกรรมการผลิต และ
การท่องเท่ียว เป็นตน้ ส่งผลให้ความตอ้งการใช้น ้ ามนัในภาคขนส่งยงัคงเพ่ิมข้ึน และในช่วง 8 เดือนแรกของปี  
พ.ศ. 2561 ปริมาณการใชน้ ้ ามนัในกลุ่มเบนซินเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.1 และน ้ ามนัดีเซลเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.8 (ส านักงาน
นโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน, 2561; ศูนยพ์ยากรณ์สารสนเทศพลงังาน กระทรวงพลงังาน, 2561) 
ส่งผลใหมี้ผูป้ระกอบการสถานีบริการน ้ามนัเช้ือตามมาตรา 11 ใน ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 28,253 สถานี เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
20.34 จากจ านวนสถานีบริการน ้ ามนัเช้ือตามมาตรา 11 ใน ปี พ.ศ. 2557 ซ่ึงมีจ านวน 23,478 สถานี (กรมธุรกิจ
พลงังาน, 2557; 2562)  
      จากแนวโน้มตลาดของธุรกิจน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีเติบโตตามความตอ้งการท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ท าให้สถานีบริการ
น ้ ามนัใน จงัหวดัสกลนคร เพ่ิมข้ึนเป็น 640 สถานีในปี พ.ศ. 2562 จาก ปี พ.ศ. 2557 ท่ีมี 341 สถานี (กรมธุรกิจ
พลงังาน, 2557; 2562) ท าให้มีการแข่งขนักนัท่ีรุนแรงเพ่ิมข้ึน จึงตอ้งการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค ทศันคติ และ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการสถานีบริการน ้ามนัท่ีสนใจน าไปใชว้างแผนกล
ยทุธ์การตลาดต่อไป จึงน าไปสู่วตัถุประสงคข์องการศึกษา คือ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค 2) เพ่ือศึกษาทศันคติ
ของผูบ้ริโภค 3) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการน ้ามนัของ
ผูบ้ริโภค และ 4) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มผูบ้ริโภคกบัทศันคติและส่วนประสมทางการตลาด  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 
 

      พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง ผลของการกระท าท่ีมาจากความรู้สึกนึกคิด ความตอ้งการของบุคคล ท่ีท าให้
เกิดพฤติกรรมการซ้ือและบริโภค ดงันั้น เพ่ือใหก้ารเสนอขายผลิตภณัฑน์ ้ ามนัและบริการในสถานีบริการน ้ ามนัให้
ประสบความส าเร็จ จึงตอ้งท าความเขา้ใจเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยการสอบถามถึง ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย
ท าให้ทราบกลุ่มเป้าหมาย ผู ้บริโภคซ้ืออะไรท าให้ทราบสินค้าท่ีลูกค้าซ้ือ ท าไมผู ้บริโภคถึงซ้ือท าให้ทราบ
วตัถุประสงค์การซ้ือ ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจท าให้ทราบบทบาทหรือปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือ ซ้ืออย่างไร
เพ่ือทราบขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือ ซ้ือเม่ือไรเพ่ือใหท้ราบถึงโอกาสในการซ้ือ และซ้ือท่ีไหน เพ่ือให้ทราบเก่ียวกบั
ช่องทางการจ าหน่าย (Solomon, 2018) 
      ทศันคติ หมายถึง การประเมินความรู้สึกชอบหรือความรู้สึกไม่ชอบของแต่ละบุคคล ความรู้สึกดา้นอารมณ์ 
หรือการปฏิบัติตัวของบุคคลท่ีมีความรู้สึกต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ทัศนคตินั้นมีองค์ประกอบต่างๆ ท่ีจะส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมการซ้ืออย่างต่อเน่ือง ผูบ้ริโภคจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ มีการรับรู้และมีความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ 
ซ่ึงท าใหเ้กิดความชอบตามมาและจะมีแนวโนม้ท่ีเป็นไปไดใ้นการท่ี จะตดัสินใจซ้ือสินคา้นั้น ๆ (Kotler and Keller, 
2016; Schiffman and Kanuk, 2009) 
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      ธุรกิจสถานีบริการน ้ามนัเป็นธุรกิจเก่ียวกบัการใหบ้ริการเป็นธุรกิจท่ีแตกต่างจากสินคา้อุปโภคและบริโภค
ทัว่ไปเน่ืองจากเป็นทั้งส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้และไม่สามารถจบัตอ้งได ้รวมทั้งเป็นส่วนควบกบัผลิตภณัฑ ์ดงันั้น  
จึงแตกต่างส่วนประสมการตลาดแบบเดิม หรือ 4Ps คือ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด จึงไม่เพียงพอกบัธุรกิจบริการ ดงันั้น จึงไดมี้ผูเ้สนอส่วนประสมการตลาดเพ่ิม คือ พนกังาน กระบวนการ 
และหลกัฐานทางกายภาพ เพ่ือให้มีความครอบคลุมมากยิ่งข้ึน เรียกว่า ส่วนประสมการตลาดบริการ ประกอบดว้ย 
ผลิตภณัฑ์ (Product: P1) ราคา (Price: P2) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place: P3) การส่งเสริมการตลาด (Promotion: 
P4) พนักงาน (People: P5) กระบวนการ (Process: P6) และหลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence: P7) 
(Lovelock and Patterson, 2015) 
 

2.2 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  
 

       กลัยดา แพ่งเกษร (2558) ศึกษากลยุทธ์การตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขายสถานีบริการน ้ ามนัภทัรกิจปิโตรเลียม 
อ าเภอนาเชือก จงัหวดัมหาสารคาม โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรม และส่วนประสมทางการตลาดท่ี
ตดัสินใจใช้บริการสถานีบริการน ้ ามนั โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามกบัผูใ้ช้บริการ จ านวน 400 คน 
พบว่า ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์นการเติมน ้ามนัเพ่ือใชใ้นกิจการ เหตุผลท่ีเลือกใชเ้น่ืองจากสถานท่ีตั้งสะดวกและ
ง่ายต่อการเขา้ใช้บริการ ชนิดน ้ ามนัท่ีเติมดีเซล ส่วนใหญ่ช าระดว้ยเงินสด ช่วงเวลาท่ีใช้ไม่แน่นอน ปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชส้ถานีบริการน ้ามนั พบวา่ มีปัจจยัท่ีใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุด 
ในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และใหค้วามส าคญัระดบัมากดา้นส่งเสริมการตลาด 
      ธนัยาภทัร์ ศิริวฒันะโชติ (2558) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการใชบ้ริการและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการสถานีบริการน ้ ามนั โดยใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่าง 400 คน พบว่า กลุ่มตวัอย่างเลือกใชบ้ริการสถานี
บริการน ้ ามนัเพราะมีร้านสะดวกซ้ือ แหล่งขอ้มูลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการน ้ามนั คือ ป้ายบอก
ระยะ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานีบริการน ้ามนั พบวา่ ใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดในขอ้ยอ่ยแต่ละ
ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการ ดา้น
พนกังานผูใ้หบ้ริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  
  วีรยุทธ์ิ คลงักลาง (2558) ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนเปิดสถานีบริการน ้ ามนัเช้ือเพลิงขนาดเล็ก 
ภายในเขตอ าเภอนาอาน อ าเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย ในส่วนของการศึกษาดา้นการตลาด รวบรวมขอ้มูลพฤติกรรม
และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้สถานีบริการน ้ ามนั โดยใช้แบบสอบถามจ านวน 388 ชุด จากผล
การศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถ่ีในการเติมน ้ามนั 4-5 วนัต่อคร้ัง มีการใชจ่้ายเฉล่ียในการเติม
น ้ามนั 301-500 บาทต่อคร้ัง โดยช าระเป็นเงินสด น ้ามนัท่ีเติม คือ ดีเซล และใชบ้ริการเป็นประจ าอยู ่2 แห่ง ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชส้ถานีบริการน ้ามนัในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ น ้ ามนัมีคุณภาพสูง เป็นทางผา่นประจ า 
ความน่าเช่ือถือของยี่ห้อน ้ ามนั ใกลบ้า้นและท่ีท างาน อิทธิพลต่อการตดัสินใจในระดบัมาก ไดแ้ก่ เป็นยี่ห้อท่ีใช้
ประจ า ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ราคาถูกกวา่ยี่หอ้อ่ืน มีร้านสะดวกซ้ือ และหอ้งน ้าสะอาด   
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2.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
  การศึกษาน้ีท าการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค ทศันคติ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจใชบ้ริการของสถานีบริการน ้ ามนั โดยเปรียบเทียบลุ่มผูบ้ริโภค 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่ใน
พ้ืนท่ีอ าเภออากาศอ านวย และกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเดินทางผา่นสถานีบริการน ้ามนั แสดงกรอบแนวคิดในรูปท่ี 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

3. วธิีการศึกษา 
 

      การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ (Survey) 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

      ประชากร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 ผูบ้ริโภคท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีอ าเภออากาศอ านวย จังหวดั
สกลนคร อายุ 15 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปตามทะเบียนราษฎร์ เน่ืองจากเป็นผูส้ามารถขอใบขบัข่ีรถจกัรยานยนตช์ัว่คราวท่ี
สามารถเร่ิมขบัข่ีไดต้ามกฎหมาย มีจ านวน 43,417 คน (ส านกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2561) กลุ่มท่ี 2 
ผูบ้ริโภคท่ีเดินทางผ่านสถานีบริการน ้ามนั ซ่ึงเป็นผูท่ี้ไม่ไดอ้าศยัอยู่ในอ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร ซ่ึงไม่
ทราบจ านวนประชากร 
        กลุ่มตัวอย่าง ในการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรของ Bartlett, Kotrlik and Higgins (2001) 
เน่ืองจากการศึกษาน้ีให้ความส าคญักบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาทศันคติ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดซ่ึงใช้
มาตรวดัในแบบสอบถามเป็น Continuous Scale ใชสู้ตรสมการท่ี (1) และการปรับสูตรเม่ือกลุ่มตวัอย่างเกิน 5% ของ
ประชากร โดยใชสู้ตรท่ี (2) 

        n0  =
(t)2(s)2

(d)2          (1)  
 

        n0 =
n0

(1+n0 population)⁄
        (2)  

  เม่ือ n0 = ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
   t = ค่าของ alpha level คือ .025 แต่ละหางจะเท่ากบั 1.96 
   S = ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของจ านวนประชากรท่ี 0.8 
   d = Scale ระดบั 5 โดยตั้งจุดความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดท่ี้ 0.15 

ลกัษณะผู้บริโภค 

- ผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ีอ าเภอ
อากาศอ านวย 
- ผูบ้ริโภคท่ีเดินทางผา่น
สถานีบริการน ้ามนั 

พฤติกรรมการใชบ้ริการสถานีบริการน ้ามนั   

ทศันคติของการเลือกใชบ้ริการสถานีบริการ
น ้ามนั 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจใชบ้ริการของสถานีบริการน ้ามนั 
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    n0 =  
(1.96)²(0.8)²

(0.15)²
 = 109.27  

 

       เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน และคาดว่าจ านวน กลุ่มตวัอย่างท่ีค านวณไดจ้ากจากสูตรไม่
เกิน 5% ของประชากร จึงไม่ไดใ้ชสู้ตรท่ี (2) ดงันั้น จึงไดป้รับจ านวนกลุ่มตวัอย่าง จาก 109.27 เป็น 120 คน โดยท า 
การแจกแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก 2 กลุ่ม คือ ผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ีอ าเภออากาศอ านวย 120 คน และ
ผูบ้ริโภคท่ีเดินทางผา่นสถานีบริการน ้ามนั 120 คน ดว้ยการสุ่มแบบตามสะดวก (Convenience Sampling)  
 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 

       เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ แบบสอบถาม ซ่ึงประยกุตจ์ากการศึกษาของ กลัยดา แพ่งเกสร (2558), 
ธนัยาภทัร์ ศิริวฒันะโชติ (2558) และวีรยทุธ์ิ คลงักลาง (2558) โดยมีแบบสอบถาม 4 ส่วน ดงัน้ี  
       ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน โดยใชม้าตรวดันามบญัญติั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ การแจกแจงความถ่ีและสรุปผลเป็นร้อยละ 
       ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการสถานีบริการน ้ามนั  โดยใชม้าตรวดันามบญัญติั สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ การแจกแจงความถ่ีและสรุปผลเป็นร้อยละ 
      ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติของการเลือกใชบ้ริการสถานีบริการน ้ ามนั มีจ านวนค าถาม 15 ขอ้โดยใช ้
Likert Scale 5 ระดบัเป็นมาตรวดั โดยท าการวิเคราะห์หาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช ้พบวา่ แบบสอบถามส่วนท่ี 3 มี
ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา (α- Coefficient) เท่ากบั 0.91 ซ่ึงมากกว่า 0.8 แสดงว่าแบบสอบถามมีคุณภาพดี น าไปใชใ้น
การศึกษาได ้(Sekaran and Bougie, 2010) สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับเกณฑ์การแปลผลค่าเฉล่ียใชก้ารแบ่งระดบัค่าเฉล่ียออกเป็นช่วงตามความ
กวา้งอนัตรภาคชั้น    
     ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของสถานี
บริการน ้ ามนั วดัระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาด 7 ดา้น ใชม้าตรวดัระดบัความส าคญั 5 ระดบั  
การวิเคราะห์หาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ พบว่า มีค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา (α- Coefficient) แต่ละดา้นดังน้ี ดา้น
ผลิตภณัฑ ์เท่ากบั 0.90 ดา้นราคา เท่ากบั 0.89 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย เท่ากบั 0.84 ดา้นส่งเสริมการตลาด เท่ากบั 
0.92 ดา้นพนกังาน เท่ากบั 0.95 ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ เท่ากบั 0.94 และดา้นหลกัฐานทางกายภาพ เท่ากบั 0.89 
ซ่ึงมากกว่า 0.8 แสดงวา่แบบสอบถามมีคุณภาพดี น าไปใชใ้นการศึกษาได ้(Sekaran and Bougie, 2010) สถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มูล คือ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานส าหรับ เกณฑก์าร
แปลผลค่าเฉล่ียใชจ้ดัระดบัค่าเฉล่ียออกเป็นช่วงตามความกวา้งอนัตรภาคชั้น    
       หลงัจากนั้นวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการสถานีบริการน ้ ามนัของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม  ดว้ยสถิติไค
แสวร์ (Chi Square) และวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียดา้นทศันคติและส่วนประสมทางการตลาด
ของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม ดว้ยสถิติ Independent samples t - test 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
4.1 ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มผู้บริโภคในพื้นทีอ่ าเภออากาศอ านวย และผู้บริโภคที่เดินทางผ่านสถานี
บริการน า้มัน ดงัน้ี  
        ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ีอ าเภออากาศอ านวย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53 อาย ุ 
21-30 ปี ร้อยละ 33 การศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 50 อาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 41 รายได้
ต่อเดือนต ่ากวา่ 5,000 บาท ร้อยละ 28 และใชร้ถจกัรยานยนต ์ร้อยละ 49 ดงัรูปท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ีอ าเภออากาศอ านวย 
 
       ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเดินทางผ่านสถานีบริการน ้ ามนัในอ าเภออากาศอ านวย พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย ร้อยละ 52 อายุ 21-30 ปี ร้อยละ 32 การศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 29 อาชีพเกษตรกร ร้อยละ 30 
รายไดต่้อเดือนต ่ากวา่ 5,000 บาท ร้อยละ 43 และใชร้ถจกัรยานยนต ์ร้อยละ 50 ดงัรูปท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 

47%53%

ชาย หญิง

20%

33%24%

17%
6%

ต ่ากวา่ 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี

41-50 ปี 51-60 ปี
 

18%

13%
8%50%

10%

ประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้
มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. อนุปริญญา / ปวส.
ปริญญาตรี ปริญญาโทหรือสูงกวา่

 

30%

41%

9%
8%

5%
7%

นกัเรียน-นกัศึกษา ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ

พนกังานบริษทัเอกชน คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั

เกษตรกร อ่ืนๆ เช่น ลูกจา้ง

 

28%

18%11%16%

9%

19%

ต ่ากวา่ 5,000 บาท 5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท 15,001-20,000 บาท
20,001-25,000 บาท ตั้งแต่ 25,001 บาทข้ึนไป

 

49%
34%

17%

รถจกัรยานยนต์

รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล (รถเก๋ง)

รถบรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ)

ก. เพศ ข. อาย ุ ค. การศึกษา 

ง. อาชีพ จ. รายไดต่้อเดือน ฉ. ประเภทพาหนะ 
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รูปที่ 3 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเดินทางผา่นสถานีบริการน ้ามนั 
 

4.2 ข้อมูลพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการสถานีบริการน า้มัน  
      ผลการศึกษาพฤติกรรมในการเลือกใชบ้ริการสถานีบริการน ้ามนั พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ใช ้
บริการสถานีบริการน ้ ามนั ปตท. ร้อยละ 72 เติมแก๊สโซฮอล ์95 ร้อยละ 33 สาเหตุท่ีเลือกใชบ้ริการเน่ืองจากใกลบ้า้น  
ท่ีท างาน เป็นทางผ่าน ร้อยละ 62 ส่วนผูบ้ริโภคท่ีเดินทางผ่านสถานีบริการน ้ ามนัเลือกใชส้ถานีบริการน ้ ามนั PT  
ร้อยละ 78 เติมน ้ ามันดีเซล ร้อยละ 47 สาเหตุท่ีเลือกใช้บริการเน่ืองจากเช่ือมั่นในคุณภาพน ้ ามัน ร้อยละ 69  
ดงัรูปท่ี 4  

52%

48%

ชาย หญิง

12%

32%

31%

12%

8%
5%

ต ่ากวา่ 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี

41-50 ปี 51-60 ปี 60 ปีข้ึนไป
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21%13%
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ประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้

มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. อนุปริญญา / ปวส.

ปริญญาตรี ปริญญาโทหรือสูงกวา่

 

15%

19%

10%
23%

30%

3%

นกัเรียน-นกัศึกษา
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ
พนกังานบริษทัเอกชน
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั
เกษตรกร
อ่ืนๆ เช่น แม่บา้น ลูกจา้ง

 

43%

13%
12%

9%
8%

17%

ต ่ากวา่ 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001-25,000 บาท
ตั้งแต่ 25,001 บาทข้ึนไป  

50%
27%

22%
1%

รถจกัรยานยนต์
รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล (รถเก๋ง)
รถบรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ)
รถบรรทุก 6 ลอ้ข้ึนไป

ก. เพศ ข. อาย ุ ค. การศึกษา 

ง. อาชีพ จ. รายไดต่้อเดือน ฉ. ประเภทพาหนะ 
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รูปที่ 4 พฤติกรรมผูบ้ริโภคจ าแนกตามสถานีบริการน ้ามนัท่ีใชบ้ริการ  ประเภทน ้ามนัเช้ือเพลิง และเหตุผลท่ีใชบ้ริการ 
 

       จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผู ้บริโภคในพ้ืนท่ีอ าเภออากาศอ านวยส่วนใหญ่ใช้บริการร้านสะดวกซ้ือ           
ร้อยละ 71 มีค่าใชจ่้ายในการเติมน ้ามนัคร้ังละ 500-1,000 บาท  ร้อยละ 39 โดยช าระเป็นเงินสด ร้อยละ 93 ใชบ้ริการ 2-3 
วนัต่อคร้ัง ร้อยละ 46 ส่วนผูบ้ริโภคท่ีเดินทางผ่านสถานีบริการน ้ ามนัมีการใช้บริการร้านสะดวกซ้ือ ร้อยละ 81 เติม
น ้ามนัคร้ังละ 50-100 บาท ร้อยละ 48 ช าระเป็นเงินสด ร้อยละ 91 โดยใชบ้ริการอาทิตยล์ะ 1 คร้ัง ร้อยละ 46  ดงัรูปท่ี 5  
 

 
          ก. ประเภทบริการทีใ่ช้  ข. ค่าใช้จ่าย            ค. การช าระเงนิ           ง. ความถี่ทีใ่ช้บริการ  

รูปที่ 5 พฤติกรรมผูบ้ริโภคจ าแนกตามประเภทบริการท่ีใช ้ ค่าใชจ่้าย การช าระเงิน และความถ่ีท่ีใชบ้ริการ 
 

       จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มในพ้ืนท่ีอ าเภออากาศอ านวยส่วนใหญ่ใชบ้ริการในช่วงเชา้ 05.00-09.00 น. 
ร้อยละ 32 วนัจนัทร์ ร้อยละ 33 ส่วนผูบ้ริโภคท่ีเดินทางผ่านสถานีบริการน ้ ามนัมีความถ่ีการใชบ้ริการไม่แน่นอน
ข้ึนกบัความสะดวก ร้อยละ 88 โดยกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่ม ตดัสินใจใชบ้ริการดว้ยตนเอง กลุ่มละร้อยละ 62 และรู้จกั
สถานีบริการน ้ามนัเน่ืองจากเป็นทางผ่าน ผูบ้ริโภคในอ าเภออากาศอ านวย ร้อยละ 71 ผูบ้ริโภคท่ีเดินทางผ่านสถานี
บริการน ้ามนั ร้อยละ 68 ดงัรูปท่ี 6 
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ผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ีอากาศอ านวย ผูบ้ริโภคท่ีเดินทางผา่นสถานีบริการน ้ามนั

     ก. สถานีบริการน า้มนัทีใ่ช้      ข. ประเภทน า้มนัเช้ือเพลงิ                                       ค. เหตุผลทีใ่ช้บริการ 

ร้อยละ 

ร้อยละ 
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รูปที่ 6 พฤติกรรมผูบ้ริโภคจ าแนกตามเวลาท่ีใชบ้ริการ วนัท่ีใชบ้ริการ ผูมี้อิทธิพล และแหล่งขอ้มูล 
 
  ผลวิเคราะห์ความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการสถานีบริการน ้ ามนัของกลุ่มตัวอย่าง  2 กลุ่ม             
ดงัแสดงในตารางท่ี  1  
 
ตารางที่ 1 ความแตกต่างของพฤติกรรมการใชบ้ริการสถานีบริการน ้ามนัของกลุ่มตวัอยา่ง  2 กลุ่ม  

พฤตกิรรมการใช้บริการสถานีบริการน า้มัน   
สถิตไิคว์แสควร์ 
(Chi-sqaire) 

  Sig. 

สถานีบริการน ้ามนัท่ีใช ้ 12.242* .002 
เหตุผลท่ีใชบ้ริการ 56.545* .000 
ประเภทบริการท่ีใช ้ 7.072 .215 
ประเภทน ้ามนัเช้ือเพลิง 28.140* .000 
ค่าใชจ่้ายในการเติมน ้ามนัต่อคร้ัง 6.545 .257 
รูปแบบการช าระเงิน .514 .473 
ความถ่ีในการใชบ้ริการ 13.290* .039 
วนัท่ีใชบ้ริการ 80.750* .000 
ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ 31.802* .000 
ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจ 7.213 .125 
แหล่งขอ้มูลท่ีท าใหรู้้จกัสถานีบริการน ้ามนั 8.217* .145 
หมายเหตุ   *  แตกต่างอยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
  จากตารางท่ี 1 พบวา่ พฤติกรรมการใชบ้ริการสถานีบริการน ้ามนัของผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ีอ าเภออากาศอ านวย
กบัผูบ้ริโภคท่ีเดินทางผา่นสถานีบริการน ้ามนั แตกต่างกนัอย่างนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในหวัขอ้พฤติกรรม 
การเลือกใช้สถานีบริการน ้ ามนั เหตุผลท่ีใชบ้ริการ ประเภทน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีใช ้ความถ่ีในการใช้บริการ วนัท่ีใช้
บริการ และช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ 
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ผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ีอากาศอ านวย ผูบ้ริโภคท่ีเดินทางผา่นสถานีบริการน ้ามนั

            ก. เวลาทีใ่ช้บริการ                         ข. วนัทีใ่ช้บริการ                             ค. ผู้มอีทิธิพล                    ง. แหล่งข้อมูล 

ร้อยละ 
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4.3 ผลการศึกษาทัศนคตทิี่มต่ีอการเลือกใช้บริการสถานีบริการน า้มนั  
 

      จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ีอากาศอ านวยมีทศันคติ เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 5 ปัจจยั เก่ียวกบัส่ิง
อ านวย ความสะดวก เช่น หอ้งอาบน ้ า ร้านขายของฝาก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ มินิมาร์ท รองลงมาเห็นดว้ยเก่ียวกบั
การส่งเสริมการตลาด 7 ปัจจยั และไม่แน่ใจ 2 ปัจจยั กบัตลาดนัดขายสินคา้ และห้องพกั ส าหรับผูบ้ริโภคท่ีเดิน
ทางผ่านสถานีบริการน ้ ามนัในอ าเภออากาศอ านวย มีทศันคติ เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 5 ปัจจยั ร้านขายของฝาก ร้านกาแฟ 
ร้านขายสินคา้ OTOP มินิมาร์ท แลนมาร์กถ่ายรูป และปัจจยัท่ีเหลือเห็นดว้ย 9 ปัจจยั  
  เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง พบว่า มีทศันคติแตกต่างกนัอย่างนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 8 
ปัจจยั ไดแ้ก่ การมีหอ้งอาบน ้า มีห้องพกั ตลาดนดัขายสินคา้เกษตร มินิมาร์ท คูปองชิงโชค กิจกรรมประจ าปี ช าระ
ดว้ยบตัรเครดิต และบริการส่งน ้ามนั ดงัแสดงในรูปท่ี 7 
 

 
รูปที่ 7 ทศันคติท่ีมีต่อการเลือกใชบ้ริการสถานีบริการน ้ามนั 
 
4.4 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มอีทิธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการของสถานีบริการน ้ามนั  
      จากผลการศึกษา พบว่า  กลุ่มผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ีอ าเภออากาศอ านวยให้ความส าคญักญัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของสถานีบริการน ้ามนัของผูบ้ริโภคระดบัมากท่ีสุดกบัหวัขอ้ยอ่ย 
ทุกด้าน ยกเวน้ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคท่ีเดินทางผ่านสถานีบริการน ้ ามันให้ความส าคัญกับปัจจัย 
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของสถานีบริการน ้ามนัระดบัมากท่ีสุดกบัหวัขอ้ยอ่ย
ทุกดา้น ยกเวน้ ดา้นการส่งเสริมการตลาด เช่นกนั  
  เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง ในดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกลุ่มตวัอยา่ง ทั้ง 2 กลุ่ม คือ ผูบ้ริโภค
ในพ้ืนท่ีอ าเภออากาศอ านวยกับผูบ้ริโภคท่ีเดินทางผ่านสถานีบริการน ้ ามนัให้ความส าคญักับส่วนประสมทาง
การตลาดแตกต่างกนัอย่างนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในขอ้ยอ่ยทุกดา้นยกเวน้ดา้นกระบวนการท่ีมีความคิดเห็น 
ไม่แตกต่างกนั ดงัแสดงในรูปท่ี 8 
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    *  แตกต่างอยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

เห็นดว้ยอยา่งอยา่ง 4.21 
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รูปที่ 8 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของสถานีบริการน ้ามนั 
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ก. ด้านผลติภัณฑ์                                                                   ข.  ด้านราคา 

ค. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย                    ง. ด้านส่งเสริมการตลาด                             จ.  ด้านพนักงาน 

  *    แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

4.21     มากท่ีสุด  

4.21   มากท่ีสุด  
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รูปที่ 8 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของสถานีบริการน ้ามนั (ต่อ) 
 

4.4 อภิปรายผล 
         จากผลการศึกษา พบว่า ผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ีอ าเภออากาศอ านวยกบัผูบ้ริโภคท่ีเดินทางผ่านสถานีบริการน ้ามนั
ส่วนใหญ่ใชบ้ริการสถานีบริการน ้ามนั ปตท. โดยเติมน ้ามนัเบนซิน เหตุผลท่ีเลือกใชเ้พราะเช่ือมัน่ในคุณภาพน ้ามนั
ใกลท่ี้พกัอาศยั และเป็นทางผ่าน โดยใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือร่วมดว้ย ช่วงเวลาเติมน ้ ามนัไม่แน่นอน และช าระค่า
น ้ามนัเป็นเงินสด โดยให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของ
สถานีบริการน ้ ามนัของผูบ้ริโภคระดบัมากท่ีสุดกบัหัวขอ้ย่อยทุกดา้น ยกเวน้ดา้นส่งเสริมการตลาด สอดคลอ้งกบั 
กลัยดา แพ่งเกษร (2558) พบว่า ส่วนใหญ่เติมน ้ ามนัดีเซล ช าระดว้ยเงินสด ช่วงเวลาท่ีใชไ้ม่แน่นอน ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานีบริการน ้ ามนั พบว่า มีปัจจัยท่ีให้ความส าคญัในระดับมากท่ีสุด  
ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ยกเวน้ด้านส่งเสริมการตลาดให้ความส าคัญมาก และ
สอดคลอ้งกบัธันยาภทัร์ ศิริวฒันะโชติ (2558) พบว่า กลุ่มตวัอย่างเลือกใช้บริการสถานีบริการน ้ ามนัเพราะมีร้าน
สะดวกซ้ือ แหล่งขอ้มูลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานีบริการน ้ามนั คือ ป้ายบอกระยะ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานีบริการน ้ามนั พบวา่ ใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดในขอ้ยอ่ยของทุกดา้นเช่นเดียวกนั  
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

       1. พฤติกรรมการใชบ้ริการสถานีบริการน ้ามนัของกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่ม พบวา่ ส่วนใหญ่ใชบ้ริการกบัสถานี
บริการน ้ามนัพีที (PT) รองลงมา สถานีบริการน ้ามนั ปตท. โดยเติมน ้ามนัเบนซิน รองลงมา คือ แก๊สโซฮอล ์91 และ
ใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือ สาเหตุท่ีเลือกใชบ้ริการเน่ืองจากเช่ือมัน่ในคุณภาพน ้ามนั และใกลบ้า้น ท่ีท างาน ทางผ่าน 
ใช้บริการร้านสะดวกซ้ือ มีค่าใชจ่้ายในการเติมน ้ ามนัคร้ังละ 50-100 บาท รองลงมา 500-1,000 บาท โดยช าระเป็น 
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ฉ. ด้านกระบวนการ                                            ช. ด้านหลกัฐานทางกายภาพ 

  *    แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

4.21   มากท่ีสุด  
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เงินสด โดยกลุ่มในพ้ืนท่ีอ าเภออากาศอ านวยส่วนใหญ่ใชบ้ริการ 2-3 วนัต่อคร้ัง ส่วนผูบ้ริโภคท่ีเดินทางผ่านสถานี
บริการน ้ามนั ส่วนใหญ่ใชบ้ริการอาทิตยล์ะ 1 คร้ัง  
  2. ทศันคติของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ีอากาศอ านวยมีทศันคติ เห็นดว้ยอย่างยิ่ง  
5 ปัจจัย เก่ียวกับส่ิงอ านวย ความสะดวก เช่น ห้องอาบน ้ า ร้านขายของฝาก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ มินิมาร์ท  
ส่วนกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเดินทางผ่านสถานีบริการน ้ ามนัในอ าเภออากาศอ านวย มีทศันคติ เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 5 ปัจจยั  
ร้านขายของฝาก ร้านกาแฟ ร้านขายสินคา้ OTOP มินิมาร์ท แลนมาร์กถ่ายรูป  
  3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของสถานีบริการน ้ามนัของผูบ้ริโภค 
พบวา่ ผูบ้ริโภคทั้ง 2 กลุ่ม ใหค้วามส าคญัระดบัมากท่ีสุดกบัหวัขอ้ยอ่ยทุกดา้น ยกเวน้ดา้นส่งเสริมการตลาด  
  4. การเปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มผูบ้ริโภคกบัทศันคติและส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ผูบ้ริโภค 
ทั้ง 2 กลุ่มมีความเห็นดา้นทศันคติแตกต่างกนั 8 ขอ้ จาก 14 ขอ้ และดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกลุ่มตวัอย่าง 
ทั้ ง 2 กลุ่ม ให้ความส าคัญแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 ในหัวข้อย่อยของด้านผลิตภัณฑ์ ราคา  
ช่องทางการจดัจ าหน่วย การส่งเสริมการตลาด พนกังาน และหลกัฐานทางกายภาพ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 

  1. สถานีบริการน ้ ามันควรเพ่ิมส่ิงอ านวยความสะดวก ได้แก่ ร้านขายของฝาก ร้านขายสินค้า OTOP 
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ มินิมาร์ท เพ่ือใหบ้ริการแก่ลูกคา้ อนัจะท าใหมี้รายไดเ้พ่ิมข้ึน  
  2. สถานีบริการน ้ ามนัควรให้บริการน ้ ามนัท่ีมีคุณภาพ ติดป้ายราคาท่ีชดัเจน มีการปรับข้ึนราคาน ้ ามนัตาม
กลไกตลาด จดัใหมี้ตูบ้ริการน ้ามนั และสถานท่ีจอดรถใหเ้พียงพอ มีป้ายประชาสัมพนัธ์ก่อนถึงสถานีบริการน ้ ามนั
เป็นระยะ พนกังานมีจ านวนท่ีเพียงพอและมีจิตใจแห่งการบริการ (Service Mind) มีกระบวนการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว
และถูกตอ้ง รักษาความสะอาดของหอ้งน ้ าและบริเวณสถานีบริการน ้ามนั และติดตั้งถงัดบัเพลิงเพ่ือความปลอดภยั
ของลูกคา้ 
  3. การศึกษาต่อไปควรมีการศึกษาความสัมพนัธ์ของส่วนประสมการตลาดกบัระดบัการตดัสินใจใชบ้ริการ
น ้ามนัโดยท าการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) 
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ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการเงนิทุนหมุนเวยีนกบัการท าก าไร 
ของบริษทั(มหาชน) ในกลุ่มดชันี SET CLMV Exposure index 

Effect of Working Capital Management and Profitability  
in Public Company in SET CLMV Exposure Index 

ปิยะวฒัน จันลา* และวรรณรพ ีบานช่ืนวจิิตร** 
Piyawat Janla* and Wanrapee Banchuenvijit** 

 

บทคดัย่อ 

การบริหารและจดัการทางธุรกิจ ไม่สามารถปฏิเสธว่าการจดัการเงินทุนหมุนเวียนนั้นมีความส าคญัต่อการท าก าไร
ของบริษทั โดยเฉพาะบริษทัมหาชนท่ีมีรายรับหรือมีการลงทุนในต่างประเทศ ยิ่งจ าเป็นตอ้งมีการจดัการเงินทุน
หมุนเวียนใหมี้ประสิทธิภาพ เพ่ือใหบ้ริษทัมีก าไรสูงสุด ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงศึกษา บริษทัมหาชน ท่ีไดจ้ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มดชันี SET CLMV Exposure Index ยอ้นหลงั 5 ปี ปี พ.ศ. 2556 ถึง ไตรมาสท่ี 
4 ของปี พ.ศ. 2560 รวมชุดขอ้มูลทั้งหมด 480 ชุด โดยศึกษาจากสมการถดถอยเชิงซอ้นแบบคงท่ี พบว่า ตวัแปรตน้ 
คือ ระยะเวลาแปลงสินคา้คงเหลือ(ICP) ระยะเวลาเก็บหน้ีลูกหน้ีการคา้(RCP) และความเส่ียงทางธุรกิจ(VOLAT) มี
ผลกระทบต่อ ตวัแปรตาม คือ อตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงานต่อยอดขาย (OPM) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิต 0.05 
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  
 
ค าส าคัญ : เงินทุนหมนุเวียน, การท าก าไร, SET CLMV Exposure Index 

                                                 
* นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพฯ 10400 E-mail : moomiib@gmail.com 
** ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพฯ 10400 
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ABSTRACT 

In Business management, working capital management is indispensability for business profitability Especially 
public limited company have income and invest form Foreign countries.  They must manage efficiency working 
capital to maximum profitability. There for this case study public limited company in SET CLMV Exposure Index 
24 company 5 year from first quarter 2013 to fourth quarter 2017.  All data is 480 series.  Method in this case use 
Multiple Regressions Fix-Effect Model.  Result ICP RCP and VOLAT have negative effect to OPM statistically 
significant (p-value < 0.05).  

Keyword: working capital management, making profit, SET, SET CLMV Exposure Index 

 

1. บทน า 

     การด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัต่างมีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจเพ่ือสู่ความยัง่ยืนในอนาคต บริษทัขนาดเลก็ 
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ หรือบริษทัมหาชน ก็ตามต่างมีวตัถุประสงคป์ระกอบธุรกิจเพ่ือสร้างผลก าไรสูงสุดให้แก่ผู ้
ถือหุ้น และมุ่งหนา้สู่ความยัง่ยืนในท่ีสุด โดยเฉพาะบริษทัมหาชนนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งแสดงผลประกอบการ 
หรืองบการเงินให้แก่นกัลงทุน เพ่ือโอกาสในการลงทุน ซ่ึงส่ิงหน่ึงท่ีนกัลงทุนสามารถน ามาวิเคราะห์ไดคื้อ การ
บริหารการจดัการเงินทุนหมุนเวียน หรือ Working Capital ปัจจุบนัประเทศไทยไดเ้ขา้สู่สมาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
หรือ AEC บริษทัมหาชนชั้นน าในประเทศ ส่วนใหญ่จึงมองเห็นโอกาสในการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV จึงได้
ไปลงทุนกนัต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2549-2550 มีมูลค่าการลงทุนเติบโตถึง 3 เท่า ส่งผลให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยไดจ้ดัตั้งดชันี SET CLMV เพ่ือเป็นเคร่ืองมือสะทอ้นราคาหลกัทรัพย์กลุ่มน้ี และให้ผูล้งทุนใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
เปรียบเทียบผลตอบแทน ดงันั้นผูวิ้จยัจึงไดเ้ล็งเห็นว่า การน าการจดัการเงินทุนหมุนเวียนมาวิเคราะห์ กลุ่มบริษทั
มหาชนในดัชนี SET CLMV จะช่วยสะท้อนถึงผลก าไร บริษทัในกลุ่ม เพ่ือเป็นทางเลือกให้นักลงทุนสามารถ
น าไปใชใ้นการวิเคราะห์การลงทุนใน หลกัทรัพยก์ลุ่มดชันี SET CLMV 

      เงินทุนหมุนเวียน นั้นหมายถึง การลงทุนในสินทรัพยห์มุนเวียน ท่ีบริษทัคาดวา่จะสามารถน าไปแปลงเป็น
เงินสดไดใ้นระยะเวลาภายใน 1 ปี อีกทั้งเงินทุนหมุนเวียนยงัเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างก าไรใหก้บักิจการเพราะ
บริษทัจ าเป็นต้องมีการวางแผนจัดการกระแสเงินสดให้เพียงพอต่อการจ่ายช าระหน้ีทางการค้า ใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน อีกทั้งตอ้งมีส ารองเพียงพอต่อการใชจ่้ายเหตุฉุกเฉิน ท่ีจะเกิดข้ึนต่อก าด าเนินธุรกิจ การถือครองเงินสดไว้
ในกระแสเงินสดนอ้ยเกินไปก็จะส่งผลเสียต่อการด าเนินงานของบริษทั ตรงกนัขา้มการท่ีบริษทัมีการถือครองเงิน
สดไวม้ากเกินไปก็อาจเป็นการเสียโอกาส ในการน าเงินสดไปลงทุนเพ่ือสร้างผลตอบแทน และก าไรใหก้บับริษทั
เช่นกนั ส่ิงท่ีจะสะทอ้นให้เห็นเงินทุนหมุนเวียนจากงบการเงิน สามารถวิเคราะห์ไดจ้าก ตวัแปรตน้ วงจรเงินสด 
ระยะเวลาเก็บหน้ีลูกหน้ีการคา้ ระยะเวลาช าระหน้ีเจา้หน้ีการคา้ ระยะเวลาแปลงสินคา้คงเหลือ และตวัแปรควบคุม 
ขนาดกิจการ การเติบโตของยอดขาย อตัราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวม  ความเส่ียงธุรกิจ ว่ามี
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ความสัมพนัธ์อย่างไรกบั ตวัแปรตามคือ อตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงานต่อยอดขาย อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อ
ยอดขาย และอตัราผลตอบแทนจากทรัพยสิ์นรวม จากตวัแปรขา้งตน้ ผูวิ้จยัคาดหวงัว่าจะสามารถแสดงทิศทาง
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ เพ่ือบอกถึงทิศทางระหว่างตวัแปร สะทอ้นให้เห็นถึงความสามารถท าก าไรจาก 
การศึกษาการจดัการเงินทุนหมุนเวียน 
     ดงันั้นผูวิ้จยัจึงไดส้นใจศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม
ดชันี SET CLMV ว่ามีความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่าง ๆ อย่างไร เพ่ือสะทอ้นให้เห็นถึงโอกาสความสามารถใน
การท าก าไรของบริษทัในกลุ่มดชันี SET CLMV เพ่ือใหเ้ป็นขอ้มูลในการลงทุน แก่นกัลงทุนท่ีสนในลงทุนในกลุ่ม
ดชันีดงักล่าว  
 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การอ้างองิในเน้ือหา 
 
      (เพ็ญพิมล ลีโนทัย, 2554) ได้อธิบายว่า การจัดสรรเงินทุน สามารถจ าแนกได้ 2 ประเภท 1) เงินทุน
หมุนเวียน (working capital)  หมายถึง เงินลงทุนในสินทรัพยห์มุนเวียน และ 2) เงินทุนระยะยาว ทั้งสองเงินทุนน้ี
เป็นตวัวดัความสามารถในการบริหารสภาพคล่องของกิจการ เพ่ือเพ่ิมสามารถในการท าก าไรให้กิจการ เพราะถา้
เงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ อาจส่งผลต่อธุรกิจขาดสภาพคล่องและตอ้งปิดกิจการในท่ีสุด 
      (Michelle et al, 2014) ไดอ้ธิบายวา่ การจดัการเงินทุนหมุนเวียน (working capital management) มีเป้าหมาย
อยูบ่นมุมมองระยะสั้นของกิจกรรมทางการเงินของบริษทั เพ่ือใหส้ามารถบริหารค่าใชท่ี้จ าเป็นวนัต่อวนัใหเ้พียงพอ
ต่อรายไดห้รือเงินลงทุนท่ีจะไดรั้บ 
      การจดัการเงินทุนหมุนเวียนเป็นปัจจยัพ้ืนฐาน ของการลงทุนระยะสั้น ให้ความเช่ือมัน่ปล่อยหน้ีให้กบั
ลูกหน้ี และความสามารถในการช าระหน้ีกบัเจา้หน้ี จงัเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะตอ้งมีการประเมินเงินสดส าหรับการ
ลงทุนและบริหารจดัการเพ่ือสร้างก าไร 

 
      การคดัเลือกหลกัทรัพยท่ี์เป็นองค์ประกอบของดชันี SET CLMV ในแต่ละรอบทบทวน หลกัทรัพยท่ี์จะ
เป็นองคป์ระกอบของดชันี SETCLMV ตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี  
      เป็นหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีมีรายไดจ้ากประเทศในกลุ่ม CLMV (กมัพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) อย่าง
นอ้ยร้อยละ 10 จากรายไดร้วมของบริษทั หรือบริษทัท่ีมีมูลค่าของรายไดจ้ากประเทศในกลุ่ม CLMV ไม่นอ้ยกว่า 
100 ลา้นบาท  
      เป็นหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด (Market Capitalization) เฉล่ียอยา่งนอ้ย 5,000 ลา้นบาท 
โดยพิจารณาจากมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดเฉล่ียต่อวนัยอ้นหลงั 3 เดือน ทั้งน้ี ในกรณีของหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บ
การคดัเลือกตามเกณฑก์ารเปล่ียนแปลงรายช่ือหลกัทรัพยร์ะหว่างรอบท่ีมีขอ้มูล 17 มูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด
ไม่ถึง 3 เดือน จะพิจารณามูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดเฉล่ียต่อวนัยอ้นหลงัตั้ งแต่วนัท่ีหลกัทรัพยน์ั้นเข้าจด
ทะเบียนซ้ือขาย  
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      หลกัทรัพยท่ี์มีสัดส่วนผูถื้อหลกัทรัพยร์ายย่อย (Free-float) ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชาระแลว้ โดย
พิจารณาขอ้มูลล่าสุดตามรอบระยะเวลาในการทบทวน 
      หลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายอยา่งสม ่าเสมอตามสภาพปกติของตลาด โดยจานวนหุน้ซ้ือขายดงักล่าวของหลกัทรัพย์
นั้นในแต่ละเดือนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 0.5 ของจานวนหุน้จดทะเบียนของหลกัทรัพยน์ั้น ๆ เป็นเวลาไม่ต ่ากวา่ 9 ใน 12 
เดือน หรือไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 สาหรับหลกัทรัพยท่ี์มีระยะเวลาซ้ือขายนอ้ยกวา่ 12 เดือน  

     (Wanrapee Banchuenvijit, 2017) ได้ศึกษา 15 บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI (Market for 
Alternative Investment) ในกลุ่มบริษทัอุตสาหกรรม ของ SMEs ในประเทศไทย พบว่า RCP ICP CATAR และ 
CLTAR มีความสัมพนัธ์เป็นลบ (ทิศทางตรงกนัขา้ม) กบั OPM และ NPM การท่ีอตัราส่วนของระยะเวลาเก็บหน้ี
ลูกหน้ีการคา้ เจา้หน้ีการคา้ และแปลงสินคา้คงเหลือเพ่ิมสูงข้ึน จะส่งผลใหก้ าไรจากการด าเนินงาน และก าไรสุทธิ
ต่อขอดขายลดลง ยิ่งกว่านั้นระยะเวลาช าระเจ้าหน้ีการค้า การเติมโตของยอดขาย และขนาดของกิจการ มี
ความสมัพนัธ์เป็นบวก (ทิศทางเดียวกนั) กบั OPM และ NPM นั้นคือถา้ระยะเวลาช าระเจา้หน้ีการคา้ การเติมโตของ
ยอดขาย และขนาดของกิจการสูงข้ึนจะส่งผลใหก้ าไรจากการด าเนินงานและก าไรสุทธิต่อยอดขายสูงข้ึนตามดว้ย 

      (นายธนากร หทยัเจริญลาภ, 2553) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการเงินทุนหมุนเวียนต่อผลการ
ด าเนินงานของกิจการในอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทยพบว่าตวัแปรระยะเวลาในการเก็บสินคา้คงเหลือ 
วงจรเงินสด วงจรการคา้ และสดัส่วนของหน้ีสินหมุนเวียนต่อสินทรัพยร์วมมีความสัมพนัธ์กบัความสามารถในการ
ท าก าไรในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยส าคัญ แสดงให้เห็นว่าหากตัวแปรดังกล่าวมีเพ่ิมมากข้ึนจะส่งผลให้
ความสามารถในการท าก าไรของกิจการลดลง ส่วนในดา้นขนาดของกิจการและอตัราการเติบโตของยอดขายมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัความสามารถในการท าก าไร แสดงว่าตวัแปร 2 ตวัน้ียิ่งมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 
ความสามารถในการท าก าไรยิ่งมากตาม 
 
3. วธีิการศึกษา 
 
      กลุ่มตวัอย่าง คือบริษทั มหาชน ในดชันี SET CLMV Exposure ณ เดือนกนัยายน พ.ศ.2561 โดยมีการเปิด
ขาย IPO ก่อนภายในปี 2556 ซ่ึงมีทั้งหมด 24 บริษทั มหาชน เก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ จาก www.setsmart.com 
ขอ้มูลเป็นงบการเงินของแต่ละตวัอย่างยอ้นหลงั เป็นรายไตรมาส ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ไตรมาสแรกของ ปี พ.ศ. 
2556 ถึง ไตรมาสท่ี 4 ของปี พ.ศ. 2560 รวมชุดขอ้มูลทั้งหมด 480 ชุด 
      วิเคราะห์ทางสถิติ หาค่าเฉล่ีย (Mean) ค่ามธัยฐาน (Median) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต่าสุด (Minimum) 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) ของตวัแปรอิสระ ตวัแปรควบคุม และตวัแปรตาม 
      ทดสอบปัญหาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร (Multicollinearity)  
      วิเคราะห์สถิติเชิงปริมาณเพ่ือหาความสัมพันธ์ด้วยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple 
Regressions)  
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ตารางที่ 1 สรุปสัญลกัษณ์ตวัแปรในการทดสอบสมการ 

ล าดบั ชนิดตวัแปร ตวัแปร ช่ือเตม็ 
1 ตวัแปรตน้ ICP ระยะเวลาแปลงสินคา้คงเหลือ 
2 ตวัแปรตน้ PDP ระยะเวลาช าระหน้ีเจา้หน้ีการคา้ 
3 ตวัแปรตน้ RCP ระยะเวลาเกบ็หน้ีลูกหน้ีการคา้ 
5 ตวัแปรตน้ CCC วงจรเงินสด 
6 ตวัแปรตน้ LNSIZE ขนาดกิจการ 
7 ตวัแปรตน้ SG การเติบโตของยอดขาย 
8 ตวัแปรตน้ CATAR อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม 
9 ตวัแปรตน้ CLTAR อตัราส่วนหน้ีสินหมุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม 

10 ตวัแปรตน้ VOLAT ความเส่ียงทางธุรกิจ 
11 ตวัแปรตาม OPM อตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงานต่อยอดขาย 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
ตารางที่ 2 ค่าสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 

 
ค่าเฉล่ีย ค่ามธัยฐาน ค่าเบ่ียงเบน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด 

ICP 107.7000 37.6000 328.4000 0.8894 3169.0000 
PDP 42.0700 34.2500 32.3000 1.4190 242.5000 
RCP 52.6900 32.9400 76.3500 2.9090 839.6000 
CCC 116.8000 36.4400 382.9000 -113.9000 3927.0000 

SIZETM 82.810 13.150 262.500 0.432 2843.000 
SG 0.5914 0.0125 1.4800 -0.8461 7.2930 

CATAR 0.5137 0.3396 1.0850 0.0324 12.3600 
CLTAR 0.4820 0.4193 0.2582 0.0151 0.9910 
VOLAT -0.4943 0.8590 14.3000 -156.0000 2.1220 

OPM 0.1353 0.1109 0.1190 -0.4274 1.2000 
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ตวัแปรตน้  
      จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติพรรณนา พบวา่ระยะเวลาแปลงสินคา้คงเหลือ (ICP) ของบริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์หงประเทศไทยดชันี SETCLMV Exposure Index ทั้งหมด 24 บริษทั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 107.7 วนั 
ค่ามธัยฐานเท่ากบั 37.62 วนั ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 328.4 วนั ค่าต ่าสุดเท่ากบั 0.8894 วนั และค่าสูงสุดเท่ากบั 
3169 วนั 
      ระยะเวลาช าระหน้ีเจา้หน้ีการคา้ (PDP) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 42.07 วนั ค่ามธัยฐานเท่ากบั 34.25 วนั ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 32.3 วนั ค่าต ่าสุดเท่ากบั 1.4190 วนั และค่าสูงสุดเท่ากบั 242.5 วนั 
      ระยะเวลาเก็บหน้ีลูกหน้ีการคา้ (RCP) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 52.69 วนั ค่ามธัยฐานเท่ากบั 32.94 วนั ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 76.35 วนั ค่าต ่าสุดเท่ากบั 2.9090 วนั และค่าสูงสุดเท่ากบั 839 วนั 
      วงจรเงินสด (CCC) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 116.8 วนั ค่ามธัยฐานเท่ากบั 36.44 วนั ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
382.9 วนั ค่าต ่าสุดเท่ากบั -113.9 วนั และค่าสูงสุดเท่ากบั 3927 วนั 
      ขนาดกิจการ (SIZETM) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 82.810พนัลา้นบาท ค่ามธัยฐานเท่ากับ 13.150 พนัลา้นบาท          
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 262.5 พนัลา้นบาท ค่าต ่าสุดเท่ากบั 0.432 พนัลา้นบาท และค่าสูงสุดเท่ากบั 2843 
พนัลา้นบาท 
      การเติบโตของยอดขาย (SG) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.5914% ค่ามธัฐานเท่ากบั 0.0125% ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 1.48% ค่าต ่าสุดเท่ากบั -0.8461% และค่าสูงสุดเท่ากบั 7.2930% 
      อตัราส่วนหน้ีสินหมุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม (CLTAR) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.4820 เท่า ค่ามธัยฐานเท่ากบั 
0.4193 เท่า ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.2582 เท่า ค่าต ่าสุดเท่ากบั 0.0151 เท่า และค่าสูงสุดเท่ากบั 0.9910 เท่า 
      อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม (CATAR) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.5137 เท่า ค่ามธัยฐานเท่ากบั 
0.3396 เท่า ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.0850 เท่า ค่าต ่าสุดเท่ากบั 0.0324 เท่า และค่าสูงสุดเท่ากบั 12.36 เท่า 
      ค่าความเส่ียงก าไร (VOLAT) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั -0.4943 เท่า ค่ามธัยฐานเท่ากบั 0.5890 เท่า ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 14.3 เท่า ค่าต ่าสุดเท่ากบั -156 เท่า และค่าสูงสุดเท่ากบั 2.122 เท่า 
  
ตวัแปรตาม 
      อตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงานต่อยอดขาย (OPM) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.1353 เท่า ค่ามธัยฐานเท่ากับ 
0.1109 เท่า ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.1190 เท่าค่าต ่าสุดเท่ากบั -0.4274 เท่า และค่าสูงสุดเท่ากบั 1.2 เท่า 
 
ทดสอบค่าสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร      
      สมมติฐาน Correlation Matrix เป็นการวดัค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระ โดยก าหนดเกณฑ์
การทดสอบค่าไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยู่ในช่วง -0.8 ถึง 0.8 ถา้ค่าท่ีวดัไดเ้กินช่วงเกณฑท่ี์ก าหนด ตวัแปรดงักล่าวเกิด
ปัญหา Multi collinearity  
       จากการวิเคราะห์ว่าตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์ระหว่างกนั ไดแ้ก่ ระยะเวลาแปลงสินคา้คงเหลือ (ICP) 
กบั ระยะเวลาช าระหน้ีเจา้หน้ีการคา้ (PDP) และ วงจรเงินสด (CCC) ท่ีระดบั 0.9915 และ 0.846 ตามล าดบั  
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ตารางที ่3 ค่าสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร (Correlation matrix) 
 

IC
P 

PDP RCP CCC LNSIZE SG CATAR CLTAR VOLAT OPM 

ICP 1 0.2157 0.7914 0.9915 -0.3121 -0.1418 0.2023 -0.2194 0.0149 0.4622 
PDP 

 
1 0.3127 0.1612 -0.4445 -0.5032 0.0334 0.0784 0.0458 0.1801 

RCP 
  

1 0.846 -0.4445 -0.3071 0.1725 -0.0495 0.0022 0.2929 
CCC 

   
1 -0.3089 -0.1382 0.2053 -0.1948 0.0089 0.4192 

LNSIZE 
    

1 0.3282 -0.0498 -0.2586 0.0716 -0.3074 
SG 

     
1 -0.0754 0.0202 0.0134 -0.0219 

CATAR 
      

1 -0.1171 0.001 0.0286 
CLTAR 

       
1 -0.1794 -0.3494 

VOLAT 
        

1 0.0985 
OPM 

         
1 

 
แกปั้ญหา Co-linearity น้ีพบวา่วงจรก าด าเนินงาน (CCC) จึงเลือกตดัออกจากสมการ  
 
ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อ อตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงานต่อยอดขาย (OPM) 
      ผลการทดสอบ Panel Diagnostics พบวา่ F-statistic (23,439) เท่ากบั 10.7969 มีค่า p-value เท่ากบั 1.93093e-

030 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลกั ไม่สามารถปฏิเสธสมมุติฐานรอง 

      ผลการทดสอบ Breusch-Pagan Statistic พบว่า ค่า p-value เท่ากับ 1.93093e-030 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 จึง

ปฏิเสธสมมุติฐานหลกั ไม่สามารถปฏิเสธสมมุติฐานรอง 

      ผลการทดสอบ Hausman Statistic พบวา่ F-statistic (24) เท่ากบั 5328.57 มีค่า p-value เท่ากบั 0 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 

0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั ไม่สามารถปฏิเสธสมมุติฐานรอง จึงสามารถสรุปไดว้่า Fix Effect Model เหมาะสม

ส าหรับการสร้างสมการถดถอยเชิงเสน้ท่ีส่งผลกระทบต่อ อตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงานต่อยอดขาย 

     ทดสอบ Heteroskedasticity test พบว่า ค่า p-vale เท่ากับ 0 น้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก 

จ าเป็นตอ้ง แกไ้ขดว้ยวิธี Robust Standard Errors ก่อนสร้างสมการถอดถอยเชิงซอ้น 

      หลงัจากผลการทดสอบ จึงสามารถสร้างสมการถดถอยเชิงซอ้นแบบคงท่ี (Regression Fixed-Effect Model) 
ของปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่ออตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงานต่อยอดขาย (OPM) ไดด้งัน้ี 

 
OPM

 
= 
 
0.163853
(1.896)  

+
 
0.000030ICP**

(2.803)  
+
 
0.000156PDP
(0.9218)  

–
 
0.000161RCP***

(-4.310)  
–
 
0.002295LNSIZE
(-0.4907)  
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-  0.001726SG
(-0.5666)  

-
 
0.000259CATAR
(-0.1827)  

+
 
0.013932CLTAR
(0.3203)  

+
 0.00046VOLAT***

(5.987)
  

 ค่าทางสถิติ P-value = 1.75589e-040, R-squared = 0.01802 
**,*** นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
       สมการท่ี (1) แสดงสมการถดถอยเชิงซ้อนแบบคงของปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่ออตัราส่วนก าไรจากการ
ด าเนินงานต่อยอดขาย (OPM) 
  
      จากสมการถดถอยเชิงซ้อนแบบคงของปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่ออตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงานต่อ
ยอดขาย (OPM) พบว่าท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% มีค่า p-value เท่ากับ 1.75589e-40 น้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) ตวัแปรตน้ไม่มีความสัมพนัธ์ต่ออตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงานต่อยอดขาย นั้นคือไม่
สามารถปฏิเสธสมมุติฐานรอง (Ha) ว่ามีตวัแปรตน้อย่างนอ้ย  1 ตวัมีความสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนก าไรจากการ
ด าเนินงานต่อยอดขาย (OPM) ท่ีระดบัความเช่ือมมัน่ 95% ซ่ึงมีตวัแปรตน้ 3 ตวั ประกอบดว้ย ระยะเวลาแปลงสินคา้
คงเหลือ(ICP) ระยะเวลาเก็บหน้ีลูกหน้ีการคา้(RCP) และความเส่ียงทางธุรกิจ(VOLAT) โดยผลกระทบต่อจากตวั
แปรตน้และปัจจยัอ่ืนๆอยูท่ี่  ระดบั 99.98% (R-squared = 0.01802) 
 
      ระยะเวลาแปลงสินคา้คงเหลือ(ICP) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.00003 นั้นคือเม่ือระยะเวลาแปลงสินคา้
คงเหลือเปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย จะส่งผลให้ก าไรจากการเดินงานต่อยอดขายเปล่ียนแปลงไป 0.00003 หน่วยใน
ทิศทางเดียวกนั  
      ระยะเวลาช าระหน้ีเจา้หน้ีการคา้(PDP) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.000156 นั้นคือเม่ือระยะเวลาช าระหน้ี
เจา้หน้ีการคา้ เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย จะส่งผลให้ก าไรจากการเดินงานต่อยอดขายเปล่ียนแปลงไป 0.000156  
หน่วยในทิศทางเดียวกนั  
      ระยะเวลาเก็บหน้ีลูกหน้ีการคา้(RCP) ค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.000161 นั้นคือเม่ือระยะเวลาเก็บหน้ีลูกหน้ี
การคา้ เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย จะส่งผลให้ก าไรจากการเดินงานต่อยอดขายเปล่ียนแปลงไป 0.000161 หน่วยใน
ทิศทางตรงกนัขา้ม 
      ยอดขาย(LNSIZE) ค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.002295 นั้นคือเม่ือยอดขายเปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย จะส่งผล
ใหก้ าไรจากการเดินงานต่อยอดขายเปล่ียนแปลงไป 0.002295 หน่วยในทิศทางตรงกนัขา้ม 
      การเติบโตของยอดขาย(SG) ค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 0.001726 นั้ นคือเม่ือการเติบโตของยอดขาย
เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย จะส่งผลให้ก าไรจากการเดินงานต่อยอดขายเปล่ียนแปลงไป 0.001726 หน่วยในทิศทาง
ตรงกนัขา้ม 
      อตัราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม(CATAR) ค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 0.000259 นั้นคือเม่ือ
อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อสินทรัพย์รวมเปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย จะส่งผลให้ก าไรจากการเดินงานต่อ
ยอดขายเปล่ียนแปลงไป 0.000259 หน่วยในทิศทางตรงกนัขา้ม 
     อตัราส่วนหน้ีสินหมุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม (CLTAR) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.013932 นั้นคือเม่ืออตัราส่วน
หน้ีสินหมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวมเปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย จะส่งผลให้ก าไรจากการเดินงานต่อยอดขาย
เปล่ียนแปลงไป 0.013932  หน่วยในทิศทางเดียวกนั  
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      ความเส่ียงทางธุรกิจ (VOLAT)มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 0.000460 นั้ นคือเม่ือความเส่ียงทางธุรกิจ 
เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย จะส่งผลใหก้ าไรจากการเดินงานต่อยอดขายเปล่ียนแปลงไป  0.000460 หน่วยในทิศทาง
เดียวกนั  
 

5. สรปุผลการศึกษา 
 
      การศึกษาขอ้มูลบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดชันี SETCLMV Exposure index 
จ านวน 24 บริษทั ระหวา่งไตรมาสท่ี 1 ปี พ.ศ.2556 ถึง ไตรมาสท่ี 4 ปี พ.ศ.2560 รวมทั้งส้ิน 20 ไตรมาส รวมตวัอยา่ง
ทั้งหมด 480 ตวัอย่าง ผ่านการทดสอบดว้ยวิธีสถิติพรรณนา ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร ทดสอบ Multi-
Colinearity ทดสอบPanel Diagnostics ทดสอบ Breusch-Pagan Statistic ทดสอบ Hausman Statistic และทดสอบ
Heteroskedasticity ไดผ้ลการทดสอบแลว้จึงสามารถน ามาสร้างสมการถดถอยเชิงซอ้นรูปแบบคงท่ีและรูปแบบสุ่ม
ท่ีเหมาะสมต่อปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อ อตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงานต่อยอดขาย (OPM)  ไดผ้ลสรุปดงัน้ี 
 
ตารางที่ 4 ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียน บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ดชันี SETCLMV Exposure index 

ตวัแปร OPM 
(Fix-effect model) 

Const. 0.163853 
ICP 0.000030** 
PDP 0.000156 
RCP -0.000161*** 

LNSIZE -0.002295 
SG -0.001726 

CATAR -0.000259 
CLTAR 0.013932 
VOLAT 0.000460*** 

R-squared 0.857159 
F-Statistic 353.5474 
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9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวญัฤดี พรชัยทิวัตถ์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชอ่ วายุภักตร์    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐานิตา ฆ้องฤกษ์   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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51. ดร.ไพฑูรย์ เจตธ ารงชัย     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
52. ดร.ภัทรวดี เพิ่มวานิชกุล     มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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58. ดร.สิริพันธ์ วงศ์อินทวัง     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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