


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารจาก 
รักษาการแทนอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
            การประชุมทางวิชาการ 

          สาขาบริหารธรุกิจและการบัญชี ครั้งที่ 8  
 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีวิสัยทัศน์และพันธกิจในการสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่สากลเพื่อพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน มุ่งสะสมภูมิปัญญา สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่หลากหลาย ตลอดจนสร้างผลงานที่มีมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ 
ส าหรับเศรษฐกิจไทยคาดการณ์ว่าตลาดเทคโนโลยีสื่อสาร สารสนเทศและดิจิทัล จะยังคงมีการเติบโตได้ดี ท าให้มีการขยาย
โครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูงและระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเกิดความหลากหลายของดิจิทัลคอนเทนต์ 
(Digital Content)  จึงเป็นปีที่มี การแข่งขันสูง ซึ่งในขณะเดียวกันก็มาพร้อมกับโอกาสทางธุรกิจมากมาย 

ดังน้ัน การจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 8 จึงถือเป็นเวทีที่ให้นักวิชาการ 
นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าเสนอความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านธุรกิจและ
เทคโนโลยี อีกทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้เข้าร่วมประชุมให้เป็นเลิศ พร้อมรับความท้าทายและโอกาสทางธุรกิจต่างๆ ใน
ปัจจุบันและอนาคต  

ในการน้ี กระผมขอขอบคุณคณะบริหารธุรกิจ ผู้มีส่วนร่วมในการจัดการประชุม และผู้น า เสนอผลงานทุกท่าน ในการ
ประชุมวิชาการคร้ังน้ีที่ท าให้เวทีน้ี มีการมาเเลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และน านวัตกรรม ความรู้ใหม่ๆ ที่ได้จากการประชุมไปพัฒนา 
เราจะร่วมกันยกระดับและสรรค์สร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสื่อสาร สนเทศและดิจิทัลให้กับประเทศ พร้อมกับการพัฒนาก้าว
ไกลทางธุรกิจและการบัญชี เพื่อเป็นส่วนในการขับเคลื่อนทุกภาคส่วนเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมที่ดีอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

 
 
 

 
 

    (ดร.จงรัก  วัชรินทร์รัตน์) 
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารจาก 
รักษาการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
                การประชมุทางวิชาการ 

              สาขาบริหารธรุกิจและการบัญชี ครั้งที่ 8  

 
 ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งถือว่าเป็นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านธุรกิจ 
เศรษฐกิจและสังคม อันนาไปสู่การปรับตัวเพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ ทุกประเทศทั่ว
โลกกาลังมุ่งสู่กระแสใหม่ของการเปลี่ยนแปลง  ดังน้ัน งานวิจัยจึงถือเป็นส่วนหน่ึงของฐานความรู้เพื่อการพัฒนา  นาไปสู่การ
สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติ/นานาชาติ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสแก่นักวิจัยในการ
แข่งขันรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ซึ่งเป็นการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยระหว่างสถาบัน  

 การจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 8 “The 8th Annual National 
Conference on Business and Accounting” ในคร้ังน้ี เป็นการจัดประชุมผ่านระบบ E-Conference ซึ่งถือเป็นช่องทางที่
นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าเสนอความก้าวหน้าของนวัตกรรม ได้รับ
การสนับสนุนให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบเอกสารวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป อีกทั้งจะได้นาความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้หลักแนวคิด ทฤษฎี ให้สามารถรับมือกับความ
ผันผวนที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจโลกซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 
(COVID - 19) ได้เป็นอย่างดี  

 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมทาง
วิชาการฯ ในคร้ังน้ี ขอขอบคุณผู้น าเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านที่ท าให้เวทีน้ี มีการเเลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมทั้ง
ขอขอบคุณคณะกรรมการและผู้มีส่วนร่วมทุกท่านที่ได้ดาเนินการจัดการประชุมจนส าเร็จลุล่วง ตามวัตถุประสงค์มา ณ โอกาสน้ี  
 
 
 
 

         (ดร.ด ารงค์   ศรีพระราม)  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน  
รักษาการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ  
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 
 



สารจาก 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างมิได้
คาดหมาย เช่น โรคระบาด Covid-19  ส่งผลให้องค์กรทุกภาคส่วนต้องมีการปรับตัวให้ทันกับสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว องค์กรจึงจะต้องมีความเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบริบทเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นสภาพการ
แข่งขัน ความคาดหวังและพฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยทั้งภายนอกภายในที่เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงานองค์กร และการเข้ามามี
บทบาทของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อที่จะศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อน าไปสู่การก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานเชิงกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน  

องค์การภาคการศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจ และการบัญชีจึงมีบทบาทส าคัญ  ในการที่จะพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้และ
ความสามารถที่จะสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้ปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาน้ัน  การเรียนรู้ผ่านกระบวนการด าเนินงานวิจัยในบริบทใหม่ๆ จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยผลักดันให้เกิด
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ จากภาควิชาการก่อน ที่จะน าไปสู่การประยุกต์ใช้ในองค์กรและธุรกิจในบริบทต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  

ในฐานะองค์กรการศึกษาที่มีความมุ่งมั่นและต้ังใจที่จะช่วยพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี
เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจึงมีความภูมิใจที่เป็นส่วนหน่ึงของการขับเคลื่อนให้เกิดการ
ประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 8  โดยมุ่งหวังว่าการจัดการประชุมวิชาการในคร้ังน้ีจะเป็น
โอกาสที่ดีในการที่จะน าเสนอองค์ความรู้อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและขับเคลื่อนองค์กรในภายใต้สภาวการณ์ที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นในปัจจุบัน 

(ผศ.ดร.ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์)               
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ในนามของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี มาอย่างต่อเน่ือง ดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้ร่วมจัดการประชุมทาง
วิชาการในคร้ังน้ีอีกคร้ัง ขอชื่นชมผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ที่ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการ โดยเฉพาะการวิจัยในสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชีให้มีความเข้มแข็งมาอย่างต่อเน่ือง  

การประชุมทางวิชาการในคร้ังน้ี ถึงแม้ว่าจะปรับรูปแบบการประชุมเป็นแบบออนไลน์สืบเน่ืองจากการแพร่
ระบาดของ Covid-19 แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทั้งสามสถาบันที่ต้องการผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพทั้งคณาจารย์ 
นิสิตและนักศึกษาให้สามารถต่อยอดองค์ความรู้ ตลอดจนสามารถน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
ธุรกิจและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ซึ่งจะเป็นการประชุมทางวิชาการที่สามารถเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมถึง
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่เข้มแข็งได้ต่อไป 

    ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  การจัดประชุมทางวิชาการในคร้ังน้ีจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคณาจารย์ นักวิชาการ 
นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจของประเทศไทย และขอขอบคุณคณะท างานจัดการประชุม  ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาบทความ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ โอกาสน้ี   เป็นอย่างสูง  และสุดท้ายขออวยพรให้การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี จงประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 
 
 
 
 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ล าปาง  แม่นมาตย์) 
   คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  
            มหาวิทยาลยัขอนแก่น     

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
สารจาก 
ประธานคณะท างาน 
การประชุมทางวิชาการสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งท่ี 8 

 
            การประชุมทางวิชาการ 

          สาขาบริหารธรุกิจและการบัญชี ครั้งที่ 8  
 

 
ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้า 

และวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติสาขาบริหารธุรกิจและการ
บัญชี (NCBA) และได้รับการตอบรับที่ดียิ่งจากนักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจที่ร่วมน าเสนอผลงานและแลกเปลี่ยน
ความคิดทางวิชาการด้านต่างๆ ในทุกคร้ังที่ผ่านมา และในปีน้ีซึ่งเป็นปีที่ 8 คณะบริหารธุรกิจได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพหลักในการ
จัดงาน จึงได้ร่วมกับสถาบันเจ้าภาพร่วมจัดการน าเสนอผลงานวิจัย (สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี) ภายใต้ชื่อ “การประชุม
วิชาการระดับชาติสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 8” และสืบเน่ืองจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 งานคร้ังน้ีจึงได้รับ
การปรับรูปแบบให้เป็นการจัดประชุมผ่านระบบ E-Conference แต่ยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่มุ่งเน้นให้มีช่องทางทั้งภาค
บรรยายและภาคการน าเสนอ poster เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
น าเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัย องค์ความรู้ ความเข้าใจ นวัตกรรมด้านการบริหารธุรกิจและการบัญชีที่หลากหลาย  
 
 ในนามของคณะท างานจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 8 ดิฉันขอต้อนรับ
คณะวิทยากร นักวิจัย และผู้น าเสนอผลงานวิชาการทุกท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมฯคร้ังน้ีจะเป็นเวทีก่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อคิดเห็นด้านการบริหารธุรกิจและบัญชี และขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิและคณะท างานทุกท่านที่ทุ่มเท
ท างานเพื่อให้การประชุมทางวิชาการคร้ังน้ีสามารถด าเนินการได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 
 
 
 
        

        (อ.ดร.ยอดมนี เทพานนท์) 
ประธานคณะท างาน 

                                          การประชุมทางวิชาการระดับชาติสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 8  
      

 
 
 
 



สารบัญ 

- การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ POSTER PRESENTATIONS -

สาขา Poster ID ช่ือบทความ / ช่ือผู้เขยีน หน้า 

การจัดการ U1 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบการท่องเทีย่ว และ 
การตัดสินใจเดนิทางท่องเที่ยวประเทศเวยีดนาม ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย 
โฮทีพึง เหงียน  และ ฐิติกานท ์สจัจะบุตร 

1350 - 1358 

การตลาด KU9 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยกีารตัดสินใจซ้ือประกนัชีวติ
ช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
กนกวรรณ เรืองสวสัด์ิไพศาล และ ศิริรัตน์ โกศการิกา 

1359 - 1378 

การจัดการ KU22 การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานการประปานครหลวง 
กฤตภาส พลูสวสัด์ิ  และ ยรุพร ศุทธรัตน์ 

1379 - 1389 

การตลาด KU10 ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง การรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์การ กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดขีององค์การ
ของพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
กญัชพร ลามอ และ ปัญญา ศรีสิงห์ 

1390 - 1397 

การจัดการ U4 พฒันากลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับบริษัทรับผลติเคร่ืองส าอาง 
กรณีศึกษา : บริษัท เค.พ.ีเอก็ซ์คลูซีฟ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากดั 
กานตธิ์ดา พฒันจินดากลุ และฐานิตา ฆอ้งฤกษ ์

1398 - 1408 

การตลาด KU20 ความคาดหวงัและการรับรู้ของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการบริการของ
แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสมเดจ็พระป่ินเกล้า 
กิติยา บวัลอ้มใบ และ ช่ืนจิตต ์ แจง้เจนกิจ 

1409 - 1418 

การจัดการ U6 การศึกษากลยุทธ์เพือ่เพิม่ความสามารถในการแข่งขันนกสวยงาม
ของบินสมัดฟาร์ม 
กลุจิรา ดว้งนา และ พีรพงษ ์ฟูศิริ 

1419 - 1428 

การจัดการ KU75 ความสัมพนัธ์ของปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน และภาวะ
เหน่ือยหน่ายในการท างาน: กรณีศึกษาองค์กรรัฐวิสาหกจิแห่งหน่ึง 
เกวลี ศกัดิกลุ และ พิทวสั เอ้ือสงัคมเศรษฐ์

1429 - 1440 



สารบัญ 

สาขา Poster ID ช่ือบทความ / ช่ือผู้เขยีน หน้า 

การงิน KU76 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโครงสรา้งเงินทุนของหมวดธุรกิจธนาคาร 
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ขวัญชนก ธงสมบัต,ิ ธารนิี พงศ์สุพัฒน ์และ อภิชาติ พงศส์ุพัฒน์  

1441 – 1456 

การจัดการ U8 การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณภาพชีวติเดก็ด้อยโอกาส 
จังหวดัภูเกต็ 
ขวญัตา ยาหลง  และ ฐานิตา ฆอ้งฤกษ ์

1457 - 1468 

การงิน KU74 ปัจจัยที่ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
น า้มันดบิ WTI 
คุณากร นิยมานนท,์ ธารินี พงศสุ์พฒัน์ และอภิชาติ พงศสุ์พฒัน์ 

1469 - 1480 

การตลาด U10 การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของหุ้นสามัญใน
กลุ่มโรงงานน า้ตาลที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จริยา จนัโทริ และ ธฤตพน อู่สวสัด์ิ 

1481 - 1494 

การจัดการ KU44 ปัจจัยที่มีผลต่อความจงรักภักดขีองบุคลากรต่อองค์กรของ 
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
จิรดา  แสงสุวรรณ์ และ ศศิวิมล  มีอ าพล 

1495 - 1506 

การตลาด KU64 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แท่งตัวน าไฟฟ้า (Busduct 
IP68)ของกลุ่มผู้ออกแบบงานระบบไฟฟ้า ภายในเขต
กรุงเทพมหานคร 
จิรัชตา บุญพร้อม และ ธงชยั ศรีวรรธนะ 

1507 - 1518 

การจัดการ KU39 การก าหนดกลยุทธ์ระดบัองค์กรโดยกระบวนการวเิคราะห์ตามล าดบั
ช้ัน (AHP) กรณีศึกษา: หน่วยงานรัฐวิสาหกจิแห่งหน่ึง 
จิรานุวฒัน์  ณรงค์  และ บดินทร์ รัศมีเทศ 

1519 - 1530 

การจัดการ U147 การแก้ไขปัญหาผลประกอบการขาดทุนของ ธ.ก.ส.สาขาช่องแค 
จิราพร อินทร์ฉ ่า และ ภูษิต วงศห์ล่อสายชล 

1531 – 1542 

การจัดการ U12 ทัศนคติด้านคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเนอส
เซอร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร 
จุฑาพร ไพสิฐธญัพงศ ์และ ลดัดาวลัย ์เลขมาศ 

1543 - 1554 



 

สารบัญ 

สาขา Poster ID ช่ือบทความ / ช่ือผู้เขยีน หน้า 

การตลาด  KU50 ความพึงพอใจที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ของ
ผู้ใช้บริการธนาคารบนมือถือ กรุงไทยเน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จุฑามาศ กลุฉิม และ ช่ืนจิตต ์แจง้เจนกิจ 

1555 - 1564 

การจัดการ U14 ปัจจัยที่มีผลต่อความพงึพอใจของแรงงานชาวจีนที่เข้ามาท างานใน
ประเทศไทย 
เจ่ีย ซู และ ฐานิตา ฆอ้งฤกษ ์

1565 - 1576 

การจัดการ U15 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจไปเที่ยวญ่ีปุ่ นของนักท่องเทีย่ว
ชาวไทย 
ชญานนท ์หาญณรงค ์และ รวิดา วิริยกิจจา 

1577 – 1589 

การจัดการ U16 แนวทางการลดอตัราการลาออกของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท 
ABC จ ากดั 
ชฎาพร บรรทดัสุวรรณ และ ศุภสณัห์ ปรีดาวิภาต 

1590 – 1598 

การตลาด U17 อทิธิพลภาพลกัษณ์ตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดืม่สตาร์
บัคส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ชนากานต ์มิตรขนุทด และ ณฐัพนัธ์ บวัราภรณ์ 

1599 - 1610 

การตลาด KU54 อทิธิพลด้านคุณสมบัติของผลติภัณฑ์และคุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซ้ือตู้เยน็ Toshiba ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 
ชลธิชา ทองมาก และ ประพิมพรรณ ล่ิมสุวรรณ์ 

1611 - 1622 

การตลาด U18 แนวทางในการเพิม่ยอดขายให้กบัธุรกจิตัวแทนร้านโทรศัพท์มือถือ 
กรณีศึกษา : ร้าน Yellow Hat Mobile Phone 
ชลธิชา ล่องลอยเลิศ และ ศุภสัณห์ ปรีดาวิภาต 

1623 - 1631 

การตลาด U19 กลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการคลงัสินค้า 
(Fulfillment Service) ของผู้ประกอบขายสินค้าออนไลน์ 
ชลิดา ศรีสมบติัและ จรัชวรรณ จนัทรัตน์ 

1632 - 1641 

การจัดการ U20 ศึกษาการก าหนดกลยุทธ์เพือ่เพิม่ความสามารถการแข่งขันในอนาคต
ของธุรกจิรับเหมาก่อสร้าง กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจ ากดั ที ที ที คอน
สตรัคช่ัน 
ชโลธร สวนสอง และ รวิดา วริิยกิจจา 

1642 - 1645 



 

สารบัญ 

สาขา Poster ID ช่ือบทความ / ช่ือผู้เขยีน หน้า 

การตลาด KU37 ปัจจัยส่งผลต่อพฤติกรรมและการรับรู้ของผู้ชมรายการโทรทัศน์ 
ผ่านช่องทางออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ชวิศฐานิต  ชยัชาติ  และ ช่ืนจิตต ์ แจง้เจนกิจ 

1654 – 1664 

การตลาด U21 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการน า Krungsri Mobile App (KMA) มาให้บริการ
ในธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ในเขตพืน้ที่กรุงเทพฯ  
และปริมณฑล 
ชาญชาย  งามสง่า และ พีรพงษ ์ฟศิูริ 

1665 – 1674 

การจัดการ 
การผลติ 

U23 กลยุทธ์การเพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพือ่ลดเวลาสูญเปล่าใน
กระบวนการอดัก้อนพลาสติกของโรงงานค้าของเก่า กรณีศึกษา ร้าน
ชุติกาญจน์ ค้าของเก่า จังหวดัสุราษฎร์ธานี 
ชุติกาญจน์ สร้อยสนธ์ิ  และ อนุฉตัร ช ่าชอง 

1675 – 1681 

การตลาด U25 ทัศนคติด้านการประเมินทางเลอืกและความไว้วางใจในพาณิชย์
อเิลก็ทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าออนไลน์ของในเขต
พืน้ที่จังหวดักรุงเทพมหานคร 
ฐิติมา คุม้อุดมทรัพย ์ และ ลดัดาวลัย ์เลขมาศ  

1682 – 1695 

การงิน U26 การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในกลุ่ม
ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ณฐัฐาภรณ์ ชูรัตน์ และ ประสิทธ์ิ มูหะหมดั 

1696 – 1706 

การจัดการ 
การผลติ 

U146 การศึกษาสาเหตุและแนวทางแก้ไขการให้บริการของสถานพยาบาล
ธนาคารออมสิน 
ณฐันนัท ์สินเจริญมณี  และ อนุฉตัร ช ่าชอง 

1707 – 1716 

การจัดการ U27 การบริหารจัดการด้านพฒันาคุณภาพชีวติของชุมชนเขต
กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาชุมชนวดัรวกบางบ าหรุ 
ณฐัพร พรหมชุติมา และ ฐานิตา ฆอ้งฤกษ ์

1717 – 1727 

การจัดการ U29 การก าหนดกลยุทธ์เพือ่เพิม่ยอดขายของร้านบุญเลศิเซลล์แอนด์
เซอร์วสิ 
ณฐัสิทธ์ิ สงวนนาม และ รวิดา วิริยกิจจา 

1728 - 1738 

 

 



 

สารบัญ 

สาขา Poster ID ช่ือบทความ / ช่ือผู้เขยีน หนา้ 

การจัดการ 
การผลติ 

U30 การยอมรับเทคโนโลยแีละคุณภาพการบริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลอืกใช้บริการแอพพลเิคช่ันไลน์แมน ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
ณฐิัดา ผอ่งใส และ ลดัดาวลัย ์เลขมาศ 

1739 – 1748 

การตลาด U31 กลยุทธ์การเพิม่ผลก าไรให้กบัร้านโกโรตีชาชัก สาขาถนนจันทน์ 
ณิชกช พรหมมา และ พีรพงษ ์ฟูศิริ 

1749 – 1758 

การตลาด U34 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจขอสินเช่ือส่วนบุคคลประเภทบัตรกด
เงินสดกบัธนาคารกสิกรไทย ในเขตจังหวดัสมุทรปราการ 
ดารารัตน์ ปติสนธิ และ ประสิทธ์ิ มะหะหมดั 

1759 – 1768 

การจัดการ KU38 อทิธิพลของความฉลาดทางวฒันธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการสร้าง
นวตักรรม : กรณีศึกษา บริษัทน า้มันข้ามชาตแิห่งหน่ึงในประเทศไทย 
ดิษยา นนัตะโลหิต และ เอกอนงค ์ตั้งฤกษว์ราสกลุ 

1769 – 1778 

การตลาด KU71 อทิธิพลของ Travel Influencer ที่มีผลต่อการตัดสินใจเดนิทาง
ท่องเทีย่วทั้งในและนอกประเทศของประชากรกลุ่ม Generation Y ใน
เขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล 
ทวีวรรณ เตง็มณี และ ประพิมพรรณ ล่ิมสุวรรณ์ 

1779 – 1791 

การเงิน KU66 ปัจจัยที่มีผลต่อผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ทวีวฒัน์ จรรยาสุทธิวงศ ์ และ อภิชาติ พงศสุ์พฒัน์ 

1792 – 1799 

การตลาด KU67 การศึกษาทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคขนมหวานไทย
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผ่านการสนทนากลุ่ม 
ทศันีย ์มณีกอบกลุวงศ,์ คุณาลยั พลอยดนยั และปรารถนา ปรารถนาดี 

1800 – 1807 

การตลาด KU80 การวเิคราะห์รูปแบบการซ้ือสินค้าของผู้บริโภคในร้าน Bike Club 
โดยใช้เทคนิค RFM และ Association Rules 
ทศันียา ธรรมสรางกรู และ ไพฑูรย ์เจตธ ารงชยั 

1808 – 1824 

  รูปแบบการส่ือสารภายในองค์กร ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง 
ธนาภรณ์ อิสรา  และ วรัญพงศ ์บุญศิริธรรมชยั 

1825 - 1833 

 



สารบัญ 

สาขา Poster ID ช่ือบทความ / ช่ือผู้เขยีน หน้า 
การตลาด KU31 อทิธิพลจากการยอมรับเทคโนโลยใีนยุคสังคมไร้เงินสดต่อความต้ังใจ

ในการแสดงพฤติกรรมการใช้บริการบัตรรถไฟฟ้า MRT ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ธารินทร์  เหรียญจงดี  และ ประพิมพรรณ  ล่ิมสุวรรณ์ 

1834 – 1846 

การเงิน U37 การศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในดชันี 
SET50 Index Futures โดยใช้เส้นค่าเฉลีย่เคลือ่นที่ Exponential 
Moving Average ส าหรับ Day Trading 
ธีรวฒัน์ พรหมเรือง และ ธฤตพน อู่สวสัด์ิ 

1847 – 1856 

การงิน U38 ปัจจัยที่มีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ในดชันี SET 
CLMV Exposure 
นงชนก จนัลา และ วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร 

1857 – 1867 

การจัดการ U39 การสร้างกลยุทธ์ จูงใจให้นักศึกษาปริญญาตรี มหาวทิยาลยัหอการค้า
ไทย ศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทที่มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 
นพพล พฒันพสูกลุ และแสงดาว  ประสิทธิสุข 

1868 – 1875 

การตลาด U41 การศึกษารูปแบบการด าเนินชีวติและการยอมรับเทคโนโลยทีี่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการส่ังอาหารผ่านทางแกร็บฟู้ดแอพพลเิคช่ัน 
ในกรุงเทพมหานคร 
นภทัร ภูวิชญพงศ ์และ สุทธาวรรณ จีระพนัธุ 

1876 – 1886 

การงิน U42 ศึกษากลยุทธ์การลงทุนระหว่าง Lump sum และ Dollar cost 
average ในกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชีพ RMF (ปีพ.ศ.2557-2561) 
นภสัสร เหล่าสารคาม และ ลลิตา หงษรั์ตนวงศ ์

1887 – 1896 

การงิน KU57 ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ไทย 
นวโรจน์ รุญจ ารัส และ อภิชาติ พงศสุ์พฒัน์ 

1897 – 1910 

การจัดการ 
การผลติ 

U148 แนวทางการแก้ปัญหาการลดลงของรายได้ค่าบริการและ
ค่าธรรมเนียมของ ธ.ก.ส. สาขาทับคล้อ จ.พจิิตร 
นฐัชา บุญมี และ ภูษิต วงศห์ล่อสายชล 

1911 – 1918 

การตลาด U43 กลยุทธ์การเพิม่ยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์ กรณีศึกษา บริษัท
หลกัทรัพย์กรุงศรี จ ากดั ( มหาชน ) 
นทัริกา แกว้ศิริ และ อนุฉตัร ช ่าชอง 

1919 -1928 



สารบัญ 

สาขา Poster ID ช่ือบทความ / ช่ือผู้เขยีน หน้า 

การจัดการ KU48 อทิธิพลของการรับรู้ความสามารถของตนเองและการจัดการทาง
อารมณ์ ที่มีต่อผลการปฏิบัติงาน: กรณีศึกษาธนาคารของ 
รัฐแห่งหน่ึง 
นนัทพร เมณฑกานุวงษ ์ และ พิทวสั เอ้ือสงัคมเศรษฐ์ 

1929 – 1939 

การงิน U45 ปัจจัยที่มีผลต่อ Tracking Error ของกองทุนลกัษณะ Passive 
ที่ติดตาม SET 50 Index 
บุรัสกร วงศสิ์นไชย และ วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร 

1940 – 1952 

การจัดการ U140 การรับรู้ภาพลักษณ์ของบริษัท XYZ ประกนัชีวติที่มีผลต่อแนวโน้ม
การตัดสินใจสมัครงานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
บุษบา บวัใหญ่  และ ณฐัพนัธ์ บวัวราภรณ์ 

1953 – 1962 

การงิน U149 แนวทางการจัดการหนีค้้างช าระ (NPLs) ของธนาคารเพือ่การเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร 
ปฏิวติั  ศรีชยั และ ภูษิต วงศห์ล่อสายชล 

1963 – 1970 

การตลาด U47 กลยุทธ์สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กบัร้านริมเลยบุฟเฟต์
หมูกระทะ อิม่ละ 99 บาท 
ปนดัดา มาระวงั  และ พีรพงษ ์ฟูศิริ 

1971 – 1978 

การตลาด U50 การศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อ
การตัดสินใจเลอืกเล่นเกม ROV ในประเทศไทย 
ประภสัร์ ดีประหลาด และ รวิดา วิริยกิจจา 

1979 – 1989 

การจัดการ U51 กลยุทธ์ในการสร้างความผูกพนัของพนักงานระดบัปฏิบัติการ 
ในพืน้ที่ส านักงานใหญ่ การประปานครหลวง 
ประภาวรรณ มัน่บุญสม และ ลดัดาวลัย ์เลขมาศ 

1990 – 1999 

การตลาด KU45 ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อพฤติกรรมของลูกค้าในการตัดสินใจซ้ือ
อลูมิเนียมส าเร็จรูป ของบริษัท ซิมเมอร์ เมตัล สแตนดาร์ด จ ากดั 
ปรัศนียาภรณ์ สวนสมบูรณ์ และ ศศิวิมล มีอ าพล 

2000 – 2011 

การตลาด U52 กลยุทธ์การเพิม่ยอดขายของบริษัท เอม็ คอนกรีต จ ากดั 
Strategies to increase sales volume of M Concrete Company 
Limited 
ปรางทิพย ์จนัทร์สิวานนท ์และ พีรพงษ ์ฟูศิริ 

2012 – 2019 



สารบัญ 

สาขา Poster ID ช่ือบทความ / ช่ือผู้เขยีน หน้า 

การงิน U56 การวเิคราะห์เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่บริหารโดยธนาคารพาณิชย์ กบั
สถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคาร ในประเทศไทย 
ปาณิศา สวา่งวรรณ  และ ลลิตา หงส์รัตนหงศ ์

2020 – 2030 

การงิน U57 ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินและอัตราผลตอบแทน
ของหลกัทรัพย์ในกลุ่ม SET 100 Index 
ปิยนนัท ์เจริญผล และ ธฤตพน อู่สวสัด์ิ 

2031 - 2041 

การจัดการ 
การผลติ 

U58 การเพิม่ประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลงั กรณีศึกษา บริษัท P.P 
Furniture And Service Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร 
ปุณยาพร ช่างเกบ็  และ ฐานิตา ฆอ้งฤกษ ์

2042 – 2052 

การจัดการ 
การผลติ 

U59 การศึกษาความคาดหวงัในคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพงึ
พอใจในการใช้บริการ Call center ของลูกค้าบริษัท Non-Bank แห่ง
หน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร  
เปรมยดุา แสงแกว้  และ สุทธาวรรณ จีระพนัธุ 

2053 – 2062 

การตลาด P18 พฤติกรรมและอทิธิพลของส่วนประสมทางการตลาด 
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือรถยนต์แบรนด์นิสสัน 

ปิยะพงศ ์ เสนานุช, พรมงคล ค าแกว้ และ เกียรติศกัด์ิ  จนัทร์แกว้ 

2063 – 2075 

การตลาด U60 กลยุทธ์ทางการตลาดเพือ่เพิม่ผลประกอบการของธุรกจิอะไหล่อาวุธ
ปืน กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พจีี แทคติเคลิ 
พชรวรรณ ชุวานนท ์ และ จรัชวรรณ จนัทรัตน์ 

2076 – 2085 

การตลาด KU13 แรงจูงใจในการซ้ือและพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่าน 
AliExpress 
พรรทิพา  เลก็ตระกลูชยั และ ช่ืนจิตต ์ แจง้เจนกิจ  

2086 – 2099 

การตลาด U62 กลยุทธ์ในการเพิม่ยอดบัตรเครดติพรีเมี่ยมของธนาคารออมสินภาค 
14 เขตพระนครศรีอยุธยา 
พชัรธร ตนัวิไล   และ อนุฉตัร ช ่าชอง 

2100 - 2110 



สารบัญ 

สาขา Poster ID หน้า 

การจัดการ U63 2111 – 2120 

การจัดการ U65 2121 – 2131 

การตลาด KU8 2132 – 2142 

การจัดการ 
การผลติ 

P12 2143 – 2152 

การงิน U67 2153 – 2167 

การจัดการ U68 2168 – 2177 

การตลาด U69 

ช่ือบทความ / ช่ือผู้เขยีน 
แรงจูงใจของกลุ่มประชากรในการส่งผลต่อการตัดสินใจเลอืกท างาน 

เป็ นพนักงานประจ า และพนักงานอตัราจ้าง ในพืน้ที่
กรุงเทพมหานครที่ท างานธนาคารไทยพาณชิย์ส านักงานใหญ่ 
พชัระ ชุนหสุนทร และ ฐานิตา ฆอ้งฤกษ์ 
การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการรู้ดจิทิัลของบุคลากรบริษัท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
พิชชาพร นาคเดช และ ฐานิตา ฆ้องฤกษ์ 
การรับรู้คุณลกัษณะของ Micro Influencers ที่มีผลต่อพฤติกรรมการ 

บริโภคผลติภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวติามินของผู้บริโภคในเขต 

กรุงเทพมหานคร 
พิชชุดา คงสวัสดิ์  และ ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ 
นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์จากนาํม้ะนาว เพื่อวิถีชีวิตสังคม 

เมือง 
พิชญน์รี วิรัชกลุบดี  และ ชุติมา ไวศรายทุธ์ 

การศึกษาอตัราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เข้าจดทะเบียนในตลาด 

หลักทรัพย์ ปี พ.ศ. 2556 ในตลาดหลักทรัพย์ เอม็ เอ ไอ   
พิชิต เอ่ียมแสงจนัทร์ และ วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้กระเป๋ าเงินอเิลก็ทรอนิกส์ Rabbit 
LINE Pay บนแอพพลเิคช่ัน LINE กรณีศึกษาในพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 
พิตตินนัท์ วฒันพงษ์ และ พนิตา สุรชยักลุวฒันา 

แผนกลยทุธ์การสร้างความภักดขีองลูกค้า กรณีศึกษาบริษัท แพน 

ด้ามอเตอร์ จ ากดั 
พิพฒัน์  ชูสุวรรณประทีป  และ รวิดา  วิริยกิจจา 

2178 – 2187 

การจัดการ 
การผลติ 

KU25 การปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือ โดยวธิีเฉพาะเจาะจง ด้วยการ
ประยุกต์ใช้แนวคดิแบบลนีกรณีศึกษา รัฐวสิาหกจิแห่งหน่ึงใน
ประเทศไทย 
พิสรา ทวีบุญ และ เอกอนงค ์ตั้งฤกษว์ราสกลุ 

2188 – 2198 



สารบัญ 

สาขา Poster ID ช่ือบทความ / ช่ือผู้เขียน หน้า 
การตลาด U72 กลยุทธ์ทางการตลาดในการเพิม่ยอดนักศึกษาชาวจีนของ

มหาวิทยาลยัABC 
แพรวพลอย สิทธิกรณ์  และ อศัวิณ ปสุธรรม 

2199 - 2208 

การจัดการ U73 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความภักดขีองพนักงาน บมจ.
ธนาคารกรุงเทพ 
ภวิศ ตนัจงศิริกลุ  และ ฐานิตา ฆอ้งฤกษ ์ 

2209 – 2222 

การตลาด P17 การตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์ผลไม้อบแห้งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ัน Z 
ภณัฑิรา กสินธ์ุมานะวาท, เกียรติศกัด์ิ จนัทร์แกว้ และ ปิยะพงศ ์ 
เสนานุช 

2223 – 2236 

การงิน KU73 ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 
ภทัรพล กระจ่างสวสัด์ิ  และ อภิชาติ พงศสุ์พฒัน์ 

2237 – 2251 

การตลาด U74 การก าหนดกลยุทธ์ เพือ่จ าหน่ายทรัพย์สินรอการขาย 
ประเภททรัพย์สินที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสิน ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
ภทัราพร บ ารุงผล และ อนุฉตัร ช ่าชอง 

2252 – 2261 

การตลาด U75 รูปแบบการด าเนินชีวติ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารคลนี 
ของผู้บริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
ภสัรา โกมลทองทิพย ์และ ฐิติกานท ์สัจจะบุตร 

2262 – 2271 

การงิน KU70 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย ์กล่มุพลังงานในตลาด 

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ภัสสร์ภรณ กิจบํารุงศิลป ์, ธารนิี พงศ์สุพัฒน์ และ อภิชาติ พงศส์ุพัฒน์   

2272 – 2286 

การงิน U76 ปัจจัยที่มีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์หมวดพฒันา
อสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ภาณุมาศ ยาวีระ และ วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร 

2287 – 2297 

การตลาด U77 การก าหนดกลยุทธ์ข้อได้เปรียบของการแข่งขนัประกนัสุขภาพและ
ประกนัชีวติประเภทกลุ่มของบริษัทเฮลท์ เบนนิฟิท ไลฟ์ อนิชัวร์รันส์ 
โบรคเกอร์ จ ากดั 
ภิญญาภทัร ศรีวงษรั์ตน์ และ นภวรรณ คณานุรักษ ์

2298 - 2307 



 

สารบัญ 

สาขา Poster ID ช่ือบทความ / ช่ือผู้เขยีน หน้า 
การงิน U79 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจการออมและการลงทุนของมนุษย์

เงินเดอืนในกรุงเทพมหานคร 
มณีรัตน์ สร้อยประดิษฐ ์และ นงนภสั แกว้พลอย 

2308 – 2317 

การตลาด KU51 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวหน้า
บรรจุซองในร้านสะดวกซ้ือเซเว่น อเีลฟเว่นในเขตกรุงเทพมหานคร 
มณัฑนา ศรีจนัทร์  และ  ศิริรัตน์ โกศการิกา 

2318 – 2330 

การตลาด U80 การศึกษาความพงึพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธุรกจิ
รับเหมางานระบบสาธารณูปโภค ขนาดเลก็ กรณีศึกษา ที.ดบับลวิ.
เอส. เซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ 
มสัวี เทียนเครือ และ ฐานิตา ฆอ้งฤกษ ์

2331 – 2340 

การงิน U82 เปรียบเทียบศึกษากรอบเวลาส าหรับการซ้ือขายลงทุนในสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหน้า (SET 50 Index future) ส าหรับการซ้ือขาย intraday 
โดยใช้การวเิคราะห์เทคนิค Relative Strength Index, Bollinger 
band และ Moving Average Convergence Divergence ในช่วง
ระยะเวลา ปี พ.ศ. 2560-2561 

รัศมี ถิรมงคลชยั  และ ธฤตพน อู่สวสัด์ิ 

2341 – 2350 

การจัดการ U83 ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติการใช้งานเทคโนโลยกีระเป๋าเงินออนไลน์ 
 (E -Wallet) ส าหรับซ้ือสินค้าและบริการในชีวติประจ าวนั 
ราชศกัด์ิ เปรมปรีด์ิ และ พนัธิตรา ปัทมานนท ์

2351 – 2360 

การงิน P11 ความสามารถในการท าก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์กบัมูลค่าหลกัทรัพย์
ของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 
เรือนเพชร มีมุสิก และ ธนโชติ บุญวรโชติ 

2361 – 2372 

การจัดการ 
การผลติ 

U84 การออกแบบการจัดการคลงัสินค้าเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการ
จัดเกบ็ กรณีศึกษา บริษัท เอบีซี จ ากดั สมุทรปราการ 
ลกัษณ์กมล อศัวไมตรี  และ จรัชวรรณ จนัทรัตน์ 

2373 – 2382 

การจัดการ U85 การศึกษากลยุทธ์สร้างความพงึพอใจของพนักงาน บริษัท โอซีซี 
ก าจัด(มหาชน) 
ลูกไม ้แตงวิเชียร และ รวิดา วิริยกิจจา 

2383 – 2395 

 



 

สารบัญ 

สาขา Poster ID ช่ือบทความ / ช่ือผู้เขยีน หน้า 
การจัดการ U86 การพฒันากลยุทธ์ให้กบัร้านค้าปลกีสังฆภัณฑ์ กรณีศึกษา ร้าน ส.

กติติชัย 
วนดัดา กิตติทรัพยเ์จริญ  และ ศุภสณัห์ ปรีดาวิภาต 

2396 – 2404 

การจัดการ U87 ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความจงรักภักดต่ีอองค์กร 
พนักงานร้านสะดวกซ้ือ Generation Y ในเขต กรุงเทพมหานคร 
วรรณิดา  มูลชยั และ รวิดา  วิริยกิจจา 

2405 – 2416 

การตลาด U88 กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของ บริษัท เน็ตเวร์ิก 
เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั 
วรรษวรรณ วงษส์ถิตย ์และ พีรพงษ ์ฟูศิริ 

2417 - 2426 

การตลาด U89 การศึกษาปัญหาจ านวนรายได้ลดลงและแนวทางการแก้ปัญหาเชิงกล
ยุทธ์ กรณีศึกษาสุพนิโกศลแมนช่ัน 
วรัชญ ์ฟักหวา่ง และ รวิดา วิริยกิจจา 

2427 – 2441 

การตลาด KU43 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือบริการ 
Netflix ของลูกค้าที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร 
วรัญญภ์สัร์ แยม้ขะมงั  และ ศศิวิมล มีอ าพล 

2442 – 2451 

การตลาด U90 ปัจจัยทางการตลาดที่มผีลในการตัดสินใจซ้ือประกนัภัยรถยนต์ภาค
สมัครใจที่จดทะเบียนในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
วราภรณ์ สังขว์ิเศษ  และ  อนุฉตัร ช ่าชอง 

2452 – 2461 

การงิน U92 การศึกษาอตัราผลตอบแทน และความเส่ียงของกองทุนรวมที่ลงทุน
ใน ตราสารหนีร้ะยะส้ัน  ในช่วงปี 2558-2562  
วราลี จริณรักษ์   และ  ลลิตา หงษรั์ตนวงศ ์

2462 – 2471 

การจัดการ U93 การบริหารความเส่ียงของบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดเลก็ 
กรณีศึกษา บริษัท ธาดา คอปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ากดั 
วริศ  ท่าทราย  และ พีรพงษ ์ฟูศิริ 

2472 – 2479 

การตลาด U94 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพงึพอใจลูกค้าที่มาใช้ SCB EASY 
Application  
ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
วโรดม  สินทะมณี  และ ปราณี เอ่ียมละออภกัดี 

2480 – 2488 

 



 

สารบัญ 

สาขา Poster ID ช่ือบทความ / ช่ือผู้เขยีน หน้า 
การจัดการ U96 ความสัมพนัธ์ระหว่างการจัดการความรู้กบัความพงึพอใจในงาน 

วชัรพงศ ์ปัญโญใหญ่ และ ภูษิต วงศห์ล่อสายชล 
2489 – 2501 

การตลาด U97 การศึกษาส่วนประสมการตลาดของธุรกจิอญัมณีแท้ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
วชัรพล เขียววมิล และ นิออน ศรีสมยง 

2502 – 2513 

การตลาด U98 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหาร
สุนัขส าเร็จรูปของคนในจังหวดัชลบุรี 
วชัรินทร์ สินธุส าราญ  และ อนุฉตัร  ช ่าชอง 

2514 -2522 

การจัดการ U99 ความต้องการผลติภัณฑ์การท่องเที่ยว และภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว
ของจังหวดัสมุทรปราการ ที่ส่งผลต่อปัจจัยการตัดสินใจมาท่องเทีย่ว
ของนักท่องเทีย่วชาวไทย 
วชัรี  ยงถาวร และ นิออน ศรีสมยง 

2523 – 2534 

การจัดการ U100 แนวทางแก้ไขปัญหายอดขายที่ลดลงของธุรกจิเต็นท์รถยนต์มือสอง 
วิชยั เวชชยานนท ์และ ศุภสณัห์ ปรีดาวิภาต 

2535 – 2544 

การตลาด U118 ความพงึพอใจของลูกค้าที่มผีลต่อการบริการของบริษัท เอฟดบับลวิ
บี เพาเวอร์ จ ากดั 
วิษา กล่อมเกล้ียง และ ผสุดี พลสารัมย ์

2545 – 2557 

การตลาด U119 ความสัมพนัธ์ ระหว่าง การรู้จัก ภาพลกัษณ์ กบั ความภักดต่ีอตรา
สินค้าน า้ผลไม้อโีคโนมี่ 
วสุิทธิ พรศาลนุวฒัน์ และ ภูษิต วงศห์ล่อสายชล 

2558 – 2568 

การตลาด U121 กลยทุธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
ร้านคุณป้าชาบู       
ศตพร ศรีชุมพล   และ อศัวิณ ปสุธรรม 

2569 – 2579 

การตลาด U122 รูปแบบการด าเนินชีวติที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์
เคร่ืองส าอางจากแบรนด์โอเรียนทอล พร้ินเซสในเขต
กรุงเทพมหานคร 
ศรีสมร นิลโนรี  และ พนิตา สุรชยักลุวฒันา 

2580 - 2589 

 

 



สารบัญ 

สาขา Poster ID ช่ือบทความ / ช่ือผู้เขยีน 

การตลาด U124 การรับรู้ตราสินค้าของผู้บริโภค และภาพลกัษณ์ตราสินค้าของ
รองเท้ากฬีายีห้่ออาดดิาส ที่ส่งผลต่อความพงึพอใจของผู้บริโภค
ผลติภัณฑ์รองเท้ากฬีายีห้่ออาดดิาสในจังหวดัปทุมธานี 
ศศิธร ก่ิงศรีพิพฒัน์  และ อริสรา เสยานนท ์

2590 -2602 

การงิน KU62 ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการเคลือ่นไหวของราคาหลกัทรัพย์ที่
อยู่ภายใต้ดชันี SET Well-Being (SETWB) 
ศิวตั ประกอบบุญ  และ อภิชาติ พงศสุ์พฒัน์ 

2603 – 2615 

การตลาด U127 รูปแบบการด าเนินชีวติมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือ
ผลติภัณฑ์แชมพูสุนัขของผู้เลีย้งสุนัขในเขตกรุงเทพมหานคร 
สมพร แตงน่ิม  และ นภวรรณ คณานุรักษ ์  

2616 - 2626 

การตลาด KU32 การรับรู้คุณภาพการบริการส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลนิิก
เสริมความงาม (ทาทา คลนิิก) 
สมฤทยั กล่อมพงษ ์  และ ศิริรัตน์ โกศการิกา 

2627 – 2640 

การจัดการ U128 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพงึพอใจของผู้ใช้บริการแอพพลเิคช่ัน K 
PLUS ของธนาคารกสิกรไทย ในเจเนอเรช่ันเอก็ซ์และเจเนอเรช่ัน
วาย เขตกรุงเทพมหานคร 
สหลกัษณ์  จนัทร์โชติ  และ ปราณี เอ่ียมละออภกัดี 

2641 – 2650 

การจัดการ U129 การศึกษาปัญหาและการจัดการกลยุทธ์การตลาด เพือ่เพิม่ผล
ประกอบการของธุรกจิออแกไนซ์เซอร์และอเีว้นท์ กรณีศึกษา บริษัท 
โสพนัธ์ุรักษา จ ากดั 
สาริณี ฟุกฝน  และ จรัชวรรณ จนัทรัตน์  

2651 – 2660 

การจัดการ 
การผลติ 

U131 ปัญหาไม่สามารถให้บริการลูกค้าในการติดต้ัง และการให้บริการหลงั
การขายให้เสร็จส้ินในคร้ังเดยีวได้ 
สิทธิเดช ไผต่ระกลูพงศ ์ และ ภูษิต วงศห์ล่อสายชล 

2661 – 2669 

การงิน KU68 ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณเงินให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย 
สุดารัตน์ สินพิศุทธ์  และ อภิชาติ พงศสุ์พฒัน์ 

2670 – 2684 



สารบัญ 

สาขา Poster ID ช่ือบทความ / ช่ือผู้เขยีน หน้า 

การตลาด U143 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์
รถยนต์โตโยต้า ของผู้อาศัยในจังหวดัฉะเชิงเทรา 
สุปรียา ช่ืนอารมย ์, ณฐัพนัธ์ บวัวราภรณ์ 

2685 - 2694 

การจัดการ KU47 อทิธิพลของการฝึกอบรมและการพฒันาที่มีผลต่อการรักษาพนักงาน 
Generation Z ให้คงอยู่กบัองค์กรของบริษัท โฮม โปรดกัซ์ เซ็นเตอร์ 
จ ากดั (มหาชน) 
สุพตัรา สุขสุลาภ และ วรัญพงศ ์บุญศิริธรรมชยั

2695 – 2704 

การตลาด P16 ทัศนคติของกลุ่มผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าและผู้ที่ไม่เคยใช้รถยนต์ไฟฟ้า  
ที่มีอทิธิพลต่อการเลอืกใช้รถยนต์ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 
สุภาวดี ศรีมงคล เกียรติศกัด์ิ จนัทร์แกว้  และ ปิยะพงศ ์ เสนานุช 

2705 – 2714 

การจัดการ 
การผลติ 

U144 พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยด้านคุณภาพบริการที่มีอทิธิพลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือซ ้า อาหารออนไลน์แอพพลเิคช่ัน แกร็บฟู้ด (Grab Food) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
เหมวรรณ นิษฐ์ชาภา  และ ณฐัพนัธ์ บวัวราภรณ์ 

2715 – 2726 

การตลาด U103 ปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวติที่ส่งผลต่อการเข้ารับชมฟุตบอล
ไทยพรีเมียร์ลกีของแฟนบอลในสนาม 
ฬุจพงศ ์ชุ่มใจ และ พนิตา สุรชยักลุวฒันา 

2727 – 2736 

การจัดการ 
การผลติ 

U105 การศึกษาเร่ืองแนวทางการแก้ไขปัญหางานแจ้งซ่อมระบบปรับ
อากาศที่เพิม่มากขึน้ กรณีศึกษา บริษัท พร้อมเทคโน เซอร์วสิ จ ากดั  
ในหน่วยงาน อาคาร ปตท. สนญ. จังหวดักรุงเทพมหานคร 
อนุพงษ ์สมพอง และ ผสุดี พลสารัมย ์

2737 – 2746 

การจัดการ 
การผลติ 

U107 การพฒันาคุณภาพการให้บริการของแผนกต้อนรับโครงการอาคาร 
ที่พกัอาศัย AAA 
อภิชาติ สินลือนาม และ ฐานิตา ฆอ้งฤกษ ์

2747 – 2756 



สารบัญ 

สาขา Poster ID ช่ือบทความ / ช่ือผู้เขยีน หน้า 
การงิน U145 กลยุทธ์การเพิม่ยอดขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ABC จ ากดั ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
อมรทิพย ์จริยคุณ  และ อนุฉตัร ช ่าชอง 

2757 - 2765 

การจัดการ U109 รูปแบบการด าเนินชีวติของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจไปงานอเีว้นท์ กรณีศึกษา บริษัท ยกัษ์แมกเนติก 
ออแกไนเซอร์ 
อรณิชา อุดมสมบูรณ์ผล และ พนิตา สุรชยักลุวฒันา 

2766 – 2774 

การตลาด U110 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมและความพงึพอใจของผู้บริโภคต่อร้านค้า
ปลกีประเภทดรักสโตร์ กรณีศึกษาบริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จ ากดั 
อรพรรณ พงษช์าญยทุธ์  และ รวิดา วริิยกิจจา 

2775 - 2784 

การงิน U111 การศึกษาความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพาณิชย์ขนาด
ใหญ่ที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหลงัวกิฤต
เศรษฐกจิปี 2540 
อริญชย ์บั้งเงิน  และ วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร 

2785 – 2795 

การจัดการ U112 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดทีม่ีอทิธิพลต่อความพงึพอใจของลูกค้า
ที่ใช้บริการ QQQ รีสอร์ท อ าเภอสวนผึง้ จังหวดัราชบุรี  
อริสา   กระแจะจนัทร์ และ สุทธาวรรณ จีระพนัธุ 

2796 – 2807 

การตลาด U114 การศึกษาแนวทางการเพิม่การซ้ือซ ้าผลติภัณฑ์สเปรย์กนัยงุแบรนด์
เบบีม้ัมออร์แกนิค 
อลิสา แซ่ลิ้ม และ ภูษิต วงศห์ล่อสายชล 

2808 – 2818 

การงิน KU63 การจัดการเงินสด : กรณีศึกษาการประปานครหลวง 
อญัชิษฐา ฟูตระกลู  และ อภิชาติ พงศสุ์พฒัน์ 

2819 - 2826 

การตลาด U115 การศึกษากลยุทธ์เพือ่สร้างการได้เปรียบทางการแข่งขัน ห้องเช่าใน
คอนโดมเินียมกรณีศึกษาบริษัท AABB จ ากดั 
อุไรรัตน์  อ ่าทิม  และ แสงดาว ประสิทธิสุข 

2827 -2836 

การงิน KU55 ความสัมพนัธ์ระหว่างดชันีทางเศรษฐกจิของไทยกบักองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ 
เอกราช เตียวสกุล  และ อภิชาติ พงศสุ์พฒัน์ 

2837 -2848 



 

สารบัญ 

สาขา Poster ID ช่ือบทความ / ช่ือผู้เขยีน หน้า 
การงิน U116 การวเิคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนที่จะได้รับของกองทุนรวมตรา

สารทุน นโยบายแบบActive และแบบPassive 
เอ้ือมพร  วิชาโชติ และ ธฤตพน อู่สวสัด์ิ 

2849 - 2861  

การงิน KU69 ปัจจัยภายนอกและภายในที่มีผลต่อดชันีราคาหลักทรัพย์ หมวด
ธุรกจิการแพทย์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไอรดา ศุภมาสเรืองศรี, ธารินี พงศสุ์พฒัน์ และอภิชาติ พงศสุ์พฒัน์ 

2862 – 2877 

การจัดการ U117 กลยุทธ์การเพิม่ตัวแทนจ าหน่าย น า้ย าแซ่บซ๊ีด By คุณเหน่ง 
spicy sauce By Neung brand 
ไอรินทร์  ธีระอิสรารักษ ์และ สุทธาวรรณ จีระพนัธุ 

2878 – 2888 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบการท่องเที่ยว และการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว 
ประเทศเวียดนาม ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

Components of Tourism Influencing Thai Tourists Travelling Decisions in Viet Nam 

โฮทีพึง เหงียน1 และ ฐิติกานท ์สจัจะบุตร2 
Ho Thi Phung Nguyen1 and Thitikan Satchabut2 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบการท่องเท่ียว และการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว
ประเทศเวียดนามของนกัท่องเท่ียวชาวไทย โดยใชแ้บบสอบถามปลายปิดในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ี
เดยเดินทางท่องเท่ียวเวียดนามจ านวน 200 คน และน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS ผลการศึกษาพบว่า 
องค์ประกอบการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ดา้นส่ิงดึงดูดใจ ดา้นการเขา้ถึง ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก มีผลต่อการตดัสินใจเดินทาง
ท่องเท่ียวประเทศเวียดนามของนกัท่องเท่ียวชาวไทย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 ดา้นกิจกรรม  
 
ค าส าคญั: องคป์ระกอบการท่องเท่ียว, การตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว, การท่องเท่ียวประเทศเวียดนาม, นกัท่องเท่ียวชาวไทย 
 

Abstract 
The purpose of this research is to study the relationships between Components of tourism and the decision to travel to Vietnam 
of Thai tourists. Questionnaires were used as the instrument for data collection and the sample of this research were 200 Thai 
tourists that already traveling to Vietnam. Then analyzed all information via SPSS program. The result of this study were the 
components of tourism such as Attraction, Access and Amenities influenced on the decision to travel to Vietnam of Thai 
tourists, the statistic significantly at 0.05 level. 
 
Keywords: Components of tourism, travel decision, Vietnam travel, Thai tourists 
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1. บทน า 
 
     การท่องเท่ียวถือว่าเป็นอุตสาหกรรมชนิดหน่ึงท่ีมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งต่อการพฒันาประเทศ ไม่เพียงแต่เป็นการสร้าง
รายไดใ้หก้บัประชาชนในพื้นท่ีเท่านั้น แต่ยงัมีบทบาทส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม ความเป็นอยู ่การเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ท่ี
สามารถน าพาไปถึงการพฒันาทางดา้นความคิด การด าเนินงานต่อไปไดใ้นอนาคต (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2559)  
 
ตารางที่ 1 จ านวนนกัท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศเวียดนาม ปี พ.ศ. 2557 – 2561 
 

ปี 2557 2558 2559 2560 2561 

จ านวน (คน) 246,674 216,645 266,984 301,587 349,310 

 
     จากตารางท่ี 1 สามารถเห็นไดว้า่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศเวียดนามมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนทุกปี ในปี 
พ.ศ. 2559 คือ 266,984 คน และในปี พ.ศ. 2560 เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 13 เม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 2559 และในปี พ.ศ. 2561 เพิ่มข้ึนเป็น
ร้อยละ 15 เม่ือเทียบกบัปี พ.ศ 2560 (การท่องเท่ียวแห่งประเทศเวียดนาม, 2561)  
     การน าเสนอภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวให้นกัท่องเท่ียวรับรู้และจดจ าไดน้ั้นเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบการท่องเท่ียวไดแ้ก่ส่ิง
ดึงดูดใจ (Attraction) กิจกรรม (Activities) การเขา้ถึง (Access) ส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenities) และท่ีพกั (Accommodation) 
เน่ืองจากเป็นจุดเด่นของการท่องเท่ียวท่ีสามารถน ามาใช้ประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับแหล่งท่องเท่ียวได้ 
นกัท่องเท่ียวแต่ละคนมีความสนใจในองคป์ระกอบการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นนกัการตลาดจ าเป็นตอ้งมีความเขา้ใจใน
ความสนใจของนักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมาย เพื่อท่ีจะสามารถน าเสนอขอ้มูลขององค์ประกอบการท่องเท่ียวเหล่านั้นให้กบั
นกัท่องเท่ียวแต่ละกลุ่มไดอ้ยา่งเหมาะสม (Dickman, 1996) 

 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
     2.1. แนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วกบัองค์ประกอบการท่องเที่ยว (5A) 
     (Buhalis, 2000) ไดอ้ธิบายความหมายองคป์ระกอบทางการท่องเท่ียวไวด้งัน่ี องคป์ระกอบส าคญัทางการท่องเท่ียวประกอบ
ไปดว้ย 6 ประการหรือ 6A’s ดงัน้ี 
     1. แหล่งท่องเท่ียว (Attractions) เช่น แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ, แหล่งท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้าง, สถาปัตยกรรมและการจดั
กิจกรรมพิเศษ  
     2. การเขา้ถึง (Accessibility) คือ ระบบการคมนาคม, สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร และ ยานพาหนะ  
     3. ส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenities) คือ ร้านอาหาร การจดัเล้ียง และการบริการการ ท่องเท่ียวถูกเตรียมโดยคนกลาง
ระหวา่งนกัท่องเท่ียวกบัเจา้บา้น  
     4. ท่ีพกั (Accommodations) คือ ท่ีพกั ท่ีคอยใหบ้ริการนกัท่องเท่ียว มาเยีย่มชมพื้นท่ี  
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     5. กิจกรรม (Activities) คือกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนระหวา่งท่ีนกัท่องเท่ียวอยูใ่นพื้นท่ี  
     6. การใหบ้ริการของแหล่งท่องเท่ียว (Ancillary services) ไดแ้ก่ ธนาคาร โรงพยาบาล ไปรษณียแ์ละโทรคมนาคม 
     (Dickman, 1996) ไดแ้บ่งองคป์ระกอบการท่องเท่ียวเป็น 5 ประการดงัน้ี 
     1. ส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) จดัเป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่ง เพราะเป็นส่ิงท่ีจูงใจให้นักท่องเท่ียวเดินทางมา
ท่องเท่ียว ณ สถานท่ีนั้น สถานท่ีท่องเท่ียวธรรมชาติ เช่น หาดทราย ชายหาด ภูเขา อุทยานแห่งชาติ หรือสถานท่ี ท่ีมีความ 
สวยงามเป็นเอกลกัษณ์และเป็นท่ีโด่งดงัและโดยทัว่ไป สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมกัจะมี ส่ิงดึงดูดใจมากกวา่ หน่ึงอยา่ง อาทิ
อุทยานประวตัศาสตร์ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีคุณค่า เช่น สถาปัตยกรรมท่ีน่าสนใจความเป็นมา ประวติัศาสตร์ ฯลฯ ส่ิงดึงดูด
ใจสามารถแบ่งเป็นหลายปะเภทดงัน้ี  ส่ิงดึงดูดใจเชิงธรรมชาติ ส่ิงดึงดูดใจท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ส่ิงดึงดูดใจเชิงศิลปวฒันธรรม ส่ิง
ดึงดูดใจเชิงชุมชนสมัพนัธ์ 
     2. กิจกรรม (Activities) สถานท่ีท่องเท่ียวควรจดัให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีนักท่องเท่ียวสามารถท าในช่วงเวลาท่ีพ านักและ
ท่องเท่ียว ณ สถานท่ีนั้น เพื่อเพิ่มความน่าสนใจของการท่องเท่ียว กิจกรรมต่าง ๆ ควรมีความหลากหลายและตรงกบัความ
ตอ้งการของนกัท่องเท่ียวดว้ย อาทิ กิจกรรมท่ีเก่ียวกบกัารจบัจ่ายใชส้อย กิจกรรมทางทะเล เช่น ด าน ้ า ว่ายน ้ า เป็นตน้ กิจกรรม
ในแหล่งท่องเท่ียวเช่น เดินป่า ดูนก ส่องสตัว ์กิจกรรมแสง สี เสียง ในสถานท่ีท่องเท่ียวนั้น ๆ เป็นตน้ 
     3. การเขา้ถึง (Access) หมายถึง สภาพการคมนาคมไปสู่แหล่งท่องเท่ียวนั้น ๆ มีความสะดวกสบาย เหมาะต่อการเดินทาง
ท่องเท่ียวมากนอ้ยเพียงใดโดยพิจารณาจากระยะทาง จากจุดศูนยก์ลางการท่องเท่ียวมาสู่แหล่ง การจดัหาพาหนะสะดวกหรือยาก 
และค่าวา่จา้งแพงหรือถูก เป็นตวัแปรท่ีใชใ้นการประเมินสภาพการเขา้ถึง และสภาพถนน การคมนาคมขนส่ง และความสะดวก
ในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว (Access) เช่น เท่ียวบิน การตรวจคนเขา้เมือง รถโดยสารสาธารณะ สภาพถนนหนทาง 
     4. ส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenities) ส่ิงอ านวยความสะดวก หมายถึง ส่ิงบริการขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการท่องเท่ียว
และ ระบบสาธารณูปการ ซ่ึงมีอยู่ในแหล่งท่องเท่ียวนั้น ๆ ท่ีนักท่องเท่ียวสามารถจะใช้ได้ เช่น ท่ีพกัแรม ร้านอาหารและ
เคร่ืองด่ืม สถานเริงรมย ์สถานบริการอ่ืน ๆ ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์สถานรักษาพยาบาล สถานีต ารวจ หรือระบบ รักษา
ความปลอดภยั เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีจะพิจารณาทั้งปริมาณและคุณภาพควบคู่กนัไป  
     5. ท่ีพกั (Accommodation) สถานท่ีท่องเท่ียวควรมีจ านวนท่ีพกัท่ีเพียงพอ พร้อมทั้งมีความหลากหลายดา้นราคาและ การ
บริการ และมีความเหมาะสมต่อสถานท่ี และท่ีพกัควรอยูไ่ม่ไกลจากแหล่งท่องเท่ียวมากนกั ท าใหน้กัท่องเท่ียวสามารถเดินทาง
มายงัแหล่งท่องเท่ียวไดง่้ายและมีความปลอดภยัท่ีพกัในแหล่ง ท่องเท่ียว (Accommodation) เช่น โรงแรม รีสอร์บงักะโล เกสต์
เฮา อพาร์เมน้ท ์ฯลฯ  
     จากการศึกษาเก่ียวกบัแนวคิดองค์ประกอบการท่องเท่ียวท่ีไดก้ลา้วไวข้า้งบนผูศึ้กษาไดเ้อาแนวคิดของ (Dickman, 1996) 
เก่ียวกบัองคป์ระกอบการท่องเท่ียว (5A) เป็นแนวคิดดั้งเดิมและครอบคลุม เหมาะสมกบัการศึกษาคร้ังน้ี 
     2.2. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกับการตัดสินใจเดนิทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว  
     จากการศึกษากระบวนการตดัสินใจท่องเท่ียว ผูศึ้กษาไดเ้อาแนวคิดของ Philip Kotler เก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภคใชใ้นบริบทของการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนดงัน้ี (Philip Kotler, 1997) 
     ขั้นท่ี 1 การตระหนกัถึงปัญหา (Problem Recognition) 
     ขั้นท่ี 2 การคน้หาขอ้มูล (Information Search)      
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     ขั้นท่ี 3 การประเมินผลทางเลือก (Alternative Evaluation and Selection) 
     ขั้นท่ี 4 การซ้ือ (Purchase Decision)  
     ขั้นท่ี 5 พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Post Purchase behavior)  
 
     2.3. งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
     (เปรมทิพย ์ชมพูค า, 2559) ศึกษาพลงัการบอกต่อออนไลน์ และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว
ประเทศในกลุ่มอาเซียนของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ผลการศึกษาพบว่า องคป์ระกอบของผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียว ประกอบดว้ย 
ส่ิงท่ีดึงดูดใจ ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ส่ิงอ านวยความสะดวกในการเดินทาง ท่ีพกั และกิจกรรม ต่าง ๆ มีผลต่อการ
ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศอาเซียนของนกัท่องเท่ียวชาวไทย โดยสามารถอธิบายไดร้้อยละ 18.8 อยา่งมีในส าคญั
ทางสถิติ  
     (นวรัตน์ ทรงไทย, 2560) ศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต แรงจูงใจ และการรับรู้ปัจจยัองคป์ระกอบการท่องเท่ียว ท่ีส่งผลต่อ
การตดัสินใจท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นของนกัท่องเท่ียวชาวไทยดว้ยตนเอง ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “คุณนายปลาดิบ” 
ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้องค์ประกอบแหล่งท่องเท่ียวโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยนักท่องเท่ียวมีการรับรู้
องค์ประกอบดา้นส่ิงดึงดูดใจมากท่ีสุดตามดว้ย ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว และดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ส่วนผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบวา่การรับรู้องคป์ระกอบการท่องเท่ียว ดา้นส่ิงดึงดูดใจ ส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
     (หทยัรัตน์ ทบัเคลียว, 2557) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ ท่องเท่ียว ประเทศสิงคโปร์ของนักท่องเท่ียวชาวไทย ผล
การศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียว ดา้นการคมนาคม ดา้นความปลอดภยั ดา้นส่ิง อ านวยความสะดวก ดา้นท่ีพกั 
ดา้นขอ้มูลข่าวสาร ในภาพรวมทุกดา้นส่งผลต่อการตดัสินใจไป ท่องเท่ียวประเทศสิงคโปร์ของคนไทยใน ระดบัมาก 
 

3. วธีิการศึกษา 
 
     ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรคือ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเคยเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศเวียดนาม จ านวน 349,310 คน (การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศเวียดนาม, 2561) กลุ่มตวัอย่าง จากประชากรจ านวน 349,310 คน กลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งการใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีควรมี
จ านวน 384 คน โดยอ้างอิงจากตารางส าเร็จรูปของ (Krejcie & Morgan, 1970) แต่เน่ืองจากข้อจ ากัดทางด้านเวลาและ
งบประมาณในการรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัจึงมีความจ าเป็นตอ้งลดขนาดกลุ่มตวัอย่างลง เหลือเพียงท่ี 200 คน โดยมีการอา้งอิง
เง่ือนไขแบบ Regression ของ (Hair, Black, Babin and Anderson, 2008) ซ่ึงเป็นทั้งนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปดว้ยตวัเอง และไป
กบับริษทัทวัร์ โดยมีอายรุะหวา่ง 20 – 60 ปี เป็นการสุ่มตวัอยา่งโดยการใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้
เลือกใช ้วิธีการสุ่มตวัอยา่งโดยก าหนดโคตา้ (Quota sampling) วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) และวิธีการ
สุ่มตวัอยา่งตามความสะดวก (Convenience sampling)   
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     ขอ้มูลท่ีใชใ้นกระบวนการศึกษาไดแ้ก่ การจดัท าขอ้มูล การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การแปลความและการ
สรุปผล ประกอบดว้ย  
     ขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้าก รวบรวมโดยใชแ้บบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ีน ซ่ึงมีทั้งหมด 4 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูล
ประชากรศาสตร์ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการท่องเท่ียวเวียดนาม ส่วนท่ี 3 ปัจจยัองคป์ระกอบการ
ท่องเท่ียว (5A) ส่วนท่ี 4 การตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวประเทศเวียดนามของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
     ขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัเก็บรวบรวมจากแหล่งท่ีสามารถอา้งอิงได ้และมีความน่าเช้ือถือ ไดแ้ก่ (1) ต าราหนงัสือ (2) 
วารสารและส่ิงพิมพท์างวิชาการทั้งท่ีใชร้ะบบเอกสาร และระบบออนไลน์ และ (3) เอกสารเก่ียวกบังานวิจยัท่ีผา่นมา แต่มีความ
เก่ียวขอ้งกบังานวิจยัในคร้ังน้ี 
 
     การวเิคราะห์ข้อมูล 
     การวิเคราะห์ข้อมูลด้านองค์ประกอบการท่องเท่ียว และด้านการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียวประเทสเวียดนามของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลทีละตวัแปร โดยดูค่าเฉล่ีย (Mean) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD)  
     การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชท้ดสอบความสัมพนัธ์ระหว่าง องค์ประกอบการท่องเท่ียว กบัการ
ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวประเทศเวียดนามของนกัท่องเท่ียวชาวไทย โดยใชเ้คร่ืองมือทางสถิติแบบ Multiple Regression โดย
อ่านค่าจากตาราง 
 
กรอบแนวคิด 
      
ตวัแปรตน้         ตวัแปรตาม 

 
      
 
 
 
 
 
 
 

 

การตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวปะเทศ
เวียดนามของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

องคป์ระกอบการท่องเท่ียว (5A) 
(Dickman, 1996) 

1. ส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) 

2. กิจกรรม (Activities) 

3. การเขา้ถึง (Access) 

4. ส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenities) 

5. ท่ีพกั (Accommodation) 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     ผลการศึกษาเก่ียวกบัขอ้มูลประชากรศาสตร์ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอาย ุ21-30 ปี มีสถานภาพโสด มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้ง มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี และมีรายไดเ้ฉล่ีย/
เดือน มากกวา่ 45,000 บาท 
     การศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวเวียดนามพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคห์ลกัในการเดินทาง
ท่องเท่ียวประเทศเวียดนามเพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจ เดินทางท่องเท่ียวประเทศเวียดนามกบัเพื่อน/แฟน มีระยะเวลาในการ
เดินทางท่องเท่ียวประเทศเวียดนามแต่ละคร้ัง 3 - 4 วนั เดินทางท่องเท่ียวประเทศเวียดนามช่วงวนัหยดุติดต่อกนัหลายวนั และมี
จ านวนค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการเดินทางท่องเท่ียวประเทศเวียดนามเฉล่ียต่อคร้ัง 10,001 บาท – 19,999 บาทวิเคราะห์ความส าพนั
ขององคป์ระกอบการท่องเท่ียวแต่ละดา้นกบัการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวประเทศเวียดนามของนกัท่องเท่ียวชาวไทย โดยใช้
การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression)  ดงัตารางท่ี 2  
ตารางที่ 2 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบการท่องเท่ียวแต่ละดา้นกบัการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวประเทศ
เวียดนามของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
 
ตวัแปรอิสระ Unstandardized 

Coefficients 
Std. 
Error 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Beta 

(Constant) ค่าคงท่ี –.458 .395  -1.160 .000 

ดา้นส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) .332 .103 .231 3.217 .002 

ดา้นกิจกรรม (Activities) .201 .108 .135 1.859 .065 

ดา้นการเขา้ถึง (Access) .182 .091 .158 1.988 .048 

ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenities) .189 .089 .183 2.130 .034 

ดา้นท่ีพกั (Accommodation) .141 .081 .113 1.753 .081 

a. Dependent Variable: การตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวประเทศเวียดนามของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
 
     ดา้นส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) มีค่า Sig. เท่ากบั 0.002 ซ่ึงต ่ากวา่ค่าระดบันยัส าคญั 0.05 สรุปวา่องคป์ระกอบการท่องเท่ียวดา้น
ส่ิงดูงดูดใจ (Attraction) มีผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวประเทศเวียดนามของนักท่องเท่ียวชาวไทย เม่ือพิจารณาค่า
สัมประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่ามีค่าเท่ากบั 0.231 องคป์ระกอบการท่องเท่ียวดา้นส่ิงดึงดูดใจ มีอิทธิพล
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เชิงบวกต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวประเทศเวียดนามของนกัท่องเท่ียวชาวไทย กล่าวคือ ส่ิงดึงดูดใจของประเทศเวียดนาม
มีผลมากข้ึน 1 หน่วยจะส่งผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวประเทศเวียดนามของนกัท่องเท่ียวชาวไทยเพิ่มข้ึน 0.231 ซ่ึงผล
การศึกษาสอดคล้องกับงานวิจยัของ (นวรัตน์ ทรงไทย, 2560) ศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต แรงจูงใจ และการรับรู้ปัจจัย
องคป์ระกอบการท่องเท่ียว ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นของนกัท่องเท่ียวชาวไทยดว้ยตนเอง ในเฟซบุ๊กแฟน
เพจ “คุณนายปลาดิบ” ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้องคป์ระกอบการท่องเท่ียว ดา้นส่ิงดึงดูดใจ ส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียว
ประเทศญ่ีปุ่นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
     ด้านกิจกรรม (Activities) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.065 ซ่ึงมีค่าสูงกว่า 0.05 สรุปว่า องค์ประกอบการท่องเท่ียวด้านกิจกรรม 
(Activities) ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวประเทศเวียดนามของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ซ่ึงผลการศึกษาไม่สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ (เปรมทิพย ์ชมพคู า, 2559) ศึกษาพลงัการบอกต่อออนไลน์ และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทาง
ท่องเท่ียวประเทศในกลุ่มอาเซียนของนักท่องเท่ียวชาวไทย ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบของผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียว 
ประกอบดว้ย ดา้นกิจกรรม (Activities) มีผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศอาเซียนของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
โดยสามารถอธิบายไดร้้อยละ 18.8 อย่างมีในส าคญัทางสถิติ ทั้งน้ีอาจเพราะนักท่องเท่ียวชาวไทยสนใจส่ิงดึงดูดใจของ
ประเทศเวียดนามมากกวา่ การไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
     ดา้นการเขา้ถึง (Access) มีค่า Sig. เท่ากบั 0.048 ซ่ึงต ่ากวา่ค่าระดบันยัส าคญั 0.05 สรุปวา่องคป์ระกอบการท่องเท่ียวดา้นการ
เขา้ถึง (Access) มีผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวประเทศเวียดนามของนกัท่องเท่ียวชาวไทย เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิ
ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบวา่มีค่าเท่ากบั 0.158 องคป์ระกอบการท่องเท่ียวดา้นการเขา้ถึงมี อิทธิพลเชิงบวกต่อการ
ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวประเทศเวียดนามของนกัท่องเท่ียวชาวไทย กล่าวคือ การเขา้ถึงของประเทศเวียดนามมีผลมากข้ึน 1 
หน่วยจะส่งผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวประเทศเวียดนามของนักท่องเท่ียวชาวไทยเพิ่มข้ึน 0.158 ซ่ึงผลการศึกษา
สอดคล้องกบังานวิจยัของ (เปรมทิพย ์ชมพูค า, 2559) ศึกษาพลงัการบอกต่อออนไลน์ และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวประเทศในกลุ่มอาเซียนของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ผลการศึกษาพบวา่ องคป์ระกอบของผลิตภณัฑก์าร
ท่องเท่ียว ประกอบดว้ย ดา้นการเขา้ถึง (Access) มีผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศอาเซียนของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทย โดยสามารถอธิบายไดร้้อยละ 18.8 อยา่งมีในส าคญัทางสถิติ 
     ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenities) มีค่า Sig. เท่ากบั 0.034 ซ่ึงต ่ากว่าค่าระดบันยัส าคญั 0.05 สรุปว่าองคป์ระกอบการ
ท่องเท่ียวดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenities) มีผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวประเทศเวียดนามของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทย เม่ือพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบวา่มีค่าเท่ากบั 0.183 องคป์ระกอบการท่องเท่ียวดา้นส่ิง
อ านวยความสะดวก มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวประเทศเวียดนามของนกัท่องเท่ียวชาวไทย กล่าวคือ ส่ิง
อ านวยความสะดวก ของประเทศเวียดนามมีผลมากข้ึน 1 หน่วยจะส่งผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวประเทศเวียดนามของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยเพิ่มข้ึน 0.183 ซ่ึงผลการศึกษาสอดคล่องกบังานวิจยัของ (หทยัรัตน์ ทบัเคลียว, 2557) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจ ท่องเท่ียว ประเทศสิงคโปร์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ผลการศึกษาพบวา่ องคป์ระกอบการท่องเท่ียวดา้นส่ิงอ านวย
ความสะดวก ส่งผลต่อการตดัสินใจไป ท่องเท่ียวประเทศสิงคโปร์ของคนไทยใน ระดบัมาก 
     ด้านท่ีพกั (Accommodation) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.081 ซ่ึงมีค่าสูงกว่า 0.05 สรุปว่า องค์ประกอบการท่องเท่ียว ด้านท่ีพกั 
(Accommodation) ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวประเทศเวียดนามของนักท่องเท่ียวชาวไทย ซ่ึงผลการศึกษาไม่
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ (หทยัรัตน์ ทบัเคลียว, 2557) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียว
ประเทศสิงคโปร์ของนักท่องเท่ียวชาวไทย พบว่า องค์ประกอบการท่องเท่ียวด้านท่ีพกัไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ท่องเท่ียวประเทศสิงคโปร์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย อาจเพราะนกัท่องเท่ียวอาจให้ความส าคญักบัดา้นอ่ืนเช่น ดา้นส่ิง
ดึงดูดใจ ดา้นการเขา้ถึงหรือดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกมากกวา่ 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
     ผลการศึกษาเก่ียวกบัองคป์ระกอบการท่องเท่ียวส่งผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวประเทศเวียดนามของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยพบว่าดา้นส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) ดา้นการเขา้ถึง (access) และดา้นส่ิงอ านวยความสะดว้ย (Amenities) มีผลต่อการ
ตัดสินใจเดินทางท่องเ ท่ียวประเทศเวียดนามของนักท่องเ ท่ียวชาวไทย ด้านกิจกรรม (Activities) และด้านท่ีพัก
(Accommodation) ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวประเทศเวียดนามของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 
     1. ผลการศึกษาพบวา่ องคป์ระกอบการท่องเท่ียวดา้นส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) มีผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวประเทศ
เวียดนามของนักท่องเท่ียวชาวไทย ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบการท่องเท่ียวด้านส่ิงดึงดูดใจ 
(Attraction) มากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23 คือ แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติเช่น ทะเล ทะเลทราย ภูเขา น ้ าตก แม่น ้า กบั แหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีเป็นมรดกโลกในประเทศเวียดนาม และ แหล่งท่องเท่ียวประวติัศาสตร์ ดังนั้นหน่วยงานการท่องเท่ียว หรือ
ผูป้ระกอบการการท่องเท่ียวเวียดนามควรมีแผนการโปรโหมทส่ิงดึงดูดใจเหล่าน้ีให้นกัท่องเท่ียวชาวไทยไดรู้้จกัเพิ่มมากข้ึน 
เช่นการถ่ายท าวิดีโอหรือถ่ายภาพเหล่าเร่ืองเก่ียวกบัส่ิงดึงดูดใจต่าง ๆ เพื่อโปรโหมทตามช่องทางท่ีสามารถเขา้ถึงนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยได ้เพื่อเพิ่มจ านวนนกัท่องเท่ียวชาวไทยมาเยีย่มชมประเทศเวียดนาม 
     2. ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบการท่องเท่ียวดา้นการเขา้ถึง (Access) มีผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวประเทศ
เวียดนามของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ผูต้อบบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบการท่องเท่ียวดา้นการเขา้ถึง (Access) 
น้อยท่ีสุดค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.28 คือ สถานท่ีท่องเท่ียวประเทศเวียดนามมีป้ายบอกทางท่ีชดัเจน ดงันั้น หน่วยงานการท่องเท่ียว 
หรือผูป้ระกอบการการท่องเท่ียวเวียดนามควรจดัท าป้ายบอกทางตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ เพื่อช่วยใหน้กัท่องเท่ียวสามสรถ
เขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวไดง่้ายข้ึน เพิ่มความประทบัใจใหก้บันกัท่องเท่ียวมากยิง่ข้ึน  
     3. ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบการท่องเท่ียวด้านส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenities) มีผลต่อการตดัสินใจเดินทาง
ท่องเท่ียวประเทศเวียดนามของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ผูต้อบบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบการท่องเท่ียวดา้นส่ิง
อ านวยความสะดวก (Amenities) นอ้ยท่ีสุดค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.97 คือ ทุกสถานท่ีของประเทศเวียดนามมีส่ิงอ านวยความสะดวกแก่
ผูพ้ิการ ดงันั้น หน่วยงานการท่องเท่ียว หรือผูป้ระกอบการการท่องเท่ียวเวียดนามควรจดัให้มีส่ิงอ าอายความสะดวกแก่ผูพ้ิการ
เพิ่มมากข้ึน ประเทศเวียดนามมีจ านวนหอ้งน ้าตามแหล่งท่องเท่ียวท่ีสะอาดและสามารถรองรับความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.03 ดงันั้น หน่วยงานการท่องเท่ียว หรือผูป้ระกอบการการท่องเท่ียวเวียดนามควรมีการขยายจ านวนหอ้งน ้ าเพื่อ
รองรับความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว จดัท าความสะอาจสร้างตวามประทบัใจใหก้บันกัท่องเท่ียว  
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ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
     1. การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวมรวามขอ้มูล ถา้มีการศึกษาหัวขอ้น้ีในคร้ัง
ต่อไปในเชิงคุณภาพดว้ยการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก หรือท ากลุ่มสนทนา (Focus group) เพื่อไดข้อ้มูลท่ีมากข้ึน 
     2. ควรมีการศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวประเทศเวียดนามของนกัท่องเท่ียวชาวไทย เช่น
ดา้นแรงจูงใจ ดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิต เป็นตน้ 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการตัดสินใจซ้ือประกนัชีวติช่องทางออนไลน์ 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

FACTORS AFFECTING THE PURCHASE OF LIFE INSURANCE FROM ONLINE 
CHANNEL IN THE BANGKOK METROPOLITAN AREA 

กนกวรรณ เรืองสวสัดิ์ไพศาล1, ศิริรัตน์ โกศการิกา2 
Kanokwan  Ruengsawatpaisan, Sirirat Kosakarika 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยกีารตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตผา่นช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ไดถู้กจดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์และปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตผา่นช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชว้ิธีการเลือกตวัอยา่ง
แบบเจาะจง ตเัง่ือนไขคือเป็นประชากรท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไปอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและเคยซ้ือประกนัชีวิตออนไลน์ 
จากนั้นใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างตามความสะดวก จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในเก็บรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม  โดย
ค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใช้การวิเคราะห์ดว้ยค่าสถิติเชิงอนุมาน
ทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระหวา่งตวัแปร 2 กลุ่มดว้ยค่า t-test ทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระหวา่งตวัแปรมากกวา่ 2 กลุ่ม 
ดว้ยค่า F-test และทดสอบผลต่างอย่างมีนัยส าคญัน้อยท่ีสุดดว้ยค่า LSD (Least Significant Difference) และการวิเคราะห์การ
ถดถอยแบบพหุคูณ โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  จากการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ 
ในดา้นอายแุละสถานภาพสมรสมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร ดา้น
การรับรู้ปัญหา ท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   และเม่ือพิจารณาปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีพบว่าการ
ยอมรับเทคโนโลย ีดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ ดา้นการรับรู้ความง่าย และดา้นความตั้งใจท่ีจะใช ้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือประกนัชีวิตช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการรับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูล และการประเมิน
ทางเลือก ท่ีแตกต่างกนั  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ส่วนการยอมรับเทคโนโลยี ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
ดา้นการรับรู้ความง่าย  ดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใช้งาน และด้านความตั้งใจท่ีจะใช้ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต
ช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสินใจซ้ือและพฤติกรรมหลงัการซ้ือ ท่ีแตกต่างกนั  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

 
ค าส าคัญ: ประกันชีวิตออนไลน์, กรมธรรม์ประกันชีวิต, ยอมรับเทคโนโลยี 
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Abstract 
 

Research on factors affecting the acceptance of life insurance purchasing decision technology via online channels of 
consumers in the Bangkok metropolitan area  with the objective To study demographic factors and technology acceptance 
factors that influence online life insurance purchase decisions of consumers in Bangkok .By using the specific sample selection 
method The condition is that the population is 18 years or older, living in Bangkok and used to buy life insurance online .The 
sample group used in this study was 400 consumers. The instrument for data collection was a questionnaire. The statistics used 
in data analysis are percentage, average, standard deviation. The data were analyzed using inferential statistics, test the 
difference of mean values between 2 groups of variables with t-test, test the difference of mean values between more than 2 
groups with F-test and tested the least significant difference as well. LSD (Least Significant Difference) and Multiple 
Regression Analysis By specifying the statistical significance level at the 0.05 level. Demographic factors in terms of gender, 
age and marital status have an influence on the online purchasing decisions of consumers in Bangkok. Problem awareness With 
statistical significance at the level of 0.05 and when considering the technology acceptance factors, it is found that the 
technology acceptance In recognition of the benefits In the perceived ease And the intention of use Influencing the decision to 
buy life insurance online via consumers in Bangkok Problem awareness Information search And evaluating alternatives 
Different With statistical significance at the level of 0.05. In recognition of the benefits In the perceived ease Attitude towards 
usage And the intention of use Influencing the decision to buy life insurance online via consumers in Bangkok In terms of 
purchasing decisions and behavior after buying Different With statistical significance at the level of 0.05 

 
Keywords: Online insurance, Policy, Adoption tecnology 

 
 
 
1.บทน า 
 

ด้วยเทคโนโลยีท่ีก้าวไกลในปัจจุบนั ดิจิทลัเขา้มามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจ าวนั เป็นเพราะการพฒันาของ
เคร่ืองมือส่ือสาร และราคาท่ีถูกลง ท าให้คนเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตไดม้ากข้ึน โดยมีจ านวนผูท่ี้ใชอิ้นเตอร์เน็ตเติบโตข้ึนอย่างกา้ว
กระโดด สะทอ้นให้เห็นถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคเปล่ียนจากออฟไลน์มาเป็นออนไลน์ ทั้งในดา้นการติดต่อส่ือสารและการซ้ือ
สินคา้และบริการ ท าใหมู้ลค่าธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (e-Commerce) ของประเทศเติบโตอยา่งต่อเน่ือง โดยจากรายงานผล
การส ารวจมูลค่าพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยได้คาดการณ์มูลค่า e-Commerce  ปี 2018 เติบโตจากปี 2017 สูงถึง 
14.40% หรือมีมูลค่าสูงถึง 3,150,232.96  ลา้นบาท เม่ือจ าแนกตามขนาดของธุรกิจ   ทั้งธุรกิจขนาดยอ่ม (SMEs) และธุรกิจท่ีมี

1นิสิตปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจ (ภาคค ่า) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ 10290 email: kanokwan.rue@ku.th 
2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ 10290 
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ผลประกอบการ 50 ลา้นบาทหรือมากกวา่  ก็มีอตัราการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองเช่นเดียวกนั ธุรกิจประกนัชีวิตก็เป็นอีกหน่ึงธุรกิจท่ี
ไดมี้การใชก้ลยทุธ์การตลาดดิจิทลั โดยไดเ้พิ่มช่องทางการขายในช่องทางดิจิทลั โดยในภาพรวมยอดขายของเบ้ียประกนัภยัรับ
ตรงปีแรก จากรายงานการรับประกนัชีวิต จ าแนกตามช่องทางการขาย โดยส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) พบว่าช่องทางการขายท่ีมียอดเบ้ียประกนัภยัรับใหม่สูงท่ีสุดคือช่องทางตวัแทน  ร้อยละ 51 
ถดัมาคือช่องทางธนาคารร้อยละ 37  รองลงมาคือช่องทางนายหน้า โทรศพัท์ ช่องทางอ่ืน  และ ไปรษณีย ์ตามล าดบั ส่วน
ยอดขายช่องทางดิจิทลั ไดถู้กนบัรวมอยูใ่นช่องทางการขายอ่ืน  เห็นไดว้า่ยอดขายของเบ้ียประกนัภยัรับตรงปีแรกยงัมาจากช่อง
ทางการขายหลกั คือช่องทางตวัแทน และธนาคาร ตามล าดบั แมว้า่ภาพรวมการของธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์  (e-Commerce) 
ของประเทศไทยมีอตัราการเติบโตข้ึน แต่ในส่วนของธุรกิจประกนัชีวิต ช่องทางดิจิทลัยงัมีสดัส่วนการขายท่ีนอ้ย ถึงแมว้า่ธุรกิจ
ประกนัชีวิตจะมีอตัราการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยปัจจยัจากเศรษฐกิจขยายตวั ภาครัฐส่งเสริมโดยกรมสรรพากรไดใ้ห้สิทธิผู ้
เอาประกนัภยัสามารถน าค่าเบ้ียประกนัภยัมาลดหย่อนภาษีไดต้ามเง่ือนไขท่ีก าหนด รวมถึงผูบ้ริโภคตระหนกัถึงความส าคญั
ของการวางแผนทางการเงินตลอดจนการบริหารความเส่ียงของอนาคต แต่เบ้ียประกนัภยัรับใหม่ มาจากยอดขายท่ีมาช่อง
ทางการขายหลกั อยา่งช่องทางตวัแทนและธนาคาร ดว้ยสถานการณ์จะเห็นว่า การตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตผ่านทาง
ช่องทางดิจิทลัยงัไม่ประสบความส าเร็จโดยเหตุท่ียงัไม่เป็นท่ียอมรับมาจาก ปัจจยัหลายประการ ประกอบดว้ย ความไม่มัน่ใจใน
คุณภาพของใชบ้ริการ คุณภาพของขอ้มูลสารสนเทศ  คุณภาพของระบบการช าระเงิน  คุณภาพของเทคโนโลยี  การให้ขอ้มูล
ผลประโยชน์ตามกรมมธรรม ์  และความกงัวลในความเส่ียงดา้นต่างๆ ท าให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมในเร่ือง “ปัจจยั
การยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”  โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัทางประชากรศาสตร์ดา้นเพศ อายุ  อาชีพ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส และ รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน และปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตผ่านช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

จากการศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมในเร่ืองน้ี ผูว้ิจยัคาดว่าจะน าผลการศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตมา มาพฒันา ปรับปรุงการวางแผนทางการตลาดให้ตรงกบัผูบ้ริโภคเป้าหมายมากท่ีสุด และ 
น าผลการศึกษาปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยท่ีีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิต มาก าหนดแนวทางการพฒันา
เทคโนโลยีให้ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร รวมถึงการขยายฐานผูบ้ริโภคท่ีมีความตอ้ง การ
กรมธรรมป์ระกนัชีวิตแต่อยูใ่นพื้นท่ีห่างไกลการบริการจากตวัแทน หรือจากช่องทางการขายอ่ืนๆ 
  

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี  
  

แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (The Technology Acceptance Model : TAM )  เป็นทฤษฎีที่ถูกพฒันามาจาก
แนวคิดของ The Theory of Reasoned Action : TRA  (Davis et al., 1989) ซ่ึงเป็นทฤษฎีความเป็นเหตุเป็นผลและ  ทฤษฎี
พฤติกรรมตามแบบแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) (Ajzen, 1985) เป็นตน้ โดยแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี 
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สามารถน าไปใชอ้ธิบายไดว้่าปัจจยัใดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงการรับรู้ผลประโยชน์
และทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน ผ่านแบบจ าลองเทคโนโลยี ดงัต่อไปน้ี  
 จากแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีสามารถอธิบายไดว้า่ การยอมรับเทคโนโลยีของบุคคลสามารถเกิดจาก
อิทธิพลตวัแปรภายนอกมากระตุน้ จนเกิดพฤติกรรมการรับรู้ ตลอดจนกลายเป็นความตั้งใจใช ้ ท าให้เกิดกระบวนการยอมรับ
เทคโนโลยี 4 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี   
 1. การรับรู้ว่าใชง้านง่าย (Perceived Ease of Use: PEOU) หมายถึง การรับรู้ถึงการใชง้านง่าย ไม่มีความซบัซ้อนใน
การใชง้าน  ซ่ึงมีอิทธิพลโดยตรงต่อการเลือกใชง้านระบบ 
 2. การรับรู้ประโยชน์ (Perceive Usefulness : PU) หมายถึง การรับรู้วา่การใชง้านเทคโนโลยีนั้นก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อบุคคล โดยถา้บุคคลรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจะมีอิทธิพลโดยตรงต่อความตั้งใจใชง้านเทคโนโลยี 
 3. ทศันคติท่ีมีต่อการใช ้(Attitude toward use) หมายถึง เป็นเจตนาท่ีเกิดข้ึนจากผลของการรับรู้ถึงประโยชน์และการ
รับรู้ถึงความง่ายในการใชร้ะบบ ซ่ึงหากผูใ้ชรั้บรู้วา่เทคโนโลยนีั้นมีประโยชน์หรือใชง้านง่าย ผูใ้ชก้็จะเกิดทศันคติท่ีดีต่อระบบ
นั้น ซ่ึงจะส่งผลต่อไปยงัความตั้งใจท่ีจะใชเ้ทคโนโลย(ีAjzen&Fishbein, 1980) 

4. ความตั้งใจใช ้(Intention to use) หมายถึง ความตั้งใจท่ีผูใ้ชพ้ยายามใชง้าน และความเป็นไปไดท่ี้จะยอมรับ และใช้
งานต่อเน่ือง 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือสินค้า 

Kotler and Keller  (2016) ไดว้ิเคราะห์กระบวนการตดัสินใจซ้ือเป็นล าดบัขั้นตอน โดยมีกระบวนการตดัสินใจซ้ือ
ของผูบ้ริโภค (Purchase Decision Process) 5 ขั้นตอนประกอบดว้ย การตระหนกัถึงปัญหา  การคน้หาขอ้มูล  การประเมินผล
ทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมหลงัการซ้ือ ตามล าดบั 

2.2.1 กระบวนการตัดสินใจซ้ือ 
กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค (Decision Process ) แมผู้บ้ริโภคจะมีความแตกต่างกนั มีความตอ้งการแตกต่างกนั

แต่ผูบ้ริโภคจะมีรูปแบบการตดัสินใจซ้ือท่ีคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือ แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. การตระหนักถึงปัญหา (Problem Recognition) การตระถึงปัญหาเกิดข้ึนจากการมองเห็นความแตกต่างจากส่ิงท่ี
ไดรั้บจริงหรือสถานการณ์ท่ีมากระตุน้ใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือ 

2. การคน้หาขอ้มูล (Information Search)  เมื่อผูบ้ริโภคตระหนกัถึงปัญหาจะเร่ิมตน้คน้หาขอ้มูลจากประสบการณ์
ของตนเองหรือจากแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ เพื่อมาประกอบการตดัสินใจ  

3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternative) ผูบ้ริโภคจะน าขอ้มูลมาประเมินโดยจะข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ 
ความเช่ือมัน่ และทศันคติของผูบ้ริโภค  

4. การตัดสินใจซ้ือ (Puschase Decision) หลังจากการประเมินทางเลือกแล้ว ผูบ้ริโภคก็จะมีการตัดสินใจซ้ือโดย
พิจารณาจากรายละเอียดในการซ้ือ 
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5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ  (Postpurchase Behavior) หลงัจากการตดัสินใจซ้ือผูบ้ริโภคจะประเมินวา่พอใจกบัสินคา้และ
บริการนั้นหรือไม่ โดยความพึงพอใจของผูบ้ริโภคนั้นจะส่งผลกบัการส่ือสารไปยงับุคคลอ่ืน และส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือ
ซ ้าของผูบ้ริโภค  
 
2.3 ผลงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

ภานุกร เตชะชุณหกิจ (2562) ไดศึ้กษาเร่ือง อิทธิพลการยอมรับเทคโนโลยแีละคุณภาพอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีส่งผลต่อการใช้
งานระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยแีละ
เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพในการใชบ้ริการเทคโนโลย ีผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท และมีระยะเวลาในการใชง้านระบบ e-GP ประมาน 1-2 ปี และผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่าการยอมรับเทคโนโลยี ในการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน มีผลเชิงบวกอยา่งมมีนยัส าคญัต่อการรับรู้
ประโยชน์ และทศันคติต่อการใช ้นอกจากน้ีการรับรู้ประโยชน์มีผลเชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัต่อทศันคติต่อการใชง้านระบบ แต่
ไม่มีผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชง้านระบบ e-SPT  ในดา้นของคุณภาพในการให้บริการ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
คุณภาพในการให้บริการคือ ปัจจยัดา้นความมีประสิทธิภาพและดา้นความสามารถของระบบท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้
งานระบบการจดัซ้ือท่ีด าเนินการบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จากผลการวิจยัดงักล่าวจึงมีขอ้เสนอแนะ ส าหรับองคก์รภาครัฐควรมี
การใหค้วามรู้แก่ผูท่ี้มาติดต่อจดัซ้ือจดัจา้ง รวมถึงการพฒันาคุณภาพในการใหบ้ริการอิเลก็ทรอนิกส์  

SARAH R. WRIGHT (2018) ไดศึ้กษาเร่ือง  การยอมรับเทคโนโลยีมือถือของคณะอาจารย ์ระดบัอุดมศึกษา โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อระบุปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยมืีอถือ ส าหรับใชป้ระโยชน์ทางวิชาการในระดบัอุดมศึกษา ผล
การศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 41 – 50 ปี ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาเอก มี
ต าแหน่งทางวิชาการในระดับอาจารยผ์ูส้อน และสอนในวิชาท่ีเก่ียวกับธุรกิจ โดยปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับการยอมรับ
เทคโนโลยมืีอถือของคณะอาจารย ์คือการรับรู้ประโยชน์และการใชง้านง่าย  ซ่ึงส่งผลโดยตรงกบัความตั้งใจใชง้านเทคโนโลยี
มือถือ จากผลการวิจยัดงักล่าวจึงมีขอ้เสนอแนะนักพฒันาควรมุ่งเน้นพฒันาแอพพลิเคชั่นท่ีมีคุณภาพและมีการใช้งานง่าย 
เพื่อใหก้ารน าแอพพลิเคชัน่ไปใชง้านของคณะอาจารย ์ในระดบัอุดมศึกษา 

วรรณิกา จิตตินรากร (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง การยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ ท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้จากบริษทัขายตรงผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยแีละพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของบริษทัขายตรงผ่านช่องทางออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายรุะหวา่ง 21 – 30 ปี ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกซ้ือสินคา้จากบริษทัขายตรง Amway เฉล่ีย 1-3 คร้ัง
ต่อปี เหตุผลท่ีเลือกซ้ือเน่ืองจากสินคา้คุณภาพดี ซ่ึงเลือกซ้ือผา่นช่องทางออนไลน์ เช่น เวบ็ไซต ์แอพพลิเคชัน่ Facebook  ไดรั้บ
ขอ้มูลการขายตรงผา่นอินเตอร์เน็ต  สินคา้อุปโภคบริโภคเป็นสินคา้ท่ีนิยมซ้ือ โดยผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือคือตนเอง ใน
ส่วนของปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยท่ีีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือคือปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือปัจจยัดา้น
การใชง้านง่าย  ดา้นการรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้ถึงความเส่ียง ตามล าดบั และปัจจยัในดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุดคือ ดา้นอารมณ์ออนไลน์ จากผลการวิจยัดงักล่าวจึงมีขอ้เสนอแนะส าหรับผูป้ระกอบการวา่ ควรให้
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ความส าคญัในการพฒันาช่องทางออนไลน์ใหส้ามารถคน้หาและใชง้านขั้นตอนต่างๆ ไดง่้าย และผูบ้ริโภคมีความรู้สึกปลอดภยั
ในระบบการช าระเงิน รวมไปถึงการออกแบบใหช่้องทางออนไลน์มีความเพลิดเพลิน สนุกในการสืบคน้ขอ้มูล ใชง้าน และจูง
ใจใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือในท่ีสุด 
 

ประดิษฐ์เพชร  แซ่ตั้ง (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตแบบสะสม
ทรัพย์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์และ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตแบบสะสมทรัพยข์องผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุน้อยกว่าหรือเท่ากบั 30 ปี ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี  
ประกอบอาชีพขา้ราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  มีรายไดเ้ฉล่ีย 15,001 – 25,000 บาท และมีสถานภาพโสด  โดยลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย ์คือ รายได ้ ซ่ึงวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ
กรมธรรมป์ระกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย ์เพื่อเก็บออมเงิน ส่วนใหญ่มีการถือกรมธรรม ์จ านวน 1 กรมธรรม ์ มีการสืบคน้ขอ้มูล
หรือไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากตวัแทนจ าหน่ายมากท่ีสุด  ส าหรับการซ้ือกรมธรรม ์ส่วนใหญ่จะเป็นการซ้ือผา่นตวัแทนจ าหน่าย
ของบริษทัประกนัชีวิต และช าระเบ้ียประกนัเป็นเงินสด ในโหมดช าระรายปี  โดยมีค่าเบ้ียประกนัภยัอยู่ระหว่าง 10,001 – 
30,000 บาท ในส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย์
มากท่ีสุด คือปัจจยัดา้นกระบวนการ ทั้งขั้นตอนของการค านวนเบ้ียประกนัภยั การไดรั้บกรมธรรมท่ี์รวดเร็ว รวมถึงขั้นตอนของ
การเรียกร้องค่าสินไหม ตอ้งไม่ยุง่ยาก สะดวก และรวดเร็ว จากผลการวิจยัดงักล่าวจึงมีขอ้เสนอแนะส าหรับผูป้ระกอบการว่า 
สามารถน าเอาขอ้มูลมาพฒันารูปแบบของกรมธรรมป์ระกนัชีวิตสะสมทรัพย ์การวางกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ รวมถึงการ
พฒันากระบวนการ ทั้งก่อน ระหวา่ง และหลงัการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิต ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมาก
ท่ีสุด เพื่อใหเ้กิดการต่อยอดการขายในกรมธรรมป์ระกนัชีวิตประเภทอ่ืนๆ และเกิดภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ท่ีดีมากข้ึน 

Chih-Chia Chang (2009) ไดศึ้กษาเร่ือง การยอมรับเทคโนโลยีของผูใ้ช้บริการทางการเงินออนไลน์ กรณีศึกษาชาว
ไตห้วนั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีของผูใ้ชบ้ริการทางการเงินออนไลน์ กรณีศึกษา
ชาวไตห้วนั ทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงประจกัษ ์

ผลการศึกษาพบวา่จากผูต้อบแบบสอบถามแบ่งเป็นกลุ่มผูเ้คยใชบ้ริการทางการเงินออนไลน์มีมากกวา่กลุ่มผูไ้ม่เคยใช้
บริการทางการเงินออนไลน์  ในส่วนของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 51 ปีข้ึนไป ระดบั
การศึกษาวิทยาลยับณัฑิตศึกษา สถานภาพสมรส และในส่วนของผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่เคยใชบ้ริการ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อาย ุ51 ปีข้ึนไป ระดบัการศึกษาวิทยาลยับณัฑิตศึกษา สถานภาพสมรส การโอนเงินระหวา่งบญัชีธนาคารเป็นบริการท่ีใชม้าก
ท่ีสุด โดยปัจจัยท่ีส่งผลต่อความตั้ งใจใช้บริการทางการเงินออนไลน์คือ การรับรู้ผลประโยชน์ และการใช้งานง่าย  จาก
ผลการวิจยัดงักล่าวจึงมีขอ้เสนอแนะ ส าหรับผูป้ระกอบการ สถาบนัการเงินควรให้ความส าคญัในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริการการเงินออนไลน์ รวมถึงรูปแบบการใชง้าน ตอ้งง่ายและตอ้งสร้างความสะดวกต่อผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุด 
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2.4 กรอบแนวความคดิ 
 
  ประชากรศาสตร์   
 1. เพศ 
 2. อาย ุ
 3. ระดบัการศึกษา 
 4. รายได ้
 5. อาชีพ         
  ท่ีมา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552)     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.วธีิการศึกษา 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยซ้ือประกนัชีวิตออนไลน์ ท่ีมีอายุ 

18 ปีข้ึนไป ซ่ึงเป็นผูท่ี้สามารถตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตไดด้ว้ยตนเอง แต่เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 ปี
ข้ึนไป ท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและเคยซ้ือประกนัชีวิตออนไลน์ ผูศึ้กษาจึงไดก้ าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยอาศยั
สูตรในการค านวณของ Yamane (Yamane, 1967) จนไดก้ลุ่มตวัอยา่งส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีจ านวน 400 คน 
 
3.2 วธีิการด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 
ในการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยกีารตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ทฤษฎกีารตัดสินใจซ้ือ  
1. การรับรู้ปัญหา (Problem recognition) 
2. การคน้หาขอ้มูล (Information search) 
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation) 
4. การตดัสินใจซ้ือ  (Purchase decision) 
5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ(Post purchase 
behavior) 
ท่ีมา : Kotler (2016) 

การยอมรับเทคโนโลยี                                
(Technology Acceptance)                                                                    
1. การรับรู้ถึงประโยชน ์                                                
2. ความง่ายในการใชง้าน                                                 
3. ทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน                                               
4. ความตั้งใจท่ีจะใชง้าน                                                 
ท่ีมา : Davis et al. (1989) 

 

สถิติทดสอบ : F-Test 

สถิติทดสอบ : Regression 
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ขอ้มูล โดยผูศึ้กษาจะท าการเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีการเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยมีเง่ือนไข
ในการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง  คือผูท่ี้อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและเคยซ้ือประกนัชีวิตออนไลน์ จากนั้นผูว้ิจยัใชก้ารสุ่ม
ตวัอยา่งแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) ในการเกบ็แบบสอบถามของงานวิจยัน้ี ซ่ึงจะท าการแจกแบบสอบถาม
ออนไลน์โดยใช ้Google Form และโพสตล์งตามส่ือสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ท่ีมีผูท่ี้ซ้ือประกนัชีวิตออนไลน์  รวมถึงส่งอีเมลแ์ละ
ขอ้ความใหก้บัผูท่ี้มารีวิวในเพจประกนัชีวิตของบริษทัต่าง ๆ  โดยใชร้ะยะเวลาในการเกบ็ขอ้มูลตั้งแต่เดือน กมุภาพนัธ์ - เมษายน 
2563 
 
3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการ  

 
ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaires) ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีลกัษณะเป็นค าถามแบบ

เลือกตอบ (Multiple-choice) โดยให้กลุ่มตวัอย่างท าการกรอกแบบสอบถามท่ีมีค าถามคดักรองว่าตอ้งเป็นผูท่ี้อาศยัอยู่เขต
กรุงเทพมหานครและเคยซ้ือประกนัชีวิตออนไลน์ และปัจจยัอ่ืนๆ เก่ียวขอ้งกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวนทั้งส้ิน 400 ชุด  จากกนั้น ลง
รหสั วิเคราะห์ขอ้มูล และประมวลผล เพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ เพื่อค านวณค่าสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์เชิงพรรณนาและ
อธิบายผลการศึกษา   ซ่ึงผูศึ้กษาไดอ้อกแบบสอบถามใหเ้ก่ียวเน่ืองกบัวตัถุประสงคจ์ านวนทั้งส้ิน 48 ขอ้ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ส่วน
ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร์ จ านวน 8 ข้อ โดยมีค าถามลักษณะแบบ 2 ตัวเลือก 
(Dichotomous Question) 3 ขอ้ ไดแ้ก่ พกัอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร เคยซ้ือประกนัชีวิตช่องทางออนไลน์ และเพศ และมี
ค าถามลกัษณะแบบตวัเลือก (Multichotomous Question) จ านวน 5 ขอ้ โดยให้ ผูก้รอกแบบสอบถามเลือกเพียงตวัเลือกเดียว 
และ ผูศึ้กษาไดเ้ลือกใชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา สถานะสมรส 
อาชีพ และรายไดต่้อเดือน 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัประสบการณ์การซ้ือประกนัชีวิตผ่านช่องทางออนไลน์ของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 6 ขอ้ โดยมี
ค าถามลกัษณะแบบ 2 ตวัเลือก (Dichotomous Question) 2 ขอ้ ไดแ้ก่ อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและเคยซ้ือประกนัชีวิต
ช่องทางออนไลน์  ส่วนลกัษณะค าถามอีกแบบคือค าถามท่ีมีลกัษณะแบบตวัเลือก (Multichotomous Question) โดยให้ผูก้รอก
แบบสอบถามเลือกเพียงตวัเลือกเดียว ซ่ึงเป็นค าถามเก่ียวกบัประสบการณ์การซ้ือประกนัชีวิตผ่านช่องทางออนไลน์ และ ผู ้
ศึกษาไดเ้ลือกใชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ  

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นต่อการยอมรับเทคโนโลยีของกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ประกนัชีวิตผ่านช่องทางออนไลน์ ในปัจจยัต่าง ๆ จ านวน 17 ขอ้ เป็นแบบสอบถามในล าดบัความส าคญั (Rating Scale) สร้าง
ตามมาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert Scale) เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าน ้ าหนักการตัดสินใจท่ีก าหนดไว ้โดยมี
หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน 5 ระดบั 

ส่วนท่ี 4  ขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตผา่นช่องทางออนไลน์ ในปัจจยัต่างๆ จ านวน 20 ขอ้  
เป็นแบบสอบถามในล าดบัความส าคญั (Rating Scale) สร้างตามมาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert Scale) เป็นค าถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่าน ้าหนกัการตดัสินใจท่ีก าหนดไว ้โดยมีหลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน 5 ระดบั 
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ผูว้ิจัยได้พฒันาแบบสอบถามท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ทบทวนและรวบรวมจากเอกสารและ
งานวิจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยน าเสนอผูเ้ช่ียวชาญการศึกษาในการตรวจสอบ และไดมี้การตรวจสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) 
ของแบบสอบถามเพื่อใหค้ าถามในเชิงสถิติน่าเช่ือถือรวมถึงทดสอบความสม ่าเสมอของมาตรวดัท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีโดยการ
น าแบบสอบถามท่ีไปทดสอบกบัประชาชนท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน เพื่อตรวจสอบแบบสอบถามว่า 
สามารถส่ือความหมายไดต้รงตามประเด็นและมีความเหมาะสมหรือไม่ แลว้ท าการปรับปรุง แกไ้ข เพิ่มเติมซ่ึงค่าสัมประสิทธ์ิ
ความเช่ือมัน่จากการทดสอบทั้งสินจ านวน 30 ชุดซ่ึงผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามชุดน้ีอยู่ท่ี 0.952 
โดยดา้นการยอมรับเทคโนโลยอียูท่ี่ 0.960 และดา้นกระบวนการตดัสินใจซ้ืออยูท่ี่ 0.909 จึงนบัวา่มีความเหมาะสมท่ีจะน าไปใช้
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจริงต่อไป 
 
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน  ซ่ึงผูต้อบเลือกตอบไดเ้พียงขอ้เดียว ใชก้ารวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยการแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ 
ขอ้มูลเก่ียวกบัประสบการณ์การซ้ือประกนัชีวิตผา่นช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูต้อบ

เลือกตอบไดเ้พียงขอ้เดียว โดยใชก้ารวิเคราะห์ทางสถิติดว้ย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย 
การทดสอบสมติฐานเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตผ่านช่องทาง

ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้การวิเคราะห์ดว้ยค่าสถิติเชิงอนุมานทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระหวา่งตวั

แปร 2 กลุ่ม ดว้ยค่า t-test  ทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระหวา่งตวัแปรมากกวา่ 2 กลุ่ม ดว้ยค่า F-test และทดสอบผลต่างอยา่ง
มีนยัส าคญันอ้ยท่ีสุดดว้ยค่า LSD (Least Significant Difference) โดยก าหนดความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 

การทดสอบสมติฐานเก่ียวกบัปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตผ่านช่องทาง
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) เพื่อทดสอบความสมัพนัธ์
ในลกัษณะของการส่งผลต่อกนัระหว่างตวัแปรอิสระแต่ละตวักบัตวัแปรตาม โดยการสร้างสมการเส้นตรงแสดงความสัมพนัธ์
ระหวา่งกระบวนการตดัสินใจซ้ือ (Y) กบัตวัแปรตน้ไดแ้ก่ การรับรู้ถึงประโยชน์   (X1) การรับรู้การใชง้านง่าย (X2) ทศันคติท่ีมี
ต่อการใชง้าน (X3) ความตั้งใจท่ีจะใชง้าน (X4)  ใหอ้ยูใ่นรูปแบบของ Y = f(X1, X2, X3, X4) 

 
4. ผลการศึกษา 

 
ผลการศึกษาเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส และ

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 23 – 38 ปี ( Generation Millennial)  ท่ีร้อยละ 51.00 มี
ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีร้อยละ 50.50 สถานภาพโสดท่ีร้อยละ 51.50 มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนท่ีร้อยละ 42.20  
และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  30,001 – 50,000 บาท ท่ีร้อยละ 39.30 
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ผลการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัประสบการณ์การซ้ือประกนัชีวิตผา่นช่องทางออนไลน์ของกลุ่มตวัอยา่ง โดยประชากรเป็น
ผูท่ี้เคยซ้ือประกนัชีวิตออนไลน์และอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกซ้ือประกนัชีวิตออนไลน์
ประเภทสะสมทรัพยท่ี์ร้อยละ 39.00  ส่ือออนไลน์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของกลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุดคือ Facebook ท่ีร้อย
ละ 51.20  และมีเบ้ียประกนัชีวิตเฉล่ีย ท่ีกลุ่มตวัอยา่งเลือกซ้ือโดยส่วนใหญ่ต ่ากวา่ 300,000 บาท ท่ีร้อยละ 48.30  
 ผลการศึกษาเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นต่อการยอมรับเทคโนโลย ีโดยแบ่งออกเป็น 4 ดา้น ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ี
ไดรั้บ ดา้นการรับรู้ความง่าย  ดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน และ ดา้นความตั้งใจท่ีจะใชพ้บวา่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็น
กบัการยอมรับเทคโนโลยี โดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียท่ี 4.17 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ระดบัมาก  เม่ือพิจารณาในแต่ละ
เคร่ืองมือพบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบั ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ มากท่ีสุดท่ีค่าเฉล่ีย 4.21  รองลงมาคือ ดา้น
ทศันคติต่อการใชง้าน ดา้นการรับรู้ความง่าย และ ดา้นความตั้งใจท่ีจะใช ้ ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 4.19 4.19  และ 4.10 ตามล าดบัซ่ึงอยู่
ในระดบัเห็นดว้ยมากเช่นเดียวกนั 

ผลการศึกษาเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยแยกออกเป็น 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนการรับรู้ปัญหา ขั้นตอนการคน้หาขอ้มูล ขั้นตอนการประเมิน
ทางเลือก ขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือ และขั้นตอนพฤติกรรมหลงัการซ้ือ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง ใหร้ะดบัความคิดเห็นต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือโดยรวมท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 4.18 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑร์ะดบัมาก  เม่ือพิจารณาระดบัความคิดเห็นของกระบวนการตดัสินใจ
ซ้ือในแต่ละขั้นตอนพบวา่ ขั้นตอนการรับรู้ปัญหา ขั้นตอนการคน้หาขอ้มูล ขั้นตอนการประเมินทางเลือก ขั้นตอนการตดัสินใจ
ซ้ือ และขั้นตอนพฤติกรรมหลงัการซ้ือ อยูใ่นเกณฑร์ะดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.24  4.18  4.18  4.18 และ 4.14 ตามล าดบั 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตผ่านช่องทาง
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติทดสอบ T-Test  ในลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นเพศ พบวา่มีค่า Sig. 
มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 นัน่คือ เพศไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตชีวิตผา่นช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  และใชส้ถิติทดสอบ F-test  ในลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นอายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ 
และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบว่าปัจจยัดา้นอายแุละสถานภาพสมรส มีค่า Sig นอ้ยกว่าระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 นัน่คือ ปัจจยัดา้น
อายแุละสถานภาพสมรส ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตชีวิตผา่นช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
ดา้นการรับรู้ปัญหา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ พบว่า กลุ่มตวัยา่ง
อายรุะหวา่ง 18-22 ปี และ 23-38 ปี และกลุ่มตวัอยา่งอายรุะหวา่ง  23-38 ปี และ 55ปีข้ึนไป มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนั
ชีวิตช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานครดา้นการรับรู้ปัญหาท่ีแตกต่างกนั ส่วนปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นสถานภาพ
สมรสเม่ือวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ พบว่า กลุ่มตวัย่างสถานภาพโสด และ สมรส มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต
ช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการรับรู้ปัญหา ท่ีแตกต่างกนั  
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ตารางที่ 1 แสดงผลการความแปรปรวนลกัษณะประชากรศาสตร์ของการตดัสินใจซ้ือ ประกนัชีวิตช่องทางออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคเขต กรุงเทพมหานคร  
ปัจจัยด้านกระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือ 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ส ถ า น ภ า พ
สมรส 

อาชีพ 
รายได้เฉลีย่ 
ต่อเดือน 

F Sig. F Sig. F Sig. F Sig. F Sig. F Sig. 

ดา้นการรับรู้ปัญหา 1.06 0.30 2.95 0.03* 0.12 0.95 4.15 0.02* 0.80 0.52 0.63 0.57 
ดา้นการคน้หาขอ้มูล 0.33 0.57 0.76 0.52 0.17 0.92 1.36 0.26 0.12 0.98 0.84 0.48 
ด้านการประ เ มินผล
ทางเลือก 

0.00 0.95 0.40 0.75 0.20 0.90 2.59 0.08 0.70 0.59 0.30 0.83 

ดา้นการตดัสินใจซ้ือ 0.60 0.44 0.42 0.74 0.73 0.54 2.74 0.07 0.73 0.57 0.12 0.95 
ดา้นพฤติกรรมหลงั 
การซ้ือ 

0.04 0.84 0.52 0.67 0.68 0.57 1.77 0.17 0.99 0.41 0.14 0.94 

 
ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีทั้ง 4 ดา้นไดแ้ก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ ความง่ายในการใช้

งาน ทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน  และ ความตั้งใจท่ีจะใชง้าน ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตผ่านช่องทางออนไลน์
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) โดยวิธี All 
Enter ซ่ึงมีผลการวิเคราะห์ ดงัน้ี  
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตวัแปรการยอมรับเทคโนโลยมีีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตช่องทาง
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการรับรู้ปัญหา 

 
Model B SE Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี 0.86 0.12  7.06 0.00* 
ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ (X1) 0.31 0.62 0.32 4.97 0.00* 
ดา้นการรับรู้ความง่าย (X2) 0.34 0.05 0.38 7.21 0.00* 
ดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน (X3) 0.08 0.05 0.08 1.45 0.15 
ดา้นความตั้งใจท่ีจะใช ้(X4) 0.08 0.04 0.10 1.93 0.05* 

R = 0.82    𝑅2= 0.67    Adj. 𝑅2= 0.67   𝑆. 𝐸.𝑒𝑠𝑡 =  0.28  F=  199.41 Sig=  0.00* 
                  a. Dependent Variable: กระบวนการตดัสินใจซ้ือ   *ระดบันยัส าคญั < 0.05 

 
จากตารางท่ี 2 เม่ือพิจารณาค่า Sig. พบวา่การยอมรับเทคโนโลยดีา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ (X1) ดา้นการรับรู้ความ

ง่าย (X2) และด้านความตั้งใจท่ีจะใช้ (X4)  มีค่าน้อยกว่าค่าระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่าตวัแปรพยากรณ์ทั้ง 3 ตวั สามารถ
ร่วมกนัพยากรณ์ อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการรับรู้
ปัญหาอย่างมีนัยส าคญัท่ี 0.05  โดยเม่ือวิเคราะห์ ค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอย (Beta Coefficient) ซ่ึงเป็นค่าท่ีแสดงถึง



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 1370 

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ถา้ตวัแปรอิสระตวัใดมีค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอยสูง แสดงว่าตวัแปร
อิสระตวันั้นส่งผลต่อตวัแปรตามมาก ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์ดา้นการรับรู้ความง่าย ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ และ ดา้น
ความตั้งใจท่ีจะใช ้ มีค่าสมัประสิทธ์ิของสมการถดถอยเรียงจากมากไปนอ้ย เท่ากบั 0.34 0.31 และ 0.08  

โดยพบว่า ด้านทศันคติท่ีมีต่อการใช้งาน(X3)  ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตช่องทางออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการรับรู้ปัญหา 

การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิซ่ึงแสดงถึงการส่งผลของการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนั
ชีวิตช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการรับรู้ปัญหาโดยรวม พบวา่ ตวัพยากรณ์ทั้งหมดมีอ านาจในการ
พยากรณ์ได้ร้อยละ 67 ( Adj. 𝑅2= 0.67 ) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากบั 0.82 ( R = 0.82 ) ค่าความคลาดเคล่ือน
มาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากบั 0.28 (𝑆. 𝐸.𝑒𝑠𝑡 =  0.28  ) และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ไดด้งัน้ี  
 
     Y = 0.86 + 0.31𝑋1 + 0.34𝑋2 + 0.08𝑋4                                                                                                                                      (1)   

 
สมการท่ี (1)  แสดงสมการพยากรณ์อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ดา้นการรับรู้ปัญหา 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตวัแปรการยอมรับเทคโนโลยมีีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตช่องทาง    
                ออนไลน์ของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการคน้หาขอ้มูล 
 

Model B SE Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี 0.03 0.07  0.42 0.67 
ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ (X1) -0.08 0.04 -0.07 -2.13 0.03* 
ดา้นการรับรู้ความง่าย (X2) 1.02 0.03 0.98 37.44 0.00* 
ดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน (X3) 0.00 0.03 0.00 0.01 0.99 
ดา้นความตั้งใจท่ีจะใช ้(X4) 0.05 0.03 0.05 2.06 0.04* 

R = 0.96    𝑅2= 0.92    Adj. 𝑅2= 0.92  𝑆. 𝐸.𝑒𝑠𝑡  =  0.16  F=  1132.217 Sig=  0.00* 

 
 
จากตารางท่ี 3 เม่ือพิจารณาค่า Sig. พบวา่การยอมรับเทคโนโลยดีา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ (X1) ดา้นการรับรู้ความ

ง่าย (X2) และด้านความตั้งใจท่ีจะใช้ (X4)  มีค่าน้อยกว่าค่าระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่าตวัแปรพยากรณ์ทั้ง 3 ตวั สามารถ
ร่วมกนัพยากรณ์ อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการคน้หา
ขอ้มูลอย่างมีนัยส าคญัท่ี 0.05  โดยเม่ือวิเคราะห์ ค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอย (Beta Coefficient) ซ่ึงเป็นค่าท่ีแสดงถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ถา้ตวัแปรอิสระตวัใดมีค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอยสูง แสดงว่าตวัแปร
อิสระตวันั้นส่งผลต่อตวัแปรตามมาก ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์ดา้นการรับรู้ความง่าย ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ และ ดา้น
ความตั้งใจท่ีจะใช ้ มีค่าสมัประสิทธ์ิของสมการถดถอยเรียงจากมากไปนอ้ย เท่ากบั 1.02 0.08 และ 0.05 

            
 
      a. Dependent Variable: กระบวนการตดัสินใจซ้ือ   *ระดบันยัส าคญั < 0.05 
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โดยพบว่า ด้านทศันคติท่ีมีต่อการใช้งาน(X3)  ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตช่องทางออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการคน้หาขอ้มูล 

การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิซ่ึงแสดงถึงการส่งผลของการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนั
ชีวิตช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการคน้หาขอ้มูลโดยรวม พบวา่ ตวัพยากรณ์ทั้งหมดมีอ านาจในการ
พยากรณ์ได้ร้อยละ 92 ( Adj. 𝑅2= 0.92) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากับ 0.96 ( R = 0.96 ) ค่าความคลาดเคล่ือน
มาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากบั 0.16 (𝑆. 𝐸.𝑒𝑠𝑡 =  0.16  ) และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ไดด้งัน้ี  

                                            

Y = 0.03 + 0.08𝑋1 + 1.02𝑋2 + 0.05𝑋4                                                                                                                             (2)                                        
 
สมการท่ี (2)  แสดงสมการพยากรณ์อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ดา้นคน้หาขอ้มูล 

ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตัวแปรการยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกันชีวิต
ช่องทาง 
                 ออนไลน์ของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นประเมินผลทางเลือก 
 

Model B SE Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี 0.40 0.11  3.53 0.00 
ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ (X1) 0.21 0.06 0.20 3.72 0.00* 
ดา้นการรับรู้ความง่าย (X2) 0.48 0.04 0.51 11.18 0.00* 
ดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน (X3) 0.04 0.05 0.04 0.84 0.40 
ดา้นความตั้งใจท่ีจะใช ้(X4) 0.17 0.04 0.19 4.37 0.00* 

R = 0.87    𝑅2= 0.76   Adj. 𝑅2= 0.76  𝑆. 𝐸.𝑒𝑠𝑡  =  0.25  F=  309.61 Sig =  0.00* 

 a. Dependent Variable: กระบวนการตดัสินใจซ้ือ    *ระดบันยัส าคญั < 0.05 
 
จากตารางท่ี 4  เม่ือพิจารณาค่า Sig. พบวา่การยอมรับเทคโนโลยดีา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ (X1) ดา้นการรับรู้ความ

ง่าย (X2) และด้านความตั้งใจท่ีจะใช้ (X4)  มีค่าน้อยกว่าค่าระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่าตวัแปรพยากรณ์ทั้ง 3 ตวั สามารถ
ร่วมกนัพยากรณ์ อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นประเมินผล
ทางเลือกอย่างมีนัยส าคญัท่ี 0.05 โดยเม่ือวิเคราะห์ ค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอย (Beta Coefficient) ซ่ึงเป็นค่าท่ีแสดงถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ถา้ตวัแปรอิสระตวัใดมีค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอยสูง แสดงว่าตวัแปร
อิสระตวันั้นส่งผลต่อตวัแปรตามมาก ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์ดา้นการรับรู้ความง่าย ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ และ ดา้น
ความตั้งใจท่ีจะใช ้ มีค่าสมัประสิทธ์ิของสมการถดถอยเรียงจากมากไปนอ้ย เท่ากบั 0.48 0.21 และ 0.17 

โดยพบว่า ด้านทศันคติท่ีมีต่อการใช้งาน(X3)  ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตช่องทางออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นประเมินผลทางเลือก 
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การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิซ่ึงแสดงถึงการส่งผลของการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนั
ชีวิตช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นประเมินผลทางเลือกโดยรวม พบวา่ ตวัพยากรณ์ทั้งหมดมีอ านาจใน
การพยากรณ์ได ้ ร้อยละ 76 ( Adj. 𝑅2= 0.76 ) มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคูณเท่ากบั 0.87 ( R = 0.87 ) ค่าความคลาดเคล่ือน
มาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากบั 0.25 (𝑆. 𝐸.𝑒𝑠𝑡  =  0.25 ) และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ไดด้งัน้ี  
 

Y = 0.40 + 0.21𝑋1 + 0.48𝑋2 + 0.17𝑋4                                                                                                                                           (3)                                        
 
สมการท่ี (3)  แสดงสมการพยากรณ์อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ดา้นประเมินผลทางเลือก 

 
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตวัแปรการยอมรับเทคโนโลยมีีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตช่องทาง
ออนไลน์ 
                 ของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสินใจซ้ือ 
 

Model B SE Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี 0.60 0.14  4.43 0.00 
ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ (X1) 0.22 0.07 0.21 3.18 0.00* 
ดา้นการรับรู้ความง่าย (X2) 0.31 0.05 0.32 5.86 0.00* 
ดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน (X3) 0.15 0.06 0.15 2.56 0.01* 
ดา้นความตั้งใจท่ีจะใช ้(X4) 0.18 0.05 0.19 3.69 0.00* 

R = 0.80    𝑅2= 0.65  Adj. 𝑅2= 0.64 𝑆. 𝐸.𝑒𝑠𝑡  =  0.31  F=  179.82  Sig=  0.00* 

                  
 
จากตารางท่ี 5  เม่ือพิจารณาค่า Sig. พบวา่การยอมรับเทคโนโลยดีา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ (X1) ดา้นการรับรู้ความ

ง่าย (X2) ดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน (X3)  และดา้นความตั้งใจท่ีจะใช ้(X4)  มีค่านอ้ยกว่าค่าระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงว่าตวั
แปรพยากรณ์ ทั้ง 4 ตวั สามารถร่วมกนัพยากรณ์ อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านการตดัสินใจซ้ืออย่างมีนัยส าคญัท่ี 0.05  โดยเม่ือวิเคราะห์ ค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอย (Beta 
Coefficient) ซ่ึงเป็นค่าท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ถา้ตวัแปรอิสระตวัใดมีค่าสัมประสิทธ์ิของ
สมการถดถอยสูง แสดงวา่ตวัแปรอิสระตวันั้นส่งผลต่อตวัแปรตามมาก ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์ดา้นการรับรู้ความง่าย ดา้นการรับรู้
ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ ดา้นความตั้งใจท่ีจะใช ้และดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน  มีค่าสมัประสิทธ์ิของสมการถดถอยเรียงจากมาก
ไปนอ้ย เท่ากบั 0.31  0.22  0.18  และ 0.15 

การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิซ่ึงแสดงถึงการส่งผลของการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนั
ชีวิตช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตดัสินใจซ้ือ พบว่า ตวัพยากรณ์ทั้งหมดมีอ านาจในการ

a. Dependent Variable: กระบวนการตดัสินใจซ้ือ  *ระดบันยัส าคญั < 0.05 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 1373 

 

พยากรณ์ไดร้้อยละ 65  ( Adj. 𝑅2= 0.65 ) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากบั 0.80 ( R = 0.80 ) ค่าความคลาดเคล่ือน
มาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากบั 0.31 (𝑆. 𝐸.𝑒𝑠𝑡 =  0.31 ) และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ไดด้งัน้ี  
 

Y = 0.60 + 0.22𝑋1 + 0.31𝑋2 +0.15𝑋3+0.18𝑋4                                                                                                                                    (4)                    
  

สมการท่ี (4)  แสดงสมการพยากรณ์อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ดา้นการตดัสินใจซ้ือ 
 

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตวัแปรการยอมรับเทคโนโลยมีีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตช่องทาง
ออนไลน์ 
                 ของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือท่ีแตกต่างกนั 
 

Model B SE Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี 0.15 0.11  1.37 0.17 
ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ (X1) 0.16 0.06 0.14 2.74 0.01* 
ดา้นการรับรู้ความง่าย (X2) 0.25 0.04 0.26 5.88 0.00* 
ดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน (X3) 0.24 0.05 0.24 4.99 0.00* 
ดา้นความตั้งใจท่ีจะใช ้(X4) 0.31 0.04 0.33 7.99 0.00* 

R = 0.88    𝑅2= 0.78  Adj. 𝑅2= 0.78 𝑆. 𝐸.𝑒𝑠𝑡  =  0.25  F=  344.08  Sig=  0.00* 

                  a. Dependent Variable: กระบวนการตดัสินใจซ้ือ  *ระดบันยัส าคญั < 0.05 
 
จากตารางท่ี 6  เม่ือพิจารณาค่า Sig. พบวา่การยอมรับเทคโนโลยดีา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ (X1) ดา้นการรับรู้ความ

ง่าย (X2) ดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน (X3)  และดา้นความตั้งใจท่ีจะใช ้(X4)  มีค่านอ้ยกว่าค่าระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงว่าตวั
แปรพยากรณ์ ทั้ง 4 ตวั สามารถร่วมกนัพยากรณ์ อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคเขต
กรุงเทพมหานคร   ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05  โดยเม่ือวิเคราะห์ ค่าสัมประสิทธ์ิของสมการ
ถดถอย (Beta Coefficient)  ซ่ึงเป็นค่าท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ถา้ตวัแปรอิสระตวัใดมีค่า
สัมประสิทธ์ิของสมการถดถอยสูง แสดงวา่ตวัแปรอิสระตวันั้นส่งผลต่อตวัแปรตามมาก ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์ดา้นความตั้งใจท่ี
จะใช ้ดา้นการรับรู้ความง่าย ดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน  และ ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ มีค่าสัมประสิทธ์ิของสมการ
ถดถอยเรียงจากมากไปนอ้ย เท่ากบั 0.31  0.25  0.24 และ 0.16 

การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิซ่ึงแสดงถึงการส่งผลของการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนั
ชีวิตช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือท่ีแตกต่างกนั พบว่า ตวัพยากรณ์ทั้งหมดมี
อ านาจในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 78 ( Adj. 𝑅2= 0.78 ) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.88 ( R = 0.88 ) ค่า
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากบั 0.25 (𝑆. 𝐸.𝑒𝑠𝑡  =  0.25 ) และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ไดด้งัน้ี 
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Y = 0.15 + 0.16𝑋1 + 0.25𝑋2 + 0.24𝑋3+ 0.31𝑋4                                                                                                           (5)     
 
สมการท่ี (5)  แสดงสมการพยากรณ์อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
 
จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติเชิงนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปผลทดสอบสมมติฐานได ้ดงัน้ี 

 ตารางที่ 7 สรุปผลสมมติฐานเร่ือง อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานที่ 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั จะมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตช่องทางออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานครท่ีต่างกนั 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ค่า Sig. ของ กระบวนการตัดสินใจซ้ือ  

การรับรู้ปัญหา 
ก า ร ค้ น ห า
ขอ้มูล 

การประเมินผล
ทางเลือก 

การตดัสินใจซ้ือ 
พฤติกรรม 
หลงัการซ้ือ 

เพศ X X X X X 

อาย ุ ✓ X X X X 

ระดบัการศึกษา X X X X X 

สถานภาพสมรส ✓ X X X X 

อาชีพ X X X X X 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน X X X X X 

 
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคเขต
กรุงเทพมหานครท่ีต่างกนั 
 

ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี 
ค่า Sig. ของ กระบวนการตัดสินใจซ้ือ  

การรับรู้ปัญหา 
ก า ร ค้ น ห า
ข้อมูล 

การประเมินผล
ทางเลอืก 

การตัดสินใจซ้ือ 
พฤติกรรม 
หลังการซ้ือ 

ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ี
ไดรั้บ  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ดา้นการรับรู้ความง่าย  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ด้านทัศนคติท่ีมี ต่อการใช้
งาน  

X X X ✓ ✓ 

ดา้นความตั้งใจท่ีจะใช ้ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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5. อภิปรายผล 
 
 จากผลการวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกันชีวิตช่องทาง
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผล และอา้งอิงจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี  

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตช่องทางออนไลน์
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจยัดา้นอายุ และสถานภาพสมรส มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต
ช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นการรับรู้ปัญหา อาจกล่าวไดว้่าผูบ้ริโภคท่ีมีอายุหรือ เจเนเรชนัท่ี
แตกต่างกนัมีความตอ้งการหรือวตัถุประสงคใ์นการซ้ือประกนัชีวิตช่องทางออนไลน์ท่ีแตกต่าง เช่นผูท่ี้มีอายมุาก อาจซ้ือความ
คุม้ครองด้านสุขภาพ ส่วนผูท่ี้มีอายุน้อยจะซ้ือเพื่อน าไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีหรือเพื่อการสะสมทรัพย ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของ สาวิตต ์โรจน์รัตน์ศิริกุล (2553) ไดศึ้กษาเร่ืองการตดัสินใจท าประกนัชีวิตกรณีศึกษาทางดา้นประชากรศาสตร์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ อายแุละสถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท าประกนัชีวิต อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ประดิษฐ์เพชร  แซ่ตั้ง (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
กรมธรรมป์ระกนัชีวิตแบบสะสมทรัพยข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา่รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตช่องทาง
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีใน ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ  ดา้น
การรับรู้ความง่าย   
และ ดา้นความตั้งใจท่ีจะใช ้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ใน
ดา้นการรับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูล และการประเมินผลทางเลือก อาจกล่าวไดว้่าในระหว่างกระบวนการท่ีผูบ้ริโภคก าลงั
ตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตช่องทางออนไลน์ หากผูบ้ริโภครับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บเช่น ความสะดวกในการซ้ือ ความง่ายในการ
ใชง้าน ท่ีสามารถคน้หาและเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง อาจส่งผลใหผู้บ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือไดใ้นภายหลงั ส่วนปัจจยัการยอมรับ
เทคโนโลยใีน ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ  ดา้นการรับรู้ความง่าย  ดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใชง้านและดา้นความตั้งใจท่ีจะ
ใช ้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการตดัสินใจซ้ือ
และดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎี (Davis et al., 1989) และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภานุกร 
เตชะชุณหกิจ (2562) ไดศึ้กษาเร่ือง อิทธิพลการยอมรับเทคโนโลยีและคุณภาพอิเล็กทรอนิกส์ท่ีส่งผลต่อการใชง้านระบบการ
จดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยวิธีการทาอิเล็กทรอนิกส์ พบว่าการยอมรับเทคโนโลย ีในการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน มีผลเชิงบวก
อย่างมมีนยัส าคญัต่อการรับรู้ประโยชน์ และทศันคติต่อการใช ้นอกจากน้ีการรับรู้ประโยชน์มีผลเชิงบวกอย่างมีนยัส าคญัต่อ
ทัศนคติต่อการใช้งานระบบ แต่ไม่มีผลต่อความตั้ งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้งานระบบ e-SPT   ในประเด็นการยอมรับ
เทคโนโลยใีนดา้นการรับรู้ประโยชน์และการใชง้านง่าย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ SARAH R. WRIGHT (2018) ไดศึ้กษาเร่ือง  
การยอมรับเทคโนโลยีมือถือของคณะอาจารย ์ระดบัอุดมศึกษา พบว่าปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับเทคโนโลยีมือถือ
ของคณะอาจารย ์คือการรับรู้ประโยชน์และการใชง้านง่าย  ซ่ึงส่งผลโดยตรงกบัความตั้งใจใชง้านเทคโนโลยีมือถือ และยงั
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรรณิกา จิตตินรากร (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง การยอมรับเทคโนโลยแีละพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ ท่ี
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ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากบริษทัขายตรงผ่านช่องทางออนไลน์พบว่าปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือคือปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือปัจจยัดา้นการใชง้านง่าย  ดา้นการรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้
ถึงความเส่ียง ตามล าดบั  
  

6. ข้อเสนอแนะ  
 
6.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา 
จากผลการศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง วางแผนและน าไปพฒันาการออกแบบ

การซ้ือประกนัชีวิตผ่านช่องทางออนไลน์ ให้สอดคลอ้งกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตช่องทางออนไลน์
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในแต่ละดา้นดงัน้ี 

1.ด้านประชากรศาสตร์ จากผลการศึกษา อายุและสถานภาพ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกันชีวิตช่องทาง
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการรับรู้ปัญหา ผูป้ระกอบการจึงควรเนน้การน าเสนอผลิตภณัฑ ์ท่ีตรงกบั
กลุ่มเป้าหมาย เช่นน าเสนอประกนัชีวิตประเภทสะสมทรัพยใ์หก้บักลุ่มเป้าหมายเจเนเรชนั Millennial  ผา่นช่องทางท่ีมีอิทธิผล
ต่อการในการตดัสินใจอยา่ง Facebook และน าเสนอประกนัชีวิตประเภทความคุม้ครองสุขภาพให้กบักลุ่มเป้าหมายเจเนเรชนั
เอกซ์ เป็นตน้ 

2.ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ จากผลการศึกษา ดา้นการรับรู้ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ประกนัชีวิตช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูบ้ริโภคจะใหค้วามส าคญักบัไดรั้บความคุม้ครองตาม
ผลประโยชน์ของกรมธรรม ์ไดร้วดเร็วมากท่ีสุด ดงันั้นจึงควรใหค้วามส าคญักบัการพฒันาระบบการพิจารณารับประกนัภยัให้
รวดเร็วมากยิง่ข้ึน รวมถึงการพฒันาขั้นตอนการซ้ือประกนัชีวิตผา่นทางช่องทางออนไลน์ดว้ย  

3.ด้านการรับรู้ความง่าย จากผลการศึกษา ดา้นการรับรู้ความง่ายมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตช่องทาง
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูบ้ริโภคจะให้ความส าคญักบัการท่ีผูใ้ห้บริการมีการแจกแจงมาตรการรับ
ความปลอดภยั ในการใช้บริการ ดงันั้นจึงควรพฒันาเว็บไซต์ให้เกิดความน่าเช่ือถือและปลอดภยัมากท่ีสุด เพื่อกระตุน้ให้
ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือไดม้ากข้ึน  

4.ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน จากผลการศึกษา ดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใชง้านมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนั
ชีวิตช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ในดา้นการตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมหลงัการซ้ือ โดยผูบ้ริโภค
จะใหค้วามส าคญักบัการท่ีคาดหวงัวา่การซ้ือประกนัชีวิตผา่นช่องทางออนไลน์ จะเป็นช่องทางท่ีเป็นทางเลือกใหแ้ก่ผูบ้ริโภคใน
อนาคตมากท่ีสุด ซ่ึงหากพฒันาหนา้เวบ็ไซตใ์ห้มีการใชง้านง่าย อ านวยความสะดวกใหผู้บ้ริโภคในดา้นต่าง ๆ ทั้งการใชง้านท่ี
สามารถซ้ือประกนัชีวิตออนไลน์ไดทุ้กท่ี ทั้งผ่านเวบ็ไซตห์รือโทรศพัทมื์อถือ  รวมถึงระบบการช าระเงินท่ีรองรับหลากหลาย
ช่องทาง ทั้งรับช าระผ่านบตัรเครดิต เคาน์เตอร์เซอวิส หรือหักผ่านบญัชีธนาคาร เพื่อสร้างทศันคติท่ีดีให้แก่ผูบ้ริโภคตั้งแต่
เร่ิมตน้ใชง้าน ซ่ึงสามารถส่งผลใหผู้บ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือและกลบัมาซ้ือซ ้าหรือบอกต่อได ้

5.ด้านความตั้งใจที่จะใช้ จากผลการศึกษา ดา้นความตั้งใจท่ีจะใชมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตช่องทาง
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   โดยผูบ้ริโภคจะให้ความส าคญัตั้งใจท่ีจะซ้ือประกนัชีวิตฉบบัถดัไป ผ่าน
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ช่องทางออนไลน์มากท่ีสุด นัน่คือหากผูบ้ริโภครับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ การใชง้านง่ายและมีทศันคติท่ีดีต่อการใชง้านแลว้นั้น 
ผูบ้ริโภคจะเกิดการกลบัมาซ้ือประกนัชีวิตผ่านช่องทางออนไลน์ซ ้ า ผูป้ระกอบการจึงควรพฒันาช่องทางออนไลน์ ให้สะดวก 
ปลอดภยั และมาตรฐานการใหบ้ริการต่างๆ ใหเ้กิดความน่าเช่ือมากท่ีสุด ใหผู้บ้ริโภคเกิดความมัน่ใจในการซ้ือมากข้ึน  

 
 
6.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1.การศึกษาคร้ังน้ีไม่ไดศึ้กษาเฉพาะเจาะจงลงไปในแต่ผูใ้ห้บริการประกนัชีวิตช่องทางออนไลน์  ดงันั้นในการศึกษา

คร้ังต่อไปควรจะศึกษาเจาะจงในแต่ละผูใ้ห้บริการ เน่ืองจากแต่ละผูใ้ห้บริการมีการใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนั ทั้งในดา้นขั้นตอน
การใหบ้ริการ รวมถึงความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการของผูบ้ริโภค อาจจะท าใหผ้ลท่ีไดรั้บมีความชดัเจนมากยิง่ข้ึน  

2.  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี ซ่ึงอาจเป็นเพียงสาเหตุส่วนหน่ึงในการตดัสินใจซ้ือ
ประกนัชีวิตช่องทางออนไลน์ จึงควรศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองของพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตช่องทางออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคมากข้ึน เพื่อน าขอ้มูลมาวางแผนดา้นการตลาดหรือกลยทุธ์ต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค  

3. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น จึงควรศึกษาเพิ่มเติมในการเก็บขอ้มูล
ของผูบ้ริโภคในเขตปริมณฑลหรือเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นเขตจงัหวดัท่ีมียอดขายประกนัชีวิตรองมาจากกรุงเทพมหานคร เพื่อน า
ขอ้มูลมาพฒันาแนวทางกลยทุธ์ทางการตลาดไดค้รอบคลุมกลุ่มผูบ้ริโภคมากข้ึน  
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การจัดการความรู้ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง 
IMPACT OF KNOWLEDGE MANAGEMENT ON WORK PERFORMANCE OF MWA 

EMPLOYEES 
กฤตภาส พูลสวสัดิ์ และ ยุรพร ศุทธรัตน์ 

Krittapas Poonsawat and Yuraporn Sudharatana 

 บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจัยเร่ือง การจัดการความรู้ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวงมี
วตัถุประสงค ์1) เพื่อวดัระดบัการจดัการความรู้และระดบัประสิทธิภาพการท างานของพนกังานการประปานครหลวง 2) เพื่อ
ศึกษาผลของการจดัการความรู้ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนกังานการประปานครหลวง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั
คร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี คือพนกังานการประปานครหลวงโดยมีกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 366 
คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหา ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
โดยวิธีน าตวัแปรเขา้ทั้งหมด 
 
ค าส าคัญ: การจัดการความรู้, ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน, การประปานครหลวง 
 

Abstract 
This research was entitled to “Impact of knowledge management on work performance of MWA employees”.    It aims to 1) 
measure the level of knowledge management and the level of work performance of Metropolitan Waterworks Authority 
employees. 2) study the effect of knowledge management that affects work performance of Metropolitan Waterworks Authority 
employees. The instrument used in this research was a questionnaire. The population used in this study is the Metropolitan 
Waterworks Authority employees. The sample consisted of 366  employees. Data were analyzed by using statistical software 
to find the average, standard deviation and analyze  multiple regression by enter method.  
 
Keywords: Knowledge Management, Work Performance, Metropolitan Waterworks Authority 
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1. บทน า 
1.1 ความส าคญัของปัญหา 
 
     การประปานครหลวง ซ่ึงเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีความจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนกลยุทธ์ในการบริหารจดัการ และได้
ปฏิบติัตามพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  ซ่ึงไดพ้ฒันาองค์กรในการ
ท างานใหมี้ประสิทธิภาพ แต่กป็ระสบปัญหาเก่ียวกบัการท่ีพนกังานท่ีเช่ียวชาญไดล้าออกหรือปลดเกษียณ ความรู้ของบุคคลนั้น
ไม่ไดถ้่ายทอดไปใหบุ้คคลอ่ืน หรือการท่ีพนกังานไปอบรม สัมมนา ความรู้ท่ีไดรั้บก็ไม่ไดเ้ผยแพร่ให้บุคคลอ่ืนรับรู้ ดงันั้นการ
ประปานครหลวงจึงไดแ้กไ้ขปัญหาดงักล่าว โดยไดน้ าการจดัการความรู้ (Knowledge Management: KM) มาใชใ้นหน่วยงาน 
ซ่ึงมีการจดัเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ เม่ือพนักงานลาออกไป พนักงานใหม่เขา้มาแทนจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ และ
สามารถเรียนรู้งานไดอ้ยา่งรวดเร็ว หรือการท่ีพนกังานเขา้รับการอบรมสัมมนา ก็มีการน าความรู้มาถ่ายทอดใหผู้ท่ี้ไม่ไดรั้บการ
อบรมให้เกิดความรู้และน าไปประยกุตใ์ชก้บังานของตนเอง จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัไดเ้ห็น
ความส าคญัของการจดัการความรู้ และสนใจท่ีจะศึกษาการจดัการความรู้ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน     
การประปานครหลวง เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาบุคลากรและเพิ่มศกัยภาพขององคก์ร 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 
     1. เพื่อวดัระดบัการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) และระดบัประสิทธิภาพการท างานของพนักงานการ
ประปานครหลวง 2. เพื่อศึกษาผลของการจดัการความรู้(Knowledge Management: KM) ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
พนกังานการประปานครหลวง 
 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 
     ขอบเขตของประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานประจ าของการประปานครหลวง รวมทั้งส้ิน 4,285 คน (ขอ้มูล ณ 
วนัท่ี 9 มีนาคม 2563) ขอบเขตของเน้ือหาในการวิจยั ไดแ้ก่ การจดัการความรู้ 4 กระบวนการ คือ การแสวงหาความรู้ การ
แบ่งปันความรู้ การใชค้วามรู้ ระบบความจ าขององคก์ร และประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 5 ดา้น คือ คุณภาพ ตน้ทุน เวลา 
ปริมาณ และวิธีการ 
 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
     1. การประปานครหลวงจะไดน้ าการจดัการความรู้ (Knowledge Management:KM)  มาพฒันาให้ดียิ่งข้ึน 2. เป็นแนวทางให้
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจอ่ืน ๆ น าการจดัการความรู้ไปใชใ้นองคก์ร 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ความหมายและเป้าหมายของการจัดการความรู้ 
 
     สรุปความหมายของการจดัการความรู้ จากงานเขียนของจิรประภา อตัรบวร และคณะ (2552) และ วรารัตน์ เขียวไพรี (2550) 
สรุปไดว้่า การจดัการความรู้ หมายถึง กระบวนการท่ีรวบรวมความรู้ทั้งหมดท่ีกระจดักระจายอยูภ่ายในและภายนอกตวับุคคล
แลว้น ามาจดัเก็บให้เป็นระบบโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  ซ่ึงจะช่วยให้พนกังานไดเ้ขา้ถึงความรู้ มีการแบ่งปัน แลกเปล่ียน
ความรู้ซ่ึงกนัและกนั อนัจะก่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของพนกังาน ช่วยใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพ และส่งผลดีต่อองคก์ร 
     ส่วนเป้าหมายการจดัการความรู้ สรุปจาก วิจารณ์ พานิช (2547)และอุรัชชา สุวพานิช (2562) ไดว้า่ เป้าหมายของการจดัการ
ความรู้ คือ การพฒันางาน พฒันาคน พฒันาองคก์ร เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินงาน พนกังานทุกคนสามารถเขา้ถึง
ความรู้ น าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองและองคก์าร ซ่ึงจะช่วยใหอ้งคก์ารมีศกัยภาพในการแข่งขนั  
 
2.2 กระบวนการจัดการความรู้ 
 
     ยรุพร  ศุทธรัตน์ (2552) ไดอ้ธิบายถึงกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความรู้ท่ีมีส่วนส าคญัในการพฒันาองคก์ารไปสู่
การเป็นองคก์ารเพื่อการเรียนรู้ ซ่ึงประกอบไปดว้ย การแสวงหาความรู้ การแบ่งปันความรู้ การใชค้วามรู้ และระบบความจ า
องคก์าร โดยการแสวงหาความรู้  คือ การเรียนรู้และฝึกฝนเพื่อใหเ้กิดทกัษะและความช านาญในงานดว้ยวิธีการต่าง ๆ เช่น  การ
เรียนรู้จากผูอ่ื้น (Huber, 1991)  การพูดคุยกนั และการท างานเป็นกลุ่ม(Liebowitz, 2000)  การแลกเปล่ียนเอกสารต่าง ๆ เช่น 
หนงัสือ  รายงาน ไฟล ์ฯลฯ(Liebowitz, 2000) การประชุม(M. H. R. Torabi et al., 2016) เป็นตน้ การแบ่งปันความรู้ คือ กิจกรรม
ท่ีก่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิบติังานในองคก์ร โดยสามารถแบ่งปันความรู้ระหว่างกนัไดห้ลายวิธี เช่น การใช้
กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคคล  (Yang, 2007)  ชุมชนนักปฏิบติั  (Reddy and McCarthy, 2006) ห้องพูดคุย
อิเล็กทรอนิกส์ (Coakes, 2006) รายงาน คู่มือ เอกสาร (Islam et al., 2017) เป็นตน้ การใชค้วามรู้ คือ การท่ีบุคลากรน าความรู้ท่ี
ไดรั้บไปใช้ในการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง โดยมีการใชค้วามรู้ไดห้ลายรูปแบบ เช่น จากการพูดคุย (Davenport et al., 1998) 
การใช้ความรู้จากฐานขอ้มูล (Koskinen, 2003) การมีวฒันธรรมท่ีสนับสนุนการใช้ความรู้ (Davenport et al., 1998) การใช้
ความรู้ในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังาน (Martelo-Landroguez et al., 2016)  เป็นตน้ ระบบความจ าขององคก์าร คือ การ
จดัเก็บความรู้ของบุคลากรในการท างาน ซ่ึงมีวิธีการจดัเก็บความรู้ไดห้ลายรูปแบบ เช่น สมาชิกในองค์การ (Olivera, 2000) 
เอกสารท่ีมีการรวบรวมสะสมประสบการณ์ขององคก์ารและสามารถเขา้ถึง (Walsh and Ungson, 1991) ฐานขอ้มูลคอมพิวเตอร์ 
(Olivera, 2000) โครงสร้างองคก์าร (Walsh and Ungson, 1991)  สภาพแวดลอ้มในการท างานขององคก์าร (Walsh and Ungson, 
1991) เป็นตน้ 
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2.3 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 
     ประสิทธิภาพทางธุรกิจมีองคป์ระกอบ 5 อยา่งไดแ้ก่ 1. ตน้ทุน (Cost) คือค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานจะตอ้งเหมาะสมกบังาน 
2. คุณภาพ (Quality) จะตอ้งมีคุณภาพสูง คือผูผ้ลิตและผูใ้ชไ้ดป้ระโยชน์ คุม้ค่า และมีความพึงพอใจ 3. ปริมาณ (Quantity) งาน
ท่ีเกิดข้ึนจะตอ้งเป็นไปตามความคาดหวงัของหน่วยงาน 4. เวลา (Time) คือเวลาท่ีใชใ้นการด าเนินงานจะตอ้งอยู่ในลกัษณะท่ี
ถูกตอ้งตามหลกัการเหมาะสมกบังานและทนัสมยั 5. วิธีการ (Method) ในการผลิต คือจะตอ้งลงทุนนอ้ยและให้ไดผ้ลก าไรมาก
ท่ีสุด (Peterson and Plowman, 1953)  
 
ตารางที่ 1  ตารางสรุปองคป์ระกอบของประสิทธิภาพในการปฏิบติังานจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
องคป์ระกอบของประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังาน 
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ตน้ทุน ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
คุณภาพ ✓ ✓ ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ 
ปริมาณงาน ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
เวลา ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 
วิธีการ ✓      ✓  ✓ 
กระบวนการบริหาร  ✓        
ขอ้ผดิพลาด    ✓      
ของเสีย    ✓      
ก าไร  ✓   ✓     
ความยากล าบากท่ีตอ้งเผชิญ        ✓  
ความสามารถท่ีแสดงในระหว่าง
การท างาน 

       ✓  

การริ เ ร่ิมด า เ นินการเ พ่ือแก้ไข
ปัญหา        ✓  
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     โดยผูว้ิจยัไดเ้ลือกองคป์ระกอบของประสิทธิภาพในการปฏิบติังานมา 5 ดา้น คือ  1. ตน้ทุน 2. คุณภาพ 3. ปริมาณงาน 4. เวลา 
5. วิธีการ  เพราะเหมาะสมกับหน่วยงานการประปานครหลวง และสอดคล้องกับทฤษฎีของปีเตอร์สัน และโพลวแมน  
( Peterson and Plowman, 1953) 
 
2.4  งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 
     Bader Alyoubi et al. (2018) ไดศึ้กษาเร่ืองผลกระทบของการจดัการความรู้ท่ีมีต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน: 
หลกัฐานจากซาอุดิอาระเบีย มีวตัถุประสงคเ์พื่อวดัผลกระทบของกระบวนการจดัการความรู้ (การแสวงหาความรู้ การแบ่งปัน
ความรู้ การสร้างความรู้และการเก็บรักษาความรู้) และแนวทางการจดัการความรู้ (เครือข่ายทางสังคม การประมวลความรู้และ
การปรับใหเ้ป็นส่วนตวั) ท่ีมีต่อความพึงพอใจในงานและตรวจสอบวา่เพิ่มประสิทธิภาพการท างานของพนกังานไดอ้ยา่งไร ผล
การศึกษาพบว่า ผลกระทบของกระบวนการจดัการความรู้และแนวทางการจดัการความรู้ ท่ีมีต่อความพึงพอใจในงานและ
ประสิทธิภาพการท างานมีนยัส าคญัเชิงบวก  การแบ่งปันความรู้ การเก็บรักษาความรู้ การประมวลความรู้และการปรับให้เป็น
ส่วนตวันั้นมีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัต่อความพึงพอใจในงาน  ส่วนการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้และเครือข่ายทางสังคม
นั้นไม่มีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อความพึงพอใจในงาน และความพึงพอใจในงานมีผลกระทบในเชิงบวกต่อประสิทธิภาพ
การท างานของพนกังาน 
     Keyser (2004) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างการจดัการความรู้ และผลการปฏิบติังานของลูกจา้งบริษทั
ไฟฟ้ารัฐเทนเนสซี ผลการวิจยัพบว่า การจดัการความรู้และผลการปฏิบติังานนั้นมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก และนอกจากนั้น
การรับรู้และความเขา้ใจในเร่ืองการจดัการความรู้ยงัมีความแตกต่างกนัในกลุ่มของบุคลากรในงานต่าง ๆ ขององคก์ร 
 
2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
     จากขอ้มูลท่ีไดศึ้กษาขา้งตน้จึงสรุปกรอบแนวคิด ไดด้งัน้ี 
                               ตวัแปรตน้                                                                    ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจดัการความรู้ 
1. การแสวงหาความรู้ 
2. การแบ่งปันความรู้ 
3. การใชค้วามรู้ 
4. ระบบความจ าขององคก์ร 
 

 

ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 
1. ตน้ทุน 
2. คุณภาพ 
3.  เวลา 
4. ปริมาณ 
5. วิธีการ 
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3. วธีิการศึกษา 
3.1  ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และวธีิสุ่มตัวอย่าง 
 
     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี คือพนกังานการประปานครหลวงจ านวน 4,285 คน (ตวัเลข ณ วนัท่ี 9 มีนาคม 2563) 
การศึกษาคร้ังน้ีศึกษาจากกลุ่มตวัอย่าง โดยค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีใชเ้ป็นตวัแทนของประชากร ตามสมการของ 
Yamane (1973) ท่ีมีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และใหค่้าความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% จะไดจ้  านวนตวัอยา่งของประชากรจากการ
ค านวณตามสมการ 
 

n = 
𝑁

1+𝑁𝑒2 = 
4,285

1+(4,285)(0.05)2 = 366 คน        (1) 

 
สมการท่ี (1) แสดงการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตามสมการของ Yamane (1973) 
เม่ือ n    คือ    ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 N    คือ   ขนาดของประชากร 
  e    คือ    ค่าความคลาดเคล่ือนในการสุ่มตวัอยา่งในท่ีน้ีจะเท่ากบั 0.05 
     ส่วนการสุ่มตวัอยา่งนั้นใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งเพื่อใหไ้ดจ้  านวนตาม
ตอ้งการโดยไม่มีหลกัเกณฑ ์กลุ่มตวัอยา่งจะเป็นพนกังานการประปานครหลวงคนไหนกไ็ดท่ี้สามารถใหข้อ้มูลได ้
 
3.2  ตัวแปรและการวดัตัวแปร 
 
     ตวัแปรตน้เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกบัการจดัการความรู้ตามทฤษฎีของยรุพร  ศุทธรัตน์ (2552) ดงัน้ี 1. การแสวงหาความรู้ 2. การ
แบ่งปันความรู้ 3. การใชค้วามรู้ 4. ระบบความจ าขององคก์ร  ตวัแปรตามเป็นตวัแปรเก่ียวกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานตาม
ทฤษฎีของ Peterson and Plowman (1953) ดงัน้ี 1. ตน้ทุน 2. คุณภาพ 3. เวลา 
4. ปริมาณ 5. วิธีการ 
     การแสวงหาความรู้มีตวัช้ีวดัคือ 1. การเรียนรู้จากผูอ่ื้น(Huber, 1991) เช่น เรียนรู้จากประสบการณ์การท างานของบุคคลอ่ืน 
2.  การพูดคุยกนั การท างานเป็นกลุ่ม(Liebowitz, 2000) โดยเรียนรู้จากการท างานร่วมกนั มีการพูดคุยปรึกษาหารือ และแสดง
ความคิดเห็น 3.  การประชุม (M. H. R. Torabi et al., 2016)เช่น ไดค้วามรู้จากการเขา้ฟังการน าเสนอผลงาน 
     การแบ่งปันความรู้มีตวัช้ีวดัคือ 1. การใชก้ระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคคล(Yang, 2007) โดยการติดต่อส่ือสาร
ระหว่างพนกังาน เพื่อถ่ายทอดความรู้ 2. ชุมชนนกัปฏิบติั(Reddy and McCarthy, 2006) โดยการแลกเปล่ียนความรู้กนัภายใน
กลุ่มงาน 3. ห้องพูดคุยทางอิเล็กทรอนิกส์(Okazaki and Campo, 2017) โดยแลกเปล่ียนความรู้ผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
Facebook  Line หรือ forum ทางอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 4. รายงาน คู่มือ เอกสาร(Islam et al., 2017) โดยมีการแลกเปล่ียนเอกสาร 
รายงานเพื่อส่งผา่นความรู้ระหวา่งพนกังาน 
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     การใช้ความรู้มีตวัช้ีวดัคือ 1. การใช้ความรู้ท่ีไดรั้บจากบุคคลอ่ืน(Davenport et al., 1998) 2. การใช้ความรู้จากฐานขอ้มูล 
(Koskinen, 2003)  โดยใชค้วามรู้จากฐานขอ้มูลทั้งภายในและภายนอกองคก์รมาใชใ้นการปฏิบติังาน 3. องคก์รมีแนวปฏิบติัท่ี
ส่งเสริมการใชค้วามรู้(Davenport et al., 1998) โดยองคก์รส่งเสริมการใชค้วามรู้ของบุคลากรในดา้นต่าง ๆ เช่น การประกวด
นวตักรรมใหม่ ๆ ในองคก์ร 
     ระบบความจ าขององค์กรมีตวัช้ีวดัคือ 1. การบนัทึกความรู้โดยสมาชิกในองค์การ(Abubakar et al., 2017)โดยสมาชิกใน
องคก์ารจะมีการบนัทึกความรู้ท่ีไดรั้บทั้งจากภายในและภายนอกองคก์าร 2. เอกสารขององคก์ารท่ีพนกังานสามารถเขา้ถึงได้
(Walsh and Ungson, 1991) โดยการรวบรวมความรู้ขององคก์ารทั้งหมดมาจดัท าเป็นเอกสาร เช่น หนงัสือ รายงาน บทความ 
ค าสั่ง เป็นต้น 3. ระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์(Olivera, 2000) โดยจัดเก็บความรู้ต่าง ๆ ขององค์การเข้าในระบบฐาน
ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ ซ่ึงพนกังานสามารถเขา้ไปใชป้ระโยชน์ในการปฏิบติังาน 
     ตน้ทุนวดัไดจ้าก 1.ความเช่ือมัน่ในความมัน่คงของหน่วยงาน 2.ความผกูพนัและทศันคติท่ีดีต่อหน่วยงาน 
3.ความตั้งใจปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ความสามารถ 4.น าทศันคติท่ีดีมาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน 
5.มีนโยบายการประหยดัพลงังานเพื่อลดตน้ทุน (สมจิตร์  สุวรักษ,์ 2554) 
     คุณภาพวดัได้จาก 1.ความสามารถเฉพาะตัวในการปฏิบัติงานและการแก้ปัญหาของพนักงาน 2.มีความรอบรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการปรับกระบวนการท างานให้งานประสบความส าเร็จได้เป็นอย่างดี 3.
ปฏิบติังานไดถู้กตอ้งสมบูรณ์และเช่ือถือได ้4.การตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการให้ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด 5.ผล
การปฏิบติังานบรรลุวตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจและเป้าหมายของหน่วยงาน (สมจิตร์  สุวรักษ,์ 2554) 
     เวลาวดัได้จาก 1.หน่วยงานมีแผนการด าเนินงานท่ีชัดเจนและสอดคลอ้งกบันโยบาย 2.หน่วยงานมีการลดขั้นตอนการ
ปฏิบติังานเพื่อเพิ่มปริมาณงาน 3.หน่วยงานมีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศช่วยในการปฏิบติังานใหส้ าเร็จเร็วข้ึน 4.มีวินยัในการ
บริหารเวลาโดยจดัล าดบัความส าคญัของงานท่ีตอ้งปฏิบติัก่อนหลงั 5.อุทิศเวลาใหก้บัการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งสุด
ความสามารถ จนงานแลว้เสร็จทนัเวลาตามแผนการด าเนินงาน (สมจิตร์  สุวรักษ,์ 2554) 
     ปริมาณวดัไดจ้าก 1.ปริมาณงานท่ีไดรั้บมอบหมายมีความสมดุลกบัภาระงานตามกรอบอตัราก าลงั 2.ปริมาณงานท่ีไดรั้บ
มอบหมายมีความเหมาะสมกบัขอบเขตหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 3.ปริมาณงานท่ีปฏิบติัไดส้ าเร็จมีความเหมาะสมกบัระยะเวลาท่ี
ก าหนด 4.งานท่ีปฏิบติัมีความยากและซบัซอ้น ตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถ ทกัษะ และ 
ประสบการณ์ 5.ปริมาณงานท่ีปฏิบติัส าเร็จบรรลุวตัถุประสงคต์ามนโยบายของหน่วยงาน(สมจิตร์  สุวรักษ,์ 2554) 
     วิธีการวดัไดจ้าก 1.หน่วยงานมีนโยบายหรือกระบวนการด าเนินงานท่ีชดัเจน 2.หน่วยงานมีการออกแบบวิธีการปฏิบติังาน
เพื่อพฒันางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 3.หน่วยงานมีแผนภูมิแสดงขั้นตอนการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน ซ่ึงบุคลากรมีความ
เขา้ใจและปฏิบติัได ้4.ไดรั้บการฝึกอบรมให้ท างานอยา่งถูกตอ้งก่อนลงมือปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 5.มีการตรวจสอบงาน 
ประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบติังานนั้น ๆ โดยหาสาเหตุและแนวทางปรับปรุงแกไ้ข(สมจิตร์  สุวรักษ,์ 
2554) 
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3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
 
     ลกัษณะของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี จะใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงมีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท(Likert’s Rating Scale) โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี ตอนท่ี 1 แบบสอบถาม
ความคิดเห็นในการปฏิบติังานของพนกังานการประปานครหลวง เก่ียวกบัระดบัของการจดัการความรู้ ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ดา้น 
ดงัน้ี 1) การแสวงหาความรู้   2) การแบ่งปันความรู้ 3) การใชค้วามรู้      4) ระบบความจ าขององค์กร ตอนท่ี 2 แบบสอบถาม
เก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน  การประปานครหลวง เพื่อวดัระดบัประสิทธิภาพซ่ึงประกอบดว้ย 5 ดา้น 
ดงัน้ี 1) คุณภาพ 2) ตน้ทุน 3) เวลา 4) ปริมาณ 5) วิธีการ โดยลกัษณะของแบบสอบถามในตอนท่ี 1 และ 2 เป็นชนิดจดัล าดับ
คุณภาพ 5 ล าดบั ตามแนวคิดของลิเคิร์ท โดยก าหนดค่าของคะแนนเป็น 5 อนัดบั มีความหมายดงัน้ี คะแนน 5 หมายถึง การ
จดัการความรู้/ประสิทธิภาพการปฏิบติังานอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คะแนน 4 หมายถึง การจดัการความรู้/ประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานอยู่ในระดบัมาก คะแนน 3 หมายถึง การจดัการความรู้/ประสิทธิภาพการปฏิบติังานอยู่ในระดบั         ปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึง การจดัการความรู้/ประสิทธิภาพการปฏิบติังานอยู่ในระดบัน้อย คะแนน 1 หมายถึง การจดัการความรู้/
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานอยูใ่นระดบันอ้ยมาก 
 
3.3.1 ขั้นตอนการสร้างและทดสอบเคร่ืองมือ 
 
     เพื่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการสร้างเคร่ืองมือโดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 1. ศึกษา
เอกสาร ต ารา บทความเชิงวิชาการ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการ
ศึกษาวิจยั ซ่ึงได้ตวัช้ีวดัในแต่ละตวัแปร และสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั จนสามารถน ามาสร้างเป็นขอ้ค าถาม 2. สร้าง
แบบสอบถามฉบับร่างประกอบด้วยเน้ือหา 2 ตอน ดังน้ี ตอนท่ี 1 การจัดการความรู้ในการประปานครหลวง ตอนท่ี 2 
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานการประปานครหลวง 
3. น าแบบสอบถามไปทดสอบในด้านความเช่ือมัน่ โดยใช้การน าแบบสอบถามไปให้พนักงานการประปานครหลวง ตาม
จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 366 คน ตอบแบบสอบถาม โดยใชก้ารค านวณหาความเช่ือมัน่ (Reliability) ของ Cronbach 
 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
     เพื่อใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีมีประสิทธิภาพ ผูศึ้กษาไดก้ าหนดขั้นตอนในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
1.  น าแบบสอบถามไปแจกพนกังานประจ าในการประปานครหลวง  2.  น าแบบสอบถามท่ีไดก้ลบัคืนมา  
3.  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลในแบบสอบถาม 
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3.5 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
     ผูศึ้กษาไดก้ระท ากบัขอ้มูลท่ีไดรั้บคืนตามขั้นตอน ดงัน้ี 1.  น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบแลว้มาลงรหัสเพื่อแปลง
ขอ้มูลในแบบสอบถามให้เป็นตวัเลข 2.  น าขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลขจากแบบสอบถามมาลงส่ือบนัทึกขอ้มูล เพื่อน าไปใช้ในการ
ประมวลผลขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3.  ตรวจสอบความผดิพลาดจากการบนัทึกขอ้มูล ก่อนท าการประมวลผล 4.  วิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 
3.6 สถิติท่ีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
1.  สถิติพื้นฐานวิเคราะห์ระดบัการจดัการความรู้และระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรการประปานครหลวง 
ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.  สถิติเชิงอา้งอิงเพื่อใชส้ าหรับตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยั คือวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณโดยวิธีน าตวัแปรเขา้ทั้งหมด (Enter Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาการจดัการความรู้ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบติังาน 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ กบัพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

The Relationship between Transformational Leadership, Perceived Organizational Support and 
Organizational Citizenship Behavior of Employees, Kasikornbank Public Company Limited 

กญัชพร ลามอ1 และ ปัญญา ศรีสิงห์2 

Kanchaporn Lamor1 and Panya Srising2 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงกบัพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององคก์าร และ 2.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ท่ีดีขององค์การ กลุ่มตวัอย่าง คือ พนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ส านักราษฎร์บูรณะ จ านวน 314 คน การเก็บ
รวบรวมขอ้มูลใชแ้บบสอบถาม ทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การในทิศทาง
เดียวกนัอยูใ่นระดบัสูง และการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารใน
ทิศทางเดียวกนัอยูใ่นระดบัสูง  
 

ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง, การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ, พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ, ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 

 

Abstract 
The objectives of this study were to 1) to study the relationship between transformational leadership and organizational 

citizenship behavior of employees, and 2) to study the relationship between perceived organizational support and organizational 
citizenship behavior of employees. The sampling of this study was 314 employees of Kasikornbank Public Company Limited. 
Questionnaire was used as data collection method. The hypotheses were tested with Pearson's correlation coefficient at a 
statistical significance level of 0.05. The results revealed transformational leadership was significantly correlated to 
organizational citizenship behavior in the same direction at high level and perceived organizational support was significantly 
correlated to organizational citizenship behavior in the same direction at high level. 

 
Keyword:  Transformational Leadership, Perceived Organizational Support, Organizational Citizenship Behavior, 
Kasikornbank Public Company Limited 
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1. บทน า  
 

 1.1 ที่มาและความส าคญั  
ปัจจุบนัประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนทั้งดา้นเศรษฐกิจ และเทคโนโลยอียา่งรวดเร็ว การด าเนินธุรกิจธนาคาร

พาณิชยจึ์งเผชิญความทา้ทายจากเทคโนโลยี การแข่งขนั การยกเลิกค่าธรรมเนียมธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางดิจิทลั ซ่ึง
ปัจจยัเหล่าน้ีอาจเป็นไปไดท้ั้งโอกาส และความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจ บทบาทของธนาคารจะเป็นการพฒันาดา้นเทคโนโลยี
ให้เป็นไดม้ากกว่าผูใ้ห้บริการดา้นธุรกรรมการเงินเหมือนเช่นในปัจจุบนั โดยจะเนน้การพฒันาเทคโนโลยต่ีางๆ อยา่งต่อเน่ือง 
การเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีท าให้ธนาคารพาณิชยต์อ้งมีการปรับโครงสร้างภายในองค์การให้มีความคล่องตวัและท างานอย่าง
รวดเร็วมากข้ึน พร้อมจดัตั้งหน่วยงานดา้นดิจิทลัโดยเฉพาะ  

ทรัพยากรมนุษยน์ับเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินงานขององค์การ องค์การจะประสบความส าเร็จหรือไม่
ส่วนหน่ึงจะข้ึนอยู่กบัการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ธนาคารกสิกรไทย ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร ท าการ
ปรับเปล่ียนในการกา้วสู่โลกยคุใหม่ ตามความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงส่งผลใหธ้นาคารในวนัน้ีไร้พรมแดน
มากข้ึนทั้งในโลกจริงและโลกของการท าธุรกรรมออนไลน์ ธนาคารกสิกรไทยก าหนดทิศทางการด าเนินงานปี 2563 ก าหนด
เป้าหมายธุรกิจ To Empower Every Customer’s Life and Business เพื่อส่งมอบบริการมาตรฐานสากล และคุณค่าท่ีย ัง่ยนืใหแ้ก่ผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย ดว้ยการประสานพลงัเทคโนโลยีและบุคคลากรคุณภาพ ธนาคารกสิกรไทยพฒันาศกัยภาพและสร้าง
ความผกูพนัต่อพนกังาน เปิดกวา้งและเคารพความแตกต่างหลากหลาย ให้สิทธิเขา้ร่วมงานกบัธนาคารและบริษทัของธนาคาร
ไดอ้ย่างเท่าเทียม พร้อมทั้งจดัสรรสวสัดิการและผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมและแข่งขนัได ้เพื่อให้พนกังานทุกคนมีความสุขใน
การท างาน ทั้งน้ีเพื่อตอบรับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยืน ธนาคารกสิกรไทยจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
สร้างใหพ้นกังานมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์าร 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ เป็นส่วนส าคญัต่อความส าเร็จในองค์การ การพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ด้
อยา่งย ัง่ยนื พนกังานท่ีมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารจะท าใหมี้การพฒันาทกัษะตลอดช่วงเวลา รับผดิชอบในภาระ
งานและหนา้ท่ีดว้ยความทุ่มเท มุ่งมัน่ และจงรักภกัดี (Organ, 1988) ดงันั้น หากองคก์ารสามารถพฒันาพนกังานใหมี้พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารได ้จะส่งผลใหอ้งคก์ารมีการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเป็นพฤติกรรมท่ีผูน้ ามี
การแสดงออกถึงความน่าเช่ือถือและเป็นท่ีเคารพนบัถือของผูต้าม ส่งผลให้ผูต้ามประพฤติปฏิบติัตามผูน้ า อีกทั้งผูน้ าจะดลใจ
และจูงใจใหผู้ต้ามมีความหวงั และมุ่งมัน่พยายามท างานใหบ้รรลุเป้าหมายอยา่งเตม็ความสามารถ (Bass and Avolio, 1994) และ
ส่งผลให้พนกังานเกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร การรับรู้ว่าตนเองไดรั้บการสนบัสนุนจากองค์การ คือการท่ี
พนกังานเห็นคุณค่าในตนเองจะยิง่อุทิศตนเองเพื่อองคก์าร ช่วยเหลือเก้ือกลูกบัเพื่อนร่วมงาน อีกทั้งยงัมีงานวิจยัท่ีศึกษาและพบ
ความสัมพนัธ์กบัทั้งพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การกบัการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การโดยพบว่าการรับรู้การ
สนบัสนุนจากองคก์ารส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร (Wayne et al., 2002; เบญจพร  จูพฒันกุล, 2556) 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในการศึกษา ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร และพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) เพื่อน าผลวิจยัก าหนดแผนกลยุทธ์ พฒันา
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ศกัยภาพพนกังาน ทรัพยากรมนุษย ์ใหพ้นกังานท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร พร้อม
รับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยต่ีอธุรกิจธนาคาร 

 
 

 1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
1.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของ

พนกังานธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
2.เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารของ

พนกังานธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

 1.3 ขอบเขตของการวิจัย  
ขอบเขตดา้นประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนกังานธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ส านกั

ราษฎร์บูรณะ ค านวณกลุ่มตวัอยา่งไดจ้  านวน 314 คน 
ขอบเขตดา้นเวลา ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชแ้บบสอบถามในการเกบ็ขอ้มูล ระหวา่ง 

เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2562 ถึง กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 
ขอบเขตดา้นเน้ือหา ประกอบดว้ย 3 ปัจจยัไดแ้ก่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร และ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร โดยผูน้ าในการศึกษาคร้ังน้ีคือผูน้ าในระดบัหวัหนา้งาน 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิและทฤษฎ ีท่ีเกีย่วข้องกบัภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง 

กระบวนการท่ีผูน้ าแสดงพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อผูท่ี้ร่วมงานและผูต้ามท่ีจะเปล่ียนแปลงตามส่ิงท่ีไดค้าดหวงั พฒันาขีด
ความสามารถ และศกัยภาพให้อยู่ในระดบัท่ีสูงข้ึน พร้อมทั้งการด าเนินงานให้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด และการพฒันา
ตนเองของผูต้ามในความคิดสร้างสรรค ์ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมงานและองคก์าร น าไปสู่การบรรลุประสิทธิผลของ
องคก์าร Bass & Avolio (1994) องคป์ระกอบของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ไดแ้ก่ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้าง
แรงบนัดาลใจ การกระตุน้ทางปัญญา และการค านึงถึงปัจเจกบุคคล จากการศึกษาของศิริกลัยา สามไชย (2559) และศรัณยรั์ชต ์
สมรรคเสรี (2559) พบว่าภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 

2.2 แนวคดิและทฤษฎ ีที่เกีย่วข้องกบัการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ 
เป็นการรับรู้ของพนกังานท่ีมีต่อองคก์ารวา่มีการสนบัสนุน ตอบแทน ใหโ้อกาสกบัพนกังานท่ีไดทุ่้มเทปฏิบติังานใหก้บั

องคก์ารมากน้อยเพียงใดผ่านทางนโยบาย และแนวทางปฏิบติัในองคก์ารแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้การสนบัสนุน
จากองค์การ Eisenberger & Stinglhamber (2011) แบ่งการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้าน
ผลตอบแทนและสวสัดิการ 2.ดา้นความรู้ในงานและโอกาสกา้วหนา้ 3.ดา้นความมัน่คงในการท างาน 4.ดา้นจิตอารมณ์ 5.ดา้น
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การปฏิบติังาน ในการศึกษาของ Chiang & Hsieh (2012) และ Lamm et al. (2013) พบว่าการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารมี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร  

2.3 แนวคดิและทฤษฎ ีที่เกีย่วข้องกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
พฤติกรรมของพนกังานท่ีสนับสนุนให้เกิดประโยชน์ผลต่อองคก์าร ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน

โดยท่ีพนกังานมีอิสระในการกระท าไม่ไดถู้กบงัคบัให้ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงพฤติกรรมดงักล่าวไม่มีผลกระทบ
การใหร้างวลัโดยตรง LePine, Erez, & Johnson (2002) แบ่งพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารเป็น 5 ดา้นประกอบดว้ย 
1.การใหค้วามช่วยเหลือ 2.ความส านึกในหนา้ท่ี 3.ความอดทนอดกลั้น 4.การใหค้วามร่วมมือ 5.การค านึงถึงผูอ่ื้น 
 

2.4 กรอบแนวคดิในการศึกษา 

รูปที่ 1  กรอบแนวคิดการศึกษา 
 

 
2.5 สมมติฐานการวจัิย  

สมมติฐานท่ี 1 ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารของพนกังาน 
สมมติฐานท่ี 2 การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารของ

พนกังาน 

 
 
 
 

ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
1.  การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์  
2.  การสร้างแรงบนัดาลใจ  
3.  การกระตุน้ทางปัญญา  
4.  การค านึงถึงเป็นปัจเจกบุคคล 

การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ 
1. ผลตอบแทนและสวสัดิการ  
2. ความรู้ในงานและโอกาสกา้วหนา้  
3. ความมัน่คงในการท างาน  
4. จิตอารมณ์  
5. การปฏิบติังาน 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี 
ขององค์การ 

1.  การใหค้วามช่วยเหลือ 
2.  การส านึกในหนา้ท่ี 
3.  ความอดทนอดกลั้น 
4.  การใหค้วามร่วมมือ 
5.  การค านึงถึงผูอ่ื้น 
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3. วธีิการศึกษา 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ส านักราษฎร์บูรณะ ซ่ึงทราบ

จ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงใชว้ิธีการค านวณตวัอยา่งแบบทราบจ านวนประชากรไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 314 คน การเลือก
กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเลือกตวัอยา่งแบบโควตา โดยเลือกตวัอยา่งตามพนกังานธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ส านกัราษฎร์บูรณะ จ าแนกตามแผนก เลือกพนกังานในแต่ละสถานท่ีโดยวิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก จากนั้นท าการ
ส่งแบบสอบถามไปยงัแต่ละแผนก เพื่อน าแบบสอบถามไปกระจายใหแ้ก่พนกังานในแต่ละแผนกนั้นๆ 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวจิัย  
คือ แบบสอบถามท่ีครอบคลุมเน้ือหา และวตัถุประสงค์ในการวิจยัคร้ังน้ี โดย แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 

ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน จ านวน 6 ขอ้ ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง จ านวน 12 ขอ้ 
ส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร จ านวน 15 ขอ้ ส่วนท่ี 4 ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององคก์าร จ านวน 15 ขอ้  

3.3 การทดสอบเคร่ืองมือวิจัย  
ท าการทดสอบความน่าเช่ือถือ โดยการน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตวัอย่าง  จ  านวน 30 ชุด แล้วน ามา

ค านวณหาค่าสัมประสิทธ์อลัฟาครอนบาค ควรมีค่ามากกวา่ 0.7 จากการค านวณไดค่้าความน่าเช่ือถือของแบบสอบถามเท่ากบั 
0.982  

3.4 สถิติท่ีใช้วเิคราะห์ข้อมูล  
สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานในการทดสอบ

สมมติฐานการวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 โดยมีเกณฑใ์นการแปลผลค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (r) ดงัน้ี 0.50 ถึง 1.00 มีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง 
0.30 ถึง 0.49 มีความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง และ0.10 ถึง 0.29 มีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่า 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
4.1 ผลการศึกษา 

ขอ้มูลพื้นฐาน กลุ่มตวัอย่างพนกังานธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ราษฎบูรณะส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 
75.16 ช่วงอาย ุ25-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.96 ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 49.68 อายกุารท างานอยูใ่นช่วง 6 
- 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.21 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 55,000 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 47.45 และท างานในต าแหน่ง
หวัหนา้ส่วน คิดเป็นร้อยละ 48.09 

ความคิดเห็นของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ในภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
ในระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.57 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.696 การรับรู้การ
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สนับสนุนจากองค์การ ในภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมีระดบัการรับรู้อยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.57 และมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.696 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร ในภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีระดบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ท่ีดีขององคก์ารมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.68 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.471  

 

4.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารของพนกังานใน

ทิศทางเดียวกนัอยูใ่นระดบัสูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
สมมติฐานท่ี 2 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของ

พนกังานในทิศทางเดียวกนัอยูใ่นระดบัสูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
ตารางที่ 1  ผลการทดสอบสมมติฐาน  
 

ตัวแปร 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 

ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธ์ิ ส ห สั ม พั น ธ์ 
(r) 

Sig. ระดับความสัมพนัธ์ 

ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง 0.632 0.000* สูง 
การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์   0.559 0.000* สูง 
การสร้างแรงบนัดาลใจ  0.629 0.000* สูง 
การกระตุน้ทางปัญญา  0.602 0.000* สูง 
การค านึงถึงปัจเจกบุคคล 0.630 0.000* สูง 

การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ 0.709 0.000* สูง 
ผลตอบแทนและสวสัดิการ  0.625 0.000* สูง 
ความรู้ในงานและโอกาสกา้วหนา้  0.715 0.000* สูง 
ความมัน่คงในการท างาน  0.667 0.000* สูง 
จิตอารมณ์  0.642 0.000* สูง 
การปฏิบติังาน 0.652 0.000* สูง 

หมายเหตุ: *  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

4.3 อภิปรายผล  
ผลการวิเคราะห์พบว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ประกอบดว้ย การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบนัดาลใจ 

การกระตุน้ทางปัญญา และการค านึงถึงปัจเจกบุคคล มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารของพนกังาน 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ทั้งในภาพรวมและในดา้นการให้ความช่วยเหลือ การส านึกในหนา้ท่ี ความอดทนอดกลั้น 
การให้ความร่วมมือ และการค านึงถึงผูอ่ื้น สอดคลอ้งกบั ศิริกลัยา สามไชย (2559) ท่ีพบว่าภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนแปลง มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รของพนกังานบริษทัผลิตเคร่ืองมือแพทย ์รวมถึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั 
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ของศรัณยรั์ชต ์สมรรคเสรี (2559) ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก และมีอิทธิพลออ้มผา่นความผกูพนัต่อ
องคก์ารไปยงัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ผลการวิเคราะห์พบว่า การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร ประกอบดว้ย ผลตอบแทนและสวสัดิการ ความรู้ในงานและ
โอกาสกา้วหนา้ ความมัน่คงในการท างาน จิตอารมณ์ และการปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องคก์ารของพนกังาน ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ทั้งในภาพรวมและในดา้นการใหค้วามช่วยเหลือ การส านึกในหนา้ท่ี 
ความอดทนอดกลั้น การให้ความร่วมมือ และการค านึงถึงผูอ่ื้น สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Chiang & Hsieh (2012) ปัจจยัเชิง
สาเหตุท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน พบว่าการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร และการเสริมสร้างเชิงจิตวิทยาส่งผลเชิง
บวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร สอดคลอ้งกบัการศึกษา Lamm et al. (2013) ท่ีพบว่าการรับรู้การสนบัสนุน
จากองคก์ารมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององคก์ารดา้นส่ิงแวดลอ้ม และมีความผกูพนักบัองคก์ารเป็นตวัแปร
ส่งผา่น  

5. ข้อเสนอแนะ  
 5.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยคร้ังนี ้

1. ผูท่ี้ต าแหน่งเป็นผูน้ า หัวหน้างานของธนาคาร ล าดับแรกควรจะด าเนินงานอย่างถูกต้องมีหลักคุณธรรมเป็น
แบบอย่างท่ีดี เม่ืองานใดๆ ประสบความส าเร็จผูน้ าจะแบ่งปันความส าเร็จให้กบัทีมงานเสมอ ใช้อ  านาจเพื่อผลประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลกั การสร้างแรงบนัดาลใจให้แก่ผูร่้วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยการกระตุน้ให้ค านึงถึงความส าคญัของ
เป้าหมายท่ีตั้งไว ้เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดในการตั้งเป้าหมายในการท างาน และรับฟังปัญหาดว้ยความ
ตั้งใจ  

2. ธนาคารหรือฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์องธนาคาร ควรจดัท ากลยทุธ์ใหพ้นกังานมีการรับรู้ถึงการสนบัสนุนจากองคก์าร 
ในด้านความรู้ในงานและโอกาสก้าวหน้าในงานล าดับแรก เช่น ได้รับโอกาสเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะ จากการอบรมท่ีเป็น
ประโยชน์ในการท างาน โอกาสด ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึน หรือมีความกา้วหน้าในสายงาน เม่ือพนักงานมีประสบการณ์ หรือ
คุณสมบติัมากพอ แสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัสนใจ ใหค้วามส าคญัอยา่งมากกบัเป้าหมายในอาชีพและคุณค่าในชีวิตท่ีพนกังานตั้งไว ้ 

3. ธนาคารตอ้งท าการรณรงค์ สร้างกลยุทธ์ เพื่อให้พนักงานมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การโดยการไม่
ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น พร้อมท่ีจะกา้วไปพร้อมกบัเพื่อนร่วมงานในการพยายามท่ีจะป้องกนัปัญหาต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในองคก์าร 
หลีกเล่ียงการสร้างปัญหาให้กบัหัวหนา้งานและเพื่อนร่วมงาน สร้างส านึกหนา้ท่ีให้แก่พนกังานโดยให้มีความเช่ือในเร่ืองการ
ท างานอยา่งซ่ือสตัยแ์ละคุม้ค่าต่อเงินเดือนท่ีไดรั้บ ปฏิบติัตามกฎ/ระเบียบขององคก์ารเสมอ ถึงแมว้า่ไม่มีผูใ้ดคอยตรวจสอบ  

5.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการประเมินตนเอง ในการวิจยัคร้ัง

ต่อไปควรใช้การวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการ เช่น สัมภาษณ์เชิงลึก หรือสัมภาษณ์กลุ่ม เพื่อให้ได้ขอ้มูลมาประกอบกับ
การศึกษาคร้ังน้ีและตรงกบัความเป็นจริงมากข้ึน 
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2. การศึกษาคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะพนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ เพียง
ส านกังานเดียว ไม่ไดท้ าการศึกษาพนกังานในส านกังานอ่ืน ไดแ้ก่ ส านกัพหลโยธิน และส านกัแจง้วฒันะ เพื่อให้ผลการศึกษา
ครอบคลุม ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรท าการศึกษาพนกังานในส านกัดงักล่าว 

3. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาตวัแปรส่งผา่น (Mediator) ระหวา่งภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงและพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร  
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กานต์ธิดา พฒันจินดากลุ1และ ฐานิตา ฆ้องฤกษ์2 
Kanthida Patanajindakul  and Thanita Kongrerk 

บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบริษทัรับผลิตเคร่ืองส าอาง และหา
แนวทางในการพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับบริษทัรับผลิตเคร่ืองส าอางท่ีมีความสอดคลอ้งกบัพฤติกรรม และความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค และสามารถช่วยสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทางธุรกิจไดม้ากข้ึน กลุ่มตวัอย่างในการศึกษา คือ 
ผูบ้ริโภคท่ีเคยใช้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง จ านวน 200 คน และกลุ่มผูป้ระกอบการหรือตวัแทนผูป้ระกอบการเก่ียวกบัธุรกิจ
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางท่ีเป็นลูกคา้ของบริษทั เค.พี.เอก็ซ์คลูซีฟ กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จ ากดั จ านวน 2 คน โดยใชแ้บบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผลการวิจยัพบวา่ ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัรับผลิตเคร่ืองส าอาง กล
ยุทธ์ทางการตลาดท่ีบริษทัตอ้งให้ความส าคญั คือ การเพิ่มช่องทางในการติดต่อส่ือสาร และโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือ
ออนไลน์ และผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทรับผลิตเคร่ืองส าอางควรมีการคิดค้น วิจัย เพื่อน าเสนอเป็นจุดขายหลักของบริษัท คือ 
เคร่ืองส าอางประเภทครีมบ ารุงผิวหน้า โดยควรมีการคิดคน้พฒันาสูตรจากสารสกดัใหม่ ๆ ท่ีน่าสนใจ เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค และในส่วนของการด าเนินการขาย ควรมีการสร้างแพคเกจการผลิตสินคา้ โดยเร่ิมตน้จากราคาไม่สูง
มาก ซ่ึงจะช่วยใหบ้ริษทัผลิตเคร่ืองส าอางมีโอกาสไดลู้กคา้รายใหม่ท่ีเร่ิมด าเนินการกิจการ มีเงินทุนไม่มากได ้นอกจากนั้นเพื่อ
เป็นการสร้างจุดแขง็ให้กบัธุรกิจ และเป็นการส่งเสริม สนนัสนุนผูป้ระกอบการท่ีมาสั่งผลิตเคร่ืองส าอางจากบริษทั ควรมีการ
เพิ่มสิทธิประโยชน์ใหก้บัลูกคา้เพื่อกระตุ่นการติดสินใจของลูกคา้ไดง่้ายข้ึน 
 
ค าส าคัญ: ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด, พฤติกรรมผู้บริโภค, กลยทุธ์การตลาด, ธุรกิจผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง 
 

Abstract 
The purpose of this study is to study consumer behavior of target groups of cosmetics and cosmetics companies. The 
development of marketing strategy is the consistency of behavior and demand between textile products companies and 
consumers This will help to improve the competitive advantage of enterprises of 200 consumers using cosmetic products, and 
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questionnaires were used as the data collection tools. Two entrepreneurs or entrepreneur representatives related to cosmetic 
products were interviewed in which the interview form was used to collect data. The results suggest that the cosmetics 
manufacturers' business strategy, the company's focus is to increase contact channels. The purpose of this study is to 
communicate and develop products through media and public relations. The company's main product is cosmetics, should 
develop new formula. According to the needs of consumers, in the sales process, there should be a product production plan 
from the price list. This is not high, it will help garment manufacturers get more opportunities, new customers start businesses, 
there is not much money. This will help strengthen our business and encourage entrepreneurs from our products. Improve the 
interests of customers and simplify their decision-making 
 
Keywords: Marketing mix, Consumer Behavior, Marketing strategy, Cosmetic product business 
 

1. บทน า 
 
     ในยคุปัจจุบนัรูปแบบของการด าเนินชีวิตมีการเปล่ียนแปลงไปจากอดีตท่ีผูช้ายมีหนา้ท่ีท างานนอกบา้น และผูห้ญิงมีหนา้ท่ี
อยูก่บับา้นดูแลบา้นเรือน และดูแลบุตรหลาน โดยปัจจุบนัน้ีผูห้ญิงมีโอกาสในการเขา้ถึงการศึกษาไดเ้ท่าเทียมกบัผูช้าย ท าให้
ผูห้ญิงมีบทบาทในการท างานนอกบ้านไม่แตกต่างจากผูช้าย ซ่ึงในการออกไปท างานนอกบา้นของผูห้ญิงนั้น ปัจจยัส าคญั
ประการหน่ึงท่ีช่วยให้ผูห้ญิงมีความมัน่ใจในการด าเนินชีวิตมากข้ึน คือ การใช้เคร่ืองส าอาง เพื่อเสริมสร้างความมัน่ใจ 
เสริมสร้างบุคลิกภาพให้ตนเองดูดียิ่งข้ึน โดยเม่ือท าการศึกษาจากจ านวนประชากรเพศหญิงจากจ านวนประชากรในประเทศ
ไทยทั้งหมด พบว่า ประชากรหญิงมีจ านวนมากถึง 33.4 ลา้นคน จากประชากรในประเทศไทยทั้งหมด ประมาณ 66 ลา้นคน 
(สถาบนัวิจยัประชาการและสังคม มหาวิทยาลยัมหิดล, 2562) ซ่ึงสัดส่วนของเพศหญิงท่ีสูงถึง 33.4 ลา้นคน หรือ คิดเป็นร้อยละ 
50.60 น้ีเอง จึงสามารถกล่าวไดว้า่ ผูห้ญิงเป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมายขนาดใหญ่ของธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง 
เม่ือพูดถึงธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ าหน่ายเคร่ืองส าอางนั้น ธุรกิจท่ีถือว่าเป็นตวัแปรส าคญัในการด าเนินธุรกิจอีกตวัแปรหน่ึง 
คือ บริษทัรับผลิตเคร่ืองส าอาง โดยบริษทัรับผลิตเคร่ืองส าอางในปัจจุบนั จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบท่ีส าคญั 
(กรมการคา้ภายใน, 2562) คือ  
        1.  OEM หรือ Original Equipment Manufacturer) คือ ผูรั้บจา้งผลิตสินคา้ให้กบับริษทัท่ีจะไปขายในแบรนด์ของตวัเอง 
โดยโรงงานประเภทน้ีจะรับจา้งผลิตสินคา้ให้กบัแบรนด์ต่าง ๆ ตามแบบท่ีลูกคา้ก าหนด แลว้ติดช่ือแบรนด์ หรือจะไม่ก็ได ้
ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของลูกคา้โดยการใชก้ระบวนการผลิตของโรงงานตั้งแต่ฝ่ายผลิต ไปจนถึงเคร่ืองจกัรต่างๆส าหรับการ
ผลิต ซ่ึงท าใหลู้กคา้ท่ีมาจา้งโรงงานผลิตนั้นประหยดัค่าใชจ่้ายไดม้าก ผูจ้า้งผลิตมีความเส่ียงนอ้ย ใชเ้งินทุนในการผลิตไม่มาก  
        2.  ODM หรือ Original Design Manufacture คือ ผูรั้บจา้งท่ีออกแบบ และผลิตสินคา้ใหก้บับริษทัเพื่อน าไปขายในแบรนด์
ตวัเอง ซ่ึงโรงงานประเภทน้ีค่อนขา้งมีความคลา้ยคลึงกบัประเภท OEM โดยผูรั้บจา้งจะมีความสามารถทั้งการผลิตและออกแบบ 
โดยสามารถพฒันารูปแบบสินคา้ไดเ้องและน าแบบสินคา้นั้นไปเสนอขายให้ลูกคา้ท่ีมีแบรนด์แลว้ หรือเป็นการออกแบบ
ร่วมกนั โดยท่ีลูกคา้มีหน้าท่ีในกระบวนการขายและกระจายสินคา้สู่ตลาดเอง การออกแบบเหล่าน้ีมีทั้งท่ีเป็น Exclusive คือ 
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ออกแบบให้เฉพาะราย โดยมีการคิดค่าออกแบบท่ีแพง เพราะถือว่าลูกคา้เพียงรายเดียวจะไดป้ระโยชน์ไปอย่างเต็มท่ีหรือ non 
exclusive คือ ใหสิ้ทธิไดก้บัหลายรายในราคาค่าออกแบบท่ีถูกลง 
        3.  OBM หรือ Original Brand Manufacturer คือ การผลิตภายใตรู้ปแบบและตราสินคา้ของตนเอง เหมาะกบัแบรนด์ท่ีมี
ความมัน่คง และเป็นโรงงานท่ีพฒันาไดเ้ตม็ท่ี เพื่อผลิตสินคา้และจ าหน่ายในปริมาณท่ีมาก โดยมุ่งเนน้ผลิตแต่สินคา้ท่ีอยูภ่ายใต้
แบรนดข์องตวัเองแต่เพียงเท่านั้น ดงันั้นหากแบรนดข์องของแขง็แรงมากพอ และตอ้งการก าลงัผลิตจ านวนมาก การเลือกสร้าง
โรงงานเองกจ็ะสามารถลดตน้ทุนในการผลิตไดจ้ านวนมาก 
โดยจากการศึกษาแนวโนม้การเติบโตของธุรกิจบริษทัรับผลิตเคร่ืองส าอางของประเทศไทยในปี 2562 พบวา่ ตลาดเคร่ืองส าอาง
มีการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรง ส่งผลให้เคร่ืองส าอางนั้นมีความหลากหลายทางดา้นราคา คุณภาพ บรรจุภณัฑแ์ละแบรนดต่์าง ๆ 
ซ่ึงสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่มไดอ้ย่างชดัเจน ดว้ยปัจจยัดงักล่าวจึง
ส่งผลใหต้ลาดความงามและผลิตภณัฑดู์แลร่างกายเติบโดอยา่งต่อเน่ือง ดงัขอ้มูลจาก Euromonitor (Euromonitor , 2016) ระบุวา่ 
มูลค่าตลาดผลิตภณัฑค์วามงามและผลิตภณัฑดู์แล ร่างกาย (Beauty and Personal Care) ของประเทศไทยในปี 2551-2557 มูลค่า
ตลาดเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งตลาด พรีเม่ียมแบรนดแ์ละตลาดระดบัแมส โดยพบวา่ในปี2557 มีมูลค่าตลาดพรีเม่ียม แบรนดอ์ยู่
ท่ี 27,716.40 ลา้นบาท ส่วนในปี 2558-2559 มูลค่าตลาดมีแนวโน้มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง เช่นเดียวกนั ผูป้ระกอบการในธุรกิจ
ดงักล่าวจึงต่างพยายามแสวงหากลยทุธ์ทางการตลาดดว้ยแนวทางวิธีการใหม่ๆ ในการแข่งขนัของตลาด เพื่อสามารถดึงดูดความ
สนใจและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายใหพ้ึงพอใจใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
     ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษากลยทุธ์ทางการตลาดส าหรับบริษทัรับผลิตเคร่ืองส าอาง กรณีศึกษา : บริษทั 
เค.พี.เอก็ซ์คลูซีฟ กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จ ากดั โดยมีวตัถุประสงคก์ารวิจยั คือ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางของผูบ้ริโภค
ในตลาด และเพื่อหาแนวทางในการพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับบริษทัรับผลิตเคร่ืองส าอางท่ีมีความสอดคลอ้งกบั
พฤติกรรม และความตอ้งการของผูบ้ริโภค และสามารถช่วยสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทางธุรกิจไดม้ากข้ึน 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
 
     พฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถึง การศึกษาถึงพฤติกรรมการตดัสินใจ และการกระท าของผูบ้ริโภคเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ และ
การใชสิ้นคา้ ซ่ึงแนวคิดของ Kotler (2003) ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยสามารถใช ้7 ค าถาม ไดแ้ก่  1) ใครบา้งอยู่
ในตลาดเป้าหมาย  2) ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ืออะไร 3) ท าไมผูบ้ริโภคจึงไดต้ดัสินใจซ้ือ เป็นค าถามเพื่อตอ้งการทราบวตัถุประสงค์
ในการ  4) ใครบา้งมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ 5)  ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด 6) ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน  7)  ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร 
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2.2  แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 
 
     ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด (7Ps) ของธุรกิจ หมายถึง องคป์ระกอบท่ีส าคญัในการด าเนินงานการตลาด ท่ีผูป้ระกอบ
กิจการสามารถควบคุมได ้โดยธุรกิจจ าเป็นจะตอ้งมีส่วนประสมการตลาดท่ีเหมาะสม ซ่ึงในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจะหมายถึง 
ปัจจยัส่วนประสมการตลาด โดยประกอบดว้ย 4 ดา้น (Armstrong, Adam, Denize and Kotler, 2012) ดงัน้ี 
        1.  ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) คือ ส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีถูกน าเสนอสู่ตลาดเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และสร้างคุณค่า 
(Value) และสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจให้เกิดข้ึน โดยผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอขายแก่ลูกค้าต้องมี
คุณประโยชน์หลกั (Core Benefit) ตอ้งเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีลูกคา้คาดหวงั (Expected Product) หรือเกินความคาดหวงั(Augmented 
Product) รวมถึงการน าเสนอผลิตภณัฑท่ี์มีศกัยภาพ (Potential Product) เพื่อความสามารถในการแข่งขนัในอนาคต ผลิตภณัฑท่ี์
น าเสนอขายอาจมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนกไ็ด ้
        2.  ราคา (Price) คือ ตน้ทุนของสินคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งการสินคา้ตอ้งจ่ายกบัสินคา้หรือบริการนั้น ๆ การก าหนดราคาสินคา้เกิด
จากการตั้งเป้าหมายทางการคา้วา่ตอ้งการก าไร ตอ้งการขยายส่วนครองตลาด ตอ้งการต่อสู้กบัคู่แข่งขนั หรือเป้าหมายอ่ืน การตั้ง
ราคาตอ้งไดรั้บการยอมรับจากตลาดเป้าหมาย และสู้กบัคู่แข่งได ้
        3.  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) คือ กระบวนการท างานท่ีจะท าใหสิ้นคา้หรือบริการไปสู่ตลาดเพื่อใหผู้เ้ล้ียงสุนขัได้
บริโภคสินคา้หรือบริการตามท่ีตอ้งการ โดยตอ้งพิจารณาถึงองค์การต่าง ๆ และท าเลท่ีตั้งเพื่อให้อยู่ในพื้นท่ีท่ีเขา้ถึงลูกคา้ได ้
เพื่อใหเ้ป็นท่ีพอใจและประทบัใจของลูกคา้ 
        4.  ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ กิจกรรมสนบัสนุนให้กระบวนการส่ือสารทางการตลาดให้แน่ใจว่าตลาด
และผูเ้ล้ียงสุนขัเขา้ใจและใหคุ้ณค่าในส่ิงท่ีผูข้ายเสนอ   
     กล่าวโดยสรุป ส่วนประสมการตลาดเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอย่างหน่ึงในการด าเนินธุรกิจ โดยปัจจยัส่วนประสมการตลาด จะ
ประกอบไปดว้ยส่วนประสมทั้งหมด 4 องคป์ระกอบดว้ยกนั คือ ส่วนประสมดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และ
การส่งเสริมการตลาด โดยปัจจยัส่วนประสมการตลาดทั้ง 4 ส่วนประสมน้ีผูผ้ลิตสินคา้หรือผูใ้ห้บริการจะตอ้งเลือกให้ความ
สนใจและจดัล าดบัความส าคญัใหถู้กตอ้ง จึงจะสร้างความสนใจ ความพึงพอใจและกระตุน้การตดัสินใจของผูบ้ริโภคได ้
 
2.3  งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 
     จากการศึกษางานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ หรือความพึงพอใจในการใช้ผลิตภณัฑ์
เคร่ืองส าอาง ประกอบดว้ยหลายปัจจยัดว้ยกนั ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
     ปัจจุบนัส่ือดิจิทลัก าลงัมีอิทธิพลอยา่งมากต่อการก าหนดวิธีคิด ทศันคติและการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคมากข้ึน ดงันั้นหาก
ตอ้งการเขา้ถึงผูบ้ริโภคใหไ้ดจ้  านวนมากและรวดเร็วข้ึน ผูป้ระกอบการจึงควรพิจารณาในการใชส่ื้อดิจิตลัเป็นอีก 1 ช่องทางใน
การท าการตลาด และส่ือสารการตลาดไปยงักลุ่มผูบ้ริโภค 
 ดงัเช่นการศึกษาของดวงใจ ธรรมนิภานนท์ (2557) ท่ีท าการศึกษาแนวโน้มของการตลาดผลิตภณัฑ์ความงามผ่านช่องทาง
การคา้ดิจิทลั และการศึกษาของนวพร สังวรและคณะ (2559) ท่ีท าการศึกษากลยทุธ์การตลาดของธุรกิจขนาดยอ่มสู่ประชาคม
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เศรษฐกิจอาเซียน และการศึกษาของจุฬารัตน์ ขนัแกว้ (2561) ท่ีท าการศึกษากลยทุธ์การตลาดดิจิทลัและผลการด าเนินงานทาง
การตลาด หลกัฐานเชิงประจกัษจ์ากธุรกิจบริการในประเทศไทย 
     นอกจากนั้นจากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งยงัพบวา่ ปัจจยัท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ หรือความพึง
พอใจในการใช้ผลิตภณัฑ์ คือ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด โดยจากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า ปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ หรือความพึงพอใจใน
การใชผ้ลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางในระดบัมาก ดงัเช่นการศึกษาของณฐักาญจน์ สุวรรณธารา (2560) ท่ีท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางตราสินคา้ไทยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
การศึกษาของดวงใจ ธรรมนิภานนท ์(2557) ท่ีท าการศึกษา เร่ือง แนวโนม้ของการตลาดผลิตภณัฑค์วามงามผา่นช่องทางการคา้
ดิจิทลั การศึกษาของมนัตาภรณ์ อนะวชัพงษแ์ละคณะ (2559) ท่ีท าการศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือและทศันคติต่อรูปแบบ
บรรจุภณัฑเ์คร่ืองส าอางประเภทดูแลผวิ (skincare) ของผูบ้ริโภคเพศชายสมยัใหม่ การศึกษาของ ธนทัอร นาราสุนทรกลุ (2558) 
ท่ีท าการศึกษา เร่ือง กลยุทธ์ทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค กรณีศึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผลิตภณัฑ์
ส าหรับเด็ก และการศึกษาของชนนิกานต ์จุลมกร (2555) ท่ีท าการศึกษา เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่าน 
อินเทอร์เน็ตของนิสิตระดบัปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลยับูรพา 
 

3. วธีิการศึกษา 
3.1  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  
 
       3.1.1  กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเคยใชผ้ลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง จ านวน 200 คน โดยสาเหตุท่ีผูว้ิจยัเลือกกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเคยใชผ้ลิตภณัฑ์
เคร่ืองส าอาง มาใชใ้นการศึกษาเน่ืองจากในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษทัรับผลิตเคร่ืองส าอางนั้น เน่ืองจากผูว้ิจยั
ตอ้งการทราบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเป็นผูใ้ช้งานเคร่ืองส าอางโดยตรงว่า กลุ่มผูใ้ช้เคร่ืองส าอางมี
พฤติกรรมการใชเ้คร่ืองส าอางอยา่งไร มีการตดัสินใจซ้ืออยา่งไร เพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการสร้างจุดแข็งให้กบัผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางท่ีบริษทัจะด าเนินการรับผลิตให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชเ้คร่ือง
ส าอางโดยตรง ซ่ึงจะเป็นการช่วยให้บริษัทมีจุดแข็งในการด าเนินธุรกิจมากข้ึน และจะสามารถช่วยให้ผู ้ท่ี เป็นลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายของบริษทั คือ กลุ่มผูป้ระกอบการหรือตวัแทนผูป้ระกอบการเก่ียวกบัธุรกิจผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง สามารถ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของบริษทัในการผลิตเคร่ืองส าอางไดง่้ายมากข้ึน โดยส าหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเคยใช้
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง จ านวน 200 คน ผูว้ิจยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม 
        3.1.2  กลุ่มผูป้ระกอบการหรือตวัแทนผูป้ระกอบการเก่ียวกบัธุรกิจผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางจ านวน 2 คน ซ่ึงผูว้ิจยัเลือกกลุ่ม
ผูป้ระกอบการหรือตวัแทนผูป้ระกอบการเก่ียวกบัธุรกิจผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางมาใชใ้นการศึกษา เน่ืองจากตอ้งการทราบขอ้มูล
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของแนวโน้มของธุรกิจ คือ จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรคและปัญหาในการด าเนินธุรกิจ 
เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวางแผนการตลาดทั้งในเร่ืองของผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด
ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ กลยุทธ์ทางการตลาด และแนวโน้มของธุรกิจ คือ จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรคและปัญหาในการ
ด าเนินธุรกิจของกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นผูป้ระกอบการ ซ่ึงถือเป็นกลุ่มลูกคา้ของบริษทัโดยตรงมากท่ีสุด ซ่ึงส าหรับกลุ่มตวัอย่างใน
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กลุ่มน้ี ผูว้ิจยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยการใชแ้บบสมัภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ซ่ึงส าหรับการเลือก
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นผูป้ระกอบการน้ี ผูว้ิจยัด าเนินการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งจากลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการบริษทัรับผลิต
เคร่ืองส าอางของบริษทั เค.พี.เอก็ซ์คลูซีฟ กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีผูว้ิจยัด าเนินกิจการอยูใ่นปัจจุบนั 
 
3.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
 
        3.2.1  แบบสอบถามส าหรับผูบ้ริโภคท่ีเคยใชผ้ลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง ซ่ึงผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content 
validity) จากผูเ้ช่ียวชาญและอาจารยท่ี์ปรึกษา โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคเท่ากบั 0.848 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ไดแ้ก่ 
                  ส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ใช้แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) 
                  ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง ใช้แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) มีจ านวน 6 ขอ้ 
                 ส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลในการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง ซ่ึงจ าแนกออกเป็น 4 ดา้น  แต่ละ
ค าถามมีค าตอบใหเ้ลือกเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัตามแนวทางของ Likert Rating Scale   
       3.2.2   แบบสัมภาษณ์ส าหรับสอบถามความคิดเห็นของผูป้ระกอบการหรือตวัแทนผูป้ระกอบการเก่ียวกบัธุรกิจผลิตภณัฑ์
เคร่ืองส าอาง ซ่ึงผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) จากผู ้เ ช่ียวชาญและอาจารย์ท่ีปรึกษา โดย
แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัใชใ้นการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ เป็นแบบสอบถามแบบก่ึงโครงสร้าง ประกอบดว้ย ขอ้ค าถามส าคญั 2 
ประเด็น คือ 
                1)  จุดแขง็ จุดอ่อน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการมีอะไรบา้ง  
                2)  กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีผูป้ระกอบการเลือกใช้ในการด าเนินธุรกิจในสภาวะท่ีมีการแข่งขยักนัอย่างรุนแรงใน
ปัจจุบนัคืออะไร  
               3)  การวิเคราะห์ขอ้มูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ขอ้มูลจากแบบสอบถามวิเคราะห์ดว้ยการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในขณะท่ีขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ ใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหาเชิงพรรณนา
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเน้ือหาท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการ 
 

4.  ผลการศึกษาและอภิปราย 
4.1  ผลการศึกษา 
 
     จากการศึกษาขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริโภคท่ีเคยใชผ้ลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง ดว้ยแบบสอบถาม จ านวน 
200 คน พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 21 – 30 ปี มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพโสด 
โดยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพพนกังานบริษทั และมีรายไดต่้อเดือนอยูท่ี่ 20,001 – 30,000 บาท โดยในส่วนของพฤติกรรมการ
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เลือกซ้ือ และการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง พบวา่ ส่วนใหญ่เลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางประเภทครีมบ ารุงผวิหนา้ โดยพบวา่ 
ส่ือท่ีใชห้าขอ้มูล และมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ คือ นิตยสาร และส่ือโฆษณาต่าง ๆ ส าหรับพฤติกรรมการในการซ้ือ พบวา่ ส่วน
ใหญ่จะซ้ือเคร่ืองส าอางในช่วงท่ีมีโปรโมชัน่ โดยซ้ือเคร่ืองส าอางจากร้านคา้ออนไลน์มาก และไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากรีวิวใน
อินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด โดยจะมีความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองส าอาง  1-2 คร้ัง มีค่าใชจ่้ายในการซ้ือเคร่ืองส าอางนอ้ยกวา่ 1,000 บาท  
     นอกจากนั้นในส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ในการซ้ือเคร่ืองส าอาง กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเคยใช้ผลิตภณัฑ์
เคร่ืองส าอางใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขายมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ
ดา้นผลิตภณัฑ ์ตามล าดบั (แสดงดงัตารางท่ี 1) 
 
ตารางที่ 1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลในการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง  

 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  S.D. ระดบัความส าคญั 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.59 0.535 มากท่ีสุด 

2. ดา้นราคา 4.70 0.469 มากท่ีสุด 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.61 0.483 มากท่ีสุด 

4. ดา้นการส่งเสริมการขาย 4.76 0.416 มากท่ีสุด 

รวม 4.67 0.476 มากท่ีสุด 

 
     ดงันั้นจากการศึกษาในส่วนของผูบ้ริโภคท่ีเคยใชผ้ลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง จึงสามารถสรุปไดว้า่ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นผูใ้ชเ้คร่ือง
ส าอางในทอ้งตลาดส่วนใหญ่ คือ เพศหญิง มีการเปิดรับขอ้มูล และซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านช่องทางออนไลน์มากท่ีสุด โดยมี
งบประมาณในการซ้ือต่อคร้ังอยู่ท่ีน้อยกว่า 1,000 บาท โดยผลิตภัณฑ์ท่ีผู ้บริโภคให้ความสนใจ และซ้ือมากท่ีสุด คือ 
เคร่ืองส าอางประเภทครีมบ ารุงผิวหนา้ ซ่ึงในการตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคจะใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขายมาก
ท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นผลิตภณัฑ ์ตามล าดบั 
     นอกจากนั้นจากการศึกษาขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการ จ านวน 2 คน สามารถสรุปในภาพรวมไดว้า่ ปัจจุบนัในการ
ด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการนั้น ปัจจยัท่ีถือเป็นจุดแข็งในการด าเนินธุรกิจ คือ ระยะเวลาท่ีเปิดมานานท าให้เป็นรู้จกัของ
ลูกคา้ แต่ในขณะเดียวกนัเน่ืองจากการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะส าหรับผูป้ระกอบการท่ีไม่มีพื้นฐานในการด าเนินธุรกิจมาก่อน 
จะตอ้งมีการจา้งพนกังานท่ีมีความรู้ในหลาย ๆ หน้าท่ีมาปฏิบติังาน เช่น พนกังานการตลาด พนกังานกราฟิค พนกังานบญัชี 
แอดมินดูแลเพจ ซ่ึงจากการท่ีตอ้งใชบุ้คลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในหลาย ๆ ดา้น จ านวนมากท าใหค่้าใชจ่้ายในการดูแลบุคลากร
เป็นจุดอ่อนของบริษัท ส าหรับโอกาสในการด าเนินธุรกิจ คือ พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีปัจจุบันทั้ งผูห้ญิงและผูช้ายให้
ความส าคญัในการดูแลบุคลิกภาพมากยิ่งข้ึน ท าให้ธุรกิจเคร่ืองส าอางมีแนวโนม้เติบโตอยา่งต่อเน่ือง แต่อยา่งไรก็ดีเม่ือธุรกิจมี
แนวโนม้ในการเติบโตมากข้ึน ยอ่มท าใหมี้คู่แข่งขนัมากข้ึน ซ่ึงถือเป็นอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจดว้ยเช่นกนั และในส่วนของ
กลยทุธ์ทางการตลาดท่ีผูป้ระกอบการเลือกใชใ้นการด าเนินธุรกิจ จากการศึกษาสามารถสรุปไดว้า่ ผูป้ระกอบการใหค้วามส าคญั
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กับการพฒันาธุรกิจให้ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดหลกั ๆ 4 ด้าน ของธุรกิจสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ผูบ้ริโภค โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
        1.  ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูป้ระกอบการจะเนน้พฒันานวตักรรมเคร่ืองส าอางใหม่ ๆ เช่น รูปแบบสินคา้ท่ีมีความแปลกใหม่ มีสูตร 
หรือสารสกดัต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ มีการการันตีคุณภาพและความปลอดภยัของเคร่ืองส าอาง เพื่อสร้างความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้  
        2.  ดา้นราคา จะมีการก าหนดราคาขายท่ีไม่สูงมากจนเกินไป เพื่อใหลู้กคา้ตดัสินใจซ้ือไดง่้ายมากข้ึน  
        3.  ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย มีช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีหลากหลาย ลูกคา้สามารถซ้ือสินคา้ผ่านทางออนไลน์ เช่น เพจ
เฟสบุ๊คของร้าน และสามารถมาซ้ือท่ีหนา้ร้านไดโ้ดยตรง 
        4.  ดา้นการส่งเสริมการขาย มีบริการจดัส่งฟรีทุกรายการ และมีการใหส่้วนลดส าหรับผูท่ี้ซ้ือสินคา้ในปริมาณมาก 
     จากการศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ สามารถสรุปได้ว่า ปัจจุบันธุรกิจท่ีด าเนินการด้านการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางนั้น องคก์รท่ีถือวา่มีความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั คือ องคก์ารท่ีมีแบรนดสิ์นคา้เป็นท่ีรู้จกัมายาวนาน มี
การพฒันาสินคา้ท่ีมีความแปลกใหม่มาสู่ทอ้งตลาดอย่างต่อเน่ือง โดยสินคา้ท่ีจ าหน่ายจะตอ้งมีราคาไม่สูงมากนัก เพื่อให้
ผูบ้ริโภคเลง็เห็นถึงความคุม้ค่าเม่ือเทียบกบัราคาท่ีตอ้งจ่าย โดยในปัจจุบนัผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จะเลือกช่องทางออนไลน์ใน
การโฆษณา และจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์โดยมีการจดัส่งฟรีทุกรายการ และมีการใหส่้วนลดส าหรับผูท่ี้ซ้ือสินคา้ในปริมาณมาก เพื่อ
กระตุน้ใหลู้กคา้ตดัสินใจซ้ือไดง่้ายมากข้ึน 
 
4.2  อภิปรายผลการศึกษา 
 
     4.2.1  จากการศึกษาพฤติกรรมในการซ้ือเคร่ืองส าอาง พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นผูใ้ชเ้คร่ืองส าอางในทอ้งตลาด มีการเปิดรับ
ขอ้มูล และซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นช่องทางออนไลน์มากท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากปัจจุบนัส่ือออนไลน์เขา้มามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึน เพราะเป็นส่ือท่ีสามารถเขา้ถึงไดง่้าย มีการแสดงเน้ือหาข่าวสารท่ีน่าสนใจ ครบทุกมิติทั้งภาพ ตวัอกัษร เสียง 
ภาพเคล่ือนไหว และเป็นส่ือท่ีเปิดโอกาสใหมี้การแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งอิสระ ซ่ึงผลการศึกษาท่ีพบสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ดวงใจ ธรรมนิภานนท์ (2557) ศึกษาแนวโน้มของ การตลาดผลิตภณัฑ์ความงามผ่านช่องทางการคา้ดิจิทลั 
ผลการวิจยัพบวา่ ส่ือดิจิทลัก าลงัมีอิทธิพลอยา่งมากต่อการก าหนดวิธีคิด ทศันคติและการด าเนิน ชีวิตของผูบ้ริโภคมากข้ึน และ
ผลการศึกษายงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการท่ีเป็นลูกคา้ของบริษทัรับผลิตเคร่ืองส าอาง ท่ี
พบว่า ปัจจุบนัผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จะเลือกช่องทางออนไลน์ในการโฆษณา และจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึง
ความส าคญัของส่ือออนไลน์ท่ีมีบทความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง 
     4.2.2  ในส่วนของการศึกษาการตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคจะใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขายมากท่ีสุด รองลงมา 
คือ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นผลิตภณัฑ ์ตามล าดบั ทั้งน้ีเน่ืองจากพฤติกรรมโดยปกติของผูบ้ริโภคทัว่ ๆ 
ไป จะคิดวา่ โปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม จะช่วยใหมี้ความคุม้ค่าในการซ้ือสินคา้มากข้ึนกวา่ปกติ ซ้ือสินคา้ไดใ้นราคาถูกกว่า
ปกติ ดงันั้นในการพิจารณาเลือกซ้ือผลิตภณัฑใ์ดผลิตภณัฑ์หน่ึง ผูบ้ริโภคมกัจะมีการน าเอาโปรโมชัน่ต่าง ๆ ของสินคา้แต่ละ
ยี่ห้อมาท าการเปรียบเทียบก่อนการตดัสินใจซ้ือ หรือหากเป็นผูบ้ริโภคท่ีมีความจงรักภกัดีต่อแบรนด์ใดแบรนดห์น่ึงอยู่แลว้ ก็
มกัจะมีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือท่ีง่าย และมากข้ึนหากแบรนดน์ั้น ๆ มีการจดัโปรโมชัน่พิเศษท่ีน่าสนใจ ซ่ึงผลการศึกษาท่ีพบ
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สอดคลอ้งกบังานวิจยัของณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา (2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ
ในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางตราสินคา้ไทยของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการ
ส่งเสริมการขายมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางตราสินคา้ไทยในระดบัมากท่ีสุด และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ มารุต เสนา
ทศั (2553) ไดศึ้กษาแนวทางการพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดทางตรงผ่านเคร่ืองมือ Telematketing ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภค กรณีศึกษา ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ท่ีพบว่า ผูบ้ริโภคเกิดแรงจูงใจในการตดัสินใจเม่ือ
ธนาคารมีการท ากลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดผ่านการ Telemarketing โดยการมอบโปรโมชัน่พิเศษ เป็น Reward หรือของ
รางวลั นอกจากนั้ นยงัสอดคล้องกับผลการศึกษาท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู ้ประกอบการท่ีเป็นลูกค้าของบริษัทรับผลิต
เคร่ืองส าอาง ท่ีพบวา่ ในการจ าหน่ายเคร่ืองส าอางนั้น ผูป้ระกอบการจะมีการจดัโปรโมชัน่พิเศษ คือ มีการจดัส่งฟรีทุกรายการ 
และมีการให้ส่วนลดส าหรับผูท่ี้ซ้ือสินคา้ในปริมาณมาก เพื่อกระตุน้ให้ลูกคา้ตดัสินใจซ้ือไดง่้ายมากข้ึน ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึง
ความส าคญัของปัจจยัในเร่ืองของการท าการส่งเสริมการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจจ าหน่ายเคร่ืองส าอางเช่นกนั 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
     จากผลการศึกษาท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริโภคท่ีเคยใชผ้ลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง ร่วมกบัการเก็บขอ้มูลจากการ
สัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ สามารถน ามาวิเคราะห์เพื่อเสนอเป็นกลยทุธ์ทางการตลาดส าหรับบริษัทรับผลิตเคร่ืองส าอางไดว้า่ ใน
การด าเนินธุรกิจของบริษทัรับผลิตเคร่ืองส าอาง      กลยทุธ์ทางการตลาดท่ีบริษทัตอ้งใหค้วามส าคญั คือ การเพิ่มช่องทางในการ
ติดต่อส่ือสาร และโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือออนไลน์ เน่ืองจากทั้งผูบ้ริโภค และผูป้ระกอบการมีพฤติกรรมการเปิดรับ
ขอ้มูล และพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ โดยผลิตภณัฑท่ี์บริษทัรับผลิตเคร่ืองส าอางควรมีการ
คิดคน้ วิจยัพฒันาสินคา้ประเภทครีมบ ารุงผิวหนา้ เพื่อน าเสนอเป็นจุดขายหลกัของบริษทั โดยควรมีการคิดคน้พฒันาสูตรจาก
สารสกดัใหม่ ๆ ท่ีน่าสนใจ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค และในส่วนของการด าเนินการขาย ควรมีการสร้าง
แพคเกจการผลิตสินคา้ โดยเร่ิมตน้จากราคาไม่สูงมาก สามารถเร่ิมผลิตไดจ้ านวนไม่มากช้ิน เช่น เร่ิมตน้ผลิตท่ี 100 ช้ิน เพื่อให้
ผูป้ระกอบการสามารถตัดสินใจสั่งผลิตได้มากข้ึน ซ่ึงจะช่วยให้บริษทัผลิตเคร่ืองส าอางมีโอกาสได้ลูกค้ารายใหม่ท่ีเร่ิม
ด าเนินการกิจการ มีเงินทุนไม่มากไดม้ากข้ึน นอกจากนั้นเพื่อเป็นการสร้างจุดแขง็ใหก้บัธุรกิจ และเป็นการส่งเสริม สนนัสนุน
ผูป้ระกอบการท่ีมาสั่งผลิตเคร่ืองส าอางจากบริษทั ควรมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กบัลูกคา้ เช่น สั่งผลิตเคร่ืองส าอาง พร้อมช่
วนดูแล ใหค้ าปรึกษาดา้นการตลาด 1 เดือนพร้อมท าภาพกราฟิคผลิตภณัฑเ์พื่อน าเสนอขายใหก้บัลูกคา้ฟรี จ านวน 20 ภาพ เป็น
ตน้ 
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6.  ข้อเสนอแนะ 
6.1  ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจิัยในคร้ังนี้ 
 
     จากผลการศึกษาท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริโภคท่ีเคยใชผ้ลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง ร่วมกบัการเก็บขอ้มูลจากการ
สัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ สามารถน ามาวิเคราะห์เพื่อเสนอเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับบริษทัรับผลิตเคร่ืองส าอาง โดยมี
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
        1.  ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ในทอ้งตลาดเป็นเพศหญิง และส่วนใหญ่จะมองหา และสนใจท่ีจะซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
บ ารุงผวิหนา้ ดงันั้นบริษทัผูผ้ลิตจึงควรมีการน าเสนอภาพลกัษณ์ของบริษทัในการเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการคิดคน้และพฒันาสูตร
เคร่ืองส าอางท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลผิวหนา้โดยเฉพาะ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคในทอ้งตลาด อนัจะเป็นจุด
แขง็ท่ีท าใหผู้ป้ระกอบการเลือกผลิตสินคา้ท่ีบริษทัไดม้ากข้ึน 
        2.  ในการด าเนินธุรกิจ เน่ืองจากปัจจุบนัมีการแข่งขนักนัสูงมากของธุรกิจรับผลิตเคร่ืองส าอาง ดงันั้นบริษทัจึงควรมีการ
สร้างคุณประโยชน์ท่ีลูกคา้ท่ีมาผลิตสินคา้ท่ีบริษทัจะไดรั้บนอกเหนือจากผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ เช่น การช่วยแนะน าการท า
การตลาดให้กบัผูป้ระกอบการท่ีไม่มีความรู้เร่ืองการตลาดฟรี การช่วยออกแบบภาพการฟิคสินคา้ให้กบัผูป้ระกอบการ เพื่อลด
ตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการท าการตลาดใหก้บัผูป้ระกอบการในระยะเร่ิมตน้ของการด าเนินธุรกิจ เป็นตน้ 
        3.  บริษทัควรมีการส่งเสริมการตลาดท่ีน่าสนใจ เพื่อกระตุน้ให้ผูป้ระกอบการติดสินใจเลือกผลิตเคร่ืองส าอางท่ีบริษทัได้
ง่ายข้ึน เช่น ผลิต 100 ช้ิน แถมฟรี 20 ช้ิน เพื่อใหผู้ป้ระกอบการมีตน้ทุนในการผลิตสินคา้ท่ีถูกลง ซ่ึงจะช่วยใหผู้ป้ระกอบการมี
งบประมาณส าหรับการท าการตลาด การท าโปรโมชัน่เพื่อแนะน าผลิตภณัฑ์เขา้สู่ทอ้งตลาดไดม้ากข้ึน ซ่ึงจะมีประโยชน์ต่อ
บริษทัผูรั้บผลิตเคร่ืองส าอาง เพราะหากผูป้ระกอบการขายเคร่ืองส าอางไดดี้ สินคา้เป็นท่ีนิยม กย็อ่มท าใหผู้ป้ระกอบการกลบัมา
สัง่ผลิตสินคา้ท่ี บริษทัเพิ่มมากข้ึนตามไปดว้ย 
        4.  ควรมีการสร้างแพคเกจการผลิตสินคา้ โดยเร่ิมตน้จากราคาไม่สูงมาก สามารถเร่ิมผลิตไดจ้ านวนไม่มากช้ิน เช่น เร่ิมตน้
ผลิตท่ี 100 ช้ิน เพื่อใหผู้ป้ระกอบการสามารถตดัสินใจสั่งผลิตไดม้ากข้ึน ซ่ึงจะช่วยใหบ้ริษทัผลิตเคร่ืองส าอางมีโอกาสไดลู้กคา้
รายใหม่ท่ีเร่ิมด าเนินการกิจการ มีเงินทุนไม่มากไดม้ากข้ึน 
        5.  ควรมีการเพิ่มช่องทางในการติดต่อส่ือสาร และโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือออนไลน์ เน่ืองจากทั้งผูบ้ริโภค และ
ผูป้ระกอบการมีพฤติกรรมการเปิดรับขอ้มูล และพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ 
 
6.2  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในคร้ังต่อไป 
 
       1.  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดเป็นผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครเท่านั้น ดงันั้นในการศึกษา
วิจยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งในพื้นท่ีจงัหวดัอ่ืน เช่น จงัหวดัภูเก็ต จงัหวดัเชียงใหม่  เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความ
หลากหลายและครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
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       2.  ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรปัจจยัท่ีคาดวา่จะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางและความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภค เช่น 
ปัจจยัดา้นค่านิยม ปัจจยัดา้นทศันคติ การส่ือสารแบบปากต่อปาก เป็นตน้  เพื่อสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้
อยา่งเหมาะสมและใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันากลยทุธ์การตลาดธุรกิจผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง 
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ความคาดหวงัและการรับรู้ของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการบริการของแผนกผู้ป่วยนอก 
โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้า 

Expectation and Perception of Customer Towards Service Quality of Somdech Phrapinklao 

Hospital outpatient Department. 

กติิยา บัวล้อมใบ  และ ช่ืนจิตต์  แจ้งเจนกจิ 
Kitiya Bualombai  and Chuenjit Changchenkit 

บทคดัย่อ 

  การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคาดหวงัและระดับการรับรู้ของผูใ้ช้บริการต่อคุณภาพการ
ให้บริการของแผนกผูป่้วยนอกโรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกลา้ จ าแนกตามปัจจยัคุณลกัษณะส่วนบุคคล  กลุ่มตวัอย่างเป็น
ผูใ้ชบ้ริการแผนกผูป่้วยนอก จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือ แบบสอบถามคุณลกัษณะส่วนบุคคล  และความ
คาดหวงั การรับรู้ต่อคุณภาพการบริการ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้  Independent - Samples t - test  และOne - way ANOVA ผลการวิจยัพบวา่ ความคาดหวงัต่อคุณภาพ
การบริการแผนกผูป่้วยนอกโรงพยาบาลสมเดจ็พระป่ินเกลา้ ในภาพรวมและรายดา้นทั้ง  5 ดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ยกเวน้ดา้น
ความเป็นรูปธรรมของการบริการอยูใ่นระดบัมาก  ส่วนการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการโดยภาพรวมและรายดา้น ส่วนใหญ่อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด เวน้แต่ด้านการตอบสนองต่อผูใ้ช้บริการ และความเป็นรูปธรรมของการบริการอยู่ในระดบัมาก  และเม่ือ
เปรียบเทียบความคาดหวงัและการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการของผูใ้ชบ้ริการจ าแนกตามปัจจยัคุณลกัษณะส่วนบุคคลพบว่า 1) 
อาย ุ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน ความถ่ีในการใชบ้ริการ แผนกท่ีใชบ้ริการ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้ระดบัความคาดหวงัต่อ
คุณภาพการใหบ้ริการแตกต่างกนั  2) อาย ุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน สิทธิการรักษา ความถ่ีในการใชบ้ริการ แผนก
ท่ีใชบ้ริการ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลใหร้ะดบัการรับรู้ต่อคุณภาพการใหบ้ริการแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ค าส าคัญ: ความคาดหวัง, การรับรู้, คุณภาพบริการ 
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Abstract 
The objective of this study is to study the level of expectations and perceptions of customers on service quality of the outpatient 
department at Somdejprapinklao Hospital, Classified by individual characteristics. The sample consisted of 400 customers 
from outpatient department. The tools used were questionnaires on personal information of customers and questionnaires on 
expectations and perceptions of service quality. Data analysis was done by using the following statistics : percentage , mean, 
standard deviation, Hypothesis testing using  Independent Samples t-test and One - way ANOVA  The results showed that 
expectation of service quality of out-patient department, Somdejprapinklao Hospital were at the highest level in general and in 
all 5 aspects. except for the tangibility of the service which were at a high level. As for the level of perceptions,  generally and 
in each aspect were mostly at the highest level, except for the Responses to the customers  and the tangibility of the service 
which were at a high level. When comparing the expectations and perceptions of the customers classified by individual 
characteristics, it was found that 1) The differences of age, educational, level monthly income, frequency of visiting ,department 
resulted in different  levels of expectations on service quality 2) The differences of age, educational age, education level, 
occupation, monthly income Treatment rights Service, frequency of visiting, department resulted in different levels of 
perceptions on service quality. With statistical significance at the level of 0.05. 
 

Keywords :  Expectation, Perception, Service Quality 
 

1. บทน า 
 

     สถานการณ์ดา้นภาวะสุขภาพของคนไทยในปัจจุบนั  เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่สังคมผูสู้งอายุอย่าง
รวดเร็ว อีกทั้งการเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้มอย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพทั้ง
ทางดา้นบวกและดา้นลบ กระแสสังคมในปัจจุบนัคนส่วนใหญ่ไดใ้ห้ความส าคญักบัสุขภาพตนเองมากข้ึนท าให้ความตอ้งการ
ในการใชบ้ริการทางการแพทยเ์พิ่มสูงข้ึนซ่ึงส่งผลต่อความสามารถในการจดัการระบบทางสาธารณสุขท่ีตอ้งปรับตวัในดา้น
ต่างๆเพื่อรองรับผูใ้ชบ้ริการทางการแพทยท่ี์เพิ่มมากข้ึน  ปัจจุบนัสถานพยาบาลของรัฐมีจ านวนผูป่้วยเพิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
แต่สถานพยาบาลของรัฐยงัมีขอ้จ ากดัดา้นต่างๆในการรองรับการให้บริการผูป่้วยท่ีเพิ่มมากข้ึน  ตวัอยา่ง เช่น  สถานท่ีคบัแคบ 
สดัส่วนท่ีไม่เพียงพอระหวา่งผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการรักษาพยาบาล มีขอ้จ ากดัของขั้นตอนการบริการ ขอ้จ ากดัของเวลาและ
บุคลากรเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการไม่เพียงพอจึงมกัมีปัญหาเก่ียวกบัระบบบริการท่ีไม่มีคุณภาพ และการขาดประสิทธิภาพของการ
ใหบ้ริการ ในส่วนของผูรั้บบริการในสภาพสังคมปัจจุบนันั้นมีความคาดหวงั ความตอ้งการ เรียกร้องบริการท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 
มีความต่ืนตวัในเร่ืองคุณภาพและความปลอดภยัสูงข้ึน ผูรั้บบริการต่างมุ่งหวงัถึงคุณภาพการบริการว่าจะไดรั้บบริการท่ีดีมี 
ประสิทธิภาพ และมีคุณภาพสูง ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ช่องวา่งระหว่างความคาดหวงัของผูรั้บบริการสุขภาพและความสามารถในการ
ตอบสนองต่อความคาดหวงัของสถานบริการสุขภาพจะห่างกนัออกไปเร่ือย ๆ และมีความเส่ียงสูงมากข้ึนท่ีจะน าไปสู่กรณี
ขดัแยง้และเกิดความไม่พึงพอใจ และผลจากความไม่พึงพอใจอาจก่อใหเ้กิดขอ้ร้องเรียน  ซ่ึงเคร่ืองช้ีวดัคุณภาพของโรงพยาบาล
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อยา่งหน่ึงคือจ านวนขอ้ร้องเรียนของผูใ้ชบ้ริการ ขอ้มูลจากศูนยส์ันติวิธีและบริหารความเส่ียง รพ.สมเด็จพระป่ินเกลา้  (2561) 
พบวา่การใหบ้ริการแผนกผูป่้วยนอกท่ีผา่นมายงัพบปัญหาขอ้ร้องเรียนดา้นความไม่พึงพอใจต่อการใหบ้ริการมีจ านวนเพิ่มมาก
ข้ึนทุกปี   โรงพยาบาลจะตอ้งมีการพฒันาเพื่อให ้มีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีข้ึน ใหมี้คุณภาพมาตรฐาน โดยเฉพาะดา้น
คุณภาพการบริการเพื่อใหผู้รั้บบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด  และ การบริการท่ีมีคุณภาพนั้น ผูใ้หบ้ริการจึงควรทราบเก่ียวกบั
ระดบัความคาดหวงัของผูรั้บบริการและการรับรู้การไดรั้บบริการ หากองคก์รไดท้ราบถึงความคาดหวงัในการไดรั้บบริการของ
ผูใ้ชบ้ริการว่าคืออะไรก็จะสามารถน าไปออกแบบการบริการให้ตรงกบัความตอ้งการและความคาดหวงัของผูใ้ช้บริการได ้ 
เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและสามารถพฒันาระบบการบริการ ความคิดเห็นของผูรั้บบริการจะสะทอ้นให้เห็นคุณภาพการบริการ
และช้ีให้เห็นถึงปัญหาอนัแทจ้ริงของระบบการบริการ ซ่ึงผลการศึกษาเก่ียวกบัความคาดหวงัและการรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการต่อ
คุณภาพการให้บริการของแผนกผูป่้วยนอกโรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกลา้ในคร้ังน้ีจะสามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูล ส าหรับ
ผูบ้ริหารหรือผูป้ฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทาง ในการปรับปรุงคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูรั้บบริการ  ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ช่วยลดปัญหาขอ้ร้องเรียน 
เพิ่มระดบัความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการ ซ่ึงเป็นหน่ึงในตวัช้ีวดัความส าเร็จของการใหบ้ริการทางการแพทย ์
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1  แนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วกบัประชากรศาสตร์  
     (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ , 2538) อา้งถึงใน (ภทัรดนยั  พิริยะธนภทัร,2558) ไดใ้หค้  าจ ากดัความวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์นั้น
ประกอบดว้ย อาย ุเพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ รายได ้อาชีพ ระดบัการศึกษา องคป์ระกอบเหล่าน้ีเป็นเกณฑท่ี์นิยมน ามาใชใ้นการ
แบ่งส่วนการตลาด ลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นส่ิงท่ีส าคญัและสถิติท่ีวดัได้ของ ประชากรท่ีจะสามารถช่วยก าหนดตลาดของ
กลุ่มเป้าหมายรวมทั้งท าใหง่้ายต่อการวดัมากกวา่ตวัแปรทางดา้นอ่ืนๆ               
 

     (ยบุล เบ็ญจรงคกิ์จ ,2542) กล่าวถึงแนวคิดเร่ืองประชากรศาสตร์ไวว้่า เร่ืองประชากรศาสตร์เป็นทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นเหตุเป็นผล กล่าวคือ พฤติกรรมต่างๆของมนุษยน์ั้นจะเกิดข้ึนโดยแรงบงัคบัจากส่ิงเร้าภายนอกท่ีมากระตุน้โดยมีความเช่ือ
ท่ีวา่คนท่ีมีคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนักจ็ะมีพฤติกรรมแตกต่างกนัไปดว้ย ซ่ึงแนวความคิดน้ีไดต้รงกบัทฤษฎี
กลุ่มสังคม  ของ( Defleur  &  Bcll-Rokeaoh ,1996) ซ่ึงอธิบายวา่พฤติกรรมท่ีแสดงออกของแต่ละบุคคลจะเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะ
ต่างๆของบุคคลนั้นซ่ึงกคื็อคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์น้ีจะสามารถอธิบายแบ่งแยกออกเป็น
กลุ่มต่างๆได ้กล่าวคือ บุคคลท่ีมีลกัษณะพฤติกรรมคลา้ยคลึงกนัมกัจะอยู่ในกลุ่มเดียวกนั ดงันั้น บุคคลท่ีอยู่ในระดบัชั้นทาง
สงัคมเดียวกนักจ็ะเลือกรับและตอบสนองต่อเน้ือหาข่าวสารท่ีไดรั้บมาในลกัษณะเดียวกนั  
     จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่  ปัจจยัแต่ละปัจจยัของแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกนัตามลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ถือเป็นพื้นฐานในการก าหนดแนวความคิด การรับรู้ และพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัไดแ้ละส่งผลใหก้ารรับรู้และ
ความพึงพอใจมีความแตกต่างกนัได ้
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2.2 แนวคดิและทฤษฎท่ีีเกีย่วกบัคุณภาพการให้บริการ 
     Parasuraman ไดอ้ธิบายไวว้า่ ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีลูกคา้ประเมินคุณภาพของการบริการท่ีเขาไดรั้บนั้นเรียกวา่ “คุณภาพ
ของการบริการท่ีลูกคา้รับรู้” (Perceived Service Quality) ซ่ึงเกิดจากการท่ีลูกคา้เปรียบเทียบ “บริการท่ีคาดหวงั” (Expected 
Service) กับ “บริการท่ีรับรู้” (Perceived Service) ซ่ึงก็คือประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนหลังจากท่ีลูกค้าได้รับบริการแล้วนั่นเอง 
(Parasuraman, Zeithaml and Berry ,1985) 

   (Zeithaml, Parasuraman and Berry, 1990 Lovelock, 1996) Zeithaml, Parasuraman and Berryไดศึ้กษาและสร้างเคร่ืองมือเพื่อ
ใชส้ าหรับวดัคุณภาพบริการตามท่ีลูกคา้คาดหวงัช่ือว่า  SERVQUAL มิติ 5 ดา้นของคุณภาพการให้บริการของธุรกิจบริการ  มี
ดงัน้ี 
     1 ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility) หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพท่ีปรากฏให้ผูใ้ชบ้ริการเห็นซ่ึงส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่างๆ เช่น สถานท่ี อุปกรณ์ เคร่ืองมือ บุคลากร สัญลกัษณ์ เอกสารท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสาร และรวมถึง สภาพแวดลอ้ม
ท่ีท าใหผู้ใ้ชบ้ริการรู้สึกวา่ไดรั้บการดูแล ใส่ใจ และเห็นถึงความตั้งใจของผูใ้หบ้ริการ บริการท่ีถูกแสดงออกมาใหเ้ห็นชดัเจนใน
ดา้นรูปธรรมนั้นจะท าใหผู้ใ้ชบ้ริการรับรู้ถึงการใหบ้ริการนั้นๆ ไดอ้ยา่งชดัเจนข้ึน 
     2. ความเช่ือถือไวว้างใจได้ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการท่ีจะให้การบริการให้ไดต้รงตามท่ีไดส้ัญญาไวก้บั
ผูใ้ชบ้ริการ การใหบ้ริการในแต่ละคร้ังนั้นจะตอ้งมีความถูกตอ้งตรงตามมาตรฐาน ผลลพัธ์ท่ีไดต้อ้งเหมือนเช่นเดิมในทุกคร้ังท่ี
เคยได้รับในทุกจุดของการบริการ ความสม ่าเสมอเหล่านั้นจะท าให้ผูใ้ช้บริการรู้สึกว่าบริการท่ีได้รับนั้นมีความน่าเช่ือถือ 
สามารถใหค้วามไวว้างใจได ้ 
     3. การตอบสนองต่อผูใ้ช้บริการ (Responsiveness) หมายถึง การมีความพร้อม มีความเต็มใจท่ีจะให้การบริการ โดยท่ีผู ้
ให้บริการนั้นสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดร้วดเร็วทนัท่วงที ผูใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ถึงบริการไดง่้าย 
ไดรั้บความสะดวก รวดเร็วในการใชบ้ริการ ผูใ้หบ้ริการตอ้งท ากระจายการบริการนั้นไปเป็นไปอยา่งรวดเร็วและทัว่ถึง 
     4. การให้ความเช่ือมัน่ต่อผูใ้ช้บริการ (Assurance) หมายถึง ความสามารถในการท าให้ผูใ้ช้บริการ เกิดความเช่ือมัน่ หรือ
ความมัน่ใจต่อการบริการ โดยท่ีผูใ้หบ้ริการสามารถแสดงใหผู้ใ้ชบ้ริการเห็นถึง ทกัษะความช านาญ ความรู้ ความสามารถ และ
ตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ช้บริการด้วย ความสุภาพ และมีกริยามารยาทท่ีดี รวมถึงมีการใช้วิธีการส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพเพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการไดรั้บความมัน่ใจวา่จะไดรั้บการบริการท่ีดีท่ีสุด  
     5. การรู้จกัและเขา้ใจผูใ้ชบ้ริการ (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการใหบ้ริการใหต้รงตามความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั
ของแต่ละคน และแสดงออกใหเ้ห็นถึงความเอาใจใส่เขา้ใจถึงความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

    แนวคิดทฤษฎี  SERVQUAL เป็นท่ีนิยมในการน ามาใชเ้พื่อศึกษาธุรกิจบริการ ซ่ึงองคก์รตอ้งการท่ีจะทราบหรือเขา้ใจต่อการ
รับรู้ของผูรั้บบริการกลุ่มเป้าหมายตามความคาดหวงัในบริการท่ีตอ้งการ และสามารถปรับใช้เป็นเทคนิควิธีการในการวดั
คุณภาพการใหบ้ริการขององคก์ร 

2.3 แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัความคาดหวงั 
      (Parasuraman , Zeithaml &, Berry,1988)  กล่าวว่าความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการ เป็นการแสดงออกถึงความตอ้งการ
ของผูใ้ชบ้ริการท่ีจะไดรั้บบริการจากหน่วยงานหรือองค์กรท่ีท าหน้าท่ีในการให้บริการ โดยความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการน้ี 
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ยอ่มมีระดบัแตกต่างกนัไป มากบา้งนอ้ยบา้ง ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ เช่นความตอ้งการส่วนบุคคล การไดรั้บค าบอกกล่าว 
ประสบการณ์ท่ีผา่นมา เป็นตน้ 

 

2.4 แนวคดิและทฤษฎท่ีีเกีย่วกบักระบวนการรับรู้  
 (Schiffman and Kanuk, 2010 ) กล่าวไวว้่า การรับรู้ หมายถึง กระบวนการทางธรรมชาติท่ีแต่ละบุคคลท าการจัด
ระเบียบ และ แปลความหมายของส่ิงเร้า ไปเป็นความหมายและเป็นภาพท่ีติดอยู ่ ความหมาย อยา่งง่ายของการรับรู้คือ วิธีการ
มองโลกของแต่ละบุคคล ผูบ้ริโภคแต่ละคนไดรั้บการกระตุน้จากส่ิงเร้าชนิดเดียวกนัในสภาพแวดลอ้มท่ีเหมือนกนั แต่การเลือก
จดัสรร จดัการ และตีความอาจจะแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บั ความคาดหวงั ความตอ้งการ และ ค่านิยม ของแต่ละบุคคล 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

     การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในรูปแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research)โดยใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลโดยการส ารวจ (Survey 
Research Method) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือ แบบสอบถามคุณลกัษณะส่วนบุคคล  และความคาดหวงั การรับรู้ต่อคุณภาพ
การบริการ โดยเก็บขอ้มูลจากผูใ้ช้บริการแผนกผูป่้วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกลา้ แผนกท่ีมีผูใ้ช้บริการสูงสุด 12 
อนัดบัแรก โดยใชสู้ตรของTaro Yamane ในการค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสมได ้399 ตวัอยา่ง ใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบ
สะดวก จ านวน 400 คน แลว้น ามาวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเพื่อบรรยายสภาพของตวั
แปร และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่า  t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) เพื่อ
วิเคราะห์เปรียบเทียบตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัคุณลกัษณะส่วนบุคคล และตวัแปรตาม คือ ความคาดหวงัและการรับรู้ของ
ผูใ้ชบ้ริการต่อคุณภาพการใหบ้ริการแผนกผูป่้วยนอกโรงพยาบาลสมเดจ็พระป่ินเกลา้  ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 95%  
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

ส่วนที่ 1  คุณลกัษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
     ผูใ้ชบ้ริการแผนกผูป่้วยนอก โรงพยาบาลสมเดจ็พระป่ินเกลา้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 69.75 มีอายรุะหวา่ง 21-
30 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.50 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 42.75 ประกอบอาชีพรับราชการทหาร คิดเป็นร้อยละ 
24.00 มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.50 มีสิทธิการรักษาโดยตน้สังกดักรมบญัชีกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 33.25 เป็นผูป่้วยประเภทบุคคลภายนอกทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 61.00 มีจ านวนคร้ังในการเขา้รับบริการในโรงพยาบาล
สมเดจ็พระป่ินเกลา้ ตั้งแต่ 3 คร้ังข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 75.25 และมีแผนกท่ีใชบ้ริการแผนกฉุกเฉิน คิดเป็นร้อยละ 14.00 
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ส่วนที่ 2  ความคาดหวงัต่อคุณภาพการให้บริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสมเดจ็พระป่ินเกล้า 

ตารางที่  1  ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคาดหวงัเกีย่วกบัการให้บริการแผนกผู้ป่วยนอก โ ร ง พ ย า บ า ล
สมเดจ็พระป่ินเกล้า  

ความคาดหวงั x ̅ SD 
ระดบั 
ความคาดหวงั 

การใหค้วามเช่ือมัน่ต่อผูใ้ชบ้ริการ 4.39 0.69 มากท่ีสุด 
การตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ 4.27 0.68 มากท่ีสุด 
การเขา้อกเขา้ใจและเห็นใจผูใ้ชบ้ริการ 4.26 0.69 มากท่ีสุด 
ความเช่ือถือไวว้างใจได ้ 4.31 0.63 มากท่ีสุด 
ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 4.14 0.61 มาก 
รวม 4.27 0.59 มากท่ีสุด 

 

ส่วนที่ 3  การรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสมเดจ็พระป่ินเกล้า 

ตารางที่  2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการรับรู้เกี่ยวกับการให้บริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ป่ินเกล้า  

การรับรู้ �̅� SD 
ระดับ 
การรับรู้ 

การใหค้วามเช่ือมัน่ต่อผูใ้ชบ้ริการ 4.32 0.65 มากท่ีสุด 
ความเช่ือถือไวว้างใจได ้ 4.24 0.56 มากท่ีสุด 
การเขา้อกเขา้ใจและเห็นใจผูใ้ชบ้ริการ 4.21 0.71 มากท่ีสุด 
การตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ 4.18 0.69 มาก 
ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 4.08 0.61 มาก 

รวม 4.21 0.56 มากทีสุ่ด 
 

ส่วนที่ 4  การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่  1 : คุณลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อความคาดหวังของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้า 

เกีย่วกบัคุณภาพการให้บริการของแผนกบริการผู้ป่วยนอกต่างกนั 

     จากการทดสอบสมมติฐาน คุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลสมเด็จ
พระป่ินเกลา้ เก่ียวกบัคุณภาพการใหบ้ริการของแผนกผูป่้วยนอกต่างกนั จากผลการศึกษาพบวา่ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดต่้อ
เดือน ความถ่ีในการใชบ้ริการ และแผนกท่ีใชบ้ริการ มีความแตกต่างส่งผลให้ระดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพการให้บริการ
แตกต่างกนั กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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สมมติฐานที่ 2 : คุณลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู้ของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้า เกี่ยวกับ
คุณภาพการให้บริการของแผนกบริการผู้ป่วยนอกต่างกนั 
     จากการทดสอบสมมติฐาน คุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลสมเด็จพระป่ิน
เกลา้ เก่ียวกบัคุณภาพการใหบ้ริการของแผนกผูป่้วยนอกต่างกนั จากผลการศึกษาพบวา่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้
ต่อเดือน สิทธิการรักษา ความถ่ีในการใชบ้ริการ และแผนกท่ีใชบ้ริการ มีความแตกต่าง ส่งผลใหร้ะดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพ
การใหบ้ริการแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

5.  สรุปผลการศึกษา  

     การศึกษาเร่ือง “ความคาดหวงัและการรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการต่อคุณภาพการบริการของแผนกผูป่้วยนอกโรงพยาบาลสมเด็จ
พระป่ินเกลา้” คร้ังน้ี สามารถอภิปรายผลท่ีไดรั้บจากการศึกษาไดด้งัต่อไปน้ี 

     ความคาดหวงัต่อคุณภาพการให้บริการโดยภาพรวม พบว่า ผูใ้ชบ้ริการแผนกผูป่้วยนอก มีระดบัความคาดหวงัอยู่ในระดบั
คาดหวงัมากท่ีสุด  ซ่ึงเร่ืองท่ีผูใ้ชบ้ริการ มีความคาดหวงัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การให้ความเช่ือมัน่ต่อผูใ้ชบ้ริการ การตอบสนองต่อ
ผูใ้ชบ้ริการ การเขา้อกเขา้ใจและเห็นใจผูใ้ชบ้ริการ และความเช่ือถือไวว้างใจได ้ส่วนเร่ืองผูใ้ชบ้ริการมีความคาดหวงัมาก คือ 
ความเป็นรูปธรรมของการบริการซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (อญัชลี เพชรรอบ และคณะ, 2561) ศึกษาเร่ือง คุณภาพการ
บริการของแผนกผูป่้วยนอก: ความคาดหวงัและการรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการ โรงพยาบาลเคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบวา่ 
ความคาดหวงัคุณภาพบริการโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

     การรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมีการรับรู้มากท่ีสุด   ซ่ึงเร่ืองท่ีผูใ้ชบ้ริการมีการรับรู้มากท่ีสุด  
ได้แก่ การให้ความเช่ือมัน่ต่อผูใ้ช้บริการความเช่ือถือไวว้างใจได้ และการเข้าอกเข้าใจและเห็นใจผูใ้ช้บริการ  ส่วนเร่ือง
ผูใ้ชบ้ริการ มีการรับรู้มาก ไดแ้ก่ การตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ และความเป็นรูปธรรมของการบริการซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ (กาญจนา และคณะ, 2559) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองความคาดหวงั การรับรู้ และปัจจยัท่ีมีผลต่อความคาดหวงัและการรับรู้ของ 
ผูป่้วยมะเร็งต่อคุณภาพการใหบ้ริการแผนกรังสีรักษา โรงพยาบาลมะเร็ง ล าปาง ผลการศึกษาพบวา่ ความคาดหวงัและการรับรู้
ต่อคุณภาพบริการแผนกผูป่้วยนอกรังสีรักษา โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

     จากการทดสอบสมมติฐาน คุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการ เก่ียวกบัคุณภาพการ
ใหบ้ริการต่างกนั  จากผลการศึกษาพบวา่ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน ความถ่ีในการใชบ้ริการ และแผนกท่ีใชบ้ริการ มี
ความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  (วรัญญา และคณะ, 2561) ท่ีไดศึ้กษา 
ความคาดหวงัและความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของผูม้ารับบริการโรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ จ านวนคร้ังท่ีเขา้รับการรักษาในช่วงระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมาแตกต่างกนัส่งผลให้ระดบั
ความคาดหวงัในคุณภาพการให้บริการแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และยงัสอดคลอ้ง งานวิจยัของ 
(กาญจนา และคณะ ,2559)  ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองความคาดหวงั การรับรู้ และปัจจยัท่ีมีผลต่อความคาดหวงัและการรับรู้ของ ผูป่้วย
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มะเร็งต่อคุณภาพการให้บริการแผนกรังสีรักษา โรงพยาบาลมะเร็ง ล าปาง ท่ีพบวา่ ปัจจยัดา้นอายขุองผูรั้บบริการมีผลต่อความ
คาดหวงัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P< 0.05)  

     จากการทดสอบสมมติฐาน ลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการ เก่ียวกบัคุณภาพการให้บริการ
ต่างกนั จากผลการศึกษาพบว่า เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน สิทธิการรักษา ความถ่ีในการใชบ้ริการ และ
แผนกท่ีใชบ้ริการ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05             ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (กาญจนา และ
คณะ, 2559) ไดศึ้กษาเร่ืองความคาดหวงั การรับรู้ และปัจจยัท่ีมีผลต่อความคาดหวงัและการรับรู้ของ ผูป่้วยมะเร็งต่อคุณภาพ
การใหบ้ริการแผนกรังสีรักษา โรงพยาบาลมะเร็ง ล าปาง ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษามีผลต่อการรับรู้อยา่ง มี
นยัส าคญัทางสถิติ (P< 0.05) 

ข้อเสนอแนะ  

1. ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการศึกษา 

     1.จากผลการศึกษาท่ีพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการแผนกผูป่้วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกลา้ มีระดบัความคาดหวงัและการรับรู้
ต่อคุณภาพบริการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด แต่เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 4.39 และ 4.32 ตามล าดบั แสดง
ใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้มาใชบ้ริการ มีความคาดหวงัต่อคุณภาพการบริการท่ีสูงกวา่การรับรู้ แมจ้ะมีค่าเฉล่ียท่ีแตกต่างกนัไม่มากนกั แสดง
ให้เห็นว่าคุณภาพการให้บริการในภาพรวมยงัไม่เป็นท่ีพึงพอใจต่อผูใ้ชบ้ริการ  ความคาดหวงัต่อคุณภาพการบริการท่ีมากข้ึน
อธิบายไดจ้ากการเปล่ียนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยใีนปัจจุบนัท าใหผู้ใ้ช้บริการไดรั้บขอ้มูลสารสนเทศจากส่ือเทคโนโลยี
มากข้ึน มีความรู้มากข้ึน มีความต่ืนตวัในเร่ืองคุณภาพและความปลอดภยัสูงข้ึน ผูใ้ชบ้ริการต่างมุ่งหวงัถึงคุณภาพการบริการวา่
จะไดรั้บบริการท่ีดีมี ประสิทธิภาพ และมีคุณภาพสูง  จึงควรใหค้วามส าคญัต่อการงานดา้นการพฒันาคุณภาพการบริการให้เป็น
ท่ีพึงพอใจเป็นไปตามความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการ 
 2. ความคาดหวงัต่อคุณภาพการบริการท่ีผูใ้ชบ้ริการแผนกผูป่้วยนอกโรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกลา้มีความคาดหวงั
มากท่ีสุด  คือ ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อผูใ้ชบ้ริการ  ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียความคาดหวงัต่อคุณภาพบริการต ่าท่ีสุดคือ ดา้นความ
เป็นรูปธรรมของการบริการ ซ่ึงอธิบายได้ว่าผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่ มีความคาดหวงัเก่ียวกับ ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อ
ผูใ้ชบ้ริการ มากกวา่เร่ือง ความเป็นรูปธรรมของการบริการ ดงันั้นทางโรงพยาบาลจึงควรใหค้วามส าคญัในเร่ืองการพฒันาเร่ือง
ความสามารถในการสร้างความเช่ือมัน่ใหเ้กิดข้ึนกบัผูใ้ชบ้ริการ มากกว่าการพฒันาบริการดา้นความเป็นรูปธรรม โดยส่งเสริม
พฒันาทกัษะความรู้และความสามารถของแพทย ์พยาบาล หรือเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการในส่วนต่างๆเสมอ เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความเป็นผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญอยา่งถ่องแท ้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการมัน่ใจวา่จะไดรั้บบริการท่ีดีท่ีสุด  
 3. การรับรู้ต่อคุณภาพการบริการดา้นความเป็นรูปธรรมพบวา่อยูใ่นระดบัมากอาจเน่ืองจากโรงพยาบาลสมเด็จพระป่ิน
เกลา้ เป็นโรงพยาบาลมีผูม้ารับบริการในหน่วยงานผูป่้วยนอกประมาณวนัละ 1,700 คน เกา้อ้ีรอตรวจอาจไม่เพียงพอส าหรับ
ผูป่้วยและญาติในบางแผนก นอกจากนั้นโรงพยาบาลก าลงัปรับปรุงสถานท่ีเพื่อก่อสร้างอาคารผูป่้วยเพิ่มเติมท าใหไ้ม่มีสถานท่ี
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จอดรถเพียงพอ เม่ือมารับบริการจึงท าให้การรับรู้ต่อคุณภาพการบริการดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการมีคะแนนอยู่ใน
ระดบัมาก 
 4. เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านท่ีมีระดับความคาดหวงัและการับรู้ท่ีแตกต่างกัน  คือด้านการตอบสนองต่อ
ผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงเป็นการคาดหวงัว่าจะไดรั้บการบริการท่ีรวดเร็วตอบสนองต่อความตอ้งการไดใ้นทนัทีเต็มใจและไม่รีรอเม่ือมี
การขอความช่วยเหลือ และเป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว ้ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการมีความหวงั ดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ ในระดบัมาก
ท่ีสุด แต่มีระดบัการรับรู้ในระดบัมาก แสดงใหเ้ห็นวา่ คุณภาพบริการ ดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการยงัไม่ เป็นท่ีพึงพอใจต่อ
ผูใ้ชบ้ริการ  อาจเน่ืองมาจากผูป่้วยท่ีเพิ่มมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน สัดส่วนท่ีไม่เพียงพอระหวา่งผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการ ท าใหไ้ม่
สามารถการตอบสนองต่อความตอ้งการผูใ้ชบ้ริการไดต้ามท่ีคาดหวงั  โรงพยาบาลจึงควรมีการพฒันาคุณภาพบริการดา้นการ
ตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการให้มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน เช่น การเพิ่มจ านวนบุคลากรให้เพียงพอต่อภาระงานในการให้บริการหรือมี
การจดัการใหบ้ริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ  One-Stop Service เพื่อให้การใหบ้ริการมีความรวดเร็วข้ึนซ่ึงจะสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดอ้ย่างทนัท่วงที ท าให้ผูใ้ชบ้ริการสามารถเขา้รับบริการไดง่้าย และไดรั้บความสะดวกรวดเร็ว
จากการใชบ้ริการ 
 5. จากผลการศึกษาท่ีพบว่า ลกัษณะส่วนบุคคลดา้น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ รายไดต่้อเดือนสิทธิการรักษา 
จ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการ และแผนกท่ีมาใช้บริการท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อความคาดหวงัและการรับรู้ของผูใ้ช้บริการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกลา้ เก่ียวกบัคุณภาพการใหบ้ริการของแผนกผูป่้วยนอกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงจะ
เห็นไดว้่า ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคลแต่ละปัจจยัท่ีแตกต่างกนัตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ถือเป็นพื้นฐานในการ
ก าหนดแนวความคิด การรับรู้ และพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัไดแ้ละส่งผลให้ความคาดหวงัการรับรู้และความพึงพอใจมีความ
แตกต่างกนัได ้ ผูบ้ริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกลา้ จึงควรก าหนดรูปแบบการส่ือสารและการให้บริการใหส้อดคลอ้งกบั
ความแตกต่างของลกัษณะส่วนบุคคลดงักล่าว โดยอาจตอ้งมีการศึกษาต่อถึงความคาดหวงัแลการรับรู้ ของผูท่ี้มีลกัษณะส่วน
บุคคลในดา้นต่างๆท่ีแตกต่างกนั เพื่อน ามาปรับปรุงการบริการใหส้อดกบัความคาดหวงั เพื่อยกระดบัความพึงพอใจของผูม้าใช้
บริการในทุกระดบัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะเพือ่การศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาคุณภาพการบริการ ของโรงพยาบาลเป็นระยะๆ เน่ืองจากสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง

ตลอดเวลา เพื่อเป็นการพฒันาคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลอยา่งต่อเน่ือง 

2. ควรมีการศึกษาสภาพความเป็นจริงของคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล โดยการวิจยัเชิงคุณภาพ 

3. ควรศึกษาเพิ่มเติมเร่ืองการพฒันาคุณภาพการบริการตามความคาดหวงัและการรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการแผนกผูป่้วยนอก

โรงพยาบาลสมเดจ็พระป่ินเกลา้ 
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การศึกษากลยุทธ์เพือ่เพิม่ความสามารถในการแข่งขันนกสวยงามของบินสมัดฟาร์ม 
A Study of Strategy for increasing the abilities in Binsamad farm’s fancy bird competition 

กลุจิรา ด้วงนา¹ และ พรีพงษ์ ฟูศิริ² 
Gooljira Duangna and Piraphong Foosiri 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ี เพื่อศึกษาสภาพแวดลอ้มของกิจการและศึกษาสาเหตุของปัญหาท่ีท าให้ยอดขายลดลงอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อก าหนดกลยทุธ์และแนวทางในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัให้กบับินสมดัฟาร์มโดยท าการศึกษาจากการ
สัมภาษณ์เจา้ของกิจการในเร่ืองคุณภาพในการให้บริการและเกบ็ขอ้มูลแบบสอบถามจากลูกคา้เดิมท่ีมีการซ้ือสินคา้และบริการ
กบับินสมดัฟาร์มจ านวน 86 คนในดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ ผลการศึกษา 
พบว่า ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุของปัญหาท่ีมีต่อยอดขายท่ีลดลงของบินสมดัฟาร์ม คือกระบวนการให้บริการ ผลิตภณัฑ ์ การสร้าง
และการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ โดยผูท้  าการศึกษาไดก้ าหนดกลยุทธ์เชิงแกไ้ข ในการเพิ่มฐานลูกคา้ผ่านช่องทางส่ือ
ออนไลน์และออฟไลน์ และ กลยทุธ์เชิงรับ เพื่อสร้างการรับรู้ใหก้บัลูกคา้ในเร่ืองของราคาท่ีคุม้ค่ากบัคุณภาพท่ีไดรั้บ 
 
Abstract 
This independent study aimed to study about the environment of business, and to study the cause of continued sales decrease. 
To define strategies and ways to increase abilities in competition for Binsamad farm by studying from interviewing business 
owner about a service quality, and collecting data by using questionnaire from 86 old customers who purchased and recieved 
Binsamad farm's services. According to the study results, marketing mixed factor (7P's), which influences to customer's 
purchase decision, is indicated that factors which is the cause of Binsamad farm's continued sales decrease are service process, 
product and creation and presentation of physical evidence. Researcher defined WO strategy for increasing customer base 
through online and offline medias, and defined WT strategy for customer's acknowledgement about price and worth quality. 
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1. บทน า 

 บินสมดัฟาร์ม เป็นผูเ้พาะพนัธุ์และจ าหน่ายนกแกว้สวยงามสายพนัธ์ุจากต่างประเทศ ลกัษณะของธุรกิจ เป็นการท า
ธุรกิจแบบครอบครัว โดยมีความตั้งใจท่ีจะด าเนินงานให้เป็นสถานท่ี ส าหรับเพาะพนัธ์ุนกแกว้สวยงามจากต่างประเทศ โดยมี
ลูกคา้ประจ า 70% จดัเป็นกลุ่มลูกคา้หลกัของ ท่ีมาซ้ือไปเพื่อเป็นสัตวเ์ล้ียงเองและน าไปขายต่อ และลูกคา้ไม่ประจ า 30%  
จดัเป็นกลุ่มลูกคา้รายยอ่ยโดยการชกัชวนคนรู้จกัมาซ้ือหรือซ้ือสินคา้ทางออนไลน์ ผา่น Social Application ในปัจจุบนัพบวา่มีผู ้
ท่ีสนใจในการเล้ียงนกสวยงามมากข้ึน โดยดูไดจ้ากรายงานขอ้มูลสถิติจากส านกัปศุสัตวอ์  าเภอ  เกษตรกรผูเ้ล้ียงนก/สัตวปี์ก
สวยงาม ปี 2562 มีเกษตรกร 21,896 ราย ซ่ึงมีการเพิ่มข้ึนจากปี 2561 ท่ีเกษตรกร มี19,124 ราย สะทอ้น ใหเ้ห็นถึงความสนใจใน
การเพาะเล้ียงนกสวยงาม ประกอบกบัจ านวนสัตวเ์ล้ียงท่ีมีปริมาณเพิ่มข้ึน จากขอ้มูลของโรงพยาบาลสัตวท์องหล่อพบว่าใน
ประเทศไทยมีสัตวเ์ล้ียงมากถึง 13.7 ลา้นตวั เพิ่มข้ึนจากปี 2560 ท่ีมีสัตวเ์ล้ียงท่ี 13.2 ลา้นตวั โดยแบ่งสัดส่วนเป็น สุนขั 61% 
แมว 24% และอ่ืนๆ 15% แสดงถึงการเติบโตของธุรกิจประเภทน้ีมากข้ึน ดงันั้น ผูป้ระกอบการจึงตอ้งสร้างจุดเด่นของฟาร์มให้
เพิ่มข้ึน คน้หาแนวทางในการเติบโตของธุรกิจพร้อมทั้งสร้างกลยุทธ์ในการบริหารเพื่อเพิ่มจ านวนลูกคา้และกลุ่มเป้าหมาย 
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากปัญหาองคก์ร พบวา่ ยอดขายลดนอ้ยลงกวา่ปี 2556 – 2561 ท่ีผา่นมา (ตามรูปท่ี1) ส่งผลกระทบต่อรายได้
และก าไรของบินสมดัฟาร์ม และหากก าไรยงัลดลงอยา่งต่อเน่ืองอาจส่งผลต่อธุรกิจในระยะยาวได ้
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 1. เพื่อศึกษาสภาพแวดลอ้มของกิจการและศึกษาสาเหตุของปัญหาท่ีท าให้ยอดขายลดลงอย่าง
ต่อเน่ือง 2. เพื่อก าหนดกลยทุธ์และแนวทางในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัให้กบับินสมดัฟาร์ม ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บ ระยะสั้น สามารถเพิ่มจ านวนลูกคา้ไดเ้พิ่มมากข้ึน พร้อมทั้งท าให้ลูกคา้ไดรั้บการบริการท่ีพึงพอใจในดา้นต่างๆมากข้ึน 
และสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัใหมี้ความแตกต่างจากคู่แข่ง ระยะกลาง เพิ่มฐานกลุ่มลูกคา้รายใหม่ และท าใหบิ้นสมดั
ฟาร์มเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน ระยะยาว สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งไดใ้นระยะยาว เพื่อเป็น
แนวทางในการพฒันาธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป้ระกอบอาชีพเพาะพนัธ์ุนกแกว้ได ้

 
รูปที่ 1 แสดงยอดขายรวมทั้งหมด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2562   

ที่มา : จากการสมัภาษณ์เจา้ของบินสมดัฟาร์ม 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเร่ืองการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน

ขององคก์ร (จุดแขง็และจุดอ่อน) และวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกขององคก์ร (โอกาสและอุปสรรค) เพื่อทราบถึงศกัยภาพ
ขององคก์รในปัจจุบนัและเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัขององคก์ร  (Albert Humphrey, 
1996)  

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดท ากลยุทธ์ (TOWS Matrix) การน าขอ้มูลจากการวิเคราะห์สถาการณ์แวดลอ้มภายใน 
ภ า ย น อ ก  ม า ส ร้ า ง เ ป็ น ท า ง เ ลื อ ก ใ น ก า ร ก า ห น ด ก ล ยุ ท ธ์ ต า ม ส ถ า น ก า ร ณ์ ต่ า ง ๆ  4  ก ล ยุ ท ธ์  ดั ง น้ี   
1. กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) 2. กลยุทธ์เชิงป้องกนั (ST Strategy) 3. กลยุทธ์เชิงแกไ้ข (WO Strategy) 4. กลยุทธ์เชิงรับ (WT 
Strategy) (Michael E.Porter, 1990) 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพในการให้บริการ (SERVQUAL) (วิฑูรย ์สิมะโชคดี, 2544) การบริการท่ีมีคุณภาพ มกัมี

องค์ประกอบหลกัอนัได้แก่  ผูใ้ห้บริการ คือ หัวใจส าคญัของการบริการ เพราะเป็นผูส้ร้างความแตกต่างและเป็นผูส้ร้าง
ความส าเร็จใหก้บักิจกรรม  
     ก าหนดโมเดลคุณภาพการให้บริการ ซ่ึงเน้นความต้องการท่ีส าคัญโดยการส่งมอบคุณภาพการให้บริการท่ีคาดหวงั 
ประกอบดว้ย 5 มิติหลกั 1. ความเป็นรูปธรรมของบริการ 2. ความเช่ือถือไวว้างใจได ้3. การตอบสนองต่อลูกคา้ 4. การใหค้วาม
เช่ือมัน่ต่อลูกคา้ 5. การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (Zeithaml, Parasuraman and Berry, 1990; Lovelock, 1996) 

2.4 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 7P’s) เคร่ืองมือทางการตลาดหรือตวัแปรท่ีใชใ้นการควบคุม ซ่ึงน าไป
ประยุกต์ใช้กับธุรกิจ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ส่วนประสมทาง
การตลาดแบ่งออกได ้7 กลุ่ม ดงัท่ีรู้จกักนัในช่ือเรียก 7Ps ประกอบดว้ย 7 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นสภาพแวดลอ้มการบริการ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (Philip Kotler, 1997) 

2.5 แนวคิดและทฤษฏีความพึงพอใจ ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีเกิดข้ึนในคร้ังแรกเกิดจากการท่ีลูกคา้ซ้ือสินคา้และใชบ้ริการ

แลว้เกิดความประทบัใจ ประกอบกบัมีแนวโนม้ทางบวกท่ีจะกลบัมาซ้ือสินคา้หรือบริการซ ้ าอีกคร้ัง โดยเกิดจากคุณค่าท่ีลูกคา้
ไดรั้บ ซ่ึงเป็นผลรวมของผลประโยชน์ท่ีลูกคา้คาดหวงัจากสินคา้หรือบริการท่ีจะไดรั้บเม่ือเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมดท่ีลูกคา้จ่าย 
ซ่ึงเป็นผลทั้งหมดของการท่ีลูกคา้เลือกซ้ือและใชบ้ริการ ตลอดจนการเลิกใชสิ้นคา้หรือบริการ (Kotler, 2000)  

2.6 แนวคิดและทฤษฎีการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน  การจดัหาสินคา้และบริการให้กบัลูกคา้โดยท่ีมีตน้ทุนท่ีต ่ากว่า
คู่แข่ง มีแหล่งท าเลท่ีเหมาะสมกวา่ หรือ สร้างความแตกต่างดา้นคุณภาพสินคา้และการใหบ้ริการป้องกนัการลอกเลียนแบบได้
ง่าย ท่ีท าให้เหนือกว่าคู่แข่ง เพื่อความอยูร่อดและเอาชนะการแข่งขนั องคก์รจ าเป็นตอ้งสร้างขอ้ไดเ้ปรียบท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขนั 
โดยการท าส่ิงท่ีมีคุณค่าส าหรับลูกคา้เพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้(Porter, 1980)  
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2.7 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

     กิตติพงษ ์บุญญานุภาพ (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของผูป้ระกอบการจ าหน่ายสุนขั ในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ สภาพการแข่งขนัของธุรกิจ การจ าหน่ายสุนขั และศึกษาพฤติกรรมความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 
กลยทุธ์ท่ีผูป้ระกอบการไดเ้ลือกใช ้คือ กลยทุธ์การสร้างความแตกต่าง โดยผูป้ระกอบการไดเ้ลือกใชก้ารเพิ่มคุณภาพของสุนขั
ใหมี้ลกัษณะโดดเด่นกวา่ผูป้ระกอบการรายอ่ืน และกลยทุธ์การมุ่งเนน้ท่ีจุดสนใจไปท่ีตลาดควบคู่ไปกบัการมุ่งเนน้ความสนใจ
ไปท่ีผลิตภณัฑ ์ 
     เจตน์ ทางอนนัต ์(2555) ไดศึ้กษาเร่ือง การวางแผนกลยทุธ์ เพื่อเพิ่มยอดขายตวัแทนจ าหน่ายฯ กรณีศึกษา บริษทั กอล ช๊อป
โป จ ากดั การวางแผนกลยทุธ์ เพื่อเพิ่มยอดขายและเพิ่มความสามารถในดา้นการแข่งขนัวตัถุประสงคใ์นการศึกษาหาสาเหตุท่ี
ส่งผลท าให้ยอดขายผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตลดลง และหากลยุทธ์ท่ีใชใ้นการท าธุรกิจเพื่อเพิ่มยอดขายให้กบับริษทัได ้เม่ือผู ้
ศึกษาไดท้ าการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นต่างๆท่ีส่งผลกระทบต่อยอดขายและการด าเนินธุรกิจโดยการใชเ้คร่ืองมือต่างๆ ตามแนวคิด
ของกระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์ เพื่อใหท้ราบถึงปัญหา พร้อมทั้งแนวทางในการแกไ้ขปัญหาใหก้บัองคก์ร 
     ชฎากานต ์เฟ่ืองแกว้ (2560) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพในการใหบ้ริการ
ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการคาเฟ่สุนัขในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” มีจุดประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัคุณภาพในการให้บริการท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการคาเฟ่สุนัขในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล   

3. วธีิการศึกษา 
     ผูท้  าการศึกษา ไดท้ าการเก็บขอ้มูล ทั้งแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ของ
ธุรกิจ เพื่อการศึกษาเร่ืองกลยทุธ์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั นกสวยงามของบินสมดัฟาร์ม โดยมุ่งเนน้ท่ีจะหาแนวทาง
ในการพฒันาและการแกไ้ขปัญหาเพื่อเพิ่มศกัยภาพทางการแข่งขนัและมียอดขายเพิ่มข้ึน 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

     ผูท้  าการศึกษาก าหนดประชากรกลุ่มลูกคา้ของกิจการในปัจจุบนั คือ กลุ่มลูกคา้เดิมท่ีมีการซ้ือกบับินสมดัฟาร์มอยู่แลว้ 
จ านวน 110 คน ก าหนดกลุม่ตวัอยา่งของประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม ดงัน้ี เจา้ของกิจการบินสมดัฟาร์ม จ านวน 1 ท่าน 
โดยเป็นการสัมภาษณ์ และ กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นลูกคา้เดิมท่ีมีการซ้ือสินคา้และบริการกบับินสมดัฟาร์ม จ านวน 86 คน โดยจะ
ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

      1. ใชก้ารสัมภาษณ์ เจา้ของกิจการบินสมดัฟาร์ม จ านวน 1 ท่าน แบบเจาะลึกแบบก่ึงมีโครงสร้าง ใชแ้นวค าถามปลายเปิด  
ในการขยายความเพิ่มเติมในเร่ืองคุณภาพในการใหบ้ริการ 
      2. ใช้แบบสอบถามปลายปิดเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในเลือกซ้ือนกแกว้ท่ีบินสมดัฟาร์ม ของกลุ่มลูกคา้เดิมท่ีซ้ือกบับินสมดัฟาร์ม
อยูแ่ลว้ จ านวน 86 คน  
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

     1. การวิเคราะห์โดยใชรู้ปแบบเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยน าขอ้มูลจากการสัมภาษณ์มาสรุปโดยอาศยัแนวคิด
ละทฤษฎีเร่ืองคุณภาพในการใหบ้ริการมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ เพื่อท าความเขา้ใจในพื้นฐานของปัญหาและหาแนวทางใน
การแกไ้ขปัญหา 
     2. น าข้อมูลจากแบบสอบถามทางด้านปัจจัยส่วนบุคคล ด้วยสถิติค่าร้อยละ (Percentage) และการแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในเลือกซ้ือนกแกว้ท่ีบินสมดัฟาร์มดว้ยสถิติ
ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน (Standard Deviation) 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
     ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ เจา้ของกิจการบินสมดัฟาร์ม ในเร่ืองคุณภาพในการให้บริการ (SERVQUAL) ตามหัวขอ้ 
ดงัน้ี ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibility) บินสมดัฟาร์มใส่ใจดูแลสุขอนามยัโดยรอบบริเวรโรงเรือนเป็นอยา่งดี และ
แบ่งสัดส่วนของฟาร์มเพื่อรองรับการบริการลูกคา้อยา่งเป็นระบบ พร้อมทั้งความพร้อมของพนกังานในการใหบ้ริการกบัลูกคา้
ทั้งก่อนรับไปเล้ียง และหลงัการขาย โดยมี Facebook , Line Official รองรับการใหบ้ริการตอบค าถามขอ้มูลต่างๆของฟาร์ม ไว้
อีกดว้ย ความเช่ือถือไวว้างใจ (Reliability) ทางฟาร์มรับประกนัหลงัการขายทุกตวั และพร้อมดูแลหลงัจากรับซ้ือไปเล้ียงแลว้
เสมอ ดงันั้นลูกคา้ท่ีมารับบริการกบัทางฟาร์มจึงไม่เคยมีปัญหาในการขอคืนสินคา้  การตอบสนองลูกคา้ (Responsiveness) 
พนกังานพร้อมให้ค าตอบและให้ความช่วยเหลือกบัลูกคา้ในกรณีท่ีเกิดปัญหา โดยสามารถโทรมาปรึกษาพูดคุย ขอค าแนะน า 
รวมถึง ทางฟาร์มจดัหา ให้ขอ้มูล และแนะน า เก่ียวกบัสถาพยาบาลสัตวใ์กลลู้กคา้ เพื่อตอบสนองลูกคา้ไดเ้ป็นอย่างดี การให้
ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance) พนกังานไดรั้บการอบรมให้มีความรู้พื้นฐานในการให้ค าปรึกษา แนะน า พร้อมทั้งการส่ง
มอบสัตวเ์ล้ียงท่ีมีสุขภาพท่ีดี เพื่อสร้างความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ทุกดา้นในการเขา้รับการบริการท่ีฟาร์ม การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ 
(Empathy) ทางฟาร์มรับรู้ถึงความกงัวลใจจากผูเ้ล้ียงมือใหม่ในการน ากลบัไปเล้ียงดู พนกังานจึงตอ้งทราบถึงความตอ้งการของ
ลูกคา้ก่อนเป็นอนัดบัแรก เพื่อท่ีจะไดใ้ห้ซ่ึงขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบันกชนิดต่างๆท่ีลูกคา้ตอ้งการได ้พร้อมทั้งจดัหานกท่ี
ถูกตอ้งและใกลเ้คียงต่อความตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด และยงัคอยตอบค าถามหลงัจากลูกคา้น ากลบัไปเล้ียงเองแลว้ ทุก
ขอ้ท่ีกล่าวมาทั้งหมดนั้นเพื่อท าใหลู้กคา้ไดรั้บความพึงพอใจต่อสินคา้และบริการมากกวา่คู่แข่งรายอ่ืน  

      ผลการศึกษาจากแบบสอบถาม ปัจจยัขอ้มูลส่วนบุคคล ผูท่ี้เป็นลูกคา้ของบินสมดัฟาร์ม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีมาย ุ26-30 
ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ีย 15,000 – 30,000 บาทต่อเดือน ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 
ชนิดของนกท่ีเล้ียง อิเล็คตสั จ านวนนกท่ีเล้ียงอยู่ท่ี 1 – 3 ตวั และ เหตุผลท่ีตดัสินใจในการเลือกซ้ือ เพื่อเป็นสัตวเ์ล้ียง และผล
จากการศึกษาค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือนกแกว้ท่ีบินสมดัฟาร์ม ไดต้ามตาราง ดงัน้ี  
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความพึงพอใจในการตดัสินใจเลือกซ้ือนกสวยงามท่ีบินส
มดัฟาร์ม 

ปัจจัย 
ระดบัความพึงพอใจ 

 S.D. แปลผล 

ด้านผลติภัณฑ์ (Product) 

รูปร่างลกัษณะของนกสวยงามท่ีบินสมดัฟาร์ม 4.35 0.53 มากท่ีสุด 

คุณภาพของนกสวยงามท่ีบินสมดัฟาร์ม 4.41 0.58 มากท่ีสุด 

สุขภาพของนกสวยงามท่ีบินสมดัฟาร์ม 4.42 0.54 มากท่ีสุด 

ด้านราคา (Price) 

ราคาของนกสวยงามไดม้าตรฐานเหมาะสมกบัลกัษณะของสายพนัธ์ุ 4.07 0.63 มาก 

ราคาเม่ือเทียบเท่ากบัผูใ้หบ้ริการรายอ่ืน 3.99 0.68 มาก 

ราคามีผลต่อการเลือกซ้ือ 4.27 0.73 มากท่ีสุด 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 

จดจ าช่ือเพจเฟสบุ๊คไดง่้ายน่าเช่ือถือ 4.3 0.55 มากท่ีสุด 

ท าเลท่ีตั้งของฟาร์ม สะดวกต่อการเดินทาง 3.95 0.75 มาก 

ท าเลท่ีตั้งอยูใ่กลแ้หล่งชุมชนหรือท่ีพกั 3.87 0.68 มาก 

สถานท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ ไวค้อยบริการลูกคา้ 4.08 0.67 มาก 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

ส่วนลด / ของแถม 3.95 0.73 มาก 

การคน้หาจาก Search Engine 4.22 0.73 มากท่ีสุด 

การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ 4.02 0.79 มาก 

ด้านบุคลากร (People) 

การบริการของพนกังานขาย 4.39 0.64 มากท่ีสุด 

ความรู้ความเช่ียวชาญในการให้ขอ้มูล 4.43 0.62 มากท่ีสุด 
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การมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีของพนกังาน 4.5 0.61 มากท่ีสุด 

พนกังานแต่งกายสะอาดเรียบร้อย 4.36 0.65 มากท่ีสุด 

ด้านการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 

ช่ือเสียงของฟาร์มมีความน่าเช่ือถือ 4.4 0.69 มากท่ีสุด 

การรับประกนัความพอใจ 4.35 0.73 มากท่ีสุด 

การรับประกนัหลงัการขาย 4.41 0.62 มากท่ีสุด 

ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) 

มีขั้นตอนการใหบ้ริการอยา่งเป็นระบบ 4.29 0.65 มากท่ีสุด 

มีมาตรฐานในการใหบ้ริการ 4.35 0.59 มากท่ีสุด 

สามารถติดต่อไดทุ้กคร้ังท่ีมีปัญหา 4.37 0.61 มากท่ีสุด 

การบริการหลงัการขาย 4.47 0.59 มากท่ีสุด 

      ท าการวิเคราะห์ SWOT Analysis โดยใชข้อ้มูลท่ีรวบรวม พบวา่ ลูกคา้ใหค้วามส าคญักบั คุณภาพของนกสวยงามท่ีบินสมดั
ฟาร์ม , ราคามีผลต่อการเลือกซ้ือ , จดจ าช่ือเพจเฟสบุ๊คไดง่้ายน่าเช่ือถือ , การคน้หาจาก Search Engine , การมีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดี
ของพนกังาน , การรับประกนัหลงัการขาย , การบริการหลงัการขาย ซ่ึงสาเหตุของปัญหาน่าจะมาจากช่ือเสียงท่ีมีผลต่อลูกคา้
ใหม่ และการเขา้ถึงขอ้มูลของลูกคา้ใหม่ โดยจะเห็นไดว้า่ รายไดห้ลกัในแต่ละปีมาจากลูกคา้กลุ่มเดิม หรือการบอกต่อจากลูกคา้
เดิมไปสู่ลูกคา้ใหม่ ซ่ึงแทบจะไม่มีการเขา้มาเองของกลุ่มลูกคา้ใหม่ ประกอบกบัการคน้หาขอ้มูลในช่องทางต่างๆ เช่น การ
คน้หาจาก Search Engine ใน google พบว่ามีจ านวนคู่แข่งท่ีลกัษณะการให้บริการเช่นเดียวกนัอยู่เป็นจ านวนมาก และไดรั้บ
ความนิยมในการเข้าถึงข้อมูลท่ีมากกว่า เม่ือทราบถึงปัญหาแล้วน าข้อมูลแต่ละข้อทั้ งจุดแข็ง (S-Strengths) จุดอ่อน (W-
Weaknesses) โอกาส (O-Opportunities) และอุปสรรค (T-Threats) ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์มาท าการสร้างทางเลือกในการก าหนด
กลยทุธ์ดว้ยวิธีการท า TOW Matrix (ตามตารางท่ี 2) และจากแนวทางทั้งหมด 4 แนวทาง ผูศึ้กษาไดมี้วิธิการประเมินทางเลือก
ทั้งหมด 3 ดา้น คือ ความเป็นไปได ้คุณภาพของทางเลือก และความคุม้ค่า โดยเป็นการก าหนดใหมี้คะแนนการประเมิน ดงัน้ี 5 
= ดี ม า ก ท่ี สุ ด  ,  4 = ดี ม า ก  , 3 = พ อ ใ ช้  , 2 = น้ อ ย  , 1 = น้ อ ย ท่ี สุ ด  ก ล ยุ ท ธ์ ท่ี มี ผ ล ร ว ม ม า ก ท่ี สุ ด  คื อ  

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) มีผลรวมอยู่ท่ี 13 คะแนนโดยใชก้ารท าส่ือออนไลน์ ผ่าน Facebook , Google Ads, Pantipmarket และ

ออฟไลน์ ออกบูธตามงานมหกรรมสัตวเ์ล้ียงต่างๆ , งานประกวดนก  เพื่อให้เป็นท่ีรู้จกัอย่างแพร่หลาย และ กลยุทธ์เชิงรับ 

(WT) มีผลรวมอยู่ท่ี 11 คะแนน โดยการสร้างการรับรู้ให้กบัลูกคา้ในเร่ืองของราคาท่ีคุม้ค่ากบัคุณภาพท่ีไดรั้บโดยการส่งเขา้

ประกวด และไดรั้บรางวลัการแข่งขนัของนกท่ีเพิ่มมากข้ึน ประกอบกบัการเนน้ไปยงักลุ่มลูกคา้ท่ีมีลกัษณะเป็นพ่อคา้คนกลาง 
ส่งผลใหเ้ป็นท่ีรู้จกัและมีกลุ่มพอ่คา้คนกลางเขา้มาเป็นลูกคา้ใหม่เพิ่มมากข้ึน 
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ตารางที่ 2 ตารางวิเคราะห์ทางเลือก TOWS Matrix 

                   
             

                          ปัจจัยภายนอก 

 

 

ปัจจัยภายใน 

S Strengths (จุดแข็ง) 

S1 คุณภาพดา้นสุขภาพของนกท่ีได้รับการ
ยอมรับ 
S2 การใหบ้ริการท่ีดีกบัลูกคา้ 
S3 การรับประกนัหลงัการขาย 
S4 การให้ค าปรึกษาหลงัการขาย 
S6 พ้ืนท่ีฟาร์มมีขนาดกว้างขวางสามารถ
รองรับลูกคา้ท่ีมาเขา้รับบริการและน านกมา
ปล่อยบินอิสระได ้

W Weaknesses (จุดอ่อน) 

W1 นกมีราคาสูงเม่ือเทียบกบัคู่แข่งขนั 
W2 ช่ือเสียงยงัไม่ค่อยเป็นท่ีรู้จกั 
W3 การค้นหาจาก Search Engine ยงัไม่
เป็นท่ีรู้จักไม่แสดงข้อมูลในหน้าหลัก
ของGoogle ได ้
W4 ไม่สามารถดูแลการออกไข่ของนก
ไดใ้นจ านวนท่ีตอ้งการเสมอไป 

O Opportunities (โอกาส) 

O1 มีกลุ่มคนให้ความสนใจในการเล้ียง
นกมากข้ึน 
O2 การ เ ติบโตของก ลุ่ม ลูกค้า มีการ
ขยายตวัในภูมิภาคอาเซียน 

กลยทุธ์เชิงรุก (SO) 
S1,O2 ท าการขยายตลาดสู่กลุ่มลูกคา้ต่างชาติ
ในอาเซียน โดยเนน้คุณภาพดา้นสุขภาพของ
นกในการส่งออกใหมี้มาตารฐานรับรอง 
S6,O1 ท าการพัฒนาพ้ืนท่ี ส าหรับรองรับ
ลูกคา้มาท ากิจกรรมของคนเล้ียงนก และมี
การให้บริการแบบครบวงจร เช่น สินคา้ท่ี
ระลึกของบินสมดัฟาร์ม 

กลยทุธ์เชิงแกไ้ข (WO) 
W2,W3,O1 เพ่ิมฐานลูกคา้โดยใชก้ารส่ือ
ออนไลน์ ออฟไลน์ เพื่อให้เป็นท่ีรู้จัก
อยา่งแพร่หลาย 
W2,W3,O2 ใช ้E-Commerce เป็น
ช่องทางจดัจ าหน่ายสินคา้เพ่ิมเติม 

T Threats (อุปสรรค) 

T1 สภาพอากาศท่ีไม่แน่นอน ประกอบ
กับฤดูกาลท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่อย่าง
ต่อเน่ือง มีผลต่อการวางไข่ของนกในบาง
ประเภท 
T2 การระบาดของโรคไขห้วดันกในแต่
ละปี  
T3 ราคาคู่แข่งมีราคาถูกกวา่ 

กลยทุธ์เชิงป้องกนั (ST) 
S2,S3,S4,T1,T2 พฒันาบุคลากรให้มีทกัษะ
ท่ี ดี  ประกอบกับองค์ความ รู้ ท่ีสามารถ
ส่งเสริมการให้บริการทั้งก่อนขายและหลงั
การขาย โดยการให้ค าปรึกษาเก่ียวกับโรค
และสามารถติดต่อสถาพยาบาลให้เขา้รักษา
ไดท้นัเวลา  

กลยทุธ์เชิงรับ (WT) 
W1,W2,T3 สร้างการรับรู้ให้กบัลูกคา้ใน
เร่ืองของราคาท่ีคุม้ค่ากบัคุณภาพท่ีไดรั้บ
โดยการรับประกนัดว้ยรางวลัการแข่งขนั
เก่ียวกบัความสวยงาม คุณภาพ และเสียง
ร้องของนก เน้นไปยังกลุ่มลูกค้า ท่ี มี
ลกัษณะเป็นพอ่คา้คนกลาง 

5. สรุปผลการศึกษา 
สรุปผลข้อมูลเชิงคุณภาพจากการเกบ็ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
     ผลการศึกษา การสัมภาษณ์เจ้าของกิจการบินสมดัฟาร์ม ให้ความเห็นเก่ียวกบัคุณภาพในการให้บริการสรุปได้ว่า การ
ใหบ้ริการแก่ลูกคา้ของบินสมดัฟาร์ม ใหค้วามส าคญัในดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ และดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ พร้อมทั้งสามารถท าให้ลูกคา้กลบัมาซ้ือซ ้ าไดใ้นอนาคต ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ (ชฎา
กานต ์เฟ่ืองแกว้, 2560) ไดศึ้กษา เร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพในการให้บริการท่ีมีอิทธิพลต่อ ความพึง
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พอใจของผูใ้ชบ้ริการคาเฟ่สุนัขในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” พบว่าปัจจยัคุณภาพในการให้บริการท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ไดแ้ก่ ดา้นการเอาใจใส่ต่อลูกคา้ และ ดา้นการตอบสนองลูกคา้ ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ และดา้น
ความน่าเช่ือถือ 

สรุปผลข้อมูลเชิงปริมาณ จากการเกบ็ข้อมูลจ านวน 86 ชุด 

     ผลการศึกษา ลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคล พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 26 – 30 ปี มี
สถานะภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  มีรายไดเ้ฉล่ีย 15,000 – 30,000 บาท มีอาชีพพนกังานเอกชน ชนิดของนกท่ีเล้ียง
ส่วนใหญ่เป็นซันคอร์นวั จ านวนนกท่ีเล้ียงอยู่ท่ีประมาณ 1 – 3 ตวั เหตุผลท่ีตดัสินใจในการเล้ียงนกส่วนใหญ่ “เล้ียงเป็นสัตว์
เล้ียง”  
     ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือนกแกว้ท่ีบินสมดัฟาร์ม พบวา่ ดา้นบุคลากร เป็นปัจจยั
ท่ีมีความส าคญัในล าดบัแรก รองลงมาเป็นดา้นกระบวนการใหบ้ริการ   ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นการสร้างและการน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ  โดยผูท้  าการศึกษาไดก้ าหนดกลยทุธ์เชิงแกไ้ข ในการเพิ่มฐานลูกคา้ผ่านช่องทางส่ือออนไลน์และออฟไลน์ และ 
กลยุทธ์เชิงรับ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กบัลูกคา้ในเร่ืองของราคาท่ีคุม้ค่ากบัคุณภาพท่ีไดรั้บ ซ่ึงมีความแตกต่าง จากผลการศึกษา
ของ (กิตติพงษ ์บุญญานุภาพ, 2557) เร่ืองการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของผูป้ระกอบการจ าหน่ายสุนขั ในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ใหค้วามส าคญัอยูท่ี่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นการจดัสถานท่ี โดยกล
ยทุธ์ท่ีไดเ้ลือกใช ้คือ กลยทุธ์การสร้างความแตกต่าง การเพิ่มคุณภาพของสุนขัให้มีลกัษณะโดดเด่นกว่าผูป้ระกอบการรายอ่ืน 
และกลยทุธ์การมุ่งเนน้ท่ีจุดสนใจไปท่ีตลาดควบคู่ไปกบัการมุ่งเนน้ความสนใจไปท่ีผลิตภณัฑ ์และ ปัจจยัท่ีท าให้ยอดขายของ
บินสมดัฟาร์ลดลง คือ ไม่มีการเพิ่มของกลุ่มลูกคา้ใหม่และลูกคา้เดิมลดน้อยลงในการซ้ือซ ้ า โดยพบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่ให้
ความส าคญัของการส่ือสารผ่านทางช่องทางออนไลน์ เช่น การคน้หาจาก Search Engine เป็นตน้ ประกอบกบั การมีมนุษย์
สัมพนัธ์ท่ีดีของพนกังาน การรับประกนัหลงัการขาย การบริการหลงัการขาย จะตอ้งด าเนินการควบคู่อยา่งต่อเน่ืองไปกบัการ
ประชาสัมพนัธ์ในช่องทางต่างๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (เจตน์ ทางอนนัต,์ 2555) เร่ืองการวางแผนกลยทุธ์เพื่อเพิ่มยอดขายส าหรับ
ตวัแทนจ าหน่าย กอล ช๊อปโป จ ากดั กรณีศึกษา บริษทั กอล ช๊อปโป จ ากดั การวางแผนกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มยอดขายและเพิ่ม
ความสามารถในดา้นการแข่งขนั ไดส้รุปวา่  ปัจจยัทางดา้นประชาสัมพนัธ์ มีอิทธิพลต่อการสร้างยอดขายทางอินเทอร์เน็ตของ
บริษทั กอล ช อปโป จ ากดั ซ่ึงเป็นดา้นเดียวท่ีไม่มีประสิทธิภาพในการท างานของบริษทั 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 

     1. เพิ่มฐานลูกคา้ใหม่และดึงดูดลูกคา้เดิม โดยการใชช่้องทางส่ือออนไลน์ อยา่ง Facebook ในการโปรโมทให้ลูกคา้รับรู้ถึง
ตราสินคา้และคุณภาพ พร้อมทั้งใหลู้กคา้สามารถเขา้มาติดต่อสอบถามไดโ้ดยตรงมากยิง่ข้ึน , การจดัท า Google Ads ยงิโฆษณา
ผ่านเวบ็ไซต ์E-Commerce และ Facebook ให้อยูใ่นหนา้แรกของการคน้หาดว้ยค าคน้หาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายนก เช่น “ซ้ือ
นกสวยงาม” “ฟาร์มขายนก” 
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     2. เพิ่มฐานลูกคา้กลุ่มใหม่ เช่น พ่อคา้คนกลางหรือผูส้นใจเล้ียงนกมือใหม่ โดยใชช่้องทางออฟไลน์ในการออกบูธตามงาน
มหกรรมสัตวเ์ล้ียงต่างๆ  เพื่อให้เป็นท่ีรู้จกัอย่างแพร่หลายมากยิ่งข้ึนพร้อมทั้งสร้างจุดเด่นของฟาร์มเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขนัในอนาคต 
     3. ธุรกิจการขายนกบนอินเตอร์เน็ตมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง โดยดูจากผูป้ระกอบรายยอ่ย เพิ่มข้ึนจ านวนมาก ดงันั้นจึงตอ้ง
สร้างการรับรู้ใหก้บัลูกคา้ทั้งกลุ่มเดิมและลูกคา้ใหม่ถึงเร่ืองของราคาท่ีคุม้ค่ากบัคุณภาพของสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บ  
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 

     การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) น่าจะเป็นทฤษฏีท่ีส าคญั ท่ีสามารถท าใหก้ารศึกษาในคร้ังต่อไปได้
เรียนรู้แนวทางในการเลือกซ้ือของลูกคา้ รวมถึงปัจจยัท่ีมีบทบาทต่อการเลือกซ้ือ และสามารถท าให้ผลการศึกษาวิเคราะห์
สาเหตุของปัญหา พร้อมทั้งแนวทางในการแกไ้ขปัญหาเชิงกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน 
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ความสัมพนัธ์ของปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานและภาวะเหน่ือยหน่ายในการท างาน 
: กรณศึีกษาองค์กรรัฐวสิาหกจิแห่งหน่ึง 

The Relationship of Work Environment Factors  and  Job Burnout 
: A Case Study of  State Enterprise Organization 

เกวลี ศกัดิกลุ และ พิทวสั เอ้ือสงัคมเศรษฐ์ 
Kewalee Sakdikul and Pittawat Ueasangkomsate 

บทคดัย่อ 
การ ศึกษาค ร้ั ง น้ี มี ว ัต ถุประสงค์ เพื่ อ ศึกษาความสัมพันธ์ ของ ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท า ง านและภาวะ 
เหน่ือยหน่ายในการท างาน กรณีศึกษาพนกังานรัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึง โดยกลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยัเป็นพนกังานระดบัปฏิบติัการ
รัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึง จ านวน 223 คน มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคอยู่
ระหวา่ง 0.82 - 0.91  ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสมัประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์เพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่าพนักงานในรัฐวิสาหกิจมีปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง 
ขณะท่ีภาวะเหน่ือยหน่ายในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั นอกจากน้ีการศึกษายงัช้ีใหเ้ห็นวา่ปัจจยัสภาพแวดลอ้มใน
การท างานมีความสมัพนัธ์เชิงลบกบัภาวะเหน่ือยหน่ายในการท างานอยา่งมีนยัส าคญัเชิงสถิติท่ีระดบั 0.01 (r = - 0.361**)  

ค าส าคัญ :  ภาวะเหน่ือยหน่ายในการท างาน, รัฐวิสาหกิจ, สภาพแวดล้อมในการท างาน 

Abstract 
This study aims to examine the relationship between factor of work environment and job burnout in the case study of a state 
enterprise employee. For the sample in this research was 223 employees in operation level. The research was collected data by 
using questionnaires with the cronbach’ s alpha coefficient between 0.82 -  0.91.  To analyze data, the statistics including 
percentage, mean, standard deviation and Pearson’s correlation coefficient were applied in this research. The study reveals that 
employees in the state enterprise have the level of work environment in a medium level while the job burnout level is also at a 
medium level. In addition, the study also indicates that there is a negative relationship between factor of work environment and 
job burnout with statistical significance at 0.01 (r = - 0.361**). 

Keywords: Job burnout, State enterprises, Work environment  
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1. บทน า 
     ปัจจุบนัการแข่งขนัระหวา่งองคก์รต่าง ๆ ทวีความรุนแรงข้ึนเร่ือย ๆ เพื่อใหอ้งคก์ารของตนเป็นองคก์รท่ีมัน่คงและย ัง่ยนื จึง
ท าให้องคก์รตอ้งปรับตวัและเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงองคก์รอาจจะสร้างปัจจยัท่ีท าให้เกิดแรงกดดนัหลาย ๆ อยา่งใหก้บั
พนกังาน ไม่วา่จะเป็นการประชุมท่ีตึงเครียด การกระตุน้งานซ ้ า ๆ การโดนต าหนิจากหวัหนา้งานหรือเพื่อนร่วมงานถึงแมว้า่จะ
ปฏิบติังานนั้น ๆ อย่างเต็มศกัยภาพแลว้ การไดรั้บมอบหมายงานท่ีลน้มือในเวลาเร่งด่วนหรือในกรอบเวลาท่ีจ ากดั การแบก
รับภาระงานท่ีมากไป ซ่ึงส่งผลกระทบกบัเวลาส่วนตวัหรือเวลาพกัผ่อน และปัจจยัอ่ืน ๆ อีกมากมาย ซ่ึงอาจท าให้พนักงาน
เผชิญกบัภาวะความความเครียดสูงจนน าไปสู่ภาวะเหน่ือยหน่ายในการท างาน (Job Burnout) (เฌอพชัญ ์ใจสอาด, 2559) โดย
ภาวะเหน่ือยหน่ายในการท างานสามารถเกิดข้ึนได้กับบุคคลในทุกสาขาอาชีพไม่เฉพาะเพียงแต่สายอาชีพท่ีเน้นการ
ติดต่อส่ือสารและมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนเท่านั้น (Schaufeli et al., 2002) ภาวะเหน่ือยหน่ายในการท างานยงัมีผลกระทบต่อ
บุคคลทั้งทางดา้นร่างกาย เช่น อาการปวดหวั โรคกะเพาะหรือความดนัเลือดสูง (Schaufeli & Enzmann, 1998 อา้งใน ผดารัช สี
ดา, 2555) และทางดา้นจิตใจ เช่น อาการวิตกกงัวล อาการซึมเศร้า หรือการรับรู้คุณค่าในตนเอง (Maslach et al., 2001) นอกจาก
ผลกระทบในระดบับุคคลแลว้ ความเหน่ือยหน่ายในการท างานยงัส่งผลกระทบต่อองคก์รไดเ้ช่นเดียวกนั โดยพนกังานท่ีมีภาวะ
เหน่ือยหน่ายในการท างานมีแนวโนม้ท่ีเกิดความไม่พึงพอใจในการท างาน มีความผกูพนัธ์กบัองคก์รในระดบัต ่า มีแนวโนม้ท่ี
จะขาดงาน มีความตั้งใจท่ีจะลาออก และทา้ยท่ีสุดตดัสินใจลาออกจากองคก์ร (Maslach & Leiter, 2008) โดยสาเหตุของการเกิด
ภาวะเหน่ือยหน่ายในการท างานแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ เกิดจากตวัเองไม่เก่ียวขอ้งกบังาน และเกิดจากสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน (Maslach & Jackson, 1982) 
     จากการวิจยัท่ีผา่นมายงัพบวา่ปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการท างานมีความสมัพนัธ์กบัภาวะเหน่ือยหน่ายในการท างาน (Savicki 
& Cooley, 1987; Allison M. Herlickson, 2009) โดยพบวา่หากพนกังานมีความมุ่นมัน่อยา่งแรงกลา้ในการท างานของเขา ไดรั้บ
การสนบัสนุนความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน และการมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัหัวหน้างาน จะท าให้พนกังานมีระดบัภาวะ
เหน่ือยหน่ายในการท างานท่ีลดลง แต่หากพนักงานอยู่ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีจ ากดัเสรีภาพ ขาดความยืดหยุ่นในงาน งานมี
ความคลุมเครือ รวมถึงไม่ค่อยมีการสนบัสนุนแนวคิดและความคิดสร้างสรรคใ์หม่ ๆ ใหก้บัพนกังาน อาจท าใหพ้นกังานมีภาวะ
เหน่ือยหน่ายในการท างานอยู่ในระดบัสูง (Savicki & Cooley, 1987) นอกจากน้ีถา้สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีไม่ดี ยงัจะ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพในงาน ปริมาณงาน และอาจท าให้ประสิทธิภาพในการท างานและความพึงพอใจของพนกังานลดลง 
ซ่ึงจะส่งผลต่อความเป็นอยู่ท่ีดีขององค์กร (Sarode & Shirsath, 2014) ดังนั้ นผู ้บริหารองค์กรจึงควรให้ความส าคัญกับ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน หากสภาพแวดลอ้มในการท างานไม่เหมาะสม พนกังานไม่พึงพอใจจะเป็นส่ิงบัน่ทอนทั้งทางดา้น
ร่างกายและจิตใจ ก่อเกิดเป็นภาวะเหน่ือยหน่ายในการท างาน จนน าไปสู่การลาออกของพนกังาน (อมัพร, 2539 อา้งใน ธนากร, 
2559) 
     ดงันั้นจากท่ีไดร้ะบุขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการท างานและภาวะ
เหน่ือยหน่ายในการท างาน: กรณีศึกษาองค์กรรัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมหรือปรับเปล่ียน
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ก่อให้เกิดความสมดุลในการท างานกบัพนักงาน อนัจะท าให้ช่วยลดภาวะเหน่ือยหน่ายในการ
ท างานของพนกังาน และส่งผลใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จ  
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
     งานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจดว้ยการศึกษาบนพื้นฐานของแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัสภาพแวดล้อมในการท างาน 

     การท างานในแต่ละหน่วยงานนั้นถา้ให้มีประโยชน์สูงสุด ตอ้งมีสภาพแวดลอ้มในการท างานเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญั 
เพราะสภาพแวดลอ้มเป็นส่ิงท่ีแสดงความรู้สึกนึกคิดของคนท่ีมีผลต่องาน ต่อเพื่อนร่วมงาน และผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงถา้ทุกคนในท่ี
ท างานมีความรู้สึกท่ีดี เกิดความสามัคคีกัน ช่วยเหลือกัน จะส่งผลให้ประสิทธิภาพของการท างานเพิ่มดีข้ึน ดังนั้ น
สภาพแวดลอ้มในการท างานเป็นส่ิงส าคญั ส่งผลโดยตรงต่อความรู้สึกท่ีมีต่องานและการเกิดความเหน่ือยหน่ายในการท างาน 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีว่า ถา้สภาพแวดลอ้มในการท างานมีความเหมาะสม คนท่ีท างานก็จะท างานอย่างมีความสุข และมี
ประสิทธิภาพ (เยาวลกัษณ์ กุลพานิช, 2553 อา้งใน สสิพรรธณ์ นิลสงวนเดชะ, 2558) สภาพแวดลอ้มในการท างานจึงหมายถึง 
ส่ิงต่างๆ ท่ีอยูร่อบตวัผูป้ฏิบติังาน อยูใ่นหน่วยงาน และมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน (บุญเอ้ือ โจว, 2553)  

Moos  (1986 ) ไดใ้ห้ความหมายสภาพแวดลอ้มในการท างานว่า การรับรู้ของบุคคลท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มของบุคคลนั้นในการ
ท างาน โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติไดแ้ก่ 1. มิติดา้นสัมพนัธภาพใชว้ดัการมีส่วนร่วมและความผกูพนัของบุคคลต่องาน 2. มิติดา้น
ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน และ 3. มิติดา้นการคงไวแ้ละการเปล่ียนแปลง  

รัตกมัพล  พนัธุ์เพง็ (2547) สามารถสรุปประเภทของ สภาพแวดลอ้มในการท างาน ได ้2 ประเภท ไดแ้ก่  
1. สภาพแวดลอ้มทางกายภาพหรือวสัดุ เช่น แสงสวา่ง อุณหภูมิการถ่ายเทอากาศ เสียงรบกวน ช่วงเวลาในการท างาน เวลาหยดุ
พกั สภาพแวดล้อมภายนอกอ่ืนๆ เช่น ห้องน ้ า ห้องอาหาร  อาคารสถานท่ี 2. สภาพแวดล้อมทางจิตหรือทางสังคม เช่น 
พฤติกรรมของผูมี้อ  านาจความสัมพนัธ์  ร่วมกนัของพนกังาน  เสถียรภาพในอาชีพการงาน  ความพอใจความตอ้งการของชีวิต  
ส่ิงตอบแทน เพื่อเป็นก าลงัใจในการท างาน 
     ธัญสุดา วาทะยะจินดา (2545 อา้งใน บุญเอ้ือ โจว, 2553 ) ไดศึ้กษาถึงสภาพแวดลอ้มในการท างาน และแบ่งความหมาย
ออกเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 1. ลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบ หมายถึง สภาพการปฏิบติังานท่ีเป็นอยูป่ระจ า ครอบคลุมลกัษณะทัว่ไปของ
สถานท่ีปฏิบติังาน ไดแ้ก่ สวสัดิการและค่าตอบแทน ความอิสระในการท างาน และความสามารถ 2. สัมพนัธภาพในหน่วยงาน 
หมายถึง ผลของการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคลากรกบั ผูร่้วมงาน  และผูบ้งัคบับญัชา  3. การรับรู้ต่อระบบบริหาร หมายถึง 
ความรู้สึกท่ีมีต่อกระบวนการจดัการและการด าเนินงานภายในหน่วยงาน ความชดัเจนในขอบเขตหนา้ท่ีรับผดิชอบ ความมัน่คง 
ความยุติธรรม และการมอบหมายงาน 4. การรับรู้เก่ียวกบัความส าเร็จในงาน หมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนในตวับุคลากร โดย
เป็นการรับรู้ความสามารถของตนเองท่ีประสบผลส าเร็จ และสามารถปรากฏให้ผูอ่ื้นประจกัษไ์ด ้5. การรับรู้ต่อความสามารถ
เชิงวิชาชีพของตนเอง หมายถึง การรับรู้ความรู้สึกตนเองต่อความสามารถท่ีมีอยู่อย่างเพียงพอต่อการปฏิบติังานตามขอบเขต
วิชาชีพ โดยปฏิบติัไดอ้ยา่งมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับของผูร่้วมงาน 
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2.1 แนวคดิเกีย่วกบัภาวะเหน่ือยหน่ายในการท างาน 

     ภาวะเหน่ือยหน่าย ได้ถูกอธิบายคร้ังแรกเป็นในบทความทางวิทยาศาสตร์สองเร่ืองถูกตีพิมพ์ในปี 1974 โดย Herbert 
Freudenberger ( 1974)  ไ ด้ อ ธิ บ า ย ถึ ง ป ร ะ เ ภ ท ขอ ง ค ว า ม ทุ ก ข์  คื อ  ก า ร ห ม ด อ า ร ม ณ์  ก า ร ข า ด แ ร ง จู ง ใ จ ใ น  
การท างานของพนกังานจิตอาสารุ่นเยาวใ์นคลิกนิกแห่งหน่ึง (Anvari, Kalali & Gholipour, 2011) ดงันั้นเขาไดรั้บการพิจารณา
ว่าเป็นบิดาผูก่้อตั้ งแนวคิดน้ี (Linda V. & Torsten, 2017) ต่อมาแนวความคิดน้ีได้รับการพฒันาโดยนักจิตวิทยา Christina 
Maslach ซ่ึงเป็นบุคคลแรกท่ีเผยแพร่ ค าว่า “Burnout” ในปี 1976 อีกทั้งเป็นผูพ้ฒันาแบบสอบถามในการวดัภาวะความเหน่ือย
หน่ายท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลายมากท่ีสุด (Wilmar B. Schaufeli, 2017) 
     Maslach & Jackson (1981)ไดแ้บ่งกลุ่มอาการของความเหน่ือยหน่ายในการท างานไว ้3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) ความอ่อนลา้ทาง
อารมณ์ (Emotional Exhaustion) หมายถึง ความรู้สึกเหน่ือยทางอารมณ์โดยมีสาเหตุมาจากงานท่ีหนักและความขดัแยง้ในท่ี
ท างาน ความรู้สึกเหน่ือยหน่ายเป็นองคป์ระกอบพื้นฐานของความเครียดในบุคคลซ่ึงเป็นลกัษณะของความเหน่ือยหน่ายในการ
ท างาน 2) ความรู้สึกลดค่าความเป็นบุคคลในผูอ่ื้น (Depersonalization) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อเพื่อนร่วมงาน ลูกคา้ 
ในลกัษณะอาการไม่แยแสไม่ใส่ใจ แสดงความเพิกเฉยต่อผูอ่ื้น ซ่ึงบุคคลท่ีมีความรู้สึกแบบน้ีจะแสดงพฤติกรรมออกมาใน
ลกัษณะวิจารณ์เพื่อนร่วมงานหรือลูกคา้ในทางท่ีไม่ดี มีเวลางานท่ีเขม้งวด ไม่ยดืหยุน่ ตลอดจนไปถึงมีอาการเล่ียงงานมากข้ึน 3) 
การลดความส าเร็จในบุคคล (Reduces Personal Accomplishment) หมายถึง การลดลงของความรู้สึกแข่งขนัและการลดลงของ
ผลิตผลในการท างาน ซ่ึงส่งผลให้เกิดความรู้สึกหดหู่และการลดความสามารถในการรับมือกบัความกดดนัในงาน อีกทั้งจะมี
ความรุนแรงข้ึนจากการขาดการสนบัสนุนจากสงัคมและขาดโอกาสในการพฒันา  

Maslash  (1993) ภาวะเหน่ือยหน่ายเป็นอาการทางจิตวิทยา ท่ีเกิดข้ึนจากการตอบสนองต่อความเครียด ท่ีเกิดข้ึนระหว่าง
บุคคลในงานเป็นเวลานาน มิติส าคญัสามประการของการตอบสนองน้ีคือ ความอ่อนลา้อยา่งท่วมทน้, ความรู้สึกเยย้หยนัและ
การปลดจากงาน และความรู้สึกไร้ประสิทธิภาพและขาดความส าเร็จ ความส าคญัของโมเดลสามมิติน้ีคือ การวางประสบการณ์
ความเครียดของแต่ละบุคคลไวใ้นบริบททางสงัคมอยา่งชดัเจน และเก่ียวขอ้งกบัความคิดของบุคคลทั้งตนเองและผูอ่ื้น 

Maslach & Leiter (2000) ภาวะเหน่ือยหน่ายเป็นอาการทางจิตวิทยาของความอ่อนเพลีย ความเห็นถากถางดูถูกและความไร้
ประสิทธิภาพในท่ีท างาน ถือเป็นประสบการณ์ความเครียดส่วนบุคคลท่ีฝังอยูใ่นบริบทของความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีซับซ้อน
และเก่ียวขอ้งกบัความคิดของบุคคลท่ีมีต่อตนเองและผูอ่ื้นในงาน ไดอ้ธิบายว่าซ่ึงส่ิงตรงขา้มของภาวะเหน่ือยหน่ายในการ
ท างานก็คือ ความผูกพนัในการท างาน และมีสถานการณ์ 6 ประเภทท่ีจะท าให้เกิดภาวะเหน่ือยหน่ายในการท างาน ได้แก่ 
(Workload) ปริมาณงานท่ีมีมากเกินไป (Control) การควบคุมท่ีท าไม่ไดห้รือขาดการควบคุม (Reward) การขาดส่ิงตอบแทนจาก
การท างาน (Community) การขาดการเขา้สังคมในท่ีท างาน (Fairness) การไม่ไดรั้บความยุติธรรมในท่ีท างาน (Value) คุณค่า
เป็นส่ิงเช่ือมโยงระหว่างบุคคลกบังาน สถานการณ์ทั้ง 6 ประเภทนั้น หากเกิดข้ึนกบัผูป้ฏิบติังานแลว้ ยอ่มมีโอกาสท าให้ผูน้ั้น
เกิดภาวะเหน่ือยหน่ายในการท างานตามมาซ่ึงจะส่งผลต่อสุขภาพจิตของผูป้ฏิบติังาน คุณภาพในงาน อ่ืนๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อ
การท างาน 
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      Schaufeli et al. (1996) เป็นผูพ้ฒันาแบบสอบถาม MBI-General Survey (MBI-GS) ซ่ึงสามารถใชว้ดัความเหน่ือยหน่ายใน
การท างานทั้งสามมิติดงักล่าวในบุคคลทัว่ไปหลากหลายอาชีพโดยถือเป็นเป็นการขยายขอบเขตการศึกษาไปสู่อาชีพท่ีกวา้งข้ึน
จากมาตรวดั Maslach’s Burnout Inventory (MBI) ดว้ย โดยไดนิ้ยามช่ือเรียกใหม่ให้เหมาะสมกนัไวด้งัน้ี 1. ความอ่อนลา้หมด
แรง (Exhaustion) คืออาการเหน่ือยลา้มีลกัษณะครอบคลุมทั้งทางร่างกาย อารมณ์และจิตใจท่ีไม่จ าเป็นวา่จะตอ้งมีบุคคลอ่ืนเป็น
ตน้เหตุแห่งความเบ่ือหน่ายโดยตรงไดรั้บการสนันิษฐานวา่เป็นสภาวะเร่ิมแรกท่ีส าคญัของการกระตุน้ใหเ้กิดความเหน่ือยหน่าย
ในระดบัสูง (Jackson, Schwab, & Schuler, 1986) 2. ความเยน็ชา (Cynicism) เป็นการบ่งช้ีวา่บุคคลหน่ึงแยกตนเองออกห่างจาก
งานท่ีท าและมีทศันคติทางลบต่อเพื่อนร่วมงานและคนอ่ืน ๆ ท าให้ขาดแรงจูงใจในการท างาน 3. ความมีประสิทธิผลในการ
ท างาน (Professional Efficacy) มีลกัษณะคลา้ยโครงสร้างเดิมแต่จะเนน้สนใจในเร่ืองการประสบความส าเร็จในอาชีพ สงัคม  
     จากการตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัพบการศึกษาของ Foley & Murphy (2015) ท าการศึกษาโดยส ารวจบทความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล สภาพแวดลอ้มในการท างาน และการเผชิญปัญหา ท่ีมีต่อความเหน่ือยหน่ายของครูในประเทศ
ไอร์แลนด ์จ านวน 192 คน พบว่าสภาพแวดลอ้มในการท างานมีความสัมพนัธ์กบัความเหน่ือยหน่ายในงาน ดา้นการลดคุณค่า
บุคคลอ่ืน อย่างมีนัยส าคญั (r = 0.5) และยงัมีบทบาทท่ีส าคญัในการท านายความเหน่ือยหน่ายในงาน จากงานวิจยัของ Li et 
al.(2012) ศึกษาถึงผลกระทบระดบักลุ่มของมิติสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีมีต่อประสบการณ์เหน่ือยหน่ายในพยาบาล : 
แบบจ าลองโพรบิตหลายระดบั ศึกษาโดยส ารวจพยาบาลในประเทศยโุรปจ านวน 23,446 คนในหน่วยพยาบาล 2,087 แห่งใน
โรงพยาบาล 352 แห่งในโรงพยาบาลใน 11 ประเทศ พบวา่ ความสัมพนัธ์ของสภาพแวดลอ้มในการท างาน (การสนบัสนุนดา้น
การจดัการส าหรับพยาบาล, ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานของแพทยแ์ละพยาบาล, การส่งเสริมคุณภาพการดูแล ) มีผลต่อ
ภาวะเหน่ือยหน่ายในการท างาน ทั้งในระดบัหน่วยพยาบาล และระดบัโรงพยาบาล ซ่ึงโครงสร้างความสัมพนัธ์นั้นมีความ
แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ แต่มีความเสถียรกนัระหว่างโรงพยาบาลในประเทศ และระหว่างหน่วยพยาบาลในโรงพยาบาล 
อีกทั้งยงัพบการศึกษาของ ก ามนั เจ๊ะอารง และ ชญานิก า ศรีวิชยั (2560) ท าการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัสภาพแวดลอ้ม
ในการท างานนกบัความเหน่ือยหน่ายของพยาบาลวิชาชีพ ท่ีปฏิบติังานโรงพยาบาลชุมชนจงัหวดัปทุมธานี ทั้งหมด 7 แ ห่ ง 
จ านวน 219 คน พบว่า ค่าเฉล่ียความเหน่ือยหน่ายในการท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (SD =0.36) สภาพแวดลอ้มใน
การท างานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความเหน่ือยหน่ายในการท างานในระดบัต ่าอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (r = 
0.188, p< 0.01) 
     ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดกรอบแนวคิดความสัมพนัธ์ของปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการท างานและภาวะเหน่ือยหน่ายในการ
ท างานไว ้ดงัน้ี 

 

 

 

 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 1434 

 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานในการวิจัย 
     ปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการท างานของพนกังานรัฐวิสาหกิจระดบัปฏิบติัการแห่งหน่ึงมีความสัมพนัธ์กบัภาวะเหน่ือยหน่าย
ในการท างาน 
 

3. วธีิการศึกษา 
     การศึกษาคร้ังน้ีใชว้ิธีการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยประชากรท่ีใช้
ในการศึกษา คือ พนกังานรัฐวิสาหกิจระดบัปฎิบติัการแห่งหน่ึง มีจ านวนทั้งส้ิน 941 คน และกลุ่มตวัอยา่งสามารถค านวณหา
จากสูตรของ Krejcie and Morgan ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 คิด เป็นจ านวนทั้งส้ิน 273 คน โดยในการศึกษาคร้ังน้ีเก็บ
ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งในเบ้ืองตน้ได ้223 คน ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก ส าหรับแบบสอบถามท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดรั้บการพฒันาโดยการศึกษา ทบทวน และรวบรวมจากเอกสารและงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการท างาน และภาวะเหน่ือยหน่ายในการท างาน ซ่ึงแบบสอบถามประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ  1) ขอ้มูล
ปัจจยัส่วนบุคคล 2)  แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการท างาน อา้งอิงจาก บุญเอ้ือ โจว (2553)  3) แบบสอบถาม
เก่ียวกบัภาวะเหน่ือยหน่ายในการท างาน อา้งอิงจาก Lyn A.Brown (2002) โดยศึกษาตามแนวคิดของ Schaufeli, Leiter, Maslach 
& Jackson (1996) ทั้ งน้ีแบบสอบถามได้รับการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) จากผูเ้ช่ียวชาญในการ
ตรวจสอบ และการทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ดว้ยวิธี Cronbach’s Alpha กบักลุ่มตวัอยา่ง (Pilot Study) จ านวน 36 
คน โดยค่า Cronbach’s Alpha อยูร่ะหวา่ง 0.82 - 0.91 
     สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
ใชส้ถิติในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรท่ีศึกษาดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน โดยแบบสอบถาม
ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานมีเกณฑ์ให้ระดับคะแนนเป็น 3 ระดับ ดังน้ี คือค่าเฉล่ีย 3.68 – 5.00 หมายถึง ลักษณะ
สภาพแวดลอ้มในการท างานดี ค่าเฉล่ีย 2.34 – 3.67 หมายถึง ลกัษณะสภาพแวดล้อมในการท างานปานกลาง ค่าเฉล่ีย 1.00 – 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน 

1. ลกัษณะงานท่ีรับผดิชอบ  
2. สมัพนัธภาพในหน่วยงาน  
3. การรับรู้ต่อระบบบริหาร  
4. การรับรู้ต่อความส าเร็จในงาน  
5. การรับรู้ต่อความสามารถเชิงวิชาชีพ
ของตนเอง 

บุญเอ้ือ โจว (2553)   
 

 

ภาวะเหน่ือยหน่ายในการท างาน 

1. ความอ่อนลา้หมดแรง  
2. ความเยน็ชา 
3. ความมีประสิทธิผลการท างาน  

 

 
Schaufeli, Leiter, Maslach & 

Jackson (1996) 
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2.33 หมายถึง ลกัษณะสภาพแวดลอ้มในการท างานไม่ดี ส าหรับแบบสอบถามภาวะความเหน่ือยหน่ายในการท างานมีเกณฑใ์ห้
ระดบัคะแนนเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี ค่าเฉล่ีย 3.68 – 5.00หมายถึง ภาวะเหน่ือยหน่ายในการท างานอยู่ในระดบัสูง ค่าเฉล่ีย 2.34 – 
3.67 หมายถึง ภาวะเหน่ือยหน่ายในการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 1.00 – 2.33 หมายถึง ภาวะเหน่ือยหน่ายในการ
ท างานอยูใ่นระดบัต ่า 

4. ผลการศึกษา 
     ผลการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่งในเบ้ืองตน้จ านวน 223 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 71 มีสถานภาพโสด 
คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  6 7 . 7  มี อ า ยุ ร ะ ห ว่ า ง  31 –  40 ปี  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  38. 6  มี ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญญ า ต รี   
คิดเป็นร้อยละ 79.8  มีประสบการณ์ท างานอยูร่ะหวา่ง 1 – 5  ปี คิดเป็นร้อยละ 44.4   
ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการท างาน และภาวะเหน่ือยหน่ายในการท างาน 

(n=223) 
ตัวแปรทีศึ่กษา ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบั 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน    
ลกัษณะงานท่ีรับผดิชอบ 3.04 0.53 ปานกลาง 
สมัพนัธภาพในหน่วยงาน 3.90 0.50 ดี 
การรับรู้ต่อระบบบริหาร 3.61 0.57 ปานกลาง 
การรับรู้ต่อความส าเร็จในงาน 4.00 0.46 ดี 
การรับรู้ต่อความสามารถเชิงวิชาชีพของตนเอง 3.60 0.42 ปานกลาง 
รวม 3.63 0.49 ปานกลาง 

ภาวะเหน่ือยหน่ายในการท างาน    
ความอ่อนลา้หมดแรง 2.57 0.90 ปานกลาง 
ความเยน็ชา 2.50 0.87 ปานกลาง 
ความมีประสิทธิผลการท างาน 3.67 0.65 ปานกลาง 
รวม 2.91 0.80 ปานกลาง 
จากการศึกษาพบว่าพนกังานรัฐวิสาหกิจระดบัปฏิบติัการมีค่าเฉล่ียปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการท างานโดยรวมอยู่ในระดบั

ปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าพนกังานมีค่าเฉล่ียปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
ด้านการรับรู้ต่อความส าเร็จในงานอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 และด้านสัมพนัธภาพในหน่วยงานอยู่ในระดบัดี มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 ส่วนดา้นลกัษณะท่ีรับผิดชอบ ดา้นการรับรู้ต่อระบบบริหาร และการรับรู้ต่อความสามารถเชิงวิชาชีพของ
ตนเองอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.04, 3.61 และ3.60 ตามล าดบั  
     ในส่วนของภาวะเหน่ือยหน่ายในการท างาน พบว่า พนกังานรัฐวิสาหกิจระดบัปฏิบติัการมีภาวะเหน่ือยหน่ายในการท างาน
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.91 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าพนกังานมีภาวะเหน่ือยหน่ายใน
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การท างานดา้นความอ่อนลา้หมดแรง ความเยน็ชา และความมีประสิทธิผลในการท างาน อยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.57,  2.50  และ 3.67 ตามล าดบั  
 
     สมมติฐาน  ปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการท างานของพนกังานรัฐวิสาหกิจระดบัปฎิบติัการแห่งหน่ึงมีความสัมพนัธ์ต่อภาวะ
เหน่ือยหน่ายในการท างาน 
 
ตารางที่ 2 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการท างานกบัภาวะเหน่ือยหน่ายในการท างาน 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ภาวะเหน่ือยหน่ายในการท างาน 
N ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ์  

ปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการท างานโดยรวม 223 - 0.361**  
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

     จากตารางท่ี 2 พบว่า ปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการท างานมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัภาวะเหน่ือยหน่ายในการท างานอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์เท่ากบั -0.361** แสดงให้เห็นวา่ถา้องคก์รมีสภาพแวดลอ้มใน
การท างานท่ีดีเพิ่มข้ึน จะท าใหเ้กิดภาวะเหน่ือยหน่ายในการท างานลดลง 
 
ตารางที่ 3 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการท างานกบัภาวะเหน่ือยหน่ายในการ   ท างานรายดา้น 
 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ภาวะเหน่ือยหน่ายในการท างาน 

ความอ่อนล้าหมด
แรง 

ความเยน็ชา ความมีประสิทธิผลการ
ท างาน 

ลกัษณะงานท่ีรับผดิชอบ -0.396** -0.313** 0.163* 
สมัพนัธภาพในหน่วยงาน -0.318**  -0.288**            0.121 
การรับรู้ต่อระบบบริหาร -0.320** -0.338**  0.203** 
การรับรู้ต่อความส าเร็จในงาน -0.330**  -0.365**  0.299** 
การรับรู้ต่อความสามารถเชิงวิชาชีพของตนเอง -0.253** -0.274**  0.397** 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

     จากตารางท่ี 3 ผลการศึกษาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการท างานรายดา้นกบัภาวะเหน่ือย
หน่ายในการท างานรายดา้น ดงัน้ี 

ความอ่อนลา้หมดแรง พบว่า ดา้นลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบ ดา้นสัมพนัธภาพในหน่วยงาน ดา้นการรับรู้ต่อระบบบริหาร 
ดา้นการรับรู้ต่อความส าเร็จในงาน และดา้นการรับรู้ต่อความสามารถเชิงวิชาชีพของตนเอง มีความสมัพนัธ์เชิงลบต่อความอ่อน
ลา้หมดแรงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (r = -0.396**, -0.318**, -0.320**, -0.330** และ -0.253**) 
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ความเยน็ชา พบวา่ ดา้นลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบ ดา้นสัมพนัธภาพในหน่วยงาน ดา้นการรับรู้ต่อระบบบริหาร ดา้นการรับรู้
ต่อความส าเร็จในงาน และดา้นการรับรู้ต่อความสามารถเชิงวิชาชีพของตนเอง มีความสัมพนัธ์เชิงลบต่อความเยน็ชาอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (r = -0.313**, -0.288**, -0.338**, -0.365** และ -0.274**) 

ความมีประสิทธิผลในการท างาน พบวา่ มีเพียงดา้นลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบ ดา้นการรับรู้ต่อระบบบริหาร ดา้นการรับรู้ต่อ
ความส าเร็จในงาน และดา้นการรับรู้ต่อความสามารถเชิงวิชาชีพของตนเอง มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความมีประสิทธิผลใน
การท างาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั (r = 0.163*, 0.203**,  0.299** และ 0.397**) 

 

5. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
     การศึกษาในคร้ังน้ีผูว้ิจยัมุ่งเนน้ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการท างานกบัภาวะเหน่ือยหน่ายในการ
ท างาน ซ่ึงผลการศึกษาพบว่าพนักงานมีค่าเฉล่ียของปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  เม่ือ
พิจารณาอยา่งละเอียดจะพบว่า ดา้นการรับรู้ต่อความส าเร็จในงานมีค่าสูงสุด และดา้นสัมพนัธภาพในหน่วยงานมีค่ารองลงมา
ตามล าดับซ่ึงอยู่ในระดับดี ทั้ งน้ีเน่ืองจากองค์กรมีหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานท่ีดีท่ีสามารถช่วยให้พนักงานรับรู้
ความส าเร็จในงาน เช่น การเปิดเผยผลงานในระดบับุคคลและระดบัหน่วยงานซ่ึงช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้กบัพนกังาน อีก
ทั้งองค์กรรัฐวิสาหกิจเป็นองค์กรท่ีมีวฒันธรรมองค์กรท่ีส่งเสริมให้เกิดความสามคัคี ร่วมแรงร่วมใจในการท างานผ่านทาง
กิจกรรมต่าง ๆ จึงท าให้พนักงานมีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกันดังแสดงให้เห็นในผลการศึกษาน้ี อย่างไรก็ตามยงัพบปัจจัย
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ต่อความสามารถในวิชาชีพตนเอง ดา้นการรับรู้ต่อระบบบริหาร และดา้น
ลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบ มีค่าอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงอาจเกิดจากการท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีการจดัสรรพนกังานไม่ตรงกบั
ลกัษณะงานตามวุฒิการศึกษา ทกัษะ ความสามารถ และจดัสรรอตัราก าลงัไม่เพียงพอต่อหน่วยงาน จึงท าให้พนักงานเกิด
ความรู้สึกไม่ช านาญในงาน ขาดความมัน่ใจในการปฏิบติังาน และเม่ือมีภาระเพิ่มข้ึนท าใหไ้ม่สามารถจดัการกบังานไดเ้พราะมี
พนกังานไม่เพียงพอ อีกทั้งนโยบายทางดา้นระบบบริหารอาจขาดความชดัเจนหรือขาดการส่ือสารท่ีเพียงพอในการสนบัสนุน
การท างาน ท าให้การท างานเกิดความล่าช้าได ้เป็นตน้ ในส่วนของผลการศึกษาปัจจยัภาวะเหน่ือยหน่ายในการท างานของ
พนกังานในการศึกษาน้ีพบว่า ผลของค่าเฉล่ียภาวะเหน่ือยหน่ายในการท างานโดยรวมทุกดา้นมีค่าอยู่ในระดบัปานกลาง นัน่
หมายถึงพนักงานยงัสามารถปฏิบติังานภายใตส้ภาวะแรงกดดนั ความตึงเครียด อนัเกิดจากปัจจยัต่างๆ เช่น กฎ ระเบียบการ
ท างานต่างๆ ท่ีขาดความยดืหยุน่ ตลอดจนภาวะหมดก าลงัใจในการท างาน แต่อยา่งไรก็ตามอาจส่งผลต่อสุขภาพกาย และจิตใจ
ของพนกังานในระยะยาวได ้ 
     ผลของการทดสอบสมมติฐานการศึกษาในคร้ังน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ ปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการท างานโดยรวมมีความสัมพนัธ์
เชิงลบกบัภาวะเหน่ือยหน่ายในการท างาน เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการท างานดา้นลกัษณะงานท่ี
รับผิดชอบ สัมพนัธภาพในหน่วยงาน การรับรู้ต่อการบริหาร การรับรู้ต่อความส าเร็จในงาน และการรับรู้ต่อความสามารถเชิง
วิชาชีพของตนเอง มีความสมัพนัธ์เชิงลบกบัภาวะเหน่ือยหน่ายในการท างานดา้นความอ่อนลา้หมดแรงและดา้นความเยน็ชา แต่
มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัภาวะเหน่ือยหน่ายในการท างานดา้นความมีประสิทธิผลในการท างาน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของสสิพรรธน์ นิลสงวนเดช (2558) และกานดา ว่องสกุล (2545) ท่ีพบว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานทั้ง 5 ด้านมี
ความสัมพนัธ์เชิงลบในมิติของความอ่อนลา้หมดแรง และความเย็นชา เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มในการท างานนั้นถือเป็น
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ส่วนประกอบหลกัท่ีส าคญั สะทอ้นถึงตวับุคคลท่ีมีต่องาน มีอิทธิพลโดยตรงต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม อารมณ์ ความรู้สึก
ของพนกังานใหอ้ยากท างาน หรือเหน่ือยหน่าย ดงันั้นหากองคก์ารสามารถท าความเขา้ใจและปรับเปล่ียนสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานใหเ้หมาะสม จะเป็นส่ิงส าคญัท่ีช่วยลดภาวะเหน่ือยหน่ายในการท างานกบัใหก้บัพนกังานได ้(สสิพรรธน์ นิลสงวนเดช, 
2558)  
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษา 
1.ข้อเสนอแนะส าหรับองค์กรรัฐวิสาหกจิ 
     ส าหรับขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัคร้ังน้ีท่ีมีต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผูบ้ริหารขององคก์รัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึง ผลการศึกษา
พบวา่ ปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการท างานทั้ง 5 ดา้น มีความสมัพนัธ์ในเชิงลบกบัภาวะเหน่ือยหน่ายในการท างาน ดา้นความอ่อน
ลา้หมดแรง และความเยน็ชา แต่มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัภาวะเหน่ือยหน่ายในการท างาน ดา้นประสิทธิผลในการท างาน 
ดงันั้นฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผูบ้ริหารควรส่งเสริม และให้ความส าคญักบัปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการท างานให้มากข้ึน เช่น 
การคดัเลือกพนกังานเขา้ท างานใหต้รงกบัลกัษณะของงาน ตามวฒิุการศึกษา ความสามารถ และประสบการณ์ ประสบการณ์ อีก
ทั้งวิเคราะห์อตัราก าลงั เพื่อจดัท าแผนอตัราก าลงัในแต่ละปีให้มีพนักงานเพียงพอต่อภาระงาน และการให้ความส าคญักบั
สมัพนัธภาพในหน่วยงานเพื่อเกิดการท างานเป็นทีม เป็นการลดช่องวา่งระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ในเร่ืองของ
การส่งเสริมใหพ้นกังานมีประสิทธิภาพนั้น ควรจดัใหมี้การอบรมพฒันาให้ตรงกบัส่ิงท่ีพนกังานสนใจและสอดคลอ้งต่องานท่ี
ภาระรับผิดชอบ เพื่อเพิ่มพูนทกัษะ ความรู้ ความสามารถให้แก่พนักงาน และออกแบบเส้นทางความกา้วหน้าในสายอาชีพ 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งงานให้มีความชดัเจน เพื่อให้พนกังานมีแรงจูงใจในการท างาน เกิดความคาดหวงั ความมุ่งมัน่ในผล
การปฎิบติังานใหป้ระสบผลส าเร็จ ยงัช่วยส่งเสริมการพฒันาตนเอง เป็นการจะช่วยลดการเกิดอุปสรรคในท างานอนัจะส่งผลให้
เกิดภาวะเหน่ือยหน่ายในการท างานได ้และยงัเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิผลในงานดว้ยเช่นกนั 
2.ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังถัดไป 
     ส าหรับการศึกษาในคร้ังถัดไปเน่ืองจากภาวะเหน่ือยหน่ายในการท างาน เป็นเร่ืองของ อารมณ์ ความรู้สึก ท่ีมีต่อ
สภาพแวดลอ้มในการท างานและงานท่ีท า ดงันั้นในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป จึงควรมีการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพควบคู่ไปกบั
การศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ ซ่ึงอาจท าโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มตวัอยา่ง เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานในดา้นต่าง ๆ เช่น ลกัษณะงานท่ีท า สัมพนัธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานหรือผูบ้งัคบับญัชา หรือรับฟังแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในแต่ละประเด็นท่ีจะศึกษา เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแกไ้ขหรือสร้างแนวทางป้องกนัการ
เกิดภาวะเหน่ือยหน่ายในการท างานในระดบัท่ีสูงข้ึน และในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษากลุ่มตวัอยา่งภายในส านกังานใหญ่
เท่านั้น เพื่อเป็นตน้แบบ และแนวทางในการศึกษาถึงภาวะเหน่ือยหน่ายในการท างานขององคก์ร แต่เม่ือผลการศึกษาสามารถ
น าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์รไดจึ้งจะท าการศึกษากลุ่มตวัอยา่งทั้งองคก์ร 
  
ข้อจ ากดัในการศึกษา 
     ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพียงกลุ่มตวัอยา่งในเบ้ืองตน้จ านวน 223 คน และท าการศึกษาเฉพาะพนกังานท่ีปฏิบติังาน
ในส านกังานใหญ่เท่านั้น จึงอาจท าให้ผลการศึกษายงัไม่ครอบคลุมทั้งองคก์ร รวมถึงการศึกษาดงักล่าวเป็นการศึกษาภายใต้
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บริบทขององคก์รรัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึง ซ่ึงอาจเป็นประโยชน์กบัองคก์รรัฐวิสาหกิจแห่งอ่ืน ๆ แต่อาจจะไม่สามารถปรับใชไ้ดใ้น
บริบทขององค์กรเอกชน เน่ืองจากลกัษณะโครงสร้างองค์กร สายการบงัคบับญัชา ภาระงาน สภาพแวดลอ้มในการท างาน 
ตลอดจนวฒันธรรมองคก์รมีความแตกต่างกนั  
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ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อโครงสร้างเงินทุนของหมวดธุรกจิธนาคาร 

ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

DETERMINANTS OF CAPITAL STRUCTURE IN BANKING SECTOR OF LISTED 

COMPANY ON THE STOCK EXCHANGE THAILAND 

ขวญัชนก ธงสมบัติ1, ธารินี พงศ์สุพฒัน์2, อภิชาติ พงศ์สุพฒัน์3 

Kwanchanok Thongsombut, Tharinee Pongsupatt, Apichat Pongsupatt 
 

บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อโครงสร้างเงินทุนของหมวดธุรกิจธนาคารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยโดยใชข้อ้มูลตวัเลขแบบรายไตรมาส ตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2562 รวม 40 ไตรมาส จ านวน 11 ธนาคาร พบว่าโอกาส
ในการเติบโตจากรายไดร้วม (GROWTH_INCOME) มูลค่าทางตลาด (Ln Q) สินทรัพยมี์ตวัตน (Ln TANG) ขนาดของบริษทั 
(Ln Size) ซ่ึงมีผลต่ออตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม (Ln LEV) ไปในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  และการ
เติบโตจากก าไรสุทธิ (GROWTH_NET_PROFIT)  ความสามารถในการท าก าไรของบริษทั (PROF) จ านวนหุ้นของบริษทัท่ี
ช าระแลว้ (Ln OWNER) ซ่ึงมีผลต่ออตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม (LEV) ไปในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ 
ค าส าคัญ: โครงสร้างเงินทุน , ธนาคาร , การก่อหนี,้ พาแนล ดาต้า 
 

Abstract 
The study employed multiple regressions and panel data analysis in the capital structure in the banking sector, using 11 firm-
quarterly observations from the companies listed in the stock exchange of Thailand for the period of 2010 - 2019. The result 
shows that firm’s income growth, market value, tangibility and firm’s size 
are positively associated with leverage while firm’s net profit growth, profitability and ownership are negatively associated 
with leverage 
Keywords: Capital Structure, Banking Sector, Leverage, Panel Data 
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1. บทน า 
 
     ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนัของประเทศไทย การขยายตวัของทางเศรษฐกิจนั้นจะตอ้งพึ่งพาเสถียรภาพท่ีมัน่คงของสถาบนั
การเงินต่างๆ ซ่ึงสถาบนัการเงินมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจในประเทศ เน่ืองจากสถาบนัการเงินมีหนา้ท่ีหลกัใน
การรับฝากเงิน เคล่ือนยา้ยเงิน ระดมทุน และมีผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความสามารถในการบริหารจดัการเงินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดย
สถาบนัการเงินนั้นยงัเป็นตวักลางในการเคล่ือนยา้ยเงินทุนจากธนาคารไปยงัภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบของสินเช่ือต่างๆ  
     เงินทุนเป็นปัจจยัเร่ิมตน้ท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจรวมทั้งบริษทัท่ีตอ้งการขยายธุรกิจ พฒันาและเพิ่มโอกาสในการเติบโตใน
อนาคต โดยทัว่ไปธุรกิจตอ้งมีเงินทุนเพื่อหมุนเวียนและลงทุนในโครงการใหม่ๆ เพื่อสร้างรายไดแ้ละการเติบโตในระยะยาว
ของธุรกิจ ทั้งน้ีแหล่งเงินทุนจากส่วนของ เจา้ของ (Equity Financing) เป็นเงินทุนท่ีไม่มีพนัธะผกูพนัวา่ตอ้งจ่ายผลตอบแทนให้
เจ้าของ  แต่ผูบ้ริหารตอ้งตระหนักถึงหน้าท่ีในการบริหารงานเพื่อสร้างความมัง่คัง่สูงสุดให้แก่เจ้าของเงินทุน (Maximize 
Shareholders’ Wealth) ส าหรับแหล่งเงินทุนจากหน้ีสิน (Debt Financing) ธุรกิจมีภาระตอ้งช าระดอกเบ้ียพร้อมจ่ายเงินตน้คืน
เม่ือครบก าหนด ซ่ึงแหล่งเงินทุนระยะยาวเป็นแหล่งเงินทุนท่ีกิจการมีภาระผกูพนัระยะยาวต่อเจา้ของเงินทุนแตกต่างกนั แต่ถา้
ไม่มีเงินทุนมาพฒันาส่ิงท่ีมีอยูใ่หดี้ข้ึนอาจท าใหก้ารใชท้รัพยากรไม่มีประสิทธิภาพ (เนาวรัตน์ ศรีพนากุล, 2556) 
     ในการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนับริษทัต่างๆจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัหาเงินทุนเพื่อมาใชเ้ป็นทุนในการหมุนเวียนกิจการบริษทั ไม่วา่
จะเป็นค่าใชจ่้ายในการลงทุนทั้งภายนอกและภายในบริษทั โดยการจดัหาแหล่งเงินทุนนั้นสามารถจดัหาการจดัหาแหล่งเงินทุน
นั้นสามารถท าไดห้ลายแนวทางดว้ยกนั โดยแต่ละแนวทางก็มีขอ้ดีขอ้เสียท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บันโยบายทางการเงินของแต่ละ
บริษทั เช่น การจดัหาเงินทุนจากการก่อหน้ี บริษทัสามารถน าดอกเบ้ียจ่ายมาหกัเป็นค่าใชจ่้ายเพื่อประหยดัภาษีเงินได ้และผูถื้อ
หุ้นสามญัยงัคงสามารถรักษาส่วนไดเ้สียของตนให้คงไว ้ เน่ืองจากผูถื้อหุ้นกูห้รือเจา้หน้ีจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในการ
บริหาร  แต่หากบริษทัประสบปัญหาทางการเงิน บริษทัอาจจะไม่สามารถจ่ายช าระดอกเบ้ียและเงินตน้ตามจ านวนเงิน และ
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้ อีกทั้งเง่ือนไขบางอย่างในสัญญาอาจจะเป็นการเพิ่มความเส่ียงในการด าเนินงาน และส่งผลให้ความ
คล่องตวัในการบริหารงานลดลงจนท าให้บริษทัมีความเส่ียงท่ีจะอยูใ่นภาวะลม้ละลายมาก ยิง่ข้ึน สุภาวลยั วงศใ์หญ่ เและคณะ 
(2560: 2 อา้งถึง เนาวรัตน์ ศรีพนากุล, 2556) 
     โดยโครงสร้างเงินทุนท่ีเหมาะสมท่ีเป็นเป้าหมายหลกัท่ีทุกบริษทัตอ้งการนั้นจะตอ้งสามารถสร้างความ มัง่คัง่สูงสุดให้แก่ผู ้
ถือหุ้นและการตดัสินใจดงักล่าวนั้นยงัส่งผลกระทบต่อ  ความสามารถในสภาพแวดลอ้ม ทางการแข่งขนัท่ีบริษทัเผชิญอยู่ 
(Abor, 2005) และการตดัสินใจของผูบ้ริหารในการก าหนดโครงสร้างเงินทุนท่ีเหมาะสมแก่บริษจัะตอ้งค านึงถึงมูลสูงสุดของ
บริษทัอีกดว้ย (Mahfuzah and Raj, 2012) ดงันั้นผูบ้ริหารจึงตอ้งตระหนกัถึงโครงสร้างเงินทุนโดยตอ้งเลือกระหวา่งประโยชน์
จากการก่อหน้ีและความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนตาม Trade-off Theory และหาจุดท่ีเหมาะสมของสดัส่วนโครงสร้างทุนระหวา่งหน้ีสิน
และทุน (พุทธิมน เพชรคง, 2559) ความผิดพลาดในการจดัโครงสร้างเงินทุนอาจน ามาซ่ึงผลกระทบอยา่งคาดไม่ถึงของกิจการ 
ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาถึงปัจจยัต่างๆท่ีส่งผลกระทบต่ออตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยท์ั้งปัจจยัภายในของกิจการ
เองและปัจจยัมหภาคทั้ง เช่น อตัราดอกเบ้ียนโยบาย ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ และอตัราแลกเปล่ียน การศึกษาคร้ังน้ีเป็น
การศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อโครงสร้างเงินทุนของหมวดธุรกิจธนาคารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เพื่อให้ธนาคารสามารถน าขอ้มูลไปใชใ้นการจดัสรรโครงสร้างเงินทุนท่ีเหมาะสม และทราบถึงทิศทางและความสัมพนัธ์ของ
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ปัจจยัทางดา้นต่างๆ อีกทั้งยงัเป็นขอ้มูลให้แก่นกัลงทุนสามารถน าขอ้มูลไปใชใ้นการประกอบการตดัสินใจโดยใชอ้ตัราส่วน
ทางการเงินเพื่อการวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุนท่ีเหมาะสม เพื่อเป็นการพยากรณ์ของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจ
ธนาคารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1.   เพื่อศึกษาลกัษณะโครงสร้างเงินทุนของหมวดธุรกิจธนาคารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2.   เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อโครงสร้างเงินทุนของหมวดธนาคารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. เพื่อใหธ้นาคารสามารถน าขอ้มูลไปใชใ้นการจดัสรรโครงสร้างเงินทุนท่ีเหมาะสมได ้
2. เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีจะศึกษาว่ามีอิทธิพลต่อโครงสร้างเงินทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยของหมวดธุรกิจธนาคาร ในดา้นของทิศทางของความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 
3.  เพื่อให้นักลงทุนสามารถน าขอ้มูลไปใช้ในการประกอบการตดัสินใจโดยใช้อตัราส่วนทางการเงินเพื่อการวิเคราะห์

โครงสร้างเงินทุนท่ีเหมาะสม เพื่อเป็นการพยากรณ์ของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจธนาคาร 
 

2. แนวคดิ ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง และการทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิ ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 
 
     บริษทัสามารถเลือกใช้แหล่งเงินทุนไดห้ลายแบบ แต่แหล่งเงินทุนแต่ละแหล่งนั้นมีตน้ทุนท่ีต่างกนัท าให้แต่ละบริษทัมี
สัดส่วนของโครงสร้างเงินทุนท่ีแตกต่างกนั เพื่อให้บริษทัมีตน้ทุนท่ีต ่าท่ีสุด จึงมีแนวคิดท่ีจะหาระดบัโครงสร้างเงินทุนท่ี
เหมาะสม (Optimal Capital Structure) เพื่อท่ีจะท าให้บริษัทมีมูลค่าสูงท่ีสุดและมีอัตราผลตอบแทนท่ีสูงเช่นกันแต่ใน
ขณะเดียวกนับริษทัก็จะมีความเส่ียงท่ีสูงตามมา แต่จากประโยชน์ขา้งตน้จึง เป็นการดึงดูดใหบ้ริษทัระดมทุนดว้ยวิธีการก่อหน้ี 
ซ่ึงอาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่ บริษทัท่ีมีมูลค่าสูงจะมีแนวโนม้การก่อหน้ีในสดัส่วนท่ีสูงเช่นกนั (พทุธิมน เพชรคง, 2559) 
 
ทฤษฎีเก่ียวกบัโครงสร้างเงินทุน 
1. ทฤษฎีการจดัหาเงินทุนตามล าดบัขั้น (Pecking Order Theory) 
    Brealey, Myers and Marcus (2003) ไดก้ล่าวถึง ทฤษฎีการจดัหาเงินทุนตามล าดบัขั้นของศาสตราจารย ์Gordon Donaldson 
(1961) จาก Harvard University ซ่ึงพบว่าบริษทัมกัจะเลือกใชแ้หล่งเงินทุนจากภายในบริษทัก่อนแต่ถา้ไม่เพียงพอถึงจะเลือก
แหล่งเงินทุนภายนอก โดยจะเลือกจากแหล่งเงินทุนท่ีมีต้นทุนต ่าท่ีสุด และสุดท้ายจึงเลือกการออกหุ้นสามญัใหม่ในการ
พิจารณา โดยอธิบายถึงบรัทท่ีมีก าไรจะมีการก่อหน้ีท่ีต ่า เน่ืองจากบริษทัไม่ไดต้อ้งการแหล่งเงินทุนจากภายนอก แต่บริษทัท่ีมี
ก าไรนอ้ยมกัจะก่อหน้ีสูง เน่ืองจากแหล่งเงินทุนภายในไม่เพียงพอ และการก่อหน้ีนั้นมีตน้ทุนต ่าสุดเม่ือเทียบกบัเงินทุนประเภท
อ่ืน (จิราวฒัน์ แสงเป๋า, 2559) 
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2.   ตน้ทุนและผลประโยชน์ในการก่อหน้ี (Trade-off theory) 
     ทฤษฎีน้ีถูกเสนอโดย  Kraus และ Litzenberger (1973) เป็นคร้ังแรก  โดยกล่าววา่จากแนวคิดท่ีจะหาระดบัโครงสร้างเงินทุน
ท่ีเหมาะสม (optimal Capital Structure) เพื่อท่ีจะท าให้บริษทัมีมูลค่าสูงท่ีสุดนั้นบริษทัจะตอ้งเปรียบเทียบผลประโยชน์และ
ความเส่ียง (Trade-off) ท่ีได้รับจากการก่อหน้ี  ต่อมาได้มีงานศึกษา Myers (1977) พบว่า การก่อหน้ีเพิ่มข้ึน  แม้จะได้รับ
ผลประโยชน์จากการลดภาระทางภาษี แต่กเ็ป็นการเพิ่มความเส่ียงและเผชิญกบัภาวะกดด ัทางการเงิน (Financial Distress Cost) 
หรือเกิดตน้ทุนของการลม้ละลาย (Bankruptcy Cost) เพิ่มข้ึน โดยการท่ีบริษทัมีการก่อหน้ีมากข้ึนเร่ือยๆ  จะท าใหต้น้ทุนส่วนน้ี
เพิ่มข้ึนจนกระทัง่ มากกว่าประโยชน์ท่ีไดรั้บ จากภาษี ส่งผลให้มูลค่าของกิจการลดลง ดงันั้นแต่ละบริษทัจึงจะมี สัดส่วนของ
หน้ีสินในโครงสร้าง เงินทุนท่ีดีท่ีสุดท่ีแตกต่างกนั โดยจะตอ้งหาจุดท่ีมีความเหมาะสมระหว่างประโยชน์จากการก่อหน้ีและ
ตน้ทุนจากความเส่ียงท่ีจะส้มสะลาย (เนาวรัตน์ ศรีพนากุล, 2558) แต่ทฤษฎีน้ียงัไม่สามารถบอกถึงระดบัของโครงสร้างเงินทุน
ท่ีดีท่ีสุดได ้

 

3. ทฤษฎีตน้ทุนตวัแทน (Agency cost) 
     Hirshleifer and Anjan (1989) ให้ความเห็นว่าผูบ้ริหารมกัจะเลือกลงทุนในโครงการท่ีมีความเส่ียงต ่าเพราะมีโอกาสท่ีจะ
ประสบความส าเร็จไดม้ากกว่า เน่ืองจากโครงการท่ีมีความเส่ียงสูงจะมีโอกาสประสบความส าร็จท่ีต ่ากว่า หากโครงการนั้น
ประสบผลขาดทุนผูบ้ริหารกจ็ะถูกมองวา่ตดัสินใจในการบริหารงานผดิพลาด  
     Jansen (1986) ไดใ้หข้อ้เสนอเพิ่มเติมวา่ สามารถลดความขดัแยง้ดงักล่าวไดด้ว้ยการเพิ่มสัดส่วนหน้ีสินในโครงสร้างเงินทุน 
เพราะบริษทัตอ้งจดัหาเงิน เพื่อจ่ายช าระดอกเบ้ียและเงินตน้ตามก าหนดในสัญญาเงินกู ้การจ่ายเงินโบนสัเพิ่มเพื่อเป็นแรงจูงใจ
ในการท างานให้บรรลุเป้าหมายท่ีผู ้ถือหุ้นก าหนดไว้จึงจะเป็นการลดปริมาณเงินท่ีเป็นเหตุจูงใจให้ผูบ้ริหารแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตนได ้
 

2.2 การทบทวนวรรณกรรม 
  

     สุภาวลยั วงศ์ใหญ่ และคณะ, (2560) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างเงินทุนกบัมูลค่าบริษทัของบริษทั 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558 จ านวน 362 บริษทั โดยวิเคราะห์แบบกลุ่ม
อุตสาหกรรมและแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม ผลการวิจยัพบว่า หน้ีสินในโครงสร้างเงินทุนมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัมูลค่า
บริษทั กล่าวคือ หากบริษทัท่ีมีหน้ีสินในโครงสร้างเงินทุนสูงจะมีมูลค่าบริษทัต ่า เม่ือทดสอบโดยแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมพบ
ความสัมพนัธ์เชิงลบดงักล่าวใน กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม กลุ่มทรัพยากร และกลุ่มบริการ แสดงว่า หากบริษทัในกลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม กลุ่มทรัพยากรและกลุ่มบริการมีหน้ีสินในโครงสร้างเงินทุนท่ีสูงจะส่งผลให้มูลค่าบริษทัลดลง และยงัพบว่าตวั
แปรควบคุม คือ ขนาดบริษทั โอกาสในการเติบโต มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัมูลค่าบริษทั ในส่วนของความสามารถในการท า
ก าไร และสินทรัพยท่ี์มีตวัตน มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัมูลค่าบริษทั 
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     จิราวัฒน์ แสงเป๋า, (2559) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย กลุ่ม SET100 และตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ ในช่วงปีพ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ.2558 ผลการศึกษาพบวา่ระดบัการก่อหน้ีสินของ
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม SET100 มีมากกวา่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

     พุทธิมน เพชรคง, (2559) ศึกษาความสัมพนัธ์ของโครงสร้างทุนต่อมูลค่ากิจการและความสามารถในการท าก าไร การศึกษา
น้ีวิเคราะห์ขอ้มูล 491 ตวัอยา่งจาก 125 บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ในช่วงปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ.2559 ผล
การศึกษาพบว่าโครงสร้างทุนซ่ึงวดัด้วยอัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อมูลค่ากิจการ และมี
ความสมัพนัธ์เชิงลบต่อความสามารถในการท าก าไร 

     เนาวรัตน์ ศรีพนากุล, (2556) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยกรณีศึกษาบริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่มดชันี SET 50 ในระหว่างปี 2552 ถึงปี 2556 เป็นรายไตรมาส ผลการศึกษาพบวา่ สภาพคล่อง 
อตัรผลตอบแทนของสินทรัพยมี์ความสัมพนัธ์เชิงลบกบัอตัรส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถติ ขนาด
ของบริษทัมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัอตัรส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
     Afolabi et al., (2019) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางดา้นการก่อหน้ีและตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานทางดา้นการเงินของ
บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศไนจีเรีย ในช่วงปี 2007 – 2016 โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์สถิติจากแบบจ าลอง
ทางเศรษฐศาสตร์ในการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิ ดว้ยการวิเคราะห์แบบพาแนลดาตา้ (Panel Data Analysis) โดยใชโ้มเดลแบบ
สุ่ม (Random Effect Model) ในรูปสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจยัทางดา้นการก่อหน้ีซ่ึงเป็นตวัแปรอิสระประกอบไปดว้ย อตัราส่วนหน้ีสิน (Debt Ratio) และอตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E Ratio) นั้นมีความสัมพนัธ์ต่ออตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยด์ าเนินงานมีความซ่ึงเป็นตวัแปร
ตามอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 ในทิศทางเดียวกนั ในขณะท่ีอตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย (Interest Cover Ratio) ซ่ึง
เป็นตวัแปรอิสระอีกตวันั้นไม่พบนยัส าคญัทางสถิติ โดยมีตวัแปรควบคุมคือ ขนาดของกิจการ, อตัราการเติบโตของยอดขาย 
และอตัราการเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ ซ่ึงจากผลการศึกษานั้นสอคลอ้งกบัทฤษฎีตน้ทุนและผลประโยชน์ใน
การก่อหน้ีในระบบของโครงสร้างเงินทุน 
     Mujahid et al. (2014). ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างเงินทุนกบัผลการด าเนินทางของกลุ่มธนาคารทั้งในประเทศ
และนอกประเทศปากีสถาน ในช่วงปี 2008 – 2012 โดยใชก้ารวิเคราะห์เชิงพรรณาในการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิในรูปสมการ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบันัยส าคญัท่ี 0.05 ผลการศึกษาพบถึงความสัมพนัธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกนัระหว่างโครงสร้างเงินทุนกบัผลการด าเนินทางของกลุ่มธนาคาร ซ่ึงผลการด าเนินงานประกอบไปดว้ยตวัแปร
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA), อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ (ROE), ก าไรต่อหุน้ (EPS) และอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วน
ของผูถื้อหุน้ (D/E Ratio) 

     Řepková , (2015) ศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อกลุ่มธุรกิจธนาคารในสาธารณรัฐเช็ก ในช่วงปี 2001 – 2012 โดยใชก้ารวิเคราะห์
แบบพาแนลดาตา้ (Panel Data Analysis) ผลการศึกษาพบถึงความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัของระดบัของเงินทุน,ความ
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เส่ียงทางดา้นสภาพคล่องและความเส่ียงของพอร์ตต่อประสิทธิภาพของธนาคาร ในขณะท่ีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์
(ROA), อตัราดอกเบ้ีย และผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศมีนยัส าคญัในทิศทางตรงกนัขา้มกบัประสิทธิภาพของธนาคาร ส่วน
ปัจจยัอ่ืนๆเช่น ความเส่ียงดา้นทางเครดิต, จ านวนสาขาของธนาคาร และการแข่งขนัทางดา้นการตลาดนั้นไม่พบนยัส าคญัทาง
สถิติ 
     Al-Shubiri, F. N., (2011) ได้ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทุนและความสามารถในการท าก าไรของ 14 
ธนาคารในประเทศจอร์แดน ในช่วงปี 2005 – 2008 โดยใหต้วัแปรตามคือการก่อหน้ี และมีตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ มูลค่าทางตลาด
วดัโดยใช ้Tobin’s Q, อตัราการเติบโตของบริษทั, ความสามารถในการก าไร, ขนาดของบริษทั, จ านวนหุ้นของบริษทัท่ีช าระ
แล้ว, สินทรัพยมี์ตัวตน และความเส่ียงท่ีเป็นระบบ ใช้วิธีประมาณค่าสัมประสิทธ์ิในรูปสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression) มีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ผลการศึกษาพบถึงความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัของอตัราการ
เติบโตของบริษทั, ขนาดของบริษทั และสินทรัพยมี์ตวัตนกบัการก่อหน้ีของธนาคาร ในขณะเดียวกนัความเส่ียงท่ีเป็นระบบ 
และจ านวนหุน้ของบริษทัท่ีช าระแลว้มีนยัส าคญัในทิศทางตรงกนัขา้มกบัการก่อหน้ีของธนาคาร 
     Saedi and Mahmoodi, (2011) ได้ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทุนและผลการ ด าเนินงานของบริษทัใน
ประเทศอิหร่าน โดยใชต้วัอยา่งของ 320 บริษทั ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ในช่วงปี 2002-2009 โดยมีตวัแปรตามทั้งหมด 
4 ตวั คือ ROA, ROE, EPS และ Tobin’s Q และตวัแปรอิสระ คือ อตัราส่วนหน้ีระยะสั้น อตัราส่วนหน้ีระยะยาว และอตัราส่วน
หน้ีสินรวม พบวา่ EPS และ Tobin’s Q นั้น มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัโครงสร้างเงินทุนในขณะท่ี ROA นั้นมีความสัมพนัธ์เชิง
ลบกบัโครงสร้างเงินทุน และ ROE นั้นไม่พบความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญักบัโครงสร้างเงินทุน Pratheepkanth (2011) ได้
ศึกษาโครงสร้าง เงินทุนและผลกระทบต่อความสามารถในการด าเนินงานทางการเงินในช่วงปี 2005 - 2009 ของศรีลงักา พบวา่
ความสมัพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างเงินทุนและผลการด าเนินงานทางการเงินมีความสมัพนัธ์เชิงลบ 
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2.3. กรอบแนวคิดวิจัย 
 
ตวัแปรตน้                                                                                                       ตวัแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. วธีิการศึกษา 
 
การศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อโครงสร้างเงินทุนของหมวดธุรกิจธนาคารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยโดยใชข้อ้มูลตวัเลขแบบรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2553 จนถึงไตรมาสสุดทา้ยของปี 2562 รวม
ระยะเวลา 40 ไตรมาส ซ่ึงตวัแปรตามท่ีใชว้ดัถึงโครงสร้างเงินทุน คือ อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม (LEV) และปัจจยั
ภายในท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ มูลค่าทางตลาดวดัดว้ยค่า Tobin’s Q (Q), ความสามารถในการท าก าไรของบริษทั (PROF), 
จ านวนหุ้นของบริษทัท่ีช าระแลว้ (OWNER), โอกาสในการเติบโตจากก าไรสุทธิ(GROWTH_NET_PROFIT), โอกาสในการ
เติบโตจากรายไดร้วม (GROWTH_INCOME), ขนาดของบริษทั (SIZE), ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (BETA), สินทรัพยมี์ตวัตน 
(TANG), สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (INTANG) และปัจจยัดา้นมหภาคใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียนโยบาย (INT), 
ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP),  และอตัราแลกเปล่ียน (RATE) โดยการใชก้ระบวนการสถิติแบบจ าลองสมการถดถอย

ปัจจัยภายใน 
1. ความสามารถในการท าก าไรของบริษทั ( PROF) 
2. จ านวนหุน้ของบริษทัท่ีช าระแลว้ (OWNER) 
3. โ อ ก า ส ใ น ก า ร เ ติ บ โ ต จ า ก ก า ไ ร สุ ท ธิ  

(GROWTH_NET_PROFIT) 
4. โ อ ก า ส ใ น ก า ร เ ติ บ โ ต จ า ก ร า ย ไ ด้ ร ว ม 

(GROWTH_INCOME) 
5. มูลค่าทางตลาดวดัดว้ยค่า Tobin’s Q (Q) 
6. ขนาดของบริษทั  (SIZE) 
7. ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (BETA) 
8. สินทรัพยมี์ตวัตน (TANG) 
9. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (INTANG) 

 ปัจจัยภายนอก 

1. อตัราดอกเบ้ียนโยบาย (INT) 
2. ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) 
3. อตัราแลกเปล่ียน (RATE) 

อตัราส่วนหน้ีสินรวม    ต่อ
สินทรัพยร์วม 
(LEV) 
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เชิงซ้อน (Multiple Regression Model) ในรูปแบบของสมการถดถอยหลายตวัแปร (Multiple Linear Regression) และใช้วิธี
ประมาณค่าโดยประมาณค่าแบบจ าลองโดยวิธี Panel Data Analysis ในโปรแกรม Eviews โดยมีรายละเอียดการศึกษา ดงัน้ี 

เกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดท้ าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

1) ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2) แหล่งขอ้มูล 

3) วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

4) การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยการเก็บขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary data) ซ่ึงมีประชากรและกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือปัจจยัต่างๆ ทั้งปัจจยัภายในบริษทัและปัจจมัหาภาคท่ีมีผลต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมธนาคาร (Bank) จ านวน 11 ธนาคาร รายไตรมาส ท่ีมีขอ้มูล
ตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2553 ถึงไตรมาสสุดทา้ยของปี 2561 รวมระยะเวลาทั้งหมด 40 ไตรมาส  

 

ตารางที่ 1 รายช่ือของหมวดธุรกิจธนาคารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ล าดบั ช่ือธนาคาร ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์
1 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BBL 
2 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) SCB 
3 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) BAY 
4 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) KKP 
5 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) KTB 
6 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) TMB 
7 ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) CIMBT 
8 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) KBANK 
9 บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) TCAP 
10 บริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) TISCO 
11 บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) LHFG 
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3.2 แหล่งข้อมูล 

การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดใ้ชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากแหล่งขอ้มูล ดงัน้ี 

1. รายงานประจ า ปีของแต่ละธนาคาร และจากฐานข้อมูล  3  ฐานข้อมูล  ได้แ ก่  Thomson Reuters , Morningstar 

(https://www.morningstar.com/) และขอ้มูลจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (https://marketdata.set.or.th/) 

 

3.3 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัโครงสร้างเงินทุน และปัจจยัต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจธนาคาร (Bank) 
2. ดึงขอ้มูลตามตวัแปรต่างๆท่ีเลือกใชจ้ากแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้โดยคดัเลือกแบบรายไตรมาสตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 

2553 ถึงไตรมาสสุดทา้ยของปี 2561 รวมระยะเวลาทั้งหมด 40 ไตรมาส 
3.ศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและคดัเลือกปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อโครงสร้างเงินทุนในหมวดธุรกิจธนาคาร (Bank) ไดแ้ก่ 

อตัราดอกเบ้ียนโยบาย (Policy Rate) อตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate) ผลิตภณัฑร์วมในประเทศ (GDP) และน าขอ้มูลทั้งหมด
มาจดัเรียงเพื่อใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบพาแนล (Panel Data Analysis) 

 
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

3.4.1 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 

ท าการทดสอบพาแนลยนิูทรูท (panel unit root test) เพื่อทดสอบความน่ิงของขอ้มูลตวัแปรท่ีน ามาศึกษาในแบบจ าลอง และได้
ท าการทดสอบพาแนลโคอินทิเกรชนั (panel cointegration) เพื่อทดสอบความสมัพนัธ์กนัระหวา่งตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระ 
 
3.4.2 สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  
 

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบ Pooled OLS Regression 
2. การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบ Fixed Effect Regression Model (FEM)  
3. การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบ Random Effect Regression Model (REM) 

 
3.4.3 การทดสอบแบบจ าลอง 

 
การทดสอบแบบจ าลองดว้ยวิธี Redundant Fixed Effect Test และ Panel Cointegration Test 

https://marketdata.set.or.th/
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Redundant Fixed Effect Test ในการเลือกระหว่างแบบจ าลอง Pooled Regression model และ Fixed Effect Regression Model 
(FEM) และการทดสอบ panel cointegration ตามวิธีของ Kao (1999) เพื่อตรวจสอบวา่าตวัแปรอิสระทุกตวัมีความสัมพนัธ์แบบ
โคอินทิเกรชนักบัตวัแปรตาม ณ ระดบัเดียวกนั 

3.4.4 แบบจ าลองและสมมติฐานที่ใช้ในการศึกษา 

 

โดยการศึกษาคร้ังน้ีจะท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลอิทธิพลต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยในหมวดธุรกิจธนาคาร โดยการเก็บขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary data) ของทั้ง 11 ธนาคาร จากงบการเงินของ
บริษทั, Thomson Reuters และ Bloomberg ส าหรับการวิจยัคร้ังน้ีจะใชก้ารวิเคราะห์แบบสมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple 
Linear Regression) และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ดว้ยวิธี Panel Least Squares (OLS) เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระ
กบัตวัแปรตาม 

 

LEV = β0  +  β1BETA + lnβ2OWNER + β3Q + β4 PROF + lnβ5 SIZE + β6 TANG + β7 INTANG + 
β8GROWTH_NET_PROFIT + β9GROWTH_INCOME + β10INT + β11GDP + β12RATE + ε 

 
โดยก าหนดให้ LEV คือ อัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพย์รวม, β0 คือ ค่าสัมประสิทธ์ิของค่าคงท่ี, β1- β15 คือ ค่า

สัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ, BETA คือ ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ, OWNER คือ จ านวนหุน้ของบริษทัท่ีช าระแลว้, Q คือ  มูลค่า
ทางตลาดวดัด้วยค่า Tobin’s Q, PROF คือ ความสามารถในการท าก าไรของบริษทั, SIZE คือ ขนาดของบริษทั, TANG คือ 
สินทรัพยมี์ตวัตน, INTANG คือ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน, GROWTH_NET_PROFIT คือ โอกาสในการเติบโตจากก าไรสุทธิ, 
GROWTH_INCOME คือ โอกาสในการเติบโตจากรายไดร้วม, INT คือ อตัราดอกเบ้ียนโยบาย,  GDP คือ ผลิตภณัฑม์วลรวมใน
ประเทศ และ RATE คืออตัราแลกเปล่ียน 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
4.1 การทดสอบสอบเชิงพรรณนา 
    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในนการศึกษาจ านวน 11 บริษัท จ านวนข้อมูลในการวิเคราะห์ทั้งส้ิน 440  ข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติพรรณนาของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาของทุกตัวแปรประกอบด้วย 
รายละเอียดเชิงพรรณนาเป็นค่าทางสถิติ ไดแ้ก่ ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต ่าสุด (Minimum) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) มาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางที่ 3  ผลสถิติเชิงพรรณนาท่ีศึกษาของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหมวดธุรกิจธนาคาร ในช่วงปี 2553 - 

2562 

ตวัแปร (N=440) Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Ln LEV (%) 0.590913 0.960008 0.896069 0.031994 
GROWTH_INCOME (%) -344.97 223.04 2.261614 23.91566 
GROWTH_NET_PROFIT (%) -431.23 3557.36 23.17045 199.39 
PROF (เท่า) -0.002604 0.14581 0.010354 0.008971 
Ln Q (%)  0.890249 1.37311 1.041688 0.061955 
Ln TANG (%) 0.001143 0.026864 0.011846 0.005329 
INTANG (เท่า) 0 0.024722 0.003327 0.003556 
Ln SIZE (%) 7.725171 9.517709 8.900005 0.478594 
Ln OWNER (%) 5.718628 7.983894 6.658509 0.594065 
BETA (%) 0 1.81 1.031273 0.276319 
INT (บาท) 1.25 3.5 1.975 0.622701 
GDP (%) -4 15.5 3.665 3.090385 
RATE (บาท) 29.8043 35.8385 32.33692 1.736518 

 

จากตารางท่ี 3 บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหมวดธุรกิจธนาคาร จ านวน 11 บริษทั พบว่า อตัราส่วน
หน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม (LEV) มีค่าต ่าสุด 0.590913 เท่า ค่าสูงสุด 0.960008 เท่า ค่าเฉล่ีย 0.896069 เท่า และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.031994 โอกาสในการเติบโตจากรายไดร้วม (GROWTH_INCOME) มีค่าต ่าสุดร้อยละ -344.97 ค่าสูงสุดร้อยละ 
2 23 . 0 4  ค่ า เฉ ล่ี ย ร้ อยละ  2.261614 และ ค่ า เ บ่ี ย ง เบนมาตรฐาน  23.91566 โอกาสในการ เ ติบโตจากก าไร สุท ธิ  
(GROWTH_NET_PROFIT) มีค่าต ่าสุดร้อยละ   -431.23 ค่าสูงสุดร้อยละ 3557.36 ค่าเฉล่ียร้อยละ 23.17045 และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 199.39 ความสามารถในการท าก าไรของบริษทั (PROF) มีค่าต ่าสุด -0.002604 เท่า ค่าสูงสุด 0.14581 เท่า ค่าเฉล่ีย 
0.010354 เท่า และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.008971 มูลค่าทางตลาดวดัดว้ยค่า Tobin’s Q (Q) มีค่าต ่าสุด 0.890249 เท่า ค่าสูงสุด 
1.37311 เท่า ค่าเฉล่ีย 1.041688 เท่า และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.031994 สินทรัพยมี์ตวัตน (TANG) มีค่าต ่าสุด 0.001143 เท่า 
ค่าสูงสุด 0.026864 เท่า ค่าเฉล่ีย 0.011846 เท่า และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.005329 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (INTANG) มีค่าต ่าสุด 
0 เท่า ค่าสูงสุด 0.024722 เท่า ค่าเฉล่ีย 0.003327 เท่า และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.003556  ขนาดของบริษทั (Ln Size) มีค่าต ่าสุด
ร้อยละ 7.725171 ค่าสูงสุดร้อยละ 9.517709ค่าเฉล่ียร้อยละ 8.900005 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.478594 จ านวนหุน้ของบริษทั
ท่ีช าระแลว้ (Ln OWNER) มีค่าต ่าสุดร้อยละ 5.718628 ค่าสูงสุดร้อยละ 7.983894 ค่าเฉล่ียร้อยละ 6.658509 และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.594065 ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (BETA) มีค่าต ่าสุดร้อยละ 0 ค่าสูงสุดร้อยละ 1.81 ค่าเฉล่ียร้อยละ 1.031273 และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.276319 อตัราดอกเบ้ียนโยบาย (INT) มีค่าต ่าสุด 1.25 บาท ค่าสูงสุด 3.5 บาท ค่าเฉล่ีย 1.975 บาท และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.622701 ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มีค่าต ่าสุดร้อยละ -4 ค่าสูงสุดร้อยละ 15.5 ค่าเฉล่ียร้อยละ 
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3.665 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.090385 อตัราแลกเปล่ียน (RATE) มีค่าต ่าสุด 29.8043 บาท ค่าสูงสุด 35.8385 บาท ค่าเฉล่ีย 
32.33692 บาท และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.736518 
4.2 การทดสอบสอบเชิงอนุมาน 

การทดสอบปัญหาต่าง ๆผลการทดสอบพาแนลยนิูทรูท (panel unit root test) และพาแนทโคอินทิเกรชนั(panel cointegration) 
ตารางที่ 4  ผลการทดสอบพาแนลยนิูทรูท (panel unit root test)  

Levin, Lin & Chu Unit Root Test ผลการทดสอบท่ีระดบั Level ผลการทดสอบท่ีระดบั 

First Difference หรือ I(1) 

ตวัแปร Statistic Prob.** Statistic Prob.** 

GROWTH_INCOME -11.0779 0.0000   

GROWTH_NET_PROFIT -12.2426       0.0000   

PROF -12.9243  0.0000   

Q -1.70808    0.0438  -3.88482  0.0001 

TANG -1.40212   0.0804  -2.83623  0.0023 

INTANG 1.90027   0.9713  -3.63282  0.0001 

Ln SIZE 9.26052  1.0000 -7.19390  0.0000 

Ln OWNER 3.22874  0.9994 -10.1656  0.0000 

BETA 2.42625  0.9924 -9.14800  0.0000 

INT -7.47552  0.0000   

GDP 0.86797  0.8073 -5.58040  0.0000 

RATE 3.05586  0.9989 -7.13769  0.0000 

ท่ีมา: ค านวณจากโปรแกรม Eviews : หมายเหตุ ค่า Probability Value มีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 
จากตาราง ผลการทดสอบความน่ิงของขอ้มูลดว้ยวิธี Levin, Lin & Chu ณ ระดบั ความเช่ือมัน่ท่ี 0.05 พบวา่ตวัแปรมีความน่ิงท่ี
ระดับ Level ได้แก่ GROWTH_INCOME GROWTH_NET_PROFIT  PROF และ INT รวมทั้งมีตวัแปรท่ีมีความน่ิงท่ีระดับ 
First Difference หรือ อนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูลเท่ากบั 1 หรือ I(1) คือ Q TANG INTANG LnSIZE LnOWNER BETA 
GDP และ RATE 
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ตารางที่ 5  การทดสอบความสมัพนัธ์ Kao Cointegration Test 
 

Kao Cointegration Test  t-Statistic  Prob. 

Group ADF- Statistic  -4.391732 0.000 

จากตาราง ผลการทดสอบ ด้วยวิธี Kao-Test ด้วยตัวแปรอิสระจากผลการทดสอบค่าสถิติ Panel Group ADF – Statistic มี
นยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ปฏิเสธสมมติฐานหลกั แสดงวา่ตวั แปรอิสระทุกตวัมีความสมัพนัธ์แบบโคอินทิเกรชนั
กบัตวัแปรตามหรืออตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม (LnLEV) ณ ระดบัเดียวกนั 
ตารางที่ 6 การทดสอบปัญหาตวัแปรอิสระมีความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั (Multicollinearity) 

 
     จากตารางท่ี 6 การทดสอบปัญหาตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั (Multicollinearity) ผลการทดสอบไม่มีตวัแปรใด
ท่ีมีค่า Variance Inflation Factor เกิน 10 แสดงวา่แบบจ าลองไม่มีปัญหา Multicollinearity 

ตารางที่ 7 การทดสอบสหสมัพนัธ์ (Autocorrelation) 

 
     จากตารางท่ี 7 พบว่าค่า Durbin-Watson Stat เท่ากบั 1.901748 เม่ือท าการเปิดตาราง Critical Values For the Durbin-Watson 
Test ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ซ่ึงค่า Durbin-Watson Stat ท่ีไดอ้ยูร่ะหวา่ง dU กบั 4-dU จึงสรุปไดว้า่แบบจ าลองไม่มีปัญหา  
ตารางที่ 8 การทดสอบ Redundant Fixed Effects 

 
ท่ีมา : การค านวณโปรแกรม Eviews : หมายเหตุ ค่า Probability Value มีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
จากตารางท่ี 8 พบว่าผลการทดสอบแบบจ าลองดว้ยวิธี Redundant Fixed Effect Test โดยการทดสอบ Crosssection Effect ซ่ึง
เป็นนการทดสอบว่าควรท าการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของแบบจ าลองในรูปแบบใด โดยมีสมมติฐานหลกั คือ No Fixed 
Effects ดงันั้นจากผลการทดสอบพบว่าปฏิเสธสมมติฐานหลกัท่ีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 0.05 คือควรท าการ
ประมาณค่าแบบจ าลองในรูปของ Fixed Effect จึงจะมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
 
 

LEV BETA GDP GI GNP INT INTANG OWNER PROF Q RATE SIZE TANG

LEV 1

BETA 0.196434 1

GDP 0.041325 -0.032823 1

GI 0.335935 -0.003038 -0.010226 1

GNP 0.023516 -0.083008 0.031759 0.10906 1

INT 0.237039 0.003727 -0.14401 0.137201 0.092869 1

INTANG 0.054718 0.03093 -0.000109 0.051016 0.006542 0.134826 1

OWNER 0.10471 -0.036381 -0.013565 0.044688 0.096957 -0.020257 -0.075951 1

PROF -0.441908 0.003234 -0.076533 -0.518602 -0.050574 -0.023472 0.059964 -0.345724 1

Q 0.133202 -0.137171 0.150938 0.126694 0.152223 0.23121 0.22841 0.012865 0.044748 1

RATE -0.061783 0.080601 0.000918 -0.033412 -0.053651 -0.613107 -0.090221 0.012407 -0.061388 -0.126913 1

SIZE 0.138577 0.339704 -0.062348 0.060209 -0.068096 -0.095297 0.280337 -0.023058 0.054388 -0.09711 0.086175 1

TANG 0.165286 0.111623 0.091869 0.101993 0.08669 0.110778 0.454228 0.138049 -0.025499 0.517211 -0.094266 0.531073 1

Durbin-Watson dL dU 4-dU 4-dL n k

1.901748 1.643 1.896 2.104 2.357 440 12

Effects Test Statistic  d.f. Prob. 

Cross-section F 1.902905 -10,406 0.0432
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ตารางที่ 9  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบจ าลอง Fixed Effect Regression Model (FEM) และ Pooled Regression 
Model 

Variable 
Fixed Effect Regression Model  Pooled Regression Model 

Coefficient Std. Error Prob.   Coefficient Std. Error Prob.   
GROWTH_INCOME 0.00006360 0.00002390 0.0080* 0.00007570 0.00002360 0.0014* 

GROWTH_NET_PROFIT -0.00000641 0.00000209 0.0023* -0.00000685 0.00000209 0.0011* 

PROF -0.51058600 0.07099500 0.0000* -0.38469300 0.06052300 0.0000* 

Ln Q 0.08405000 0.02044600 0.0000* 0.09365700 0.02027300 0.0000* 

Ln TANG 0.01333800 0.00442900 0.0028* 0.01587400 0.00440300 0.0004* 

Ln SIZE 0.36201000 0.01424100 0.0000* 0.37027600 0.01410000 0.0000* 

INTANG -0.25920100 0.17898500 0.1483 -0.24653700 0.18063400 0.1730 

Ln OWNER -0.24081600 0.01579000 0.0000* -0.24925100 0.01573600 0.0000* 

BETA -0.00006670 0.00547100 0.9903 -0.00213100 0.00544200 0.6955 

INT -0.00065400 0.00067600 0.3340 -0.00065800 0.00068200 0.3355 

GDP 0.00008730 0.00013700 0.5240 0.00008730 0.00013800 0.5280 

RATE 0.00044300 0.00054400 0.4156 0.00031600 0.00054800 0.5643 

C 0.00295900 0.00157300 0.0606 0.00162500 0.00153500 0.2905 

Observation 440 440 

R-Square 0.883009 0.877526 
 จากตารางท่ี 9 ผลการทดสอบแบบจ าลอง Fixed Effect Regression Model (FEM) และ Pooled Regression Model ใน
การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อโครงสร้างเงินทุนของหมวดธุรกิจธนาคารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
โดยเม่ือพิจารณาค่า R-Square จาก แบบจ าลอง Fixed Effect Regression Model สามารถอธิบายความแปรผนัในตวัแปรไดร้้อย
ละ 88.30  
 จากผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 9 พบว่าในช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคา 2553 ถึงเดือนธันวาคม 2562 ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อโครงสร้างเงินทุนของหมวดธุรกิจธนาคารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ประกอบดว้ย โอกาสในการเติบโตจากรายไดร้วม (GROWTH_INCOME) มูลค่าทางตลาดวดัดว้ยค่า Tobin’s 
Q (Ln Q) สินทรัพยมี์ตวัตน (Ln TANG) ขนาดของบริษทั (Ln Size) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราส่วนหน้ีสิน
รวมต่อสินทรัพยร์วม (Ln LEV) สามารถอธิบายได ้ดงัน้ี    
โอกาสในการเติบโตจากรายไดร้วม (GROWTH_INCOME) เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 จะส่งผลต่ออตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อ
สินทรัพยร์วม (Ln LEV) ใหมี้การเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกนัเฉล่ียร้อยละ 0.00006360  
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มูลค่าทางตลาดวดัดว้ยค่า Tobin’s Q (Ln Q) เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 จะส่งผลต่ออตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม (Ln 
LEV) ใหมี้การเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกนัเฉล่ียร้อยละ 0.08405000 
สินทรัพยมี์ตวัตน (Ln TANG)  เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 จะส่งผลต่ออตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม (Ln LEV) ใหมี้การ
เปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกนัเฉล่ียร้อยละ 0.01333800 
ขนาดของบริษทั (Ln Size)  เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 จะส่งผลต่ออตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม (Ln LEV) ให้มีการ
เปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกนัเฉล่ียร้อยละ 0.36201000 
ในขณะ การเติบโตจากก าไรสุทธิ (GROWTH_NET_PROFIT)  ความสามารถในการท าก าไรของบริษทั (PROF) จ านวนหุ้น
ของบริษทัท่ีช าระแลว้ (Ln OWNER) มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม (Ln LEV)  
ซ่ึงสามารถอธิบายได ้ดงัน้ี    
การเติบโตจากก าไรสุทธิ (GROWTH_NET_PROFIT)  มีการเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 จะส่งผลต่ออตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อ
สินทรัพยร์วม (Ln LEV) ใหมี้การเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงกนัขา้มเฉล่ียร้อยละ0.00000641  
ความสามารถในการท าก าไรของบริษทั (PROF) มีการเปล่ียนแปลงไป 1 เท่า จะส่งผลต่ออตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม 
(Ln LEV) ใหมี้การเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงกนัขา้มเฉล่ียร้อยละ0.51058600 
จ านวนหุ้นของบริษทัท่ีช าระแลว้ (Ln OWNER) มีการเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 จะส่งผลต่ออตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพย์
รวม (Ln LEV) ใหมี้การเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงกนัขา้มเฉล่ียร้อยละ 0.24081600  
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

จากศึกษาปัจจยัภายในและปัจจยัมหภาคท่ีมีผลต่ออตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วมในหมวดธุรกิจธนาคารท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยวิเคราะห์ทางสถิติดว้ยสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions) และวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ดว้ยวิธี Panel Least Squares (OLS) แบบ Fixed Effect Regression Model (FEM) ผลการศึกษาพบว่าตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อ
อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ โอกาสในการเติบโตจากรายไดร้วม มูลค่า
ทางตลาดวดัดว้ยค่า Tobin’s Q สินทรัพยมี์ตวัตน ขนาดของบริษทั การเติบโตจากก าไรสุทธิ จ านวนหุ้นของบริษทัท่ีช าระแลว้ 
(Ln OWNER) และความสามารถในการท าก าไรของบริษทั ในขณะท่ีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ อตัราดอกเบ้ีย
นโยบาย ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ  และอตัราแลกเปล่ียนไม่มีผลต่ออตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม 
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การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณภาพชีวติเดก็ด้อยโอกาสจังหวดัภูเกต็ 
Participatory Management in Promoting Quality of Life Phuket Underprivileged Children 

ขวญัตา ยาหลง  และฐานิตา ฆ้องฤกษ์ 
Kwanta Yalong and Thanita Kongrerk 

บทคดัย่อ 

 การวิจยัเร่ือง การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กดอ้ยโอกาสจงัหวดัภูเก็ตมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาสภาพปัญหาคุณภาพชีวิตของเด็กดอ้ยโอกาสในจงัหวดัภูเก็ต  ศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย 
และพฒันาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กดอ้ยโอกาสจงัหวดัภูเก็ต เก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ซ่ึงเป็นตวัแทนระดบัผูบ้ริหารท่ีมีบทบาทในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเดก็ดอ้ยโอกาสจ านวน 
8 คน ดว้ยวิธีการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง ใชว้ิธิวิเคราะห์แบบอุปนยั และสรุปแบบบรรยาย ผลการศึกษาพบวา่  การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมมีปัญหาเกิดจากการด าเนินงาน ซ่ึงเกิดจากสาเหตุหลายประการได้แก่ 1) งบประมาณ 2) บุคลากร 3) การ
ประสานงาน และ4) สถานท่ี ซ่ึงส่งผลให้การด าเนินการดา้นต่างๆ ขาดความต่อเน่ือง ซ่ึงหากรัฐเขา้ใจบริบทในการด าเนินของ
มูลนิธิฯ จะท าใหเ้ห็นถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการขาดงบประมาณ ควรเร่งจดัหาหรือสร้างหลกัสูตรใหก้ารเรียนการสอนและผลิต
บณัฑิตท่ีจบสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งในมากยิ่งข้ึน การสนบัสนุนผูเ้ช่ียวชาญดา้นต่างๆ เขา้มาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ให้กบั
เด็กๆ ควรสร้างระบบเครือข่ายท่ีมีความเขม้แข็ง ใชฐ้านขอ้มูลเดียวกนัในการน ามาจดัการวางแผนงานไม่ให้เกิดความซ ้ าซ้อน
ของแต่ละหน่วยงาน และรัฐควรให้ความส าคญัโดยจดัหาพื้นท่ีท่ีเหมาะสมให้มูลนิธิฯ สามารถใชพ้ื้นท่ีในการจดักิจกรรมได้
อยา่งสะดวก 

ค าส าคญั : คุณภาพชีวิต, เดก็ดอ้ยโอกาส, การบริหารแบบมีส่วนร่วม, มูลนิธิเดก็ดอ้ยโอกาส, จงัหวดัภูเกต็ 

Abstract 

     Research on participatory management in promoting the quality of life of underprivileged children in Phuket Province . The 
objectives of this research were to study the quality of life problems of underprivileged children in Phuket, Study the 
participatory management of stakeholders, and Develop the participatory management of stakeholders in promoting quality of 
life Phuket underprivileged children. The data were collected from 8 important data providers who was an executive level 
representative with a role in promoting quality of life underprivileged children by a semi-structured interview, an inductive 
analysis method, and a narrative summary. The study found that participatory management had operational problems due to 
many reasons, including 1) budget 2) personnel 3) coordination and 4) locations that result in a lack of continuity in various 
operations. If the government understood the context of the foundation's operations, it would realize the problems arising from 
a lack of budget. They should expedite the provision or create the curriculums of teaching and produce more graduates with 
relevant fields, support the various professionals to transfer knowledge, experience for children, create a strong network system 
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by using the same database in planning management to prevent duplication of each department. Additionally, the government 
should give priority by providing suitable areas for the foundation to use the area for organizing activities conveniently 

Keywords: Quality of Life, Underprivileged Children, Participatory Management, Underprivileged Children Foundation, 
Phuket 

1. บทน า 

     เด็กและเยาวชนคืออนาคตของชาติเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัและมีคุณค่ายิ่งส าหรับประเทศ การมีเด็กและเยาวชนท่ีมีคุณภาพ
ย่อมส่งผลให้ชุมชนและสังคมโดยรวมเจริญกา้วหน้าอย่างรวดเร็วทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมอีกทั้งการท่ีจะพฒันาเด็กและ
เยาวชนให้มีคุณภาพไดน้ั้น ควรเร่ิมจากการพฒันาตั้งแต่ยงัเด็ก ทั้งทางร่างกาย จิตใจอารมณ์และสติปัญญา เพราะสังคมจึง
ตอ้งการให้เด็กไดเ้ติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณภาพ เพื่อเป็นก าลงัส าคญัของชาติในการพฒันาประเทศต่อไป (กฤตพร แซ่แง่ สาย
จนัทร์, 2556) สถานการณ์เดก็ดอ้ยโอกาสในประเทศไทย สร้างความกงัวลใจไม่นอ้ยต่ออนาคตของชาติ ในความดอ้ยโอกาสนั้น 
พบวา่ เขา้ถึงระบบบริการทางสุขภาพ เพียงร้อยละ 5.59 และเขา้ถึงระบบการศึกษา เพียงร้อยละ 25.33 ซ่ึงเด็ก 2 กลุ่มน้ี เป็นกลุ่ม
ท่ีขาดโอกาสในการเขา้ถึงระบบบริการด้านสาธารณสุขและด้านการศึกษามากท่ีสุด อนัจะส่งผลถึงการเจริญเติบโตตาม
พฒันาการอยา่งสมวยัและประเทศชาติ ยงัเสียโอกาสท่ีส าคญัในการมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพในอนาคตอีกดว้ย (กรมการปกครอง, 
2560) 
     ปัญหาเด็กดอ้ยโอกาสในจงัหวดัภูเก็ต โดยตั้งแต่ ปี 2557 – ปี 2561 จงัหวดัภูเก็ต มีปัญหาเด็ก จ านวน 1,504 คน (ส านกังาน
พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัภูเก็ต, 2561: 37-44) ซ่ึงเด็กๆ ท่ีรับการดูแลจากมูลนิธิท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว ซ่ึงบาง
คนออกลางคนักลบัไปอยู่กบัครอบครัว ญาติผูป้กครอง บางคนออกไปตามเกณฑ์อายุถึงก าหนด แต่กลบัไปใชชี้วิตและอยูก่บั
สงัคมแบบเดิมๆ ขาดการดูแลและติดตามอยา่งใกลชิ้ด ท าใหเ้ดก็ดอ้ยโอกาสเหล่าน้ีไม่ไดรั้บการพฒันาคุณภาพชีวิตอยา่งต่อเน่ือง 
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ก่อใหเ้กิดปัญหาตามมาภายหลงั เช่น การลกัเลก็ขโมยนอ้ย ยาเสพติด อาชญากรรม เป็นตน้ 
     จากปัญหาดงักล่าว ทุกภาคส่วนท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนมูลนิธิต่างๆ ท่ีดูแลเด็กเหล่าน้ี ควรมีการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กด้อยโอกาส โดยควรมีการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง และมีทั้ ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เร่ิมตั้งแต่แรกรับเขา้มาดูและจนออกไปใชชี้วิตท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงองคป์ระกอบของคุณภาพชีวิต โดย
สามารถวดัไดจ้าก 1) ดา้นสุขภาพกายและจิตใจ 2) ดา้นสติปัญญาและความสามารถ 3) ดา้นอาชีพและการท างานของผูป้กครอง  
4) ดา้นกิจกรรมและสงัคม 5) ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล (Flanagan, 1987: 138-139;  Zhan, 1992: 796; WHOQOL-BREF, 
1996) ในการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กดอ้ยโอกาส ประกอบดว้ย 1) การมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ 2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และ4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
(Cohen & Uphoff, 1981)  
     จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาวิจยัเร่ือง การบริหารแบบส่วนร่วมในการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของเด็กด้อยโอกาสจงัหวดัภู เก็ต ผลท่ีได้จากการศึกษาคร้ังน้ีท าให้สามารถน าไปเป็นแนวทางในการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของเดก็ดอ้ยโอกาสจงัหวดัภูเกต็ ใหไ้ดรั้บการดูแลอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนืต่อไป 
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   วตัถุประสงค์การวจิัย 

     1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาคุณภาพชีวิตของเดก็ดอ้ยโอกาสในจงัหวดัภูเกต็ 
     2) เพื่อศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเดก็ดอ้ยโอกาสจงัหวดัภูเกต็ 
     3) เพื่อพฒันาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กดอ้ยโอกาสจงัหวดัภูเก็ต
  

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิเกีย่วกบัสภาพปัญหาคุณภาพชีวติของเดก็ด้อยโอกาส 

     UNICEF (1989) ไดใ้ห้ความหมายของเด็กดอ้ยโอกาสว่า หมายถึง เด็กซ่ึงสภาพท่ีเป็นปัญหาของสังคม เช่น เด็กพิการ เด็ก
ท่ีมาจากครอบครัวท่ียากจน เดก็ท่ีอาศยัในพื้นท่ีห่างไกลหรือในชุมชนแออดั เดก็ท่ีตอ้งอพยพยา้ยถ่ินตามพอ่แม่ ความดอ้ยโอกาส
เหล่าน้ีครอบคลุมทั้งเร่ืองการศึกษา สภาพแวดลอ้ม ภาษา วฒันธรรมและโอกาสในการได้รับการบริการ และ จิตติมา กุล
ประเสริฐรัตน์ (2561) ไดก้ล่าวว่า เด็กดอ้ยโอกาส หมายถึง เด็กท่ีอยู่ในสภาวะยากล าบาก เน่ืองจากประสบปัญหาต่างๆ มีชีวิต
ความเป็นอยู่ด้อยกว่าเด็กปกติทัว่ไป เด็กไม่มีโอกาสท่ีจะเขา้รับบริการทางการศึกษาหรือได้รับการพฒันาทั้งทางร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ สงัคม และจิตใจ จ าเป็นตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษเพื่อใหมี้ชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 
     UNESCO (1981 : 89) ไดใ้หค้วามหมายคุณภาพชีวิตไวว้า่ คุณภาพชีวิตเป็นความรู้สึกของการอยูอ่ยา่งพอใจต่อองคป์ระกอบ
ต่างๆ ของชีวิตท่ีมีส่วนส าคญัมากท่ีสุดของบุคคล องคป์ระกอบคุณภาพชีวิต Flanagan (1987: 138-139) กล่าวถึงองคป์ระกอบ
ของคุณภาพชีวิตว่า เป็นความตอ้งการพื้นฐานของมนุษยซ่ึ์งจ าแนกไดเ้ป็น 5 องค์ประกอบ ดงัน้ี 1) มีความสุขสบายทางดา้น
ร่างกายและวตัถุทางด้านร่างกาย 2) มีสัมพนัธภาพกับบุคลอ่ืน 3) การมีกิจกรรมในสังคมและชุมชน 4) มีพฒันาการทาง
บุคลิกภาพและมีความส าเร็จอยา่งสมบูรณ์ตามพฒันาการ 5) มีสันทนาการ ส่วน Zhan (1992: 796) ไดก้ล่าววา่ คุณภาพชีวิตควร
มีองค์ประกอบ 4 ดา้น คือ 1) ดา้นความพึงพอใจในชีวิตเป็นส่ิงท่ีบุคคลรับรู้ถึงส่ิงท่ีตนครองอยู่ 2) ดา้นอตัมโนทศัน์ 3) ดา้น
สุขภาพและการท างานของร่างกาย 4) ดา้นสังคมและเศรษฐกิจ และองคก์ารอนามยัโลกฉบบัภาษาองักฤษ (WHOQOL-BREF, 
1996) ไดพ้ฒันาเคร่ืองช้ีวดัคุณภาพชีวิต ซ่ึงมีตวัช้ีวดัแบ่งเป็น 4 ดา้น คือ 1) ดา้นร่างกาย 2) ดา้นจิตใจ 3) ดา้นความสัมพนัธ์ทาง
สงัคม 4) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  

 

2.2  แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัการการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
      Gustavo (1992: 4) กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนรวม หมายถึง การเขา้ไปมีหน้าท่ีหรือมีส่วนรับผิดชอบในบางส่ิง
บางอย่าง แต่ต่อมาความหมายของการมีส่วนร่วมน้ีเช่ือมโยงไปสู่กระบวนการในการเขา้ไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบของแต่ละ
บุคคลหรือกระบวนการในการเปล่ียนแปลงในภาพรวม  Fornaroff (1980) เสนอว่ากระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชน มีขั้นตอนดงัน้ี 1. การวางแผน รวมถึงการตดัสินใจในการก าหนดเป้าหมาย กลวิธี ทรัพยากรท่ีตอ้งใช้ ตลอดจนการ
ติดตามประเมินผล 2. การด าเนินงาน 3. การใชบ้ริการจากโครงการ 4. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
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 Cohen and Uphoff (1997: 6) ให้ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม ไวว้่า การมีส่วนร่วมจะตอ้งประกอบดว้ย
การมีส่วนเก่ียวขอ้ง 4 ประการ คือ 1) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจวา่จะท าอะไรและท าดว้ยวิธีการอยา่งไร 2) การมีส่วนร่วม
ในการด าเนินโครงการ ตดัสินใจการให้ทรัพยากรสนับสนุนโครงการและความร่วมมือกบัองค์กรหรือกลุ่มกิจกรรมเป็นการ
เฉพาะ 3) มีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์อนัเกิดจากโครงการพฒันา 4) มีส่วนร่วมในการประเมินโครงการ โดยขั้นตอน
ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม ดงัน้ี ขั้นท่ี 1 การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ เป็นการตดัสินใจในช่วงเร่ิมตน้ การตดัสินใจในช่วง
ด าเนินการวางแผน และการตดัสินใจในช่วงการปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้ ขั้นท่ี 2 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ไดม้าจาก
ค าถามว่าใครจะท าประโยชน์ใหแ้ก่โครงการไดบ้า้ง การช่วยเหลือดา้นทรัพยากร การบริหารการงานและการประสานงานและ
การขอความช่วยเหลือ เป็นต้น ขั้นท่ี 3 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ในส่วนท่ีเก่ียวกับผลประโยชน์นอกจาก
ความส าคญัของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแลว้ ยงัจะตอ้งพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มดว้ย 
ผลประโยชน์ของโครงการน้ีรวมทั้งผลท่ีเป็นประโยชน์ทางบวกและผลท่ีเกิดข้ึนในทางลบท่ีเป็นผลเสียของโครงการ  ขั้นท่ี 4 
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล การมีส่วนร่วมในการประเมิน ซ่ึงมีอิทธิพลสามารถแปรเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่ม
ต่าง ๆ ได ้  

2.3 แนวคดิ ทฤษฎผีู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

     ทฤษฎีผูมี้ส่วนไดเ้สีย  โดย Freeman (1984)  ไดก้ล่าวในหนงัสือการจดัการเชิงกลยทุธ์ หนงัสือเล่มน้ีไดก้ล่าวถึง ผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียขององคก์รไวว้า่ การให้ความส าคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียจะท าให้เกิดผลประโยชน์กบัทั้งองคก์รและผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ 
และ Post el al. (2002) กล่าวว่า ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มซ่ึงมีผลกระทบ หรือ ไดรั้บผลกระทบจากการ
ตดัสินใจขององคก์าร นโยบาย และการปฏิบติั 
     ดงันั้นการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจะท าให้ทราบถึงหน่วยงานหรือเครือข่ายท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียในการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กดอ้ยโอกาสจงัหวดัภูเก็ต ซ่ึงไดแ้ก่ หน่วยงานท่ีมีบทบาทในด าเนินงาน
เก่ียวกบัเด็กดอ้ยโอกาสจงัหวดัภูเก็ต ประกอบดว้ย ส านกังานพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัภูเก็ต ส านกังาน
ศึกษาธิการจงัหวดัภูเกต็ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัภูเกต็ สถานพินิจจงัหวดัภูเกต็ บา้นพกัเดก็และครอบครัว (พระราชบญัญติั
คุม้ครองเด็ก 2546) และนอกจากน้ียงัมีมูลนิธิเด็กดอ้ยโอกาสต่างๆ ในจงัหวดัภูเก็ต ไดแ้ก่ มูลนิธิบา้นเด็กตะวนัฉาย มูลนิธิบา้น
ฟุตบอลเยาวชน (ภูเก็ต) มูลนิธิหมู่บา้นเดก็ตะวนัฉาย มูลนิธิศุภนิมิตแห่ประเทศไทย และมูลนิธิบา้นลุงพิทกัษ ์(ส านกังานพฒันา
สงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัภูเกต็, 2561: 37-44) 
     นอกจากแนวคิด ทฤษฎีท่ีกล่าวมาแลว้ ยงัมีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของ ด ารงค ์ตุม้ทองและคณะ (2557: 139) ท่ีไดศึ้กษาปัญหาเด็ก
ดอ้ยโอกาสทางการศึกษา : สถานการณ์ความไม่เสมอภาคในสังคมไทย พบวา่ นโยบายในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวของภาครัฐท่ี
ผ่านมายงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาความด้อยโอกาสของเด็กในครอบครัวยากจน ไร้สัญชาติ และแรงงานต่างด้าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดงันั้นหากสังคมไม่ตระหนักถึงทิศทางและความรุนแรงของปัญหาท่ีก าลงัจะเกิดข้ึน ภาครัฐและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งไม่เร่งด าเนินการป้องกนัและแกปั้ญหาอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั คาดการณ์ไดว้่าในอนาคตอนัใกลป้ระเทศไทยจะตอ้ง
ประสบกับปัญหาด้านคุณภาพของทรัพยากรบุคคลอย่างรุนแรง สอดคล้องกับ Schmidt (2011) ท่ีกล่าวว่า ปัญหาส าคญัท่ี
ก่อใหเ้กิดความไม่เสมอภาคทางการศึกษาไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นนโยบายประกอบดว้ยการเขา้ไม่ถึงบริการทางการศึกษา อาทิท่ีตั้งของ
โรงเรียน คุณภาพของบุคลากร คุณภาพของอุปกรณ์ในการจดัการเรียนการสอน  และเช่นเดียวกบั วาสนา จกัรแกว้และคณะ 
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(2561: 1767) ไดศึ้กษาเร่ือง การเพิ่มโอกาสและการเขา้ถึงการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของเด็กดอ้ยโอกาสภาคเหนือตอนบน ผล
การศึกษาพบว่า ส าหรับ แนวทางการเพิ่มโอกาสควรมีการขยายโอกาสทางการศึกษาลดค่าใชจ่้าย เพิ่มบทบาทของครูแนะแนว
ผลกัดนัให ้นกัเรียนไดรั้บสัญชาติ และการเขา้ถึงการศึกษาควรมีการจดัการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ พฒันาคุณภาพผูเ้รียนและ
ส่งเสริมการจดัการศึกษา ขยายการเขา้ถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ พฒันาระบบการบริหารจดัการ
ส่งเสริมการศึกษาอยา่งมีส่วนร่วม และภูริวรรษ ค าอา้ยกาวิน (2559) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การน าเสนอกลยุทธ์การจดัการศึกษาเพื่อ
พฒันาทกัษะชีวิตท่ีจ าเป็นส าหรับเด็กดอ้ยโอกาสในการเสริมสร้างการยอมรับเป็นสมาชิกของสังคม  ผลการวิจยัพบว่า ทกัษะ
ชีวิตท่ีจ าเป็นส าหรับเด็กดอ้ยโอกาสท่ีควรไดรั้บการพฒันาในการเสริมสร้างการยอมรับเป็นสมาชิกของสังคม จ านวน 8 ทกัษะ 
ประกอบดว้ย (1) ทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (2) ทกัษะการคิดสร้างสรรค ์(3) ทกัษะการแกปั้ญหา (4) ทกัษะการส่ือสาร
อยา่งมีประสิทธิภาพ (5) ทกัษะการตดัสินใจ (6) ทกัษะการตระหนกัรู้ในตน (7) ทกัษะการจดัการกบัอารมณ์ และ (8) ทกัษะการ
สร้างสมัพนัธภาพระหวา่งบุคคล  
 จากการทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ ท าใหผู้ว้ิจยัสามารถน ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดและตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ 
1. สภาพปัญหาของเด็กดอ้ยโอกาส ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบไดแ้ก่ (1) ดา้นสภาพปัญหาสุขภาพและจิตใจ (2) ดา้นสภาพ
ปัญหาดา้นสติปัญญาและความสามารถ (3) ดา้นสภาพปัญหาอาชีพและการท างานของผู ้ปกครอง (4) ดา้นการร่วมกิจกรรมและ
การเขา้สังคม (5) ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล แต่ภายหลงัท่ีเด็กดอ้ยโอกาสเหล่าน้ีไดรั้บการช่วยเหลือจากมูลนิธิฯ หรือ
หน่วยงานภาครัฐ ท าให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนตามล าดบั 2. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียในการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตเด็กดอ้ยโอกาสจงัหวดัภูเก็ต ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ (1) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (2) การมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงาน (3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  3. พฒันาการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมของผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเดก็ดอ้ยโอกาสจงัหวดัภูเกต็ เป็นการปรับปรุงปัญหา แกไ้ข 
ท่ีเกิดจากการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย เพื่อน าไปสู่การพฒันาการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เดก็ดอ้ยโอกาส ใหดี้ข้ึนกวา่เดิม  

 

3. วธีิการศึกษา 

      การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมุ่งเน้นศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วม เฉพาะของ
หน่วยงานผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กดอ้ยโอกาส ในจงัหวดัภูเก็ต  ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลกัในการศึกษา
คร้ังน้ีได้แก่ มูลนิธิเด็กด้อยโอกาสต่างๆ และในการคดัเลือกตวัแทนผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key Informant) เป็นตวัแทนระดับ
ผูบ้ริหารท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาส หน่วยงานละ 1 คน รวมจ านวน 8 คน ได้แก่ 1) 
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกะทู้ 2) นักพฒันาสังคมช านาญการพิเศษ สนง.พัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั
ภูเก็ต 3) ผูอ้  านวยการมูลนิธิพิทกัษเ์ด็กภูเก็จ 4) ผูจ้ดัการมูลนิธิเด็กไทยเด็กสวีเดน 5) ผูจ้ดัการทัว่ไป/นกัสงคมสงเคราะห์มูลนิธิ
บา้นฟุตบอลเยาชนภูเก็ต 6) ผูอ้  านวยการมูลนิธิหมู่บา้นเด็กโสสะภูเก็ต 7) รองผูอ้  านวยการมูลนิธิบา้นเด็กตะวนัฉาย 8) ผูจ้ดัการ
โครงการมูลนิธิบา้นลุงพิทกัษ ์ 
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 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัท าหนงัสือจากทางมหาวิทยาลยัฯ ในการขอความอนุเคราะห์หน่วยงานท่ีมีส่วนไดส่้วนเสีย เพื่อ
ขอนัดหมายเวลาสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) โดยแบบ
สัมภาษณ์ประกอบดว้ยทั้งหมด 5 ตอน ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์มีทั้งหมด 5 ตอน ไดแ้ก่ 1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 2. ขอ้มูล
เก่ียวกบัสภาพปัญหาคุณภาพชีวิตของเด็กดอ้ยโอกาสในจงัหวดัภูเก็ต 3. ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูท่ี้มีส่วน
ไดส่้วนเสียในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กดอ้ยโอกาสจงัหวดัภูเก็ต และ4. ขอ้มูลเก่ียวกบัการพฒันาการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กดอ้ยโอกาสจงัหวดัภูเก็ต โดยน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชว้ิธิวิเคราะห์
แบบอุปนยั (Analytic Induction) และสรุปแบบบรรยาย (เอ้ือมพร หลินเจริญ, 2555: 25)   

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
     ผลการศึกษา มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

     1) สภาพปัญหาคุณภาพชีวติของเดก็ด้อยโอกาสในจังหวดัภูเกต็ 
     จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพปัญหาคุณภาพชีวิตของเด็กดอ้ยโอกาสในจงัหวดัภูเก็ต พบว่า สภาพปัญหาของเด็ก
ดอ้ยโอกาส สามารถจ าแนกออกเป็น 5 ดา้นไดแ้ก่ 1) ดา้นสุขภาพและจิตใจ เด็กส่วนใหญ่จะมีสุขภาพท่ีไม่ค่อยสมบูณ์เน่ืองจาก
ขาดการดูแลจากผูป้กครองและขาดการโภชนาการท่ีถูกตอ้งและเพียงพอ ส่วนสภาพจิตใจไม่ค่อยร่าเริงแจ่มใส่ ซ่ึงหลงัจากท่ี
ไดรั้บการดูแลจากหน่วยงานทั้งมูลนิธิ หรือหน่วยงานรัฐ เดก็ๆ มีสภาพท่ีดีข้ึนตามล าดบั 2) ดา้นสติปัญญาและความสามารถ เดก็
ดอ้ยโอกาสส่วนใหญ่มีสติปัญญา ไม่ค่อยแตกต่างจากเดก็ทัว่ไป เพียงแต่ขาดโอกาสทางการศึกษาและทกัษะการใชชี้วิตท่ีถูกตอ้ง 
ท าใหช่้วงแรกๆ ท่ีเขา้มาตอ้งมีการปรับตวั เรียนรู้ทั้งทางดา้นวิชาการและทกัษะการใชชี้วิต ส าหรับความสามารถส่วนใหญ่เป็น
เด็กท่ีมีการช่วยเหลือตวัเองไดดี้ เอาตวัรอดไดดี้กว่าเด็กทัว่ๆ 3) ดา้นอาชีพและการท างานของผูป้กครอง เด็กดอ้ยโอกาสส่วน
ใหญ่พ่อแม่มีอาชีพรับจา้ง หาเชา้กินค ่า บางคนมีอาชีพเก็บขยะ เป็นผูต้อ้งขงั เป็นกรรมการรับเหมาก่อสร้าง ขายบริการ ท าให้มี
ปัญหาดา้นเศรษฐกิจ และบางคนฝากลูกไวก้บัคุณตา คุณยาย ซ่ึงก็ท างานเหมือนกนัท าให้ไม่ไดรั้บการเล้ียงดูอยา่งเหมาะสม 4) 
ดา้นการร่วมกิจกรรมและการเขา้สังคม เด็กดอ้ยโอกาสตอนอยู่กบัพ่อแม่ ไม่ค่อยมีโอกาสไดท้ ากิจกรรมหรือเขา้สังคม ท าให้
ช่วงแรกท่ีเขา้มาอยู่มูลนิธิ ไม่ค่อยกลา้เขา้หาคน ไม่ค่อยให้ความร่วมมือ ตอ้งอาศยัเวลาในการปรับตวั แต่หลงัจากท่ีไดร่้วม
กิจกรรมบ่อยๆ ท าใหเ้ดก็ๆ ชอบ สนุก กลา้เขา้หาคนมากยิง่ข้ึน 5) ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ส าหรับในช่วงแรกท่ีเขา้มาท่ี
มูลนิธี มีพฤติกรรมท่ีค่อนขา้งกา้วร้าว พูดจาไม่มีหางเสียง หากอยากไดข้องจากเพื่อนคนอ่ืน ก็แย่งเอามาโดยไม่มีการขอ แต่
หลงัจากไดรั้บการหล่อหลอมจากมูลนิธิ เด็กเหล่าน้ีสามารถปรับพฤติกรรมไดดี้ข้ึน มีสัมมาคาราวะ พูดจากสุภาพ รู้จกัแบ่งปัน
ของใหก้บัคนอ่ืน 

     2) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการส่งเสริมคุณภาพชีวติของเดก็ด้อยโอกาสในจังหวดัภูเกต็  
     (1) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  (1.1) หน่วยงานภาครัฐ มุ่งเน้นนโยบายในการส่งเสริมให้ทุนสนับสนุนให้กบัเด็กดอ้ย
โอกาสและครอบครัว ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงชรา โดยมีกองทุนสวสัดิการต่างๆ ในการให้การสนบัสนุน โดยการช่วยเหลือจะ
พิจารณาเป็นรายๆ ไป โดยการออกเยี่ยมเยียนครอบครัวท่ีไดรั้บความเดือนร้อนหรือมีปัญหาในครอบครัว และคอยตรวจสอบ
เง่ือนไขของผูมี้สิทธ์ิท่ีไดรั้บทุนต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด (1.2) ส าหรับมูลนิธิต่างๆ มีนโยบายและการวางแผน ซ่ึง
มุ่งเน้นในเชิงปฏิบติัการ เร่ิมตั้งแต่การก าหนดอายุของเด็กท่ีจะรับเขา้มาอยู่ในการดูแลของมูลนิธิ ก็จะแตกต่างกนัไป โดย
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นโยบายและแผนหลกัคือ พฒันาคุณภาพชีวิตเด็กดอ้ยโอกาสให้ไดรั้บการศึกษาสูงสุด จดัการดูแลเร่ืองสุขภาพ โภชนาการ 
นันทนาการ กิจกรรมทั้งจากภายในและภายนอกสถานท่ี นอกจากน้ีนโยบายและแผนของมูลนิธิท่ีส าคญัอีกอย่างนึง คือ การ
จดัหาทุนบริจาคจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อน ามาเป็นค่าใชจ่้ายในดา้นต่างๆ  
     (2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ไดแ้ก่ (2.1) การด าเนินงานกิจกรรมและการประสานงาน หน่วยงานของภาครัฐ จะเนน้
การออกเยี่ยมเยียนครอบครัวเด็กดอ้ยโอกาส จดัทุนสวสัดิการต่างๆ ให้กบัครอบครัวท่ีมีปัญหาและอยู่ในเง่ือนไขขอ้ก าหนด 
จดัท าทะเบียนรายช่ือเด็กและครอบครัวของผูด้อ้ยโอกาส และมีการประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั องคก์ารบริหารส่วนต าบล มูลนิธิเด็กดอ้ยโอกาส ตลอดจนหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลดอ้ยโอกาส ส่วนของ
มูลนิธิต่างๆ เร่ิมจากการพิจารณารับเด็กดอ้ยโอกาสจากการติดต่อของผูป้กครอง หรือรับจากหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีติดต่อเขา้มา 
นอกจากน้ีมีการด าเนินการจดักิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างกิจกรรม ทกัษะให้กบัเด็กๆ ทั้งในเชิงวิชาการและนันทนาการ 
รวมถึงการจัดส่งให้เด็กด้อยโอกาสออกไปเรียนสถาบนัศึกษาตามสถานท่ีๆ ก าหนดในการติดต่อประสานงานนั้น มีการ
ประสานงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือประสานงานกบัมูลนิธิดว้ยกนัเอง (2.2) การจดัสรรงบประมาณ หน่วยงาน
ภาครัฐ ในแต่ละปีรับจากส่วนกลาง จากกระทรวงซ่ึงบา้งคร้ังอาจมีความล่าชา้ในการอนุมติังบประมาณ ซ่ึงส่งผลต่อการจดัการ
ปัญหาเด็กและครอบครัวผูด้อ้ยโอกาส ซ่ึงการแกปั้ญหาเบ้ืองตน้หากงบประมาณล่าชา้ จะมีการจดัสรรงบจากกองทุนอ่ืนๆ ให้
ทดแทนไปก่อน ส าหรับงบประมาณของทางด้านมูลนิธิฯ ท่ีได้รับจากการจดัสรรของภาครัฐในการให้งบประจ าปีในการ
อุดหนุนช่วยเหลือ แต่ก็ไม่เพียงพอให้ท าตอ้งมีการระดมทุน โดยการประสานงานกบัหน่วยงานของภาคเอกชนต่างๆ ในการ
น ามาใชเ้ป็นทุนการศึกษา สวสัดิการต่าง ค่าอาหาร ตลอดจนค่าใชจ่้ายต่างๆ ซ่ึงทางมูลนิธิพยายามท่ีจะประหยดังบประมาณโดย
เนน้การท าอาหารทานกนัเอง  
     (3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  ผลจากการด าเนินงานท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเด็กดอ้ยโอกาสจงัหวดัภูเก็ต 
หลงัจากการด าเนินงานของมูลนิธิและภาครัฐแลว้ เด็กรับการช่วยเหลือโดยให้การทุนการศึกษา ท าให้เด็กไดเ้รียนหนงัสือตาม
เกณฑม์าตรฐาน มีโภชนาการท่ีดีและเพียงพอ ไดมี้กิจกรรมเสริมทั้งในดา้นวิชาการและนนัทนาการ ท าใหเ้ด็กมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึนตามล าดบั การเขา้ร่วมกิจกรรมและสังคม สามารถเขา้ร่วมสังคมกบัผูค้นแปลกหนา้ ใหค้วามร่วมมือมีการช่วยเหลือเสียสละ 
ตลอดจนดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เป็นเด็กท่ีมีสัมมาคารวะ พูดจาสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน โดยเด็กดอ้ยโอกาสเหล่าน้ี
หลงัจากไดรั้บการช่วยเหลือแลว้ ท าใหส้ภาพปัญหาต่างๆ ไม่มีหรือลดนอ้ยลงตามล าดบั  
     (4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  การประเมินผลความส าเร็จจากการด าเนินงาน การประเมินผลของเทศบาลเมืองกะทู ้มี
การประเมินผลการด าเนินงานโดย การใชห้ลกัเกณฑม์าตรฐาน เป็นตวัชีวดั เช่น เกณฑข์องเดก็ น ้าหนกั กลา้มเน้ือ ส่วนสูง ระดบั
สติปัญญาของเด็ก เปรียบเทียบกบัระดบัอาย ุของเด็กดอ้ยโอกาส และส านกังานพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั
ภูเก็ต มีระบบติดตาม ท่ีเยี่ยมเยียน ให้เครือข่ายคืออาสาสมคัรพฒันาสังคมช่วยเหลือติดตาม หลงัจากท่ีให้การช่วยเหลือในดา้น
ทุนสวสัดิการต่างๆ แก่เด็กและครอบครัวผูด้อ้ยโอกาส ส าหรับมูลนิธิฯ อาจยงัไม่ชดัเจนมากนัก โดยวดัผลการประเมินจะ
พิจารณาตั้งแต่เด็กเร่ิมเขา้มาอยูใ่นมูลนิธิฯ มีการพฒันาการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีหรือไม่ รวมถึงกิจกรรม โครงการต่างๆ ท่ี
จดัข้ึนท าให้เด็กมีพฒันาการดีข้ึนหรือไม่ ทั้งในดา้นสุขภาพกาย สุขภาพจิต โภชนาการ อารมณ์ และรวมถึงดา้นการศึกษา และ
พิจารณาถึงสภาวะการช่วยเหลือตวัเองของเดก็ๆ เหล่าน้ี สามารถท่ีจะเอาตวัรอดในสงัคมไดห้รือไม่ 
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     3) การพฒันาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการส่งเสริมคุณภาพชีวติเดก็ด้อยโอกาสจังหวดัภูเกต็  
     ปัญหาเกิดจากบริหารงาน ซ่ึงส่งผลใหก้ารด าเนินการดา้นต่างๆ ขาดความต่อเน่ือง การพฒันาการบริหารแบบมีส่วนร่วม จึง
ควรมีแนวทางในการพฒันาดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 
     (1) ด้านงบประมาณ ซ่ึงเป็นปัญหาหลกัท่ีส าคญัต่อการจดัสรรทรัพยากรต่างๆ ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินการได้อย่าง
ต่อเน่ือง งบประมาณท่ีไม่เพียงพอต่อการให้การสนับสนุนจากภาครัฐ และมีความล่าช้า ท าให้มูลนิธิฯ จึงจ าเป็นต้องเร่ง
ด าเนินการในการขอรับบริจาคโดยการประสานของความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะภาคเอกชนเพื่อน าเงินท่ีไดม้า
ใชจ่้ายในการด าเนินงานดา้นต่างๆ รัฐควรให้การสนบัสนุนเล็งเห็นถึงความส าคญัของปัญหาเด็กดอ้ยโอกาส ซ่ึงหากรัฐเขา้ใจ
บริบทในการด าเนินของมูลนิธิฯ ก็จะท าใหเ้ห็นถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการขาดงบประมาณ ซ่ึงส่งผลใหก้ารด าเนินงานดา้นต่างๆ 
ขาดความต่อเน่ือง 
    (2) ดา้นบุคลากร ปัญหาในดา้นบุคลากร สามารถจ าแนกเป็น 2 ประเด็น คือ  (2.1) คุณวุฒิของผูท่ี้ท างานเก่ียวกบัมูลนิธิฯ ซ่ึง
จบมาไม่ตรงกบัสายงาน ท าใหเ้กิดปัญหาในการดูแลเด็ก ตอ้งใชเ้วลาในการสอนอบรม เพื่อใหเ้กิดทกัษะความรู้ในการดูแลเด็ก 
แต่เป็นเร่ืองยากเน่ืองจาก ผูท่ี้จบในสายงานน้ีค่อนขา้งหายาก ส่วนใหญ่มาสมคัรท างานเป็นสายงานอ่ืนแทบทั้งส้ิน ซ่ึงรัฐควรเร่ง
จดัหาหรือสร้างหลกัสูตรให้การเรียนการสอนและผลิตบณัฑิตท่ีจบสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งในมากยิ่งข้ึน (2.2) ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ
ดา้น ซ่ึงมีความส าคญัต่อการให้ถ่ายทอดความรู้ หรือประสบการณ์ให้กบัเด็กๆ เช่น ผูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตวิทยา นักนันทนาการ 
หรือแมแ้ต่คุณครูในสายวิชาต่างๆ ซ่ึงนบัว่ามีความส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของเด็กดอ้ยโอกาส ซ่ึงอยากให้มีบุคลากร
เหล่าน้ีเขา้มาช่วงเหลือในมูลนิธีฯ  
     (3) ดา้นการประสานงาน สามารถจ าแนกออกเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่  (3.1) เอกสารขอ้มูล บางคร้ังไม่ไดป้รับใหเ้ป็นปัจจุบนั ซ่ึงท า
ให้เกิดความแตกต่างของขอ้มูลของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งจากมูลนิธิฯ (3.2) ความซ ้ าซ้อนในการติดตาม หรือตรวจสอบ
ครอบครัวของเด็กดอ้ยโอกาส ซ่ึงในการตรวจเยีย่มครอบครัวของเด็กดอ้ยโอกาส บางคร้ังมูลนิธิฯ ออกไปเยีย่ม และ หน่วยงาน
ภาครัฐออกตรวจเยี่ยม ท าให้เกิดการซ ้ าซ้อนของงาน ควรมีการประชุมวางแผนในการด าเนินงานเป็นมีความเป็นเอกภาพ โดย
สร้างระบบเครือข่ายในการส่งเสริมคุณภาพเด็กดอ้ยโอกาส เพื่อใชฐ้านขอ้มูลเดียวกนัในการน ามาจดัการวางแผนงานไม่ให้เกิด
ความซ ้าซอ้นของแต่ละหน่วยงานและสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
     (4) ดา้นสถานท่ี มูลนิธิฯ บางแห่งมีปัญหาในการจดักิจกรรมเน่ืองจาก ม่ีพื้นท่ีคบัแคบ ท าใหไ้ม่สะดวกในการด าเนินงาน ซ่ึง
บางคร้ังจ าเป็นต้องขอความอนุเคราะห์ในการจัดกิจกรรมนอกสถานท่ีจากหน่วยงานอ่ืน เพื่อให้เกิดความสะดวกในการ
ด าเนินงาน ซ่ึงรัฐควรให้ความส าคญั โดยจดัหาพื้นท่ีท่ีเหมาะสม ให้มูลนิธิฯ สามารถไปใช้พื้นท่ีในการจดักิจกรรมไดอ้ย่าง
สะดวก 

    การอภิปรายผล 

     การศึกษาวิจยัเร่ือง การบริหารแบบส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเดก็ดอ้ยโอกาสจงัหวดัภูเก็ต ผูว้ิจยัสามารถน ามา
อภิปรายผล ดงัต่อไปน้ี 
     จากขอ้คน้พบจะเห็นไดว้่าสภาพปัญหาคุณภาพชีวิตของเด็กดอ้ยโอกาส ซ่ึงส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กดอ้ยโอกาส
ทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นสุขภาพและจิตใจ (2) ดา้นสติปัญญาและความสามารถ (3) ดา้นอาชีพและการท างานของผูป้กครอง (4) 
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ดา้นการร่วมกิจกรรมและการเขา้สงัคม (5) ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภูริวรรษ ค าอา้ยกาวิน 
(2559) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การน าเสนอกลยุทธ์การจดัการศึกษาเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตท่ีจ าเป็นส าหรับเด็กดอ้ยโอกาสในการ
เสริมสร้างการยอมรับเป็นสมาชิกของสังคม ผลการวิจยัพบว่า 1) ทกัษะชีวิตท่ีจ าเป็นส าหรับเด็กดอ้ยโอกาสท่ีควรไดรั้บการ
พฒันาในการเสริมสร้างการยอมรับเป็นสมาชิกของสังคม จ านวน 8 ทกัษะ ประกอบดว้ย (1) ทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
(2) ทกัษะการคิดสร้างสรรค์ (3) ทกัษะการแกปั้ญหา (4) ทกัษะการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ (5) ทกัษะการตดัสินใจ (6) 
ทกัษะการตระหนกัรู้ในตน (7) ทกัษะการจดัการกบัอารมณ์ และ (9) ทกัษะการสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งบุคคล ทั้งน้ีเป็นเพราะ
คุณภาพชีวิตของเด็กดอ้ยโอกาส จ าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาในหลากหลายดา้นเพื่อใหเ้ด็กๆ ดอ้ยโอกาสเหล่าน้ีไดรั้บทกัษะการ
ใชชี้วิตท่ีสมบูรณ์แบบและสามารถออกไปใชชี้วิตไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ดงันั้นหน่วยงานท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียโดยเฉพาะมูลนิธิเด็ก
ดอ้ยโอกาสต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจงัหวดัภูเก็ต จึงมีความจ าเป็นในการพฒันาคุณภาพการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กดอ้ยโอกาส ซ่ึงโดยผลจากการศึกษาพบว่า  บริหารแบบมีส่วนร่วมของผูท่ี้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กดอ้ยโอกาสจงัหวดัภูเกต็ ปัญหาเกิดจากบริหารงาน ซ่ึงส่งผลใหก้ารด าเนินการดา้นต่างๆ 
ขาดความต่อเน่ือง จึงควรพฒันาในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 1) ด้านงบประมาณ ซ่ึงเป็นปัญหาหลกัท่ีส าคญัต่อการจดัสรรทรัพยากร
ต่างๆ ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินการไดอ้ย่างต่อเน่ือง ท าให้มูลนิธิฯ จึงจ าเป็นตอ้งเร่งด าเนินการในการขอรับบริจาคโดยการ
ประสานของความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะภาคเอกชนเพื่อน าเงินท่ีไดม้าใช้จ่ายในการด าเนินงานด้านต่างๆ 
สอดคลอ้งกบั วาสนา จกัรแกว้และคณะ (2561: 1767) ไดก้ล่าววา่ นโยบายการจดัการศึกษาส าหรับเด็กดอ้ยโอกาสของประเทศ
ไทย ควรมีการส่งเสริมสนบัสนุนให้มีการจดัสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษาและปัจจยัพื้นฐาน จดัระบบบริหารจดัการให้เอ้ือต่อ
การจดัการศึกษาส าหรับเด็กดอ้ยโอกาสอยา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เป็นเพราะการสนบัสนุนเล็งเห็นถึงความส าคญัของ
ปัญหาเด็กดอ้ยโอกาส ซ่ึงหากรัฐเขา้ใจบริบทในการด าเนินของมูลนิธิฯ กจ็ะท าใหเ้ห็นถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการขาดงบประมาณ 
ซ่ึงส่งผลใหก้ารด าเนินงานดา้นต่างๆ ขาดความต่อเน่ือง  2) ด้านบุคลากร คุณวุฒิของผูท่ี้ท างานเก่ียวกบัมูลนิธิฯ ซ่ึงจบมาไม่ตรง
กับสายงาน ส่วนใหญ่มาสมัครท างานเป็นสายงานอ่ืนแทบทั้ งส้ิน และความจ าเป็นส าหรับผู ้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน ซ่ึงมี
ความส าคญัต่อการใหถ้่ายทอดความรู้ หรือประสบการณ์ในดา้นต่างๆ ใหก้บัเด็กๆ ซ่ึงนบัวา่มีความส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพ
ชีวิตของเดก็ดอ้ยโอกาส สอดคลอ้งกบั (Schmidt, 2011) ท่ีไดก้ล่าวถึงความไม่เสมอภาคทางการศึกษา เป็นประเดน็เชิงนโยบายท่ี
มีการกล่าวถึงเป็นอยา่งมากในรอบทศวรรษท่ีผ่านมาในกรณีของประเทศไทย แมว้า่รัฐบาลไทยจะมีนโยบายเพื่อสนบัสนุนการ
พฒันา การศึกษามาโดยตลอด แต่กลบัพบวา่ความไม่เสมอภาคทางการศึกษายงั คงเป็นปัญหาส าคญั จากการศึกษาพบวา่มีปัจจยั
ส าคญัคือ คุณภาพของบุคลากร คุณภาพของอุปกรณ์ในการจดัการเรียนการสอน ทั้งน้ีเป็นเพราะบุคลากรมีส่วนส าคญัในการ
ขบัเคล่ือนการด าเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เด็กดอ้ยโอกาสมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 3) ด้านการประสานงาน 
โดยเฉพาะในด้านเอกสารขอ้มูล บางคร้ังไม่ได้ปรับให้เป็นปัจจุบนั ซ่ึงท าให้เกิดความแตกต่างของขอ้มูลของหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง และนอกจากน้ี ความซ ้ าซ้อนในการติดตาม หรือตรวจสอบครอบครัวของเด็กด้อยโอกาส ซ่ึงในการตรวจเยี่ยม
ครอบครัวของเดก็ดอ้ยโอกาส บางคร้ังมูลนิธิฯ ออกไปเยีย่ม และ หน่วยงานภาครัฐออกตรวจเยีย่ม ท าใหเ้กิดการซ ้าซอ้นของงาน 
สอดคลอ้งกบั ด ารงค ์ตุม้ทองและคณะ (2557: 134) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองปัญหาเด็กดอ้ยโอกาสทางการศึกษา : สถานการณ์ ความ
ไม่เสมอภาคในสังคมไทย พบวา่ ขาดการประสานงานร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการจดัการศึกษาเพื่อ
เด็กดอ้ยโอกาส เน่ืองจากปริมาณและความ ซ ้ าซ้อนของพนัธกิจท่ีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างแยกกนั รับผิดชอบ
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ดูแล ปัญหาขาดการบูรณาการท่ีดีตั้งแต่ระดบัของการส่งต่อขอ้มูล เด็กดอ้ยโอกาสทางการศึกษา การร่วมการด าเนินการทั้งดา้น
การจดัการ เรียนการสอน สวสัดิการสงัคม และบริการสาธารณะท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีเป็นเพราะการประสานงานซ่ึงมีความส าคญัต่อ
การด าเนินงานหากไม่มีการจดัการท่ีเหมาะสมส่งผลให้การด าเนินงานขาดความต่อเน่ือง 4) ด้านสถานที่ มูลนิธิฯ บางแห่งมี
ปัญหาในการจดักิจกรรมเน่ืองจาก ม่ีพื้นท่ีคบัแคบ ท าใหไ้ม่สะดวกในการด าเนินงาน ซ่ึงบางคร้ังจ าเป็นตอ้งขอความอนุเคราะห์
ในการจดักิจกรรมนอกสถานท่ีจากหน่วยงานอ่ืน เพื่อใหเ้กิดความสะดวกในการด าเนินงาน ซ่ึงจะเห็นไดว้า่สถานท่ีจดักิจกรรม
นั้นมีความส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กดอ้ยโอกาส หากสถานท่ีคบัแคบอาจส่งผลต่อการด าเนินงานโครงการและ
กิจกรรมของหน่วยงาน 

5. สรุปผลการศึกษา   

     การวิจยัเร่ือง การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กดอ้ยโอกาสจงัหวดัภูเก็ต 
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ซ่ึงเป็นตวัแทนระดบัผูบ้ริหารท่ีมีบทบาทในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กดอ้ยโอกาส
จ านวน 8 คน ดว้ยวิธีการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง ใช้วิธิวิเคราะห์แบบอุปนัย และสรุปแบบบรรยาย  ซ่ึงปัญหาจากการ
ด าเนินงาน ซ่ึงเกิดจากสาเหตุหลายประการ ไดแ้ก่ 1) งบประมาณ 2) บุคลากร 3) การประสานงาน และ4) สถานท่ี ซ่ึงส่งผลให้
การด าเนินการดา้นต่างๆ ขาดความต่อเน่ือง รัฐควรใหก้ารสนบัสนุนเลง็เห็นถึงความส าคญัของปัญหาเด็กดอ้ยโอกาส ซ่ึงหากรัฐ
เขา้ใจบริบทในการด าเนินของมูลนิธิฯ ก็จะท าให้เห็นถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการขาดงบประมาณ ควรเร่งจดัหาหรือสร้าง
หลกัสูตรใหก้ารเรียนการสอนและผลิตบณัฑิตท่ีจบสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งในมากยิง่ข้ึน เพื่อใหไ้ดบุ้คลกรท่ีตอ้งกบัสายงานและมี
จ านวนเพียงพอ และการสนับสนุนผูเ้ช่ียวชาญดา้นต่างๆ เขา้มาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ให้กบัเด็กๆ ควรมีการประชุม
วางแผนในการด าเนินงานเป็นมีความเป็นเอกภาพ โดยสร้างระบบเครือข่ายท่ีมีความเขม้แข็ง ในการส่งเสริมคุณภาพเด็กดอ้ย
โอกาส เพื่อใช้ฐานขอ้มูลเดียวกนัในการน ามาจดัการวางแผนงานไม่ให้เกิดความซ ้ าซ้อนของแต่ละหน่วยงานและสามารถ
ด าเนินงานไดอ้ย่างต่อเน่ือง และรัฐควรให้ความส าคญั โดยจดัหาพื้นท่ีท่ีเหมาะสม ให้มูลนิธิฯ สามารถไปใชพ้ื้นท่ีในการจดั
กิจกรรมไดอ้ยา่งสะดวก 

   ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้

     ควรด าเนินการแกปั้ญหาท่ีคน้พบทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่  1) งบประมาณ 2) บุคลากร 3) การประสานงาน และ4) สถานท่ี โดยใหต้วั
แทนท่ีบทบาทในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กดอ้ยโอกาส ร่วมประชุมและจดัท าแผนการด าเนินร่วมกนั และพฒันาการบริหาร
จดัการระบบเครือข่ายสมาชิกให้มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ ซ่ึงจะเป็นแนวทางการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบั
ปัญหาท่ีเกิดจากการด าเนินงานท่ีขาดความต่อเน่ือง เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 

   ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 

    การศึกษาวิจัยคร้ังต่อไปควร โดยควรมีเก็บรวบรวมขอ้มูลในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเพิ่มกลุ่มตวัอย่าง
เป้าหมายจากผูป้กครองและเด็กดอ้ยโอกาส เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในดา้นสภาพปัญหาในปัจจุบนัและความคิดเห็นต่อแนว
ทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเดก็ดอ้ยโอกาสในจงัหวดัภูเกต็ เพื่อท าใหมี้มิติในการน าเสนอผลการศึกษาวิจยัครบถว้นมากยิง่ข้ึน 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าน า้มันดบิ WTI 
FACTORS AFFECTING RETURN OF WTI CRUDE OIL FUTURE PRICE 

คุณากร นิยมานนท์1, ธารินี พงศสุ์พฒัน์2, อภิชาติ พงศสุ์พฒัน์3 
Kunakorn Niyamanon, Tharinee Pongsupatt,  Apichat Pongsupatt 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีเพื่อศึกษาตวัแปรท่ีส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้น ้ามนัดิบ WTI ใชข้อ้มูลทุติย

ภูมิช่วงก.พ.2557 – ม.ค.2562 (60 ชุด) ดว้ยการวิเคราะห์รูปแบบสมการถดถอยเชิงซ้อน และแบบ  Ordinary Least Squared ตวั
แปรอิสระแบ่งออก 3 กลุ่ม 1)ปัจจยัการซ้ือขายในตลาด คือ ปริมาณสัญญาสุทธิน ้ามนัดิบของผูมี้ความเส่ียง และ Swap Dealer 2)
ปัจจัยด้านตลาดการเงิน คือ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ, ดอกเบ้ียนโยบายของสหรัฐฯ, ดัชนี Chicago Board Options Exchange 
Market Volatility, และ 3)ปัจจยัดา้นความตอ้งการน ้ ามนั ไดแ้ก่ น ้ ามนัคงคลงัของสหรัฐฯ, อตัรา GDP ของประเทศจีน และ
สหรัฐฯ ผลศึกษาพบว่าตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบั ดชันีดอลลาร์สหรัฐฯ และดชันี Chicago Board 
Options Exchange Market Volatility Index ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  

ค าส าคัญ: ราคาน า้มัน, ความเส่ียง, ปัจจัยด้านตลาดการเงิน, ตลาดล่วงหน้า, ปัจจัยด้านความต้องการน า้มัน 
Abstract 

 The objective of this paper is to study the factors affecting the return of spot month contracts on WTI crude oil price 
in Nymex by secondary data during February 2015 – January 2019 (60 observations) with multiple regression analysis and 
ordinary least squared (OLS) methods are used for this paper. The independent factor separated into 3 type including 1) trading 
variable : net position in future market of producer and swap dealer 2) financial variable : U.S. Dollar Index,  Fed’s Policy 
interest rate,  Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index and 3) demand variable : U.S. crude oil inventory, 
China’s GDP growth, U.S.’s GDP growth. The result show that U.S. Dollar Index and Chicago Board Options Exchange 
Market Volatility Index have a negative and significant effect on return of spot month contracts on WTI crude oil price with 
confidence level at 95% and in line with our hypothesis. 
Keywords: oil price, risk, financial market variable, future market, demand variable 
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1. บทน า 

 
ความส าคญัของปัญหา  

     การเคล่ือนไหวของราคาน ้ ามนัในตลาดโลกมีความสัมพนัธ์ต่อความสามารถในการด าเนินธุรกิจทั้งดา้นรายได ้และตน้ทุน
ของบริษทัท่ีมีความเส่ียงบนราคาน ้ ามนัในไทย โดยเม่ือท าการศึกษาเบ้ืองตน้พบว่าราคาน ้ ามนัมีค่าสหสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนักบัราคาหุ้นของบริษทัท่ีมีมูลค่าตามราคาตลาดสูงสุดในกลุ่ม Energy & Utility จ านวน 10 บริษทัซ่ึงคิดเป็นร้อยล่ะ 80 
ของกลุ่ม Energy & Utility ซ่ึงบริษทัท่ีมีความเส่ียงดงักล่าวจึงมกัมีนโยบายในการป้องกนัความเส่ียงผ่านการเขา้ท าสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหนา้ (Fuel Hedging) 

 

รูปที่ 1 ราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้น ้ามนัดิบ WTI เดือนท่ีใกลท่ี้สุด 

ท่ีมา : Bloomberg  

     ช่วงเวลาท่ีศึกษาเป็นช่วงเวลาท่ีราคาน ้ ามนัปรับตวัจากระดบัเหนือ 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ลงมาสู่ระดบั 30 ดอลลาร์
สหรัฐต่อบาร์เรล ดงัรูปท่ี 1 หรือลดลงมากกว่าร้อยละ 70 ก่อนท่ีจะเร่ิมปรับตวัสูงข้ึนอีกคร้ังซ่ึงบ่งช้ีถึงความผนัผวนท่ีมี โดยผู ้
ศึกษาสนใจถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปรับตวัในช่วงเวลาดงักล่าว ซ่ึงมีการพิจารณางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแต่เป็นช่วงเวลาก่อนหนา้มา
ประกอบการศึกษาในคร้ังน้ีดว้ย ทั้งน้ี เพื่อให้ไดร้าคาท่ีเหมาะสมในการพิจารณาเขา้ท าสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ผูศึ้กษาไดน้ า
ปัจจยัเก่ียวกบัการซ้ือขายในตลาดล่วงหนา้, ปัจจยัดา้นตลาดการเงิน และ ปัจจยัดา้นความตอ้งการน ้ามนั มาใชใ้นการศึกษาอตัรา
ผลตอบแทนของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าน ้ ามนัดิบ WTI เดือนท่ีใกลท่ี้สุด (Spot month contract) และเม่ือน าอตัราท่ีไดร้วมกบั
ราคาปิดในช่วงก่อนหนา้จะไดร้ะดบัราคาน ้ามนัเดือนใกลท่ี้สุดท่ีเหมาะสม ซ่ึงผูบ้ริหารความเส่ียงสามารถพิจารณาเป็นจงัหวะท่ี
เหมาะสมในการเขา้ท าการป้องกนัความเส่ียง โดยการป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวจะช่วยลดผลกระทบจากความผนัผวนของ
ตลาดน ้ามนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของวาทินี, 2556 พบวา่พอร์ตการลงทุนท่ีไดรั้บการป้องกนัความเส่ียงมีความผนัผวนท่ีต ่า
กวา่พอร์ตท่ีไม่ไดรั้บการป้องกนัความเส่ียงในตลาดสินคา้เกษตร  

     นอกจากวตัถุประสงคด์า้นการป้องกนัความเส่ียงดา้นราคาน ้ามนัแลว้ การศึกษาน้ียงัเป็นอีกเคร่ืองมือหน่ึงท่ีใชใ้นการพิจารณา
กระจายความเส่ียงดา้นการลงทุน โดยผูส้นใจสามารถน าผลการศึกษาน้ีไปประกอบการตดัสินใจลงทุนในกองทุนท่ีลงทุนต่อใน
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ราคาน ้ามนั WTI ซ่ึงในไทยเองมีกองทุนดงักล่าวใหส้ามารถซ้ือขายไดแ้ลว้ ทั้งน้ี ค่าสหสมัพนัธ์ของน ้ามนัดิบ WTI กบั ราคาของ
กองทุนน ้ามนัท่ีมีขายในไทยมีค่ามากกวา่ 85%  

ตารางที่ 1 ค่าสหสมัพนัธ์ของน ้ามนัดิบ WTI กบั ราคาของกองทุนน ้ามนัท่ีมีขายในไทย 

  WTISPOTMTH DBO SCBOIL KASOILF TISCOIL ASPOILF 

WTISPOTMTH 100.00%           
DBO 91.35% 100.00%         
SCBOIL 90.71% 99.98% 100.00%       
KASOILF 90.75% 99.97% 99.99% 100.00%     
TISCOIL 90.10% 99.93% 99.98% 99.98% 100.00%   
ASPOILF 89.26% 99.83% 99.92% 99.91% 99.97% 100.00% 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

     เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางดา้นการซ้ือขายในตลาด Future, ปัจจยัดา้นตลาดการเงิน และ ปัจจยัดา้นความตอ้งการ
น ้ามนั ท่ีส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้น ้ามนัดิบ Spot month WTI 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

     ผูท่ี้บริหารความเส่ียง (Hedger) สามารถใชผ้ลการวิจยัเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาตดัสินใจเขา้ท าสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้
บนราคาน ้ ามนัได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเพื่อให้ผูท่ี้สนใจในการลงทุนในกองทุนท่ีลงทุนต่อบนราคาน ้ ามัน 
สามารถใชต้วัแปรตน้เป็นเคร่ืองมือในการประกอบการตดัสินใจเลือกจงัหวะเขา้ลงทุนในกองทุน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 
อ้างองิในเนือ้หา 
     ปฤษฎี แช่มละออ (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาซ้ือขายล่วงหนา้สินคา้เกษตรในตลาดชิคาโก โดยท าการศึกษาตวั
แปรตามคือ ราคาปิดรายวนัของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีครบก าหนดเดือนกรกฎาคม และธนัวาคม ของสินคา้ 2 ชนิดไดแ้ก่ ข่าว
โพด และ กากถัว่เหลือง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006-2013 และน าปัจจยัท่ีมาศึกษาไดแ้ก่ ราคาปัจจุบนัรายวนัยอ้นหลงัของสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าสินคา้เกษตร ปริมาณสัญญาคงคา้ง ปริมาณซ้ือขาย ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐอเมริกา อตัรา
ผลตอบแทน NYSE และอตัราแลกเปล่ียน USD/EUR ผ่านการวิเคราะห์ดว้ยวิธี OSL โดยผลของการวิเคราะห์พบวา่ ราคาราคา
ปัจจุบนัของทั้งขา้วโพดและกากถัว่เหลืองมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัตวัแปรตามอยา่งมีนยัส าคญั, ปริมาณสัญญาคง
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ค้าง และปริมาณซ้ือขายสัญญามีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกับตัวแปรตามอย่างมีนัยส าคญั, ส าหรับอัตราแลกเปล่ียน 
USD/EUR มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัตวัแปรตามอย่างมีนัยส าคญั, ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของ
สหรัฐอเมริกามีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัตวัแปรตามอย่างมีนัยส าคญั, อตัราผลตอบแทน NYSE มีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกบัตวัแปรตามอยา่งมีนยัส าคญั 
 
     พรชยั  กวินรัศมี (2550) ศึกษาเร่ือง ผลกระทบของราคาน ้ ามนัดิบต่ออตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย โดยการก าหนดแบบจ าลองในรูปของสมการ Ordinary Least Squares (OLS) เพื่อวิเคราะห์ถึงผลกระทบของราคา
น ้ ามนัดิบ ณ ตลาดดูไบ ต่อผลตอบแทนของจากการลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพยต่์างๆในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผ่าน
ขอ้มูลทุติยภูมิอนุกรมเวลารายเดือน ในช่วง มกราคม 2544 ถึง ธนัวาคม 2548 รวมทั้งส้ิน 60 เดือน จากผลการศึกษาพบวา่อตัรา
การเปล่ียนแปลงของราคาน ้ ามนัดิบดูไบ มีความสัมพนัธ์ต่อกลุ่มหลกัทรัพยพ์ลงังานและสาธารณูปโภค, กลุ่มหลกัทรัพย์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และกลุ่มหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพย ์ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 90  
 
วาทินี โชตินุชิตตระกูล (2556) ศึกษาเร่ือง การประมาณค่าและประสิทธิผลของอตัราป้องกนัความเส่ียงท่ีเหมาะสม กรณีศึกษา
ตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้ของเอเชีย โดยศึกษาประสิทธิภาพการป้องกนัความเสี่ียงของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ในตลาดสินคา้
เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศไทย (AFET) เปรียบเทียบกบัตลาดล่วงหนา้ยางพาราท่ีส าคญัของเอเชีย (TOCOM, SHFE, SICOM) 
และตลาดอนุพนัธ์ของประเทศไทย (TFEX) จากผลการศึกษาพบวา่ความผนัผวนของพอร์ตท่ีไดรั้บการป้องกนัความเส่ียงลดลง
เม่ือเทียบกบัพอร์ตท่ีไม่ไดรั้บการป้องกนัความเส่ียง และพบวา่สญัญาดชันีราคาหลกัทรัพยล์่วงหนา้มีประสิทธิภาพป้องกนัความ
เส่ียงได้สูงกว่าสัญญาสินค้าเกษตรล่วงหน้า อีกทั้งสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าในตลาดท่ีพฒันาแล้วอย่าง TOCOM ถือได้ว่ามี
ประสิทธิภาพในการป้องกนัความเส่ียง ขณะท่ีสญัญาในตลาดเกิดใหม่นั้นยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
 
 Acharya, Viral V. et al. (2008) ศึกษาเร่ือง Does Hedging Affect Commodity Prices? The Role of Producer Default Risk โดย
ศึกษาในความสัมพนัธ์ระหว่างราคา Spot ของสินคา้โภคภณัฑ์อย่าง น ้ ามนั, ก๊าซธรรมชาติ, ปริมาณการเขา้ท าสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ของผูข้ผลิตน ้ ามนั และระดบัของสินคา้คงคลงัของผูผ้ลิต พบว่าการท่ีผูผ้ลิตเขา้ท าสัญญาขายล่วงหนา้ท่ีมากข้ึนส่งให้
เกิดการเก็บสินคา้เพื่อไปส่งมอบในอนาคตมากข้ึน ซ่ึงท าให้ปริมาณสินคา้คงคลงัปรับตวัสูงข้ึนและไม่มีสินเคา้เขา้สู่ตลาด และ
ก่อใหเ้กิดการปรับตวัข้ึนของราคา Spot 
 
     Dempster, Michael A. H., et al. (2012) ศึกษาเร่ือง Determinants of oil futures prices and convenience yields โดยใช้ขอ้มูล
ของน ้ ามนัในตลาด Spot เป็นตวัแปรตาม และมีปัจจยัดา้นความตอ้งการน ้ ามนั, ปัจจยัเก่ียวกบัการซ้ือขายในตลาดล่วงหน้า, 
ปัจจยัดา้นตลาดการเงิน และ วฎัจกัรทางธุรกิจ เป็นตวัแปรอิสระ ซ่ึงแบ่งการศึกษาออกเป็นระยะสั้น, กลาง และยาว ซ่ึงผลจาก
การศึกษาดว้ยวิธี vector auto-regression model พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลในระยะสั้นไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นปัจจยัดา้นความตอ้งการน ้ ามนั 
และปัจจยัเก่ียวกบัการซ้ือขายในตลาดล่วงหนา้(ไดแ้ก่ปริมาณสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้สุทธิน ้ามนัดิบของผูมี้ความเส่ียง) ต่อมาใน
ระยะกลางพบวา่มีปัจจยัท่ีส าคญัไดแ้ก่ปัจจยัดา้นวฎัจกัรทางธุรกิจ, ปัจจยัดา้นปัจจยัดา้นความตอ้งการน ้ามนั และปัจจยัเก่ียวกบั
การซ้ือขายในตลาดล่วงหนา้ ในขณะท่ีระยะยาวมีปัจจยัท่ีส าคญัไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นตลาดการเงิน 
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    Gruber, Joseph W. (2012) ศึกษาเร่ือง Interest Rates and the Volatility and Correlation of Commodity Prices โดยพบว่าการ
ปรับตวัลดลงของอตัราดอกเบ้ียส่งผลให ้ความผนัผวนของราคาสินคา้โภคภณัฑป์รับตวัลดลง และส่งผลใหต้น้ทุนการเกบ็รักษา
สินเคา้คงคลงัปรับตวัลดลง ซ่ึงส่งผลใหร้าคาของ Future ปรับตวัสูงข้ึน 
 
     Gorton, Gary B., et al. (2007) ศึกษาเร่ือง The Fundamentals of Commodity Futures Returns โดยอาศยัหลกัการก าหนดราคา
ของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ี Convenience yield เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีก าหนดราคา และระดบัของสินคา้คงคลงัของสินคา้โภคภณัฑ์
เป็นหน่ึงในปัจจัยท่ีก าหนด Convenience yield (ท่ีผ่านการปรับต้นทุนในการถือครอง) ซ่ึง  Gary B. Gorton ได้ศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งราคา Future ของสินคา้โภคภณัฑ ์และระดบัของสินคา้คงคลงัจ านวน 31 สินคา้ ซ่ึงพบวา่มนัความสมัพนัธ์
กนัในทิศทางตรงกนัขา้ม 
 
     Bu, H. (2014) ศึกษาเร่ือง Effect of inventory announcements on crude oil price volatility เป็นการศึกษาผลของการรับรู้ท่ี
คลาดเคล่ือนของปริมาณน ้ ามนัคงคลงัสหรัฐฯ (Inventory information shocks) ซ่ึงคือส่วนต่างของปริมาณน ้ ามนัดิบคงคลงัจริง 
และท่ีตลาดคาดการณ์ อนัมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของราคาน ้ ามนัดิบ WTI โดยขอ้มูลรายสัปดาห์ตั้งแต่ 10 พ.ค. 2549 ถึง 31 
ต.ค. 2554 ผลของการศึกษาพบว่า การรับรู้ท่ีคลาดเคล่ือนของปริมาณน ้ ามนัคงคลงัสหรัฐฯ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนั
ขา้มกบัอตัราผลตอบแทนของราคาน ้ามนัดิบ WTI 
 
     Milonas, Nikolaos T. และ  Henker, Thomas (2001) ศึกษา เ ร่ือง  Price spread and convenience yield behaviour in the 
international oil market โดยใช้ขอ้มูลรายวนัช่วงพ.ศ. 2534 ถึง 2538 โดยศึกษาว่า Convenience yield ของทั้งน ้ ามนัดิบ WTI 
และ Brent นั้นส่งผลต่อส่วนต่างราคาน ้ามนัระหวา่งน ้ามนัดิบ WTI และ Brent ในแต่ล่ะช่วงเวลา โดยพบวา่ Convenience yield 
มีความสัมพนัธ์กบัไปในทิศทางเดียวกนักบั Cash price และมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัน ้ ามนัดิบคงคลงัของ
สหรัฐฯ   
 
     Myung Suk Kim (2018) ศึกษาเร่ือง Impacts of supply and demand factors on declining oil prices โดยใช้ข้อมูลรายเดือน
ของราคาน ้ ามนัดิบ WTI, Brent, Dubai เป็นตวัแปรตาม และตวัแปรอิสระไดแ้ก่ ดชันี S&P500, the OECD production industry 
index (2010=100), the China stock index, the India stock index  เป็นตัวแทนของปัจจัยด้านอุปสงค์ท่ีแท้จริง , น ้ ามันคงคลัง
เชิงกลยทุธของสหรัฐฯ เป็นตวัแทนของปัจจยัดา้นอุปสงคใ์นการเกง็ก าไร และ น ้ามนัจากกลุ่มโอเปก, น ้ามนัดินดานจากสหรัฐฯ 
เป็นตวัแทนของปัจจยัดา้นอุปทาน ในช่วงท่ีราคาน ้ ามนัปรับตวัลดลงช่วง มิ.ย. 2551 – ก.พ. 2552 และช่วง มิ.ย. 2557 – ก.พ. 
2559 ดว้ยวิธี auto regression with exogenous variables models พบว่า ในช่วงแรกปัจจยัดา้นอุปสงคท่ี์แทจ้ริงเป็นปัจจยัท่ีส่งผล
กดดนัให้ราคาน ้ ามนัปรับลดลง ขณะท่ีราคาน ้ ามนัปรับตวัลดดลงในช่วงท่ีสองปัจจยัดา้นอุปทานและปัจจยัดา้นอุปสงคใ์นการ
เกง็ก าไร เป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อราคาน ้ามนั 
 

     Nourah Al-Yousef (2016) ศึกษาเ ร่ือง Fundamental and oil price hehaviour : New evidence from co-integration tests with 
structural breaks and granger causality tests ในการศึกษาเป็นการใชข้อ้มูลรายไตรมาส ในช่วงไตรมาสท่ี 1 ปี 2537 จนถึงปี ไตร
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มาสท่ี 3 ปี 2558 เพื่อวิเคราะห์หาปัจจยัท่ีสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคาน ้ามนั โดยปัจจยัท่ีน ามาศึกษาไดแ้ก่ อตัราการ
เติบโตของ GDPโลก, อุปทานน ้ ามนัจากกลุ่มโอเปก, ปริมาณอุปทานน ้ ามนัจากนอกกลุ่มโอเปก และ มูลค่าของค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ ผ่านการิเคราะห์ Zivot and Andrews (1992) and Perron (1997) unit root test จากนั้นจึงท าการศึกษาถึงความสัมพนัธ์
ระหว่างตวัแปรดว้ยวิธี Co-integration แลว้จึงวิเคราะห์หาค่า Coefficient ดว้ยวิธีการ Modified least squares จากผลการศึกษา
พบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาน ้ามนัอยา่งมีนยัส าคญั ไดแ้ก่ อตัราการเติบโตของ GDPโลก, มูลค่าของค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ และปริมาณอุปทานน ้ามนัจากนอกกลุ่มโอเปก  

 
3. วธีิการศึกษา 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

     ในการศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) อนัเป็นขอ้มูลในเชิงปริมาณ โดยประชากรท่ีใชใ้น
การศึกษา ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้น ้ามนัดิบ Spot month WTI, ปริมาณสัญญาซ้ือขายสุทธิล่วงหนา้
สุทธิน ้ ามนัดิบของผูมี้ความเส่ียง, ปริมาณสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้สุทธิน ้ ามนัดิบของ Swap Dealer, ดชันีดอลลาร์สหรัฐฯ, อตัรา
ดอกเบ้ียนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ, ดชันี Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index, ปริมาณน ้ ามนัคง
คลงัของสหรัฐฯ, อตัราการเติบโตของ GDP ของประเทศจีน,อตัราการเติบโตของ GDP ของประเทศสหรัฐฯ โดยกลุ่มตวัอยา่ง
เป็นขอ้มูลยอ้นหลงัรายวนั, รายสปัดาห์, รายไตรมาส ตั้งแต่เดือนกมุภาพนัธ์ 2557 – มกราคม 2562 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     การรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีผูศึ้กษาไม่ได้เป็นผูร้วบรวมเองโดยตรง หากแต่ใช้ขอ้มูลจาก
ฟังกช์ัน่ Historical Data ของโปรแกรม Bloomberg โดยรวบรวมขอ้มูลยอ้นหลงัรายวนั, รายสัปดาห์, รายไตรมาส แลว้จึงน ามา
แปลงค่าใหเ้ป็นขอ้มูลรายเดือน  

ตัวแปรในการศึกษา 

     ตวัแปรตาม (Y) คือ อตัราผลตอบแทนของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้น ้ามนัดิบ Spot month WTI 

     ตวัแปรอิสระ (X) ท่ีน ามาใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ยอตัราการเปล่ียนแปลงของ 

ปัจจยัเก่ียวกบัการซ้ือขายในตลาดล่วงหนา้ 

     ปริมาณสญัญาซ้ือขายสุทธิล่วงหนา้สุทธิน ้ามนัดิบของผูมี้ความเส่ียง (PRD) 
     ปริมาณสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้สุทธิน ้ามนัดิบของ Swap Dealer (SWP)  
ปัจจยัดา้นตลาดการเงิน 
     ดชันีดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 1475 

 

     อตัราดอกเบ้ียนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED)  
     ดชันี Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index (VIX)  
ปัจจยัดา้นความตอ้งการน ้ามนั 
     ปริมาณน ้ามนัคงคลงัของสหรัฐฯ (INV) 
     อตัราการเติบโตของ GDP ของประเทศจีน (CNG) 
     อตัราการเติบโตของ GDP ของประเทศสหรัฐฯ (USG)  
การวเิคราะห์ข้อมูล 

     ในขั้นตอนการศึกษาใชก้ารน าขอ้มูลจากการรวบรวมขอ้มูลมาเร่ิมกระบวนการของการสร้างสมการเชิงถดถอย (Multiple 
Linear Regressions) ดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares:OLS) รวมถึงตรวจสอบปัญหาทางสถิติต่างๆ อนัไดแ้ก่ 
Stationary (Unit Root Test), Multicollinearity, Autocorrelation และ Error/Resisuals 

 
4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

สมมติฐานของการวจิัย 

     ปริมาณสัญญาซ้ือขายสุทธิล่วงหน้าสุทธิน ้ ามันดิบของผูมี้ความเส่ียง (PRD) และ ปริมาณสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าสุทธิ
น ้ ามนัดิบของ Swap dealer (SWP) สะทอ้นถึงมุมมองของนกัลงทุนท่ีมีต่อสินคา้นั้นๆ จึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบั
ตวัแปรตาม 
     ดชันีดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) บ่งช้ีถึงมูลค่าเงินสกลุดอลลาร์ท่ีเปรียบเสมือนสกลุหลกั หากค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงกห็มายถึง
อ านาจซ้ือของเงินดอลลาร์ลดนอ้ยลง จึงท าใหผู้ข้ายสินคา้เหล่าน้ีปรับราคาใหสู้งข้ึนเพิ่มมาชดเชยมูลค่าดอลลาร์ท่ีขาดหาย ดชันี
ดอลลาร์สหรัฐฯ จึงมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัตวัแปรตาม 
     อตัราดอกเบ้ียนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ท่ีเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีตลาดการเงินทัว่ไปให้ความสนใจ โดยอตัรา
ดอกเบ้ียเปรียบเสมือตน้ทุนของมูลค่าของเงินท่ีใชใ้นการเก็บรักษาสินทรัพยโ์ภคภณัฑ์รวมถึงน ้ ามนัดว้ยตามหลกั Charge of 
carry จึงมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัตวัแปรตาม 
     ดชันี Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index (VIX) ซ่ึงค านวณบนปริมาณการซ้ือขายในตลาดอนุพนัธ์ท่ี
ใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงของพอร์ต โดยหากมีนกัลงทุนกลา้ท่ีจะเปิดรับความเส่ียง (Risk on) จะมีการซ้ือสินทรัพยเ์ส่ียง และ
ท าใหดี้ชนี VIX ลดลงเพราะไม่มีการซ้ือขาย ดงันั้น VIX จึงมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัตวัแปรตาม 
     ปริมาณน ้ามนัคงคลงัของสหรัฐฯ (INV) เป็นขอ้มูลท่ีใชจ้ะบ่งช้ีถึงความตอ้งการใชน้ ้ ามนัดิบเพื่อการกลัน่เป็นน ้ามนัส าเร็จรูป
อ่ืนๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการใชน้ ้ามนั ดงันั้น ปริมาณน ้ามนัดิบคงคลงัของสหรัฐฯ จึงมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม
กบัตวัแปรตาม 
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     อตัราการเติบโตของ GDP ของประเทศจีน (CNG) และ อตัราการเติบโตของ GDP ของประเทศสหรัฐฯ (USG) ซ่ึงขอ้มูลท่ีใช้
จะบ่งช้ีถึงความตอ้งการใชน้ ้ามนัดิบจึงมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัตวัแปรตาม 
 

จากสมมติฐานขา้งตน้ สามารถเขียนเป็นในรูปของสมการได ้ดงัน้ี 

CL1 = β0 + β1(PRD) + β2(SWP) – β3(DXY) – β4(FED) – β5(VIX) – β6(INV) + β7(CNG) + β8(USG) 

     โดยตวัแปรในแบบจ าลองท่ีใชใ้นการศึกษามี ดงัน้ี  

     CL1  = อตัราผลตอบแทนของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้น ้ามนัดิบ Spot month WTI 

     β0   = ค่าคงท่ี 

     β1- β8 = ค่าสมัประสิทธ์หนา้ตวัแปร 

     PRD  = ปริมาณสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้สุทธิน ้ามนัดิบของผูมี้ความเส่ียง 

     SWP  = ปริมาณสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้สุทธิน ้ามนัดิบของ Swap Dealer 

     DXY  = ดชันีดอลลาร์สหรัฐฯ 

     FED  = อตัราดอกเบ้ียนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ 

     VIX  = ดชันี Chicago Board Options Exchange Market Volatility  Index 

     INV  = ปริมาณน ้ามนัดิบคงคลงัของสหรัฐฯ 

     CNG   = อตัราการเติบโตของ GDP ของประเทศจีน 

     USG  = อตัราการเติบโตของ GDP ของประเทศสหรัฐฯ 

 

ผลการศึกษา 

     ในการศึกษาคร้ังน้ีมีการทดสอบสหสัมพนัธ์ความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) โดยการทดสอบจากค่า Durbin-Watson 
Statistic (D.W.) ซ่ึงค่า D.W. ตอ้งอยูร่ะหวา่ง 1.771– 2.229 จึงจะไม่เกิดปัญหา Autocorrelation อยา่งไรก็ตามผลจากสมการน้ีท า
ใหค่้าอยูท่ี่ระดบั 1.5628 ซ่ึงตกอยูใ่นช่วงท่ีไม่สามารถสรุปได ้ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงใช ้Newey-West method for correcting standard 
error ซ่ึงจะช่วยแกปั้ญหา Autocorrelation แต่จะส่งผลใหค่้า Standard error ของตวัแปรน าปรับสูงข้ึน รวมถึงมีการทดสอบภาวะ
ร่วมของตวัแปร(Multicollinearity) ผา่นการวิเคราะห์ Variance Inflation Factor (VIF) ซ่ึงค่า VIF ตอ้งนอ้ยกวา่ 10 จึงจะถือวา่ไม่
เกิดปัญหา Multicollinearity โดยค่า VIF ระหวา่งตวัแปรอิสระในการศึกษาคร้ังน้ีบ่งช้ีวา่ไม่เกิดปัญหา Multicollinearity  ตามผล
ของค่า VIF ดงัน้ี  
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ตารางที่ 2 ค่า Variance Inflation Factor (VIF) ระหวา่งตวัแปรอิสระในสมการ 

VIF PRD SWP DXY INV VIX CNG USG 

SWP 1.0004              
DXY 1.0216  1.0182            
INV 1.0311  1.0111  2.8729          
VIX 1.0256  1.0067  1.0088  1.0169        
CNG 1.0755  1.0106  2.2413  2.0584  1.0181      
USG 1.0001  1.0543  1.0359  1.3225  1.0140  1.0028    
FED 1.0588  1.0006  1.0526  1.0329  1.0056  1.7589  1.3394  

 

     ผลการศึกษาโดยการประมาณดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุดไดผ้ล ดงัน้ี  

Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. 

PRD -0.000182 0.013022 -0.013988 0.9889 

SWP 0.014331 0.022663 0.632339 0.5300 

DXY -2.448252 0.893401 -2.740373 0.0084** 

FED 0.095967 0.052019 1.84484 0.0709 

VIX -0.301450 0.893401 -2.740373 0.0187* 

INV -0.477792 0.465698 -1.025968 0.3097 

CNG 0.165068 0.152215 1.084437 0.2833 

USG 0.040298 0.037927 1.062515 0.2930 

R-squared = 0.841047  F-Statistic = 33.73115 

Adjusted R-squared = 0.816113 Prob(F-statistic) = 0.00000** 

**หมายถึงมีนยัส าคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 99%, *หมายถึงมีนยัส าคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 1478 

 

     จากผลของการทดสอบขา้งตน้พบวา่ สมการตวัแปรอิสระสามารถอธิบายตวัแปรตามไดร้้อยล่ะ 84.10 โดยพิจารณาจากค่า R-
squared ค่าสถิติ F-Statistic (F-test) มีค่าเท่ากบั 33.73115 และค่า Prob.(F-statistic) ท่ีค  านวณไดมี้ค่าเท่ากบั 0.00000 ซ่ึง มีค่านอ้ย
กว่า 0.01 จงัท าการปฏิเสธสมมติฐานหลงัซ่ึงอธิบายว่าตวัแปรอิสระในสมการอย่างน้อย 1 ตวัมีนัยส าคญั และค่า T-Statistic 
พบว่าตัวแปรอิสระ ได้แก่ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ และ ดัชนี Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index มี
ความสัมพนัธ์กับตัวแปรตามในทิศทางตรงกันข้ามกับตัวแปรตามท่ีระดับนัยส าคัญท่ี 95 ส่วนตัวแปรอิสระตัวอ่ืนไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตามอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 

5. สรุป 

     ในการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้น ้ามนัดิบ Spot month WTI ด าเนินการโดยใช้
สมการถดถอยเชิงซับซ้อน (Multiple Regression Analysis) ในการประเมินค่าทางสถิติ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบ 
Ordinary Least Squared (OLS) พบวา่ตวัแปร ดชันีดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) และ ดชันี Chicago Board Options Exchange Market 
Volatility Index (VIX) เป็นตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัทางส าคญัทางสถิติ   โดยดชันีดอลลาร์สหรัฐฯ มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนั
ขา้มกบัตวัแปรตามเน่ืองจากการแขง็ค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะส่งผลใหน้ ้ ามนัท่ีถูกวดัมูลค่าในรูปของดอลลาร์สหรัฐต่อ
บาร์เรลปรับตวัลดลงเพื่อคงมูลค่าท่ีแทจ้ริงเอาไว ้ และ VIX มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัตวัแปรตามอนัเน่ืองมาก
จากดชันี VIX จะปรับตวัเพิ่มสูงข้ึนเม่ือมีผูเ้ล่นในตลาดเขา้มาท าธุรกรรมอนุพนัธ์เพื่อป้องกนัความเส่ียงซ่ึงหมายถึง ตลาดมีความ
ตอ้งการหลีกเล่ียงความเส่ียง หรือ Risk off และจะท าให้น ้ ามนัซ่ึงเป็นสินทรัพยเ์ส่ียงถูกเทขายเพื่อลดความเส่ียง โดยทั้งดชันี
ดอลลาร์สหรัฐฯ และ VIX มีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตามอยา่งเป็นไปตามสมมติฐาน 

 
 
ข้อเสนอแนะ 
     ในการศึกษาคร้ังน้ีมีการตดัทอนตวัแปรตน้บางตวัท่ี ณ ช่วงเวลาท่ีน าขอ้มูลมาศึกษาอยู่ตวัแปรตน้นั้นๆ ยงัไม่เป็นปัจจยัท่ี
ส าคญั และเม่ือผูศึ้กษาน ามาเขา้รวมอยู่ในสมการแลว้พบว่าไม่มีนัยส าคญั และท าให้สมการสามารถอธิบายตวัแปรตามได้
นอ้ยลง จึงท าการตดัออก อยา่งไรก็ตามเม่ือมีการศึกษาต่อ ควรน าตวัแปรตน้นั้นๆ กลบัมาประกอบการศึกษาดว้ย เช่น ปริมาณ
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้สุทธิน ้ามนัดิบของกองทุนต่างๆ เป็นตน้ 
 
ข้อจ ากดัจากการศึกษา 
     ในการศึกษาคร้ังน้ีมีปัจจยัท่ีมีหน่วยท่ีไม่เท่ากนัอยู่หลายตวั ซ่ึงผูศึ้กษาไดท้ าการปรับให้อยู่ในรูปของร้อยละเพื่อให้ผลของ
การศึกษามาสารถน าไปใชไ้ด ้อยา่งไรกต็าม การปรับดงักล่าวส่งผลใหจ้ านวนของตวัแปรอิสระท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติลดลงไป
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การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของหุ้นสามัญในกลุ่มโรงงานน า้ตาลท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

THE STUDY OF FACTORS AFFECTING THE RATE OF RETURN OF COMMON STOCK IN THE 
SUGAR FACTORY GROUP LISTED ON THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND 

จริยา จันโทริ1 และ ธฤตพน อู่สวสัดิ์2 

Jariya Juntori and Thitapon Ousawat 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มโรงงาน
น ้ าตาลท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ านวน 4บริษทั  ปัจจยัท่ีน ามาศึกษาในคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ได้แก่ ปัจจัยภายใน ซ่ึงประกอบด้วย อตัราส่วนทุนหมุนเวียน(CR) อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจ้าของ(DE) อตัราส่วน
หมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (TAT) อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(DY) อัตราก าไรสุทธิ(NPM) และ ปัจจัยภายนอก
ประกอบดว้ย ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(Set Index) อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐ
(EXR) และราคาซ้ือขายน ้าตาลทรายดิบในตลาดล่วงหนา้นิวยอร์ค No.11(PNY11) โดยใชข้อ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Date) 
รายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2558 ถึง ไตรมาสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2562 รวม 18ไตรมาส 72ชุดขอ้มูล โดยวิธิการ
ทดสอบวิเคราะห์สถิติความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) โดยอาศยักระบวนการวิเคราะห์แบบ Fixed Effects  
จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มโรงงานน ้าตาลอยา่งมีนยัส าคญั มีเพียง 1ตวั
แปร ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(Set Index) มีความสัมพนัธ์เป็นบวกหรือมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของหุน้สามญัในกลุ่มโรงงานน ้ าตาลท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ ระดบั
นยัส าคญัร้อยละ 95  ในขณะท่ีอตัราส่วนทุนหมุนเวียน(CR) อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ(DE) อตัราส่วนหมุนเวียนของ
สินทรัพยร์วม(TAT) อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน(DY) อตัราก าไรสุทธิ(NPM) อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัดอลลาร์
สหรัฐ(EXR) และราคาซ้ือขายน ้ าตาลทรายดิบในตลาดล่วงหนา้นิวยอร์ค No.11(PNY11) ซ่ึงไม่ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัส าคญั 
 
ค าส าคัญ: ราคาซ้ือขายน า้ตาลทรายดิบในตลาดล่วงหน้านิวยอร์ค No.11(PNY11) , ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย(Set Index) , อัตราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกับดอลลาร์สหรัฐ(EXP)  
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Abstract 
 
The objective of this independent study is to study the factors that affect the rate of return of securities in the sugar factories 
listed on the Stock Exchange of Thailand, consisting of 4 companies. The factors studied in this study are divided into 2 parts 
which are internal factors which consist of Working capital ratio (CR) Debt to equity ratio (DE), Total asset turnover ratio 
(TAT), dividend yield ratio (DY), net profit margin (NPM) and external factors consist of Stock Exchange of Thailand Index 
(Set Index) , exchange rate between the baht and the US dollar (EXR) and the price of raw sugar trading  in the New York 
Futures No.11  (PNY11)  by using quarterly secondary data (Secondary Date) quarterly from the first quarter of 2015  to the 
second quarter of the year 2019 , a total of 18  quarter 72  data sets by the test method, analysis of linear regression statistics 
(Multiple Linear Regression) through the analysis of the Fixed Effects.  
According to the study, it is found that factors that have a significant impact on the yield of securities in the sugar mill group 
are only 1 variable, namely the Stock Exchange of Thailand (Set Index) stock price index have a positive relationship or have 
a relationship in the same direction with the return on common stocks in the sugar factory listed on the Stock Exchange of 
Thailand at 95% confidence level while working capital ratio (CR), debt to equity ratio (DE), Total Asset Turnover (TAT) 
,Dividend Yield (DY), Net Profit Margin (NPM) Exchange Rate Between Thai Baht and US Dollar (EXR) and Raw Sugar 
Trading Price in New York No.11 (PNY11), which does not significantly affect the rate of return of securities. 
 
Keywords:  Raw Sugar  Trading Price in New York No.11  (PNY11 ) , external factors consist of Stock Exchange of Thailand 
Index (Set Index), the exchange rate between the baht and the US dollar (EXR) 
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บทน า 
 
     ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจดัตั้งเพื่อเป็นศูนยก์ลางส าหรับการซ้ือขายหลกัทรัพย ์และยงัมีบทบาทอย่างมากในการ
พฒันาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเป็นสถาบนัการเงินท่ีมีความส าคญัในตลาดทุนและตลาดการเงินของประเทศไทย นอกจากน้ี
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยยงัเป็นดชันีช้ีวดัการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นแหล่งระดมเงินทุนท่ีมีประสิทธิภาพ
ซ่ึงถือว่าเป็นท่ีน่าสนใจของธุรกิจท่ีตอ้งการระดมเงินทุน ซ่ึงเป็นกลไกท่ีส าคญัในการระดมเงินทุนและจดัสรรเงินทุนระยะยาว
ใหแ้ก่ภาคธุรกิจต่าง ๆ และระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ   
     ในปัจจุบนัประเทศไทยถือเป็นผูส่้งออกน ้าตาลทรายรายใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก รองจากประเทศบราซิลและออสเตรเลีย 
โดยปีการผลิต 2561/2562 ประเทศไทยไดส่้งออกน ้าตาลเฉล่ีย 8.40ลา้นตนั ซ่ึงลดลงจากปีการผลิต 2560/2561เพียงเลก็นอ้ย แต่
ยงัคงจดัอยูใ่นกลุ่มผูส่้งออกรายใหญ่ของโลก ซ่ึงส่วนหน่ึงเกิดมาจากความไดเ้ปรียบในเชิงภูมิศาสตร์เม่ือเทียบกบัประเทศคู่แข่ง
อ่ืนๆ เพราะประเทศไทยอยู่ในภูมิภาคเอเชียรวมไปถึงความไดเ้ปรียบในการผลิตน ้ าตาลของโรงงานน ้ าตาลในประเทศไทท่ีมี
ประสิทธิภาพในการผลิตสูงกว่าโรงงานน ้ าตาลในประเทศเพื่อนบา้นหลายแห่ง และเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานท่ีจะน าไปสู่การ
พฒันาต่อยอดอุตสาหกรรมอ่ืนๆ อีกหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิเช่น การผลิตแอลกอฮอล์  เอทานอล ไมอ้ดั กระดาษ ปุ๋ย 
อาหารสัตว ์การผลิตกระแสไฟฟ้า และพลงังานทดแทน เป็นตน้  ท าใหห้ลกัทรัพยใ์นกลุ่มโรงงานน ้าตาลเป็นท่ีน่าสนใจของนกั
ลงทุน ดงันั้นก่อนท่ีนกัลงทุนจะเขา้มาลงทุนในหุน้กลุ่มโรงงานน ้ าตาลจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในปัจจยัท่ี
ส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์เพื่อให้ไดผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่าจากการลงทุนและป้องกนัความเส่ียงจากการ
ลงทุน 
     การลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มโรงงานน ้ าตาลเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจ ดงันั้นก่อนท่ีผูล้งทุนจะเขา้มาลงทุน จึงควร
ศึกษาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์เพื่อใหไ้ดรั้บผลตอบแทนท่ีคาดหวงั (Expected Earning) 
และสามารถช่วยใหผู้ล้งทุนบริหารความเส่ียงจากการลงทุนใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมได ้การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัรา
ผลตอบแทนของหุน้สามญัในกลุ่มโรงงานน ้าตาลท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยจึ์งจะเป็นประโยชน์แก่นกัลงทุนท่ีสนใจ เพื่อ
น าไปประกอบการตดัสินใจในลงทุน   
 

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 
     แนวคิดการวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใชปั้จจยัพื้นฐาน (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง ประเทศไทย ,2546)มุ่งวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานท่ี
เป็นตัวก าหนดอัตราผลตอบแทนจากหลักทรัพย์ฯ กับความเส่ียงจากการลงทุน ประกอบด้วย  1.การวิเคราะห์เศรษฐกิจ
โดยทั่วไป(Economic Analysis)ท่ีวิ เคราะห์ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวโน้มการเติบโตในอนาคต 2.วิ เคราะห์
อุตสาหกรรม(Industry Analysis)โดยการวิเคราะห์สภาพการแข่งขนัในตลาดโลกรวมถึงแนวโน้มในวงจรอุตสาหกรรมท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต และ 3.การวิเคราะห์บริษทั(Company Analysis)วิเคราะห์จากงบการเงินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เพื่อประเมิน
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ดา้นความสามารถในการด าเนินงานของบริษทัและน ามาใชพ้ิจารณาหลกัทรัพยท่ี์เขา้ลงทุน เพื่อเป้าหมายผลตอบแทนคาดหวงั
จากการลงทุนดีท่ีสุดในระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้ 
     แนวคิดทฤษฎีอตัราผลตอบแทน(Rate of Return) ผลตอบแทนจากการลงทุนประเภทต่างๆ มกัแสดงในรูปร้อยละ โดย
เปรียบเทียบกบัเงินลงทุนตน้งวดและมกัคิดต่อระยะเวลาหน่ึงปี โดยเรียกรวมๆ ว่า “อตัราผลตอบแทน” ซ่ึงเป็นตวับ่งบอกถึง
ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนไดรั้บหรือจะไดรั้บในหน่ึงงวดจากการลงทุนประเภทนั้นๆ(จิรัตน์ สงัขแ์กว้, 2543 :156) 
      การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) วิเคราะห์งบการเงินโดยใชข้อ้มูลอนุกรมเวลาในช่วงเวลาท่ีเปรียบเทียบ
กนัไดจ้ะช่วยให้นกัลงทุนเห็นแนวโน้มท่ีเกิดข้ึนเทคนิคท่ีใชใ้นการวิเคราะห์งบการเงินท่ีนิยมใชไ้ดแ้ก่  (1) การวิเคราะห์อตัรา
การเปล่ียนแปลงของยอดดุลในรายการบญัชีตามแนวนอนและ (2) การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย, 2545) 
     (สาธิรัตน์ ช่ืนสมบติั, 2556) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุน้กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (PROPCON)  
ปัจจยัท่ีน ามาพิจารณาในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่  ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index)  ,ดชันีความเช่ือมัน่
ทางธุรกิจ(BSI) , ดชันีดาวน์โจนส์ (DJIA)  , อตัราดอกเบ้ียเงินกู(้MLR) และ อตัราเงินเฟ้อ(INF) โดยใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูล
ทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณเป็นรายเดือน ตั้งแต่ มกราคม พ.ศ.2551 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555 รวม
ระยะเวลา 60 เดือนโดยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple linear Regression) ด้วยวิธีการก าลังสองน้อยท่ีสุด 
(Ordinary Least Squares-OLS) ผลการศึกษาคร้ังน้ี พบว่าท่ีระดบันยัส าคญัร้อยละ 95  ตวัแปรท่ีสามารถ อธิบายดชันีราคาหุ้น
กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง(PROPCON) ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) โดย
มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ยกเวน้ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ ดชันีดาวน์โจนส์ อตัราดอกเบ้ีย
เงินกู ้และอตัราเงินเฟ้อ ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
     (วราภรณ์ จามรสวสัด์ิ,2555) ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีหลกัทรัพยห์มวด พฒันา อสังหาริมทรัพยใ์น
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตวัแปรท่ีใชใ้นการพิจารณาความสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย (Set Index), ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI), ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI), ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI), และดชันี
ราคาผูบ้ริโภค (CPI) โดย ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิรายเดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2550 ถึงเดือนกรกฎาคม 2555 
รวมระยะเวลา 60 เดือน ดว้ยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน โดยวิธีประมาณค่าก าลงัสองน้อยท่ีสุด ผลการศึกษาพบว่าท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันีหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ ไทย (Set Index), ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI), ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ 
(BSI), ดัชนีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติส่วนปัจจัยท่ีไม่มี 
ผลกระทบต่อดชันีหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสงัหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คือ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) 
     วิไลวรรณ ภานุวิศิทธ์ิแสง  (2558) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของหุน้สามญัของบริษทัจดทะเบียนใน
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ านวน 26 บริษทั ระหวา่งปี พ.ศ.2548 – 2557 รวม
ระยะเวลา 10 ปี โดยไดอ้าศยักระบวนการ วิเคราะห์การถดถอยแบบ Fixed Effects Regression และ Random Effects Regression 
เพื่อท าการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของหุ้นสามญั จ านวน 8 ตวั ไดแ้ก่ อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ อตัราผลตอบแทนจากส่วนของเจา้ของ อตัราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม อตัราราคา
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หุน้ต่อมูลค่าหุน้ทางบญัชี อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน อตัราการเติบโตของยอดขาย และอตัรามูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด   
จากการศึกษาพบวา่ อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) อตัราผลตอบแทนจากส่วนของเจา้ของ (ROE) และอตัราการเติบโตของ
ยอดขาย (SG) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทน ของหุ้นสามญัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนอตัราส่วน
เงินปันผลตอบแทน (DY) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัอตัราผลตอบแทนของหุ้นสามญัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
ส าหรับอตัราส่วนทางการเงินอ่ืน ไดแ้ก่ อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจ้าของ (DE) อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม 
(TAT) อตัราราคาหุ้นต่อมูลค่าหุ้นทางบญัชี (PBV) อตัรามูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด (MC) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัรา
ผลตอบแทนของหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
     Francis M. Hutabarat (2013) ไดศึ้กษาความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มโทรคมนาคมท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยอิ์นโดนีเซีย กลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ท าการศึกษาขอ้มูลตั้งแต่ ปี พ.ศ.2550 ถึงเดือน ปี พ.ศ. 

2554 รวมระยะเวลา 5ปี ปัจจยัท่ีน ามาพิจารณาในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ อตัราส่วนทุนหมุนเวียน(CR) อตัราส่วนหน้ีสินต่อ

สินทรัพยร์วม(DA)อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้(DE) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้(ROE) อตัราผลตอบแทน

ต่อสินทรัพย(์ROA) และอตัราก าไรสุทธิ(NPM) ผลการศึกษาคร้ังน้ี พบว่าตวัแปรท่ีมีผลกระทบต่อราคาของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

โทรคมนาคมไดแ้ก่ อตัราก าไรสุทธิ(NPM) และ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย(์ROA) อยา่งมีนยัส าคญั ในขณะท่ีตวัแปรอ่ืนไม่

มีความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 
กรอบแนวคดิส าหรับการวจิัย 

 

     การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของหุ้นสามญัในกลุ่มโรงงานน ้ าตาลท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยน าอตัราส่วนทางการเงินและปัจจยัภายนอกดา้นเศรษฐกิจมาเป็นกรอบแนวคิดการวิจยั ไดด้งัน้ี  
       
 

 

 

    

ระเบียบวธีิศึกษาวจิัย        
                                                                                                 
 

ตัวแปรอสิระ 
อตัราส่วนทางการเงิน 
1. อตัราส่วนทุนหมุนเวียน (CR) 
2. อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้(DE) 
3. อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (TAT)   
4. อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน (DY) 
5. อตัราก าไรสุทธิ (NPM) 
ด้านเศรษฐกจิ 
6.ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Set Index)  
7.อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐ (EXR) 
8.ราคาซ้ือขายน ้าตาลทรายดิบในตลาดล่วงหนา้นิวยอร์ค No.11 
(PNY11) 
 

 

 

ตัวแปรตาม 

อตัราผลตอบแทนของหุน้
สามญัในกลุ่มโรงงานน ้าตาล 

(R) 
 

ที่จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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     การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของหุ้นสามญัในกลุ่มโรงงานน ้ าตาลท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย  ซ่ึงจดัเกบ็ขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Date)รายไตรมาส โดยคดัเลือกเฉพาะหลกัทรัพยก์ลุ่มโรงงานน ้าตาล
ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2558 ถึง ไตรมาสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2562 รวม 
18ไตรมาส 72ชุด โดยใชอ้ตัราส่วนการเงินและขอ้มูลจากปัจจยัภายนอก เพื่อหาความน่าเช่ือถือดว้ยการวิเคราะห์สถิติของความ
ถดถอยเชิงพหุคูณ หรือ Multiple Linear Regression ดว้ยวิธี Fixed Effects Model   
 

ก าหนดให ้  

𝑅𝑖𝑡                 หมายถึง  อตัราผลตอบแทนของหุ้นสามญัในกลุ่มโรงงานน ้ าตาลท่ีจดทะเบียน ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย 
𝜀𝑡       หมายถึง  ค่าความคลาดเคล่ือน  
𝐶𝑅𝑖𝑡         หมายถึง  อตัราส่วนทุนหมุนเวียน  
𝐷𝐸𝑖𝑡         หมายถึง  อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ 
𝑇𝐴𝑇𝑖𝑡            หมายถึง  อตัราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม 
𝐷𝐼𝑌𝑖𝑡         หมายถึง  อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน 
𝑁𝑃𝑀𝑖𝑡          หมายถึง  อตัราก าไรสุทธิ  
𝑆𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑡   หมายถึง  ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
𝐸𝑋𝑅𝑡        หมายถึง  อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐ 
𝑃𝑁𝑌11𝑡       หมายถึง  ราคาซ้ือขายน ้าตาลทรายดิบในตลาดล่วงหนา้นิวยอร์ค No.11 
 
แบบจ าลองท่ีใชใ้นการศึกษา 

𝑅𝑖𝑡 =  𝛽0+ 𝛽1 𝐶𝑅𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐷𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑇𝐴𝑇𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐷𝐼𝑌𝑖𝑡 + 𝛽5 𝑁𝑃𝑀𝑖𝑡 + 𝛽6 𝑆𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑡 + 𝛽7 𝐸𝑋𝑅𝑡                  

+   𝛽8 𝑃𝑁𝑌11𝑡   + 𝜀𝑡  

i  = บริษทักลุ่มโรงงานน ้าตาลท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   
t  = ช่วงระยะเวลา เป็นไตรมาส (ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2558 – ไตรมาส 2 ปี 2562) 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
     1. การวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อสรุปขอ้มูลของตวัแปรตน้และตวัแปรตามโดยจะแสดง
ค่าสูงสุด (Maximum), ค่าต ่าสุด (Minimum), ค่าเฉล่ีย (Mean), และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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     2. การทดสอบ (Multicollinearity) โดยพิจารณาจาก Correlation matrix ของตัวแปรอิสระทั้ งหมด แล้วพิจารณาค่าของ 
Correlation ระหว่างตวัแปรอิสระเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา (Multicollinearity) ซ่ึงจะก าหนดระดบัความสัมพนัธ์อยู่ระหว่าง   ช่วง 
−0.8 ≤ r ≤ 0.8  โดยเคร่ืองหมายจะบอกทิศทางความสมัพนัธ์เพื่อลดขอ้ผดิพลาดทางสถิติ 

     3. น าตวัแปรอิสระท่ีจดัเรียงขอ้มูลแบบ Panel Data Analysis ท่ีผ่านการทดสอบ Correlation Matrix มาใชศึ้กษาระดบัความ
น่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ด้วยวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least 
Squares หรือ OLS) เพื่อทดสอบสมมติฐานทิศทางความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตามจาก F-Test โดยดูจากผล
ทางสถิติจากค่า P-Value ตอ้งไม่เกิน 0.05   

     4.น าชุดขอ้มูลมาทดสอบสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด หรือ OLS เพื่อ
ใชดู้ความน่าเช่ือถือทางสถิติ ดว้ยวิธี Fixed Effect Model แลว้น าผลค่าสถิติท่ีไดม้าวิเคราะห์สรุปความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร
อิสระและตวัแปรตาม 
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สรุปผลการศึกษา 

     การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของหุ้นสามญัในกลุ่มโรงงานน ้ าตาลท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย  โดยวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติจากการน าอตัราส่วนทางการเงิน จ านวน 4บริษทั และขอ้มูลตวัเลขทางเศรษฐกิจ 

ระหวา่งไตรมาส 1/2558 ถึงไตรมาส 2/2562 จากสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression จากการทดสอบดว้ยวิธี 

Fixed Effects Model มีผลการศึกษาดงัน้ี  

ตารางที่ 1 ผลทดสอบสถิติเชิงพรรณนา 

 

จากตารางท่ี 1 กลุ่มโรงงานน ้าตาลท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบวา่ 

• อตัราผลตอบแทน (Return)ของหุ้นสามญัในกลุ่มโรงงานน ้ าตาลท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
(Return) มีค่าเฉล่ีย (Mean) ต่อไตรมาส เท่ากบั -1.6085%  อตัราผลตอบแทนต ่าสุด (Minimum) เท่ากบั -25.790% และ
อตัราผลตอบแทนสูงสุด (Maximum) เท่ากบั 60.740%  

• อตัราส่วนทุนหมุนเวียน (CR) มีค่าเฉล่ีย (Mean)ต่อไตรมาส อยูท่ี่ 0.35121เท่า ต ่าสุด (Minimum) อยูท่ี่ 0.0800 เท่า และ
สูงสุด (Maximum) อยูท่ี่ 1.3000 เท่า 

• อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (DE) มีค่าเฉล่ีย (Mean) ต่อไตรมาส อยู่ท่ี 1.9533 เท่า ต ่าสุด (Minimum) อยู่ท่ี 
1.0100เท่า และสูงสุด (Maximum) อยูท่ี่ 3.9100 เท่า 

• อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม(TAT) มีค่าเฉล่ีย (Mean) ต่อไตรมาส อยูท่ี่ 0.68472 เท่า ต ่าสุด (Minimum) อยูท่ี่ 
0.36000เท่า และสูงสุด (Maximum) อยูท่ี่ 1.3800เท่า 

ตัวแปร ค่าเฉลีย่ ค่ามัธยฐาน ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด 

Return (%) -1.6085 -2.1400 13.623 -25.790 60.740 
CR (เท่า) 0.35121 0.18500 0.31474 0.080000 1.3000 
DE (เท่า) 1.9533 1.9000 0.58341 1.0100 3.9100 
TAT (เท่า) 0.68472 0.68000 0.21260 0.36000 1.3800 
DY (%) 1.9943 1.6450 1.4662 0.00000 7.8900 
NPM (%) 2.1660 2.9900 10.072 -22.410 19.420 
Set Index (จุด) 1,564.68 1,569.31 141.278 1,288.02 1,776.26 
EXR (บาทต่อดอลลาร์) 33.689 33.328 1.5305 31.538 35.839 
PNY11 (เซนตต่์อปอนด)์ 14.434 13.035 3.3410 10.420 22.530 
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• อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน (DY) มีค่าเฉล่ีย (Mean) ต่อไตรมาส อยูท่ี่ 1.9943% ค่าต ่าสุด (Minimum) อยูท่ี่ 0.00000% 
และค่าสูงสุด (Maximum) อยูท่ี่ 7.8900 % 

• อตัราก าไรสุทธิ (NPM)มีค่าเฉล่ีย (Mean) ต่อไตรมาส อยูท่ี่ 2.1660% ค่าต ่าสุด (Minimum) อยูท่ี่ -22.410% และค่าสูงสุด 
(Maximum) อยูท่ี่ 19.420% 

• ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(Set Index)มีค่าเฉล่ีย (Mean) ต่อไตรมาส อยู่ท่ี 1,564.68จุด ค่าต ่าสุด 
(Minimum) อยูท่ี่ 1,288.02จุด และค่าสูงสุด (Maximum) อยูท่ี่ 1,776.26จุด 

• อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัดอลลาร์(EXR)มีค่าเฉล่ีย (Mean) ต่อไตรมาส อยูท่ี่ 33.689บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 
ค่าต ่าสุด (Minimum) อยู่ท่ี 31.538 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และค่าสูงสุด (Maximum) อยู่ท่ี 35.839 บาทต่อดอลลาร์
สหรัฐ 

• ราคาซ้ือขายน ้ าตาลทรายดิบในตลาดล่วงหน้านิวยอร์ค NO.11 (PNY11) มีค่าเฉล่ีย (Mean)ต่อไตรมาส อยู่ท่ี 14.434
เซนต์ต่อปอนด์ ค่าต ่าสุด (Minimum) อยู่ท่ี 10.420เซนต์ต่อปอนด์ และค่าสูงสุด (Maximum) อยู่ท่ี 22.530เซนต์ต่อ
ปอนด ์

ตารางที่ 2 ทดสอบสมการถดถอยเชิงพหุคูณ ด้วยวธีิ Fixed Effects Model 

 

แบบโมเดล   

𝑅𝑖𝑡       =   𝛽0+ 𝛽1 𝐶𝑅𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐷𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑇𝐴𝑇𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐷𝐼𝑌𝑖𝑡 + 𝛽5 𝑁𝑃𝑀𝑖𝑡 + 𝛽6 𝑆𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑡 + 𝛽7 𝐸𝑋𝑅𝑡           
                   +𝛽8 𝑃𝑁𝑌11𝑡   + 𝜀𝑡  
แทนค่า 

𝑅𝑖𝑡       = 5.92216   -7.64536CR   -4.18175DE  -8.94360TAT -0.201235DY                       
                (0.1626)     (-0.8892)        (-1.329)        (-0.8179)         (-0.2979)        

 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  
Const 5.92216 36.4111 0.1626 0.8713  
CR (เท่า) −7.64536 8.59814 −0.8892 0.3775  
DE (เท่า) −4.18175 3.14555 −1.329 0.1887  
TAT (เท่า) −8.94360 10.9353 −0.8179 0.4167  
DY (%) −0.201235 0.675499 −0.2979 0.7668  
NPM (%) 0.0229865 0.103230 0.2227 0.8245  
Set Index (จุด) 1.14549 0.245530 4.665 <0.0001 *** 
EXR(บาทต่อดอลล่าร์) 1.00587 1.01674 0.9893 0.3265  
PNY11(เซนตต่์อปอนด)์ −0.195436 0.388152 −0.5035 0.6165  
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             +0.0229865NPM +1.14549Set Index + 1.00587EXR  -0.195436PNY11 
                   (0.2227)       (4.665***)        (0.9893)     (-0.5035) 
ค่าสถิติ          P-Value   = 0.000967495 
        R-Squared       =  0.340949 

หมายเหตุ    ค่าในวงเลบ็               หมายถึง t-ratio 
                      ***                          หมายถึง     ระดบันยัส าคญัร้อยละ 95 

     จากสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ดว้ยวิธี Fixed Effects อตัราผลตอบแทนของหุ้นสามญัในกลุ่ม
โรงงานน ้าตาลท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบวา่ มีค่า P-value เท่ากบั 0.000967495 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่
ท่ี 95% ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกัว่าตวัแปรตน้ (ตวัแปร X) ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตาม (ตวัแปร Y)  ท่ี
เป็นอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ดงันั้น จึงไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานรองว่ามีตวัแปรตน้ (ตวัแปร X) อย่างน้อย 1 ตวั
แปร ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์(Return)อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงมี 1ตวัแปร 
ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(Set Index) โดยผลท่ีเกิดจากตวัแปรอิสระอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 34.09% (R-
Squared 0.340949%) ส่วนอีกร้อยละ 65.91% เกิดจากปัจจยัอ่ืน ๆ 
     จากตารางท่ี 2 ผลทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยใชส้มการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ดว้ยวิธี Fixed 
Effects Model พบวา่ ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(Set Index) มีค่าสมัประสิทธ์ิเท่ากบั 1.14549 หมายความวา่ 
เม่ือดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เปล่ียนแปลงไป 1หน่วย มีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหุ้นสามญัในกลุ่ม
โรงงานน ้ าตาลท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เปล่ียนแปลงไป1.14549 หน่วยในทิศทางเดียวกนั   ส่วนตวั
แปรตน้ดา้นอตัราส่วนทางการเงิน และปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีเหลือ ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตามอยา่งมีนยัส าคญั เน่ืองจากมี
ค่า P-Value มากกวา่ 0.05 ไดแ้ก่ อตัราส่วนทุนหมุนเวียน (CR) อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (DE) อตัราการหมุนเวียน
ของสินทรัพยร์วม(TAT) อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน (DY) อตัราก าไรสุทธิ (NPM) อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบั
ดอลลาร์(EXR) และราคาซ้ือขายน ้าตาลทรายดิบในตลาดล่วงหนา้นิวยอร์ค NO.11 (PNY11) 
 

อภิปรายผล 
       ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของหุ้นสามัญในกลุ่มโรงงานน า้ตาลที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย อย่างมีนัยส าคญั ได้แก่ 

     ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(Set Index) มีความสัมพนัธ์เป็นบวก หรือมีทิศทางเดียวกันกับอัตรา
ผลตอบแทนของหุน้สามญัในกลุ่มโรงงานน ้าตาลท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ เน่ืองจากในช่วงเวลาท่ีท าการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจสามารถ
ส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยไ์ดใ้นระดบัร้อยละ 34.09 จะเห็นไดว้่าดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยไดป้รับตวัลดลงไป ณ ระดบัต ่าสุดท่ี 1,288.02จุด ณ ไตรมาส         4 /2558 และไตรมาส 2/2562 ไดป้รับระดบัข้ึนมา
ท่ี 1,730.34จุด ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดการวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ,2546)ท่ีระบุว่าการ
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พยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจในประเทศสามารถดูจากการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงถือ
เป็นดชันีท่ีสามารถสะทอ้นภาวะเศรษฐกิจของประเทศไดแ้ลว้ยงัมีความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินงานและราคาของหลกัทรัพย ์
หากแนวโนม้เศรษฐกิจในอนาคตเป็นไปในดา้นลบก็อาจคาดการณ์วา่หลกัทรัพยส่์วนใหญ่มีระดบัราคาลดลงและหากแนวโนม้
เศรษฐกิจเป็นบวกระดบัราคาหลกัทรัพยก์็มีระดบัสูงข้ึนตามไปดว้ย เพราะฉะนั้นราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มโรงงานน ้าตาลจึงมีการ
เคล่ือนไหวตามความผนัผวนของราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงผลการศึกษาไดส้อดคลอ้ง กบังานวิจยัของ สาธิรัตน์  ช่ืน
สมบติั(2556) ผลการศึกษาสรุปว่า ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) มีผลต่อราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม
อสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (PROPCON) ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
 
ปัจจัยที่ไม่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของหุ้นสามัญในกลุ่มโรงงานน ้าตาลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย  ได้แก่ 
 
ด้านปัจจัยทางเศรษฐกจิ 
     ราคาซ้ือขายน ้าตาลทรายดิบในตลาดล่วงหน้านิวยอร์ค No.11(PNY11) ไม่มีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหุ้นสามญัในกลุ่ม
โรงงานน ้ าตาลท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  เน่ืองจากในการซ้ือขายน ้ าตาลใน
ตลาดโลกมีความผนัผวนทางดา้นราคาสูงเม่ือเทียบกบัสินคา้เกษตรอ่ืนๆ ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง เช่น อุปสงค ์อุปทาน ของ
ประเทศผูผ้ลิต ผูส่้งออก และผูน้ าเขา้ รวมถึงการเก็งก าไรในตลาดสินคา้โภคภณัฑ ์(Commodity Market) ซ่ึงกลุ่มอุตสาหกรรม
โรงงานน ้าตาลท่ีน ามาศึกษาในคร้ังน้ีส่วนใหญ่จะท าสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้กบัคู่คา้และทยอยส่งมอบสินคา้ตลอดทั้งปี และการ
ก าหนดราคาน ้ าตาลจะถูกก าหนดตามราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขายตามสภาวะตลาดโลกในขณะนั้น ซ่ึงการบริหารความ
เส่ียงทางดา้นราคาของน ้ าตาลท่ีได้มีการท าสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าไปแลว้นั้น กลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานน ้ าตาลไดเ้ลือกใช้
เคร่ืองมือทางการเงินด้านตราสารอนุพนัธ์ (Derivative) เขา้มาช่วยในการบริหารความเส่ียงดา้นราคา โดยการท าสัญญาซ้ือ 
(Long Contact) หรือ สญัญาขาย(Short Contact) ล่วงหนา้ ผา่นสถาบนัทางการเงิน ซ่ึงจะท าใหบ้ริษทัสามารถรักษาความสามารถ
ในการท าก าไรไม่ใหข้ึ้นอยูก่บัความเส่ียงจากการผนัผวนของราคาน ้าตาลในตลาดโลกมากเกินไป  
     อตัราแลกเปลีย่นระหว่างเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐ(EXR) ไม่มีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหุน้สามญัในกลุ่มโรงงานน ้าตาล

ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เน่ืองจากอุตสาหกรรมกลุ่มโรงงานน ้ าตาล รายได้

จากการขายน ้ าตาลทรายไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 70 ของปริมาณการผลิตเป็นการส่งออกไปขายต่างประเทศ และท่ีเหลืออีกร้อยละ 30 

เป็นรายไดจ้ากการภายในประเทศ ซ่ึงกลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานน ้ าตาลท่ีได้ท าการศึกษาในคร้ังน้ี ทุกบริษทัมีนโยบายการ

ป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนดา้นอตัราแลกเปล่ียน โดยการเลือกใชเ้คร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมาะสมในการป้องกนัความ

เส่ียงล่วงหน้า โดยการท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contact)  เพื่อลดความผนัผวนของอัตรา

แลกเปล่ียนจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีไม่สามารถควบคุมได ้  
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ด้านปัจจัยภายใน 
     อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) ไม่มีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหุ้นสามญัในกลุ่มโรงงานน ้ าตาลท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานในคร้ังน้ี ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีสะทอ้นถึงความสามารถในการช าระ
หน้ีระยะสั้ นท่ีจะถึงก าหนดช าระภายใน 1ปี จากสินทรัพยห์มุนเวียนของกิจการ จากการศึกษาคน้พบว่าอตัราส่วนเงินทุน
หมุนเวียนของธุรกิจโรงงานน ้ าตาลโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 0.35121 ซ่ึงต ่ากว่า 1 บ่งบอกว่าสภาพคล่องทางการเงินต ่า เน่ืองจากมีหน้ีสิน
หมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียน จากการศึกษางบการเงินพบว่าหน้ีสินหมุนเวียนท่ีสูงประกอบดว้ย เงินกูย้ืมระยะสั้นจาก
ธนาคาร(Promissory Note : PN) ซ่ึงสามารถท าการต่ออายุตัว๋สัญญาใชเ้งินไดเ้ม่ือครบก าหนดช าระ และเงินกูย้ืมระยะสั้นจาก
กิจการภายในเครือ ถือว่าเป็นหน้ีสินท่ีสามารถควบคุมการจ่ายช าระได ้ถือว่ามีความเส่ียงทางการเงินต ่าจึงไม่ใช่ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรัญญา ณ ราชสีมา, ณฐัวิภา กิติวฒิุชูศิลป์, ชลิตา เสนสิทธ์ิ, พิจิต
รา มิตรสนัเทียะ, อรสา จนัทร์อ่อน, พงษสุ์ทธิ พื้นแสน และนงคนิ์ตย ์จนัทร์จรัส (2561)ไดศึ้กษาความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วน
ทางการเงินกบัราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมสินคา้อุปโภค
บริโภค ผลการศึกษาพบวา่ อตัราส่วนทุนหมุนเวียนไม่มีความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย ์
     อัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของเจ้าของ(DE)ไม่มีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหุน้สามญัในกลุ่มโรงงานน ้าตาลท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติและไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานในคร้ังน้ี อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วน

ของเจา้ของจะเป็นอตัราส่วนท่ีใชป้ระเมินสัดส่วนโครงการสร้างเงินทุนของกิจการว่ามาจากแหล่งเงินทุนใด ระหว่างเงินทุน

ท่ีมาจากการกูย้มืหรือเงินทุนท่ีมาจากส่วนของเจา้ของ จะเห็นวา่กลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานน ้าตาลมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ

เจา้ของไม่สูงมากนกัแสดงถึงความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและเงินตน้ท่ีกิจการจะตอ้งจ่ายไม่วา่จะมีก าไรหรือขาดทุนก็ตาม 

อตัราส่วนน้ีจึงไม่ใช่ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของหุ้นสามญัในกลุ่มโรงงานน ้าตาล ทั้งน้ีผูล้งทุนตอ้งพิจารณา

จากปัจจยัอ่ืน ๆเพื่อประกอบการตดัสินใจในการลงทุนร่วมดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ งานวิจยัของ วิไลวรรณ ภานุวิศิทธ์ิแสง  (2558) และงานวิจยัของ Francis M. Hutabarat(2013) 

ท่ีกล่าววา่อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของไม่มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ซ่ึงอาจเป็นเพราะสภาวะ

ตลาดในขณะนั้น ช่วงเวลาท่ีท าการศึกษา และอาจมีปัยจยัเพิ่มเติมอ่ืนๆ ท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้ง 

     อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม(TAT)ไม่มีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหุ้นสามัญในกลุ่มโรงงานน ้ าตาลท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานในคร้ังน้ี ซ่ึงอตัราส่วนน้ี

เป็นตวัสะทอ้นถึงประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพยท์ั้งหมดของกิจการเพื่อสร้างยอดขาย เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางดา้น

รายไดสู้งสุด อตัราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมไม่ใช่ปัจจยัท่ีส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ส่วนหน่ึงมาจาก

ลกัษณะของอุตสาหกรรมคือการผลิตเพื่อขาย จึงมีการลงทุนในสินทรัพยจ์  านวนมหาศาล เช่น โรงงานและเคร่ืองจกัรท่ีส่งผลให้

มูลค่าสินทรัพยท่ี์ถือครองมีจ านวนท่ีสูง จึงไม่สามารถน ามาเปรียบเทียบกับยอดขายได้เพราะลกัษณะการขายสินค้าของ

อุตสาหกรรมน ้ าตาลไม่ไดมี้การขายตลอดทั้งปี ทั้งน้ีอาจมีปัจจยัอ่ืน ๆร่วมดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของวิไลวรรณ ภานุ
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วิศิทธ์ิแสง  (2558) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม

อาหารและเคร่ืองด่ืม พบวา่ อตัราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม ไม่มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ 

     อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(DY)ไม่มีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหุ้นสามญัในกลุ่มโรงงานน ้ าตาลท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานในคร้ังน้ี เน่ืองจากการตดัสินใจจ่ายเงิน

ปันผลข้ึนอยูก่บันโยบายการบริหารและผลก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนในปีนั้น รวมไปถึงรูปแบบในการจ่ายเงินปันผลของแต่ละกิจการ 

และลกัษณะของธุรกิจ การค านวณอตัราส่วนเงินปันผลตอบแทนมาจากเงินปันผลต่อหุน้หารดว้ยราคาต่อหุน้ ซ่ึงความหมายว่า 

อตัราเงินปันผลตอบแทนท่ีสูงอาจเกิดจากการท่ีราคาหุน้ปรับลดลง ไม่ไดเ้กิดจากการจ่ายเงินปันผลต่อหุน้มากข้ึน ในการศึกษา

พบว่าอตัราเงินปันผลตอบแทนไม่มีนยัส าคญัต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ซ่ึงขดัแยง้กบังานวิจยัของวิไลวรรณ ภานุ

วิศิทธ์ิแสง  (2558) ท่ีพบว่าอตัราส่วนเงินปันผลตอบแทนมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกับอตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพย ์ซ่ึงอาจเป็นเพราะสภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น และช่วงท่ีท าการศึกษามีผลกระทบท าใหต้วัแปรนั้นไม่มีความสมัพนัธ์

กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ 

     อัตราก าไรสุทธิ(NPM) ไม่มีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหุ้นสามญัในกลุ่มโรงงานน ้ าตาลท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงอตัราส่วนก าไรสุทธิจะแสดงถึงความสามารถการท าก าไรสุทธิของกิจการ และบ่ง
บอกถึงประสิทธิภาพการด าเนินงานของกิจการ ยิ่งมีค่าสูงจะแสดงว่ากิจการมีความสามารถในการควบคุมตน้ทุนและบริหาร
การด าเนินงานไดดี้ ส่งผลใหกิ้จการสามารถท าก าไรไดดี้เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั ผลงานวิจยัในคร้ังน้ีกลบั
ขดัแยง้กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และขดัแยง้กบัผลงานวิจยัท่ีไดท้ าการศึกษาของ  Francis M. Hutabarat (2013) และ นันทนา ศรี
สุริยาภรณ์ (2558) ท่ีพบว่าอตัราก าไรสุทธิมีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยอ์ย่างมีนัยส าคญั ซ่ึงอาจเป็นเพราะช่วงเวลาท่ี
ท าการศึกษาและมีปัจจยัอ่ืนเพิ่มเติมท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์นกัลงทุนควร
ศึกษาปัจจยัพื้นฐาน Fundamental Analysis รวมถึงเศรษฐกิจมหาภาค เพื่อประกอบการลงทุนร่วมดว้ย 
 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้
 
     จากศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นอุตสาหกรรมโรงงานน ้ าตาลท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ มีเพียง 1ตวัแปรท่ีส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
(Set Index) ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคุมได ้ดงันั้น นกัลงทุนสามารถน าผลการศึกษาในคร้ังน้ีไปประกอบการพิจารณาใน
การลงทุนร่วมดว้ย 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อความจงรักภักดขีองบุคลากรต่อองค์กรของ 
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

Factors affecting personal loyalty to the organization of the National Bureau of Agricultural 
Commodity and Food Standards 

จิรดา  แสงสุวรรณ์1 และ ศศิวมิล  มีอ าพล2 

Jirada  Sangsuwan and Sasivimol  Meeampol 

บทคดัย่อ 
     การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความจงรักภกัดีของบุคลากรท่ีมีต่อส านกังานมาตรฐานสินคา้
เกษตรและอาหารแห่งชาติ 2) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความจงรักภกัดีของบุคลากรท่ีมีต่อส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและ
อาหารแห่งชาติจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือบุคลากรของส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหาร
แห่งชาติ จ านวน 200 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา ประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป วิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยค่าสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One -Way ANOVA) การ
วิเคราะห์หาความแตกต่างรายคู่ LSD ผลการค้นควา้อิสระสรุปผลได้ว่า ในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างมีความมีความจงรักภกัดีต่อ
ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบวา่ ดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออก มี
ระดบัความจงรักภกัดีสูงท่ีสุด รองลงมาดา้นการรับรู้ และดา้นความรู้สึกมีระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ี สุด ผลการศึกษาจ าแนกตามปัจจยั
ส่วนบุคคลพบว่า ในภาพรวม เพศ อาย ุและรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีความจงรักภกัดีไม่แตกต่างกนั ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการ
ท างาน และต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีความจงรักภกัดีแตกต่างกนั  
 
ค าส าคัญ: องค์กร, บุคลากร, ความจงรักภักดี 
 

Abstract 
      The objective of this independent study is 1) to study the factors that affect the loyalty level of employees towards the National 
Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards 2) To study the factors that affect the loyalty level of employees towards the 
National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards classified by demography. A demographic panel survey was conducted 
through a questionnaire. Then, data were analyzed using percentage, mean, standard deviation, t-test, One-Way ANOVA, Least 
Significant Difference Test (LSD). The results showed that most employees of the National Bureau of Agricultural Commodity and 
Food Standards have a high loyalty level. When we considered in each aspect, the behavior is the highest loyalty level, Next is the 
cognition, and the feeling is the least loyalty level. The results of the hypothesis study indicate that gender, age, and monthly income 
don't affect loyalty, but education level, working period and different positions affect loyalty.    
Keywords: organization, personnel, loyalty 
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1. บทน า 
 
     ในปัจจุบนัน้ีการท่ีองคก์รจะประสบความส าเร็จในงานหรือธุรกิจไดน้ั้นจ าเป็นจะตอ้งมีการด าเนินงานท่ีเป็นระบบ ระเบียบ 
แบบแผน มีการใชก้ลยทุธ์ในการด าเนินงาน ไม่วา่จะเป็นภาครัฐหรือเอกชน ก็ยอ่มตอ้งมีเป้าหมายในการด าเนินงานหรือด าเนิน
ธุรกิจ และส่ิงท่ีเป็นกลไกท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนใหไ้ปสู่เป้าหมายหรือความส าเร็จไดน้ั้นคือทรัพยากรมนุษย ์หรือบุคลากร ซ่ึง
ถือเป็นปัจจยัส าคญัอันดบัตน้ ๆ ของทุกองค์กร ดงันั้น องค์กรย่อมตอ้งแสวงหาบุคลากรท่ีดี มีศกัยภาพในการท างาน มีการ
พฒันาตนเองอยู่เสมอ และพร้อมท่ีจะท างานเพื่อพฒันาองค์กร มีความรักและทศันคติท่ีดีต่อองค์กร ก็ย่อมจะช่วยส่งเสริมให้
องค์กรพฒันา และประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย   ซ่ึงองค์กรควรให้ส่ิงตอบแทนเพื่อเป็นแรงจูงใจในการท างาน ส าหรับ
องค์กรภาคธุรกิจนั้นการให้รางวลัอาจเป็น เงิน ส่ิงของ สวสัดิการต่าง ๆ แต่ส าหรับองค์กรภาครัฐการให้รางวลัจะเน้นในรูป
สวสัดิการ การประกาศเชิดชูเกียรติ หรือการเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง ความไวว้างใจ ซ่ึงจะเป็นแรงจูงใจใหบุ้คลากรตั้งใจท างาน 
ท างานดว้ยความมุ่งมัน่เตม็ใจท่ีจะงานนั้น ๆ ใหดี้ท่ีสุด   
     แมว้่าจะมีการให้รางวลั ซ่ึงเป็นแรงจูงใจในการปฏิบติังานในรูปแบบต่าง ๆ แลว้ก็ตามแต่ส าหรับองคก์รภาครัฐก็ยงัประสบ
กบัปัญหาการยา้ยของบุคลากรอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงการยา้ยของบุคลากรเหล่าน้ีจะส่งผลต่อการปฏิบติังานขององคก์ร เน่ืองจาก
เม่ือมีการยา้ยออกไปปัญหาท่ีตามมาคือขาดอตัราก าลงัในการท างาน หรือแมจ้ะมีคนใหม่ท่ีเขา้มาท างานก็อาจประสบปัญหาใน
ดา้นขาดความรู้ ขาดความช านาญและประสบการณ์ในงานนั้น ๆ ตอ้งมีการเร่ิมสอนงานกนัใหม่ เกิดความล่าชา้ในงานท่ีท า 
ส่งผลเสียต่อองคก์ร ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นองคก์รภายใตก้ารดูแลของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นองคก์รภาครัฐ ก็เป็นองคก์รหน่ึงท่ีประสบปัญหาการยา้ยของบุคลากรในหน่วยงาน ดงันั้น ผูว้ิจยัเห็นว่าควรท่ีจะ
ศึกษาถึงระดบัความจงรักภกัดีของบุคลากรส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติท่ีมีต่อองคก์ร เพื่อให้ผูบ้ริหาร
ได้รับรู้ถึงปัญหา อุปสรรค และเป็นขอ้มูลเบ้ืองต้นท่ีฝ่ายบริหารจะได้น าไปวางแผนการด าเนินงาน ให้บุคลากรเกิดความ
จงรักภกัดีต่อองค์กร เพื่อตอบสนองความตอ้งการของบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นความเจริญกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน 
ผลตอบแทนในรูปของการข้ึนเงินเดือน หรือแมแ้ต่ความไวว้างใจให้ท างานท่ีส าคญั ซ่ึงเม่ือบุคลากรไดรั้บการตอบสนองตาม
ความตอ้งการแลว้ก็จะยินดีและเต็มใจท่ีจะท างานให้องคก์รไม่อยากยา้ยไปจากองคก์ร ซ่ึงจะท าให้องคก์รประสบความส าเร็จ 
ด ารงอยู่ และพฒันาต่อไปอย่างย ัง่ยืน โดยมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา คือ เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความจงรักภกัดีของ
บุคลากรท่ีมีต่อส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ และ เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความจงรักภกัดีของ
บุคลากรท่ีมีต่อส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
คือ เพื่อให้ผูบ้ริหารส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ ไดท้ราบขอ้มูลพื้นฐานในดา้นปัญหา อุปสรรค เพื่อ
น าไปแก้ไข และพฒันาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนต่อไป โดยขอบเขตการศึกษาในคร้ังน้ีใช้กรอบแนวคิดและทฤษฎี
เก่ียวกบัความจงรักภกัดีต่อองค์กร ของฮอย และรีส์ (Hoy and Rees, 1974) ท่ีกล่าวถึงความจงรักภกัดีต่อองค์กร 3 ด้าน คือ  
1) ดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออก 2) ดา้นความรู้สึก 3) ดา้นการรับรู้  
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กรอบแนวความคดิ 
 

           ตัวแปรอสิระ                                ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
      
 
 
     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ขา้ราชการ พนกังานราชการ และลูกจา้งภาครัฐ ของส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตร
และอาหารแห่งชาติ จ านวน 392 คน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 200 คน โดยมีสมมติฐานขอ
งานวิจยั คือ บุคลากรท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีความจงรักภกัดีต่อส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ
แตกต่างกนั โดยแยกเป็น เพศ อาย ุระดบัการศึกษาระยะเวลาการท างาน รายไดต่้อเดือน และต าแหน่งงานแตกต่างกนั มีความ
จงรักภกัดีต่อส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติแตกต่างกนั 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

     ความจงรักภกัดีต่อองค์กร หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีรู้สึกจงรักภกัดีต่อองค์กร มีทศันคติท่ีดีต่อองค์กร สถานท่ีท่ีตน
ปฏิบติังานอยูทุ่่มเทและอุทิศตนให้กบัองคก์ร มีความพึงพอใจในการท างาน พอใจในผลงาน วฒันธรรม ตลอดจนรู้สึกรัก และมี
ความอบอุ่นผกูพนัต่อองคก์ร และจะปฏิบติังานอยูใ่นองคก์รต่อไปดว้ยความเต็มใจ (กรองกาญจน์  ทองสุข, 2554) สอดคลอ้งกบั 
(วิภา  จนัทร์หลา้, 2559) ไดใ้ห้ความหมาย ความจงรักภกัดีต่อองคก์าร คือ การท่ีบุคคลมีความผูกพนัต่อองคก์าร ภูมิใจในการ
เป็นสมาชิกขององคก์าร รู้สึกเป็นเจา้ของ โดยเสียสละและทุ่มเทในการปฏิบติังาน ให้กบัองคก์ารเต็มท่ีดว้ยความเต็มใจ  เพื่อ
ช่วยเหลือสนบัสนุนและปกป้ององคก์าร ตลอดจนมีความตั้งใจจะท างานอยูก่บัองคก์ารน้ีตลอดไป ความจงรักภกัดีทั้ง 3 มิติ ท่ี
ประกอบด้วย พฤติกรรม  ท่ีแสดงออก (Behavioral aspect) ความรู้สึก (Affective aspect) และการรับรู้ (Cognitive aspect)  มี
ความหมายดงัน้ี 
     1. ดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออก (Behavioral aspect) หมายถึง การแสดงออกถึงความไม่อยากยา้ยไปจากบริษทั ความตอ้งการท่ี
จะยา้ยตามบริษทั เม่ือบริษทัยา้ยไปท่ีอ่ืน ปรารถนาท่ีจะคงความเป็นสมาชิกของบริษทัตลอดไป    

ขอ้มูลทัว่ไป 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. ระยะเวลาการท างาน 
5. รายไดต่้อเดือน 
6. ต าแหน่งงาน 
 
 

 

ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร 
1. ดา้นพฤติกรรม 
2. ดา้นความรู้สึก 
3. ดา้นการรับรู้ 
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     2. ดา้นความรู้สึก (Affective aspect) หมายถึง ความรักท่ีจะท างานกบับริษทั ความพึงพอใจในบริษทั มีความภูมิใจในการเป็น
สมาชิกของบริษทั มีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของบริษทั โดยรู้สึกว่าตนเองมีความส าคญัต่อบริษทัและยินดีมีส่วนร่วมทุก
กิจกรรมของบริษทั ซ่ึงเปรียบเสมือนทุกคนเป็นครอบครัว       
     3. ดา้นการรับรู้ (Cognitive aspect) หมายถึง ความเช่ือมัน่และไวว้างใจในบริษทั ความเช่ือถือในผูบ้งัคบับญัชา แมค้นอ่ืนจะมี
ปฏิกิริยาต่อการตดัสินใจของผูบ้งัคบับญัชา ความรู้สึกว่าบริษทัและผูบ้งัคบับญัชายินดีรับผิดชอบแทนเม่ือตวัเองบกพร่อง 
ความรู้สึกโดยตรงวา่มีความจงรักภกัดีต่อบริษทั มีทศันคติเชิงบวกต่อคุณค่าและเป้าหมายของบริษทั   
     ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎีของ (Hoy and Rees, 1974) องค์ประกอบของความจงรักภกัดีประกอบด้วย 3 มิติ คือ พฤติกรรมท่ี
แสดงออก (Behavioral Aspect) ความรู้สึก (Affective Aspect) และการรับรู้ (Cognitive Aspect) 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ขา้ราชการ พนกังานราชการ และลูกจา้งภาครัฐ ของส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตร
และอาหารแห่งชาติ จ านวน 392 คน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี จ  านวน 200 คน โดย
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนมาจากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี 
รวมถึงผลงานวิจยัของ (กรองกาญจน์  ทองสุข, 2554) และ  (วิภา  จนัทร์หลา้, 2559) มาก าหนดกรอบในการสร้างเคร่ืองมือ 
เพื่อใหค้รอบคลุมวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการศึกษา แบบสอบถามเก่ียวกบัความจงรักภกัดีต่อองคก์ร ประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
พฤติกรรมท่ีแสดงออก  ดา้นความรู้สึก และดา้นการรับรู้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 6 ขอ้ แบ่งเป็น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาการท างาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และต าแหน่ง
งาน ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัความจงรักภกัดีต่อองคก์ร จ านวน 27 ขอ้ แบ่งเป็น ดา้นพฤติกรรม ท่ีแสดงออก 9 ขอ้ ดา้นความรู้สึก 
9 ขอ้ และดา้นการรับรู้ 9 ขอ้ และส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ เป็นค าถามปลายเปิด ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) โดยยดึหลกัของลิเคิร์ท (Likert, 1993) มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบ่งออกเป็น 5 ดงัน้ี 

มีความจงรักภกัดีมากท่ีสุด  5 คะแนน 
  มีความจงรักภกัดีมาก  4 คะแนน 
  มีความจงรักภกัดีปานกลาง  3 คะแนน 
  มีความจงรักภกัดีนอ้ย  2 คะแนน 
  มีความจงรักภกัดีนอ้ยท่ีสุด  1 คะแนน  
จากการแบ่งระดบัคะแนนแบบสอบถามดงักล่าวขา้งตน้ เม่ือหาคะแนนเฉล่ียแลว้จะตอ้งน าระดบัคะแนนเฉล่ียมาแปล

ความหมาย โดยเทียบเกณฑข์อง Best (1997: 174) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ระดบั โดยมีเกณฑก์ารพิจารณา ดงัน้ี 

ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
      จ านวนชั้น 
    = 5 – 1  = 0.80 
       5 
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 จากหลกัเกณฑด์งักล่าวสามารถแบ่งระดบัคะแนนไดด้งัน้ี 
  คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 4.21 – 5.00   หมายถึง   มีความจงรักภกัดีมากท่ีสุด  

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 3.41 – 4.20   หมายถึง   มีความจงรักภกัดีมาก  
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 2.61 – 3.40   หมายถึง   มีความจงรักภกัดีปานกลาง  
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.81 – 2.60   หมายถึง   มีความจงรักภกัดีนอ้ย  
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.00 – 1.80   หมายถึง   มีความจงรักภกัดีนอ้ยท่ีสุด 

     และมีค าถามปลายเปิด ผูต้อบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ท่ีมีต่อความจงรักภกัดีต่อ
องคก์ร  
 
การทดสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 

     ผูศึ้กษาไดน้ าแบบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึนมาเพื่อการศึกษาในคร้ังน้ี ไปทดสอบหาความเท่ียงตรง (Validity) และความเช่ือมัน่ 
(Reliability) ดงัน้ี 
     1. การหาความเท่ียงตรง (Validity) ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของเน้ือหาเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) ของค าถามในแต่ละขอ้ว่าตรงตามจุดมุ่งหมายหรือวตัถุประสงคข์อง
การศึกษาคร้ังน้ีหรือไม่ หลงัจากนั้นน ามาปรับปรุงแกไ้ขใหแ้บบสอบถามมีความเท่ียงตรงมากข้ึน 
     2. การหาความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามไปท าการทดลองใชก้บัประชากรท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่ม
ตวัอยา่ง จ านวน 30 ราย จากนั้นน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์เพื่อหาความเช่ือมัน่เป็นรายขอ้ (Item analysis) โดยวิธีการหาความ
สอดคล้องภายใน (Internal consistency method) และหาค่าความเช่ือมั่นด้วยวิธีการหาค่าแอลฟ่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ในการตรวจสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปว่าค่า
ความเช่ือมัน่ควรมีค่าไม่นอ้ยกวา่ 0.70 โดยไดค่้าแอลฟ่าแบบสอบถามดา้นความจงรักภกัดีต่อองคก์รมีค่าแอลฟ่าเท่ากบั 0.963 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

     ผูว้ิจยัท าการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิและแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
     1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ มาจากท่ีได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยจะให้กลุ่มตัวอย่างท า
แบบสอบถามโดยตรง และส่งแบบสอบถามออนไลน์ ในรูปแบบ Google form ผ่านทาง Social media (Line application) และ
การเกบ็ขอ้มูลแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง 200 ชุด 
     2. แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ มาจากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลท่ีมีการรวบรวมไว ้เช่น หนังสือเอกสารวารสาร วิทยานิพนธ์ การ
คน้ควา้อิสระ เป็นตน้ 
     3. รวบรวมแบบสอบถามใหค้รบตามจ านวนท่ีตอ้งการและน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อท าการศึกษาและหาขอ้สรุปต่อไป 
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การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวจิัย 
 
     การวิเคราะห์ขอ้มูลของการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีของบุคลากรต่อองคก์รของส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตร
และอาหารแห่งชาติ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ 
     1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
         การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา ใชเ้พื่ออธิบายปัจจยัส่วนบุคคล และความจงรักภกัดีต่อองค์กรของกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบ
แบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการท างาน รายไดต่้อเดือน และต าแหน่งงาน โดยใชค่้าความถ่ี และ
น าเสนอเป็นค่าร้อยละ  
 
     2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
         การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานงานวิจยัแต่ละขอ้มีการใชเ้คร่ืองมือในการวิเคราะห์ผลทาง
สถิติ ดงัน้ี 
         2.1 การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกันใช้การทดสอบด้วยค่า (t-test 
Independent) เพื่อทดสอบสมมติฐานว่าขอ้มูลเก่ียวกบัดา้นปัจจยัส่วนบุคคลเร่ืองเพศท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดี
ต่อส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติแตกต่างกนัหรือไม่ 
         2.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อทดสอบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น อาย ุระดบัการศึกษา 
ระยะเวลาการท างาน รายไดต่้อเดือน และต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีต่อส านกังานมาตรฐานสินคา้
เกษตรและอาหารแห่งชาติแตกต่างกนัหรือไม่ และเม่ือพบความแตกต่างจึงท าการวิเคราะห์ต่อดว้ยการเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธี 
LSD (Least Significant Difference) 
  

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

     การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีของบุคลากรต่อองคก์รของส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหาร
แห่งชาติ ผูว้ิจัยเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยส ารวจความคิดเห็นจากกลุ่มตวัอย่างบุคลากรของส านักงาน
มาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ จ านวน 200 คน ผลการวิจยัและการวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น ขอ้มูลทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ขอ้มูลเก่ียวกบัความจงรักภกัดีต่อองคก์ร และการทดสอบสมมติฐาน 
     การศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 69.5 มีอายรุะหวา่ง 30 – 39 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 36.5 ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 72.5 ระยะเวลาการท างาน 1 – 5 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 34.5 รายไดต่้อเดือน 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.5 ต าแหน่งงานส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานในระดบัปฏิบติัการ/
ปฏิบติังาน  คิดเป็นร้อยละ 30.5  
ตารางที่ 1  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัความจงรักภกัดีต่อองคก์ร 
(n = 200) 
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ความจงรักภักดต่ีอองค์กร x ̄ S.D. ระดบั 
1. ดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออก 4.01 0.54 มาก 
2. ดา้นความรู้สึก 3.78 0.65 มาก 
3. ดา้นการรับรู้ 3.89 0.68 มาก 
รวม 3.89 0.55 มาก 

  
     จากตารางท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัความจงรักภกัดีต่อองคก์ร ประกอบดว้ยค าถาม 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออก ดา้น
ความรู้สึก และดา้นการรับรู้ ผลการศึกษาในภาพรวมของกลุ่มตวัอย่างมีความมีความจงรักภกัดีต่อส านกังานมาตรฐานสินคา้
เกษตรและอาหารแห่งชาติ อยู่ในระดบัมาก (x ̄ = 3.89 S.D. = 0.55) และเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบว่า ดา้นพฤติกรรมท่ี
แสดงออก มีระดบัความจงรักภกัดีสูงท่ีสุด (x ̄ = 4.01 S.D. = 0.54) รองลงมาดา้นการรับรู้ (x ̄ = 3.89 S.D. = 0.68) และด้าน
ความรู้สึก มีระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด (x ̄ = 3.78 S.D. = 0.65) และเม่ือท าการศึกษาแต่ละดา้นพบรายละเอียด ดงัน้ี 
     ดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออก อยูใ่นระดบัมาก (x ̄ = 4.01 S.D. = 0.54) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า เร่ืองการปฏิบติังาน
ตามท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมายอยา่งเตม็ความสามารถ (x ̄ = 4.18 S.D. = 0.55) มีระดบัสูงสุด รองลงมาการท างานอยา่งตั้งใจและ
เต็มความสามารถเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร (x ̄ = 4.11 S.D. = 0.65) โดยเร่ืองท่านมกัจะไม่พอใจเม่ือมีคนมาพดูร้าย
ต่อองคก์ร (x ̄ = 3.81 S.D. = 0.71) มีระดบันอ้ยท่ีสุด  
     ดา้นความรู้สึก อยูใ่นระดบัมาก (x ̄ = 3.78 S.D. = 0.65) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า เร่ืองผูบ้งัคบับญัชาให้เสรีภาพใน
การปฏิบัติงาน (x ̄ = 3.97  S.D.  = 0.73) มีระดับสูงสุด รองลงมาผู ้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นอยา่งดี (x ̄ = 3.88 S.D. = 0.73) โดยเร่ืองท่านไม่คิดท่ีจะลาออก ยา้ย และจะท างานกบัองคก์รจนถึงวยัเกษียณ 
(x ̄ = 3.57 S.D. = 0.90) มีระดบันอ้ยท่ีสุด  
     ดา้นการรับรู้ อยู่ในระดบัมาก (x ̄ = 3.89 S.D. = 0.68) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า เร่ืองผูบ้งัคบับญัชาปฏิบติัต่อท่าน
อยา่งใหเ้กียรติ (x ̄ = 3.99 S.D. = 0.72) มีระดบัสูงสุด รองลงมาผูบ้งัคบับญัชามีการจดัระบบงานท่ีดี (x ̄ = 3.92 S.D. = 0.70) โดย
เร่ืองผูบ้งัคบับญัชามกัจะปกป้องและช่วยเหลือเสมอเม่ือท่านท าผดิ (x ̄ = 3.80 S.D. = 0.82) มีระดบันอ้ยท่ีสุด 
     ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความจงรักภกัดีต่อองคก์ร จ าแนกตามเพศ ดว้ยสถิติ t - test ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า ความ
จงรักภกัดีของบุคลากรต่อส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ ท่ีมีเพศแตกต่างกนั                     ในทุกดา้น มีค่า 
Sig. ของการทดสอบมากกว่าระดับนัยส าคญัท่ีก าหนดไว ้(Sig. > 0.05) จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) ดงันั้นจึงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดว้า่ บุคลากรของส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ ท่ี
มีเพศแตกต่างกนั มีความจงรักภกัดีต่อองคก์ร ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐาน
ดงักล่าวถือวา่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้
     ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความจงรักภกัดีต่อองคก์ร จ าแนกตามอาย ุดว้ยสถิติ One-way ANOVA ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
พบว่า ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร ในภาพรวม ดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออก และดา้นความรู้สึก ของบุคลากรส านกังานมาตรฐาน
สินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ ท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีค่า Sig. ของการทดสอบมากกวา่ระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดไว ้(Sig. > 0.05) 
จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ดงันั้นจึงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดว้่า บุคลากรของ
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ส านักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ    ท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีความจงรักภกัดีต่อองค์กร ในภาพรวม ด้าน
พฤติกรรมท่ีแสดงออก และดา้นความรู้สึกไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐาน
ดงักล่าวถือวา่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้ส าหรับความจงรักภกัดีต่อองคก์ร ดา้นการรับรู้ พบวา่ ความจงรักภกัดี
ต่อองคก์ร        ดา้นการรับรู้ ของบุคลากรส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ ท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีค่า Sig.     
ของการทดสอบน้อยกว่าระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดไว ้(Sig. < 0.05) จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) ดงันั้นจึงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดว้่า บุคลากรของส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ ท่ีมีอายุ
แตกต่างกนั มีความจงรักภกัดีต่อองค์กร ดา้นการรับรู้แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงผลการทดสอบ
สมมติฐานดงักล่าวถือวา่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้โดยมีผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD  
     ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความจงรักภกัดีต่อองค์กร ดา้นการรับรู้ ของบุคลากรส านักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและ
อาหารแห่งชาติ จ าแนกตามอาย ุเป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ บุคลากรท่ีมีอายตุ ่ากว่า 30 ปี มีระดบัความ
จงรักภกัดีต่อองคก์ร ดา้นการรับรู้สูงกวา่บุคลากรท่ีมีอาย ุ30 – 39 ปี อาย ุ40 – 50 ปี และ มากกวา่ 50 ปีข้ึนไป  
     ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความจงรักภกัดีต่อองค์กร จ าแนกตามระดบัการศึกษา ดว้ยสถิติ One-way ANOVA ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 พบวา่ ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร ในทุกดา้น ของบุคลากรส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ ท่ี
มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีค่า Sig. ของการทดสอบนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดไว ้(Sig. < 0.05) จึงปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ดงันั้นจึงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดว้า่ บุคลากรของส านกังานมาตรฐานสินคา้
เกษตรและอาหารแห่งชาติ ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความจงรักภกัดีต่อองคก์ร ในทุกดานนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานดงักล่าวถือวา่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้โดยมีผลการทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD  
     ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความจงรักภกัดีต่อองค์กร ของบุคลากรส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ 
จ าแนกตามระดบัการศึกษา เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
     ดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออก พบว่า บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีระดบัความจงรักภกัดีต่อองค์กร ดา้น
พฤติกรรมท่ีแสดงออกสูงกวา่บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
     ดา้นความรู้สึก พบวา่ บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มีระดบัความจงรักภกัดีต่อองคก์ร   ดา้นความรู้สึกสูงกวา่
บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
     ดา้นการรับรู้ พบว่า บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีระดบัความจงรักภกัดีต่อองค์กร ดา้นการรับรู้สูงกว่า
บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาตรี 
     ภาพรวม พบวา่ บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มีระดบัความจงรักภกัดีต่อองคก์ร ในภาพรวมสูงกวา่บุคลากร
ท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี  
     ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความจงรักภกัดีต่อองคก์ร จ าแนกตามระยะเวลาการปฏิบติังาน ดว้ยสถิติ One-way ANOVA ท่ี
ระดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า ความจงรักภกัดีต่อองค์กร ในทุกดา้น ของบุคลากรส านักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหาร
แห่งชาติ ท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานแตกต่างกนั มีค่า Sig. ของการทดสอบนอ้ยกว่าระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดไว ้(Sig. < 0.05) 
จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ดงันั้นจึงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดว้่า บุคลากรของ
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ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ ท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานแตกต่างกนั มีความจงรักภกัดีต่อองคก์ร ในทุก
ดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานดงักล่าวถือวา่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการ
วิจยัท่ีตั้งไว ้โดยมีผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD  
     ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความจงรักภกัดีต่อองค์กร ของบุคลากรส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ 
จ าแนกตามระดบัการศึกษา เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
     ด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก พบว่า บุคลากรท่ีมีระยะเวลาการท างานต ่ากว่า 1 ปี มีระดบัความจงรักภกัดีต่อองค์กร ด้าน
พฤติกรรมท่ีแสดงออกสูงกว่าบุคลากรท่ีมีระยะเวลาการท างาน 1 – 5 ปี, 6 – 10 ปี และ 11 – 15 ปี และบุคคลการท่ีมีระยะเวลา
การท างานมากกว่า 15 ปีข้ึนไป มีระดบัความจงรักภกัดีต่อองคก์ร ดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออกสูงกวา่บุคลากรท่ีมีระยะเวลาการ
ท างาน 1 – 5 ปี และ 6 – 10 ปี 
     ดา้นความรู้สึก พบว่า บุคลากรท่ีมีระยะเวลาการท างานต ่ากว่า 1 ปี มีระดบัความจงรักภกัดีต่อองคก์ร ดา้นความรู้สึกสูงกว่า
บุคลากรท่ีมีระระยะเวลาการท างาน 1 – 5 ปี, 6 – 10 ปี, 11 – 15 ปี และมากวา่ 15 ปีข้ึนไป 
     ดา้นการรับรู้ พบว่า บุคลากรท่ีมีระยะเวลาการท างานต ่ากว่า 1 ปี มีระดบัความจงรักภกัดีต่อองค์กร ดา้นการรับรู้สูงกว่า
บุคลากรท่ีมีระระยะเวลาการท างาน 1 – 5 ปี, 6 – 10 ปี, 11 – 15 ปี และมากวา่ 15 ปีข้ึนไป 
     ภาพรวม พบวา่ บุคลากรท่ีมีระยะเวลาการท างานต ่ากวา่ 1 ปี มีระดบัความจงรักภกัดีต่อองคก์ร ในภาพรวมสูงกวา่บุคลากรท่ี
มีระระยะเวลาการท างาน 1 – 5 ปี, 6 – 10 ปี, 11 – 15 ปี และมากวา่ 15 ปีข้ึนไป 
     ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความจงรักภกัดีต่อองค์กร จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน ดว้ยสถิติ One-way ANOVA ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 พบวา่ ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร ในทุกดา้นของบุคลากรส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ ท่ี
มีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีค่า Sig. ของการทดสอบมากกวา่ระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดไว ้(Sig. > 0.05) จึงยอมรับสมมติฐาน
หลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ดงันั้นจึงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดว้า่ บุคลากรของส านกังานมาตรฐานสินคา้
เกษตรและอาหารแห่งชาติ ท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีความจงรักภกัดีต่อองคก์ร ในทุกดา้น ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานดงักล่าวถือวา่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้
     ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความจงรักภกัดีต่อองค์กร จ าแนกตามต าแหน่งงาน ดว้ยสถิติ One-way ANOVA               ท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร ดา้นความรู้สึก ของบุคลากรส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหาร
แห่งชาติ ท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกนั มีค่า Sig. ของการทดสอบมากกว่าระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดไว ้(Sig. > 0.05) จึงยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ดงันั้นจึงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดว้่า บุคลากรของส านักงาน
มาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ ท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกนั                มีความจงรักภกัดีต่อองคก์ร ดา้นความรู้สึก ไม่
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานดงักล่าวถือว่าไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการ
วิจยัท่ีตั้งไว ้
     ส าหรับความจงรักภกัดีต่อองคก์ร ในภาพรวม ดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออก และดา้นการรับรู้ พบวา่ ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร 
ในภาพรวม ดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออก และดา้นการรับรู้ ของบุคลากรส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ ท่ีมี
ต าแหน่งงานแตกต่างกนั มีค่า Sig. ของการทดสอบนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดไว ้(Sig. < 0.05) จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ดงันั้นจึงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดว้่า บุคลากรของส านักงานมาตรฐานสินคา้
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เกษตรและอาหารแห่งชาติ ท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกนั มีความจงรักภกัดีต่อองคก์ร ในภาพรวม ดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออก 
และดา้นการรับรู้ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานดงักล่าวถือว่าสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้โดยมีผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD 
     ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความจงรักภกัดีต่อองค์กร ของบุคลากรส านักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ 
จ าแนกตามต าแหน่งงาน เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
     ดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออก พบวา่ บุคลากรท่ีมีต าแหน่งงานระดบัช านาญการพิเศษ/อาวโุส มีระดบัความจงรักภกัดีต่อองคก์ร 
ดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออกสูงกวา่บุคลากรท่ีมีต าแหน่งพนกังานราชการ และลูกจา้งภาครัฐ และบุคลากรท่ีมีต าแหน่งงานระดบั
ปฏิบติัการ/ปฏิบัติงาน มีระดบัความจงรักภกัดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออกสูงกว่าบุคลากรท่ีมีต าแหน่งพนักงาน
ราชการ 
     ดา้นการรับรู้ พบวา่ บุคลากรท่ีมีต าแหน่งงานระดบัช านาญการพิเศษ/อาวุโส ช านาญการ/ช านาญงาน ปฏิบติัการ/ปฏิบติังาน 
และลูกจา้งภาครัฐ มีระดบัความจงรักภกัดีต่อองคก์ร ดา้นการรับรู้สูงกวา่บุคลากรท่ีมีต าแหน่งพนกังานราชการ 
     ภาพรวม พบวา่ บุคลากรท่ีมีต าแหน่งงานระดบัช านาญการพิเศษ/อาวุโส ช านาญการ/ช านาญงาน ปฏิบติัการ/ปฏิบติังาน และ
ลูกจา้งภาครัฐ มีระดบัความจงรักภกัดีต่อองคก์ร ในภาพรวมสูงกวา่บุคลากรท่ีมีต าแหน่งพนกังานราชการ 
 
สรุปการทดสอบสมมติฐาน 
ตารางที่ 2  ผลสรุปการทดสอบสมมติฐาน 
                                                                                                                                                         (n = 200) 

ปัจจยั 
ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร 
พ ฤ ติ ก ร ร ม ท่ี
แสดงอออก 

ความรู้สึก การรับรู้ ภาพรวม 

ข้อมูลส่วนบุคคล     
  - เพศ ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
  - อาย ุ ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
  - ระดบัการศึกษา แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง 
  - ระยะเวลาการท างาน แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง 
  - รายไดต่้อเดือน ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
  - ต าแหน่งงาน แตกต่าง ไม่แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง 

     จากผลการศึกษากลุ่มตวัอยา่งพบวา่ความจงรักภกัดีของบุคลากรต่อส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบว่าพฤติกรรมดา้นการแสดงออกมีระดบัความจงรักภกัดีสูงสุด รองลงมา
คือดา้นการรับรู้ และดา้นความรู้สึกมีระดบัต ่าสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ               Hoy and Rees ท่ีไดจ้  าแนกองคป์ระกอบ
ของความจงรักภกัดี ประกอบดว้ย 3 มิติ คือ 1. พฤติกรรมท่ีแสดงออก (Behavioral Aspect) 2. ความรู้สึก (Affective Aspect) 3. 
การรับรู้ (Cognitive Aspect) และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (วิภา  จนัทร์หลา้, 2559) ไดศึ้กษาความจงรักภกัดีของพนกังานท่ีมี
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ต่อบริษทั โตโยดา้ โกเซ เอเชีย จ ากดั จงัหวดัชลบุรี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากพนกังานของบริษทั โตโยดา้ โก
เซ เอเชีย จ ากดั มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าพนกังานมีความจงรักภกัดีต่อบริษทั โดยมีการปฏิบติังานตามท่ีหัวหน้างานและ
ผูจ้ดัการอย่างเต็มความสามารถและรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ประกอบกบั พนกังานรู้สึกมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการ
ด าเนินงานหลายอย่างในบริษทั ส่งผลให้ความจงรักภกัดีของพนกังานท่ีมีต่อบริษทั โตโยดา้ โกเซ เอเชีย จ ากดั จงัหวดัชลบุรี 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

     จากการศึกษากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 69.5 อาย ุ39 – 40 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 36.5 การศึกษา
ส่วนใหญ่เป็นระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 72.5 มีระยะเวลาการท างาน 1 – 5 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34.5 ส่วนใหญ่
รายไดต่้อเดือน 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.5 และต าแหน่งงานในระดบัปฏิบติัการ/ปฏิบติังาน มากท่ีสุด  คิดเป็น
ร้อยละ 30.5 รองลงมาคือพนกังานราชการ คิดเป็นร้อยละ 24 และต าแหน่งช านาญการพิเศษ/อาวโุส นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 5.5 
 
ข้อมูลเกีย่วกบัความจงรักภักดต่ีอองค์กร 
 
     ผลการศึกษา พบว่า ในภาพรวมของกลุ่มตวัอยา่งมีความจงรักภกัดีต่อส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ 
อยูใ่นระดบัมาก (x ̄ = 3.89 S.D. = 0.55) และเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบวา่  
     ด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก มีระดับความจงรักภักดีสูงท่ีสุด (x ̄ = 4.01 S.D. = 0.54) โดยเร่ืองการปฏิบัติงานตามท่ี
ผูบ้งัคบับญัชามอบหมายอย่างเต็มความสามารถ (x ̄ = 4.18 S.D. = 0.55) มีระดบัสูงสุด รองลงมาการท างานอยา่งตั้งใจและเต็ม
ความสามารถเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร (x ̄ = 4.11 S.D. = 0.65) และเร่ืองท่านมกัจะไม่พอใจเม่ือมีคนมาพูดร้ายต่อ
องคก์ร (x ̄ = 3.81 S.D. = 0.71) มีระดบันอ้ยท่ีสุด  
     ดา้นการรับรู้ (x ̄ = 3.89 S.D. = 0.68) พบว่า เร่ืองผูบ้งัคบับญัชาให้เสรีภาพในการปฏิบติังาน (x ̄ = 3.97 S.D. = 0.73) มีระดบั
สูงสุด รองลงมาผูบ้งัคบับญัชาใหก้ารสนบัสนุนการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นอยา่งดี (x ̄ = 3.88 S.D. = 0.73) โดยเร่ือง
ท่านไม่คิดท่ีจะลาออก ยา้ย และจะท างานกบัองคก์รจนถึงวยัเกษียณ (x ̄ = 3.57 S.D. = 0.90) มีระดบันอ้ยท่ีสุด 
     ดา้นความรู้สึก มีระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด (x ̄ = 3.78 S.D. = 0.65) พบวา่ เร่ืองผูบ้งัคบับญัชาปฏิบติัต่อท่านอยา่งใหเ้กียรติ 
(x ̄ = 3.99 S.D. = 0.72) มีระดบัสูงสุด รองลงมาผูบ้งัคบับญัชามีการจดัระบบงานท่ีดี (x ̄ = 3.92 S.D. = 0.70) โดยเร่ืองผูบ้งัคบับญัชา
มกัจะปกป้องและช่วยเหลือเสมอเม่ือท่านท าผดิ (x̄ = 3.80 S.D. = 0.82) มีระดบันอ้ยท่ีสุด 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาในคร้ังนี้ 

 

     1. จากการศึกษาพบวา่ ในภาพรวมของกลุ่มตวัอยา่งมีความจงรักภกัดีต่อส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ 
อยูใ่นระดบัมาก แต่ดา้นความรู้สึก มีระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด เม่ือพิจารณาแต่ละรายการพบวา่ เร่ืองท่านไม่คิดท่ีจะลาออก 
ยา้ย และจะท างานกบัองคก์รจนถึงวยัเกษียณมีระดบันอ้ยท่ีสุด ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าบุคลากรแมว้่าจะมีความจงรักภกัดีต่อองคก์ร 
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แต่ก็ยงัคิดท่ีจะยา้ยไปองค์กรอ่ืน ดังนั้น ผูบ้ริหารควรต้องให้ความส าคญัในส่วนน้ี ควรส่งเสริมขวญัและก าลงัใจในการ
ปฏิบติังาน และหาวิธีในการสร้างความสุขในการท างานให้มากยิ่งข้ึน พร้อมทั้งหาสาเหตุท่ีแทจ้ริงท่ีบุคลากรอยากยา้ยหรือ
ลาออกจากองคก์ร 

2. จากการศึกษาดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออกจะเห็นว่าเร่ืองท่านมกัจะไม่พอใจเม่ือมีคนมาพูดร้ายต่อองคก์รอยูใ่นระดบัน้อย
ท่ีสุด ดงันั้นผูบ้ริหารควรจะตอ้งแนะน า ส่งเสริม หาวิธีการท่ีจะปลูกฝังใหบุ้คลากรมีความรักในองคก์ร หรือใหโ้อกาสบุคลากร
ไดเ้ขา้มามีบทบาท มีส่วนร่วมในการคิด วางแผน ในงานส าคญัขององคก์ร เพื่อใหบุ้คลากรรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงในความส าเร็จของ
งานท่ีส าคญัขององคก์ร เพื่อใหเ้กิดส านึกรักองคก์ร  

3. จากการศึกษาดา้นการรับรู้ เร่ืองผูบ้งัคบับญัชามกัจะปกป้องและช่วยเหลือเสมอเม่ือท่านท าผดิ อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด ดงันั้น
ผูบ้ริหารควรจะแสดงออกเพื่อใหบุ้คลากรเกิดความเช่ือมัน่ และพร้อมรับผดิชอบร่วมกบับุคลากรเม่ือท างานผดิพลาด 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ แบบเชิงลึกควบคู่ไปดว้ย เพื่อจะไดท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีต่อองค์กรอย่าง
แทจ้ริง 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบความจงรักภกัดีต่อองคก์รของหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ดว้ย
3. ควรมีการศึกษาวิจยัอยา่งต่อเน่ือง เม่ือมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างหรือนโยบายขององคก์ร เพื่อน าผลมาปรับปรุงให้เป็น

ประโยชน์ต่อผูบ้ริหารองคก์ร 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้แท่งตัวน าไฟฟ้า (Busduct IP68) 
ของกลุ่มผู้ออกแบบงานระบบไฟฟ้า ภายในเขตกรุงเทพมหานคร 

The Factors Affecting Busduct IP68’ Purchase Decision of Electrical Designer 
in Bangkok 

จิรัชตา บุญพร้อม1  และ ธงชัย ศรีวรรธนะ2 
Jiratta Boonphrom and Assistant Professor Thongchai Srivardhana 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา  ขอ้มูลของผูอ้อกแบบงานระบบไฟฟ้า และปัจจยัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชแ้ท่งตวัน าไฟฟ้า (Busduct IP68) ของกลุ่มผูอ้อกแบบงานระบบไฟฟ้า ภายในเขตกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตวัอยา่งคือ  ผูอ้อกแบบงานระบบไฟฟ้า ภายในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 322 ตวัอยา่ง และเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถาม และท าการวิเคราะห์โดยใชค่้าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และสมการถดถอยเชิงพหุคูณ เพื่อ
ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน โดยใชร้ะดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ผลการศึกษาพบว่า ขอ้มูลของผูอ้อกแบบ ดา้นประเภท
อุตสาหกรรมท่ีออกแบบ และ มูลค่าโครงการท่ีออกแบบ และปัจจยัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการขายโดยใช้
พนักงาน และการส่งเสริมการขาย ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้แท่งตวัน าไฟฟ้า (Busduct IP68) ของกลุ่ม
ผูอ้อกแบบงานระบบไฟฟ้า ภายในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ค าส าคัญ: การตัดสินใจ, แท่งตัวน าไฟฟ้า, กลุ่มผู้ออกแบบงานระบบไฟฟ้า 

 
Abstract 
This research aims to study the information of electrical designers and integrated marketing communication that affecting 
busduct IP68’ purchase decision of electrical designer in Bangkok. The population are electrical designers within Bangkok for 
322 samples. To achieve the study objectives, the researchers developed  a questionnaire for collect data. The data were 
analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation and regression analysis for used to test the hypotheses with 
significant levels lower 0.05. The research found that information of electrical designers include industry type designed and 
the value of the design project and integrated marketing communication include sales by employees and promotion  affecting 
busduct IP68’ purchase decision of electrical designer in Bangkok with significant levels lower 0.05. 

 
Keywords: Decision making, busduct IP68, electrical designers 
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1. บทน า 
 
     ในปัจจุบนัการขยายตวัของชุมชนเมืองและเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ท าให้ความตอ้งการใชพ้ลงังาน

ไฟฟ้ามีมากข้ึน ส่ิงท่ีจะตอ้งค านึงถึงคือ เสถียรภาพของระบบไฟฟ้า ซ่ึงหมายถึงความปลอดภยัต่อผูป้ฏิบติังาน ระบบไฟฟ้า

จะตอ้งจ่ายไฟฟ้าไดอ้ย่างต่อเน่ือง จากการขยายตวัทางเศรษฐกิจน้ี ส่งผลให้มูลค่าของธุรกิจท่ีเก่ียวกบัอุปกรณ์ทางไฟฟ้ามีเพิ่ม

สูงข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของแท่งตวัน าไฟฟ้า หรือเรียกอีกอย่างว่า บสัดคั (Busduct) ซ่ึงเป็นอุปกรณ์หลกัของระบบ

ไฟฟ้า เจา้ของโครงการส่วนใหญ่ตอ้งการเสถียรภาพทางระบบไฟฟ้าเพื่อให้ธุรกิจด าเนินไปอย่างราบร่ืน เพราะฉะนั้นตวัน า

ไฟฟ้าควรมีระดบัการป้องกนัท่ีสูงท่ีสุด คือ   IP 68 ซ่ึงหมายความวา่ตวัน าไฟฟ้ามีความสามารถท่ีจะป้องกนัฝุ่ นไดส้มบูรณ์และมี

ความสามารถท่ีจะป้องกนัการแทรกซึมของน ้าจากการแช่ตวัอุปกรณ์ในน ้าไดแ้บบถาวร ซ่ึงมีตลาดรองรับแท่งตวัน าไฟฟ้าทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศรวมแลว้มูลค่าหลายร้อยลา้นบาทต่อปี ดว้ยเหตุน้ีทางผูป้ระกอบการหรือบริษทัท่ีท าธุรกิจทางดา้นน้ีได้

เล็งเห็นโอกาสในการสร้างมูลค่าให้องคก์ร จึงไดมี้การน าเขา้สินคา้จากต่างประเทศ รวมถึงเปิดโรงงานผลิต Busduct IP68  ใน

ประเทศไทย เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการสินคา้ในตลาด และผูท่ี้มีบทบาทส าคญัอีกคนหน่ึงคือ ผูอ้อกแบบงานระบบไฟฟ้า 

เพราะการก่อสร้างโครงการต่างๆ จ าเป็นจะตอ้งจา้งบริษทั ท่ีให้บริการงานดา้นการออกแบบและให้ค าปรึกษางานวิศวกรรม

ระบบประกอบอาคาร ซ่ึงจะออกแบบตามหลกัวิศวกรรมตามมาตรฐานทั้งในประเทศและระดบัสากล และเลือกใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มี

ประสิทธิภาพไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ดงันั้นผูอ้อกแบบจึงเป็นส่วนส าคญัต่อธุรกิจท่ีจ าหน่ายอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ก่อสร้าง เพราะเป็นผูมี้อ  านาจในการเลือกและอนุมติัใหใ้ชผ้ลิตภณัฑใ์นโครงการ  

     จากท่ีไดก้ล่าวไป ผูป้ระกอบการธุรกิจแท่งตวัน าไฟฟ้าจึงตอ้งหากลยุทธ์ทางการตลาดท่ีจะใชใ้นการส่ือสารให้ผูอ้อกแบบ 

รู้จกัผลิตภณัฑ์ เกิดความสนใจ และตดัสินใจเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ของตนเอง ซ่ึงการตดัสินใจเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ใดๆ ผูอ้อกแบบ

ตอ้งค านึงถึงความถูกตอ้ง ประโยชน์ ความคุม้ค่า และงบประมาณของโครงการนั้นๆ  เป็นการตดัสินใจในรูปแบบขององคก์ร 

คือ บริษทัผูข้าย และ บริษทัผูอ้อกแบบ เพราะในองค์กรของผูอ้อกแบบ ยงัประกอบไปดว้ย วิศวกรหลายคน ซ่ึงแต่ละคนก็มี

ประสบการณ์และเกณฑ์ในการตัดสินใจท่ีแตกต่างกัน หรือมีความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ไม่เท่ากัน รวมถึงการพฒันาของ

เทคโนโลยใีนยคุปัจจุบนั ท าใหมี้ผลิตภณัฑใ์หม่ๆ เกิดข้ึนอยา่งมากมาย ธุรกิจจึงตอ้งคน้หาวิธีการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารใหม่ ๆ 

ไปยงักลุ่มผูอ้อกแบบ เพื่อให้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ดงันั้นการส่ือสารการตลาดจึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะน าขอ้มูลข่าวสาร

เหล่านั้นไปยงักลุ่มผูอ้อกแบบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกบัการสร้างมูลค่าให้กบัองค์กรในรูปของรายได ้ความ

น่าเช่ือถือและช่ือเสียงท่ีดีตามมา ซ่ึงในปัจจุบนัผูว้ิจยัรับหน้าท่ีท าการตลาดให้กบัตวัแทนจ าหน่ายแท่งตวัตวัไฟฟ้า (Busduct 

IP68) จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้แท่งตวัน าไฟฟ้า (Busduct IP68) ของกลุ่มผูอ้อกแบบงาน

ระบบไฟฟ้า ภายในเขตกรุงเทพมหานคร”  เพื่อน าผลการวิจัยท่ีได้ไปประยุกต์หรือปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานให้

เหมาะสม และพฒันาศกัยภาพใหต้รงตามความตอ้งการของผูอ้อกแบบมากท่ีสุด 
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     วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
     1. เพื่อศึกษาขอ้มูลของผูอ้อกแบบงานระบบไฟฟ้าท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชแ้ท่งตวัน าไฟฟ้า  (Busduct     IP68) ของ

กลุ่มผูอ้อกแบบงานระบบไฟฟ้า ภายในเขตกรุงเทพมหานคร 
     2. เพื่อศึกษาปัจจยัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชแ้ท่งตวัน าไฟฟ้า (Busduct IP68) ของ

กลุ่มผูอ้อกแบบงานระบบไฟฟ้า ภายในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิ และทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 
 
    ผูอ้อกแบบระบบไฟฟ้าคือ บริษทัท่ีใหบ้ริการงานดา้นการออกแบบและให้ค าปรึกษางานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร ซ่ึง
จะออกแบบตามหลกัวิศวกรรมตามมาตรฐานทั้งในประเทศและระดบัสากล โดยการออกแบบระบบไฟฟ้า หมายถึง การพฒันา
แบบแปลน รวมทั้งพฒันาวิธีจ่ายไฟฟ้าจากจุดจ่ายไฟฟ้าส่งไปยงัอุปกรณ์ท่ีใชก้ าลงัไฟฟ้าต่างๆ ในอุตสาหกรรม งานระบบไฟฟ้า
เป็นงานกวา้งขวาง จ าเป็นตอ้งมีขอ้มูลจ านวนมาก เพื่อใชใ้นการประกอบการตดัสินใจในการเลือกใชร้ะบบ รวมทั้งเลือกใช้
อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม ผูอ้อกแบบระบบไฟฟ้าจะจึงจ าเป็นจะตอ้งศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลความรู้จากช่องทางต่างๆ ทั้งหาดว้ยตนเอง
และจาก Supplier ท่ีจ  าหน่ายอุปกรณ์ รวมถึงต่ืนตวักบัเทคโนโลยอียูต่ลอดเวลา เพราะงานการออกแบบระบบไฟฟ้า ผูอ้อกแบบ
จะตอ้งมีความรับผิดชอบ เพื่อให้ไดร้ะบบไฟฟ้าท่ีดี ทนัสมยั และมีความปลอดภยั  ซ่ึงผูอ้อกแบบแต่ละคน จะมีปัจจยัในการ
ตดัสินใจเลือกใชอุ้ปกรณ์ท่ีแตกต่างกนัตามความเหมาะสมของการออกแบบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  (2537 :  51) ท่ี
กล่าวว่า ตลาดอุตสาหกรรมเป็นตลาดท่ีประกอบไปดว้ยบุคคล กลุ่มบุคคล องคก์ารหรือสถาบนัท่ี ซ้ือสินคา้และบริการ โดยมี
วตัถุประสงคท่ี์จะน าไปใชใ้นการผลิตสินคา้และบริการ หรือซ้ือไปเพื่อใชใ้นการด าเนินงาน 
      Kotler (2006: 496) ไดใ้หค้วามหมาย การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการไวว้า่ การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการนั้น เป็น
การวางแผนการส่ือสารการตลาด เพื่อการส่ือสารทั้งทางตรง และทางออ้มไปยงัผูบ้ริโภค เพื่อใหเ้ขา้ใจในตราสินคา้หรือแบรนด์
นั้นๆ อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูบ้ริโภค โดยวิธีท่ีใชใ้นการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ อาทิ การ
โฆษณา การส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพนัธ์ และน าการส่ือสารแบบต่างๆ เหล่าน้ีมารวมกนั เพื่อใหก้ารติดต่อส่ือสารมี
ความชดัเจน สอดคลอ้งกลมกลืนและส่งผลกระทบใหเ้กิดการรับรู้และน าไปสู่พฤติกรรมตอบสนองต่อผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภค
มากท่ีสุด สอดคลอ้งกบั สมวงศ ์พงศส์ถาพร (2549) ให้ความหมายการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการวา่หมายถึง กระบวนการ
การพฒันาและการน าองค์ประกอบของการส่ือสารการตลาดรูปแบบต่างๆ ไปใช้ร่วมกันเพื่อชวนเชิญโน้มน้าวให้ลูกคา้
กลุ่มเป้าหมายเปล่ียนพฤติกรรมให้คล้อยตามค าเชิญชวนเหล่านั้ น โดยใช้ส่ือทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพในการ
ติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย โดยท่ี Kotler (2003: 630) ได้แบ่งเคร่ืองมือเป็น 5 เคร่ืองมือหลกั ส าหรับการส่ือสาร
การตลาดเชิงบูรณาการ คือ การโฆษณา (Advertising) การประชาสัมพนัธ์ (Public Relations) การส่งเสริมการขาย (Sales 
Promotion) การใชพ้นกังานขาย(Personal Selling) และการตลาดทางตรง (Direct Marketing) 
     กระบวนการซ้ือขององคก์าร หมายถึง ลกัษณะการตดัสินใจซ้ือของธุรกิจ ท่ีมีความซบัซ้อน มีความเส่ียง และมีค่าใชจ่้ายใน
การด าเนินการมากกวา่การตดัสินใจซ้ือในตลาดของผูบ้ริโภคทัว่ๆ ไป (นภวรรณ คณานุรักษ,์ 2554, น.116) ซ่ึงกระบวนการซ้ือ
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ขององคก์าร จะมีขั้นตอนดงัน้ี (Webster and Wind ,1972) 1. การตระหนกัถึงปัญหา (Problem recognition) การท่ีองคก์ารทราบ
ถึงปัญหาและ หาวิธีแกปั้ญหานั้น ซ่ึงสามารถเกิดข้ึนไดท้ั้งภายในและภายนอกองคก์าร มกัจะเกิดจากสถานการณ์ใดสถานการณ์
หน่ึง เป็นเหตุใหต้อ้งเกิดการจดัซ้ือสินคา้ 2. การพฒันาชุดคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์(Development Product specification) ซ่ึงเป็น
การก าหนดรายละเอียดคุณสมบติัของผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการซ้ือ 3. การก าหนดผูข้าย (Vendor identification and qualification) คือ
การคดัเลือกผูข้ายท่ีมีคุณสมบติัและความสามารถเพียงพอต่อความตอ้งการของบริษทั เช่น การจดัส่งท่ีตรงเวลา การส่งมอบ
ผลิตภณัฑ์ตามขอ้ตกลง  และความสภาพคล่องทางการเงิน เป็นตน้ 4. กระบวนการสั่งซ้ือ (Order processing) คือ รายละเอียด
การสั่งซ้ือ กระบวนการเจรจาต่อรอง และการส่งมอบการช่วยเหลือดา้นเทคนิคต่างๆ 5. การทบทวนผลการปฏิบติังานของผูข้าย 
(Vender performance review) เป็นการทบทวนผลการปฏิบติังานของผูข้ายวา่เป็นไปตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีก าหนดไวห้รือไม่ เพื่อ
ใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดัซ้ือคร้ังต่อไป 
   
2.2 งานวจิัยอ้างองิ 
 
     ทองปัญญา  ลพสุนทร (2559) ศึกษาเร่ือง นวตักรรมและการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลกบัการตดัสินใจซ้ือระบบ
ป้องกนัไฟลามแบบเชิงรับ ของ บริษทั ฮิลติ (ไทยแลนด)์ สาขาชลบุรี โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นลูกคา้ของบริษทั ฮิลติ (ไทยแลนด)์ 
รวมทั้งส้ิน 377 คน ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลของบริษทัผูต้อบแบบสอบถาม ดา้นทุนจดทะเบียนบริษทั
แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ระบบป้องกนัไฟลามแบบเชิงรับของ บริษทั ฮิลติ (ไทยแลนด์) ไม่แตกต่างกนั 
ดา้นจ านวนพนักงานแตกต่างกนั ส่งผลการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ระบบป้องกนัไฟลามแบบเชิงรับ ของ บริษทั ฮิลติ (ไทย
แลนด์) แตกต่างกนั  ดา้นนวตักรรมของสินคา้มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ระบบป้องกนัไฟลามแบบเชิงรับของ 
บริษทั ฮิลติ (ไทยแลนด)์  และ การรับรู้การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการส่งเสริมการขาย ในเร่ืองของการลดราคา
สินคา้ การให้ตวัอย่างทดลองสินคา้ การจดัสัมนาเร่ืองการออกแบบ ดา้นการขายโดยพนักงานขาย ในเร่ืองของการติดต่อกบั
พนกังานขายไดง่้าย การบริการจากพนกังานขาย พนกังานสามารถตอบสนองและใหบ้บริการไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมีความรู้เร่ือง
ผลิตภณัฑ์เป็นอย่างดี และให้บริการหลงัการขาย ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ในเร่ืองของการเขา้ฟังสัมมนาทางวิชาการ  การจดั
กิจกรรม CSR  ดา้นการตลาดทางตรง ในเร่ืองของ การใหข้อ้มูลผา่นทางเวบ็ไซด ์ แคตตาลอ็ค ทางส่ือ Social ต่างๆ และดา้นการ
ใชผ้ลิตภณัฑ์เป็นส่ือ Merchandising ในเร่ืองของ ตราสินคา้ การผลิตสินคา้ท่ีระลึก ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ระบบ
ป้องกันไฟลามแบบเชิงรับ ของ บริษทั ฮิลติ (ไทยแลนด์) แต่ ด้านการโฆษณา Advertising, ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑร์ะบบป้องกนัไฟลามแบบเชิงรับ ของ บริษทั ฮิลติ (ไทยแลนด)์ 
     นนัทนิ์ชา บุญใหญ่ (2555) ศึกษาการเลือกซ้ือกล่องกระดาษลูกฟูกในโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจ ปัญหาและอุปสรรคในการเลือกซ้ือกล่องกระดาษลูกฟูกในโรงงาน
อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ กลุ่มตวัอย่างคือโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือท่ีใชก้ล่อง
กระดาษลูกฟูกจ านวน 45 โรงงาน ผลการศึกษาพบวา่ บริษทัเลือกซ้ือกล่องกระดาษลูกฟูกเน่ืองจากตอ้งการเพิ่มความปลอดภยั
ให้กบัสินคา้ แหล่งขอ้มูลของสินคา้ท่ีไดรั้บมาจากพนักงานขายของบริษทั ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด 
ขอ้มูลท่ีบริษทัท าการศึกษาก่อนการตดัสินใจซ้ือคือ ความสามารถในการจดัส่งท่ีตรงต่อเวลาท่ีก าหนด ซ่ึงบริษทัใหค้วามส าคญั
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ในระดบัมาก ส่วนเร่ืองคุณภาพของสินคา้ทุกบริษทัมีการก าหนดและท าการสั่งซ้ือเป็นประจ าและส่วนใหญ่มีแนวโนม้การซ้ือ
เพิ่มข้ึนในคร้ังต่อไป แต่ทั้งน้ีบริษทัมีการเปรียบเทียบราคากบับริษทัอ่ืน ด้านขอ้มูลปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือพบว่า 
ภาพรวมปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในองคก์ารมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก 
     เพชรรัตน์ ปานพุ่ม (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือพดัลมระบายอากาศอุตสาหกรรม : 
กรณีศึกษา บริษทั เพชรประภา เอน็จิเนียร่ิง แอนดบิ์สซิเนส จ ากดั ผลการศึกษาพบวา่ รูปแบบธุรกิจ และระยะเวลาในด าเนินงาน
ของกิจการ ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือพดัลมระบายอากาศอุตสาหกรรมไม่แตกต่างกัน แต่จ านวน
พนักงานในปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือพดัลมระบายอากาศอุตสาหกรรมแตกต่างกนั ท่ีระดบั
นัยส าคญัทางสถิติ 0.05 และผลการศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการ พบว่า ด้านการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอย่างให้
ความส าคญักบัส่วนลดทางการคา้เม่ือซ้ือในปริมาณท่ีก าหนด ช่องทางการจดัจ าหน่าย และหลกัฐานทางกายภาพ ท่ีแตกต่างกนั
ส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือพดัลมระบายอากาศอุตสาหกรรมแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 
2.3 กรอบแนวคดิการวจัิย 
 
     จากแนวคิดและทฤษฏีขา้งตน้ จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาขอ้มูลของผูอ้อกแบบงานระบบไฟฟ้า และ ปัจจยัดา้นการส่ือสาร
การตลาดแบบบูรณาการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชแ้ท่งตวัน าไฟฟ้า (Busduct IP68) ของกลุ่มผูอ้อกแบบงานระบบไฟฟ้า 
ภายในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูศึ้กษาไดก้ าหนดกรอบแนวคิดในการท าวิจยั ดงัน้ี 
                           ตัวแปรต้น                                                                                            ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 : กรอบแนวความคิดในการวิจยั (Conceptual Framework) 

ปัจจัยการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 

-   การโฆษณา  
-   การขายโดยใชพ้นกังาน  
-   การส่งเสริมการขาย  
-   การใหข่้าว และการประชาสัมพนัธ์  
-   การตลาดทางตรง  
 

การตัดสินใจเลอืกใช้แท่งตัวน าไฟฟ้า 

(Busduct IP68) ของกลุ่มผู้ออกแบบงาน

ระบบไฟฟ้า ภายในเขตกรุงเทพมหานคร 

- การตระหนกัถึงปัญหา 
- การพฒันาชุดคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์
- การก าหนดผูข้าย 
- กระบวนการสัง่ซ้ือ 

 

ข้อมูลของผู้ออกแบบงานระบบไฟฟ้า 

ภายในเขตกรุงเทพมหานคร 

- ขนาดขององคก์ร 
- ประสบการณ์ของผูอ้อกแบบ 
- ประเภทอุตสาหกรรมท่ีออกแบบ 
- มูลค่าของโครงการท่ีออกแบบ 
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2.4 สมมติฐานการวจัิย 
 
     1. ขอ้มูลของผูอ้อกแบบงานระบบไฟฟ้า ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชแ้ท่งตวัน าไฟฟ้า (Busduct  IP68) ของ

กลุ่มผูอ้อกแบบงานระบบไฟฟ้า ภายในเขตกรุงเทพมหานคร 
     2. ปัจจยัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชแ้ท่งตวัน าไฟฟ้า (Busduct IP68) 

ของกลุ่มผูอ้อกแบบงานระบบไฟฟ้า ภายในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
3. วธีิการศึกษา 
 
     งานศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชว้ิธีการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ กลุ่มผูอ้อกแบบงานระบบไฟฟ้า ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสามารถระบุจ านวนของประชากรได ้
คือ 1,627 คน  (สภาวิศวกร, 2563) สามารถค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่
ร้อยละ 95 และท่ีระดบัความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง ร้อยละ 5 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัจ านวน 322 ตวัอยา่ง โดย
ใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดย
แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วนดงัน้ี ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลของผูอ้อกแบบงานระบบไฟฟ้า ภายในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนท่ี 2 การ
ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ และส่วนท่ี 3 การตดัสินใจเลือกใชแ้ท่งตวัน าไฟฟ้า (Busduct IP68)  โดยค าถามการส่ือสาร
การตลาดแบบบูรณาการ และการตดัสินใจเลือกใชแ้ท่งตวัน าไฟฟ้า (Busduct IP68) เป็นลกัษณะค าถามแบบปลายปิด ประเภท
มาตรประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงใชม้าตรวดัของลิเคิร์ท (Likert Scale) 5 ระดบั จ านวน 27 ขอ้ ท าการแจกแบบสอบถามโดย
การแชร์ลิงค ์(Google Form) ไปให้กลุ่มตวัอยา่ง และไดรั้บการตอบกลบัเป็นแบบสอบถามท่ีครบถว้นสมบูรณ์จ านวน 322 ชุด 
ใชโ้ปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์หาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิง
พหุคูณ เพื่อใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน โดยใชร้ะดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
     ส าหรับแบบสอบถามท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือ ผูว้ิจยัไดท้ดสอบความเท่ียงตรง (Content Validity) โดยน าเสนอผูเ้ช่ียวชาญและน า
ค าแนะน ามาปรับปรุงแกไ้ข และตรวจสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ดว้ยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบคั (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) กบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน ซ่ึงจากผลการทดสอบพบว่า ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามมีค่ามากกว่า  
0.75 ซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มผูอ้อกแบบงานระบบไฟฟ้า ภายในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ขนาดองคก์รของผูอ้อกแบบระบบ
ไฟฟ้ามีพนักงาน 41 - 60 คน จ านวน 134 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 41.61 ผูอ้อกแบบมีประสบการณ์ 16 ปีข้ึนไป จ านวน 113 
ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 35.09 ประเภทอุตสาหกรรมท่ีออกแบบส่วนใหญ่ คือ การคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค จ านวน 108 
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ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 33.54 และมูลค่าโครงการท่ีออกแบบส่วนใหญ่คือ   60 ลา้นบาทข้ึนไป จ านวน 126 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อย
ละ 39.13 
 
ตารางที่ 1  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นของผูอ้อกแบบ ต่อการส่ือสารการตลาดแบบบูรณา
การของแท่งตวัน าไฟฟ้า (Busduct IP68)  
        

การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
ระดบัความคิดเห็น 

�̅� SD ความหมาย 

ดา้นการโฆษณา 3.36 0.729 ปานกลาง 

การขายโดยใชพ้นกังาน 3.03 0.876 ปานกลาง 

การส่งเสริมการขาย 3.25 0.613 ปานกลาง 

การใหข่้าวและการประชาสมัพนัธ์ 3.06 0.685 ปานกลาง 

การตลาดทางตรง 2.84 0.641 ปานกลาง 

รวม 3.11 0.826 ปานกลาง 

 
     จากตารางท่ี 1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการของแท่งตวัน าไฟฟ้า 
(Busduct IP68) ในภาพรวมอยู่ระดบัปานกลาง  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.11 โดยเรียงล าดบัระดบัความคิดเห็นมากไปหาน้อย ดงัน้ี  
อันดับท่ี 1 คือ ด้านการโฆษณา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.36 อยู่ระดับปานกลาง โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า การโฆษณาผ่านทาง
อินเตอร์เน็ตช่วยท าใหไ้ดข้อ้มูลครบถว้นมากท่ีสุด อนัดบัท่ี 2 คือ การส่งเสริมการขาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.25 อยูร่ะดบัปานกลาง 
เห็นดว้ยกบั การมีส่วนลดการทางการคา้ตามจ านวนปริมาณสั่งซ้ือมากท่ีสุด อนัดบัท่ี 3 คือ การใหข่้าวและการประชาสัมพนัธ์ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.06 อยูร่ะดบัปานกลาง เห็นดว้ยวา่ตวัแทนจ าหน่ายแท่งตวัน าไฟฟ้า (Busduct IP68) มีการจดัสัมมนาให้ความรู้
เก่ียวกบัสินคา้ จากวิศวกรผูเ้ช่ียวชาญมากท่ีสุด อนัดบัท่ี 4 คือ การขายโดยใชพ้นกังานมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.03 อยูร่ะดบัปานกลาง 
เห็นดว้ยกบัตวัแทนจ าหน่ายแท่งตวัน าไฟฟ้า (Busduct IP68) มีพนกังานขายท่ีมีความรู้และประสบการณ์ทางเทคนิคเก่ียวกบัแท่ง
ตวัน าไฟฟ้าเป็นอยา่งดีมากท่ีสุด และอนัดบัท่ี 5 คือ การตลาดทางตรงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.84 อยูร่ะดบัปานกลาง พบวา่เห็นดว้ยกบั 
ตัวแทนจ าหน่ายแท่งตัวน าไฟฟ้า (Busduct IP68) จัดการ Training  เก่ียวกับผลิตภณัฑ์ให้กับบุคลากรในบริษทัฯของท่าน 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นของผูอ้อกแบบ ต่อการตดัสินใจเลือกใชแ้ท่งตวัน า
ไฟฟ้า (Busduct IP68) 
 

การตัดสินใจเลอืกใช้แท่งตัวน าไฟฟ้า 
ระดบัความคิดเห็น 

�̅� SD ความหมาย 

การตระหนกัถึงปัญหา 3.47 0.642 มาก 

การพฒันาชุดคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์ 3.57 0.812 มาก 

การก าหนดผูข้าย 3.21 0.908 ปานกลาง 

กระบวนการสัง่ซ้ือ 3.55 0.818 มาก 

รวม 3.56 0.522 มาก 

 
     จากตารางท่ี 2 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกใชแ้ท่งตวัน าไฟฟ้า Busduct IP68 ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56 โดยเรียงล าดบัระดบัความคิดเห็นมากไปหานอ้ย ดงัน้ี  อนัดบัท่ี 1 คือ การพฒันา
ชุดคุณสมบติัของผลิตภณัฑมี์ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 อยูร่ะดบัมาก โดยเห็นดว้ยกบัการสอบถามคุณสมบติัของ Busduct IP68 จาก
ตวัแทนจ าหน่ายมากท่ีสุด อนัดบัท่ี 2 คือ กระบวนการสั่งซ้ือมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.55 อยูร่ะดบัมาก เห็นดว้ยกบั ตดัสินใจซ้ือเพราะ
ค านึงถึงคุณประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการใชง้านมากท่ีสุด อนัดบัท่ี 3  คือ การตระหนกัถึงปัญหามีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.47 อยูร่ะดบั
มาก เห็นดว้ยว่า ตอ้งการเลือกใช ้Busduct IP68 จากผูข้ายท่ีมีความเช่ียวชาญ และสามารถตอบสนองความตอ้งการไดม้ากท่ีสุด 
และอนัดบัท่ี 4 คือ การก าหนดผูข้ายมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.21 อยู่ระดบัปานกลาง เห็นดว้ยกบั ผูข้ายสามารถส่งมอบและติดตั้ง 
Busduct IP68 ตามคุณสมบติัและขอ้ก าหนดท่ีไดต้กลงไว ้มากท่ีสุด ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 3  แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกใชแ้ท่งตวัน าไฟฟ้า  (Busduct IP68) ของกลุ่ม
ผูอ้อกแบบงานระบบไฟฟ้า ภายในเขตกรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามขอ้มูลของผูอ้อกแบบงานระบบไฟฟ้า 
 

ข้อมูลของผู้ออกแบบงานระบบไฟฟ้า F Sig. 

ขนาดขององคก์ร 1.766 0.154 
ประสบการณ์ของผูอ้อกแบบ 0.582 0.627 
ประเภทอุตสาหกรรมท่ีออกแบบ 5.493 0.001* 
มูลค่าของโครงการท่ีออกแบบ 9.975 0.000* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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     จากตารางท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 พบว่าขอ้มูลของผูอ้อกแบบงานระบบไฟฟ้า ดา้นประเภทอุตสาหกรรมท่ี
ออกแบบ และมูลค่าของโครงการท่ีออกแบบ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.001 และ 0.000 ตามล าดบั ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ
ท่ี 0.05 ซ่ึงหมายความวา่ ขอ้มูลของผูอ้อกแบบงานระบบไฟฟ้า ดา้นประเภทอุตสาหกรรมท่ีออกแบบ และ มูลค่าของโครงการท่ี
ออกแบบ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้แท่งตวัน าไฟฟ้า (Busduct IP68) ของกลุ่มผูอ้อกแบบงานระบบไฟฟ้า 
ภายในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 โดยขนาดองค์กรและประสบการณ์ของ
ผูอ้อกแบบ  ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชแ้ท่งตวัน าไฟฟ้า (Busduct IP68) ของกลุ่มผูอ้อกแบบงานระบบไฟฟ้า 
ภายในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05  
 
ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีส่งผล
ต่อการตดัสินใจเลือกใชแ้ท่งตวัน าไฟฟ้า (Busduct IP68) ของกลุ่มผูอ้อกแบบงานระบบไฟฟ้า ภายในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B SEb Beta 

ค่าคงท่ี 2.480 0.148  16.728 0.000 

การโฆษณา (X1) 0.054 0.054 0.069 0.999 0.319 

การขายโดยใชพ้นกังาน (X2) 0.077 0.057 0.108 1.350 0.015* 

การส่งเสริมการขาย (X3) 0.139 0.059 0.227 2.379 0.018* 
การให้ข่าว และการประชาสัมพนัธ์ 
(X4) 

0.047 0.063 0.078 0.758 0.449 

การตลาดทางตรง (X5) -0.010 0.043 -0.016 -0.225 0.822 

R2 = 0.177, Adjusted R2 = 0.164, F = 13.555, Sig. = 0.000* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
     จากตารางท่ี 4 พบวา่ ปัจจยัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ทั้ง 5 ปัจจยั สามารถร่วมกนัอธิบายความผนัแปรของตวัแปร
ตามการตดัสินใจเลือกใชแ้ท่งตวัน าไฟฟ้า (Busduct IP68) ของกลุ่มผูอ้อกแบบงานระบบไฟฟ้า ภายในเขตกรุงเทพมหานคร ใน
ภาพรวม ไดร้้อยละ 17.7 และผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 พบวา่ ปัจจยัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการส่งเสริม
การขาย และ การขายโดยใชพ้นักงาน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชแ้ท่งตวัน าไฟฟ้า (Busduct IP68) ของกลุ่ม
ผูอ้อกแบบงานระบบไฟฟ้า ภายในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 โดยปัจจยัดา้นการ
โฆษณา การใหข่้าวและการประชาสัมพนัธ์ และ การตลาดทางตรง ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชแ้ท่งตวัน าไฟฟ้า 
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(Busduct IP68) ของกลุ่มผูอ้อกแบบงานระบบไฟฟ้า ภายในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ี
ระดบั 0.05 
โดยสามารถเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 
 
�̂� = 2.480 + 0.077𝑋2 + 0.139𝑋3                                                 (1) 
 
หมายเหตุ  �̂�    =   การตดัสินใจเลือกใชแ้ท่งตวัน าไฟฟ้า (Busduct IP68) ของกลุ่มผูอ้อกแบบงานระบบไฟฟ้า ภายในเขต

กรุงเทพมหานคร 
 𝑋2  =   การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการขายโดยใชพ้นกังาน 
 𝑋3  =   การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการส่งเสริมการขาย 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
     จากผลการศึกษา พบว่า ขอ้มูลของผูอ้อกแบบงานระบบไฟฟ้า ดา้นประเภทอุตสาหกรรมท่ีออกแบบ และมูลค่าโครงการท่ี
ออกแบบ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้แท่งตวัน าไฟฟ้า (Busduct IP68) ของกลุ่มผูอ้อกแบบงานระบบไฟฟ้า 
ภายในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั        ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  (2537 
:  51) ท่ีกล่าวว่า ตลาดอุตสาหกรรมเป็นตลาดท่ีประกอบไปดว้ยบุคคล กลุ่มบุคคล องคก์ารหรือสถาบนัท่ีซ้ือสินคา้และบริการ 
โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะน าไปใชใ้นการผลิตสินคา้และบริการ หรือซ้ือไปเพื่อใชใ้นการด าเนินงาน  ดงันั้น ผูอ้อกแบบงานระบบ
ไฟฟ้าจึงตอ้งค านึงถึงความส าคญัเก่ียวกบัเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าในอุตสาหกรรมท่ีไดท้ าการออกแบบ โดยตอ้งออกแบบ
ตามหลกัการของวิศวกรรม รวมทั้งตอ้งค านึงถึงมูลค่าความเสียหายของอุตสาหกรรม หากระบบไฟฟ้าเกิดการขดัขอ้งหรือไม่ได้
เสถียรภาพ ซ่ึงอุตสาหกรรมท่ีตอ้งการเสถียรภาพทางระบบไฟฟ้าจะตอ้งใชแ้ท่งตวัน าไฟฟ้า (Busduct IP68) เพื่อให้การด าเนิน
ธุรกิจเป็นไปอยา่งราบร่ืน และสอดคลอ้งกบั นภวรรณ คณานุรักษ ์(2554) ไดก้ล่าววา่ ลกัษณะการตดัสินใจซ้ือของธุรกิจ มีความ
ซับซ้อน มีความเส่ียง และมีค่าใชจ่้ายในการด าเนินการมากกว่าการตดัสินใจซ้ือในตลาดของผูบ้ริโภคทัว่ๆ ไป เน่ืองจาก แท่ง
ตวัน าไฟฟ้า (Busduct IP68) เป็นสินคา้ท่ีมีมูลค่าค่อนขา้งสูง การท่ีผูอ้อกแบบจะเลือกใชสิ้นคา้ในโครงการใดๆ จึงตอ้งค านึงถึง
มูลค่าของโครงการดว้ย วา่มีงบประมาณเพียงพอท่ีจะใชห้รือไม่ 
     จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการขายโดยใชพ้นกังาน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชแ้ท่งตวัน าไฟฟ้า (Busduct IP68) ของกลุ่มผูอ้อกแบบงานระบบไฟฟ้า ภายในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั นนัทนิ์ชา บุญใหญ่ (2555) ท่ีศึกษาการเลือกซ้ือกล่องกระดาษลูกฟูกใน
โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ พบว่า บริษทัเลือกซ้ือกล่องกระดาษลูกฟูกเน่ืองจากตอ้งการเพิ่มความ
ปลอดภยัใหก้บัสินคา้ แหล่งขอ้มูลของสินคา้ท่ีไดรั้บมาจากพนกังานขายของบริษทั ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมาก
ท่ีสุด  และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของทองปัญญา  ลพสุนทร (2559) ศึกษาเร่ือง นวตักรรมและการส่ือสารการตลาดแบบบูรณา
การท่ีมีผลกบัการตดัสินใจซ้ือระบบป้องกนัไฟลามแบบเชิงรับ ของ บริษทั ฮิลติ (ไทยแลนด)์ สาขาชลบุรี ไดก้ล่าวว่า การรับรู้
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การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการขายโดยพนกังานขาย ในเร่ืองของการติดต่อกบัพนกังานขายไดง่้าย การบริการจาก
พนกังานขาย พนกังานสามารถตอบสนองและใหบ้ริการไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมีความรู้เร่ืองผลิตภณัฑเ์ป็นอยา่งดี และใหบ้ริการ
หลงัการขาย ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑร์ะบบป้องกนัไฟลามแบบเชิงรับ ของ บริษทั ฮิลติ (ไทยแลนด)์ ทั้งน้ีเน่ืองจาก 
แท่งตวัน าไฟฟ้า (Busduct IP68) เป็นสินคา้ท่ีมีความซบัซอ้นไม่สามารถอธิบายไดค้รบถว้นผา่นการโฆษณา ดงันั้นพนกังานขาย
ท่ีมีความรู้ ความช านาญในสินคา้ สามารถให้ค าปรึกษาและค าแนะน าการใชง้าน มีใจบริการ ท างานรวดเร็ว อธัยาศยัดี และมี
ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ จะมีบทบาทส าคญัเป็นอยา่งมาก ท่ีจะช่วยกระตุน้ใหก้ลุ่มเป้าหมาย ตดัสินใจเลือกใชผ้ลิตภณัฑไ์ด ้ 
     จากผลการศึกษา ยงัพบว่า ปัจจยัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการส่งเสริมการขาย ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชแ้ท่งตวัน าไฟฟ้า (Busduct IP68) ของกลุ่มผูอ้อกแบบงานระบบไฟฟ้า ภายในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ   เพชรรัตน์ ปานพุ่ม (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือพดัลมระบายอากาศอุตสาหกรรม : กรณีศึกษา บริษทั เพชรประภา เอน็จิเนียร่ิง แอนดบิ์สซิเนส จ ากดั 
ผลการศึกษาพบวา่ ส่วนประสมการตลาดบริการ  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือพดั
ลมระบายอากาศอุตสาหกรรมแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยใหค้วามส าคญัในเร่ืองส่วนลดทางการคา้เม่ือซ้ือ
ในปริมาณท่ีก าหนด และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทองปัญญา  ลพสุนทร (2559) ศึกษาเร่ือง นวตักรรมและการส่ือสาร
การตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลกบัการตดัสินใจซ้ือระบบป้องกนัไฟลามแบบเชิงรับ ของ บริษทั ฮิลติ (ไทยแลนด)์ สาขาชลบุรี ท่ี
กล่าวว่า การรับรู้การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ดา้น การส่งเสริมการขาย ในเร่ืองของการลดราคาสินคา้ การให้ตวัอยา่ง
ทดลองสินคา้ มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีเน่ืองจากแท่งตวัน าไฟฟ้า 
(Busduct IP68) เป็นสินคา้คุณภาพและมีราคาสูง การใหส่้วนลดทางการคา้ตามปริมาณการสั่งซ้ือ หรือการไปดูโรงงานผลิตเพื่อ
ช่วยใหเ้กิดความน่าเช่ือถือ รวมถึงการมีบริการส่งสินคา้ท่ีหนา้ Site งาน และ การใหบ้ริการทางดา้นเทคนิคก่อนและหลงัการขาย 
เป็นส่วนส าคญัอยา่งมากท่ีช่วยใหผู้อ้อกแบบระบบไฟฟ้าตดัสินใจเลือกใชผ้ลิตภณัฑ ์
 

ข้อเสนอแนะ 
 
     1. ตวัแทนจ าหน่ายควรจดักลยุทธ์การส่งเสริมการขาย โดยจดัส่วนลดการทางการคา้ตามจ านวนปริมาณสั่งซ้ือ ซ่ึงมีความ
คิดเห็นมากเป็นอนัดบัหน่ึง เพราะฉะนั้น ตวัแทนจ าหน่ายจึงตอ้งใหค้วามส าคญัในส่วนน้ีมากท่ีสุดเพื่อใหผู้อ้อกแบบสนใจ และ
ตอ้งพฒันาในเร่ืองของ การใหบ้ริการทางดา้นเทคนิคก่อนและหลงัการขายเพื่อใหผู้อ้อกแบบมัน่ใจในผลิตภณัฑ ์ และเกิดความ
ประทบัใจในการให้บริการท่ีแตกต่าง เพราะเป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้ผูอ้อกแบบเกิดการตดัสินใจเลือกใช้แท่งตวัน าไฟฟ้า 
(Busduct IP68) มากยิง่ข้ึน 
     2. ตวัแทนจ าหน่ายจะตอ้งใหค้วามส าคญักบัการจดัการฝึกอบรมเก่ียวกบัคุณสมบติัและทกัษะทางดา้นวิศวกรรมต่างๆ ใหก้บั
พนักงานขาย รวมถึงตอ้งส่งเสริมเก่ียวกบับุคลิกภาพ เพื่อให้พนักงานมีใจบริการ อธัยาศยัดี พูดจาสุภาพ และสามารถรักษา
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ เพื่อให้พนักงานสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูอ้อกแบบไดอ้ย่างสูงสุด และเป็นการ
ยกระดบัคุณภาพการบริการของตวัแทนจ าหน่าย ใหมี้ประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน  
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     3. นักการตลาดของบริษทัตวัแทนจ าหน่าย ควรให้ความส าคญักบับริษทัผูอ้อกแบบงานระบบไฟฟ้า ท่ีออกแบบโครงการ
เก่ียวกบั การคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค เป็นหลกั รวมถึงบริษทัผูอ้อกแบบงานระบบไฟฟ้า ท่ีรับออกแบบงานโครงการ
ท่ีมีมูลค่าสูง เพราะโครงการเหล่าน้ีมีโอกาสในการเลือกใชแ้ท่งตวัน าไฟฟ้า (Busduct IP68)  ค่อนขา้งมาก ซ่ึงเป็นการเพิ่มโอกาส
ทางการขายใหก้บัธุรกิจมากข้ึน 
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การก าหนดกลยุทธ์ระดบัองค์กรโดยกระบวนการวเิคราะห์ตามล าดบัช้ัน (AHP) 
กรณศึีกษา: หน่วยงานรัฐวสิาหกจิแห่งหนึ่ง 

Defining Corporate Strategy by the Analytical Hierarchy Process (AHP):  A Case Study of the 
State Enterprise 

จิรานุวฒัน์  ณรงค์1  และ บดินทร์ รัศมีเทศ2 
Chiranuwat Narong and Bordin Rassameethes 

 

บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาสภาพแวดลอ้มของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึง ไดแ้ก่ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค 2) 
ศึกษาและก าหนดกลยุทธ์ระดับองค์กรท่ีเหมาะสมของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึงโดยการประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์
ตามล าดบัชั้น (Analytic Hierarchy Process: AHP) ซ่ึงไดว้ิเคราะห์ผลจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งโดยมีผูบ้ริหารระดบัสูง
ของหน่วยงานเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล ผ่านกระบวนการวิเคราะห์และก าหนดโครงสร้างเเผนภูมิล าดบัชั้น ปัจจยัหลกั ปัจจยัรอง และปัจจยัยอ่ย 
รวมทั้งออกแบบและพฒันาเพ่ือช้ีบ่งปัจจยัส าคญัตามกระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้น ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส าคญัท่ีสุดของการ
ก าหนด   กลยุทธ์ระดับองค์กร คือ ปัจจยัเป้าหมาย โดยมีค่าน ้ าหนักความส าคญัท่ี 33.49% รองลงมาคือ ปัจจยัจุดแข็ง มีค่าน ้ าหนัก
ความส าคญัท่ี 20.77% และปัจจยัดา้นโอกาส มีค่าน ้าหนกัความส าคญัท่ี 16.06% ตามล าดบั จากการประมวลผลอตัราส่วนความสอดคลอ้ง 
(Consistency Ratio : C.R.) มีค่าน้อยกว่า 0.10 ส าหรับการก าหนดกลยุทธ์ระดบัองค์กรไดใ้ช้เคร่ืองมือ TOWS Matrix สามารถช่วยให้
องคก์รก าหนดกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมในแต่ละรูปแบบหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีมากระทบต่อการด าเนินงานองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 

ค าส าคัญ : กลยทุธ์ระดับองค์กร, กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับช้ัน 
 

Abstract 
The objectives of this research are: 1 ) To study the environments of the State Enterprise regarding strengths, weaknesses, 
opportunities and threats 2 .  To study and specify the appropriate strategy for the State Enterprise by using analytic Hierarchy 
Process (AHP). AHP analyze results from sample questionnaires done by high-level executives through Analysis Process, 
Hierarchical Chart Structure, main factors, secondary factors and minor factors. Moreover, AHP design and develop process 
to identify important factors. The research reveals that the most important factor of Corporate Strategic Formulation is target 
factor which weight 33.49%, the second most important is strength factor which weight 20.77% and opportunity factor which 
weight 16 .06% , accordingly, Consistency Ratio shows less than 0 .10 .  The corporation using TOWS Matrix as a tool for 
Strategic Formulation to formulate appropriate strategy under any circumstance. 

Keyword : Corporate Strategy, The Analytical Hierarchy Process (AHP) 
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1. บทน า 
 
     สภาพการณ์แวดลอ้มของการแข่งขนัทางธุรกิจในปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงจากปัจจยัแวดลอ้มต่าง ๆ อยูต่ลอดเวลา ท าให้
ส่งผลกระทบต่อการบริหารจดัการขององคก์รซ่ึงองคก์รตอ้งมีการปรับตวัให้ทนักบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อให้
ธุรกิจสามารถด าเนินงานไดอ้ย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากผลของการเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจก่อให้เกิดการ
สูญเสียทรัพยากรขององคก์รได ้เช่น งบประมาณ ทกัษะ เวลา ทรัพยากรมนุษย ์เคร่ืองมือ และทรัพยากรอ่ืน ๆ หลกัส าคญัของ
การบริหารจดัการองค์กรท่ีจะน าไปสู่เส้นทาแห่งความส าเร็จตามท่ีองค์กรได้ก าหนดเป้าหมายไว ้ผูบ้ริหารองค์กรจะต้อง
ตดัสินใจว่าเวลาใดควรท่ีจะมีการปรับเปล่ียนกลยุทธ์หรือเวลาใดจะตอ้งท าการเปล่ียนแปลงกลยุทธ์เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน กลยุทธ์การจดัการการเปล่ียนแปลงตอ้งเป็นกลยุทธ์ท่ีท าให้การด าเนินงานขององคก์ร ธุรกิจบรรลุตาม
เป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงตอ้งอาศยัการท าความเขา้ใจร่วมกนัในการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึน ดงันั้น ผูบ้ริหารองคก์รในฐานะท่ีเป็นผูน้ าในการจดัการการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์ร จ าเป็นท่ีจะตอ้งอาศยั
ทกัษะและความรอบคอบในการจดัการ โดยผูบ้ริหารตอ้งเขา้ใจถึงธรรมชาติของการเปล่ียนแปลง กระบวนการการเปล่ียนแปลง 
การวางบทบาทของตนเองในการจดัการการเปล่ียนแปลง และตอ้งสามารถตดัสินใจเลือกวิธีการท่ีจะน ามาใชใ้นการบริหารการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในองค์กรซ่ึงเป็นวิธี แนวทาง หรือมาตรการ ท่ีสามารถท าให้การบริหารไดอ้ย่างเหมาะสมกบัองค์กร 
(อลงกต ใหม่นอ้ย, 2562)  
 
     กลยุทธ์ระดบัองค์กร หมายถึง บริษทัมุ่งการพฒันากลุ่มธุรกิจของบริษทัเพื่อพิจารณาว่า บริษทัควรด าเนินธุรกิจอะไรบา้ง 
บริษทัควรจดัสรรทรัพยากรไปยงัธุรกิจแต่ละอย่างอย่างไร (Wheelen and Hunger, 2008) กลยุทธ์ระดบัองค์กรเป็นเคร่ืองมือ
ส าหรับผูบ้ริหารองค์กรใชจ้ดัสภาพแวดลอ้มให้สอดคลอ้งกบัทรัพยากร ในส่วนของการก าหนดกลยุทธ์ตามจุดมุ่งหมายและ
นโยบายท่ีเก่ียวกบัความตอ้งการขององคก์รและธุรกิจ จะมีการพิจารณาวิเคราะสภาพแวดลอ้ม เพื่อท่ีดูถึงขอ้จ ากดัต่าง ๆ ความ
ตอ้งการและโอกาสต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ การตรวจสอบสภาพแวดลอ้มน้ี โดยทัว่ไปแลว้จะใชเ้คร่ืองมือการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม 
SWOT เป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้ผูบ้ริหารได้ทราบสถานภาพขององค์กรว่าเป็น
อยา่งไร รวมทั้งไดป้ระเมินปัจจยัแวดลอ้มต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองคก์รวา่จะก่อใหเ้กิดโอกาสและขอ้จ ากดัต่อองคก์รได้
อย่างไร การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม SWOT เพื่อน ามาก าหนดกลยุทธ์จะครอบคลุมเฉพาะประเด็นท่ีถือเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค ซ่ึงมีขอ้จ ากดั โดยท่ีการวิเคราะห์ SWOT ไม่ไดจ้ดัล าดบัความส าคญัของปัญหาซ่ึงจะท าให้ผูบ้ริหารไม่
ทราบถึงปัญหาท่ีมีความส าคญัท่ีสุด จนไม่สามารถน าไปสู่การจดัล าดบัความส าคญัส าหรับทางแกปั้ญหาหรือเสนอทางเลือกใน
การตดัสินใจ ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการก าหนดกลยุทธ์ระดับองค์กรจากการใช้เคร่ืองมือการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้ม SWOT ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะเป็นปัจจยัต่าง ๆ ท่ีระบุถึงสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกองค์กร 
หากการก าหนดกลยทุธ์ระดบัองคก์รมีการวิเคราะห์การตดัสินใจเลือกกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุด (Best Alternatives) แลว้ก็จะท า
ให้กลยุทธ์ระดบัองคก์รมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงการน ากระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้น (Analytic Hierarchy Process: 
AHP) เป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพสูง มีขั้นตอนท่ีไม่ซบัซ้อนและสามารถเขา้ใจไดง่้าย (วิฑูรย ์ตนัศิริคงคล, 2557) มาวิเคราะห์
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และประยุกต์ใชเ้พื่อก าหนดกลยุทธ์ระดบัองค์กรไดอ้ย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จนสามารถแข่งขนัไดท้างธุรกิจอย่าง
ย ัง่ยนื 
     จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการประยุกต์ใชก้ระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้น (Analytic 
Hierarchy Process: AHP) ร่วมกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT เพื่อก าหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร โดยมีหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึงเป็นกรณีศึกษา และมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มขององคก์ร ไดแ้ก่ จุดแขง็ จุดอ่อน 
โอกาส และ อุปสรรค และก าหนดกลยุทธ์ระดบัองค์กรท่ีเหมาะสมของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึงโดยการประยุกต์ใช้
กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดบัชั้น ซ่ึงมีการรวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ขอ้มูลจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึง (การประปา
นครหลวง) ท่ีเป็นกรณีศึกษาเท่านั้น โดยก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารระดบัสูงของ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

     2.1 แนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกบัองค์กรและรัฐวสิาหกจิ 

 องคก์าร คือ หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจเอกชน หรือภาคราชการ ท่ี ประกอบดว้ยสมาชิก
จ านวนหน่ึงท่ีมีการจดัระเบียบความสัมพนัธ์ต่อกนั มีการก าหนดสถานภาพและบทบาทลดหลัน่กนัไป เพื่อการท างานร่วมกนั
ใหเ้กิดผลส าเร็จตามจุดประสงคท่ี์ตอ้งการ รวมทั้งไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนั (ชยัเสฏฐ์  พรหมศรี, 2551) 

 รัฐวิสาหกิจของประเทศไทยเป็นกิจกรรมท่ีรัฐจดัตั้งข้ึนเพื่อประกอบธุรกิจโดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะช่วยเร่งรัดพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมให้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวมยิ่งข้ึน จะเห็นได้ว่า กิจการใน
ลกัษณะของรัฐวิสาหกิจไดเ้ร่ิมมีมานานแลว้ในประเทศไทย แต่วตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งมีหลกัเกณฑ์ท่ียงัไม่แน่นอนตายตวั 
โดยมกัจะถือความตอ้งการตามเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ ของประเทศท่ีเกิดข้ึนขณะนั้นเป็นเกณฑใ์นการพิจารณาจดัตั้ง (พิมล
จรรย ์ นามวฒัน์, 2531)   

     2.2 แนวคดิและทฤษฎท่ีีเกีย่วข้องกบัการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 

 Coulter and Stephen (2005) กล่าววา่ กลยทุธ์ คือ การตดัสินใจและการกระท าไปสู่เป้าหมายโดยตรงในการใชท้รัพยากร
และศกัยภาพเพื่อสร้างโอกาสและป้องกนัอนัตรายต่าง ๆ ขององคก์าร 

 การจดัการเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การวางแผน การด าเนินการและการควบคุมในแนวทางเชิงกลยุทธ์ ซ่ึงจะช่วยให้การ
บริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจดัการเชิงกลยุทธ์มุ่งพิจารณาในแง่กระบวนการหรือหน้าท่ีทางการ
จดัการ ไดแ้ก่ การวางแผน การด าเนินการ หรือการน าแผนไปปฏิบติัและการควบคุมในเชิงกลยุทธ์ กล่าวโดยสรุปไดว้่า การ
จดัการเชิงกลยทุธ์เป็นกระบวนการเลือกทางเลือกในการจดัการ ท่ีเหมาะสมโดยอาศยัการวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งภายในและ
ภายนอกเพื่อน าไปปฏิบติัใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไวใ้นระยะยาว (ก่ิงพร ทองใบ, 2557) 

 Wheelen and Hunger (2008) กล่าวว่า การจดัการเชิงกลยุทธ์ มีขั้นตอนการจดัการเพื่อให้บรรลุภารกิจหลกัขององค์กร
โดยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่  
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1. การกลัน่กรองสภาวะแวดลอ้มภายนอกและภายในองคก์ร 2. การวางแผนกลยทุธ์ 3. การด าเนินกลยทุธ์ หรือการน ากลยทุธ์ไป
ปฏิบติั 4. การควบคุมกลยทุธ์ 
 
     2.3 แนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกบักระบวนการตัดสินใจ 
 กระบวนการตดัสินใจท่ีน ามาใชว้ิเคราะห์มีหลายวิธี แต่วิธีท่ีผูว้ิจยัไดน้ ามาประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการตดัสินใจ SWOT-
AHP ซ่ึงเป็นการน าเอากระบวนการตดัสินใจเชิงล าดบัชั้น Analysis Hierarchy Process; AHP)  ร่วมกบั ทฤษฎีการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการพิจารณากระบวนการตดัสินใจท่ีมีหลายเกณฑ ์
ในการพิจารณาหลายหลกัเกณฑ ์(Multiple Criteria Decision Making: MCDM) คือ กระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP) 
ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีได้รับความนิยม มีความถูกตอ้งแม่นย  าและวิเคราะห์หาแนวทางเลือกท่ีเหมาะสมในปัญหาท่ีมีความ
ซับซ้อน โดยเลียนแบบกระบวนการตดัสินใจทางธรรมชาติของมนุษย ์กระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ แบ่งองคป์ระกอบ
ของปัญหาทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมออกมาเป็นส่วน ๆ แลว้จดัแจงใหม่ใหอ้ยูใ่นรูปของแผนภูมิตามระดบัชั้น ต่อจากนั้น
ก็ก าหนดตวัเลขท่ีเกิดจากการวินิจฉัยเปรียบเทียบหาความส าคญัของแต่ละปัจจยัและสังเคราะห์ ตวัเลขของการวินิจฉัยนั้น
เพื่อท่ีจะค านวณดูว่าปัจจยัหรือทางเลือกอะไร ท่ีมีต่อล าดบัความส าคญัสูงสุดและมีอิทธิพลต่อผลลพัธ์ของการแกปั้ญหานั้น
อยา่งไร (วิฑูรย ์ ตนัศิริคงคล, 2557) ผูว้ิจยัเลือกใชก้ระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์มาจดัล าดบัและน ้าหนกัความส าคญั ความ
สอดคลอ้งขององคป์ระกอบของเกณฑแ์ต่ละองคป์ระกอบของกลยทุธ์ 
 

3. วธีิการศึกษา 

     3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารระดบัสูงของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ท่ีเป็นผูต้อบสอบถาม ซ่ึงลกัษณะ
ของกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามมีคุณลกัษณะตรงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั และใชว้ิธีการค านวณตวัอยา่งแบบทราบจ านวน
ประชากร จากจ านวนขอ้มูลของผูบ้ริหารระดบัสูงของการประปานครหลวง ท่ีด ารงต าแหน่งผูว้า่การ รองผูว้า่การ ผูช่้วยผูว้า่การ 
และผูเ้ช่ียวชาญการประปานครหลวงหรือเทียบเท่าข้ึนไป มีจ านวนทั้งส้ิน 45 คน ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดย
ใชสู้ตรของ Taro Yamane ท าการก าหนดระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบัร้อยละ 99 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.01 จึงสามารถก าหนดกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 45 คน  

     3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
 3.2.1 ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการจดัท าเคร่ืองมือในการวิจยั นัน่คือ การออกแบบสอบถามใหมี้ความเหมาะสม ครอบคลุมเน้ือหา 
สอดคลอ้งกบับริบทองคก์ร และวตัถุประสงคข์องงานวิจยัท่ีก าลงัศึกษา โดยผูว้ิจยัศึกษาจากทฤษฎี เอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อน ามาสร้างแบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างการวิเคราะห์ล าดบัชั้น ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบความส าคญัเป็นคู่ของปัจจยั ผลของ
การพฒันาแบบสอบถามท าใหส้ามารถออกแบบองคป์ระกอบของแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน รายละเอียดดงัน้ี  

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ 1. ช่ือ - สกุล 2. เพศ 3. ระดบั
การศึกษา 4. ต าแหน่งงาน 5. ประสบการณ์ท างาน 
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 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเปรียบเทียบหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ตามทฤษฎีของกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ ขอ้มูลเปรียบเทียบ
หลกัเกณฑต่์าง ๆ ตามทฤษฎีของกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ การพิจารณาเปรียบเทียบหลกัเกณฑจ์ะท าการเปรียบเทียบ
เป็นรายคู่ และก าหนดมาตราส่วน ในการวินิจฉัยเปรียบเทียบเป็นระดบัความเขม้ขน้ของความส าคญัดว้ยตวัเลข 1 ถึง 9 ตาม
เกณฑ์การให้คะแนนตามมาตรวดัระดบัความคิดเห็น (Saaty, 1980) โดยความหมายของตวัเลขท่ีแสดงระดบัความเขม้ขน้ของ
ความส าคญั ตามตารางท่ี 1 
ตารางที่  1  เกณฑม์าตรฐานเพื่อใชใ้นการเปรียบเทียบความส าคญั 
 

 

ระดับความส าคัญ ค านิยม (Definition) ค าอธิบาย (Explanation) 

1 ความส าคญัเท่าเทียมกนั  ปัจจยัทั้งสองอยา่งมีความส าคญัร่วมอยา่งเท่าเทียมกนั
กบัวตัถุประสงค ์

3 ความส าคญัปานกลางของคนอ่ืน ปัจจยัสนับสนุนกิจกรรมหน่ึงมีความส าคญัมากกว่า
กิจกรรมอ่ืนระดบัปานกลาง 

5 ส าคญัหรือความส าคญัอยา่งยิง่  ปัจจยัสนับสนุนกิจกรรมหน่ึงมีความส าคญัมากกว่า
กิจกรรมอ่ืนระดบัเด่นชดั 

7 มีความส าคญัมาก ปัจจยัสนับสนุนกิจกรรมหน่ึงมีความส าคญัมากกว่า
กิจกรรมอ่ืนระดบัเด่นชดัมาก 

9 ส าคญัมากท่ีสุด ปัจจยัสนับสนุนกิจกรรมหน่ึงมีความส าคญัมากกว่า
กิจกรรมอ่ืนระดบัสูงสุด 

2,4,6,8 ค่ากลางอยูร่ะหวา่งสองค าตดัสินท่ีอยูติ่ดกนั  อยูร่ะหวา่งระดบัขา้งตน้ 

 ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ  
 

3.2.2 เทคนิคกระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้น (Analytic Hierarchy Process : AHP) ของงานวิจยัคร้ังน้ี สามารถแบ่ง
โครงสร้างล าดบัชั้นไดเ้ป็น 3 ล าดบัชั้น คือ ล าดบัชั้นท่ี 1 เป้าหมายหรือปัญหา ล าดบัชั้นท่ี 2 ปัจจยัท่ีใชเ้ป็นเกณฑใ์นการตดัสินใจ
หลกั และล าดบัชั้นท่ี 3 ทางเลือกซ่ึงเป็นเกณฑ์ในการตดัสินใจรองซ่ึงทางเลือกนั้นไดม้าจากการศึกษางานวิจยัต่าง ๆ ท่ีมีความ
เก่ียวข้อง รวมไปถึงการเก็บข้อมูลโดยการสอบถามจากผูบ้ริหารระดับสูงของหน่วยงาน แล้วก าหนดค่าของการวินิจฉัย
เปรียบเทียบปัจจยัต่าง ๆ ค่าล าดบัความส าคญัสูงท่ีสุด แสดงดงัรูปท่ี 1 
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รูปที่ 1  กรอบแนวคิดของงานวิจยั 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
     3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 เม่ือได้เก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามครบถว้นแลว้ ขอ้มูลท่ีได้มาจะถูกน ามาวิเคราะห์ด้วยกระบวนการล าดับชั้นเชิง
วิเคราะห์ตามขั้นตอนเพื่อจดัล าดบัความส าคญัของปัจจยัและก าหนดทางเลือก ผลท่ีไดส้ามารถใช้เป็นแนวทางการน าเสนอ
ทางเลือกกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมให้กับองค์กรได้โดยมีการค านวณตามหลักการวิเคราะห์ล าดับชั้น และใช้โปรแกรมทาง
คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือช่วยในการวิเคราะห์และประมวลผล 

ค านวณหาค่าความสอดคลอ้งของการตดัสินใจของทั้งแผนภูมิเพื่อทดสอบว่า การวินิจฉัยทัว่ทั้งแผนภูมิสมเหตุสมผล
หรือไม่ มีสูตรการค านวณดงัสมการท่ี 1-3 ดงัน้ี 

𝐶𝑅 =  
𝐶𝐼

𝑅𝐼
 

 

𝐶𝐼 =  
𝜆 max − 𝑛

𝑛 − 1
 

 

𝜆𝑚𝑎𝑥 =  
∑ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑦 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟

𝑛
 

หลงัจากการค านวนตรวจสอบจากค่าอตัราส่วนความสอดคลอ้ง (Consistency Ratio, CR) ว่ายอมรับไดห้รือไม่จากการ
ค านวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Consistency Index, CI) ซ่ึงการเปรียบเทียบ ค่าอตัราส่วนความสอดคลอ้งมีขอ้ก าหนด ดงัน้ี CR 
≤ 0.05 ส าหรับการเปรียบเทียบ 3 ปัจจยั  CR ≤ 0.09 ส าหรับการเปรียบเทียบ 4 ปัจจยั  CR ≤ 0.10 ส าหรับการเปรียบเทียบ 5 
ปัจจยัข้ึนไป 

(1) 

(2) 

(3) 
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4. ผลการศึกษาและการอภิปราย 

     4.1 ผลการศึกษา 

 จากผลการวิเคราะห์ค่าน ้ าหนกัตามกระบวนการล าดบัชั้นของปัจจยัหลกั พบว่า ปัจจยัเป้าหมาย มีความส าคญัในการ
ตดัสินใจก าหนดกลยทุธ์ระดบัองคก์รมากท่ีสุด โดยมีค่าน ้ าหนกัความส าคญัท่ี 33.49% รองลงมาคือ ปัจจยัจุดแขง็ มีค่าน ้ าหนกั
ความส าคญัท่ี 20.77% และ ปัจจยัดา้นโอกาส มีค่าน ้าหนกัความส าคญั   ท่ี 16.06% ตามล าดบั และเม่ือท าการวิเคราะห์ตามล าดบั
ชั้นดว้ยการเปรียบเทียบปัจจยัรองพบว่า ปัจจยัดา้น   Key Success Factor K1 การบริหารจดัการตน้ทุนท่ีเหมาะสม มีน ้ าหนัก
ความส าคญัท่ี 47.72% อนัดบัรองลงมา ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเป้าหมาย G1 วิสัยทศัน์สูงสุด โดยมีค่าน ้ าหนกัความส าคญัท่ี 42.48% 
ปัจจยัดา้นจุดแขง็ S1 องคก์รเป็นธุรกิจผกูขาดเชิงพื้นท่ีและการใหบ้ริการน ้าประปา มีน ้ าหนกัความส าคญัท่ี 38.57% ปัจจยัดา้น
จุดอ่อน   W2 เสถียรภาพระบบผลิตน ้าและสูบจ่ายน ้าอยูใ่นระดบัไม่สูง รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานระบบผลิตน ้ามีอายใุชง้านนาน 
มีน ้ าหนักความส าคญัท่ี 31.51% ปัจจยัดา้นโอกาส O3 Technology Digital มีการพฒันาอย่างรวดเร็ว มีน ้ าหนักความส าคญัท่ี 
38.57% และปัจจยัดา้นอุปสรรค T2 พื้นท่ีท่ีรับผิดชอบของการประปานครหลวง มีความหนาแน่นสูง มีน ้ าหนกัความส าคญัท่ี 
23.69% ซ่ึงเป็นค่าน ้าหนกัสูงสุดในแต่ละหมวดปัจจยั แสดงดงัตารางท่ี 2 และรูปท่ี 2 

 ส าหรับการก าหนดกลยทุธ์ระดบัองคก์รไดน้ าผลการวิเคราะห์ค่าน ้ าหนกัความส าคญัมาก าหนดกลยทุธ์ไดด้งัน้ี S1 เป็น
ธุรกิจผกูขาดเชิงพื้นท่ีและการใหบ้ริการน ้าประปา W2 เสถียรภาพระบบผลิตน ้าและสูบจ่ายน ้าอยูใ่นระดบัไม่สูงรวมทั้งโครงสร้าง
พื้นฐานระบบผลิตน ้ามีอายใุชง้านนาน O3 Technology Digital มีการพฒันาอยา่งรวดเร็ว T2 พื้นท่ีท่ีรับผิดชอบขององคก์รมีความ
หนาแน่นสูง สามารถสร้างเป็นกลยุทธ์ SO – กลยุทธ์ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ WO – กลยุทธ์สร้าง
เสถียรภาพและความมัน่คงของระบบประปา ST – กลยุทธ์ส่งเสริมความสัมพนัธ์ ท่ีดีแก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและยึดมัน่ธรรมาภิ
บาลเพื่อความยัง่ยืน WT – กลยุทธ์สร้างความมัน่คงขององคก์ร ในส่วนของปัจจยัท่ีมีค่าน ้ าหนกัต ่าสุดควรน าไปก าหนดกลยทุธ์
แบบเฝ้าติดตามผลกระทบต่อไป 
  
ตารางที่ 2 ผลสรุปค่าน ้าหนกัความส าคญัของปัจจยัหลกัและปัจจยัรองท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้น 
 
 

ปัจจัยหลกั 

 

ค่าน า้หนัก

ปัจจัยหลกั 

ปัจจัยรอง ค่าน า้หนัก

ปัจจัยรอง 

ค่าน า้หนักของ

ปัจจัยรอง

โดยรวม 

ล าดบั

ความส าคญั

ของปัจจัย 

C1 เป้าหมายองค์กร 0.3349 G1 วสัิยทัศน์  0.4248 0.1423 1 

  G2 ภารกิจ  0.3456 0.1157 2 

  G3 วตัถุประสงค ์ 0.2296 0.0769 4 

C2 จุดแข็ง 0.2077 S1 0.3857 0.0801 3 
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ปัจจัยหลกั 

 

ค่าน า้หนัก

ปัจจัยหลกั 

ปัจจัยรอง ค่าน า้หนัก

ปัจจัยรอง 

ค่าน า้หนักของ

ปัจจัยรอง

โดยรวม 

ล าดบั

ความส าคญั

ของปัจจัย 

  S2 0.2531 0.0526 6 

  S3 0.1599 0.0332 10 

  S4 0.0906 0.0188 19 

  S5 0.1106 0.0230 15 

C3 จุดอ่อน 0.0702 W1 0.3083 0.0216 18 

  W2 0.3151 0.0221 16 

  W3 0.1564 0.0110 23 

  W4 0.0710 0.0050 26 

  W5 0.1492 0.0105 25 

C4 โอกาส 0.1606 O1 0.1450 0.0233 14 

  O2 0.1772 0.0285 13 

  O3 0.2688 0.0432 7 

  O4 0.2206 0.0354 8 

  O5 0.1884 0.0303 11 

C5 อุปสรรค 0.0709 T1 0.2189 0.0155 21 

  T2 0.2369 0.0168 20 

  T3 0.1998 0.0142 22 

  T4 0.1939 0.0138 23 

  T5 0.1505 0.0107 25 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

ปัจจัยหลกั 

 

ค่าน า้หนัก

ปัจจัยหลกั 

ปัจจัยรอง ค่าน า้หนัก

ปัจจัยรอง 

ค่าน า้หนักของ

ปัจจัยรอง

โดยรวม 

ล าดบั

ความส าคญั

ของปัจจัย 

C6 ปัจจัยความส าเร็จ 0.1557 K1 0.4472 0.0697 5 

  K2 0.1359 0.0212 17 

  K3 0.2233 0.0348 9 

  K4 0.1936 0.0302 12 

 

 
รูปที่ 2  ค่าน ้าหนกัตามกระบวนการล าดบัชั้นของปัจจยัหลกัและปัจจยัรอง 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

     4.2 อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ พบวา่ การก าหนดกลยทุธ์ระดบัองคก์รโดยกระบวนการวิเคราะห์ตามล าดบัชั้น (AHP) ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการพิจารณาใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด คือ ปัจจยัเป้าหมาย ซ่ึงมีค่าน ้าหนกัความส าคญัมากท่ีสุด ซ่ึงหากพิจารณาในมุมมองของ
เคร่ืองมือวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม SWOT พบว่า ปัจจยัจุดแขง็ จะมีน ้ าหนกัค่าความส าคญัมากท่ีสุดเช่นกนั ซ่ึงผลการวิเคราะห์
วิจยัจะสอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกบัการศึกษาของนุชเนตร กาฬสมุทร์ (2561) ยทุธศาสตร์การพฒันาจุดหมายปลายทาง
ของการจดัประชุมสัมมนา การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั การจดัแสดงสินคา้และนิทรรศการ จงัหวดัสงขลา และการศึกษาของ 
Ali Görener (2012) Application of Combined SWOT and AHP: A Case Study for a Manufacturing Firm ซ่ึงการก าหนดกลยทุธ์
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ระดบัองค์กรควรพิจารณาปัจจยัทางดา้นเป้าหมายและจุดแข็งเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุดในการวิเคราะห์และกลยุทธ์ระดบัองคก์ร
ต่อไป 

5. สรุปผลการศึกษา 
     5.1 สรุปผล       
 การก าหนดกลยทุธ์ระดบัองคก์รโดยกระบวนการวิเคราะห์ตามล าดบัชั้น (AHP) กรณีศึกษา: หน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึง 
โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์ค่าน ้าหนกัปัจจยัเปรียบเทีย หรือเกณฑก์ารเปรียบเทียบต่าง ๆ  เพื่อการก าหนดกลยทุธ์ระดบัองคก์รนั้น กลยทุธ์
ต่าง ๆ ของหน่วยงานกรณีศึกษาสามารถรองรับและมีความสอดคลอ้งกบัปัจจยัหลกั ปัจจยัรอง และปัจจยัยอ่ย ท่ีไดก้ าหนดข้ึนมาทุก ๆ 
ดา้น ไม่วา่จะเป็น ปัจจยัดา้นเป้าหมาย ปัจจยัดา้นจุดแขง็ ปัจจยัดา้นจุดอ่อน ปัจจยัดา้นโอกาส ปัจจยัดา้นอุปสรรค และปัจจยัดา้นปัจจยั
แห่งความส าเร็จ ซ่ึงผลการวิเคราะห์ค่าน ้าหนกัความส าคญัของแต่ละปัจจยัและกลยทุธ์ต่าง ๆ  ท่ีมีน ้ าหนกัมากท่ีสุด ดงันั้น จากผลการ
วิเคราะห์น ้ าหนักความส าคญัของปัจจยัต่าง ๆ ผูบ้ริหารองค์กรสามารถพิจารณาและเลือกกลยุทธ์ท่ีจะก าหนดเป็นนโยบายให้กบั
พนกังานและผูป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีความเหมาะสมเกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานธุรกิจขององคก์รได ้อาทิเช่น ปัจจยั
ยอ่ยภายใตปั้จจยัหลกัดา้นเป้าหมาย: วิสัยทศัน์ ควรใชก้ลยทุธ์สร้างเสถียรภาพและความมัน่คงของระบบประปา เป็นนโยบายท่ีส าคญั
ให้เกิดการขบัเคล่ือนกนัทั้งองค์กร ซ่ึงภายใตก้ลยุทธ์จะตอ้งก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตวัช้ีวดั วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ รวมถึงผูรั้บผดิชอบอีกดว้ย 
 

     5.2  ข้อเสนอแนะการวจิัยคร้ังนี ้
 1. การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีก าหนดปัจจยัหลกั ปัจจยัรอง และปัจจยัยอ่ย จากงานวิจยัท่ีมีลกัษณะการศึกษาใกลเ้คียงกนักบัเร่ือง
ท่ีก าลงัศึกษา และเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจท่ีก าหนดเท่านั้น อยา่งไรกต็ามหากน าไปประยกุตใ์ชใ้นการวิจยัหน่วยงานอ่ืนคนละ
ประเภทกนั ควรพิจารณาก าหนดปัจจยัหลกั ปัจจยัรองและปัจจยัยอ่ย ตามความเหมาะสมกบัหน่วยงานนั้น ๆ  
 2. ควรออกแบบแบบสอบถามให้มีความเขา้ใจง่ายข้ึน เพื่อสร้างเขา้ใจ ชดัเจนในการตดัสินใจตอบแบบสอบถาม และ
สามารถใชเ้วลาในการตอบแบบสอบถามสั้นลง  
 3. ควรก าหนดระดบักลุ่มของผูต้อบแบบสอบถามใหมี้ความละเอียดมากข้ึน จะท าใหก้ารวิเคราะห์ผลการพิจารณามีความ
แตกต่างกนัในแต่ละกลุ่มของผูต้อบแบบสอบถาม 
 4. การก าหนดปัจจยัหลกั ปัจจยัรอง และปัจจยัย่อย ควรให้ผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์เป็นผูอ้อกแบบ เน่ืองจากการ
ตดัสินใจภายใตปั้จจยัหรือเกณฑ์การตดัสินใจมีความซับซ้อน ดงันั้น จึงควรให้ผูท่ี้มีประสบการณ์ ในธุรกิจ องคก์รนั้น ๆ เป็น
ผูอ้อกแบบและก าหนดปัจจยัต่าง ๆ 
 

     5.3 ข้อเสนอแนะการวจิัยคร้ังต่อไป 
 1. การก าหนดเป้าหมายหรือปัญหาของการวิจยั ควรก าหนดจากปัญหาหรือขอ้จ ากดัของการด าเนินงานทางธุรกิจท่ี
แทจ้ริง เพื่อให้ผูว้ิจยัสามารถก าหนดปัจจยัหลกั ปัจจยัรอง และปัจจยัย่อย ไดมี้ตรงประเด็น และท าให้ผูต้อบแบบสอบถาม
สามารถใหข้อ้มูลและการตดัสินใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 2. ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีไดก้ าหนดกลุ่มตวัอยา่งจากผูบ้ริหารระดบัสูงของหน่วยงาน  ซ่ึงการวิจยัคร้ัง
ต่อไปควรพิจารณาผูบ้ริหารระดบักลาง และผูบ้ริหารระดบัตน้ เพื่อท าให้การวิเคราะห์ผล   มีประสิทธิภาพและเกิดมุมมองท่ี
แตกต่างครบถว้นมากยิง่ข้ึน 
 3. รูปแบบหรือกระบวนการวิจยัในคร้ังน้ี สามารถน าไปประยุกต์ใช้กบัการจดัล าดบัความส าคญัในการตดัสินใจใน
ประเดน็ปัญหาอ่ืน ๆ ของหน่วยงานหรือองคก์รได ้อาทิเช่น การคดัเลือกท าเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสม  
 4. ควรพิจารณาการประเมินผลลพัธ์หรือความส าเร็จในการติดตามการด าเนินงานทางกลยุทธ์ระดบัองค์กร      ท่ีได้
ก าหนดไวจ้ากผลการศึกษาดว้ย เพื่อใหส้ามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัผลการศึกษาและการปฏิบติัจริงได ้ 
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การแก้ไขปัญหาผลประกอบการขาดทุนของ ธ.ก.ส.สาขาช่องแค 
The Solution to the Loss of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Chong Khae 

Branch 
จิราพร อนิทร์ฉ ่า1และ ภูษิต วงศ์หล่อสายชล2 

Jiraporn Incham and Phusit Wonglosaichol 
 

บทคดัย่อ 
ธ.ก.ส.สาขาช่องแคประสบปัญหาผลประกอบการขาดทุนต่อเน่ืองตั้งแต่ปีบญัชี 2560 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อคน้หา
สาเหตุและแนวทางการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว  จากการวิจยัพบวา่สาเหตุของปัญหาเกิดจากค่าใชจ่้ายในการส ารองหน้ีท่ีคา้งช าระ 
ปัจจยัท่ีท าใหห้น้ีคา้งช าระเพิ่มสูงข้ึนเกิดจากปัจจยัภายในไดแ้ก่ พนกังานขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัชั้นการส ารองหน้ี 
แผนงานไม่มีการติดตามผลและก าหนดตวัช้ีวดั ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ภยัธรรมชาติ ราคาผลผลิตตกต ่า ลูกคา้ไม่มีอาชีพเสริม เม่ือ
ประสบปัญหาจึงไม่สามารถช าระหน้ีได ้แนวทางในการแกไ้ขปัญหาผลประกอบการขาดทุนของ ธ.ก.ส.สาขาช่องแคนั้น ตอ้ง
ลดหน้ีคา้งช าระ และควบคุมหน้ีปกติไม่ให้คา้งช าระ โดยการวางแผนงานการบริหารจดัการหน้ี ก าหนดตวัช้ีวดั ระยะเวลา
ประเมินผลท่ีชดัเจน ก าหนดแผนงานระยะยาวเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพพนกังาน และฟ้ืนฟลููกคา้ท่ีประสบปัญหาคา้งช าระ 
 
ค าส าคัญ:  ผลประกอบการขาดทุน 

Abstract 
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Chong Khae Branch has suffered continuous loss since the financial year 
2017.  The purpose of this research was to examine the causes and resolution of the problem. This research made a note of the 
problems that caused the operating loss to be caused by the expenses of the outstanding debt provision.  Caused by internal 
factors, which is that employees lack knowledge and understanding about the classification of debt reserves.  External factors 
caused by natural disasters. Product prices are slump. The solution is Must reduce overdue debt And prevent normal debt from 
being overdue By clearly specifying the debt management plan, key performance indicators and evaluation periods. 

 

 

Keywords:  Loss 
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1. บทน า 

 

     ปัญหาและลกัษณะปัญหา ขอ้มูลจากรายงานจากระบบงานขอ้มูลเพื่อการบริหารสาขา (Branch Management Information 
System : BMIS) ขอ้มูลยอ้นหลงั 3 ปี ในระบบ BMIS ของ ธ.ก.ส. สาขาช่องแค พบว่าผลประกอบการขาดทุนต่อเน่ืองมา 2 ปี 
ตั้ งแต่ปีบญัชี 2560 มีผลขาดทุน 0.2 ล้าน ปีบญัชี 2561มีผลขาดทุนเพิ่มข้ึนเป็น 58 ล้าน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ถึง 28,900% อนั
เน่ืองมาจาก  ค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มสูงข้ึนมากโดยเฉพาะในปี 2561 มีค่าใชจ่้าย 127 ลา้นบาท สูงกว่าค่าใชจ่้ายในปี 2560 ถึง 56.8 ลา้น
บาท คิดเป็นเปอร์เซ็นตท่ี์เพิ่มข้ึนถึง 80.9% รายไดใ้นปี 2559 2560 และ 2561 เท่ากบั 69 ลา้นบาท 70 ลา้นบาทและ 69 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ซ่ึงจะเห็นไดว้า่รายไดไ้ม่เพิ่มข้ึนในแต่ละปี และในปี 2561 รายไดก้ลบัลดลง 1.44% ส่งผลใหผ้ลประกอบการของ ธ.
ก.ส. สาขาช่องแคประสบภาวะขาดทุนต่อเน่ือง ตั้งแต่ปีบญัชี 2560 ขาดทุน 0.2 ลา้นบาท และในปีบญัชี 2561 มีผลขาดทุนถึง 58 
ลา้นบาท  วตัถุประสงค์ในการศึกษาในคร้ังน้ีเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีท าให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนจนท าให้ผล
ประกอบการขาดทุนต่อเน่ือง 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

     การศึกษาเก่ียวกบัปัญหาผลประกอบการขาดทุนของ ธ.ก.ส. สาขาช่องแค นั้น ไดมี้การน าทฤษฎีต่างๆ มาใชใ้นการศึกษา ซ่ึง
ไดแ้ก่ ทฤษฎีกา้งปลาท่ีจะน ามาช่วยในการแยกประเด็นของสาเหตุหลกัและปัจจยัท่ีท าให้เกิดปัญหา ผงักา้งปลา (Fish Bone 
Diagram) หรือมีช่ือเรียกอย่างเป็นทางการว่า แผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) เป็นแผนผงัท่ีแสดงถึง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัญหา (Problem) กบัสาเหตุทั้งหมดท่ีเป็นไปไดท่ี้อาจก่อใหเ้กิดปัญหานั้น ๆ (Possible Cause) ผงักา้งปลา 
ประกอบดว้ยส่วนส าคญั 2 ส่วน คือ ส่วนโครงกระดูกท่ีเป็นตวัปลา ซ่ึงรวบรวมปัจจยั อนัเป็นสาเหตุของปัญหา และส่วนหวัปลา 
ท่ีเป็นขอ้สรุปของสาเหตุท่ีกลายเป็นตวัปัญหา โดยตามความนิยมจะเขียนหัวปลาอยูท่างขวามือและตวัปลา (หางปลา) อยู่ทาง
ซา้ยมือ ขั้นตอนในการสร้างแผนผงักา้งปลามีทั้งหมด 6 ขั้นตอน ดงัน้ี ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดประโยคปัญหาท่ีหวัปลา ขั้นตอนท่ี 2 
ก าหนดกลุ่มปัจจยัท่ีจะท าให้เกิดปัญหานั้น ๆ ขั้นตอนท่ี 3 หาสาเหตุในแต่ละปัจจยั ขั้นตอนท่ี 4 หาสาเหตุหลกัของปัญหา 
ขั้นตอนท่ี 5 จดัล าดบัความส าคญัของสาเหตุ ขั้นตอนท่ี 6 ใชแ้นวทางการปรับปรุงท่ีจ าเป็น 

     SWOT Analysis ใชใ้นการคน้หาจุดแขง็จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคขององคก์รท่ีก าลงัเผชิญเพื่อสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดปัญหาวา่
อยูใ่นส่วนใดขององคก์ร การวิเคราะห์ SWOT หรือ SWOT Analysis คือ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มขององคก์ร เพื่อให้เขา้ใจ
จุดอ่อน จุดแข็งของตวัเอง และเพื่อคน้หาโอกาส อุปสรรคท่ีก าลงัเผชิญ จะแบ่งเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและ
สภาพแวดลอ้มภายนอก  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน สภาพแวดลอ้มภายใน เป็นกิจกรรมท่ีเราสามารถควบคุมไดภ้ายใน
หน่วยงานซ่ึงจะมีลกัษณะท่ีดีและไม่ดี เช่น การบริหาร การตลาด การขาย การบริการ การบญัชี การเงิน ตรวจสอบ การ
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บริหารงานบุคคล ธุรการ สินเช่ือ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในน้ีจะท าให้เราค้นพบ จุดแข็ง 
(Strength) และ จุดอ่อน (Weakness) ขององคก์ร ซ่ึงจะสามารถน าจุดแข็งไปก าหนดเป็นกลยุทธ์ในการท างาน และใชจุ้ดอ่อน
เพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน โดยจะใชห้ลกั 7s เพื่อตั้งค าถามในการสัมภาษณ์พนกังาน การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก 
สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ส่ิงแวดลอ้ม โดยทัว่ไปซ่ึงเราไม่สามารถท่ีจะควบคุมได้ ในการ
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกจะท าใหเ้ราพบ โอกาส (Opportunity) และ อุปสรรค (Threat) ซ่ึงจะท าใหเ้ราหลีกเล่ียงอุปสรรค
และน าโอกาสมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่องคก์ร 

     ทฤษฎี 7s Mckinsey Framework ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาภายในขององค์กร 7s เป็นกรอบแนวคิดของแมคคินซีย ์   เป็น
กรอบแนวคิดท่ีคิดคน้โดยบริษทั McKinsey กลยทุธ์ 7s จะเป็นการวิเคราะห์วา่ปัจจยัภายในแต่ละส่วนเป็นอยา่งไร ซ่ึงในการวิจยั
คร้ังน้ีจะใช ้กลยทุธ์ 7s เป็นเคร่ืองมือในการช่วยวิเคราะห์ SWOT Analysis ในส่วนของปัจจยัภายใน หรือกคื็อ จุดแขง็ (Strength) 
และ จุดอ่อน (Weakness) ทั้ง 7 ดา้นไดแ้ก่ กลยุทธ์ (Strategy)  , โครงสร้าง (Structure), ระบบ (System), รูปแบบ (Style), การ
จดัการบุคคล (Staff), ทกัษะ (Skill), ค่านิยม (Shared Value)  

     ทฤษฎีเก่ียวกบัการวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์แนวนอน เป็นการวิเคราะห์โดยดูแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของรายการ
ต่างๆ ในงบการเงินเม่ือเวลาผา่นไป โดยใชว้ิธีอตัราร้อยละของปีฐานเคล่ือนท่ี (Moving – based analysis) เพื่อวิเคราะห์หาอตัรา
การเปล่ียนแปลง/ขยายตวั เพิ่มข้ึน/ (ลดลง) 

     หลกัการท างานของระบบขอ้มูลเพื่อการบริหารสาขา ระบบขอ้มูลเพื่อการบริหารสาขา (Branch Management Information 
System : BMIS)  BMIS เป็นเคร่ืองมือท่ี ธ.ก.ส. ใชส้ าหรับการบริหารงานสาขา โดยรวบรวมขอ้มูล รายการหลกั ๆ ของสินทรัพย ์
หน้ีสิน รายได ้ค่าใชจ่้าย และอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปของธนาคาร ท่ีใชใ้นการน าเสนอขอ้มูลเพื่อ
การบริหาร ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีจะใชข้อ้มูลผลประกอบการจากระบบขอ้มูลเพื่อการบริหารสาขา (BMIS) มาใชใ้นการศึกษาถึง
ปัญหาหลกัของผลประกอบการท่ีขาดทุนวา่เกิดจากรายไดห้รือค่าใชจ่้ายประเภทใด  

     ในการวิจยัคร้ังน้ีไดใ้ชง้านวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเกิดหน้ีคา้ง เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกคา้ของ ธ.
ก.ส. ในการช าระคืนเงินกู ้ช่วงเวลาท่ีช าระคืน จ านวนเงินท่ีช าระคืน และสาเหตุท่ีคา้งช าระ โดยเลือกงานวิจยัท่ีมีพื้นท่ีภูมิศาสตร์
ใกลเ้คียงกบั ธ.ก.ส.สาขาช่องแค น ามาตั้งสมมติฐานและสร้างแบบสอบถาม เพื่อคน้หาสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดหน้ีคา้งช าระและส่งผล
ท าใหผ้ลประกอบการขาดทุน งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีน ามาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ขอ้มูลมี 2 เร่ือง ไดแ้ก่   

     1) ทีมวิจยั ธ.ก.ส.จงัหวดัระนอง (2559) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเกิดหน้ีคา้งช าระของเกษตรกรลูกคา้ ธ.ก.ส.จงัหวดัระนอง ผล
การศึกษา พบวา่ เกษตรกรเพศชาย ช่วงอาย ุ40-49 ปี มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา มีรายไดจ้ากการท าสวนยางพารา และรับจา้ง
เป็นอาชีพเสริม มีภาระส่งช าระหน้ีรายเดือน มีการกูย้ืมเงินโดยใชห้ลกัประกนับุคคลค ้าประกนัและค ้าประกนัร่วมกลุ่ม จะเป็น
เกษตรกรกลุ่มท่ีมีหน้ีคา้งช าระมากกวา่กลุ่มอ่ืนๆ พฤติกรรมการใชเ้งินกูถู้กตอ้งตามวตัถุประสงคอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง แสดงวา่
มีการใชเ้งินกูท่ี้ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดท้ าให้เกิดหน้ีคา้งช าระ ส่วนพฤติกรรมการกูย้มืเงินอ่ืน คือ เม่ือมีการช าระหน้ีแลว้จะขอกูเ้งิน
เพิ่มข้ึน ตอ้งการผ่อนช าระหน้ีในระยะเวลาท่ีนานแมต้อ้งเสียดอกเบ้ียเพิ่ม การหาแหล่งเงินกูใ้หม่เพื่อขอกูเ้งินเม่ือมีความจ าเป็น
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ในครัวเรือน การกูย้มืเงินเตม็วงเงินโดยไม่ไดมี้แผนการใชเ้งิน พฤติกรรมการชอบซ้ือสินคา้ระบบการผอ่นช าระ การตดัสินใจกู้
เงินโดยไม่สนใจอตัราดอกเบ้ีย การกูเ้งินจากแหล่งหน่ึงเพื่อไปช าระหน้ีอีกแห่งหน่ึง การกูเ้งินโดยไม่ค านึงวา่จะมีรายไดเ้พียงพอ
ต่อการช าระหน้ี อยูใ่นระดบันอ้ยทุกพฤติกรรม แสดงว่าเกษตรกรลูกคา้ ธ.ก.ส.จงัหวดัระนองมีความระมดัระวงัในการกูเ้งิน มี
การบริหารจดัการดา้นการเงิน โดยการเขา้พบพนกังานถา้ช าระหน้ีไม่ได ้มีการหารายไดเ้พิ่มเม่ือจะก่อหน้ี และพยายามส่งช าระ
หน้ีให้เร็วท่ีสุด มีการบริหารความเส่ียงโดยการท าประกนัสินเช่ือ อยู่ในระดบัปานกลาง แต่ในเร่ืองของการท าบญัชีรายรับ - 
รายจ่าย อยู่ในระดบันอ้ย ท าให้ไม่มีขอ้มูลเพื่อจดัการปรับลดค่าใชจ่้ายและตน้ทุนการผลิตของตนเอง ดา้นภาวะเศรษฐกิจและ
ปัจจยัภายนอก ท่ีมีผลต่อการเป็นหน้ีคา้งในระดบัมากเรียงล าดบั ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายในครัวเรือนสูง ภาวะเศรษฐกิจตกต ่า ตน้ทุนการ
ผลิตสูง ประสบภยัธรรมชาติ ราคาผลผลิตตกต ่า ไม่มีตลาดรองรับผลผลิตและมีภาระหน้ีสินภายนอก 

     2) อปัสร ศิริยทุธแสนยากร (2560) ศึกษาแนวทางในการบริหารจดัการใหเ้กิดการช าระคืนเงินกูข้องเกษตรกรลูกคา้ ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการช าระเงินกูข้องเกษตรกร
ลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พิจารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ พนกังานธนาคารใหค้ าปรึกษาและแนะน าการกูแ้ละการช าระเงินไดอ้ยา่งชดัเจน มีผลต่อการช าระหน้ีเงินกูม้ากท่ีสุด และ
แนวทางการบริหารจดัการให้เกิดการช าระคืนเงินกูข้องเกษตรกรลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา พบวา่ วิธีการบริหารจดัการใหเ้กิดการช าระคืนเงินกูใ้หมี้ประสิทธิภาพมีแนวทางอยู ่3 ประเด็นส าคญั คือ 1) 
วิธีการด าเนินงานของพนกังาน ไดแ้ก่การศึกษาขอ้มูลของลูกคา้โดยละเอียด การสร้าง Team work และเทคนิคการท างานของ
พนักงาน 2) วิธีการปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้ และ 3) วิธีการประสานเครือข่าย/ชุมชน ไดแ้ก่ การประสานสัมพนัธ์กบัผูน้ าชุมชน 
ก านนั/ผูใ้หญ่บา้น ส่วนราชการ โดยการออกประชุมร่วมกนั และสร้างช่องทางในการติดต่อท่ีทนัสมยั ใชเ้ครือข่ายสงัคม (Social 
Network) ใหเ้ป็นประโยชน์  
 

3. วธีิการวจิัย 

 

     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูล คือ ตารางจดัเก็บผลการด าเนินงานยอ้นหลงั 3 ปี จากระบบขอ้มูลเพื่อการบริหารสาขา 
(BMIS) แบบสัมภาษณ์พนกังานโดยมีค าถามทั้งหมด 10 ขอ้ แบบทดสอบพนกังานมีค าถามทั้งหมด 10 ขอ้ แบบสอบถามลูกคา้
ท่ีมีหน้ีเงินกูค้า้งช าระจ านวน 18 ขอ้ แบบสอบถามลูกคา้ท่ีเป็นบุคคลทัว่ไป 24 ขอ้ โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง พนกังาน ธ.ก.ส.สาขาช่อง
แคจ านวน 15 คน ลูกคา้ท่ีมีหน้ีเงินกูค้า้งช าระจ านวน 100 คน ลูกคา้ท่ีเป็นบุคคลทัว่ไปจ านวน 100 คน  ขอ้มูลจากตารางจดัเก็บ
ข้อมูลผลประกอบการยอ้นหลัง 3 ปี มาวิเคราะห์งบการเงิน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบแนวนอน เพื่อดูแนวโน้มการ
เปล่ียนแปลงของรายการต่าง ๆ  และคน้หาสาเหตุหลกัว่าผลประกอบการท่ีขาดทุนเกิดจากรายไดห้รือค่าใชจ่้ายประเภทไหน 
เม่ือพบสาเหตุหลกัท่ีท าให้เกิดผลขาดทุนท่ีเกิดจากค่าใชจ่้ายประเภทใดแลว้ ท าการคน้หาปัจจยัท่ีท าให้เกิดค่าใชจ่้ายท่ีท าให้ผล
ประกอบการขาดทุน โดยแบ่งเป็น 2 ดา้น คือ ปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก  ปัจจยัภายในไดข้อ้มูลจากแบบสัมภาษณ์และ
แบบทดสอบพนักงาน ธ.ก.ส.สาขาช่องแคซ่ึงมีพนักงานทั้งหมด 15 คน ในการศึกษาคร้ังน้ีเลือกใช้แบบสอบถามท่ีเป็นบท
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สัมภาษณ์เน่ืองจาก ผูต้อบแบบสอบถามมีจ านวนน้อย และตอ้งการสังเกตพฤติกรรมร่วมด้วย ซ่ึงเป็นการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง มีการตั้งค าถามทั้งหมดจ านวน 10 ขอ้ เพื่อป้องกนัการตอบนอกประเด็น เม่ือไดข้อ้มูลน ามาบนัทึกในตารางเพื่อ
วิเคราะห์ดูความคิดเห็นของพนกังานใน ธ.ก.ส.สาขาช่องแค ประเมินปัจจยัภายในตามหลกั 7s เพื่อคน้หาสาเหตุของปัญหาว่า
เกิดจากปัจจยัภายในหรือไม่ โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาสรุปในแต่ละดา้น ว่าจากจ านวนพนกังานทั้งหมด มีความรู้
ความเขา้ใจและความเห็นในการด าเนินงานของธนาคารในแต่ละดา้นว่ามีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัใด คิดเป็นร้อยละเท่าไร 
ของจ านวนพนกังานทั้งหมดของ ธ.ก.ส.สาขาช่องแค ในรูปแบบของตาราง ในส่วนของปัจจยัภายนอกใชแ้บบสอบถามแบบ
ปลายปิด โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างแบ่งเป็นลูกคา้เงินกู ้100 คน บุคคลทัว่ไป 100 คน จากลูกคา้ทั้งหมด 5,240 ราย ใชว้ิธีการสร้าง
แบบสอบถามในระบบ Google ฟอร์ม ซ่ึงจะมีรายงานผลการตอบแบบสอบถาม น าผลจากรายงานการตอบแบบสอบถามใน
ระบบ Google ฟอร์ม มาวิเคราะห์ผล  เพื่อดูแนวโน้มพฤติกรรมของลูกคา้ น าขอ้มูลจากระบบขอ้มู ลเพื่อการบริหารสาขา 
(BMIS) มาเป็นสาเหตุหลกั และน าขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์และผลจากการค านวณค่าจากแบบสอบถาม มาวิเคราะห์ตาม
แนวทางของแผนผงักา้งปลา ขั้นตอนสุดทา้ยน าขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดม้าวิเคราะห์แยกเป็นปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในตาม
ตารางการวิเคราะห์ SWOT เพื่อน าจุดแขง็และโอกาสไปสร้างเป็นกลยทุธ์ในการเพิ่มรายได ้น าจุดอ่อนและอุปสรรคไ์ปปรับปรุง
ในการลดค่าใชจ่้าย  
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รูปที่ 1 Process flow chart การแกไ้ขปัญหาผลประกอบการขาดทุนของ ธ.ก.ส. สาขาช่องแค 
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4. ผลการวจิัยและอภิปราย 

 

     ตารางจดัเก็บขอ้มูลจากระบบขอ้มูลเพื่อการบริหารสาขา  (BMIS) ท าให้พบสาเหตุหลกัท่ีท าให้ ธ.ก.ส.สาขาช่องแคเกิดผล
ประกอบการขาดทุน ดังน้ีค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มข้ึนเกิดจากค่าใช้จ่ายในการส ารองหน้ีกลุ่มท่ี 2 คือค้างช าระ 1 – 3 เดือนรายได้
ค่าธรรมเนียมและบริการท่ีคงท่ีเท่ากนัทั้ง 3 ปี ไม่เพิ่มข้ึนเลย  เม่ือไดท้ราบสาเหตุหลกั จึงจดัท าแบบสัมภาษณ์ และแบบทดสอบ
พนกังาน ธ.ก.ส.สาขาช่องแค เพื่อคน้หาสาเหตุท่ีเกิดจากปัจจยัภายใน พบวา่ พนกังานส่วนใหญ่อายหุวา่ง 30 – 50 ปี อายงุาน 10 
– 20 ปี ผลจากแบบสัมภาษณ์และและแบบทดสอบพบปัญหาท่ีเกิดจากปัจจยัภยัใน ไดแ้ก่ พนกังานขาดการติดตาม ขาดความรู้
ความเข้าใจในเร่ืองของการส ารองหน้ี ขาดการวางแผนการปฏิบัติงานท่ีลงรายละเอียด พร้อมการติดตามผล และจัดท า
แบบสอบถาม 2 ชุด ชุดท่ี 1 เพื่อส ารวจพฤติกรรมและความคิดเห็นของลูกคา้ และบุคคลทัว่ไปท่ีเคยใชบ้ริการ และไม่เคยใช้
บริการ ท่ี ธ.ก.ส.สาขาช่องแค ซ่ึงท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีท าให้เกิดสาเหตุของค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มสูงข้ึนจากหน้ีคา้งช าระ ขอ้มูลจาก
ลูกคา้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 100 ราย พบว่าสรุปผลจากแบบสอบถามลูกคา้เงินกูเ้พื่อหาสาเหตุและแนวทางแกไ้ขปัญหาหน้ีคา้ง
ช าระซ่ึงเป็นส่วนท่ีท าให้ค่าใชจ่้ายในการส ารองหน้ีสงสัยจะสูญ ของ ธ.ก.ส. สาขาช่องแคเพิ่มสูงข้ึนเกษตรกรท่ีคา้งช าระส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย อายรุะหวา่ง 41 – 50 ปี สถานภาพสมรส อาชีพเกษตรกร การศึกษาอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ระยะเวลา
การเขา้เป็นลูกคา้ 6 – 10 ปี ระดบัเงินกูท่ี้คา้งช าระ 100,001 – 500,000 บาท ระยะเวลาท่ีคา้งช าระ 1 – 3 เดือน ไดรั้บการติดตาม
จากพนกังานหลงัจากคา้งช าระ 1 – 2 คร้ัง ทราบเก่ียวกบัขอผดัผ่อนหรือขยายระยะเวลาช าระหน้ี แต่ไม่ทราบเก่ียวกบัเร่ืองหน้ี
คา้งช าระมีผลต่อประวติัการช าระหน้ีและอตัราดอกเบ้ีย สาเหตุท่ีคา้งช าระส่วนใหญ่มากจาก ราคาผลผลิตตกต ่า รองลงมาคือ 
ประสบอุทกภยั ผลผลิตเสียหาย และสุดทา้ยคือ ไม่ทราบก าหนดช าระ ผลิตผลหลกัของลูกคา้ ธ.ก.ส.สาขาช่องแคคือ ขา้ว และ
ไม่มีการท าอาชีพเสริมอ่ืนนอกจากการเกษตร แนวทางท่ีจะช าระหน้ีคา้งช าระคือ การปรับเปล่ียนการผลิตไปปลูกพืชทดแทน
หรือท าเกษตร ทฤษฎีใหม่ ส่ิงท่ีอยากให้ ธ.ก.ส.สาขาช่องแคช่วยเหลือคือ อบรมการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ และตามท่ีรัฐบาลมี
นโยบายช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภัย ฝนแล้ง น ้ าท่วม ลูกค้าจะเข้าร่วมโครงการกับทางรัฐบาลตามท่ีได้มีการช่วยเหลือ 
แบบสอบถามชุดท่ี 2 แบบสอบถามเพื่อส ารวจพฤติกรรมและความคิดเห็นของบุคคลทัว่ไปในเขตต าบลช่องแค เก่ียวกบัการใช้
บริการธนาคารในพื้นท่ีต าบลช่องแค จ านวน 100 ราย พบวา่ ผลจากแบบสอบถามบุคคลทัว่ไปในเขตต าบลช่องแคเพื่อสอบถาม
พฤติกรรมและความคิดเห็นเก่ียวกบัการใช้บริการธนาคารในเขตพื้นท่ีต าบลช่องแคจ านวน 100 ราย ไดข้อ้มูลดงัน้ี ผูท่ี้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี สถานภาพสมรส อาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การศึกษาอยูใ่น
ระดบัปริญญาตรี จากผูต้อบแบบสอบถาม 100 ราย เคยใช้บริการท่ี ธ.ก.ส.สาขาช่องแคจ านวน 60 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 60 
ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด ไม่เคยใช้บริการท่ี ธ.ก.ส.สาขาช่องแคจ านวน 40 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งหมด ผูท่ี้เคยใชบ้ริการท่ี ธ.ก.ส.สาขาช่องแคส่วนใหญ่ท าธุรกรรมดา้นเงินฝากและบตัร ATM จ านวนคร้ังท่ี
ติดต่อกบัธนาคารแต่ละเดือนอยู่ระหว่าง 1 – 4 คร้ัง ท่ีเลือกใชบ้ริการกบั ธ.ก.ส.สาขาช่องแคเพราะ สถานท่ีใชบ้ริการสะดวก 
ท าเลท่ีตั้งหาง่าย เดินทางสะดวก ใหค้วามไวว้างใจเน่ืองจากเป็นธนาคารของรัฐ บริการประเภทท่ีไม่เคยใชบ้ริการเลยคือการโอน
เงินระหว่างประเทศ สาเหตุท่ีไม่เคยใชเ้พราะ ไม่ทราบว่ามีบริการ ช่องทางการประชาสัมพนัธ์ท่ีลูกคา้เคยเห็นมากท่ีสุดคือผ่าน
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ทางทีวี และเม่ือมาใชบ้ริการท่ี ธ.ก.ส.สาขาช่องแค พนกังานไม่เคยแนะน าผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ให้ทราบ ส่วนใหญ่เคยใชบ้ริการ 
Mobile Banking ในการท าธุรกรรมแทนการมาติดต่อท่ีธนาคาร ลูกคา้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ ธ.ก.ส.
สาขาช่องแคอยูใ่นระดบั พอใจมาก ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่เคยใชบ้ริการท่ี ธ.ก.ส.สาขาช่องแคจ านวน 40 ราย ส่วนใหญ่มีการ
ใชบ้ริการท่ีธนาคารเก่ียวกบัธุรกรรมดา้นเงินฝากและบตัร ATM จ านวนคร้ังท่ีติดต่อธนาคารในแต่ละเดือนอยูร่ะหวา่ง 1 – 4 คร้ัง
ต่อเดือน ธนาคารท่ีเลือกใชบ้ริการในเขตพื้นท่ีต าบลช่องแคคือ ธนาคารธนชาติสาขาช่องแค เหตุผลท่ีเลือกใชธ้นาคารดงักล่าว
เพราะ ไวว้างใจเพราะเป็นธนาคารแรกท่ีมาตั้งใจเขตต าบลช่องแคและใช้บริการมาตลอด ธุรกรรมท่ีไม่เคยไปใช้บริการท่ี
ธนาคารไหนเลยคือ การโอนเงินระหว่างประเทศ สาเหตุท่ีไม่เคยไปใช้บริการท่ี ธ.ก.ส.สาขาช่องแคเพราะไม่ได้มีอาชีพ
เกษตรกร และไม่ทราบว่าบุคคลทัว่ไปสามารถเขา้ไปใชบ้ริการได ้เคยไดเ้ห็นการประชาสัมพนัธ์ผ่านทางทีวี และส่วนใหญ่เคย
ท าธุรกรรมผา่นทาง Mobile Banking ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่เคยไปใชบ้ริการท่ี ธ.ก.ส.สาขาช่องแคส่วนใหญ่ไม่คิดท่ีจะเขา้ไป
ใชบ้ริการท่ี ธ.ก.ส.สาขาช่องแค น าขอ้มูลทั้งหมดสรุปเป็นแผนผงักา้งปลาดงัรูปท่ี 2 

 

รูปที่ 2 แผนผงักา้งปลาแสดงปัญหาและสาเหตุของการเกิดปัญหาผลประกอบการขาดทุนของ ธ.ก.ส.สาขาช่องแค 

 

 

 

 

ผลประกอบการ 
ขาดทุน 

ปัจจยัภายใน 

ค่าใช่จ่ายส ารองหน้ีสูงข้ึน รายไดค้งท่ี 

ขาดการส่ือสารกบัลูกคา้ 

ขาดการประชาสมัพนัธ ์

เทคโนโลย ีMobile Banking 

ปัจจยัภายนอก 

ราคาผลผลิตตกต ่า ,ภยัธรรมชาติ 

ขาดความรู้ความเขา้ใจ 

แผนงาน, การติดตาม 

ค่าใชจ่้ายในครัวเรือน 

ลูกคา้ไม่มีอาชีพเสริม 

แผนงาน,การติดตามผล 

คู่แข่งธนาคารอ่ืนในพ้ืนท่ี 

ลูกคา้ไวว้างใจธนาคารท่ีเคยใชบ้ริการ 

บุคคลทัว่ไปท่ีไม่ใช่เกษตรกรไม่ทราบขอ้มูล ธ.ก.ส. 
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ตารางท่ี 1 วิเคราะห์ SWOT ปัจจยัภายใน ของ ธ.ก.ส.สาขาช่องแค 

จุดแขง็ (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. จ านวนบุคลากรมีเพียงพอกับปริมาณงานหากมีการ
วางแผนงานท่ีละเอียดหรือเพิ่มงานบางอย่างก็จะไม่
ส่งผลกระทบต่องานประจ า 

2. พนกังานมีความเช่ือมัน่ในองคก์รสูง หากมีการก าหนด
กลยุทธ์และทิศทางการท างานท่ีดี พนักงานจะมีความ
เช่ือมัน่และปฏิบติัตามแผนงานตามท่ีธนาคารก าหนด 

3. พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการด าเนินงานของ 
ธ.ก.ส.ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี 

4. ธ.ก.ส.เป็นธนาคารของรัฐ ลูกคา้มีความไวว้างใจในการ
ใชบ้ริการ 

5. สถานท่ีอยูใ่นท าเลท่ีดี การเดินทางสะดวก 

1. แผนการปฏิบติังานยงัไม่ลงรายละเอียดท่ีชดัเจน และไม่
มีการควบคุมประเมินผลการปฏิบติังานตามแผน ไม่มี
แผนหรือวิธีการป้องกนัผลประกอบการขาดทุน 

2. โครงสร้างของ ธ.ก.ส. ไม่มีสายงานท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบั
ดา้นการสร้างรายไดแ้ละค่าธรรมเนียมโดยตรง 

3. ระบบสนบัสนุนต่างๆ ทางดา้นเทคโนโลยี ของธนาคาร
ยงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ท าให้พนกังานและลูกคา้
ขาดความเช่ือมั่นในการท่ีจะน าข้อมูลมาใช้ในการ
บริหารจดัการ เช่น ติดตามหน้ีคา้งช าระ  

4. การส่ือสารระหว่างพนักงานด้วยกัน หรือระหว่าง
ผูบ้งัคบับญัชากบัผูป้ฏิบติัยงัอยู่ในระดบัน้อย จึงท าให้
การท างานบางอยา่งเกิดความเขา้ใจคลาดเคล่ือน 

5. พนกังานส่วนใหญ่ยงัไม่เขา้ใจเก่ียวกบัเกณฑก์ารส ารอง
หน้ีในชั้นต่างๆ ท าใหเ้ขา้ใจคลาดเคล่ือน คิดวา่หน้ีกลุ่มท่ี
คา้งช าระ 1 – 3 เดือน ไม่มีการกนัส ารอง จึงท าให้ละเลย
การติดตามหน้ีคา้งช าระในกลุ่ม  1 – 3 เดือน เร่งแก้ไข
เฉพาะหน้ีกลุ่ม NPLs ท าใหห้น้ีกลุ่ม 1 – 3 เดือนมียอดสูง
มากเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้ค่าใชจ่้ายในการส ารองหน้ี
สูง และส่งผลใหผ้ลประกอบการขาดทุน 

6. ระบบการประชาสัมพนัธ์ท่ีมีนอ้ยเกินไป และส่ือท่ีสร้าง
การรับรู้แก่ลูกค้า ลูกค้าส่วนใหญ่ยงัเข้าใจว่า ธ.ก.ส. 
ใหบ้ริการเฉพาะเกษตรกร 

7. การส่ือสารระหว่างพนักงานกบัลูกคา้ ยงัมีน้อยเกินไป 
ท าลูกคา้ไม่ทราบถึงผลิตภณัฑ์หรือบริการใหม่ๆ ท่ี ธ.
ก.ส.มี 
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ตารางท่ี 2 วิเคราะห์ SWOT ปัจจยัภายนอก ของ ธ.ก.ส.สาขาช่องแค 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1. นโยบายรัฐบาลท่ีช่วยเหลือผูท่ี้ประสบอุทกภยั และราคา
ผลผลิตตกต ่า ท่ีจะมาช่วยเหลือในเร่ืองของการช่วยเหลือ
ค่าเก็บเก่ียว หรือการประกันรายได้ ท่ีจะให้ลูกค้ามี
รายไดเ้พียงพอต่อการด ารงชีพและช าระหน้ี 

 

 

1. ปัญหาราคาผลผลิตตกต ่าส่งผลท าให้เกิดปัญหาหน้ีคา้ง
ช าระ 

2. ปัญหาอุทกภยัท าใหเ้กษตรกรไดผ้ลผลิตนอ้ย เกิดปัญหา
การส่งช าระหน้ี 

3. ลูกคา้ท่ีเป็นเกษตรกรไม่มีอาชีพเสริมท าการเกษตรเป็น
หลัก เม่ือเกิดปัญหาเก่ียวกับการเกษตรจึงกระทบกับ
ค่าใชจ่้ายในครัวเรือนทั้งหมด 

4. เทคโนโลยีท่ีกา้วหน้า ทุกคนเขา้ถึงการท าธุรกรรมได้
ทุกท่ีและฟรี โดยท่ีไม่ตอ้งเดินทางมาธนาคาร 

 

5. สรุปผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ 

 

     จากการเกบ็ขอ้มูลไดพ้บปัญหาหลกัท่ีท าใหผ้ลประกอบการของ ธ.ก.ส.สาขาช่องแคขาดทุน เกิดจากสาเหตุหลกั คือค่าใชจ่้าย
ท่ีเพิ่มข้ึนและรายไดค้งท่ี จากการใชเ้คร่ืองมือแผนผงักา้งปลาเพื่อคน้หาสาเหตุท่ีท าใหผ้ลประกอบการขาดทุนพบว่าค่าใชจ่้ายท่ี
เพิ่มข้ึนสูงมากจนท าใหเ้กิดผลประกอบการขาดทุนคือ ค่าใชจ่้ายในการส ารองหน้ี  และการวิเคราะห์ SWOT เพื่อวิเคราะห์ปัจจยั
ภายในและภายนอกท่ีส่งผลให้ค่าใชจ่้ายส ารองหน้ีเพิ่มข้ึน สรุปไดด้งัน้ี 1) ระบบการบริหารจดัการภายในองคก์ร เก่ียวกบัการ
วางแผนงาน การจดัการกลยุทธ์ ยงัไม่มีความชดัเจนท่ีจะก าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน และไม่มีตวัช้ีวดัผลงาน หรือ
ก าหนดเป้าหมายรายคนท่ีชดัเจน และไม่มีการติดตามผลปฏิบติังาน จึงท าให้เกิดหน้ีคา้งช าระกลุ่ม 0 – 3 เดือนเพิ่มสูง ส่งผลต่อ
ค่าใชจ่้ายในการส ารองหน้ีสงสัยจะสูญ เพิ่มสูงมาก ท าให้เกิดผลประกอบการขาดทุน 2) ขาดการส่ือสารและให้ความรู้ภายใน
องคก์ร เก่ียวกบัหลกัการด าเนินงานในเร่ืองของการจดัชั้น การส ารองหน้ี เม่ือพนกังานขาดความรู้ความเขา้ใจจึงท าให้เกิดการ
ละเลยในการติดตามหน้ีในกลุ่ม 0 -  3 เดือน จึงท าใหเ้กิดการคา้งช าระและท าใหค่้าใชจ่้ายสูงข้ึน 3) ปัญหาภยัธรรมชาติ และราคา
ผลผลิตตกต ่า และลูกคา้ไม่มีอาชีพเสริมดา้นอ่ืนๆ เม่ือประสบปัญหาเก่ียวกบัดา้นการเกษตรจึงท าให้รายไดไ้ม่เพียงพอต่อการ
ช าระหน้ี เม่ือคา้งช าระจึงท าให้ เกิดค่าใชจ่้ายในการส ารองหน้ีสูง ท าให้ผลประกอบการขาดทุน 4) การประชาสัมพนัธ์มีน้อย
มาก การสร้างการรับรู้ให้กบับุคคลทัว่ไป เก่ียวกบัเร่ืองผลิตภณัฑ์หรือการด าเนินงานของ ธ.ก.ส. ท าให้บุคคลทัว่ไปท่ีไม่ใช่
เกษตรกรไม่กลา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการท่ี ธ.ก.ส. เน่ืองจากเขา้ใจวา่ใหบ้ริการเฉพาะกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นเกษตรกร จึงท าใหร้ายไดค้งท่ีไม่
มีลูกคา้กลุ่มอ่ืน เขา้มาใช้บริการ  แนวทางการแกไ้ขปัญหา สาเหตุหลกัของผลประกอบการขาดทุนเกิดจากค่าใชจ่้ายในการ
ส ารองหน้ี ดงันั้นแนวทางการแกปั้ญหาคือการบริหารจดัการคุณภาพหน้ี โดยการก ากบัควบคุมหน้ีปกติและติดตามหน้ีกลุ่ม 2 
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โดยจะตอ้งควบคุมหน้ีปกติไม่ให้คา้งช าระกลายเป็นหน้ีกลุ่ม 2 ดว้ยการก าหนดเกณฑก์ารรับช าระหน้ีในแต่ละไตรมาสจะตอ้ง
ไม่นอ้ยกว่า 98% ให้เหลือคา้งช าระเป็นหน้ีกลุ่ม 2 ไดเ้พียง 2% เท่านั้นในแต่ละไตรมาสซ่ึงจะท าให้ค่าใชจ่้ายในการส ารองหน้ี
ลดลง และติดตามหน้ีกลุ่ม 2 ใหก้ลบัมาเป็นหน้ีปกติเพราะหากไม่ติดตามหน้ีกลุ่ม 2 ใหก้ลบัมาเป็นหน้ีปกติไดห้น้ีกลุ่มท่ี 2 น้ีจะ
กลายเป็นหน้ีกลุ่ม 3 หรือหน้ี NPLs ซ่ึงจะคิดค่าใชจ่้ายในการส ารองหน้ี 100% จะส่งผลให้ผลประกอบการขาดทุนเพิ่มข้ึน แต่
หากบริหารจดัการหน้ีให้เป็นหน้ีปกติได ้จะท าให้ค่าใชจ่้ายในการส ารองหน้ีลดลง ค่าใชจ่้ายรวมก็จะลดลง และจะท าให้ผล
ประกอบการขาดทุนลดลง หรือมีก าไรเพิ่มข้ึน ซ่ึงในการบริหารจดัการคุณภาพหน้ีนั้นตอ้งมีการก าหนดแผนงาน  ติดตามหน้ี
ตั้งแต่ก่อนถึงก าหนดช าระ เพื่อป้องกนัการคา้งช าระ และตอ้งมีการติดตามผลในแต่ละเดือนอย่างใกลชิ้ดจากหัวหน้างาน ใน
ส่วนของหน้ีท่ีคา้งช าระจะตอ้งมีการติดตามอยา่งใกลชิ้ด และวางแผนติดตาม ขอ้มูลรายช่ือลูกคา้ท่ีคา้งช าระในเขตท่ีรับผิดชอบ
ของพนกังานแต่ละคน แบ่งตามพื้นท่ี ออกติดตามใหพ้บตวั บนัทึกรายการติดตาม และรายงานผลใหห้วัหนา้งานทราบทุกเดือน 
ในส่วนของพนกังานเอง ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในการส ารองหน้ี เพื่อท่ีจะไดบ้ริหารจดัการคุณภาพหน้ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะลูกหน้ีถือเป็นสินทรัพยห์ลกัของธนาคารหากสินทรัพยมี์คุณภาพก็จะสามารถสร้างก าไรให้กบั
องคก์รได ้ 
     ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไป ปัญหาผลประกอบการขาดทุนนั้นเกิดไดจ้ากหลายสาเหตุ สาเหตุหน่ึงเกิดจากรายได้
คงท่ี จึงควรขยายกลุ่มลูกคา้ไปตลาดใหม่ ในการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ลูกคา้บุคคลทัว่ไปท่ีไม่ใช่เกษตรกรไม่มีความคิดท่ีจะเขา้มาใช้
บริการท่ี ธ.ก.ส.เน่ืองจากมีธนาคารพาณิชยอ่ื์นในพื้นท่ี ท่ีเปิดด าเนินงานมาก่อน ธ.ก.ส. และลูกคา้เกิดความไวว้างใจกบัธนาคาร
พาณิชยน์ั้น ในการศึกษาคร้ังต่อไปถา้ได้ศึกษาเก่ียวกบัธนาคารอ่ืนในพื้นท่ีเดียวกนัเปรียบเทียบหาจุดแข็งและจุดอ่อน เพื่อ
พฒันาการใหบ้ริการใหเ้ทียบเคียงกบัคู่แข่งขนัในพื้นท่ี 
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ทัศนคติด้านคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเนอสเซอร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร 

Attitude of service quality that affects the decision to use nursery services in Bangkok 

จุฑาพร ไพสิฐธญัพงศ์𝟏และ ลดัดาวลัย ์เลขมาศ𝟐 

Jutaporn Paisittanyapong and Laddawan Lekmat 

บทคดัย่อ 

 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาอิทธิพลของทศันคติดา้นคุณภาพการบริการ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเนอสเซอ

ร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร ใชรู้ปแบบของการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีมีอายตุั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป ท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 385 คน ผลการศึกษาพบวา่ขอ้มูลแต่ละดา้น ของ

ทศันคติดา้นคุณภาพการบริการจากทั้งหมด 5 ดา้น มี 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ดา้นการตอบสนองต่อ

ของผูใ้ห้บริการ และดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ของผูใ้หบ้ริการ มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเนอสเซ

อร่ีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ค าส าคญั : ทัศนคติ, คุณภาพบริการ, การตัดสินใจใช้บริการ, เนอสเซอร่ี 

 

Abstract 
 
This research aims to examine the relationship between the attitudes towards service quality and decision-making in nursery 
services for child development in Bangkok by using quantitative research method. Data were collected using a questionnaire 
survey from 385 respondents who are at least 20 years old and live in Bangkok. This study found that there is a positive 
correlation relationship between the attitudes towards service quality (three aspects as tangibles, responsiveness and knowing 
the customers) and decision-making in nursery services for child development with the statistical significance at 0.05 
Keywords: attitude, service quality, service decisions, nursery 
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1. บทน า 
     วิถีชีวิตท่ีเร่งรีบของคนเมืองยคุใหม่ใชเ้วลาส่วนใหญ่หมดไปกบัการท างาน  เพื่อสร้างรายไดเ้ล้ียงชีพใหแ้ก่ตนและครอบครัว 
ท าใหผู้ป้กครองส่วนใหญ่ไม่มีเวลาใกลชิ้ดและดูแลบุตรหลาน ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าใหเ้ด็กขาดการเอาใจใส่ ขาดทกัษะท่ีจ าเป็นต่อ
การพฒันาการตามอายุและช่วงวยั ส่ิงเหล่านั้นท าให้ผูป้กครองตอ้งเป็นกงัวล เพราะอาจส่งผลกระทบต่อพื้นฐานดา้นอารมณ์ 
ความรู้สึกและการพฒันาการของเดก็แต่ละคนท าใหผู้ป้กครองหลาย ท่านมีความกงัวลต่อพฒันาการของเด็ก ๆ ดงันั้นผูป้กครอง
จึงมีความจ าเป็นตอ้งพึ่งพาสถานท่ี ท่ีสามารถดูแลบุตรหลานของตนไดห้น่ึงในนั้นก็คือการเขา้เนอสเซอร่ี จากการศึกษาของ 
ลลัน์ลลิต อริยพยคัฆ ์(2560) พบวา่เหตุผลท่ีพ่อแม่ส่วนใหญ่เลือกพิจารณาใชบ้ริการเนอสเซอร่ี หรือเนอสเซอร่ีนั้น เพื่อตอ้งการ
ให้ลูกหลานได้มีพฒันาการท่ีดีเป็นไปตามวยัอย่างเหมาะสม และอีกคร่ึงหน่ึงให้ความเห็นว่าไม่มีผูดู้แลเด็ก ดังนั้นพ่อแม่
ผูป้กครองจึงมีความคาดหวงัวา่ จะไดรั้บบริการท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงในปัจจุบนัเนอสเซอร่ีแต่ละแห่งมีแนวทางการฝึกทกัษะกระบวน
การคิดเพื่อพฒันาเด็กให้มีคุณภาพและมีความสุข ตลอดจนกระตุน้การเรียนรู้ ของ เด็กในแต่ละวยัผ่านกิจกรรมการเล่นและ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบต่าง ๆ ใหเ้กิดการเรียนรู้ไดเ้ตม็ศกัยภาพ แต่ปัญหาในธุรกิจเนอสเซอร่ีในปัจจุบนัยงัคงพบวา่ธุรกิจเนอส
เซอร่ียงัคงมีภาพลกัษณ์ในเชิงลบต่อผูใ้ช้บริการเป็นอย่างมาก ซ่ึงปัญหาดงักล่าวส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการของพ่อแม่ 
ผูป้กครองเป็นอย่างมาก โดยปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่ภายในเนอสเซอร่ี คือ คุณภาพการให้บริการในดา้นต่าง ๆ  ท่ีไม่ว่าจะเป็น
ความสะอาดของอุปกรณ์ การดูแลเด็กให้มีพฒันาการท่ีสมวยั หรือความน่าไวว้างใจของบุคคลกรท่ีดูแลเด็ก ท าให้พ่อแม่ 
ผูป้กครองจ าเป็นตอ้งตระหนักถึงในการเลือกใช้บริการธุรกิจเนอสเซอร่ี ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงท าการศึกษาในเร่ือง ทศันคติด้าน
คุณภาพการบริการของผูท่ี้เคยใชบ้ริการเนอสเซอร่ี เพื่อตอ้งการทราบความคิดเห็นในการการตดัสินใจใชบ้ริการเนอสเซอร่ี 
รวมทั้งวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้ คือ ทศันคติดา้นคุณภาพบริการและตวัแปร คือ การตดัสินใจใชบ้ริการ ใน
การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้ราบถึงแนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพการให้บริการ เกณฑก์ารพิจารณาคุณภาพการใหบ้ริการ ทั้ง 5 ประการ
ท่ี ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในศึกษาและเกณฑ์ในการวดัคุณภาพการให้บริการ เพื่อน าไปประยุกต์ใชไ้ดอ้ย่างเหมาะสม และเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการธุรกิจเนอสเซอร่ี ในการน าผลการวิจยัไปปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้สามารถตอบสนองให้
ตรงกบัความคาดหวงัและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูใ้ชบ้ริการ และพฒันาช่องว่างในการท าธุรกิจเนอสเซอร่ีรวมไปถึงเป็น
แนวทางใหก้บัผูป้ระกอบการท่ีสนใจในธุรกิจเนอสเซอร่ีต่อไป 

 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิที่เกีย่วกบัทัศนคติ 
     Schiffman and Kanuk (1994:657) กล่าววา่ ทศันคติ คือ การเรียนรู้ และก่อใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัความชอบหรือไม่
ชอบส่ิงใดส่ิงหน่ึง ในท่ีน้ีหมายถึงการแสดงความรู้สึกภายในท่ีสะทอ้นให้เห็นว่าบุคคลนั้น มีความรู้สึกอยา่งไร ซ่ึงเกิดเกิดจาก
ผลกระทบของกระบวนการทางจิตวิทยา ท าให้ทศันคติของบุคคลจึงไม่สามารถแสดงให้เห็นโดยตรงแต่อาจแสดงให้ทราบว่า
บุคคลนั้นตอ้งการท่ีจะท าอะไร องค์ประกอบของทศันคติ Schiffman & Kanuk (2004) กล่าวว่า ทศันคติถูกสร้างข้ึนโดย 3 
องคป์ระกอบ 1. องคป์ระกอบความรู้สึก 2. องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม) 3. องคป์ระกอบความรู้ความเขา้ใจ  
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2.2 แนวคดิทฤษฎเีร่ืองคุณภาพการบริการ (Service Quality) 
      SERVQUAL เป็นเคร่ืองมือส าหรับวดัเกณฑก์ารรับรู้คุณภาพของการบริการของลูกคา้ แสดงใหเ้ห็นถึงการเปรียบเทียบความ
คาดหวงัของลูกคา้เก่ียวกบัวิธีการใหบ้ริการจากประสบการณ์ท่ีลูกคา้ไดรั้บ กบัส่ิงท่ีลูกคา้คาดหวงัจากการบริการและวิธีท่ีลูกคา้
รับรู้คุณภาพการบริการ 1. Tangibles ส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้หมายถึง อุปกรณ์ท่ีช่วยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่พนกังานเพื่อให้
บริการผูรั้บบริการ 2. Reliability ความน่าเช่ือถือแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถในการใหบ้ริการท่ีถูกตอ้งตรงเวลาและเช่ือถือได้
ตอ้งมีความสม ่าเสมอในการสนองตอบลูกคา้ และมีความยิน ความเต็มใจท่ีจะให้บริการ ท่ีจะให้บริการลูกคา้ ช่วยเหลือลูกคา้
เป็นอยา่งดี 3. Responsiveness การตอบสนองลูกคา้ การเกณฑน้ี์วดัความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งรวดเร็ว ในจดัการกบัขอ้
ร้องเรียนของลูกคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเต็มใจท่ีจะช่วยเหลือลูกคา้ 4. Assurance ความมัน่ใจ คือ องคป์ระกอบท่ีสร้าง
ความน่าเช่ือถือและความไวว้างใจ 5. Empathy ความเห็นอกเห็นใจ คือ การเอาใจใส่ การพิจารณาและการเตรียมการท่ีดีท่ีสุด
ส าหรับลูกคา้ 
     จาการศึกษา เร่ืองความคาดหวงัต่อคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อทศันคติดา้นความรู้ความเขา้ใจและดา้นความรู้สึกของเนอส
เซอร่ีของรัชน์ิรมณ นยัน์วิวฒัน์ (2558)  ไดท้ าการส ารวจความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อความคาดหวงัต่อคุณภาพการบริการท่ี
ส่งผลต่อทศันคติคนความรู้ความเขา้ใจและดา้นความรู้สึกของสถานรับเล้ียงเด็กเนอสเซอร่ี ตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษมาจาก
ประชากรท่ีเคยใชบ้ริการสถานรับเล้ียงเด็กเนอสเซอรี พบว่า ความคิดเห็นจากผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้น
ความคาดหวงัต่อคุณภาพการบริการ ของเนอสเซอร่ีมากท่ีสุด ในเร่ืองความมีช่ือเสียงของเนอสเซอร่ี โดยใหค้วามคิดเห็นวา่ การ
ท่ีเนอสเซอร่ีมีช่ือเสียงและมีภาพลกัษณ์ในทางท่ีดี ไม่มีข่าวเสียหายเก่ียวกบัการท าร้ายร่างกายเด็ก หรือการดูแลเด็กดว้ยความ
ประมาทมากท่ีสุดในประเด็นเร่ือง ซ่ึงการมีภาพลกัษณ์ท่ีดีของเนอสเซอร่ี เป็นส่วนท่ีช่วยการสร้างความน่าเช่ือถือให้กบัเนอส
เซอร่ีนั้น ๆ 
 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมการใช้บริการ      
 การใชเ้ทคนิค 5W 1 H เป็นการวิเคราะห์ (Analysis Thinking) คือการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงเหตุผล 
ระหวา่งองคป์ระกอบต่าง ๆ เพื่อไดค้  าตอบท่ีตรงกบัเป็นความเป็นจริงท่ีสุfและรวบรวมขอ้มูลเพื่อท าการวิเคราะห์และ 
ท าความเขา้ใจผูบ้ริโภค Rudyard Kipling (1902,  อา้งใน ส าราญ สร้อยจิตรม2562) กล่าววา่ 5W1H  คือ การตั้งค าถามดว้ยค าวา่ 
อะไร (What) ท่ีไหน (Where) เม่ือไหร่ (When) เพราะเหตุใด(Why) ใคร (Who) และ How อยา่งไร ในประเดน็ต่าง ๆ 
ซ่ึงท าใหผู้ใ้หบ้ริการสามารถรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการไดอ้ยา่งแทจ้ริง   

2.3  
 

2.4 ทฤษฎกีารตัดสินใจใช้สินค้าและบริการ 
      ทฤษฎีการตดัสินใจใชสิ้นคา้และบริการของ Farley and Lehmann (1984) สามารถอธิบายไดว้า่ ตดัสินใจในการใชสิ้นคา้และ
บริการของลูกคา้ เกิดจากการเรียนรู้เง่ือนไขส่ิงเร้า จากการกระตุน้ให้ลูกคา้เกิดความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจต่อส่ิงใดส่ิง
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หน่ึง หากลูกคา้เกิดความพึงพอใจ อาจมีแนวโน้มท่ีจะกลบัมารับบริการอีกคร้ัง หากไดรั้บบริการท่ีไม่พึงพอใจ ลูกคา้จะไม่
กลับมารับบริการอีก จากการเรียนรู้ทฤษฎีการคิดอย่างมีเหตุผล อธิบายกระบวนการตัดสินใจใช้สินค้าและบริการด้วย
กระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ  
     จากการศึกษา เร่ือง คุณภาพบริการและความพึงพอใจท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการรถเครนของ บริษทั อี เอช แอล เครน
ของ จตุพร เพียรสุภาพ(2561)  ผลการวิจยัพบวา่ ความคิดเห็นดา้นคุณภาพบริการภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณา ส่วนดา้น
การตดัสินใจ ใชบ้ริการ เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือมากท่ีสุด รองลงมาคือ การตดัสินใจ นอกจากน้ี 
ยงัพบว่า เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรคุณภาพบริการในแต่ละ ดา้นพบว่ามีความสัมพนัธ์กบัตวัแปร
การตดัสินใจใชบ้ริการ ในดา้นความเช่ือมัน่แก่ผูรั้บบริการ ดา้น ความเป็นรูปธรรมของบริการและดา้นการตอบสนองความ
ตอ้งการ  
 
     กรอบแนวคิด  

                                 ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
สมมติฐาน 1 : ทศันคติดา้นคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเนอสเซอร่ีมีความสมัพนัธ์ต่อกนั  

ตวัแปรอิสระ คือ ทศันคติดา้นคุณภาพการบริการแต่ละดา้น  
ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจใชบ้ริการเนอสเซอร่ี  

โดยก าหนดสมมติฐานยอ่ย ดงัน้ี 
สมมติฐาน H1 : ทศันคติดา้นคุณภาพการบริการ “ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ” ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้

บริการเนอสเซอร่ี  
สมมติฐาน H2 : ทศันคติดา้นคุณภาพการบริการ “ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจไดข้องผูใ้หบ้ริการ” ส่งผลต่อการตดัสินใจ

ใชบ้ริการเนอสเซอร่ี  

ทศันคติดา้นคุณภาพการบริการ 
1. ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
2. ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจไดข้องผู ้

ใหบ้ริการ 
3. ดา้นการตอบสนองต่อของผูใ้หบ้ริการ 
4. ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ของผูใ้หบ้ริการ 
5. ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ของผู ้

ใหบ้ริการ 

 

การตดัสินใจใชบ้ริการ 
เนอสเซอร่ี 
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สมมติฐาน H3 : ทศันคติดา้นคุณภาพการบริการ “ดา้นการตอบสนองต่อของผูใ้ห้บริการ” ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการเนอสเซอร่ี 

สมมติฐาน H4 : ทศันคติดา้นคุณภาพการบริการ “ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ของผูใ้ห้บริการ” ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการเนอสเซอร่ี 

สมมติฐาน H5 : ทศันคติดา้นคุณภาพการบริการ “ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ของผูใ้หบ้ริการ” ส่งผลต่อการตดัสินใจ
ใชบ้ริการเนอสเซอร่ี 

 

 

3. วธีิการศึกษา 
     การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูลในการศึกษาและการศึกษาคร้ังน้ีมีการด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี  
     ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชากรเพศชาย-หญิง อายตุั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป กลุ่มตวัอยา่งของงานวิจยัคร้ังน้ี  คือ 
เพศชายและเพศหญิง อายตุั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป ท่ีเคยใชบ้ริการเนอสเซอร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร และผูต้อบแบบสอบถามตอ้งเป็น
ผูป้กครองหรือผูใ้ชบ้ริการเนอสเซอร่ีเท่านั้น โดยคดัเลือกดว้ยการใชค้ าถามคดักรองในแบบสอบถาม การก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง
ในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไม่ทราบจ านวนประชากร จึงไดใ้ชสู้ตรการค านวนกลุ่มตวัอยา่งแบบไม่ทราบจ านวนประชากรของ คอแครน (ธีร
วุฒิ เอกะกุล, 2543 อา้งใน มารยาท โยทองยศ และผศ.ปราณี สวสัดิสรรพ์, 2557)  และไดก้ าหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% และ
ค่าความคาดเคล่ือนท่ีระดบั 0.05  ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง 385 คน  
 

     การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
    จากขนาดกลุ่มตวัอยา่งขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดก้ าหนดการเลือกสุ่มสถานท่ีในการเก็บแบบสอบถามโดยใชว้ิธีจบัฉลากอยา่งง่าย เลือก
สุ่มจาก 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นตวัแทนจากแต่ละกลุ่มเขตปกครอง เหลือเพียง 6 เขต ไดแ้ก่ พญาไท, ลาดพร้าว, 
ยานนาวา, ประเวศ, บางกอกนอ้ย, หนองแขม จ านวน 64 - 65 คน โดยก าหนดสถานท่ีในการเก็บแบบสอบถามตามบริเวณใกล้
กบัเนอสเซอร่ีในเขตท่ีท าการจบัฉลากไวข้า้งตน้ 
      

     เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็ข้อมูล 
     ผูว้ิจยัเลือกใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวมขอ้มูลในการคร้ังน้ี โดยแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี แบ่ง
ออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ค าถามเพื่อคดักรองผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามมีลกัษณะใหเ้ลือกรายการตอบ 
ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการท่ีเนอสเซอร่ีมีลกัษณะใหเ้ลือกรายการตอบ 
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ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลทศันคติดา้นคุณภาพบริการ โดยก าหนดการใหค้ะแนน 5 ระดบั ตั้งแต่ค่าคะแนนท่ีนอ้ยท่ีสุด คือ 1 ถึงค่าคะแนน
มากท่ีสุดคือ 5 จ านวน 25 ขอ้ค าถาม  
ส่วนท่ี 5 ขอ้มูลดา้นการตดัสินใจใชบ้ริการเนอสเซอร่ี โดยก าหนดการใหค้ะแนน 5 ระดบั ตั้งแต่ค่าคะแนนท่ีนอ้ยท่ีสุด คือ 1 ถึง
ค่าคะแนนมากท่ีสุดคือ 5 จ านวน 6 ขอ้ค าถาม 
 

     การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
     ท าการทดสอบ Pre-test เพื่อตอ้งการทราบความเขา้ใจในค าถามและภาษาท่ีใช ้โดยน าแบบสอบถามไปทดลองกบัตวัอยา่ง
จ านวน 30 คน ท าการส ารวจตรวจสอบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความเขา้ใจต่อค าถามหรือไม่ พร้อมทั้งน าขอ้คิดเห็นไปปรับปรุง
เพื่อให้แบบสอบถามเขา้ใจง่ายมากข้ึน และเพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรโดยน าขอ้มูลไป
ทดสอบค่าความเช่ือมัน่ ดว้ยวิธี Cronbach’s Alpha Coefficient ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี มีค่ามากกวา่ 0.7 (Cronbach,1951 
as cite in Nunally,1978) ถือวา่แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ และสามารถน าไปใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล 

4. ผลการศึกษา 
     ผลการศึกษาดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิงคิดเป็น 56.1% อยูใ่นช่วงอายรุะหวา่ง 33 
- 38 ปี คิดเป็น 37.7 % มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชนคิดเป็น 36.9% มีรายไดร้ะหว่าง 30,001-40,000 บาท คิดเป็น 51.4%  มี
ระดบัการศึกษาอยูท่ี่ระดบัปริญญาตรี คิดเป็น 68.1% มีสถานภาพสมรสคิดเป็น 74.8%  
     ผลการศึกษาดา้นพฤติกรรม พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเนอสเซอร่ีเพื่อการ
พฒันาการเด็ก คือ พ่อ แม่ คิดเป็น 88.3% แสดงความคิดเห็นต่อความส าคญัของเนอสเซอร่ีเพื่อการพฒันาการเด็ก ท่ีระดบั
ความส าคญัมาก คิดเป็น 60% มีจ  านวนคร้ังในการ รับ – ส่งบุตรหลานต่อสัปดาห์  3 – 4 คร้ัง /สัปดาห์ คิดเป็น 41% ช่วงเวลาท่ี
ไปรับบุตรหลานท่ีเนอสเซอร่ี เวลา 15.00 – 16.00 น.  คิดเป็น 51.7% จ  านวนเงินท่ียินดีท่ีจะจ่ายในแต่ละเดือน 5,000 – 15,000  
บาท / เดือน คิดเป็น 48.1%  และ เลือกใชบ้ริการเนอสเซอร่ีเพื่อการพฒันาการเด็ก เพราะ เดินทางสะดวก เช่น ใกลบ้า้น /เป็น
ทางผา่นเวลาเดินทางไปท างาน คิดเป็น 48.8%  
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการทดสอบค่าความเช่ือมัน่ และการแปลผลของตวัแปรทศันคติดา้นคุณภาพ
บริการ และการตดัสินใจใชบ้ริการเนอสเซอร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร 
ตวัแปร ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตราฐาน 
Item-to-Total การแปลผล 

ทศันคติดา้นคุณภาพบริการ 4.36 0.38 Cronbach's 
Alpha  
เท่ากบั 0.812 

เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

- ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 4.36 0.37 0.817 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
- ด้านความเช่ือถือไว้วางใจได้ของผู้ให้บริการ 4.36 0.39 0.817 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
- ด้านการตอบสนองต่อของผู้ให้บริการ 4.35 0.36 0.806 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 - ด้านการให้ความเช่ือมั่นของผู้ให้บริการ 4.33 0.39 0.816 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
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- ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้าของผู้ให้บริการ 4.42 0.37 0.808 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
การตดัสินใจใชบ้ริการเนอสเซอร่ีเพื่อการพฒันาการเดก็ 4.40 0.35 0.822 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

         การทดสอบค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทศันคติคุณภาพบริการ ท่ีส่งผลต่อการใช้บริการเนอสเซอร่ีในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ของผูใ้หบ้ริการ โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42  
รองลงมาคือดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการและด้านความเช่ือถือไวว้างใจได้ของผูใ้ห้บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.36 
รองลงมาคือ ด้านการตอบสนองต่อของผูใ้ห้บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.35 ล าดบัสุดทา้ยคือ ด้านการให้ความเช่ือมัน่ของผู ้
ใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสหสมัพนัธ์ (Correlation) 
ตวัแปร 1 2 3 4 5 

- ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ           

- ด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจได้ของผู้ให้บริการ 0.458**         

- ด้านการตอบสนองลูกค้าของผู้ให้บริการ 0.457** 0.538**       

- ด้านความเช่ือมั่นของผู้ให้บริการ 0.430** 0.535** 0.484**     

- ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้าของผู้ให้บริการ 0.486** 0.427** 0.518** 0.474**   

- ด้านการตัดสินใจใช้บริการเนอสเซอร่ีเพือ่การพฒันาการเดก็ 0.469** 0.342** 0.476** 0.389** 0.545** 

      การทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation Coefficient) ของตวัแปรอิสระ ทศันคติคุณภาพบริการ ทั้งหมด 5 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ, ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได้, ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้, ดา้นการให้ความ
เช่ือมัน่ต่อลูกคา้, ด้านการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ พบว่า ตวัแปรอิสระแต่ละคู่มีค่าไม่สูงกว่าระดับ 0.8 จึงไม่ก่อให้เกิดปัญหา 
Multicollinearity  พบวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ 
ตวัแปรอิสระ B S.E. Beta t p-value 
ค่าคงท่ี (Constant) 1.170 0.219  5.346 0.000 

- ทัศนคติด้านความเป็นรูปธรรม(𝒙𝟏) 0.199 0.048 0.207 4.169 0.000 
- ทัศนคติด้านน่าความเช่ือถือไว้วางใจได้ของผู้ให้บริการ
(𝒙𝟐) 

-0.032 0.048 -0.035 -0.663 0.508 

- ทัศนคติด้านการตอบสนองของผู้ให้บริการ(𝒙𝟑) 0.196 0.052 0.199 3.757 0.000 
- ทัศนคติด้านความเช่ือม่ันของผู้ให้บริการ(𝒙𝟒) 0.062 0.046 0.069 1.336 0.182 
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- ทัศนคติด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้าของผู้ให้บริการ
(𝒙𝟓) 

0.313 0.050 0.323 6.283 0.000 

     ผลการทดสอบค่าทางสถิติของค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ (Independent) ไดแ้ก่ ทศันคติดดา้นคุณภาพบริการ ดา้น
ความเป็นรูปธรรมของการบริการ(X1), ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจไดข้องผูใ้ห้บริการ(X2), ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ของผู ้
ให้บริการ(X3)  ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ของผูใ้ห้บริการ(X4), ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ของผูใ้ห้บริการ(X5), การ

ตดัสินใจใชบ้ริการเนอสเซอร่ีเพื่อการพฒันาการเดก็การ (Ŷ) ซ่ึงสามารถเขียนสมการใหอ้ยูใ่นรูปสมการเชิงเส้นตรงท่ีไดจ้ากการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ไดด้งัต่อไปน้ี 

(Ŷ) = 0.199 (X1) - 0.032 (X2) + 0.196 (X3) + 0.062 (X4) + 0.313(X5) 
          (0.000)        (0.508)    (0.000) (0.182)         (0.000) 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของสมมติฐานมีรานละเอียด ดงัตารางท่ี 4 

ตารางที่ 4 สรุปผลวเิคราะห์สมมติฐาน 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
H1: ทัศนคติด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเนอส

เซอร่ีเพือ่การพฒันาการเดก็ 

ยอมรับสมมติฐาน 

H3: ทัศนคติด้านการตอบสนองต่อของผู้ให้บริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเนอส
เซอร่ีเพือ่การพฒันาการเดก็ 

ยอมรับสมมติฐาน 

H5: ทัศนคติด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้าของผู้ให้บริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
เนอสเซอร่ีเพือ่การพฒันาการเดก็ 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 𝐻1 : ทศันคติดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ เป็นตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
ใชบ้ริการเนอสเซอร่ีเพื่อการพฒันาการเดก็ โดยมีค่า  p-value เท่ากบั 0.000 ดงันั้น ทศันคติดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ
มีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเนอสเซอร่ีเพื่อการพฒันาการเดก็ 

สมมติฐานท่ี 𝐻3 : ทศันคติดา้นการตอบสนองต่อของผูใ้ห้บริการ เป็นตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
ใชบ้ริการเนอสเซอร่ีเพื่อการพฒันาการเด็ก โดยมีค่า p-value เท่ากบั 0.196 ดงันั้น ทศันคติดา้นการตอบสนองต่อของผูใ้หบ้ริการ
มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการเนอสเซอร่ีเพื่อการพฒันาการเดก็ 

สมมติฐานท่ี 𝐻5 : ทศันคติดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ของผูใ้ห้บริการ เป็นตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจใชบ้ริการเนอสเซอร่ีเพื่อการพฒันาการเด็ก โดยมีค่า p-value เท่ากบั 0.000 ดงันั้น ทศันคติดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้
ของผูใ้หบ้ริการมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการเนอสเซอร่ีเพื่อการพฒันาการเด็ก 
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5. อภิปรายผล  

   ในการทดสอบสมมุติฐานท่ี H0 : ทศันคติดา้นคุณภาพการบริการ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเนอสเซอร่ี พบวา่ ทศันคติ
ดา้นคุณภาพบริการ มีเพียง 3 ดา้นท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเนอสเซอร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่  ดา้นความเป็น
รูปธรรมของบริการ (tangibility), ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ (responsiveness), ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (empathy) และ
อีก 2 ดา้นท่ีไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ ไดแ้ก่  ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ (responsiveness), ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจ
ลูกคา้ (empathy)  ซ่ึงผลจากการทดสอบสมมุติฐานมี ดงัน้ี 
     จากการทดสอบสมมุติฐาน H1  พบว่า ทศันคติด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ (tangibility) มีความสัมพนัธ์กับการ
ตดัสินใจใช้บริการเนอสเซอร่ีเขตกรุงเทพมหานคร  ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.00  ซ่ึงสนับสนุนสมมติฐาน H1 ท่ีตั้งไว ้
สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ Berry, Parasuraman (1985) และ Zeithaml (1985) ท่ีกล่าวไวว้่า Tangibles ความเป็นรูปธรรม
ของบริการส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้หรืออุปกรณ์ท่ีช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผูรั้บบริการ จะมีอิทธิพลโดยตรงต่อลูกคา้
ในทางสรีรวิทยาจิตวิทยาสงัคมวิทยาความรู้ความเขา้ใจและอารมณ์   
     จากการทดสอบสมมุติฐาน H2  พบว่า ทศันคติดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้(reliability) มีไม่ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
ใชบ้ริการเนอสเซอร่ี ในเขตกรุงเทพมหานคร  ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  ซ่ึงไม่สนบัสนุนสมมติฐาน H2 ท่ีตั้งไว ้ขดัแยง้
กบัแนวความคิดของ Berry, Parasuraman (1985) และ Zeithaml (1985) ท่ีกล่าวไวว้า่ Reliability ความน่าเช่ือถือแสดงใหเ้ห็นถึง
ความสามารถในการให้บริการท่ีถูกตอ้งตรงเวลาและเช่ือถือไดต้อ้งมีความสม ่าเสมอในการสนองตอบลูกคา้ และมีความยิน 
ความเต็มใจท่ีจะให้บริการ ท่ีจะให้บริการลูกคา้ ช่วยเหลือลูกคา้เป็นอยา่งดี หรือการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ดว้ย
ความสามารถท่ีมีอยา่งรวดเร็ว และลูกคา้ไดรั้บความสะดวกสบายจากการใชบ้ริการ  
     จากการทดสอบสมมุติฐาน H3  พบวา่ ทศันคติดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ (responsiveness) มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจ
ใชบ้ริการเนอสเซอร่ี ในเขตกรุงเทพมหานคร  ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  ซ่ึงสนบัสนุนสมมติฐาน H3 ท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้ง
กบัแนวความคิดของ Berry, Parasuraman (1985) และ Zeithaml (1985) ท่ีกล่าวไวว้า่ Responsiveness การตอบสนองลูกคา้ การ
เกณฑน้ี์วดัความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งรวดเร็ว ในจดัการกบัขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเต็มใจท่ี
จะช่วยเหลือลูกคา้รวมถึงตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ กล่าวอีกนยัหน่ึงการตอบสนองคือผลตอบรับต่อส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการ   
     จากการทดสอบสมมุติฐาน H4  พบว่า ทศันคติด้านการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (assurance) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจใชบ้ริการเนอสเซอร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร  ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  ซ่ึงไม่สนบัสนุนสมมติฐาน H4 ท่ีตั้งไว ้
ขัดแย้งกับแนวความคิดของ Berry, Parasuraman (1985) และ Zeithaml (1985) ท่ีกล่าวไว้ว่าAssurance ความมั่นใจ คือ 
องคป์ระกอบท่ีสร้างความน่าเช่ือถือและความไวว้างใจใหก้บัลูกคา้ซ่ึงพิจารณาผา่นบริการระดบัมืออาชีพความรู้ดา้นเทคนิคท่ีดี
เยีย่ม ทศันคติและทกัษะการส่ือสารท่ีดีเพื่อใหลู้กคา้สามารถเช่ือมัน่ในคุณภาพของบริการ  
     จากการทดสอบสมมุติฐาน H5  ทศันคติดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (empathy) มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการ
เนอสเซอร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร  ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05  ซ่ึงสนับสนุนสมมติฐาน H5 ท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวความคิดของ Berry, Parasuraman (1985) และ Zeithaml (1985) ท่ีกล่าวไวว้า่ Empathy ความเห็นอกเห็นใจ คือ การเอาใจใส่ 
การพิจารณาและการเตรียมการท่ีดีท่ีสุดส าหรับลูกคา้เพื่อให้ลูกคา้สามารถรู้สึกไดว้่าเป็นการบริการดว้ยยินดีตอ้นรับทุกท่ีทุก
เวลา ความส าเร็จน้ีและยิง่องคก์รใหค้วามเอาใจใส่ลูกคา้มากเท่าไหร่ลูกคา้กย็ิง่มีความเขา้ใจมากข้ึน  
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     ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 
     ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎี 
     จากการวิจัยเร่ืองทัศนคติด้านคุณภาพบริการ ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานรับเล้ียงเด็กเนอสเซอร่ีเพื่อการ
พฒันาการเด็ก ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการประยกุตใ์ชแ้นวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัคุณภาพการใหบ้ริการ (service quality) 
(Parasuraman, and Berry, 1988) โดยอาศยัการเปรียบเทียบประสบการณ์ของผูรั้บบริการได้รับบริการ กบัความคาดหวงัที
ผูรั้บบริการนั้นมีในช่วงเวลาท่ีมารับบริการ และเป็นส่ิงท่ีช่วยใหส้ามารถวดัคุณภาพการใหบ้ริการได ้(Cronin and Taylor, 1992) 
และประยุกตใ์ช ้โดยเลือกการศึกษาและน าแบบจ าลองของทศันคติ 3 ประการ (Tricomponent Attitude Model) (Schiffman & 
Kanuk , 2007) ท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนและน าไปสู่การตดัสินใจใช้บริการเนอสเซอร่ี ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษา
ประเด็นท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการบริการโดยตรงจึงท าใหพ้บวา่ หากน าทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการเขา้มาใชใ้นการวิจยัอาจ
ท าให้งานวิจยัมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน ผูว้ิจยัเห็นว่าควรเพิ่มเติมในส่วนของการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความแนวคิด
ความพึงพอใจของลูกคา้ (customer satisfaction) เขา้ไปในงานวิจยัเพื่อใหง้านวิจยัมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน  
     ข้อเสนอแนะเชิงบริหารจัดการตลาด 
     จากผลการศึกษา พบวา่ คุณภาพบริการ มี 3 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ (tangibility), ดา้นการตอบสนอง
ต่อลูกคา้ (responsiveness), ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (empathy) ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานรับเล้ียงเด็กเนอส
เซอร่ี ในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัดงัต่อไปน้ี เพื่อน าไปประยกุตใ์ชเ้พื่อให้เกิดประโยชน์
กบัองคก์รมากข้ึน ส่วนใหญ่ผูก้ครองท่ีเป็นผูม้าใชบ้ริการจะตอ้งการเนอสเซอร่ีท่ีมีคุณภาพมุ่งเน้นในเร่ืองของสุขภาพอนามยั 
และการสร้างพฒันาการดา้นทกัษะต่าง ๆ อยา่งครบถว้น ในปัจจุบนั แต่ละแห่งจะมีการด าเนินงานท่ีแตกต่างซ่ึงจะไม่ครบ อยา่ง
ท่ีผูป้กครองตอ้งการทั้งหมด ดงันั้นการวางกลยทุธ์ของผูป้ระกอบการ ควรเนน้ย  ้าการเรียนการสอนในหลกัสูตรการเรียนรู้เพื่อ
พฒันาศกัยภาพและการเรียนรู้ท่ีเหมาะกบัช่วงวยัต่าง ๆ ของเด็กเป็นหลกั รวมถึงเร่ืองระบบรักษาความปลอดภยัและความ
สะอาดของสถานท่ี ควรใหค้วามส าคญัเป็นอยา่งมาก การใหบ้ริการเนอสเซอร่ีเป็นบริการท่ีส่วนใหญ่ผูป้กครองจะท าการศึกษา
หาขอ้มูลผ่าน อินเทอร์เน็ต และจึงตดัสินใจเดินทางเขา้มาท่ีสถานประกอบการเอง กลยทุธ์ท่ีผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญั
คือเร่ืองคุณภาพของสถานท่ีความสะดวกสะอาดปลอดภยั การตอบสนองความตอ้งการดว้ยหลกัสูตรท่ีมีและการเขา้ใจหรือเอา
ใจใส่ลูกคา้ เพื่อท าให้ผูป้กครองเห็นถึงความพร้อมในการดูแลบุตรหลานได ้ในดา้นราคาผูป้ระกอบการควรเน้นคุณภาพของ
กิจกรรมต่าง ๆ และควรก าหนดราคาในการใหบ้ริการของแต่ละช่วงวยัอยา่งชดัเจน โดยก าหนดราคาท่ีเป็นมาตรฐานและบริการ
เสริมท่ีเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองสามารถเลือกใช ้หรือไม่เลือกใชบ้ริการไดต้ามความตอ้งการ 
     ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
     เพื่อใหผ้ลจาการท าการศึกษาคร้ังน้ีสามารถท่ีจะขยายต่อไป และเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้การพฒันาและการวิเคราะห์แนว
ทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากทศันคติดา้นคุณภาพบริการ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานรับเล้ียง
เด็กเนอสเซอร่ี ในเขตกรุงเทพมหานคร และปัญหาดา้นอ่ืน ๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้งกนั ผูว้ิจยัจึงขอ้เสนอแนะประเด็นส าหรับหารท า
วิจยัในคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
ขอ้เสนอแนะเชิงวิชาการ 
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1. ควรเพิ่มจ านวนกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาคร้ังต่อไปในพื้นท่ีอ่ืน ๆ หรือเขตอ่ืน ๆ ในกรุงเทพมหานคร ฯ เพื่อ
เปรียบเทียบผลการศึกษาว่าเหมือนหรือต่างกนัอย่างไร รวมไปถึงการศึกษาความคิดเห็นเพิ่มเติมจากกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่เคยใช้
บริการเนอสเซอร่ี เพื่อทราบทศันคติดา้นคุณภาพบริการก่อนการเลือกใชบ้ริการเนอสเซอร่ี 

2. ควรท าการศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีความเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีผูว้ิจยัท าการศึกษาในคร้ังน้ี เพื่อเพิ่มเติมในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งดา้นปัจจยัท่ีอาจส่งผลต่อการเลือกใชธุ้รกิจเนอสเซอร่ี  อยา่งการศึกษาตวัแปรดา้นความพึงพอใจ ( Satisfaction) ในการ
ใชบ้ริการเนอสเซอร่ี เพื่อให้งานวิจยัมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน รวมทั้งจะช่วยให้ธุรกิจสามารถหาช่องทางในการสร้างความพึง
พอใจและรักษากลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือของธุรกิจมากยิง่ข้ึน  เน่ืองจากผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีจะแนะน ากลบับุคคล
ใกลชิ้ดเพื่อบอกส่ิงท่ีไดรั้บจากเนอสเซอร่ี ๆ ซ่ึงหากผูบ้ริโภคไดรั้บคุณภาพบริการในทางท่ีดีก็จะเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการ
ในธุรกิจน้ี 
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ความพงึพอใจที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ของผู้ใช้บริการธนาคารบนมือถือ กรุงไทย
เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Customer Satisfaction Towards Marketing Mix Factors of KrungthaiNext Mobile Banking in 
Bangkok 

จุฑามาศ กลุฉิม1 และ ช่ืนจิตต์ แจ้งเจนกจิ2 
Juthamard Kulchim and Chuenjit Changchenkit 

บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) จ าแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคลและพฤติกรรมความถ่ีในการใชบ้ริการธนาคารบนมือถือ กรุงไทยเน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา คือ กลุ่ม
ผูใ้ชบ้ริการธนาคารบนมือถือ กรุงไทยเน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา 
แลว้น าขอ้มูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 ผลการศึกษาพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการธนาคารบนมือถือ กรุงไทยเน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 
31-40 ปี  มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ประกอบอาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ และมีรายรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 35,000 
บาท พฤติกรรมความถ่ีในการใชบ้ริการ มากกว่า 10 คร้ังต่อเดือน ประเภทธุรกรรมท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชบ้ริการธนาคารบนมือถือ 
กรุงไทยเน็กซ์มากท่ีสุด คือ  1.โอนเงิน  2.บริการถอนเงินไม่ใชบ้ตัรท่ีตูเ้อทีเอ็ม  3.สแกน QR Code จากสลิป ตรวจสอบรายละเอียดสลิป
ธุรกรรมทางการเงิน  4.ช าระค่าสินคา้และบริการ  5.รายการยอ้นหลงั Statement  6.สมคัรบริการ เช่น ผูกพร้อมเพย ์บตัร Travel Card , 
Krungthai Connext , SMS Alert ,ประกนัออนไลน์ เป็นตน้  7.เช็คยอดเงิน  8.จองซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล 9.เติมเงิน 10.เปิดบญัชีออนไลน์ 
Next Saving   11.สร้าง QR Code รับเงิน หารค่าขา้ว 12.ซ้ือ ขาย สกุลเงินต่างประเทศ Travel Card 13.ซ้ือ ขาย สับเปล่ียน กองทุน  ตราสาร 
พนัธบตัร หลกัทรัพย ์14.ตรวจสอบเครดิตบูโร 15.บริการบตัรเครดิต KTC กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด (7Ps) ในระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นราคา    มีความพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมาดา้นผู ้
ให้บริการ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นสภาพแวดลอ้มการให้บริการ โดยดา้นกระบวนการ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริม
การตลาด มีการรับรู้อยูใ่นระดบัมาก 
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Abstract 
The objectives of this study were Satisfaction with the accumulation of marketing mixes (7Ps) classified by the segment 

and the movement in using the service of the mobile banking services. Krungthai next in Bangkok. The sample group consisted 
of 400 service users of the Krungthai next in Bangkok. The statistics used in data analysis were descriptive statistics consisting 
of percentage, mean and standard deviation. The data were analyzed by Independent Samples t-test, One-way ANOVA, LSD 
at 0.05 level of the statistical significance. 

The results showed that most of sample group were women, age between 31-40 years old with and bachelor’s degree 
level of education. Moreover, most of them were a state enterprise employee with monthly income about 25,001 – 
35,000 baht. Behavior of frequency of use more than 10 times per month The types of transactions that the majority of 
respondents use mobile banking services. Krungthai Connext is most 1. Transfer money 2. Card withdrawal service at 
ATM 3. Scan QR Code from slip, check details of financial transaction slips 4. Pay for goods and services 5. Previous 
statement. 6. Apply for services such as PromptPay, Travel Card, Krungthai Connext, SMS Alert, Online Insurance, 
etc. 7. Check the balance. 8. Reserve to buy government lottery tickets 9. Top up 10. Open an online account Next 
Saving 11. Create QR Code to receive money divided by rice 12. Buy and sell foreign currency Travel Card 13. Buy, 
sell, switch funds, bonds, securities, securities 14. Check credit bureau 15. KTC credit card service The majority of the 
sample group had the highest level of satisfaction with the marketing mix factors (7Ps). And when considering each 
aspect found that the price is the most satisfied Followed by the service provider side Product Service environment In 
the process The distribution channels And marketing promotion There is a high level of perception 
 
Keywords: Mobile Banking , Krungthai NEXT 

 
1.บทน า 

จากสถานการณ์การการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรงของอุตสาหกรรมธนาคารท่ีมีมากในปัจจุบนัซ่ึงผลิตภณัฑท่ี์มีก่รพฒันาอย่าง
เห็นไดช้ดัคือธนาคารบนมือถือ ทั้งดา้นระบบ แอปพลิเคชัน่และฟีเจอร์ ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2561 รวมถึงการก าหนดกลยุทธ์
การตลาดดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจสูงสุด ผลจากการเปล่ียนแปลงทางดา้น
เทคโนโลยีและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป เพื่อท าให้ลูกคา้ไดใ้ชบ้ริการธุรกรรมท่ีเปรียบเสมือนไดท้ าธุรกรรมท่ีสาขา
ของธนาคาร เพื่อตอบสนองความตอ้งการในชีวิตประจ าวนัของคนในยคุปัจจุบนัท่ีเป็นยคุดิจิตลั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลธนาคาร
แห่งประเทศไทย ปี 2563  
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ตารางที่ 1  แสดงขอ้มูลสถิติธุรกรรมการช าระเงินผา่น Internet Banking และ Mobile Banking  2558 – 2561 

ธุรกรรมการช าระเงิน 2561 2560 2559 2558 

ธุรกรรมการช าระเงินผ่าน Mobile Banking 

จ านวนบญัชีลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ 41,184,456 31,779,042 20,883,147 13,918,815 

ปริมาณรายการ (พนัรายการ) 2,718,426 1,229,930 5,854,983 263,923 

มูลค่ารายการ (พนัลา้นบาท) 16,321 8,999 5,361 2,800 

ธุรกรรมการช าระเงินผ่าน Internet Banking 

จ านวนบญัชีลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ 23,098,101 19,899,583 15,095,696 11,901,117 

ปริมาณรายการ (พนัรายการ) 325,691 248,478 240,461 186,237 

มูลค่ารายการ (พนัลา้นบาท) 26,548 23,512 29,960 23,630 

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (2563) 

จากขอ้มูลสถิติธุกรรมการช าระเงินยอ้นหลงั ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 – พ.ศ.2561 อตัราการใชอิ้นเตอร์เน็ตและมือถือสมาร์ทโฟนในประเทศ
ไทยท่ีเพิ่มมากข้ึน การท าธุรกรรมทางการช าระเงินผา่น Mobile Banking เติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทั้ง จ  านวนบญัชีลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ ปริมาณ
รายการ และมูลค่ารายการ เพิ่มมากข้ึน ซ่ึงธุรกรรมทางการเงินบนมือถือจะกลายเป็นธุรกรรมหลกัของธนาคาร เพราะลูกคา้สามารถท าได้
ทุกท่ีทุกเวลา มีความสะดวก และประหยดัเวลา ค่าธรรมเนียมถูกกว่าช่องทางบริการอ่ืน รวมทั้งมีระบบมาตรฐานความปลอดภยัท่ี
น่าเช่ือถือ สร้างความมัน่ใจถึงความปลอดภยัของระบบให้แก่ลูกคา้มากท่ีสุด ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในฐานะท่ีเป็นธนาคาร
พาณิชยเ์พียงแห่งเดียวของรัฐ ไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองดงักล่าวเป็นอยา่งยิง่และเป็นการยกระดบัระบบดิจิตอลของธนาคารคร้ังใหญ่ใน
รอบ 10 ปี ลงทุนพฒันาทางดา้นเทคโนโลย ีและพฒันาระบบธนาคารบนมือถือ หรือ Mobile Banking เพื่อสู่การเป็น Invisible Banking หรือ
ธนาคารในอากาศ ท่ีติดตวัและเคล่ือนท่ีไปกบัลูกคา้ในทุก  ๆท่ี ไดพ้ฒันาการแอปพลิเคชัน่ธนาคารบนมือถือจากเดิมคือ Internet Banking 
โดยใชช่ื้อเรียกใหม่ว่า กรุงไทยเน็กซ์  Krungthai NEXT) รวมทั้งการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
(7Ps) เพื่อใหลู้กคา้มีความพึงพอใจสูงสุด 

ดงันั้นการศึกษาค ความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ของผูใ้ช้บริการธนาคารบนมือถือ กรุงไทยเน็กซ์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร จึงมีประโยชน์ต่อธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เน่ืองจากผลของการศึกษาสามารถท าให้ทราบถึงระดบัความพึงพอใจต่อ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ของผูใ้ชบ้ริการธนาคารบนมือถือ กรุงไทยเน็กซ์ และสามารถน าไปพฒันากลยทุธ์การตลาด ดา้นปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ให้ตรงกับความต้องการเพื่อท าให้ผูใ้ช้บริการธนาคารบนมือถือ กรุงไทยเน็กซ์  ของผูใ้ช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อไป 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดการบริการ (7Ps) 

ฟิลิปส์  คอทเลอร์ (Philip Kotler, 2003:  16) ไดก้ล่าวไวว้า่ ส่วนประสมทางการตลาดเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถ
ควบคุมได ้ซ่ึงธุรกิจใช้ประกอบกนัเพื่อช่วยในการโน้มน้าวความตอ้งการให้เกิดข้ึนในตวัผลิตภณัฑ์ของกิจการซ่ึงสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ไดโ้ดยส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เดิมมีเพียง 4Ps 
ไดแ้ก่ (ผลิตภณัฑ)์ Product  (ราคา) Price  (ช่องทางการจดัจ าหน่ายหรือสถานท่ี)  Place (การส่งเสริมการตลาด) Promotion ซ่ึง
ไดถู้กพฒันามาใหเ้หมาะสมกบัธุรกิจในยคุปัจจุบนัโดยเฉพาะอยา่งยิง่ธุรกิจดา้นการบริการ เรียกวา่ 7Ps ประกอบดว้ย 

1. ด้านผลติภัณฑ์ (Product)  หมายถึง ส่ิงท่ีธุรกิจไดเ้ปิดตวัสู่ตลาดใหเ้ป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลายโดยการเสนอขายและมีความ
น่าสนใจ น่าคน้หา ซ่ึงน าไปสู่พฤติกรรมความรู้สึกพึงพอใจ (Armstrong & Kotler, 2009, p.616) ซ่ึงประกอบดว้ยส่ิงท่ีสามารถ
จบัตอ้งไดแ้ละส่ิงท่ีไม่สามารถจบัตอ้งไม่ได ้เช่น รูปแบบของบรรณจุภณัฑ์ คุณภาพของสินคา้และบริการ สีสันลวดลาย ตรา
สินคา้ ยีห่อ้ความปลอดภยัและความน่าเช่ือขององคก์ร ผลิตภณัฑเ์ป็นไดท้ั้ง สินคา้ การบริการ สถานท่ี บุคคล บุคคล รวมไปถึง
ความคิด แมก้ระทัง่ความรู้สึกเป็นไดท้ั้งส่ิงท่ีจบัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไม่ได ้ส่ิงส าคญัตอ้งก่อใหเ้กิดอรรถประโยชน์ (Utility) และมี
คุณค่า (Value) แก่ลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงสามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ได ้และในการก าหนดกลยทุธ์เพื่อใชส้ าหรับ
การแข่งขนัดา้นผลิตภณัฑปั์จจยัท่ีจะตอ้งมีการค านึงถึง ไดแ้ก่ 

1.1 ความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ (Differentiation) หมายถึง การสร้างความแตกต่างดา้นผลิตภณัฑ์หรือบริการให้มีความ
แตกต่าง แปลกใหม่ ไม่เหมือนคู่แข่งเพื่อประโยชน์ในการสร้างความโดดแด่นเป็นเอกลกัษณ์ 

1.2 การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์(Positioning) หมายถึง การวางต าแหน่งของผลิตภณัฑ ์ในการเขา้สู่ตลาดเพื่อสร้างความ
แตกต่างในต าแหน่งนั้นๆ เพื่อน าไปสู่ตลาดอ่ืนๆ โดยตอ้งมีคุณสมบติัท่ีมีคุณค่าและสามารถอยูใ่นใจของกลุ่มเป้าหมาย 

1.3 องค์ประกอบของผลิตภณัฑ์ (Component) หมายถึง คุณสมบติัหรืออรรถประโยชน์ใดของผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ี
สามารถตอบสนองต่อลูกคา้ 

1.4 การก าหนดกลยทุธ์ดา้นสายผลิตภณัฑ ์(Product Line)และกลยทุธ์ส่วนประประสมผลิตภณัฑ ์(Product Mix) 
1.5 การพฒันาผลิตภณัฑ ์(Product Development) ในยคุปัจจุบนัสภาพแวดลอ้มมีการพฒันาอยา่งรวดเร็วเร็ว รวมทั้งพฤติกรรมของ

คนท่ีเปล่ียนไปจากเดิมดว้ยเทคโนโลยท่ีีมีความกา้วหนา้ ทนัสมยั เพื่อใหผ้ลิตภณัฑย์งัคงอยูไ่ด ้การปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑเ์ป็น
ส่ิงท่ีส าคญัและค านึงการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้

2. ด้านราคา (Price) หมายถึง การตั้งราคาในรูปแบบของตวัเงิน ใชใ้นการเปรียบเทียบคุณค่า (Value ) กบัราคา (Price) ท่ีไดรั้บจากสินคา้
จากจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายไป การตั้งราคาท่ีเหมาะสมควรค าถึงคุณค่าของผลิตภณัฑ์ท่ีลูกคา้รับรู้ (Perceived Value) รวมไปถึงตน้ทุนสินคา้ 
ค่าใชจ่้าย และสภาพการแข่งขนั เป็นตน้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีลูกคา้จ่ายไปเพื่อให้ไดรั้บการบริการหรือการไดม้าของผลิตภณัฑ์ ดงันั้นผูบ้ริโภค
มกัจะเปรียบเทียบราคาของผลิตภณัฑ์กบัคุณค่าท่ีไดรั้บจากผลิตภณัฑ์นั้น เม่ือคุณค่าสูงกว่าราคาจะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นการก าหนดราคา
สินคา้นกัการตลาดตอ้งค านึงถึงดงัต่อไปน้ี 

3.ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place/ Distribution channel) หมายถึง ช่องทางการจดัจ าหน่าย โครงสร้างของกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งใน
การเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการจากผูผ้ลิตส่งมอบผ่านช่องทางต่างๆ ไปยงัผูบ้ริโภค เป็นส่ิงท่ีท าให้ผูบ้ริโภคทราบแหล่งท่ีมาของ
สินคา้และบริการนั้นได ้โดยมีความส าคญั 2 ส่วน ดงัน้ี 
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3.1 ความพร้อมให้บริการ เป็นส่ิงท่ีท าให้ลูกคา้หรือผุใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ถึงการบริการหรือสามารถเขา้ถึงการเลือกซ้ือ
สินคา้ได ้โดยตอ้งมีความพร้อมท่ีจะใหบ้ริการอยูเ่สมอ 

3.2 การเขา้ถึงได ้ตอ้งเป็นส่ิงท่ีสะดวกและง่ายต่อการเขา้ถึงในการใชบ้ริการ รวมทั้งมีความพร้อมท่ีจะให้บริการ โดยท่ีงาน
บริการจะเกิดข้ึนเม่ือการผลิตและการบริโภคเกิดข้ึนในเวลาเดียวกนัหรือเกิดข้ึนพร้อมกนั  

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เคร่ืองมือท่ีผูผ้ลิตหรือผูใ้หบ้ริการใชใ้นการส่ือสารเพื่อกระตุน้ จูงใจ (Persuade) เตือน
ความจ า (Remind) ในตวัผลิตภณัฑ ์เพื่อส่ือสารไปยงัผูซ้ื้อสินคา้หรือผูใ้ชบ้ริการโดยคาดว่า การส่งเสริมการขายจะมีอิทธิพลต่อความรู้สีก 
ความเช่ือ และท าให้เกิดพฤติกรรมในการเลือกซ้ือ โดยใช้เคร่ืองมือส่งเสริมการตลาด ได้แก่ การโฆษณา (Advertising) การขายโดยใช้
พนกังานขาย (Personal selling) การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) การประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relations ) การตลาดทางตรง 
(Direct Marketing)  

5.ด้านผู้ให้บริการ (People) หมายถึง บุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในทุกกระบวนการน าเสนอสินคา้และบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการ
รับรู้ของผูใ้ชบ้ริการ (Kotler, 1996, อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546) อาทิ พนกัท่ีให้บริการลูกคา้และระบบรองรับ
การให้บริการในรูปแบบอ่ืนๆ ของตลาดการบริการ รวมทั้ง ทศันคติ พฤติกรรมของพนักงานในการให้บริการซ่ึงถือเป็นส่ิง
ส าคญัในการส่งผลต่อการรับรู้ของผูใ้ช้บริการ การเกิดความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการรวมถึงบุคคลท่ีอยู่ในสถานท่ีนั้นท่ี
ผูใ้ชบ้ริการรับรู้  

6.ด้านสภาพแวดล้อมการให้บริการ (Physical Evidence) หมายถึง สภาพแวดลอ้มทั้งหมดโดยรวมเป็นลกัษณะทางกายภาพ เป็นทั้งส่ิงท่ี
เป็นรูปธรรมท่ีสามารถมองเห็นและจบัตอ้งไดจ้ากการเลือกซ้ือสินคา้หรือการใชบ้ริการ ในการน าเสนอผลิตภณัฑ์และการบริการ เป็นส่ิง
แรกท่ีผูใ้ช้บริการเกิดความรู้สึกรับรู้ได้ถึงความแตกต่างในสินคา้และบริการจากของคู่แข่งรายอ่ืน ส่งผลต่อความรู้สึกของลูกคา้หรือ
ผูใ้ชบ้ริการใหเ้กิดความประทบัใจแรกได ้ไม่วา่จะเป็นการออกแบบเมนูการใชง้าน รูปแบบสีสนั ตวัหนงัสือ ไอคอน สญัลกัษณ์  ภาพลกัษณ์
ขององคก์าร  เป็นตน้ 

7. ด้านกระบวนการ (Process) หมายถึง วิธีการหรือขั้นตอนในการด าเนินการของกิจการ  เพื่อส่งมอบสินคา้และบริการไปยงัลูกคา้หรือ
ผูใ้ชบ้ริการ ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองมือ การใชต้วับุคคล รวมทั้งส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง  ๆเพื่อสร้างความประทบัใจและความรู้สึกท่ีดีในการส่ง
มอบให้ลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการไดเ้กิดความประทบัใจตั้งแต่เร่ิมตน้จนเสร็จส้ินการใชบ้ริการ ซ่ึงขั้นตอนในการใชบ้ริการตอ้งง่าย ไม่ท าให้
สับสน สะดวก รวดเร็ว ความเสถียร ความคงท่ีสม ่าเสมอ รูปแบบทนัสมยั เทคโนโลยีทนัสมยั และตอ้งมีมาตรฐานความปลอดภยัเช่ือถือได ้
ตรวจสอบได ้ซ่ึงถา้ทุกกระบวนการต่าง  ๆมีความสัมพนัธ์และเช่ือมโยงกนั จะท าใหรู้ปแบบการให้บริการมีประสิทธิภาพ และสร้างความพึง
พอใจใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการได ้ 

2.2 แนวคดิและทฤษฎแีนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกบัความพงึพอใจ 
จุดมุ่งหมายของการให้บริการคือความพอใจของลูกคา้หรือผูใ้ช้บริการ ถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการ

ด าเนินการทางธุรกิจ ซ่ึงธุรกิจไดอ้อกแบบสร้างสรรคสิ์นคา้และบริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ
ให้เกิดความพึงพอใจ จึงจ าเป็นตอ้งให้ความส าคญัต่อความพึงพอใจของลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการหลงัจากไดรั้บสินคา้หรือการใช้
บริการ โดยผูว้ิจยัไดร้วบรวมแนวคิดและทฤษฎีท่ีมีผูใ้ห้ความหมายของ ความพึงพอใจ (Satisfaction) เพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน
การศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
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พจนานกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน (2542) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจไวว้า่ พึงพอใจหมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ
หมายถึง พอใจ ชอบใจ 

ทวีพงษ ์ หินค า (2541: 8) ไดก้ล่าวโดยสรุป เก่ียวกบัความหมายของความพึงพอใจวา่ เป็นความชอบของแต่ละบุคคลท่ีมีต่อ
ส่ิงใดส่ิงหน่ึง ท่ีสามารถลดความตึงเครียดและตอบสนองความตอ้งการของบุคคลได ้ส่งผลท าใหเ้กิดความพึงพอใจในส่ิงนั้น 

2.3 แนวคดิและทฤษฎแีนวคดิและทฤษฎเีกีย่วข้องกบัพฤติกรรม 
ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจหรือการเกิดส่ิงท่ีเป็นตวักระตุน้ให้เกิดการตดัสินใจในการเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑซ่ึ์งไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะต่าง ๆ ของผูซ้ื้อ (คอทเลอร์ และอาร์มสตรอง, 2004 )  
อดุล จาตุรงคกุล (2539) ไดก้ล่าวไวว้่า พฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถึง ปฏิกิริยาท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดรั้บและใช้

สินคา้และบริการทางเศรษฐกิจของบุคคล รวมทั้งกระบวนการต่างๆ ของการตดัสินใจ ซ่ึงจะเกิดข้ึนก่อนและเป็นตวัก าหนด
ปฏิกิริยาต่าง ๆ  

กล่าวโดยสรุป พฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ ลกัษณะการจดัซ้ือ จัดหาของผูบ้ริโภค โดยใช้มาตรฐานของตนเองหรือผูท่ี้มีอิทธิพลทาง
ความรู้สึก ความคิด จากประสบการณ์ ความรู้ ความเช่ือ การคลอ้ยตาม การเห็นดี เห็นชอบ โดยการแสดงออกทางดา้นกายภาพ ปฏิกิริยา และ
การใชค้วามรู้สึก ในการท าการคน้หา เลือกซ้ือ การใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการ  

3. วธีิการศึกษา 

การศึกษาวิจยัน้ีเป็น ผูว้ิจยัไดก้ารศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากแนวคิดทฤษฎี รวมทั้งงานวิจยัต่าง  ๆโดยใชเ้คร่ืองมือ คือ การเกบ็แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เร่ืองความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ของผูใ้ช้บริการธนาคารบนมือถือ กรุงไทยเน็กซ์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาในรูปแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงใชว้ิธีค  านวณหากลุ่ม
ตวัอย่าง โดยใชสู้ตรของ Taro Yamane และก าหนดค่าความเช่ือมัน่ 95% ค่าความคาดเคล่ือนในการประมาณไม่เกิน 5% จะ จ านวนกลุ่มตวั
ตวัอยา่ง 400 คน แลว้น ามาวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าสัม

ประสิทธ์สหสมัพนัธ์ โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน ขั้นตอนแรก สุ่มตวัอยา่งโดยการจบัเลือกตวัแทนเขต 6 เขต ขั้นตอนที่ 2 การสุ่ม
ตวัอย่างแบบง่ายสุ่มตวัอย่างตวัแทนจากรายช่ือห้างในเขตนั้น  ๆไดร้ายช่ือห้างสรรพสินคา้ในเขตนั้น เขตพญาไท บ๊ิกซีสะพานควายและ 
วิคตอร่ีเซ็นเตอร์ เขตจตุจกัร เซ็นทรัลลาดพร้าวและยเูน่ียนมอลล ์เขตปทุมวนั เซ็นทรัลเวิลดแ์ละสยามเซ็นเตอร์ เขตสะพานสูง เดอะพาซิโอ 
ทาวน์ฯ และเทสโกโ้ลตสั กรุงเทพกรีฑา เขตบางพลดั เทสโกโ้ลตสั พาตา้ป่ินเกลา้ เขตภาษีเจริญ ซีคอนบางแคและโรบินสันสาขาโกดงั 

ขั้นตอนที่ 3 การสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก โดยการแจกแบบสอบถามท่ีหา้งสรรพสินคา้ ตามท่ีไดท้ าการสุ่มตวัอยา่งในแต่ละเขตพื้นท่ี 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนาใชเ้พื่ออธิบายขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลและขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้
บริการธนาคารบนมือถือ กรุงไทยเน็กซ์ ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ผลโดยใชค่้าสถิติ ร้อยละ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
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2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมานใชใ้นการทดสอบสมมติฐานงานวิจยั มีเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ผลทางสถิติ เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มการทดสอบดว้ยค่า t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way 
ANOVA) 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคล 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 74.25 มีอายรุะหว่าง 31- 40 ปี จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อย
ละ 45.75 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.75 มีอาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 
191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.75 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท จ านวน 145 คิดเป็นร้อยละ 36.25  
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมความถ่ีการใช้บริการธนาคารบนมือถือ กรุงไทยเน็กซ์ 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใชบ้ริการธนาคารบนมือถือ กรุงไทยเน็กซ์ ต่อเดือน มากกวา่ 10 คร้ัง จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 
53.00 ประเภทธุรกรรมท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชบ้ริการธนาคารบนมือถือ กรุงไทยเน็กซ์คือโอนเงิน คิดเป็นร้อยละ 16.41 บริการถอนเงินไม่
ใชบ้ตัรท่ีตูเ้อทีเอม็ คิดเป็นร้อยละ 13.81 สแกน QR Code จากสลิป ตรวจสอบรายละเอียดสลิปธุรกรรมทางการเงิน คิดเป็นร้อยละ 11.41 ช าระค่า
สินคา้และบริการ คิดเป็นร้อยละ 9.95 รายการยอ้นหลงั Statement คิดเป็นร้อยละ 9.13 สมคัรบริการ เช่น ผูกพร้อมเพย ์บตัร Travel Card , 
Krungthai Connext , SMS Alert ,ประกนัออนไลน์ เป็นตน้ คิดเป็นร้อยละ 5.77 เช็คยอดเงิน คิดเป็นร้อยละ 5.51 จองซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล คิด
เป็นร้อยละ 5.21 เติมเงิน คิดเป็นร้อยละ 4.37 เปิดบญัชีออนไลน์ Next Saving คิดเป็นร้อยละ 4.09  สร้าง QR Code รับเงิน หารค่าขา้ว คิดเป็น    
ร้อยละ 3.89 ซ้ือ ขาย สกุลเงินต่างประเทศ Travel Card คิดเป็นร้อยละ 3.66 ซ้ือ ขาย สับเปล่ียน กองทุน ตราสาร พนัธบตัร หลกัทรัพย ์คิดเป็น
ร้อยละ 3.36 ตรวจสอบเครดิตบูโร คิดเป็นร้อยละ 1.94 และบริการบตัรเครดิต KTC คิดเป็นร้อยละ 1.51  

ส่วนที่ 3 ความพงึพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาด (7Ps) ของผู้ใช้บริการธนาคารบนมือถือ กรุงไทยเน็กซ์ 

ตาราง 2 ความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาด (7Ps) ของผูใ้ชบ้ริการธนาคารบนมือถือ กรุงไทยเน็กซ์ 

ความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ธนาคาร
บนมือถือ กรุงไทยเน็กซ์ 

x̄  S.D. แปลผล 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.29 0.50 มากท่ีสุด 

ดา้นราคา 4.41 0.63 มากท่ีสุด 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.05 0.62 มาก 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.99 0.65 มาก 

ดา้นผูใ้หบ้ริการ 4.32 0.56 มากท่ีสุด 
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ดา้นสภาพแวดลอ้มการใหบ้ริการ 4.22 0.52 มากท่ีสุด 

ตาราง 2 (ต่อ)    

ความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ธนาคาร
บนมือถือ กรุงไทยเน็กซ์ 

x̄  S.D. แปลผล 

ดา้นกระบวนการ 4.18 0.58 มาก 

ภาพรวม 4.21 0.46 มากท่ีสุด 

ตาราง 2 กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ในระดบัมากท่ีสุด พิจารณารายดา้นพบวา่ 
ดา้นราคา มีความพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมาดา้นผูใ้หบ้ริการ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นสภาพแวดลอ้มการใหบ้ริการ และอยูใ่นระดบัความพึง
พอใจมากท่ีสุด ส่วนดา้นกระบวนการ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีระดบัความพึงพอใจมากเช่นกนั  

ส่วนที่ 4 การทดสอบสมมุติฐาน  

สมมติฐานที่ 1 : ผู้ ใช้บริการที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 
ธนาคารบนมือถือ กรุงไทยเน็กซ์แตกต่างกนั 
สมมติฐานที่ 1.1 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ธนาคารบนมือถือ 
กรุงไทยเน็กซ์แตกต่างกนั ผลการวิจยั พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
(7Ps) ธนาคารบนมือถือ กรุงไทยเน็กซ์แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ดว้ยค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

สมมติฐานที่ 1.2 ผู้ใช้บริการที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ธนาคารบนมือถือ 

กรุงไทยเน็กซ์แตกต่างกัน ผลการวิจัย พบว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด(7Ps) ธนาคารบนมือถือ กรุงไทยเน็กซ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ดว้ยค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงเป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานที่ 1.3 ผู้ใช้บริการที่มีระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนั มีความพงึพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ธนาคาร

บนมือถือ กรุงไทยเน็กซ์แตกต่างกัน ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)  ธนาคารบนมือถือ กรุงไทยเน็กซ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ดว้ยค่า Sig. เท่ากบั 
0.006 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานที่ 1.4 ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพที่แตกต่างกนั มีความพงึพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ธนาคารบนมือถือ 

กรุงไทยเน็กซ์แตกต่างกัน ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด (7Ps) ธนาคารบนมือถือ กรุงไทยเน็กซ์แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดว้ยค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
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สมมติฐานที่ 1.5 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ธนาคาร
บนมือถือ กรุงไทยเน็กซ์แตกต่างกนั ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ธนาคารบนมือถือ กรุงไทยเน็กซ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ดว้ยค่า Sig. เท่ากบั 
0.000 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
สมมติฐานที่ 2 : พฤติกรรมความถี่ในการใช้บริการต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

(7Ps) ธนาคารบนมือถือ กรุงไทยเน็กซ์แตกต่างกัน ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมความถ่ีในการใชบ้ริการต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มี
ความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นผูใ้หบ้ริการ และดา้น
สภาพแวดลอ้มการใหบ้ริการ ธนาคารบนมือถือ กรุงไทยเน็กซ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว  ้ส่วนด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านกระบวนการ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้

5. สรุปผลการศึกษา 
ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่ ลกัษณะทางปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนท่ี

แตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ธนาคารบนมือถือ กรุงไทยเน็กซ์แตกต่างกนั แสดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้ชบ้ริการ ท่ี
มีความแตกต่างกนัทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคลยอ่มส่งผลต่อความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ธนาคารบนมือถือ 
กรุงไทยเน็กซ์แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของแกว้ขวญั ผดึงพิพฒัน์บวร (2559) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ใชบ้ริการธนาคารบนโทรศพัท์มือถือของธนาคารกรุงไทย (KTB Netbank) พบว่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ในส่วนของอาชีพท่ีมี
ความแตกต่างกนัมีผลให้ระดบัความพึงพอใจในการใช้บริการท่ีมีความแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบัการศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการใชง้านธุรกรรมการเงินผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร ของพชัริดา  ไถท้อง (2559) ท่ีพบวา่ปัจจยั
ประชากรศาสตร์มีความสมัพนัธ์กบัการใชธุ้รกรรมการเงินผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมความถ่ีในการใชบ้ริการต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด (7Ps)ธนาคารบนมือถือ กรุงไทยเน็กซ์แตกต่างกนัแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมความถ่ีในการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการท่ีมี
ความแตกต่างกนัทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคลย่อมส่งผลต่อความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)ธนาคารบนมือถือ 
กรุงไทยเน็กซ์แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุรียพ์ร  เหมืองหล่ิง (2558) เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความเช่ือมัน่ใจ การใชบ้ริการ
ทางการเงินผา่น Mobile Banking Application ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สรุปไดว้า่เหตุผลท่ีใชบ้ริการทาง
การเงินผ่าน Mobile Banking Application คือมีความสะดวกสบายสามารถท าธุรกรรมได้ทุกท่ี ทุกเวลา โดยมากกว่าคร่ึงของกลุ่ม
ตวัอย่างใชบ้ริการธุรกรรมโอนเงินระหว่างบญัชี และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของธนิฏฐา  พุ่มอ่ิม (2557) ท าการศึกษา ปัจจยัในการ
เลือกใช้เคร่ืองมือการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ท่ีพบว่าการใช้บริการอินเทอร์เน็ต ความรู้ทางการเงิน มี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการเลือกใช ้internet banking หรือ mobile banking 
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ข้อเสนอแนะ 

1.ดา้นส่งเสริมการตลาด ธนาคารตอ้งมีการเพิ่มช่องทางการโฆษณาผา่นส่ือต่าง ๆ ใหมี้ความหลากหลายเจาะกลุ่มผูใ้ชบ้ริการ
ให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม และท าโปรโมชั่นดึงดูดผูใ้ช้บริการให้เขา้มาท าธุรกรรมบนมือถือ เช่น การสะสมคะแนนในการท า
ธุรกรรมแต่ละคร้ังเพื่อแลกรับของรางวลั 

2. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ธนาคารตอ้งมีช่องทางการสมคัรใชบ้ริการท่ีหลากหลายและไม่ยุง่ยาก พร้อมกบัมีช่องทาง
เพื่อให้ค าแนะน าการใช้บริการหรือเม่ือเกิดปัญหา เช่น มีไอคอนส าหรับแจ้งปัญหาหรือตอบค าถามในการใช้บริการเม่ือ
ผูใ้ชบ้ริการเกิดความไม่สะดวก 

3. ด้านกระบวนการ ธนาคารควรจดัท าขั้นตอนการสมคัรใช้ธนาคารบนมือถือให้เขา้ใจง่าย และรวดเร็ว และตอ้งมีการ
ประชาสมัพนัธ์วิธีการสมคัรใหช้ดัเจนวา่มีก่ีช่องทางอะไรบา้ง 

4. ดา้นสภาพแวดลอ้มการใหบ้ริการ ธนาคารควรใชธี้มของหนา้จอใหดู้สบายตา และไอคอนต่าง ๆ ตอ้งไม่ซบัซอ้นเขา้ใจง่าย 
เมนูดูมีความทนัสมยัเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษา และคนวยัท างาน 

5. ดา้นผลิตภณัฑ์ ธนาคารตอ้งปรับปรุงระบบการท าธุรกรรมบนมือถืออยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ระบบมีความเสถียรภาพและ
สามารถใชง้านไดต้ลอด และตอ้งมีระบบความปลอดภยั ถูกตอ้งแม่นย  าและเช่ือถือได ้เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความเช่ือมัน่ในการ
ใชบ้ริการมากท่ีสุด 

6. ดา้นผูใ้ห้บริการ ธนาคารตอ้งมีการจดัฝึกอบรมให้กบัพนกังานเป็นประจ าเพื่อให้พนกังานมีการพฒันาความรู้ในการใช ้
Application ท าธุรกรรมบนมือถือเพื่อใหส้ามารถแนะน าการใชง้านใหก้บัผูใ้ชบ้ริการได ้

7. ดา้นราคา ธนาคารควรท าโปรโมชัน่ในการใหส่้วนลดค่าธรรมเนียมเพื่อดึงดูดใหผู้ใ้ชบ้ริการรู้สึกวา่การท าธุรกรรมธนาคารผา่น
มือถือสะดวก รวดเร็ว และประหยดั อีกทั้งยงัช่วยลดค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการของงานสาขา 
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ปัจจัยที่มีผลต่อความพงึพอใจของแรงงานชาวจีนที่เข้ามาท างานในประเทศไทย 
Factors affecting the satisfaction of Chinese laborers working in Thailand 

เจี่ย ซู และ ฐานิตา ฆ้องฤกษ์ 
Jie Su and Thanita Khongrerk 

บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของแรงงานชาวจีนท่ีเขา้มาท างานใน
ประเทศไทย พบวา่มี 2 ปัจจยัท่ีส าคญั ไดแ้ก่แรงจูงใจในการท างาน วฒันธรรม กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือแรงงานชาวจีนท่ี
เขา้มาท างานในประเทศไทย จ านวน 375 คน โดยท าการศึกษาเชิงปริมาณ ใชแ้บบสอบถามเป็นคร้ังมือในการเก็บขอ้มูล สถิติท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบด้วยค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson’s correlation) ผลการศึกษาพบวา่แรงจูงใจในการท างานของแรงงานชาวจีนท่ีเขา้มาท างานในประเทศไทยอยูใ่นระดบั
มาก ความคิดเห็นดา้นวฒันธรรมอยูใ่นระดบัมาก ความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัจูงใจและวฒันธรรมส่งผล
เชิงบวกต่อความพึงพอใจของแรงงานชาวจีนท่ีเขา้มาท างานในประเทศไทย 

ค าส าคญั:ความพึงพอใจในการท างาน,แรงจูงใจในการท างาน,วฒันธรรม,แรงงานชาวจีน 

 

Abstract 

The research, which aimed to study the job satisfaction of Chinese laborers in Thailand, It was found that factors affecting job 
satisfaction included work motivation and cultural factors. The research sample was 375 Chinese laborers in Bangkok, 
Thailand. This study used quantitative research methods. The study collected information through questionnaires. Statistics 
used in data analysis included percentage, mean, standard deviation and Pearson’s correlation. The results show that the 
satisfaction level of job incentives is at the satisfaction level, the satisfaction level of cultural factors is at the satisfaction level, 
and the overall job satisfaction level is at the satisfaction level. Moreover, the influence of work motivation and cultural factors 
on job satisfaction is positive and positively correlated. 

Keywords: job satisfaction, work motivation, culture, Chinese laborers 
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1. บทน า 
     ในโลกปัจจุบนั ความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศยิง่มีความใกลชิ้ดกนัมากยิง่ข้ึน ประเทศไทยก็เป็นประเทศหน่ึง
ท่ีมีความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจกบัประเทศอ่ืนๆโดยเฉพาะประเทศจีน ซ่ึงไดก้ลายเป็นประเทศหน่ึงท่ีมีบทบาทหลกัในฐานะท่ี
เป็นส่วนส าคญัของการพฒันาเศรษฐกิจของไทย  

     จากผลการวิจยัปี 2019 ของกระทรวงพาณิชยจี์นพบว่าประเทศจีนลงทุนในประเทศท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบันโยบาย One Belt 
One Road จ านวนเงิน 6.8 พนัลา้นดอลลาร์ ซ่ึงส่วนใหญ่ลงทุนในสิงคโปร์ ไทยและเวียดนาม เป็นตน้  ฉะนั้นในปัจจุบนัพบวา่
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีจีนเขา้มาลงทุนมากในทวีปเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มีผูป้ระกอบการชาวจีนเป็นจ านวนมากเลือกท่ีจะ
เขา้มาจดัตั้งบริษทัในประเทศไทย ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าใหแ้รงงานจีนหลัง่ไหลเขา้มาในตลาดไทยมากข้ึนตามไปดว้ย คนไทยตอ้ง
ท างานร่วมกบัแรงงานชาวจีนและความร่วมมือขา้มวฒันธรรมและขา้มพรมแดนดงักล่าวอาจก่อให้เกิดแรงเสียดทานในความ
ต่างกนั วิธีการท าใหพ้นกังานทั้งจีนและไทยอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข มีการตระหนกัถึงการท างานเป็นทีม และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างาน จึงเป็นประเด็นท่ีส าคญัมาก เป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของจีนและไทย นอกจากน้ี 
หาวิธีการปรับปรุงความพึงพอใจในการท างานของพนกังานรวมถึงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของพนกังานใหมี้ความกลมกลืน
สอดคล้องระหว่างเป้าหมายของตัวพนักงานเองกับเป้าหมายขององค์กร และเพื่อให้บรรลุการเพิ่มประสิทธิภาพของ
ผลประโยชน์ขององคก์รภายใตพ้ื้นหลงัของวฒันธรรมจีน-ไทยไดก้ลายเป็นปัญหาเร่งด่วนท่ีตอ้งเร่งด าเนินการในปัจจุบนั 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

    2.1. ทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจในการท างาน 

 

     ทฤษฎีความตอ้งการตามล าดบัขั้นของ Maslow(นิสรา รอดนุช,2559) ความตอ้งการของมนุษยจ์ะถูกเรียงตามล าดบัจากส่ิง
ท่ีกดดนัมากท่ีสุดไปถึงนอ้ยท่ีสุดตามล าดบัของความตอ้งการ 5 ระดบั ตาม Maslow คือ 

1.ความตอ้งการทางร่างกาย(Physiological needs) น่ีเป็นความตอ้งการพื้นฐานขั้นแรกส าหรับมนุษยใ์นการด ารงชีวิตของ
ตนเอง อย่างเช่นรวมถึงความตอ้งการ อากาศ อาหาร น ้ า เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีพกัอาศยั ยารักษาโรค เป็นตน้ มนุษยต์อ้งใฝ่หาส่ิง
เหล่าน้ีมาตอบสนองก่อนส่ิงอ่ืนๆ  

2.ความตอ้งการความปลอดภยั(Safety needs)คือความตอ้งการของมนุษยท่ี์ตอ้งปกป้องความปลอดภยัของตวัเอง Maslow เช่ือ
ว่าเม่ือความตอ้งการทางดา้นร่างกายไดรั้บการตอบสนองตามสมควรแลว้ ก็จะเพิ่มความตอ้งการในระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไป 
ดงันั้นองคก์รตอ้งท าใหพ้นกังานรู้สึกถึงความมัน่คงและความปลอดภยัในการท างานของเขา 
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3.ความตอ้งการทางดา้นสงัคม(Social or Belongings Needs) มนุษยมี์ความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มและดูแลซ่ึงกนัและ
กนั เม่ือมนุษยไ์ดรั้บการตอบสนองในความตอ้งการทางร่างกายและความตอ้งการความปลอดภยัทั้งสองขั้นแลว้ ก็จะมีความ
ตอ้งการท่ีสูงข้ึนซ่ึงความตอ้งการท่ีไดรั้บความรักจากผูอ่ื้น ความตอ้งการไดรั้บการยอมรับจากผูอ่ื้น ความตอ้งการเป็นส่วน
หน่ึงของกลุ่มคณะและความตอ้งการไดรั้บความช่ืนชมจากผูอ่ื้นเป็นตน้   

4.ความตอ้งการการยกย่อง (Esteem Needs) น่ีคือความตอ้งการของการได้รับความเคารพและนับถือจากสังคม  บุคคลท่ี
ตอ้งการมีสถานะศกัด์ิศรีความเคารพ 

5.ความตอ้งการด้านความส าเร็จในชีวิต(Self-Actualization needs)น่ีคือระดบัสูงสุดของความตอ้งการ มนัหมายถึงความ
ตอ้งการท่ีจะพฒันาชีวิตของตนเองให้สมบูรณ์ กล่าวคือบุคคนตอ้งการท างานท่ีมีความสามารถและความส าเร็จ ซ่ึงจะท าให้
พวกเขารู้สึกวา่มีความสุขท่ียิง่สูง  

 

    2.2ทฤษฎเีกีย่วกบัแรงจูงใจในการท างาน 

 

     ทฤษฎีสองปัจจยัของHerzberg(กมลพร กลัยาณมิตร,2559) ซ่ึงมีลกัษณะท่ีมุ่งเนน้บรรยากาศส่ิงแวดลอ้มและบรรยากาศใน
การท างาน เพื่อส่งเสริมใหพ้นกังานมีก าลงัใจในการท างานและมีความพึงพอใจในการท างานโดยใชปั้จจยัเป็นเคร่ืองกระตุน้
จูงใจ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ี ประกอบดว้ย 

     (1) ปัจจยัจูงใจท่ีเป็นตวักระตุน้ในการท างาน (Motivation Factors ) 

     1.1) ความส าเร็จในการท างาน(Achievement) คือ การท่ีสามารถท างานไดส้ าเร็จทนัตามเป้าหมายโดยไดใ้ชค้วามรู้ทาง
วิชาการในการปฏิบติังาน มีการรู้จกัป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในการท างานและมีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ  

     1.2) การไดรั้บการยอมรับ (Recognition) คือ การไดรั้บความยอมรับนบัถือจากบุคคลรอบขา้ง หรือไดรั้บการยกยอ่งชมเชย
ในความสามารถของตนเองท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการยอมรับในความสามารถ  

      1.3) ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน (Advancement) หรือโอกาสในการเจริญเติบโต(Possibility of Growth) คือ มีโอกาส
ไดรั้บการฝึกอบรมจากองคก์ร มีโอกาสไดก้า้วข้ึนสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน และมีโอกาสไดศึ้กษาหาความรู้เพิ่มเติม เป็นตน้ 

     1.4) ลกัษณะงานท่ีท า (Work Itself) คือ มีความน่าสนใจของประเภทงานท่ีท า งานตอ้งมีความคิดสร้างสรรค ์มีความทา้
ทาย มีความส าคญั และคุณค่า  
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     1.5) ความรับผิดชอบ (Responsibility) คือ การไดมี้โอกาสไดรั้บมอบหมายงานหรือมีส่วนร่วมในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ไม่ควบคุมมากเกินไปจนขาดอิสระในการท างาน ประกอบดว้ยปริมาณงานท่ีเหมาะสม งานท่ีไดรั้บมอบหมายมีความส าคญั 
การไดรั้บไวว้างใจและความเช่ือถือในงานท่ีรับผดิชอบ เป็นตน้ 

(2) ปัจจยัจูงใจท่ีรักษาสุขลกัษณะจิต (Maintenance Factors) 

     2.1)นโยบายและการบริหารขององค์การ (Company Policy and Administration)คือ การจดัการและการบริหารงานของ
องคก์าร การติดต่อส่ือสารภายในองคก์าร  

     2.3)ความสัมพนัธ์กบัหัวหน้างาน (Interpersonal Relations with Supervision) คือ มีการติดต่อส่ือสาร ท่ีดีกบัหัวหน้างาน  
มีความร่วมมือ สามารถท างานร่วมกนัมีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัอยา่งดีต่อกนั  

     2.4)วิธีการปกครองบงัคบับญัชา (Supervision technical) คือความสามารถของผูบ้งัคบบญัชาในการด าเนินงานหรือความ
ยติุธรรมในการบริหาร ผูบ้งัคบบญัชาตอ้งบริหารงานอยา่งมีคุณภาพ 

     2.5)โอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต (Possibility of growth) เป็นสถานการณ์ท่ีบุคคลสามารถไดรั้บการอบรม
จากองคก์ร มีโอกาสท่ีไดเ้พิ่มความสามารถของตนเองในทกัษะอาชีพ เป็นตน้ 

     2.6)ต าแหน่งงาน (Status) คืออาชีพนั้นๆตอ้งเป็นท่ียอมรับนับถือของสังคม มีความส าคญัขององค์กร และมีเกียรติและ
ศกัด์ิศรี เป็นตน้   

    2.7)ความมัน่คงในการท างาน (Job Security) คือความรู้สึกท่ีมีต่อความมัน่คงในการท างาน ขนาดขององคก์าร  ความย ัง่ยนื
ของหนา้ท่ีการงาน ความมัน่คงภาพพจน์ช่ือเสียงของงาน  

    2.8)ชีวิตส่วนตวั (Personal Life) คือความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดีอนัเป็นผลท่ีไดรั้บจากการท างานหรือหน้าท่ีของผูป้ฏิบติังาน 
ไดแ้ก่ สภาพความเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ระยะเวลาการท างานต่อวนั ความสะดวกในการเดินทางมาท างาน เป็นตน้ 

     2.9)สภาพการท างาน (Working Conditions) คือสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีท างาน เช่น บรรยากาศในการท างาน 
สภาพแวดลอ้มหอ้งท างาน ไดแ้ก่ อุณหภูมิการระบายอากาศ เสียงแสงสวา่ง กล่ิน อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีตอ้งใชต่้างๆ 

ทฤษฎคุีณลกัษณะงาน ของ Richard HackmanกบัGreg Oldham 

  (นิสรา รอดนุช,2559) ลกัษณะของงานท่ีท า ถือเป็นปัจจยัดึงดูดใจอยา่งหน่ึงของพนกังานในการท างาน ซ่ึสามารถตอบสนอง
ความพึงพอใจของพนกังานในการท างาน อธิบายหลกัการและคุณลกัษณะของงานไวด้งัน้ี 

(1) ความเช่ียวชาญท่ีหลากหลาย (Skill Variety) คือความช านาญในหลายๆทาง โดยท่ีผูบ้ริหารตอ้งท าใหง้านมีความหลกั
หลายมากข้ึน ช่วยใหง้านมีความทา้ทาย เพื่อใหพ้นกังานน าความสามารถท่ีมีอยูอ่อกมาใชใ้นการท างาน  
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(2) เอกลกัษณ์ของงาน (Task Identity) โดยใหพ้นกังานปฏิบติังานตั้งแต่ตน้จนจบ ช่วยใหส้ามารถสังเกตและประเมินผล
งานออกมาไดท้นัที ท าใหพ้นกังานเกิดความภาคภูมิใจในผลงานท่ีเสร็จสมบรูณ์ 

(3) ความส าคญัของงาน (Task Significance) ท าให้พนักงานเห็นว่างานมีคุณค่า ซ่ึงตวังานจะท าให้เกิดแรงจูงใจในการ
ท างานมากข้ึน ช่วยใหพ้นกังานเห็นความส าคญัของตวัเอง 

(4) ความมีอิสรภาพ (Autonomy) ให้อิสระแก่พนักงานในการท างาน ให้พนักงานสามารถตดัสินใจและเลือกวิธีการ
ท างานได ้  

(5) การป้อนกลบั (Feedback) เป็นการให้พนกังานไดรั้บรู้ผลการปฏิบติังาน โดยตรงว่ามีประสิทธิภาพและคุณภาพใน
การท างานของตวัเอง เม่ือไดรั้บขอ้มูลผลการปฏิบติังานแลว้จะช่วยกระตุน้ใหเ้กิดแรงจูงใจในการท างาน 

 

2.3แนวคดิเกีย่วกบัความแตกต่างทางวฒันธรรม 

 

     (ธนัยมยั เจียรกลุ,2562) ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีสามารถอธิบายพฤติกรรมและการส่ือสารของผูค้นในสงัคมวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั 
แนวคิดน้ีกล่าวถึงมิติทางวฒันธรรมสามารถจ าแนกเป็น 4 ดา้น คือ  

     (1)ระยะห่างเชิงอ านาจ(power distance)ให้ความหมายว่า การท่ีบุคคลพิจารณา ความแตกต่างของสถานภาพทางสังคมถึง
ความเท่าเทียมกนั บางวฒันธรรมมีการแบ่งแยกสูง ระหว่างผูท่ี้มีสถานภาพทางสังคมแตกต่างกนั เช่น เจา้นายกบัลูกน้องใน
สงัคมท่ีมีความแตกต่างทางอ านาจสูง  

     (2)ความเป็นปัจเจกนิยม/คติรวมหมู่(individualism /collectivism)สังคมท่ีมีความเป็นปัจเจกนิยม จะเป็นสังคมท่ีความผูกพนั
ระหว่างบุคคลในสังคมเป็นไปอย่างไม่แน่นแฟ้น ผูค้นต่างให้ความส าคญักบัตนเองหรือครอบครัวเป็นล าดบัแรก ส่วนสังคม
แบบคติรวมหมู่ ผูค้นในสงัคมจะมีความผกูพนัอยา่งเหนียวแน่นใหค้วามส าคญักบักลุ่มมากกวา่ตวับุคคล  

     (3)การให้ความส าคญัต่อบุรุษและสตรี(masculinity/femininity)หมายถึง การท่ีสังคมให้ความเสมอภาคทางเพศ สังคมท่ีเนน้
ลกัษณะความเป็นบุรุษเพศสูงจะแบ่งแยกบทบาททางเพศอยา่งชดัเจน สังคมท่ีมีความเสมอภาคสูงสตรี มีความเสมอภาคเท่ากบั
บุรุษ สตรีและบุรุษจะมีสิทธิเท่าเทียมกนัในเร่ืองต่างๆ   

     (4)การหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน(uncertainty avoidance)  อนัเป็นการบ่งช้ีถึงความรู้สึกนึกคิดของบุคคลว่ารู้สึกอย่างไรกบั
สถานการณ์ท่ีเกิดความไม่แน่นอน 
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2.4งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

     (สุธิรา อศัวสายวิรุณ,2559)ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการท างานของพนกังานชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร ผลการ
คึกษาพบวา่ (1)ความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจในการท างานของพนกังานชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานครอยูใ่นระดบัมาก ความ
คิดเห็นเก่ียวกบัวฒันธรรมไทยอยู่ในระดบัมาก ความคิดเห็นเก่ียวกบัทศันคติอยู่ในระดบัมาก (2)ความพึงพอใจในการท างาน
ของพนกังานชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานครอยูใ่นระดบัมาก (3)ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า แรงจูงใจในการท างานและ
ทศันคติมีผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการท างานของพนกังานชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร ดา้นวฒันธรรมไทยไม่ได้
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างาน 

     (ศุภกิตต ์กิจประพฤทธ์ิกุล,2553) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัแบงคอกรี
ซอร์ส เซ็นเตอร์ จ ากดั ผลการคึกษาพบว่าปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฎิบติังานอยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นการ
ยอมรับนับถือ ด้านความก้าวหน้า ด้านลักษณะงาน ด้านเงินเดือน ด้านความมั่นคงในงาน ด้านนโยบายบริษัทและการ
บริหารงานอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นสภาพการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

     (นิสรา รอดนุช,2559) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานตรวจสอบบญัชีในส านัก
งานสอบบญัชีขนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทย ผลการคึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน
ตรวจสอบบญัชีในส านักงานสอบบญัชีขนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทยเชิงบวก คือปัจจยัด้านสภาพแวดลอ้ม ปัจจยัด้าน
ผลตอบแทนในส่วนของโบนัส ปัจจยัด้านค่าตอบแทนและส่ิงท่ีเรียนรู้จากการปฏิบติังาน และปัจจยัด้านความสัมพนัธ์กบั
ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน ปัจจยัท่ีส่งผลเชิงลบ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความเหมาะสมของปริมาณงาน  ปัจจยัดา้นเสรีภาพใน
การปฏิบติังาน ความรับผดิชอบในงาน โอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน  

     (สิริพร เมฆสุวรรณ,2558) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนปทุมคงคาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 ผลการคึกษาพบว่า (1)ความพึงพอใจในการปฏิบติังานในปัจจยัจูงใจโดยรวมและรายดา้นอยู่ใน
ระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปน้อยได้แก่ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ ด้าน
ความกา้วหนา้และดา้นความส าเร็จในการท างาน (2)ความพึงพอใจในการปฏิบติังานในปัจจยัค ้าจุน โดยรวมและรายดา้นอยูใ่น
ระดบัมาก  เรียงล าดบัจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ดา้นนโยบายการบริหารงาน ดา้นความสัมพนัธ์ในหน่วยงาน ดา้นความมัน่คงใน
งาน ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน และดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ 

     (ขวญัฤทยั นาคดี,2557) ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรทางการศึกษาสังกดั
อาชีวศึกษา จังหวดันครราชสีมา ผลการคึกษาพบว่าแรงจูงใจในการท างานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่าแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และสามารถร่วม
พยากรณ์ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรทางการศึกษา สงักดัอาชีวศึกษา จงัหวดันครราชสีมาคิดเป็นร้อยละ 68.20 
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3.วธีิการศึกษา 

 

     ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาวิจยั 

     ประชากร พนกังานชาวจีนท่ีท างานในประเทศไทย 15705 คน (2561,สถิติจ านวนคนต่างดา้วท่ีไดรั้บอนุญาตท างาน คงเหลือ
ทัว่ราชอาณาจกัร ประจ าเดือน กรกฎาคม 2561)    

     กลุ่มตวัอยา่ง แรงงานชาวจีนท่ีเขา้มาท างานในประเทศไทย เขตกรุงเทพมหานครจ านวน 375 คน 

 

     วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     1.วิธีการเกบ็ขอ้มูลแบบปฐมภูมิ เป็นวิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการส ารวจกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัจะท าแบบสอบถามออนไลน์
ฉบบัภาษาจีนเพื่อเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งการศึกษา 

     (1)ขออนุญาตและแจกแบบสอบถามออนไลน์ผา่นโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่นเกบ็ผา่นแอพwechat Tencent เป็นตน้   

     (2)การเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการตอบแบบสอบถามจากแรงงานชาวจีนท่ีท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

     2.วิธีการเกบ็ขอ้มูลแบบทุติยภูมิ การเกบ็ขอ้มูลเหล่าน้ีไดม้าจากการศึกษาผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง หนงัสือและเอกสารต่างๆ 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

    ในงานวิจยัคร้ังน้ี ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของแรงงานชาวจีนท่ีเขา้มาท างานในประเทศไทย 
แบ่งเป็น3ขั้นตอน 

ตอนท่ี1 หาค่าร้อยละโดยวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

ตอนท่ี2 วิเคราะห์ขอ้มูลดา้นแรงจูงใจในการท างานและขอ้มูลดา้นวฒันธรรม หาค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจจากกลุ่มตวัอยา่ง การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม
โดยใชส้หสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s correlation) 

ตอนท่ี3 วิเคราะห์ขอ้มูลส่วนค าถามปลายเปิด สรุปความคิดเห็นและขอ้เสนอต่างๆของผูต้อบแบบสอบถาม 
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กรอบแนวคิด 

 

 

4.ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

     ผลการศึกษาของปัจจยัส่วนบุคคลพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย3ุ1-40ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 50,001-100,000บาท ระยะเวลาการท างาน1-5ปี ระดบัต าแหน่งงานส่วนใหญ่เป็นระดบัพนกังาน 
ท างานดา้นการศึกษา 

     ผลการศึกษาของดา้นแรงจูงใจในการท างานพบวา่ระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบัความพึงพอใจจาก
มากไปนอ้ยเป็น ดา้นความมัน่คงในการท างาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับ ดา้นความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้งาน ดา้นความส าเร็จใน
การท างาน ด้านต าแหน่งงาน ด้านงานท่ีท าเป็นงานท่ีน่าสนใจ ด้านโอกาสท่ีจะได้รับความก้าวหน้าในอนาค ด้านความ
รับผิดชอบ ดา้นสภาพการท างาน ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ดา้นนโยบายและการบริหารขององคก์าร ดา้นเงินเดือน 
ดา้นวิธีการปกครองบงัคบับญัชา ดา้นชีวิตส่วนตวั ส่วนดา้นความมัง่คงในการท างานมีผลต่อความพึงพอใจมากท่ีสุด ทั้งน้ี
อาจจะเป็นเพราะวา่ในสมยัน้ี แรงกดดนัของการแข่งขนัในการท างานเพิ่มยิง่ข้ึน อตัราการวา่งงานมีโอกาสเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย จึง
ท าใหบุ้คคลท่ีท างานในองคก์รมีความตอ้งการท างานอยา่งมีความมัน่คง เพื่อจะไดมี้รายไดป้ระจ าท่ีมัน่คงมาใชชี้วิตตามปกติ  

        ผลการศึกษาดา้นความคิดเห็นของลกัษณะงานท่ีท าพบว่าระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ดา้นการ
ป้อนกลบั ดา้นความมีอิสรภาพ ดา้นความเช่ียวชาญท่ีหลากหลาย ดา้นความส าคญัของงาน ดา้นเอกลกัษณ์ของงาน ดา้นการ
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ป้อนกลบัของงานมีผลต่อความพึงพอใจในการท างานมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะว่าการท่ีได้รับขอ้มูลป้อนกลับเป็น
กระบวนการหน่ึงท่ีจะช่วยให้บุคคลในองค์กรพฒันาเป็นผูท่ี้ม่ีความเข้าใจและความพร้อมในการพฒันาตนเอง ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน อนัจะน าไปสู่ผลส าเร็จของงานตามเป้าหมายท่ีตนเองคาดหวงั เม่ือท างานไดส้ าเร็จ ความพึงพอใจ
ในการท างานกเ็พิ่มข้ึนตามไปดว้ย จึงท าใหด้า้นการป้อนกลบัของงานมีบทบาทท่ีส าคญัต่อความพึงพอใจในการท างาน 

       ผลการศึกษาของดา้นวฒันธรรมในการท างานพบว่า ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เรียงตามล าดบัจากความพึง
พอใจมากไปนอ้ยไดแ้ก่ ดา้นการใหค้วามส าคญัต่อบุรุษและสตรี ดา้นความเป็นปัจเจกนิยม/คติรวมหมู่ ดา้นระยะห่างเชิงอ านาจ 
ดา้นการให้ความส าคญัต่อบุรุษและสตรีมีผลต่อความพึงพอใจมากท่ีสุด เน่ืองจากในสมยัน้ี ประเทศจีนเป็นสังคมท่ีสตรีและ
บุรุษมีสิทธิเท่าเทียมกนั ดงันั้นแรงงานชาวจีนให้ความส าคญักบัความเท่าเทียมระหว่างทางเพศในการท างาน ส าหรับแรงงาน
ชาวจีน ท างานในองคก์รท่ีมีความเท่าเทียมกนัทางเพศหรือองคก์รท่ีเนน้ลกัษณะความเป็นบุรุษเพศสูงจะมีระดบัความพึงพอใจ
ในการท างานท่ีแตกต่างกนั   

        ผลการศึกษาของดา้นความพึงพอใจในการท างานพบวา่ ความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงตามล าดบัจากความพึง
พอใจมากไปน้อย ไดแ้ก่ ดา้นความตอ้งการทางร่างกาย ดา้นความตอ้งการการยกย่อง ดา้นความตอ้งการทางดา้นสังคม ดา้น
ความตอ้งการดา้นความส าเร็จในชีวิต ดา้นความตอ้งการความปลอดภยั ดา้นความตอ้งการทางร่างกายมีผลต่อความพึงพอใจใน
การท างานมากท่ีสุด จากทฤษฎีความตอ้งการตามล าดบัขั้นของ Maslow ไดท้ราบวา่ความตอ้งการทางร่างกายเป็นความตอ้งการ
ท่ีคาดหวงัท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก เพียงแต่บุคคลท่ีไดรั้บความตอ้งการท่ีคาดหวงัท่ีสุดแลว้ถึงจะใฝ่หาความตอ้งการส่ิงอ่ืนๆ ดงันั้น
แรงงานชาวจีนท่ีท างานในประเทศไทยตอ้งใฝ่หาความตอ้งการทางร่างกายก่อนส่ิงอ่ืนๆ จึงท าใหด้า้นความตอ้งการทางร่างกายมี
บทบาทส าคญัท่ีสุดต่อความพึงพอใจในการท างานของแรงงานชาวจีนท่ีเขา้มาท างานในประเทศไทย  

 

5.สรุปผลการศึกษา 

 

     ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการท างานมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของแรงงานชาวจีนท่ีเขา้มา
ท างานในประเทศไทย โดยมีส่ิงแวดลอ้มในการท างานท่ีดี ท าใหท้ างานในองคก์รมีความสุข เงินเดือนท่ีไดรั้บมีความเหมาะสม
กับความรู้ความสามารถของพนักงานชาวจีน ส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ในระดับ50,001-100,000บาท สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของพนกังานชาวจีนเหล่าน้ีให้ใชชี้วิตไดส้บายในประเทศไทย มีความรู้สึกปลอดภยัและมัน่คงในการ
ท างาน องค์กรมีนโยบายท่ีชัดเจนและเหมาะสม สามารถปกป้องผลประโยชน์ของพนักงานได้ดี มีความสั มพนัธ์ท่ีดีกับ
ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน ไดรั้บการยอมรับนบัถือจากเพื่อนร่วมงานและไดรั้บค าแนะน ้ ากบัความช่วยเหลือจากบุคคลท่ี
อยู่ในองคก์ร  ลกัษณะงานท่ีท าของแรงงานชาวจีนเป็นงานท่ีส าคญัและมีคุณค่า งานท่ีท ามีความหลากหลายและความทา้ทา้ย 
พนกังานไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถท่ีเรียนมาในการท างาน มีโอกาสไดแ้สดงความสามารถของตนเองและมีโอกาสไดเ้ล่ือน
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ต าแหน่งตามความสามารถ พนักงานชาวจีนสามารถท างานไดต้ามวตัถุประสงค์และท างานส าเร็จไดด้ว้ยตนเอง ตอบสนอง
ความตอ้งการดา้นความส าเร็จในชีวิตได ้จึงท าใหพ้นกังานยงัคงความพึงพอใจจากปัจจยัจูงใจ และสอดคล้องกบังานวิจยั สุธิรา 
อศัวสายวิรุณ (2559) เร่ืองความพึงพอใจในการท างานของพนักงานชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า 
(1)แรงจูงใจในการท างานของพนกังานชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานครโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (2)ความพึงพอใจในการท างาน
ของพนักงานชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานครอยู่ในระดบัมาก แรงจูงใจในการท างานมีผลเชิงบวกต่อความพึง พอใจในการ
ท างานของพนกังานชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบผลการศึกษาของ สิริพร เมฆสุวรรณ (2558) ศึกษาเร่ือง ความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนปทุมคงคาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 พบวา่สอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาปัจจยัจูงใจมีผลต่อความพึงพอใจ ไดแ้ก่ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ดา้นความรับผิดชอบ ดา้น
ความกา้วหนา้และดา้นความส าเร็จในการท างาน 

     ปัจจยัดา้นวฒันธรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของแรงงานชาวจีนท่ีเขา้มา
ท างานในประเทศไทย แรงงานชาวจีนท่ีเขา้มาท างานในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นบุคคนท่ีมีระยะเวลาการท างาน1-5ปี มี
ประสบการณ์ท างานยงัน้อย ยงัปรับตวัให้เขา้กบัวฒันธรรมท่ีแตกต่างไม่ทนั การท่ีให้ความส าคญักบัตวังานและวฒันธรรม
เท่าๆกนั อีกอย่างองค์กรอาจไม่ไดท้ าหน้าท่ีให้พนักงานชาวจีนกบัพนักงานชาวไทยมีความเขา้ใจกนัดา้นความแตกต่างทาง
วฒันธรรม  ไม่ไดก้ารเผยแพร่วฒันธรรมไทยใหว้ฒันธรรมไทยเป็นท่ีรู้จกัต่อพนกังานชาวจีน ท าใหพ้นกังานชาวจีนท่ีท างานใน
ไทยตอ้งพยายามปรับตวัเขา้กบัวฒันธรรมไทย จึงท าให้พนกังานยงัคงความพึงพอใจจากปัจจยัดา้นวฒันธรรม เปรียบเทียบผล
การศึกษาของ สุธิรา อศัวสายวิรุณ(2559)ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการท างานของพนกังานชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร
พบว่าไม่สอดคลอ้งกบัผลการคึกษาว่าวฒันธรรมไทยไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงานชาวต่างชาติใน
กรุงเทพมหานคร อาจเป็นเพราะว่าระยะเวลาการท างานของกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาแตกต่างกนั กลุ่มตวัอยา่งการศึกษาของสุธิรา 
อศัวสายวิรุณส่วนใหญ่เป็นบุคคนท่ีมีประสบการณ์การท างานมากกวา่10ปี บุคคนเหล่าน้ีใหค้วามส าคญักบัผลงาน ประสิทธิภาพ
การท างาน มากกว่าการท างานดา้นวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั เพราะว่าประสบการณ์ท างานท่ีผ่านมาท าให้พนกังานชาวต่างชาติ
สามารถปรับตวักบัวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัไดง่้ายและอยา่งรวดเร็ว 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 

      เน่ืองจากผลการวิจยัในดา้นความกา้วหน้าในหนา้ท่ีการงานพบว่าค่าคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจในดา้นน้ีน้อยกว่าดา้นอ่ืน
และเม่ือวิเคราะห์ขอ้เสนอต่างๆของผูต้อบแบบสอบถาม มีผูต้อบแบบสอบถามเสนอความคิดเห็นว่าตอ้งการโอกาสท่ีจะได้
เรียนรู้ทกัษะใหม่ๆ ดงันั้นผูบ้ริหารควรสนับสนุนให้พนักงานมีระดบัการศึกษาสูงข้ึน องค์กรควรจดักิจกรรมสอนความรู้
เก่ียวกบัการท างาน เช่นส่งพนักงานไปเรียนต่อ ให้พนักงานไดพ้ฒันาทกัษะในการท างาน นอกจากน้ี ผูบ้ริหารควรไปศึกษา
ความตอ้งการดา้นความเกา้หน้าในการท างานของพนักงานชาวจีน วางแผนช่วยตอบสนองความตอ้งการเหล่าน้ีให้เป็นจริง 
สร้างความพึงพอใจในการท างานมากยิง่ข้ึน  
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      ผลการวิจยัในด้านเงินเดือนและค่าตอบแทนพบว่าแรงงานชาวจีนท่ีท างานในเขตกรุงเทพมหานครมีความพึงพอใจค่า
คะแนนเฉล่ีย3.56 นอ้ยกวา่ดา้นอ่ืนๆ ผูบ้ริหารองคก์รควรปรับเปล่ียนนโยบายการจ่ายผลตอบแทนและจดัใหมี้สวสัดิการมีความ
หลากหลายมากกวา่น้ี อยา่งเช่น ช่วยพนกังานท าประกนัภยัสุขภาพ การปรับข้ึนเงินเดือน การจ่ายค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั ค่าอาหาร
ต่างๆ ส่วนเงินเดือนควรมีอตัราเงินเดือนท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของพนกังาน เงินเดือนท่ีไดค้วรเหมาะสมกบัปริมาณงาน
ของพนกังานท่ีท า และควรมีการพิจารณาการเพิ่มเงินเดือนในแต่ละปี เพิ่มเงินเดือนตามสัญญาก าหนดไว ้เพื่อท าให้พนกังาน
ทุ่มเทและตั้งใจท างาน 

       ผลการวิจยัในดา้นวฒันธรรมพบว่าวฒันธรรมมีผลต่อความพึงพอใจในการท างาน ความแตกต่างทางวฒันธรรมอาจจะ
ส่งผลเชิงลบต่อแรงงานชาวจีนท่ีมีระยะเวลาท างานสั้นท่ีเขา้มาท างานในไทย ดงันั้นท าใหแ้รงงานชาวจีนไดเ้ขา้ใจวฒันธรรมใน
การท างานเป็นประเด็นท่ีส าคญั ผูบ้ริหารควรจะวางแผนใหผ้ลกระทบเชิงลบจากความแตกต่างดา้นวฒันธรรมลดลง เสริมสร้าง
ความเขา้ใจกนัของพนักงานท่ีตอ้งท างานต่างวฒันธรรม มอบหมายงานท่ีท าเป็นทีม ให้พนักงานชาวจีนไดมี้โอกาสมีส่วน
ร่วมกบัพนกังานชาวไทยในการท างาน ให้เขา้ใจวิธีการท างานของไทยมากข้ึนและเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลใน
องคก์ร 

       ดา้นปริมาณงานท่ีรับผิดชอบ ผูบ้ริหารตอ้งการประเมินความสามารถและสถานการณ์ของพนกังานแต่ละคนใหมี้ความรู้จกั
มากข้ึน เพื่อมอบหมายปริมาณงานไดเ้หมาะสมกบัพนกังานทุกคน อยา่งเช่น ถา้พนกังานสามารถจดัการงานภายใตค้วามกดดนั
ได้ดีและชอบความทา้ทายในการท างาน ผูบ้ริหารก็อาจจะตอ้งมอบหมายงานท่ีมีความทา้ทายในเน้ือหาหรือมีความกดดนั
ทางดา้นเวลา เพราะวา่พนกังานท่ีมีพฤติกรรมแบบชอบความทา้ทายในการท างาน มีความภูมิใจท่ีไดท้ างานท่ียากมากข้ึน เขาจะ
ไดเ้ห็นคุณค่าของตวัเองและมีความพึงพอใจในการท างานมากข้ึน 

      ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานท่ีดีจะส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการท างาน ดงันั้น
ภายในองคก์รควรส่งเสริมความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน ใหท้ั้งสองฝ่ายท างานมีความจริงใจต่อกนั 
อยา่งเช่นองคก์รควรจดักิจกรรมกีฬาสีสานสัมพนัธ์ จดัโครงการละลายพฤติกรรมใหพ้นกังานเพื่อไดเ้พิ่มความเขา้ใจซ่ึงกนัและ
กนั และจดักิจกรรมนนัทนาการเพื่อใหพ้นกังานชาวจีนกบัพนกังานชาวไทยไดพ้บปะและท ากิจกรรมร่วมกนัอยา่งสม ่าเสมอ 

       ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือจากคนอ่ืน ผูบ้ริหารควรจะเปิดโอกาสใหพ้นกังานชาวจีนไดแ้สดงความคิดเห็นของตนเอง 
เพื่อใหพ้นกังานรู้สึกภาคภูมิใจท่ีไดย้อมรับเป็นส่วนหน่ึงขององคก์รและองคค์วรมีรางวลัและค าชมเชยใหพ้นกังานเม่ือพนกังาน
สามารถท างานบรรลุเป้าหมายส าเร็จ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

      ควรศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีอาจจะมีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของแรงงานชาวจีนท่ีเขา้มาท างานในประเทศไทย เช่น 
ทศันคติ ภาวะผูน้ า เป็นตน้ ท าใหก้ารศึกษามีขอ้มูลหลากหลายกวา่น้ี 
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      ควรศึกษากลุ่มตวัอย่างในเขตจงัหวดัอ่ืนๆท่ีมีความหนาแน่นของแรงงานชาวจีน ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาเฉพาะ
กลุ่มตวัอยา่งชาวจีนท่ีท างานในกรุงเทพมหานคร ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรจะศึกษากลุ่มตวัอย่างในเขตจงัหวดัอ่ืน อยา่งเช่น 
จงัหวดัเชียงใหม่  จงัหวดัพทัยา จงัหวดัเชียงราย  เป็นตน้ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลการศึกษาท่ีมีความหลากหลายและการศึกษาครอบคลุม
ทุกพื้นท่ี 

      การศึกษาในคร้ังต่อไปควรใชว้ิธีการเกบ็ขอ้มูลวิจยัเชิงคุณภาพ เพื่อจะไดข้อ้มูลเชิงลึกมากกวา่น้ี 
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การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจไปเท่ียวญ่ีปุ่นของนักท่องเท่ียวชาวไทย 
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ชญานนท์ หาญณรงค์1 และ รวดิา วริิยกจิจา2 
Chayanon Hannarong and Rawida Wiriyakitjar 

 

บทคดัย่อ 

          การศึกษาวิจยัเร่ือง "ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจไปเท่ียวญ่ีปุ่นของนกัท่องเท่ียวชาวไทย”ผูวิ้จยัไดศึ้กษาเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค
(6w1h)และส่วนประสมทางการตลาด(7P Marketing mix) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจไปเท่ียวญ่ีปุ่นของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

        โดยมีวตัถุประสงค ์1.เพ่ือศึกษาปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการไปเท่ียวญ่ีปุ่นของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 2.เพื่อศึกษาปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการไปเท่ียวประเทศญ่ีปุ่น เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณโดยผูว้ิจยัใช้
แบบสอบถามออนไลน์ในการเกบ็ขอ้มูลจ านวน 400 ชุด  

       จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายใุนช่วง 20-29 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี ศาสนาท่ีนบัถือส่วน
ใหญ่คือพทุธ และรายไดอ้ยูท่ี่ 15,000-20,000บาท พบวา่มีผลต่อการตดัสินใจไปเท่ียวญ่ีปุ่นของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

       ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจไปเท่ียวญ่ีปุ่นของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีระดบัความส าคญัมากประกอบดว้ยดา้น
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจ าหน่ายและดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 

Abstract 

        "Factors affecting the decision to travel to Japan of Thai tourists" The researcher studied about consumer behavior (6wth) and the 
marketing mix (TP Marketing mix) that affects the decision to travel to Japan of foreign tourists.  Objective 1. To study various factors 
affecting the decision to travel to Japan by Thai tourists. 2. To study the factors of marketing mix.  The questionnaire which has an 
effect on the decision of Thai tourists to visit Japan is a quantitative research, with the researchers choosing to collect data in 400 online 
questionnaires. The study found that most respondents are male, aged between 20-29 years of bachelor degree education. The most 
respected religion is Buddhism and the income is 15, 000-20, 000 baht. It is found that  it affects the decision to travel to Japan by Thai 
tourists.The marketing mix that affects the decision making  Thai  tourists to visit Japan at a very important feature of the product, price, 
distribution channels and promotional marketing. 

 

Keyword: Decision making,Marketing mix that affects decision making 
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1.บทน า 

        ประเทศญ่ีปุ่น เป็นประเทศท่ีอยูไ่ม่ห่างไกลจากประเทศไทยมากนกั ใชเ้วลาเดินทาง ประมาณ 5-6 ชัว่โมงกว่าๆ ประกอบ
กบัการท่ีนกัท่องเท่ียวชาวไทยยงัไดรั้บการยกเวน้ในเร่ืองวีซ่า  ท่ีสามารถเดินทางได ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งขอวีซ่า อนัเป็นการช่วย
เพิ่มความสะดวกต่อการไปท่องเท่ียว เป็นอย่างมาก อีกทั้งในปัจจุบนัมีการเกิดข้ึนของสารการบินตน้ทุนต ่าในเส้นทางบิน
ระหวา่งประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่นเป็นจ านวนมาก เอ้ือใหน้กัท่องเท่ียวชาวไทยมีตวัเลือกมากข้ึนในการเดินทาง ท่องเท่ียว 

ประเทศญ่ีปุ่น เป็นประเทศท่ีมีอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีเจริญเติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐบาล
และทุกภาคส่วนเอกชน โดยภาครัฐเป็นผูก้  าหนดแนวนโยบาย สนบัสนุนเงินทุนในเบ้ืองตน้ภายใตก้ารขบัเคล่ือนจากภาคเอกชน 
ท าใหมี้การพฒันาสถานท่ีท่องเท่ียว ในญ่ีปุ่นใหมี้ความน่าสนใจอยูเ่สมอ ประกอบกบัประเทศญ่ีปุ่นมีฤดูกาลถึง 4 ฤดู ท่ีแตกต่าง
กนัอยา่ง ส้ินเชิง ไดแ้ก่ ฤดูหนาว ฤดูใบไมผ้ลิ ฤดูใบไมร่้วง และฤดูร้อน ท าใหว้ิถีชีวิตในประเทศญ่ีปุ่นมีสีสนัทุก ฤดูกาล 

ประเทศญ่ีปุ่นมีจุดขายท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวเป็นทุนเดิมอยูแ่ลว้ แต่ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีท าใหก้ระแสการท่องเท่ียวญ่ีปุ่น
เป็นท่ีนิยม และจ านวน นกัท่องเท่ียวก็ยงัคงมีแนวโนม้สูงข้ึนในแต่ละปี แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นในสภาวะการแข่งขนัของอุตสาหกรรม 
การท่องเท่ียวในสถานการณ์ปัจจุบนันั้นมีความเขม้ขน้ดุเดือดและรุนแรงเป็นอยา่งมาก จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งศึกษาถึงปัจจยั
ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจไปเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นของนกัท่องเท่ียวชาวไทย เพื่อใหบ้ริษทัน าเท่ียวน าผลการวิจยัไปใชเ้ป็นกล
ยุทธ์ในการด าเนินการทางธุรกิจและการจดัท าการตลาดเพื่อกระตุน้ความตอ้งการและเพิ่มจ านวนนักท่องเท่ียวให้เดินทางไป
ท่องเท่ียวท่ีประเทศญ่ีปุ่นต่อไป 

        บริการรับจดัทวัร์ให้บริการจดัรายการท่องเท่ียวส่วนตวัและหมู่คณะตามงบประมาณของนักท่องเท่ียวจดักรุ๊ปทวัร์ กรุ๊ป
เหมา จดัทวัร์ท่องเท่ียว ดูงาน สัมมนา บริษทั ห้างร้าน หน่วยงาน เอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กร มูลนิธิต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ 
ราชการ สถาบนัการศึกษามหาวิทยาลยั บริษทัทวัร์ บริษทัท่องเท่ียวทุกเส้นทางทัว่โลก โดยทีมงานท่ีช านาญเส้นทางบริการ
คุณภาพดว้ยราคาท่ีเป็นมิตรภาพ   

ด้วยแนวคิดท่ีว่าบริษทัน าเท่ียวเป็นส่ือกลางส าคญัส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศท่ีตอ้งการความ
สะดวกสบายในแง่ของการจองตัว๋เคร่ืองบิน การจองห้องพกั การจดัรายการน าเท่ียว การจดัหาอาหารการกิน ตระหนักดีถึง
ความส าคญัในการเดินทางท่ีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ และวตัถุประสงคก์ารเดินทาง ท่ีแตกต่างกนั ทางทวัร์มีความยินดีและ
พร้อมตอ้นรับนกัท่องเท่ียวทุกท่าน ท่ีตอ้งการใชบ้ริการ  พร้อมท่ีจะดูแลนกัท่องเท่ียว กลุ่มบุคคล ครอบครัว กลุ่มเพื่อน กลุ่ม
กิจกรรม ต่าง ๆ คนท่ีสนใจและช่ืนชอบในการท่องเท่ียวกบักลุ่มของตวัเองแบบส่วนตวั ทางบริษทัทวัร์ใส่ใจรายละเอียดและส่ง
มอบด้วยราคาท่ีลูกค้าพึงพอใจสูงสุด ซ่ึงนักท่องเท่ียวเป็นผูก้  าหนดได้เอง ด้วยปณิธานในการยึดมั่นให้บริการท่ีจริงใจ 
ตรงไปตรงมา วางแผนและด าเนินการจดัการจากทีมงานมืออาชีพท่ีคร ่ าหวอด มีประสบการณ์ ดา้นทวัร์ในหลากหลายเส้นทาง 
พร้อมบริการหลงัการขาย ท่ีจะคอยติดตาม ประเมินผลความพึงพอใจของลูกคา้ทุกท่านอย่างต่อเน่ืองเพื่อน ามาพฒันาให้ดี
ยิ่งๆข้ึนไปและถือเป็นพนัธะสัญญาท่ีจะท าให้นกัท่องเท่ียวมัน่ใจและวางใจว่าบริษทัจะไม่มีวนัทอดท้ิงนกัท่องเท่ียวไม่ว่าก่อน
ระหวา่งหรือแมส้ิ้นสุดการเดินทางไปแลว้ทีมงานทุกคนยนิดีใหบ้ริการพร้อมท่ีจะดูแลตลอดการเดินทางของนกัท่องเท่ียว 

ทีมงานทวัร์ต่างๆท่ีก่อตั้งข้ึนจึงเสนอการบริการเพื่อเป็นหน่ึงในทางเลือกของนกัท่องเท่ียวท่ีให้บริการวางแผนการเดินทางอนั
โดดเด่นทีมงานตระหนักดีถึงความส าคญัและความต้องการของนักท่องเท่ียวด้วยการยึดมัน่ให้บริการท่ีจริงใจ อบรมให้
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พนกังานมีจิตส านึกดา้นการให้บริการท่ีดีแก่นกัท่องเท่ียวมีความรู้และความสามารถในการให้บริการ ทางบริษทัเน้นในเร่ือง
ของคุณธรรมมีความซ่ือสัตยต่์อนักท่องเท่ียวและมีใจรักในการให้บริการท่ีคุณสามารถไวว้างใจใช้บริการดว้ยความยินดีมี
ความสุขและมีรอยยิม้กลบัไปดว้ยความความสบายใจ 

             งานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการไปเท่ียวญ่ีปุ่นของนกัท่องเท่ียวชาวไทย
และศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อตดัสินใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยในการไปเท่ียวประเทศญ่ีปุ่น โดย
ประโยชน์จากการวิจยั คือ น าปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจไปเท่ียวญ่ีปุ่นของนกัท่องเท่ียวชาวไทยมาพฒันาการออกแบบ
โปรแกรมทวัร์   บริษทัน าเท่ียวสามารถน าผลการวิจยัไปใชเ้ป็นกลยทุธ์ในการด าเนินการทางธุรกิจ เช่น  การปรับปรุงโปรแกรม
ทวัร์ ช่องทางการเขา้ถึงผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี และการจดัท าการตลาดเพื่อกระตุน้ ความตอ้งการและเพิ่มจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีมี
คุณภาพให้เดินทางไปท่องเท่ียวและทราบถึงพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเดินทางไปเท่ียวญ่ีปุ่นและน ามาพฒันา
และปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 

2.ทบทวนวรรณกรรม 

        2.1 แนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกบัพฤติกรรม (Customer Behavior) 

        กัลป์ยกร วรกุลลฎัฐานียแ์ละพรทิพย ์สัมปัตตะวนิช (2553) ได้อธิบายถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่า หมายถึง กิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความคิดและความรู้สึกท่ีผูบ้ริโภคมี 3 รูปแบบ 

        1.พฤติกรรมผูบ้ริโภคแปรเปล่ียนได้ (Dynamic) เน่ืองจากความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอก เช่น การส่ือสาร 
เทคโนโลยี สังคม ฯลฯ ท าให้มีผลกระทบต่อปัจจยัดา้นความคิด ความรู้สึกของผูบ้ริโภคดว้ย และพฤติกรรมผูบ้ริโภค ไดรั้บ
ผลกระทบมาจากปัจจยัภายใน และภายนอกจึงท าให้พฤติกรรมผูบ้ริโภคไม่หยุดน่ิงอยู่เหมือนเดิม แต่อาจมีการเปล่ียนแปลง
เคล่ือนไหวไดต้ลอดเวลา 

       2.พฤติกรรมผูบ้ริโภคเก่ียวขอ้งกบัปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) ระหว่างความคิดความรู้สึกและการกระท ากบัส่ิงแวดลอ้ม
ภายนอกดงันั้นความเขา้ใจพฤติกรรมผูบ้ริโภคจึงตอ้งศึกษาทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกว่า ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้/
บริการอะไร อยา่งไร และท าไม 

        3.พฤติกรรมบริโภคเก่ียวขอ้งกบัการแลกเปล่ียน (Exchanges) หมายความว่าผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมเพื่อแลกเปล่ียนคุณค่า
บางอยา่งกบับางคนในกรณีน้ีคือการแลกเปล่ียนระหว่างผูซ้ื้อ (ผูบ้ริโภค)กบัผูข้าย(เจา้ของสินคา้) เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของตนเอง 

       พฤติกรรมผูบ้ริโภคหมายถึงการกระท าต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาใหไ้ดม้าซ่ึงการบริโภคและการจบัจ่ายใชส้อย
ซ่ึงสินคา้และบริการรวมทั้งกระบวนการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนทั้งก่อนและหลงัการกระท า ดงักล่าวดว้ย (Jame F. Engle, Roger D. 
Blackwell, and Paul W. Miniard 1990) 

        พฤติกรรมผูบ้ริโภคหมายถึงพฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกในการแสวงหาส าหรับการซ้ือ การใช ้การประเมินและการ
จบัจ่ายใชส้อยซ่ึงสินคา้และบริการท่ีเขาคาดหวงัว่าจะท าให้ความตอ้งการของเขาไดรั้บความพอใจ (Leon G. Schiffman and 
Leslie Lazar Kanuk.  1991) 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 1580 

 

ในการวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูว้ิจยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือ 6W1H ไดแ้ก่ 

       1.Who - ลูกคา้เป็นใครหรือใครคือลูกคา้ของเราเป็นการก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีเราตอ้งการจะน าเสนอขายหรือบริการให้
ชดัเจนเพื่อใหสิ้นคา้เหมาะกบักลุ่มเป้าหมายและมีโอกาสท่ีจะซ้ือสินคา้และบริการของเรามากข้ึน 

       2.What - ลูกคา้ตอ้งการอะไรเป็นการวิเคราะห์ถึงส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการจะซ้ือลูกคา้บางคนซ้ือสินคา้ของธุรกิจเพราะคุณภาพ
ของสินคา้หรือบริการ บางคนซ้ือสินคา้เพราะความสะดวกในดา้นช่องทางการจ าหน่าย 

       3.Why - ท าไมลูกคา้ถึงตอ้งการจะซ้ือสินคา้เพราะสินคา้และบริการของเราตรงกบัความตรงการหรือเพราะซ้ือไปขายต่อเพื่อ
ประกอบธุรกิจของตวัเอง 

       4.When - ลูกคา้ซ้ือสินคา้เม่ือไรเพราะช่วงเวลามีผลต่อการเห็นถา้หากเราไม่รู้ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายของเรา
จะท าใหเ้ราเปลืองงบท่ีใชใ้นการโฆษณาสินคา้และบริการ 

       5.Where - ลูกคา้ซ้ือท่ีไหน ลูกคา้ซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางไหน ร้านคา้ เวบ็ไซต ์

       6.Whom - ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ ลูกคา้ซ้ือจากการไดเ้ห็นจากญาติหรือคนอ่ืนใช ้

       7.How - ลูกคา้ซ้ืออยา่งไร เพื่อท่ีจะไดเ้พิม่ช่องทางการเขา้ถึง อ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้ 

2.2 แนวคดิและทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

        ศาสตราจารย ์ฟิลลิป คอ็ตเล่อร์ (Philip Kotler) (2012) กรููดา้นการตลาดชั้นน าของโลก ไดใ้หแ้นวคิดส่วน ประสมทางการ
ตลาดส าหรับธุรกิจบริการ(Service Marketing Mix)ไวว้่าเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ี ให้บริการซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีแตกต่าง
สินคา้อุปโภคและบริโภคทัว่ไปจ าเป็นจะตอ้งใชส่้วนประสมการตลาด(Marketing Mix) 7 อยา่ง หรือ 7P's ในการก าหนดกลยทุธ์
การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย  

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ดคื้อ ส่ิงท่ีผูข้ายตอ้งมอบ ใหแ้ก่ลูกคา้และ
ลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑน์ั้น ๆ โดยทัว่ไปแลว้ ผลิตภณัฑแ์บ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ ผลิตภณัฑท่ี์อาจจบั
ตอ้งได(้Tangible Products) และ ผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้(Intangible Products)  

2. ดา้นราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของ บริการกบัราคา 
(Price) ของบริการนั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น การก าหนดราคาการใหบ้ริการควรมีความเหมาะสมกบั
ระดบัการใหบ้ริการชดัเจนและง่ายต่อการจ าแนกระดบับริการท่ีต่างกนั  

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เป็น กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มในการน าเสนอ บริการใหแ้ก่ลูกคา้ ซ่ึง
มีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการท่ีน าเสนอ ซ่ึงจะตอ้ง พิจารณาในดา้นท าเลท่ีตั้ง (Location) และ
ช่องทางในการน าเสนอบริการ (Channels)  

4. ดา้นการส่งเสริม (Promotions) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการติดต่อส่ือสารใหผู้ใ้ชบ้ริการ โดยมี วตัถุประสงคท่ี์แจง้
ข่าวสารหรือชกัจูงใหเ้กิดทศันคติและพฤติกรรมการใชบ้ริการและเป็นกญุแจส าคญัของ การตลาดสายสมัพนัธ์  
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5. ดา้นบุคคล (People) หรือพนกังาน (Employee) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อ ให้สามารถสร้างความ
พึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็นความ สัมพนัธ์ระหว่างเจา้หน้าท่ีผู ้ให้บริการและผูใ้ช้บริการต่าง ๆ ของ
องค์กร เจา้หน้าท่ีตอ้งมีความสามารถ มีทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อ ผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการ
แกไ้ขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร  

6. ดา้นกายภาพและการน าเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation) เป็นแสดงให้ เห็นถึงลกัษณะทางกายภาพ
แลการน าเสนอให้กับลูกคา้ให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้ายกายภาพและรูปแบบการ
ให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ไม่ว่าจะเป็นดา้นการแต่งกายสะอาด เรียบร้อย การเจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยน และการ
ใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ  

7. ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในดา้นการบริการ ท่ีน าเสนอให้กบั
ผูใ้ชบ้ริการเพื่อมอบการใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็วและท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 

2.3 แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วข้องกบัการตัดสินใจซ้ือ (Buying Decision) 

           บาร์นาร์ด (Barnard) (1938) ไดใ้ห้ความหมายของการตดัสินใจว่า เป็นเทคนิควิธีท่ีลดทางเลือกลงมาให้เหลือเพียงทาง

เดียว 

           ไซมอน (Simon) (1960) ได้ให้ความหมายว่า การตดัสินใจเป็นกระบวนการของการหาโอกาสท่ีจะตดัสินใจการหา

ทางเลือกท่ีพอเป็นไปไดแ้ละทางเลือกจากงานต่างๆท่ีมีอยู ่

            กริฟฟิทส์  (Griffiths) (1959)  ใหค้วามหมายวา่ การตดัสินใจเป็นการศึกษาทางเลือกทางการปฏิบติัโดยการคิดการเลือก

ทางเลือกท่ีแตกต่างกนั 

            สุเมธ  เดียวอิศเรศ  (2525) กล่าววา่  การตดัสินใจเป็นการเลือกทางปฏิบติัซ่ึงมีอยูห่ลายทางเพื่อไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
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กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

                    ชยัฤทธ์ิ  ทองรอด และวราภรณ์ สารอินมูล  (2559) การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

สินคา้ในตลาดนัดกลางคืนศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ในตลาดนัดตอนกลางคืน กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ 

ประชาชนและนกัท่องเท่ียวท่ีเดินเลือกซ้ือสินคา้ในตลาดนดักลางคืนโดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีมีค่าความเช่ือมัน่

แบบสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า เท่ากบั .936 สถิติท่ี ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติ

ไค-สแควร์ และสถิติสหสมัพนัธ์เพียรสนั ผลการวิจยั พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีเดินเลือกซ้ือสินคา้เป็นหญิง ร้อยละ 57.0 เป็นชาย ร้อยละ 

43.0 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 27.3 มีการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 44.8 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทั ร้อยละ 36.8 และ

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 30,000,140,000 บาท ร้อยละ 28.0 วตัถุประสงคใ์นการซ้ือสินคา้เพื่อพกัผ่อนและท่องเท่ียว (เดิน

เล่น) ร้อยละ 42.5 มีความถ่ีในการ ซ้ือสินคา้แลว้แต่โอกาส ร้อยละ 38.8 วนัท่ีชอบมาเดินคือวนัศุกร์ ร้อยละ 32.2 เวลาท่ีชอบมา

ตวัแปรอิสระ 6W1H 

Who ขอ้มูลผูบ้ริโภควา่ไปเท่ียวญ่ีปุ่นหรือไม่ 

What อะไรคือส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการ 

Where รู้จกัทวัร์มาจากไหนข่าวสารต่างๆ 

When ช่วงไหนหรือฤดูท่ีเลือกไปกบัทวัร์ 

Why ท าถึงเลือกไปกบัทวัร์มากกวา่ไปเท่ียวเอง 

Whom ใครมีส่วนในการตดัสินใจเช่น พอ่แม่ 
เพื่อน 

 How ไปกบัทวัร์เพราะอะไร เช่น สะดวกใน
การเดินทาง ไม่ตอ้งวางแผนอะไรมากมาย 

ตวัแปรตาม การตดัสินใจเลือกไปเท่ียวญ่ีปุ่นของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยโดยใช ้7Ps เป็นเกณฑก์ารตั้ง
ค  าถาม 

Product  

Price  

Place  

Promotion  

People  

Presentation  

Process  

ตวัแปรอิสระประชากรศาสตร์ 

เพศ               ระดบัการศึกษา 

อาย ุ              ศาสนา 

รายได ้
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เดินคือ 19.00-20.00 น. ร้อยละ 33.3 เสียค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ัง ประมาณ 500-1,000 บาท ร้อยละ 23.8 ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้/

บริการดว้ยตนเอง ร้อยละ 39 ส่วนส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีรู้จกัตลาดนดัคือเพื่อน ร้อยละ 39.3   ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมี

ความส าคญัต่อการซ้ือสินคา้ในตลาดนัดกลางคืนภาพรวมและรายด้านอยู่ใน ระดบัมาก ดงัน้ี 1)ดา้นผลิตภณัฑ์ผูบ้ริโภคให้

ความส าคญัเร่ืองสินคา้มีรูปแบบใหม่ ทนัสมยั แตกต่างจากตลาดนดัอ่ืนๆ และการจดัร้านจ าหน่ายสินคา้/บริการออกเป็นโซนๆ 

อยา่งชดัเจน ไม่ปะปนกนั 2)ดา้นสถานท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญั เร่ืองความปลอดภยั มีเจา้หนา้ท่ีดูแลตลอดเวลาท่ีเปิดใหบ้ริการ

และอยูใ่กลแ้หล่งชุมชน 3)ดา้นราคาผูบ้ริโภคให้ความส าคญัเร่ืองของราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ 4)ดา้นการส่งเสริม

การตลาดผูบ้ริโภคให้ความส าคญัเร่ืองของการจดัท าป้ายโฆษณาประชาสัมพนัธ์ท่ีตั้งตลาดนดัตามแหล่งชุมชนต่างๆและการ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์ทางส่ือต่างๆเพื่อใหผู้ ้บริโภครู้จกัตลาดนดั 

           โสภิตา รัตนสมโชค (2558) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีอิทธิพลต่อ ความพึงพอใจในการใช้บริการ

รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ (บีทีเอส) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด (7Ps) และปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นอาชีพ (Occupation) ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถไฟฟ้า

เฉลิมพระเกียรติ (บีทีเอส) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร รวมถึงแนวโน้มความตอ้งการใน อนาคตของผูใ้ช้บริการ 

เพื่อให้ผูป้ระกอบการสามารถน าเอาผลงานวิจยัไปใชใ้นการพฒันา ปรับปรุง และก าหนดกลยทุธ์ของกิจการ เพื่อให้สอดคลอ้ง

และตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการอยา่ง แทจ้ริง นอกจากน้ีพนัธมิตรทางธุรกิจยงัสามารถน าไปใชใ้นการวางแผนดา้น

การตลาดเพื่อส่งเสริม การขายใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ

ใชบ้ริการรถไฟฟ้าเฉลิม พระเกียรติ (บีทีเอส) ไดแ้ก่  ปัจจยัดา้นบุคลากร และลกัษณะทางกายภาพภายในสถานีรถไฟฟ้าปัจจยั

ด้านราคา, ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด การจดัการปัญหา และการเช่ือมต่อจากบริเวณ สถานีรถไฟฟ้า, ปัจจยัด้านช่อง

ทางการจดัจ าหน่าย และเส้นทางการให้บริการ และปัจจยัดา้น การบริหารจดัการกระบวนการทางานของรถไฟฟ้า และส่ิง

อ านวยความสะดวกภายในสถานี ในส่วน ของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นอาชีพ พบวา่อาชีพท่ีแตกต่างกนันั้นไม่ไดส่้งผล

ต่อความพึงพอใจ ในการใชบ้ริการรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ (บีทีเอส) ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

         ชญาภา บุญมีพิพิธ(2556) พฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ เลือกใชบ้ริการสินเช่ือ

เคหะของผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินเขตบางแค การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือเคหะ

ของลูกคา้ธนาคารออมสินเขตบางแค 2) ศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ เลือกใช้บริการ

สินเช่ือเคหะของผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินเขตบางแค 3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด กบั

พฤติกรรมการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเคหะ ธนาคารออมสินเขตบางแค กลุ่มตวัอย่างคือ ลูกคา้สินเช่ือเคหะธนาคาร

ออมสินเขตบางแค จ านวน 400 คน โดยวิธีการวิจยัเชิงส ารวจ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือแบบสอบถาม เก็บรวบรวมขอ้มูล

และวิเคราะห์ ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) อัตราส่วนร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วน เบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) ค่า t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และทดสอบความสัมพนัธ์

ใช้การทดสอบสถิติแบบไค-สแควร์ (Chi-Square)  ผลการวิจยัสรุปไดว้่า 1) พฤติกรรมการใช้บริการสินเช่ือเคหะของลูกคา้ 
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พบว่า ส่วนใหญ่มี วตัถุประสงคใ์นการขอสินเช่ือเคหะเพื่อซ้ือท่ีดินและอาคารหรือห้องชุด ใชห้ลกัทรัพยป์ระเภทโฉนด ท่ีดิน

พร้อมอาคาร(บา้นเด่ียว/บา้นแฝด) เป็นหลกัประกนัในการกูเ้งิน ใชเ้วลาพิจารณาอนุมติั8-20วนัลูกคา้ไดรั้บอนุมติัวงเงินกูต้ามท่ี

ขอกู ้จ  านวนวงเงินกูท่ีไดรั้บคือ 1,000,001-2,000,000 บาท  เหตุผลในท่ี ใชบ้ริการสินเช่ือกบัธนาคารคือ อตัราดอกเบ้ียต ่าลูกคา้

ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารดว้ยการติดต่อขอใชบ้ริการ ดว้ยตวัเอง เลือกระยะเวลาผอ่นช าระเงินกู ้21-25 ปี ใชว้ิธีช าระหน้ี ณ สาขาท่ียืน่

ขอกู ้โดยเลือกช่อง ทางการในการช าระเงินงวดท่ีเคาน์เตอร์สาขาท่ีเปิดท าการปกติใกลบ้า้นบ่อยท่ีสุด และลูกคา้ส่วนใหญ่มี 

ความสนใจใชบ้ริการธนาคารอย่างต่อเน่ือง 2)โดยภาพรวมลูกคา้ให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสม ทางการตลาดในระดบั

มากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.24 เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก ถึงระดบัมากท่ีสุด ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 

ดา้นบุคลากร(4.44) 3) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    

         อญัมณี อุดมถิรพนัธ์ุ (2559 )การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือแพคเกจทวัร์ต่างประเทศของ

นกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครและ (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวต่างประเทศของนกัท่องเท่ียวชาวไทย

ในเขตกรุงเทพมหานครโดยมีกรอบแนวคิดของงานวิจยัประยุกตจ์ากแนวคิดดา้นประชากรศาสตร์แนวคิดดา้นการท่องเท่ียว

แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการแนวคิดพฤติกรรมผูบ้ริโภคและแนวคิดปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดึงดูดวิธีการส ารวจเกบ็

ขอ้มูลดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่ายจ านวน 400 คนจากผูท่ี้เคยซ้ือแพคเกจทวัร์เหมาจ่ายต่างประเทศจากบริษทัน าเท่ียวในเขต

กรุงเทพมหานครเพื่อตอบแบบสอบถามและวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าสถิติ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ีร้อยละค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

และการทดสอบไคสแควร์ผลการวิจยัพบว่า 1) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 23 ถึง 39 ปีสถานภาพโสด

ระดบัการศึกษาปริญญาตรีและมีรายไดเ้ฉล่ีย 15, 000 ถึง 30, 000 บาท 2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการทุกดา้นอยู่ใน

ระดบัมากและดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือดา้นราคารองลงมาเป็นดา้นบุคลากรและ 3) ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือแพคเกจทวัร์ของนกัท่องเท่ียวและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือแพคเกจทวัร์

ของนกัท่องเท่ียวอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติผลดงักล่าวสามารถตีความไดว้า่ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวควรพฒันาปรับปรุงกล

ยุทธ์ทางการตลาดอย่างต่อเน่ืองโดยควรเน้นปัจจยัดา้นราคาและดา้นบุคลากรเพื่อให้เกิดความแตกต่างและตอบสนองความ

ตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 

3. วธิีการศึกษา 

         ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

          การศึกษางายวิจยั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการไปเท่ียวญ่ีปุ่นของนกัท่องเท่ียวชาวไทย จะใชก้ารสุ่มตวัอย่างโดย

ไม่ไดค้  านึงว่ามีโอกาสถูกเลือกมากนอ้ยแค่ไหน ซ่ึงมีหลากหลายแบบทางดา้นผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ คือ การ

เลือกกลุ่มตวัอยา่งเพื่อใหไ้ดจ้  านวนตามตอ้งการโดยไม่มีเกณฑว์ดั กลุ่มตวัอยา่งจะเป็นใครก็ได ้แบบสอบถามท่ีจดัท าข้ึนจะถาม

ในกลุ่ม คนชอบตะลอนเท่ียวญ่ีปุ่นเป็นหลกั เป็นแบบสอบถามออนไลน์ และการเก็บแบบสอบถามออนไลน์ โดยจะกระจาย
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ตามกลุ่มใน Facebook คือ คนชอบตะลอนเท่ียวญ่ีปุ่น และชวนเพื่อนตะลุยญ่ีปุ่น ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจไปเท่ียวญ่ีปุ่นของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ไม่ทราบจ านวนเพราะใชแ้บบสอบถามออนไลน์ จึงใชสู้ตร (Cochran 1997) 

(ผูว้ิจยัสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน) 

         การเกบ็รวมรวมข้อมูล 

         1.การเก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิ ทางผูค้น้ควา้งานวิจยัไดใ้ชก้ารท าแบบสอบถาม(Questionnaire) เป็นการเก็บแบบสอบถาม

ออนไลน์จ านวน 400 ชุด โดยจะแบ่งส่วนของค าถามเป็น 2 ส่วนดงัน้ี  

        ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีไดท้ าแบบสอบถาม 7 ขอ้  ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามท่ี

เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงใชแ้นวคิดของ Philip Kotler เป็นแบบในการสร้างแนวทางค าถามข้ึนเพื่อใชว้ดั

ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อกิจกรรมทางการตลาด ลกัษณะของแบบสอบถามจะใชก้ารเลือกแบบมาตราส่วนประเมินค่า

ของ ลิเคอร์ท (Likert) โดยมีค าถามจ านวน 21 ขอ้โดยแบ่งส่วนประสมทางการตลาดออกเป็น 7 ส่วน โดยจะกระจายตามกลุ่มใน 

Facebook คือ คนชอบตะลอนเท่ียวญ่ีปุ่น และชวนเพื่อนตะลุยญ่ีปุ่น 

         2.การเก็บขอ้มูลทุติยภูมิซ่ึงเป็นขอ้มูลในการใชป้ระกอบในการท างานวิจยันั้น ผูว้ิจยัไดค้น้ควา้ขอ้มูลจากการเขียนรีวิวตาม

เพจและเวบ็ไซตต่์างๆ เป็นแนวทางในการศึกษางานวิจยัน้ี 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

          วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลของงานวิจยั ปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจไปเท่ียวญ่ีปุ่นของนกัท่องเท่ียวชาวไทย โดยใช้

ขอ้มูลทางสถิติ SPSS ดงัน้ี 

         1.วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ เป็นสถิติเชิงพรรณนาท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเรียงล าดบั 

         2.ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เป็นสถิติเชิงพรรณนาท่ีใชว้ิเคราะห์ให้ทราบคุณภาพของคะแนนในแต่ละดา้น

ของขอ้มูล ซ่ึงเป็นตวัแปรเชิงปริมาณ 

         3.Independent T-test เป็นสถิติเชิงอนุมาน ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่าง ไดแ้ก่ เพศ อายุ   ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจ 

         4.One-way ANOVA หรือ F-test เป็นสถิติเชิงอนุมานใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของขอ้มูลท่ีมี

มากกว่า 2 ตวัเลือก เช่น การศึกษา รายได ้อายุ ท่ีผลต่อการตดัสินใจไปเท่ียวญ่ีปุ่นของนักท่องเท่ียวชาวไทย กรณีพบความ

แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 จะท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มดว้ยวิธีของ LSD (Least 

Square Difference) เพื่อหาค่าเฉล่ียคู่ 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

      ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าภาพรวมของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่(WHO)เป็นเพศชาย(60.8%)และเพศหญิง(39.3%)แสดงให้

เห็นวา่เพศชายสนใจไปเท่ียวญ่ีปุ่นมากกวา่ผูห้ญิง โดยช่วงอายสุ่วนใหญ่อยูร่ะหวา่ง 20-29 ปี (53.8%) รองลงมาอยูใ่นช่วง30-39

ปี (23.8%) ในส่วนของระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปริญญาตรี(50.2%) รองลงมาคือระดบัสูงกว่าปริญญาตรี(24.8%) 

ดา้นศาสนาส่วนใหญ่คือพุทธ (56.8%) รองลงมาคือศาสนาอิสลาม(27.5%) และรายไดส่้วนใหญ่จะอยู่ท่ี 15,000-20,000 บาท 

(39.0%) รองลงมาคือ 20,000-25,000 บาท (28.2%) 

        ลกัษณะพฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยัน้ีพบว่า จากค าถามดา้น (WHAT) อะไรท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวเลือกไปเท่ียว

ญ่ีปุ่นแทนประเทศอ่ืน คือ  การเดินทางท่ีสะดวกและไม่ตอ้งท าวีซ่า (53.0%) รองลงมาคือตามการโฆษณา กระแสค่านิยม 

(24.3%) ค าถามต่อมาดา้น (WHEN) นกัท่องเท่ียวไปเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นปีละก่ีคร้ัง คือ 1-2 คร้ังต่อปี (50.7%) รองลงมา คือ 1 คร้ัง

ต่อปี (36.8%) ค าถามต่อมาดา้น (WHERE) อะไรท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวรู้จกัประเทศญ่ีปุ่น คือ ส่ือโฆษณาต่างๆ จากบริษทัทวัร์ 

(41.3%) รองลงมาคือ กลุ่มเพื่อนคนรู้จกั (34.5%) ต่อมาค าถามดา้น (WHY) นกัท่องเท่ียวไปเท่ียวญ่ีปุ่นเพราะอะไร คือ ความ

หลากหลายในดา้นอาหารท่ีน่าลิ้มลอง  (39.8%) รองลงมาคือ สถานท่ีท่องเท่ียวเป็นท่ีประวติัศาสตร์ต่างๆ (37.8%) ค าถามต่อมา

ดา้น (WHOM) เวลาท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวนักท่องเท่ียวมกัจะเดินทางไปกบัใคร คือ ครอบครัว (45.0%) รองลงมาคือ เพื่อน 

(33.0%) ค าถามต่อมาดา้น (HOW) นกัท่องเท่ียวมีความสนใจอะไรท่ีท าให้ไปเท่ียวญ่ีปุ่น คือ ชอบประเทศญ่ีปุ่นเป็นทุนเดิมอยู่

แลว้ (38.3%) รองลงมาคือ ไปเท่ียวตามกลุ่มเพื่อน (36.0%) สรุปกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่รู้จกัประเทศญ่ีปุ่นเป็นทุนเดิมอยูแ่ลว้และ

มีการหาขอ้มูลจากบริษทัทวัร์เพิ่มเติม 

        ลกัษณะขอ้มูลดา้นส่วนประสมทางการตลาดในงานวิจยัน้ีพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในดา้นผลิตภณัฑ์

มากท่ีสุดโดยมี ค่าเฉล่ีย x ̄ = 3.9592 และรองลงมาคือดา้นช่องทางจดัจ าหน่ายโดยมีค่าเฉล่ีย x ̄ =3.9133 และต่อมาคือดา้นบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งโดยมีค่าเฉล่ีย x ̄ = 3.9092 ต่อมาเป็นดา้นการน าเสนอทางกายภาพโดยมีค่าเฉล่ีย x ̄ = 3.8808 ต่อมาเป็นดา้นการส่งเสริม

ทางการตลาดโดยมีค่าเฉล่ีย x ̄ = 3.8725 ต่อมาเป็นดา้นขั้นตอนกระบวนการโดยมีค่าเฉล่ีย x ̄ =3.8725 และต่อมาคือดา้นราคาโดย

มีค่าเฉล่ีย x ̄ = 3.8142 สรุปไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งไดใ้หค้วามส าคญัในดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุดตามท่ีไดก้ล่าวมา 

         อภิปราย 

          ผลการศึกษางานวิจัยพฤติกรรมผูบ้ริโภคกับส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจไปเท่ียวญ่ีปุ่นของ

นกัท่องเท่ียวชาวไทย 

          1.1  จากการศึกษาพบว่าลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นอายุ การศึกษาและศาสนา ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจไป

เท่ียวญ่ีปุ่นของนกัท่องเท่ียวชาวไทย โดยพบวา่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอญัมณี อุดมถิรพนัธ์ุ ซ่ึงในงานวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ซ้ือแพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศของนักท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ด้านอายุ การศึกษาของข้อมูล

ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจท่ีแตกต่างกัน จากการเปรียบเทียบแบบจ าแนกปัจจยัส่วนประสมทาง
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การตลาดพบวา่ดา้นท่ีมีความแตกต่างท่ีสอดคลอ้งกนั คือดา้นราคารองลงมาเป็นดา้นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือแพค็เกจทวัร์ของนกัท่องเท่ียวและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

แพค็เกจทวัร์ของนกัท่องเท่ียวอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติผลดงักล่าวสามารถตีความไดว้า่ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวควรพฒันา

ปรับปรุงกลยทุธ์ทางการตลาดอยา่งต่อเน่ือง โดยควรเนน้ปัจจยัดา้นราคาและดา้นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหเ้กิดความแตกต่างและ

ตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 

      1.2 ขอ้มูลพฤติกรรมของกลุม่ตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจไปเท่ียวญ่ีปุ่นท่ีแตกต่างกนั จากงานวิจยัพบวา่ดา้นท่ี

มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั ไดแ้ก่ ดา้น (WHAT) ค าถามอะไรท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวเลือกไปเท่ียวญ่ีปุ่นแทนประเทศอ่ืน,ดา้น 

(WHERE) ค าถามอะไรท่ีท าให้นักท่องเท่ียวรู้จกัประเทศญ่ีปุ่น,ดา้น (WHY) ค าถามนกัท่องเท่ียวไปเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นเพราะ

อะไร,ดา้น (WHOM) ค าถามเวลาท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวมกัจะเดินทางไปกบัใคร,ดา้น(HOW)ค าถามนกัท่องเท่ียวมีความสนใจ

อะไรท่ีท าให้ไปเท่ียวญ่ีปุ่น ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัพฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการสินเช่ือเคหะ ของผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินเขตบางแคของชญาภา  บุญมพีพิธิ และเปรียบเทียบกบังานวิจยัของ

โสภิตา รัตนสมโชค ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีอิทธิพลต่อ ความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถไฟฟ้าเฉลิมพระ

เกียรติ (บีทีเอส) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกนัในดา้น (WHAT) ค าถามอะไรท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวเลือก

ไปเท่ียวญ่ีปุ่นแทนประเทศอ่ืน จ าแนกเป็นรายคู่พบวา่ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจ าหน่ายและดา้นการส่งเสริมทาง

การตลาดมีค่าความแตกต่างทางสถิติท่ี 0.05 ในดา้น (WHERE) ค าถามอะไรท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวรู้จกัประเทศญ่ีปุ่น จ าแนกตาม

รายคู่พบวา่ ดา้นช่องทางจดัจ าหน่ายและดา้นการส่งเสริมทางการตลาดมีค่าความแตกต่างทางสถิติท่ี 0.05 ในดา้น(WHY) ค าถาม

นกัท่องเท่ียวไปเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นเพราะอะไร จ าแนกตามรายคู่พบว่าดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจ าหน่ายและ

ดา้นการส่งเสริมทางการตลาดมีค่าความแตกต่างทางสถิติท่ี 0.05 ในดา้น (WHOM) ค าถามเวลาท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวมกัจะ

เดินทางไปกบัใคร จ าแนกตามรายคู่พบวา่ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจ าหน่ายและดา้นการส่งเสริมทางการตลาดมี

ค่าความแตกต่างทางสถิติท่ี 0.05 และในดา้น (HOW) ค าถามนกัท่องเท่ียวมีความสนใจอะไรท่ีท าให้ไปเท่ียวญ่ีปุ่น จ าแนกตาม

รายคู่พบวา่ ดา้นช่องทางจดัจ าหน่ายมีค่าความแตกต่างทางสถิติท่ี 0.05   

5. สรุปผลการศึกษา 

    จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายใุนช่วง 20-29 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี ศาสนาท่ีนบั

ถือส่วนใหญ่คือพุทธ และรายไดอ้ยูท่ี่ 15,000-20,000บาท พบว่าส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจไปเท่ียวญ่ีปุ่น

ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีระดบัความส าคญัมากประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจ าหน่ายและดา้นการ

ส่งเสริมทางการตลาด 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 

        1.ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ 

         ดา้นอาย ุจากผลการศึกษาพบวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาย ุ20-29ปี มีความสนใจไปเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นมากกวา่อายตุ ่ากวา่ 20 ปี 

อายุ 30-39ปี อายุ 40-49 ปีและอายุ 50-59ปี โดยบริษทัทวัร์ ควรจะออก โปรแกรมน าเท่ียวท่ีมีความหลากหลาย ท่ีนกัท่องเท่ียว

สามารถเลือกใช้บริการไดต้ามความตอ้งการ รวมทั้งปัจจยัเร่ืองส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีคอยให้บริการแก่นักท่องเท่ียวเช่น 

สถานท่ีพกัโรงแรม สะดวกสบายและปลอดภยั การเดินทางท่องเท่ียวดว้ยยานพาหนะท่ีใช้ในการเดินทางท่องเท่ียวมีความ 

เหมาะสม และมีช่วงเวลาและระยะเวลาในการเดินทางมีความเหมาะสมให้เลือกใช้บริการ โดยความพึง พอใจเหล่าน้ี

นกัท่องเท่ียวมกัจะท าการเปรียบเทียบคุณภาพและความประทบัใจท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการ 

         ดา้นการศึกษา จากผลการศึกษาพบว่านกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีความสนใจเท่ียวญ่ีปุ่นมากกว่าระดบั

การศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้หรือต ่ากว่า มธัยมศึกษาตอนปลาย และสูงกว่าปริญญาตรี โดยนกัท่องเท่ียวจะอยูใ่นช่วงวยัเรียน

ระดบัมหาวิทยาลยัและวยัท างานซ่ึงมีความตอ้งการและสนใจท่ีจะไปท่องเท่ียวเพื่อเป็นการพกัผ่อนหรือไปเท่ียวกบักลุ่มเพื่อน

และครอบครัว 

         ดา้นศาสนา จากผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีนบัถือศาสนาพุทธมีความสนใจในการไปเท่ียวญ่ีปุ่นมากกว่า อิสลาม

และคริสต์ เพราะมีความสะดวกในเร่ืองอาหารการกินต่างๆ ซ่ึงจะต่างจากอิสลามตรงท่ีนักท่องเท่ียวท่ีเป็นชาวมุสลิมก็จะ

ค านึงถึงความถูกตอ้ง ในดา้นอาหารการกิน ท่ี Halal เพราะเป็นกฎและขอ้ปฏิบติัของศาสนา ถา้บริษทัทวัร์สามารถและให้

ความส าคญัในเร่ืองน้ีไดก้็จะเป็นการเพิ่มลูกคา้ใหก้บับริษทัทวัร์ได ้เพราะจากแบบสอบถามนกัท่องเท่ียวท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม

มีความสนใจเป็นรองจากศาสนาพุทธ ก็หมายความว่าถา้บริษทัสามารถตอบสนองความตอ้งการของนักท่องเท่ียวไดก้็จะมี

นกัท่องเท่ียวมาใชบ้ริการมากข้ึน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 

        1.การศึกษาวิจยัคร้ังท่ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ มีการเก็บขอ้มูลโดยใช้การเก็บแบบสอบถามออนไลน์ อาจจะท าให้ไม่

สามารถไดข้อ้มูลเชิงลึกได ้ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการสมัภาษณ์กบันกัท่องเท่ียวโดยตรง เพื่อท่ีผูว้ิจยัจะไดรั้บขอ้มูลในเชิง

ลึกดา้นพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการจากนกัท่องเท่ียว ท าให้ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัน าไปใชใ้นการวิเคราะห์

และสนบัสนุนขอ้มูลท่ีใชใ้นการสร้างกลยทุธ์ใหก้บับริษทัฯต่อไป 

        2.ควรศึกษาปัจจยัอ่ืนๆเพิ่มเติมท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจไปเท่ียวญ่ีปุ่น เช่น ความจงรักภกัดีระหว่างระหว่างบริษทัทวัร์และ

นักท่องเท่ียว เน่ืองจากมีบริษทัทวัร์มากมายให้เลือกใชบ้ริการ ดงันั้นถา้หากว่าผูว้ิจยัสามารถหาวิธีการสร้าง ความจงรักภกัดี

ระหว่างบริษทัทวัร์กบันกัท่องเท่ียวไดแ้ลว้ ก็จะสามารถน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวางแผนศึกษาหากลยุทธ์ เพื่อรักษาฐานลูกคา้

บริษทัไวไ้ดอี้กทั้งยงัเป็นแนวทางในการขยายฐานลูกคา้ไดอี้ก ดว้ย 
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แนวทางการลดอตัราการลาออกของพนักงาน กรณศึีกษา : บริษัท ABC จ ากดั 
Guidelines in reducing employee turnover rate 

Case study of ABC company limited 
ชฎาพร บรรทัดสุวรรณ1 และ ศุภสัณห์ ปรีดาวภิาต2 

Chadaporn Banthadsuwan and Supasan Preedawiphat 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน 2.เพื่อศึกษาแนวทางในการพฒันา
ศกัยภาพของพนกังาน 3.เพื่อศึกษาสาเหตุท่ีส่งผลกระทบต่อการลาออกของพนกังาน 4.เพื่อศึกษาและน าผลสรุปในการท าวิจยั
คร้ังน้ีมาเป็นแนวทางในการพฒันาศกัยภาพและสร้างความพึงพอใจท่ีดีข้ึนให้แก่องค์กรภายในบริษทั ABC จ  ากดั โดยใช้
เคร่ืองมือจากแบบสัมภาษณ์และสรุปผลการวิเคราะห์ผ่านผงัก้างปลาเพื่อหาสาเหตุท่ีแทจ้ริงโดยมีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
พนักงานในบริษทัฯจ านวนทั้งส้ิน 30 คน กลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์มี 3 สัญชาติ ไดแ้ก่ สัญชาติไทย สัญชาติเมียนมา และสัญชาติ
กะเหร่ียงจากการศึกษามีอยูห่ลายสาเหตุท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจและการตดัสินใจลาออกของพนกังานไดแ้ก่ ดา้นเงินเดือนและ
สวสัดิการ ดา้นลกัษณะงาน ดา้นสภาพการท างาน ดา้นความกา้วหนา้ในการท างาน ดา้นผูบ้งัคบับญัชา ดา้นเพื่อนร่วมงาน และ
ดา้นความมัน่คงในการท างาน  
 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจของพนักงาน, ลดอัตราการลาออก 
 

Abstract 
This study was intended to provide a satisfaction to the employees' performance. In order to study the guidelines for employee 
potential development. To learn about the reason affecting the resignation of employees and the conclusion of this research, it 
is a guide to improving the potential and ensuring better satisfaction to the organization. Within the ABC Co., Ltd., by using 
the tools from the interview and the analysis results cause and effect diagram to find evidence by conducting in-depth interviews 
with employees in the company. For 30 persons, the group has 3 nationality: Thai nationality, Burmese nationality and the 
Karen nationality people from education are available in many reasons which affect the satisfaction and decision of the 
employees' resignation, Salary and welfare Job description Working conditions Career progress Supervisor Colleagues and In 
the field of job security. 
Keywords: Employee satisfaction, Reduce turnover rate 
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1. บทน า 
 
     ในการด าเนินธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมก่อสร้างในปัจจุบนัเกิดข้ึนกนัเป็นจ านวนมาก ท าใหมี้การแข่งขนักนัค่อนขา้งสูงไม่
ว่าจะเป็นในเร่ืองของดา้นคุณภาพของสินคา้ การบริการ วสัดุอุปกรณ์ การรับประกนั การจดัส่งสินคา้ ผูป้ระกอบการตอ้งให้
ความน่าเช่ือถือและการันตีถึงคุณภาพของผลงาน ซ่ึงถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าให้บริษทัฯมีความอยู่รอดในธุรกิจด้านน้ี ใน
ขณะเดียวกนัการด าเนินธุรกิจก่อสร้างผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งหาช่างท่ีมีทกัษะฝีมือแรงงานท่ีดี มีความเป็นมืออาชีพ มีความ
รอบรู้ในเร่ืองของช้ินงาน ไปจนถึงการเลือกใชว้สัดุท่ีมีคุณภาพ และรวมถึงการควบคุมงานใหมี้ประสิทธิภาพและมีความรวดเร็ว
ในดา้นของการบริการ ทรัพยากรมนุษยจึ์งเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่ในการบริหารจดัการถึงแมว้า่เทคโนโลยเีร่ิมเขา้มามีบทบาทมาก
ยิ่งข้ึนผูป้ระกอบการให้ความสนใจมากข้ึนแต่ก็ไม่สามารถเขา้มาทดแทนทรัพยากรมนุษยไ์ดอ้ยา่งส้ินเชิงแต่การจะท าให้ธุรกิจ
ประสบความส าเร็จไดน้ั้น ปัจจยัหลกัส าคญัในการด าเนินงาน ไดแ้ก่ เคร่ืองจกัร วตัถุดิบ เงิน การตลาด รวมไปถึงทรัพยากร
มนุษยซ่ึ์งเป็นปัจจยัหลกัท่ีจะน าพาธุรกิจไปสู่การแข่งขนัท่ีเติบโตมากยิง่ข้ึน องคก์รควรมีการสนบัสนุนและใหป้ระโยชน์สูงสุด
แก่บุคลากรภายในองคก์รในเร่ืองของดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถและดา้นของทศันคติท่ีดีในการปฏิบติังานเพื่อใหอ้งคก์ร
มีประสิทธิภาพ บริษทั ABC จ  ากดั มีการขยายสถานประกอบการและสายงานการผลิตท่ีเพิ่มมากข้ึนจึงท าให้บริษทัฯมีความ
ตอ้งการแรงงานเป็นจ านวนมากเพื่อสร้างยอดขายให้แก่บริษทัฯโดยผูป้ระกอบการมีความต้องการรับแรงงานต่างดา้วเขา้มา
ท างานมากกว่าแรงงานไทยโดยไม่ค านึงถึงคุณสมบติัของบุคลากรว่ามีฝีมือหรือทกัษะความสามารถในดา้นไหนและหากมอง
ยอ้นถึงปัญหาในดา้นของแรงงานพบว่า แรงงานส่วนใหญ่ขาดทกัษะฝีมือและความรู้ความช านาญในดา้นของการใชเ้คร่ือง 
CNC และเคร่ืองจกัรบางประเภทจึงส่งผลให้พนักงานท างานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากปัจจุบนั บริษทั ABC จ  ากดั มี
อตัราการลาออกของพนกังานต่อปี ค่อนขา้งสูง เม่ือเกิดการลาออกบ่อย ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนภายในบริษทั ABC จ ากดันั้น มาจาก
แรงงานคนไทยมีน้อยเกินไปและพนักงานท่ีแรงงานต่างด้าวไม่มีประสบการณ์และความช านาญเคร่ืองจกัร ส่งผลให้เกิด
อุบติัเหตุในขณะท างาน รวมถึงการดูแลไม่ทัว่ถึง และไม่มีการจดัฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองของความปลอดภยัและความรู้
เบ้ืองตน้ในการใชเ้คร่ืองจกัร และยงัเกิดจาก ค่าแรงท่ีลูกจา้งไดรั้บอาจนอ้ยเกินท่ีกฎหมายก าหนด ส่งผลใหพ้นกังานมีความรู้สึก
ไม่พึงพอใจท่ีจะปฏิบัติงานภายในองค์กรและส่งผลให้พนักงานท างานได้ไม่เต็มท่ีกับค่าจ้างท่ีได้รับรวมถึงในเร่ืองของ
สวสัดิการท่ีไม่เพียงพอเป็นเหตุใหพ้นกังานเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจกบัองคก์รแห่งน้ี 
และดว้ยพิษเศรษฐกิจท่ีไม่สู้ดีนกัเป็นเหตุให้บริษทัฯเกิดผลกระทบในเร่ืองของค่าใชจ่้ายท าใหเ้กิดการจ่ายค่าแรงล่าชา้ ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อพนกังานโดยตรงท่ีตอ้งรับผิดชอบในเร่ืองของ ค่าเช่าห้องพกั ค่าเดินทาง และการใชชี้วิตประจ าวนั รวมถึงค่าใชจ่้าย
อ่ืน ๆ  

 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     2.1 แรงจูงใจและการจูงใจ 
    แรงจูงใจ (Motivation) ในความหมายทางจิตวิทยา คือ สภาวะของบุคคลท่ีถูกกระตุน้ให้แสดงพฤติกรรมไปยงัจุดหมาย
ปลายทาง แรงจูงใจในการท างาน จึงเป็นปัจจยัใหบุ้คคลพยายามท างานใหเ้จริญกา้วหนา้ (กมลพร กลัยาณมิตร ,2552) สรุปไดว้า่
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การจูงใจเป็นการท่ีบุคคลถูกกระตุน้จากส่ิงเร้าใหก้ระท าเพื่อให้บรรลุจุดประสงคบ์างอยา่งซ่ึงจะเห็นไดจ้ากพฤติกรรมท่ีเกิดจาก
การจูงใจเป็นพฤติกรรมท่ีไม่ใช่เป็นเพียงการตอบสนองส่ิงเร้าปกติธรรมดา โดยแรงจูงใจมีอยู ่2 ลกัษณะคือ แรงจูงใจภายในเป็น
ส่ิงผลกัดนัอาจจะเป็นเร่ืองความคิด ความตั้งใจ หรือส่ิงต่าง ๆท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม เช่น งานท่ีใหชี้วิตเขาและครอบครัว เขา
จะเกิดความจงรักภกัดีต่อองคก์รหรือบางองคก์รเกิดขาดทุนไม่ไดจ่้ายค่าตอบแทน พนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์รก็ร่วมยนิดี
ลดค่าใชจ่้ายและช่วยกนัท างานอย่างเต็มท่ี ส่วนแรงจูงใจภายนอกก็เป็นส่ิงผลกัดนักระตุน้ให้เกิดพฤติกรรมอาจเป็นเร่ืองของ 
เกียรติยศ ช่ือเสียง การไดรั้บรางวลัค าติชม บุคคลจะแสดงส่ิงจูงใจดงักล่าวในกรณีท่ีตอ้งการแต่ส่ิงตอบแทนเท่านั้น 
     2.2 แนวคดิกบัความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
     ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน คือ ความรู้สึกหรือเจตคติท่ีดีของบุคคลท่ีมีต่องานท่ีก าลงัปฏิบติัอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจาก
ปัจจยัหรือองคป์ระกอบต่าง ๆในการท างาน (ปรียากร วงศอ์นุตรโรจน์ ,2535) สรุปวา่ ปัจจยัหรือองคป์ระกอบท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
ช้ีบ่งถึงปัญหาท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจในการท างานนั้นมี 3 ประการ คือ บุคลากรมีความรู้สึกหรือมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานทั้งในเร่ืองของ 1.ปัจจยัดา้นบุคคลในดา้นของอายกุารท างานจนเกิดความช านาญการในการปฏิบติังาน 2.ปัจจยัดา้น
งานมีโอกาสไดเ้รียนรู้ เกิดความทา้ทายกบังานจนเกิดทกัษะในการท างานและ 3.ปัจจยัดา้นของการจดัการมีโอกาสกา้วหนา้ เม่ือ
บุคลากรไดรั้บทั้ง 3 ปัจจยัน้ียอ่มส่งผลใหเ้กิดความพึงพอใจ   
     2.3 ทฤษฎลี าดบัขั้นของความต้องการ (Maslow’s Need Hierarchy Theory) 
     ทฤษฎีล าดบัขั้นของความตอ้งการ (Maslow’s Need Hierarchy Theory) แนวความคิดล าดบัขั้นของความตอ้งการเสนอโดย 
Abraham H. Maslow แนวคิดน้ีมุ่งอธิบายความตอ้งการของคน โดยมีความเช่ือว่ามนุษยมี์ความตอ้งการตลอดเวลาและความ
ตอ้งการของคนจะเป็นตวักระตุน้ให้คนแสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของมนุษยส์ามารถแบ่งไดเ้ป็น 5 ขั้น (อา้ง
ใน วนัชยั มีชาติ, 2551) โดยสรุปไดว้่า มนุษยทุ์กคนโดยธรรมชาติ หากเขาไดรั้บความตอ้งการตามล าดบัขั้นในรูปแบบของ
พีระมิดโดยความตอ้งการพื้นฐานอนัดบัแรกจะเกิดข้ึนมากสุดไปจนถึงสูงสุดของขั้นบนัไดท่ี 5 ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 ดา้นร่างกาย คือ
ปัจจยั 4 ซ่ึงถือว่าความตอ้งการน้ีมีความจ าเป็นมากท่ีสุด ขั้นท่ี 2 ดา้นความมัน่คงปลอดภยั ไดแ้ก่งานท่ีมัน่คง ครอบครัวมีความ
อบอุ่น เจา้นายและเพื่อนร่วมงานท่ีดี ขั้นท่ี 3 ดา้นของความรัก มนุษยต์อ้งการความรัก ไม่ว่าจะเกิดจากความรักเพื่อนร่วมงาน 
ครอบครัว คนรัก ส่ิงเหล่าน้ีท าให้สังคมเกิดความรักสามคัคี ปรองดองหลายระดบั ขั้นท่ี 4 ดา้นช่ือเสียงเกียรติยศ มนุษยห์าก
ไดรั้บความตอ้งการกายภาพมากเพียงพอ เขามกัจะเกิดความตอ้งการท่ีสูงข้ึนตอ้งการให้คนยกยอ่งสรรเสริญ ช่ืนชมและในดา้น
สุดทา้ยขั้นท่ี 5 ความสมบูรณ์ของชีวิต คือขั้นสูงสุด ซ่ึงนอ้ยคนจะไปไดถึ้งเน่ืองจากมนุษยไ์ดใ้ชค้วามสามารถและน าศกัยภาพท่ี
มีมาสร้างสรรคส่ิ์งต่าง ๆ เท่าท่ีจะไดท้ าตามศกัยภาพ 
     2.4 ทฤษฎสีองปัจจัยของเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg’s Two-Factor Theory) 
     เฮอร์ซเบิร์ก มุซเนอร์ และสไนเดอร์แมน (Herzberg, Mausner & Snyeman , 1959) ไดศึ้กษาในเร่ืองของทศันคติท่ีมีต่องาน
วิศวกรและนกับญัชีจ านวน 200 คน มีปัจจยัอยู่ 2 ประการท่ีมีความสัมพนัธ์ในเร่ืองของความชอบหรือไม่ชอบงานของแต่ละ
บุคคล ซ่ึงเรียกปัจจยัดงักล่าววา่ ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factor) และปัจจยัค ้าจุน (Maintenance Factor) สรุปไดว้า่ ความสมัพนัธ์
ของความพอใจท่ีเกิดจากแรงจูงใจตามองค์ประกอบของทฤษฎี 2 ปัจจยัของเฮอร์ซเบิร์ก ถา้เม่ือใดปัจจยัจูงใจ (Motivation 
Factors) ลดลงต ่ากว่าระดบัท่ีควรจะเป็นอย่างมาก ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างานก็จะลดต ่าไปดว้ย แต่ในทาง
กลบักนั ถา้ปัจจยัอนามยั (Hyglene Factors) ลดต ่าลงกวา่ระดบัท่ีควรจะเป็นหรือขาดไป กจ็ะท าใหบุ้คลากรเกิดความไม่พอใจใน
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การปฏิบติังาน รู้สึกเบ่ือหน่าย ทอ้ถอย และหมดก าลงัใจในการท างาน จนอาจเป็นสาเหตุท าใหบุ้คลากรตดัสินใจลาออกจากงาน
ในท่ีสุด 
     2.5 การธ ารงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
     การธ ารงรักษาบุคลากรจะตอ้งส่งเสรอมพฒันาศกัยภาพของบุคคลใหสู้งยิง่ข้ึนไป เพื่อใหบุ้คลากรอยูก่บัองคก์รอยา่งมีคุณค่า
และมีแผนพฒันาความกา้วหน้าในงานอาชีพของผูซ่ึ้งมีศกัยภาพสูง บุคลากรก็จะรักงานท่ีท ารักองค์การ ทุ่มเทก าลงักายและ
ก าลงัใจท างานเต็มความสามารถ ผลิตผลงานท่ีดีออกมา ฝ่ายบริหารก็จะตอ้งดูแลให้ความเป็นธรรมและยอมรับในผลงานของ
ผูป้ฏิบติังานดี (สมิต สชัฌุกร ,2550) สรุปไดว้า่หลกัการธ ารงรักษาบุคลากรจะตอ้งส่งเสริมพฒันาศกัยภาพของบุคคลใหสู้งยิง่ข้ึน
เพื่อให้บุคลากรอยูก่บัองคก์ารอยา่งมีคุณค่าและมีแผนพฒันาความกา้วหนา้ในงานอาชีพ บุคลากรก็จะมีความรักองคก์รและรัก
งานท่ีท า ทุ่มเทก าลงักายและก าลงัใจท างานเตม็ความสามารถ ผลิตผลงานท่ีดีออกมาโดยผูบ้ริหารจะดูแลและใหค้วามเป็นธรรม
อาจจะเป็น เงินเดือนและสวสัดิการ การฝึกอบรมพฒันา การยกย่องชมเชย หรือแมก้ระทัง่การพฒันาพนักงานเพื่อให้เกิด
ความกา้วหนา้ในสายอาชีพ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเร่ืองของผลประโยชน์ท่ีองคก์รตอ้งดูแลบุคลากรใหไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
     2.6 ทฤษฎคีวามคาดหวงัของวคิเตอร์วรูม 
     การท่ีจะจูงใจให้พนักงานท างานเพิ่มข้ึนนั้นจะตอ้งเขา้ใจกระบวนการทางความคิด และการรับรู้ของบุคคลก่อน ปกติเม่ือ
คนท างานเพิ่มข้ึนจากระดบัปกติเขาจะคิดวา่เขาจะไดอ้ะไรจากการกระท านั้นหรือ การคาดคิดวา่อะไรจะเกิดข้ึนเม่ือเขาไดแ้สดง
พฤติกรรมบางอย่าง Victor Vroom (1964) สรุปได้ว่าความคาดหวงัเป็นความรู้สึกของบุคคลถึงพฤติกรรมหรือต าแหน่งท่ี
เหมาะสมของตนเองหรืออาจเป็นความรู้สึกถึงความเหมาะสมในบทบาทของผูอ่ื้นหรืออีกนยัหน่ึงความคาดหวงัของบุคคล เป็น
ความรู้สึกของบุคคลต่อตนเองอย่างหน่ึงว่าตนเองควรจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรในสถานการณ์ต่าง ๆ หรือต่องานท่ีตน
รับผดิชอบอยู ่ความคิดดงักล่าวน้ียงัรวมไปถึงการคิดถึงบุคคลอ่ืน เช่น ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและผูร่้วมงาน 
      2.7 แผนผงัสาเหตุและผล 
       แผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) เป็นการแสดงให้เห็นถึงสาเหตุและผลของปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดย ดร.
อภิชาติ ชยานุภทัร์กุล (2551) ไดเ้ขียนไดว้า่เป็นแผนผงัท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์กนัระหวา่งปัญหา (Problem) กบัสาเหตุทั้งหมด
ท่ีเป็นไปไดท่ี้อาจก่อให้เกิดปัญหานั้น ๆ (Possible Cause) ผงักา้งปลาประกอบไปดว้ย ส่วนปัญหาหรือผลลพัธ์ (Problem or 
Effect) ซ่ึงจะแสดงอยู่ท่ีหัวปลา ส่วนสาเหตุ (Causes) ซ่ึงสามารถแยกย่อยออกไดอี้กเป็น ปัจจยั (Factors) ท่ีส่งผลกระทบต่อ
ปัญหา (หวัปลา) , สาเหตุหลกั, สาเหตุยอ่ย ซ่ึงสาเหตุของปัญหา จะเขียนไวใ้นกา้งปลาของแต่ละกา้ง คือสาเหตุของกา้งรองและ
กา้งรองคือสาเหตุของกา้งหลกั ซ่ึงหลกัการเบ้ืองตน้ของแผนภูมิกา้งปลา (Fishbone diagram) คือการใส่ช่ือของปัญหาท่ีจะน ามา
วิเคราะห์ ลงทางดา้นขวาสุด หรือซา้ยสุดของแผนภูมิกา้งปลา โดยมีเส้นหลกัตามแนวยาวของกระดูกสนัหลงั จากนั้น ใส่ช่ือของ
ปัญหายอ่ย ซ่ึงเป็นสาเหตุของปัญหาหลกั 3-6 หวัขอ้ โดยลากเป็นเส้นกา้งปลา (sub-bone) ท ามุมเฉียงจากเส้นหลกั เส้นกา้งปลา
แต่ละเส้นให้ใส่ช่ือของส่ิงท่ีท าให้เกิดปัญหานั้นข้ึนมา ระดบัของปัญหาสามารถแบ่งยอ่ยลงไปไดอี้ก ถา้ปัญหานั้นยงัมีสาเหตุท่ี
เป็นองค์ประกอบย่อยลงไปอีก โดยทัว่ไปมกัแบ่งระดบัของสาเหตุย่อยลงไปมากท่ีสุด 4-5 ระดบั เม่ือมีขอ้มูลในแผนภูมิท่ี
สมบูรณ์แลว้ จะท าใหม้องเห็นภาพขององคป์ระกอบทั้งหมดท่ีเป็นสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
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      2.8 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
     (วราภรณ์ นาควิลัย, 2553) ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลาออกของพนกังาน บริษทั GGG (ประเทศ
ไทย) จ ากดั พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการลาออก มีหลายสาเหตุดงัน้ี ดา้นการติดต่อส่ือสารภายในองคก์ร ดา้นผูบ้งัคบับญัชา การ
โยกยา้ยพนกังานไปปฏิบติังานสาขาอ่ืน ความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้คนใหม่และเพื่อนร่วมงาน รวมถึงค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม
กบัปริมาณงาน 
     (ศศิ อ่วมเพ็ง, 2558) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจลาออกของพนกังานระดบับงัคบับญัชาส านักงานบญัชีกลาง 
บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) พบวา่มี 3 ปัจจยัไดแ้ก่ ดา้นความน่าสนใจของงาน ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ และ
ดา้นความสมัพนัธ์ต่อหวัหนา้งาน และยงัพบวา่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อายงุานไม่มีผลต่อการตดัสินใจลาออก 
     (อานนท์ เสียงพานิช, 2559) ไดศึ้กษาเร่ืองมาตรการลดการลาออกของพนกังาน บริษทั ผลิตเป็ด เอกชนแห่งหน่ึงในจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา สาเหตุการลาออกมีดา้ยกนั 7 สาเหตุ ไดแ้ก่ การลาออกไปประกอบธุรกิจส่วนตวั สาเหตุการไดง้านใหม่ สาเหตุ
สภาพการท างานหรือลกัษณะงาน สาเหตุปัญหาส่วนตวั สาเหตุความตอ้งการกลบัไปอยู่ภูมิล  าเนา สาเหตุปัญหาสุขภาพและ
สาเหตุเพื่อนร่วมงานหรือหวัหนา้งาน ท าใหบ้ริษทัเกิดผลกระทบดา้นของคุณภาพสินคา้ลดลง ดา้นขวญัก าลงัใจพนกังานลดลง 
ความเช่ือมัน่ลูกคา้ลดลง 
 

3. วธีิการศึกษา 
 
     ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ผูว้ิจยัได้ด าเนินการสุ่มตวัอย่างประชากรของ บริษทั ABC จ  ากดั ทั้งหมดจ านวน 30 คน โดยงานวิจยัน้ีใช้กลุ่มตวัอย่าง
แบ่งเป็น แรงงานคนไทย 6 คน ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและระดบัหวัหนา้พนกังาน แรงงานพม่า 20 คน (ท่ีฟังพดูภาษาไทยไดแ้ละไม่ได)้  
แรงงานกะเหร่ียง 4 คน (ท่ีฟังพดูภาษาไทยได)้  
     
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
      ผูว้ิจยัท าการวิจยัแบบเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัหวัหนา้และพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งในบริษทัฯ
จ านวนทั้งส้ิน 30 คนและใชโ้ครงคร่าวในการสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัท าการสัมภาษณ์แบบปลายเปิด (Open-ended questions) โดยใช้
การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Less Standardized interview) กบักลุ่มตวัอยา่งในการใหข้อ้มูลเป็นการเปิดโอกาสให้กบัผูท่ี้
ถูกสมัภาษณ์ไดแ้สดงความรู้สึกและอธิบายไดอ้ยา่งอิสระ ตอนสมัภาษณ์มีการบนัทึกเสียง จดรายละเอียด สงัเกตพฤติกรรมแบบ
มีส่วนร่วม ในขณะสมัภาษณ์มีการถ่ายภาพและบนัทึกวิดีโอร่วมดว้ย 
     การวเิคราะห์ข้อมูล 
     ผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการน าแบบสัมภาษณ์ท่ีไปสอบถามทั้ง 30 ท่านมาสรุปเปรียบเทียบกบัขอ้มูลทฤษฎีโดย
ใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพซ่ึงประกอบไปดว้ยกระบวนการวิเคราะห์ดงัน้ี ผูว้ิจยัท าการศึกษาขั้นปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์
เชิงลึกกบัพนักงานท่ีเก่ียวขอ้งและศึกษาขั้นทุติยภูมิโดยการศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ ของบริษทัฯรวมถึงสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 
จากนั้นหาสาเหตุและผลการวิเคราะห์ผา่นผงักา้งปลา กระบวนการขั้นตอนการด าเนินวิจยัประกอบไปดว้ยดงัน้ีตาม รูปภาพท่ี 1  
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รูปภาพที่ 1 : การแสดงวิเคราะห์ขอ้มูลตามล าดบัขั้นของ บริษทั ABC จ ากดั 
 
กรอบแนวคิด 
 
  
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
      ผูว้ิจยัท าการศึกษาแนวทางการลดอตัราการลาออกของพนักงาน กรณีศึกษา บริษทั ABC จ  ากดั ปัจจุบนัพนักงานมีการ
ลาออกท่ีสูงโดยผูว้ิจยัท าการวิจยัเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งส้ิน 30 คน โดยแบ่งเป็นเพศชาย 
16 คน เพศหญิง 14  มีคนไทย 6 คน คนพม่า 20 คน และคนกะเหร่ียง 4 คน จากการสรุปประเด็นของผูท่ี้ถูกสัมภาษณ์หลายคน
แล้วน าผลสรุปมาวิเคราะห์ขอ้มูล (Coding) เปรียบเทียบการให้สัมภาษณ์ระหว่างผูใ้ห้สัมภาษณ์แต่ละท่าน ผูว้ิจัยจึงน าผล
สมัภาษณ์ไปวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงผา่นเคร่ืองมือแผนผงัหาสาเหตุและผล ซ่ึงพนกังานพดูใหข้อ้มูลไปในทิศทางเดียวกนัจึง
สรุปผลได ้7 ดา้น ไดแ้ก่ 1.ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ พนกังานไดรั้บค่าแรงท่ีต ่าและสวสัดิการมีเพียงแค่ประกนัสังคมเท่านั้น
นอกจากน้ี พนักงานเก่าไม่มีการปรับค่าแรงรวมถึงพนักงานบางคนไม่ไดรั้บสวสัดิการใด ๆ 2.ดา้นลกัษณะงานเน่ืองจากการ

ข้อมูลทั่วไป 

เพศ, อาย,ุ สญัชาติ, แผนก/ฝ่าย, รายได ้

- แรงจูงใจและการจูงใจ 
- ความพึงพอใจ 
- ความตอ้งการ 
- ปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุน 
- การธ ารงรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
- ความคาดหวงั 

แนวโนม้การลาออก 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 1596 

 

ท างานมีความเส่ียงสูงบ่อยคร้ังท่ีพนกังานเกิดความประมาทท าให้พบอุบติัเหตุจากเคร่ืองจกัรประมาณ 2-4 คนต่อเดือน 3.ดา้น
สภาพการท างานสถานประกอบการไม่เป็นสัดส่วนบางคร้ังพนกังานไม่สะดวกในการเดินทางรวมถึงการระวงัเร่ืองแรงงานต่าง
ดา้วท่ียงัผิดกฎหมายท าให้การเดินทางล าบาก 4.ดา้นความกา้วหน้าในการท างานในการท างานบางคร้ังจ าเป็นตอ้งกระจาย
พนกังานไปท าบางส่วนอาจท าให้พนกังานเกิดการเรียนรู้ใหม่ๆแต่ท างานไดไ้ม่มีประสิทธิภาพ 5.ดา้นผูบ้งัคบับญัชาหัวหนา้มี
การช่วยเหลืออยา่งดีแต่บางคร้ังก็ใชอ้  านาจเกินไปท าให้พนกังานเกรงกลวั 6.ดา้นเพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่มีความช่วยเหลือ ซ่ึง
กนัและกนัแต่มีส่วนนอ้ยท่ีรู้สึกถึงการแบ่งพรรคแบ่งพวกกนั 7.ดา้นความมัน่คงในการท างานพนกังานส่วนใหญ่ไม่รู้สึกถึงความ
มัน่คงในการท างานท าใหรู้้สึกอยากท างานท่ีองคก์รน้ีนอ้ยลง  
 

 
 
แผนผงัที่ 1 : วิเคราะห์สาเหตุปัญหา บริษทั ABC จ ากดั 
 
     นอกจากน้ียงัมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมท่ีผูใ้ห้สัมภาษณ์มีความตอ้งการอยากให้บริษทัฯเพิ่มค่าแรง จ่ายโบนสั และพาพนกังาน
ไปเท่ียวประจ าปีละคร้ัง ซ่ึงในสมยัก่อน ทุกเทศกาลบริษทัฯจะจดักิจกรรมใหก้บัพนกังานอยูเ่สมอ แต่มา 2-3 ปีหลงัอาจจะดว้ย
เศรษฐกิจไม่ดี ท าให้ผูบ้ริหารไม่สามารถจดักิจกรรมดงักล่าวให้กบัลูกจา้งได้ นอกจากน้ียงัมีการเสนอแนะให้ผูบ้ริหารให้
ความส าคญักบัพนกังานโดยจ่ายค่าแรงใหต้รงตามวนัท่ีก าหนด 
     หลงัจากสรุปประเด็นของผูท่ี้ถูกสัมภาษณ์ผูว้ิจยัเขา้ใจพนักงานอย่างแทจ้ริง จึงน าผลสรุปไปวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีแทจ้ริง 
เปรียบเทียบกบัขอ้มูล องคป์ระกอบต่าง ๆ  ขอ้มูลทางทุติยภูมิ ท าใหผู้ว้ิจยัเห็นภาพและเสนอแนะการแกปั้ญหา มีอยู ่3 ทางเลือก 
ไดแ้ก่ การปรับค่าแรงและเพิ่มสวสัดิการ , การจดัวางต าแหน่งงานให้เป็นสัดส่วนและเขม้งวดความปลอดภยั และ การพฒันา
ปรับปรุงสภาพการท างาน ผูว้ิจยัไดท้ าการตดัสินใจเลือก การปรับค่าแรงและเพิ่มสวสัดิการ เน่ืองจากตอบโจทยก์บัเกณฑท่ี์ผูว้จิยั
ตั้งข้ึนมาและยงัสร้างแนวทางการลดอตัราการลาออกของพนกังานไดดี้เม่ือพนกังานไดรั้บสวสัดิการท่ีเพียงพอหรือมีการไดรั้บ
อตัราค่าแรงท่ีสูงข้ึน อาจท าให้พนกังานมีความรู้สึกท่ีอยากจะปฏิบติังานในบริษทัฯ แห่งน้ีไปอีกยาวนาน เม่ือผูว้ิจยัไดท้ าการ
แกไ้ขเสร็จ ผลลพัธ์ท่ีไดน่้าจะเห็นผลเร็วท่ีสุด   
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5. สรุปผลการศึกษา 
 
     จากการสรุปผลการศึกษาขา้งต้นพบ 7 สาเหตุ ดังน้ี 1.สาเหตุจากการได้รับอตัราค่าจ้างต ่ากว่ากฎหมายก าหนดและรับ
สวสัดิการท่ีไม่เพียงพอ 2.สาเหตุจากการท างานมีความเส่ียงท่ีจะเกิดอุบติัเหตุได้ง่าย 3.สาเหตุจากการท างานไม่เป็นระบบ
ระเบียบสถานประกอบการไม่เป็นสดัส่วน 4.สาเหตุจากการวางต าแหน่งงานและการเลือกหวัหนา้ไม่เหมาะสม 5.สาเหตุจากการ
เกรงกลวัผูบ้งัคบับญัชา 6.สาเหตุจากการมีแบ่งพรรคพวกของเพื่อนร่วมงานและการเอารัดเอาเปรียบ 7.สาเหตุจากความไม่มัน่คง
ในการท างาน จากการศึกษาสาเหตุและปัญหาท่ีเกิดข้ึน มีทฤษฎีบอกว่าความพึงพอใจของพนักงาน ส่งผลให้การลาออกลด
นอ้ยลง ถา้พนกังานมีความพึงพอใจแลว้พนกังานจะไม่อยากไปท างานท่ีอ่ืน ผูว้ิจยัเห็นวา่ หากเราแกปั้ญหาโดยการปรับค่าแรง
และเพิ่มสวสัดิการให้กบัพนักงานแลว้จะเห็นผลทนัทีเพราะเป็นวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดเม่ือได้ขอ้มูลจากการเปรียบเทียบผูใ้ห้
สัมภาษณ์ เสียงส่วนใหญ่ตอ้งการไดรั้บอตัราค่าแรงท่ีสูงข้ึนหรือไดรั้บสวสัดิการท่ีเพียงพอเพื่อเป็นก าลงัใจและจูงใจให้กบั
พนกังานอยากปฏิบติังานต่อไป  
     ผูว้ิจยัได้น าความรู้และทฤษฎีมาใช้ในการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยเ์พื่อ เพิ่มศกัยภาพและลดอตัราการลาออกของ
พนกังานโดยการสร้างความพึงพอใจให้กบัพนกังานในการท างานและเป็นการเพิ่มแรงจูงใจในการท างานโดยผูว้ิจยัเสนอแนว
ทางเลือกในการแกปั้ญหาคือการปรับค่าแรงและเพิ่มสวสัดิการให้กบัพนกังาน โดยใชห้ลกัทฤษฎีความตอ้งการ 5 ขั้นพื้นฐาน 
(Hierachy of Needs Theory) ของ อบัราอมั เอช. มาสโลว ์(Abrah H. Maslow) ในการแกไ้ขปัญหาเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ให้กบัพนกังานและยงัเป็นการสร้างก าลงัใจให้พนกังานมีความตอ้งการท่ีอยากจะปฏิบติังานในสถานแห่งน้ีหากจูงใจพนกังาน
ใหมี้ความสนใจในการท างานและพฒันาตวัเองเพิ่มข้ึนไดร้วมถึงการเพิ่มสวสัดิการในการท างานเพื่อมุ่งเนน้สร้างสมัพนัธภาพท่ี
ดีของการท างานรวมกนัเป็นกลุ่มจะท าให้พนักงานมีความอยากลาออกน้อยลง และยงัสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการธ ารงรักษา
บุคลากรท่ีมีคุณภาพเพื่อให้บุคลากรอยู่กบัองค์การอย่างมีคุณค่าและมีแผนพฒันาความกา้วหน้าในงานอาชีพ บุคลากรก็จะมี
ความรักองคก์รและรักงานท่ีท า ทุ่มเทก าลงักายและก าลงัใจท างานเตม็ความสามารถ ผลิตผลงานท่ีดีออกมาโดยผูบ้ริหารจะตอ้ง
ดูแลและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน และยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษางานวิจยัของ อานนท์ เสียงพาณิช (2559) ท่ีไดศึ้กษา
มาตรการลดการลาออกของพนักงาน บริษทั ผลิตเป็ด เอกชนหน่ึง ในเร่ืองของการสร้างความพึงพอใจและแรงจูงใจในการ
ท างาน จากการสัมภาษณ์มีสาเหตุและวตัถุประสงคข์องการลาออกแตกต่างกนัไป ซ่ึงส่งผลต่อการตดัสินใจลาออกจะเห็นไดว้่า
ปัจจยัดงักล่าวส่ิงท่ีสอดคลอ้งกนัคือปัญหาท่ีเกิดข้ึนของพนกังานในบริษทัฯ 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 
     จากประเด็นท่ีผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาน้ีจากการสัมภาษณ์ ส่วนใหญ่ผูใ้ห้สัมภาษณ์เป็นแรงงานต่างดา้วท าให้บางคร้ังไดข้อ้มูล
ไม่ลึกเพียงพอหรือไม่ครบถว้นอาจเกิดจากภาษาในการส่ือสาร หรือความรู้สึกเกรงกลวั ดงันั้น แนวทางป้องกนัคืออาจมีการหา
คนให้สัมภาษณ์ในอนาคต ขอ้จ ากดัของงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดมี้การควบคุมโดยล่ามแปลภาษา แต่ก็มีปัญหาในการสัมภาษณ์ได้
ขอ้มูลท่ีไม่เพียงพอ เน่ืองจากความเขา้ใจและการใชภ้าษาอาจจะยากเกินไปส าหรับแรงงานต่างดา้ว แนวทางในการป้องกนัโดย
การหาล่ามท่ีสามารถเขา้ใจภาษาไทยเก่งเขียนสรุปประเด็นแต่ละค าถามเม่ือเกิดปัญหาจากการไม่เขา้ใจตอนสัมภาษณ์ก็อาจ
แกไ้ขโดยการใหผู้ถู้กสมัภาษณ์อ่านแทน 
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อทิธิพลภาพลกัษณ์ตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มสตาร์บัคส์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

Brand image affecting customer decision district to buy Starbuck in Bangkok 
ชนากานต์ มิตรขุนทด¹ และ ณัฐพนัธ์ บัวราภรณ์² 

Chanakan Mitkhuntot and Nattapan Buavaraporn 
 

บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมสตาร์บคัส์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อท่ีจะไดเ้สนอแนะแนวทางในการพฒันาภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 200 
คนและน าขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ
ระหวา่ง 20-29 ปี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001-35,000 บาท มีการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทั 
และพบว่าภาพลกัษณ์ตราสินคา้ดา้นคุณค่ามีค่า Sig เท่ากบั 0.034 และดา้นผูใ้ชมี้ค่า Sig เท่ากบั 0.000 ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมสตาร์บคัส์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 เพื่อจะน าไปเสนอแนวทางพฒันาการส่ือสาร
กบัผูบ้ริโภคในภาพลกัษณ์ดา้นคุณค่าของเคร่ืองด่ืมสตาร์บคัส์ท่ีสามารถสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัผูบ้ริโภค 

ค าส าคัญ: ภาพลกัษณ์ตราสินค้า, การตัดสินใจซ้ือ, ด้านคุณค่า, ด้านผู้ใช้ 

Abstract 

The purpose of this research were the factor of brand image affecting customer decision district to buy Starbuck in Bangkok 
for suggest ways to improve the brand image. The research instrument were questionnaires, Sample group are customer, and 
there are 200 people. Then analyzed all information via SPSS program. The result of this study were demographics data 
consumer at Starbucks were  female, aged 20-29 years, had an average monthly income of THB 25,001-35,000, had a bachelor’s 
degree, were company. Brand image of values have significant 0.034 and user have significant 0.000 with statistically 
significant of 0.05 affecting customer decision district to buy Starbuck in Bangkok. To improve brand image communication 
to consumer in brand image of values and user can create a good image for consumer. 
 
Keywords: Brand Image, Purchase of Decision, Values, User 
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1. บทน า 

 ในปัจจุบนัตามสถานท่ีท างานทั้งในใจกลางเมืองและนอกเมืองเรามกัจะเห็นไดว้า่มีร้านกาแฟอยูต่ามมุมตึกหรือถนน
ต่างๆ เป็นจ านวนมาก คนไทยไดห้นัมานิยมด่ืมกาแฟกนัมากข้ึนส่งผลใหธุ้รกิจร้านกาแฟมีการแข่งขนัสูงข้ึนเร่ือยๆ โดยสามารถ
เห็นไดจ้ากร้านกาแฟท่ีเปิดข้ึนมาอยา่งมากมาย ท่ีเป็นเช่นน้ีกเ็พราะวา่ในปัจจุบนัธุรกิจการเปิดร้านกาแฟมีการขยายตวัมากข้ึน ไม่
ว่าจะเป็นแบบเรียบหรือเน้นขายผลิตภณัฑ์ เน้นการขายรูปลกัษณ์ ทุกวนัน้ีกระแสความนิยมการด่ืมกาแฟยงัพุ่งสูงข้ึน อีกทั้ง
ตลาดกาแฟมีการปรับโฉมใหม่ออกสู่ตลาดเพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีสอดคลอ้งกบัการใชชี้วิตประจ าวนัของผูบ้ริโภคได้
อยา่งลงตวั แต่ความนิยมในการบริโภคกาแฟนั้นกย็งัถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของการแสดงออกถึงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั โดย
สังเกตได้จากค่านิยมในการเลือกซ้ือกาแฟจากร้านท่ีจ าหน่ายและปริมาณในการด่ืม ดังนั้ นกาแฟจึงเข้ามามีบทบาทใน
ชีวิตประจ าวนัอย่างแพร่หลาย จากท่ีไดก้ล่าวไวว้่าร้านกาแฟเป็นอีกหน่ึงตลาดท่ีมีแนวโนม้ขยายตวัเร็วข้ึนมีการแข่งขนักนัใน
หลาย segment ในขณะเดียวกนัก็มีผูเ้ล่นรายใหม่เขา้มาแข่งขนักนัมากข้ึนและกระแสความนิยมของผูบ้ริโภคกย็งัคงเพิ่มต่อเน่ือง
เช่นกนั  
 ตลาดกาแฟมูลค่าประมาณ 3.8 หม่ืนลา้นบาทส่งผลใหร้้านกาแฟเติบโตข้ึนราว 20% ต่อปีในช่วงปี 2012-2018 ท่ีผา่น
มา จากการขยายสาขาของแบรนด์ขนาดใหญ่ ซ่ึงในหลายๆแบรนด์นั้นไดใ้ชก้ลยุทธ์ในการขยายรูปแบบแฟรนไชส์จึงท าให้
ขยายตวัไดเ้ร็วและสามารถกระจายตวัไปในหลากหลายพื้นท่ีและนอกจากน้ีอีกกลยทุธ์ท่ีน่าสนใจก็คือผูป้ระกอบการบางรายมี
การกระจาย segment เพื่อท่ีจะไดส้ามารถเจาะลูกคา้หลายกลุ่ม โดยแตก 
แบรนด์ของตนเองออกมาเป็นกลุ่ม mass และ premium เพื่อตอบโจทยค์วามต้องการในแต่ละท าเลไดดี้ยิ่ง ในท่ามกลางการ
แข่งขนัท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ ผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการมีธุรกิจกาแฟท่ีเติบโตนั้นจะตอ้งค านึงถึงส่ิงท่ีจ าเป็นเพื่อท าให้ธุรกิจอยูร่อด ซ่ึง
ไดแ้ก่ 1. ความรู้ท่ีถูกตอ้งในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัศาสตร์ของกาแฟและการชงกาแฟ 2. หา 
อตัลกัษณ์และสไตลข์องตนเองใหเ้จอ เพราะมนัจะบ่งบอกไดถึ้งภาพลกัษณ์ของเราท่ีมีความแตกต่างจากร้านอ่ืน 3. การเลือกหา
ท าเลเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากเพราะท าเลจะตอ้งดีและเหมาะสมอยูใ่นชุมชน เน่ืองจากร้านกาแฟจะอยูไ่ดน้ั้นร้านตอ้งมีลูกคา้เขา้ ถา้ไม่
มีลูกคา้จะท าให้ประสบความส าเร็จยาก 4. รู้จกัเทรนดข์องธุรกิจกาแฟในอนาคต ทั้งหมดน้ีเพื่อจะไดต้อบสนองความพึงพอใจ
ของลูกคา้มากยิง่ข้ึน  
 ดงันั้นการค านึงถึงเร่ืองภาพลกัษณ์ตราสินคา้จึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นส าหรับผูป้ระกอบการ ซ่ึงตราสินคา้ท าให้เห็นไดว้่า
การท่ีมีภาพลกัษณ์ตราสินคา้นั้นไดส่้งผลใหผู้บ้ริโภคเห็นถึงคุณค่าและสามารถจดจ าสินคา้ได ้จึงท าใหร้้านกาแฟสตาร์บคัส์เป็น
ท่ีนิยมทัว่โลกและประสบความส าเร็จในทุกสาขาทัว่โลกรวมถึงในประเทศไทยดว้ยเช่นกนั ซ่ึงจากขอ้มูลล่าสุดขนาดของตลาด
ร้านกาแฟไทยอยูท่ี่ 21,220 ลา้นบาท โดยสตาร์บคัส์มีส่วนแบ่ง 30% เป็นอนัดบั 2 รองจาก Café Amazon อยา่งไรก็ตามในเร่ือง
ของยอดขายต่อสาขาแลว้ สตาร์บคัส์นั้นยงัถือว่าท าไดดี้และ ดังน้ันจากข้อมูลท่ีได้กล่าวถึงเบือ้งต้นได้แสดงให้เห็นว่าปริมาณ
การด่ืมกาแฟของคนไทยมีมากขึน้ในทุกๆปีและแนวโน้มของธุรกิจยังเติบโตอย่างต่อเน่ือง ท าให้มีผู้ประกอบการหันมาสนใจ
ธุรกิจนีเ้ป็นจ านวนมาก แต่แบรนด์ท่ียังคงมีอิทธิพลในตลาดกมี็ไม่ก่ีแบรนด์ซ่ึงสตาร์บัสค์กเ็ป็นหน่ึงในน้ัน ผู้ ศึกษาจึงได้ศึกษา
เพ่ือทราบการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า, อิทธิพลของภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมสตาร์บคัส์และ
เพื่อเพื่อท่ีจะไดเ้สนอแนะแนวทางในการพฒันาภาพลกัษณ์ตราสินคา้ใหก้บัผูป้ระกอบการในการพฒันาภาพลกัษณ์ตราสินคา้ให้
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคมากข้ึน 
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จากขอ้มูลท่ีไดก้ล่าวถึงเบ้ืองตน้ไดแ้สดงให้เห็นว่าปริมาณการด่ืมกาแฟของคนไทยมีมากข้ึนในทุกๆปีและแนวโน้ม
ของธุรกิจยงัเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ท าใหมี้ผูป้ระกอบการหนัมาสนใจธุรกิจน้ีเป็นจ านวนมาก แต่แบรนดท่ี์ยงัคงมีอิทธิพลในตลาด
ก็มีไม่ก่ีแบรนด์ซ่ึงสตาร์บสัคก์็เป็นหน่ึงในนั้น จึงท าให้ผูศึ้กษาอยากทราบว่าในขณะท่ีราคาของร้านสตาร์บคัส์สูงกว่าแบรนด์
อ่ืนๆ แต่ท าไมถึงยงัเป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภคและในเร่ืองของอิทธิพลภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค
มากน้อยแค่ไหน ผูศึ้กษาจึงไดมี้ความสนใจในการท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัอิทธิพลภาพลักษณ์ตราสินค้าท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมสตาร์บคัส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ศึกษาการรับรู้ระดับของภาพลกัษณ์ตราสินค้าและอิทธิพลของ
ภาพลักษณ์ตราสินค้าท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมสตาร์บคัส์ อีกทั้งยงัสามารถน าผลการศึกษาท่ีไดไ้ปปรับปรุงพฒันากล
ยทุธ์การตลาด เพื่อแนะแนวทางและเป็นแหล่งขอ้มูลส าหรับผูป้ระกอบการท่ีจะสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจของตนเอง 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

    2.1 แนวคดิเร่ืองภาพลกัษณ์ตราสินค้า  

(Aaker, 1996) ไดก้ล่าวว่า ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand image) คือภาพของตราสินคา้ท่ีอยูใ่นใจของผูบ้ริโภคหรือใน
ความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ไดมี้ความเก่ียวขอ้งกบัทางอารมณ์และความรู้สึกของผูบ้ริโภคในขณะท่ีได้
ซ้ือสินคา้หรือใชสิ้นคา้ เช่น ความรู้สึกชอบและไม่ชอบ ความรู้สึกท่ีมีหรือไม่มีความสุข เป็นตน้ ซ่ึงความรู้สึกและอารมณ์นั้นจะ
เป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่ตราสินคา้ท่ีนอกเหนือจากประโยชน์ใชส้อยของสินคา้ดว้ย นอกจากนั้นยงัเป็นการบ่งบอกไดถึ้งความ
เป็นตวัเองดว้ยการใช้สินคา้ ไม่ว่าจะเป็นลกัษณะท่ีตนเองนั้นเป็นจริงๆ หรือลกัษณะท่ีตนเองนั้นอยากให้คนอ่ืนมองว่าเป็น
อยา่งไร 

    (Kotler, 2003) กล่าววา่  ตราสินคา้ หมายถึง ช่ือ, เคร่ืองหมายการคา้, โลโกห้รือสญัลกัษณ์อ่ืนๆท่ีไดเ้ป็นหลกัสญัญาของผูข้าย
วา่ จะมีการส่งมอบคุณสมบติั ประโยชน์และการบริการท่ีเป็นเฉพาะอยา่งต่อเน่ืองกบัผูซ้ื้อ ซ่ึง 

แบรนดท่ี์นั้นจะสามารถถึงความหมายได ้6 ระดบั ซ่ึงไดแ้ก่ 

    1. คุณสมบติั (Attribute) แบรนดน์ั้นไดท้ าใหส้ามารถนึกถึงคุณลกัษณะบางอยา่งท่ีส่งผลต่อความชดัเจนของผลิตภณัฑ ์

     2. คุณประโยชน์ (Benefit) คุณสมบติัท่ีจะตอ้งแปลความหมายออกมาตามหนา้ท่ีและคุณประโยชน์ทางอารมณ์  

     3. คุณค่า (Values) ตราสินคา้นั้นจะสามารถบ่งบอกคุณค่าบางอยา่งท่ีเก่ียวกบัผูผ้ลิต 

     4. วฒันธรรม (Cultures) ตราสินคา้นั้นอาจจะสามารถเป็นตวัแทนของวฒันธรรมบางอยา่ง 

     5. บุคลิกภาพ (Personality) ตราสินคา้นั้นสามารถบอกไดถึ้งบุคลิกภาพบางอยา่งของตวัผลิตภณัฑ ์

     6. ผูใ้ช ้(User) ตราสินคา้นั้นสามารถบอกไดถึ้งประเภทของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือหรือใชผ้ลิตภณัฑ ์
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     ดงันั้น จึงสามารถสรุปไดว้า่ ตราสินคา้นั้นหมายถึงช่ือ, ระยะเวลา, เคร่ืองหมายและสญัลกัษณ์ท่ีไดส้ร้างข้ึนมาเพื่อสามารถส่ือ
ความหมายและเป็นผลรวมความพึงพอใจของตวัผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้ การท่ีจะสามารถสร้างตราสินคา้ให้เกิดความแตกต่าง
และเป็นท่ีน่าจดจ ามากกวา่คู่แข่งไดน้ั้นจะตอ้งเกิดจากการท่ีวิเคราะห์องคป์ระกอบของตราสินคา้เพื่อมาพฒันาและปรับปรุง ตรา
สินคา้ท่ีจะมีความโดดเด่นจากผูอ่ื้นไดน้ั้นจะตอ้งมีคุณลกัษณะ (Features) ประโยชน์ของลูกคา้ (Customer Benefit) และมูลค่า 
(Value) ท่ีไม่เหมือนกนั อีกทั้งตราสินคา้นั้นจะตอ้งสามารถขยายความหมายไดท้ั้ง 6 ดา้นได ้

 

2.2 แนวคดิเกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือ 

     (Kotler, 1997) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ว่าเป็นขั้นตอนท่ีจะสามารถอธิบายถึงกระบวนการ
ตัดสินใจของผูบ้ริโภคได้อย่างละเอียดและครอบคลุมท่ีสุดโดยแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน (Five Stage Model of The Consumer 
Buying) แต่เราไดน้ าขั้นตอนท่ี 4 มาเพื่อศึกษาการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคคือ ขั้นตอนประเมินทางเลือก 

 การตดัสินใจซ้ือ (Purchase of Choice) การซ้ือนั้นเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัยิ่งในกระบวนการตดัสินใจซ้ือ เน่ืองจากเป็น
ขั้นตอนท่ีผูบ้ริโภคไดล้งมือกระท าการซ้ือภายหลงัจากการท่ีไดผ้่านขั้นตอนอ่ืนๆ ก่อนหน้าน้ีมาแลว้ตามล าดบั การซ้ือนั้นมี
องค์ประกอบท่ีส าคญัคือการตั้งใจซ้ือและลงมือซ้ือ ซ่ึงไดเ้ป็นพฤติกรรมท่ีอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของสภาวะแวดลอ้มและความ
แตกต่างในตวัผูบ้ริโภค เช่นเดียวกบัพฤติกรรมในขั้นตอนอ่ืนๆ  

 

2.3 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

     ชางยู่ เหวย (2558) ศึกษาอิทธิพลภาพลกัษณ์ตราสินคา้และค่านิยมทางสังคมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟแฟรนไชส์
ต่างประเทศของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา 4 ประการคือ 1. เพื่อศึกษาการรับรู้ของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ตราสินค้าของร้านกาแฟแฟรนไชส์ต่างประเทศ 2.เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อค่านิยมทางสงัคม ในการด่ืมกาแฟ และการตดัสินใจซ้ือกาแฟแฟรนไชส์ต่างประเทศ 3. 
เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟ แฟรนไชส์ต่างประเทศของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 4. เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของค่านิยมทางสังคมในการด่ืมกาแฟท่ีมีต่อการตัดสินใจซ้ือ กาแฟแฟรนไชส์
ต่างประเทศของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรู้
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของร้านกาแฟแฟรนไชส์ต่างประเทศ ไดแ้ก่ ความเช่ือมโยง บุคลิกภาพ ผูใ้ช ้ประโยชน์ คุณสมบติั อตั
ลกัษณ์และวฒันธรรมอยูท่ี่ระดบัมาก อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 

    สุนิสา ลิขิตวฒันวลี (2560) ศึกษาตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการร้านกาแฟสตาร์บคัส์ สาขาบา้นสีลม มี
วตัถุประสงค์ในการศึกษา 3 ประการ 1. เพื่อศึกษาคุณค่าตราสินคา้และภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้
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บริการร้านกาแฟสตาร์บคัส์ สาขาบา้นสีลม 2. เพื่อวิเคราะห์ ความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณค่าตราสินคา้และภาพลกัษณ์ตราสินคา้กบั
การตดัสินใจใชบ้ริการร้านกาแฟ สตาร์บคัส์ สาขาบา้นสีลม 3. เพื่อวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจใชบ้ริการร้านกาแฟสตาร์บคัส์ สาขาบา้นสีลม  นอกจากน้ีผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณค่าตราสินคา้และ
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีความสมัพนัธ์ในทางบวกกบัการ ตดัสินใจใชบ้ริการร้านกาแฟสตาร์บคัส์สาขาบา้นสีลม อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ .05 ซ่ึงดา้นคุณประโยชน์ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นคุณค่า ความสมัพนัธ์ต่อตราสินคา้ และดา้นบุคลิกภาพ 

      

    รวิช เมฆสุนทรากุล (2554) ศึกษาการรับรู้ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้มีความสัมพนัธ์ต่อความภกัดีในตราสินคา้สตาร์บคัส์ 
(Starbucks) ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา 3  ประการ 1. เพื่อศึกษาการรับรู้ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้มี
ความสัมพนัธ์ต่อความภกัดีใน ของตรา สินคา้สตาร์บคัส์ (Starbucks) ในเขตกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อศึกษาการเพิ่มความ
หลากหลายผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์ต่อความภกัดีในตราสินคา้สตาร์บคัส์ (Starbucks) ในเขตกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อศึกษา
การปรับเปล่ียนโลโกมีความสัมพนัธ์ต่อความภกัดีในตราสินคา้สตาร์บคัส์ (Starbucks) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั
พบว่า 1. ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คนมี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 20 – 49 ปี มีสถานภาพโสด ระดบัการศึกษาอยู่
ระหว่างปริญญาตรีและปริญญาโท มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทั รายไดเ้ฉล่ียอยูท่ี่ 10000- 30000 ผูต้อบแบบสอบถาม มีการรับรู้
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้สตาร์บคัส์ (Starbucks) ทั้ง 6 ดา้นในระดบัมาก 

 

     กรอบแนวคิด 

          ตัวแปรต้นที่ต้องใช้ในการเปรียบเทียบ 

                 ตัวแปรตาม : แนวคดิการตัดสินใจซ้ือ 

                                                                                                                     ของผู้บริโภค 

  

 

 

 

  

 

แนวคิดภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Kotler, 2003) 

1. คุณสมบติั (Attribute)  

2. คุณประโยชน์ (Benefit)  

3. คุณค่า (Values)  

4. วฒันธรรม (Cultures)  

5. บุคลิกภาพ (Personality)  

6. ผูใ้ช ้(User)  

 

 

การตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค 
(Kotler,1997) 

- ขัน้ตอนที ่4 การตดัสนิใจซือ้ 
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3. ระเบียบวธีิศึกษา 

 

     ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

     ประชาการท่ีใชใ้นการท าวิจยัคร้ังน้ี เพื่อศึกษาอิทธิพลภาพลกัษณ์ตราสินคา้ทีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมสตาร์บัคส์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเกบ็ขอ้มูลผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเคร่ืองด่ืมสตาร์บคัส์เป็นประจ า คือกลุ่มประชากร
ตวัอยา่งท่ีคาดวา่จะมีประสบการณ์ในการซ้ือเคร่ืองด่ืมสตาร์บคัส์มากท่ีสุด ซ้ือเคร่ืองด่ืมสตาร์บคัส์อยา่งนอ้ย 3 คร้ังต่อสปัดาห์ 

 

     การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     ในการการวิจยัคร้ังน้ีผูศึ้กษาเลือกวิธีการเกบ็ขอ้มูลแบบเจาะจง จากผูท่ี้บริโภคเคร่ืองด่ืมสตาร์บคัส์อยา่งนอ้ย 3 คร้ังต่อสปัดาห์ 
เน่ืองจากประชากรท่ีตอ้งการจะศึกษานั้นไดมี้ขนาดใหญ่และไม่สามารถทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน การหากลุ่มตวัอยา่ง
นั้นจึงใชสู้ตรของ W.G. Cochran โดยท่ีไดก้ าหนดค่าวดัระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 และค่าระดบัความคาดเคล่ือนเป็นร้อยละ 
5 โดยขนาดของกลุ่มตวัอย่างนั้นมีอย่างน้อย 384  คน แต่เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัในเร่ืองของเวลาและงบประมาณในการรวบรวม
ข้อมูล ผูว้ิจัยจึงได้มีความจ าเป็นต้องลดขนาดของกลุ่มตัวอย่างลงเหลือเพียงแค่ 200 คน และมีการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสอบถาม 200 ชุด โดยแจกแบบสอบถาม 100 คน และส่งแบบสอบถามแบบออนไลน์ 100 คน การตอบแบบสอบถาม
ออนไลน์จะมีค าถามคดักรองให้กบักลุ่มตวัอย่างในการเร่ิมตน้แบบสอบถาม ถา้ผูท้  าแบบสอบถามผ่านค าถามคดักรองใน
เบ้ืองตน้จึงจะส่งผลให้เขา้ไปตอบค าถามในส่วนต่อไปได ้ซ่ึงในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีผูศึ้กษาจะใชจ้  านวนประชากรเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

 

     การวเิคราะห์ข้อมูล 

     1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลในแต่ละตวัแปรโดยไดห้าจ านวนและร้อยละ 
ในการน าเสนอขอ้มูลพื้นฐาน 

     2. สถิตเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใชว้ิเคราะห์อิทธิพลภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมสตาร์
บคัส์ ในการวิเคราะห์ขอ้มูลก็คือ ไดดู้ความสัมพนัธ์กนัระหว่างแต่ละตวัแปรตามกรอบแนวคิด ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี อิทธิพล
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมสตาร์บคัส์ ไดแ้สดงถึงขอ้มูลเชิงปริมาณ (CONT) ท่ีไดมี้ความสัมพนัธ์
ต่อกนั โดยใชเ้คร่ืองมือสถิติแบบ Multiple Regression 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 จากผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 200 ชุด ท่ีผูศึ้กษาไดแ้จกเป็นแบบสอบถามจ านวน 100 ชุด
และส่งแบบสอบถามออนไลน์ 100 ชุด ผูศึ้กษาไดแ้บบสอบถามกลบัมาทั้งหมด 200 ชุดตามท่ีไดก้ าหนดไว ้พบวา่ 

 
ปัจจัยประชากรศาสตร์ จ านวนคน ร้อยละ 

เพศ หญิง 126 63.0 

อาย ุ 20-29 ปี 85 42.5 

รายได้ 25,001-35,000 บาท 71 35.5 

ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี 150 75.0 

อาชีพ พนกังานบริษทั 148 74.00 

 

 จากในตารางขา้งตน้สรุปไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง มีอายรุะหวา่ง 20-29 ปี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนร้อยละ 
25,001-35,000 บาท มีการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัและจากผลการศึกษาของปัจจยัส่วน
บุคคลในขา้งตน้นั้น เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายการศึกษาอิทธิพลภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมสตาร์บคัส์
ในเขตกรุงเทพมหานคร ในปัจจยัภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีทั้งหมด 6 ดา้น ผูศึ้กษาไดท้ าการวิเคราะห์โดยวิธี Multiple Regression 
Analysis ไดผ้ลสรุปตามตารางถดัไป 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 0.788 0.242  3.262 0.001 

คุณสมบติั 0.129 0.077 0.102 1.67 0.096 
คุณประโยชน์ 0.124 0.065 0.134 1.909 0.058 
คุณค่า 0.150 0.07 0.169 2.141 0.034 
วฒันธรรม 0.073 0.056 0.085 1.295 0.197 
บุคลิกภาพ 0.092 0.06 0.110 1.53 0.128 

ผูใ้ช ้ 0.255 0.046 0.353 5.507 0.000 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแต่ละดา้นส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมสตาร์บคัส์ดว้ยการวิเคราะห์ถดถอยเชิง
พหุ (Multiple Regression) ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 พบว่า ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ด้านคุณค่ามีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมสตาร์บคัส์ของกลุ่มตวัอย่าง ค่า Sig = 0.034 อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดับ 0.05 ด้านผูใ้ช้มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมสตาร์บคัส์ของกลุ่มตวัอย่าง ค่า Sig = 0.000 อย่างมีนยัส าคญัระดบั 0.05 จากการพิจารณาขอ้มูลน ้ าหนัก
ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่าง (ตวัแปรอิสระ) ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมสตาร์บคัส์ พบว่า ดา้นผูใ้ช้ (β = 0.353) 
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมสตาร์บคัส์มากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นคุณค่า (β = 0.169) จากการทดสอบค่าทางสถิติของค่า
สัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ (Independent) 6 ดา้น สามารถเขียนให้อยู่ในรูปสมการเชิงเส้นตรงท่ีได ้จากการวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ท่ีระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 เพื่อท านายการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมสตาร์บัคส์ในเขต
กรุงเทพมหานครไดด้งัน้ี 

Ý = 0.788 + 0.255 (X6) + 0.150 (X3) จากสมการเชิงเส้นตรงดังกล่าว จะเห็นว่า ค่าสัมประสิทธ์ิ (b) ของด้านผูใ้ช้ 
เท่ากบั 0.255 และดา้นคุณค่า เท่ากบั 0.150 ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิเป็นบวก ถือว่ามีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมสตาร์บคัส์ใน
เขตกรุงเทพมหานครในทิศทางเดียวกนั 

ผลการวิ เคราะห์ พบว่าอิทธิพลภาพลักษณ์ตราสินค้าท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมสตาร์บัคส์ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์เชิงบวก 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณค่าและผูใ้ช ้ส่วนในดา้นคุณสมบติั, ดา้นคุณประโยชน์, 
ดา้นวฒันธรรมและดา้นบุคลิกภาพ ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวว้่า อิทธิพลภาพลกัษณ์ตราสินคา้ในแต่ละดา้นส่งผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมสตาร์บคัส์ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงดา้นคุณค่าผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดในเร่ือง 
เคร่ืองด่ืมสตาร์บคัส์ให้ความรู้สึกสะอาด ปลอดภยั ส่วนในดา้นของผูใ้ชน้ั้นไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ือง ผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืมสตาร์
บคัส์เป็นคนท่ีชอบความสะดวกรวดเร็ว อาจจะเป็นเพราะวา่อยา่งท่ีไดก้ล่าวไวใ้นท่ีมาและความส าคญั ในปัจจุบนัพฤติกรรมการ
บริโภคกาแฟของคนไทยนั้นเปล่ียนไปเน่ืองจากคนไทยหนัมานิยมด่ืมกาแฟกนัมากข้ึนส่งผลใหธุ้รกิจกาแฟมีการแข่งขนัสูงข้ึน
เร่ือยๆและมีร้านให้เลือกบริโภคหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงร้านกาแฟส่วนใหญ่ไดมี้ทั้งการเนน้ขายดา้นรูปลกัษณ์และภาพลกัษณ์ 
ปรับโฉมใหม่อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ตอบสนองกบัความตอ้งการและการใช้ชีวิตประจ าวนัท่ีตอ้งมีความสะดวกรวดเร็วของ
ผูบ้ริโภคได้อย่างลงตวัมากข้ึน ความนิยมในการบริโภคกาแฟนั้นก็ยงัถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของการแสดงออกถึงความเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัของผูบ้ริโภคอีกดว้ย 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

    ผลการศึกษาพบว่า อิทธิพลภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมสตาร์บคัส์ในเขตกรุงเทพมหานครใน
งานวิจยัน้ี ผูศึ้กษาไดน้ าผลสรุปมาเช่ือมโยงกบัแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ดว้ยกนัเพื่ออธิบายออกมา ดงัน้ี 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมสตาร์บคัส์มีช่วงอายเุป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 20-29 ปี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
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เดือนร้อยละ 25,001-35,000 บาท มีการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทั ทั้งน้ีผลวิจยัไดส้อดคลอ้ง
กบังานวิจยัศึกษาการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีความสัมพนัธ์ต่อความภกัดีในตราสินคา้สตาร์บคัส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ท า
การวิจยัโดย รวิช เมฆสุนทรากลุ (2554) 

     โดยปัจจยัภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีทั้งหมด 6 ด้าน ผูศึ้กษาได้ท าการวิเคราะห์โดยวิธี Multiple Regression Analysis พบว่า
อิทธิพลภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมสตาร์บคัส์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์เชิง
บวก 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณค่าและผูใ้ช ้ซ่ึงแตกต่างกบังานวิจยั เร่ืองศึกษาการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีความสัมพนัธ์ต่อความ
ภกัดีในตราสินคา้สตาร์บคัส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเร่ืองศึกษาการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีความสัมพนัธ์ต่อความภกัดี
ในตราสินคา้สตาร์บคัส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพนัธ์เชิงบวกทั้งหมดครบทั้ง 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณสมบติั ดา้น
คุณประโยชน์ ดา้นคุณค่า ดา้นวฒันธรรม ดา้นบุคลิกภาพและดา้นผูใ้ช ้ท าการวิจยัโดย รวิช เมฆสุนทรากุล (2554) อีกทั้งยงั
พบวา่มีความแตกต่างกบังานวิจยั เร่ืองอิทธิพลภาพลกัษณ์ตราสินคา้และค่านิยมทางสังคมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟเฟรน
ไชส์ต่างประเทศของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเร่ืองอิทธิพลภาพลกัษณ์ตราสินคา้และค่านิยมทางสังคมท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือกาแฟเฟรนไชส์ต่างประเทศของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพนัธ์เชิงบวกทั้งหมด 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นความเช่ือมโยง บุคลิกภาพ ประโยชน์ อตัลกัษณ์และวฒันธรรม ท าการวิจยัโดย ชางยู ่เหวย (2558) ดงันั้นสรุปไดว้า่ อิทธิพล
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมสตาร์บคัส์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงบวก 2 
ดา้น ไดแ้ก่ดา้นคุณค่าและผูใ้ช ้อาจจะเป็นเพราะว่าอยา่งท่ีไดก้ล่าวไวใ้นทีมาและความส าคญั ในปัจจุบนัพฤติกรรมการบริโภค
กาแฟของคนไทยนั้นเปล่ียนไปเน่ืองจากคนไทยหันมานิยมด่ืมกาแฟกนัมากข้ึนส่งผลให้ธุรกิจกาแฟมีการแข่งขนัสูงข้ึนเร่ือยๆ
และมีร้านให้เลือกบริโภคหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงร้านกาแฟส่วนใหญ่ไดมี้ทั้งการเน้นขายดา้นรูปลกัษณ์และภาพลกัษณ์ ปรับ
โฉมใหม่อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ตอบสนองกบัความตอ้งการและการใชชี้วิตประจ าวนัของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างลงตวัมากข้ึน ความ
นิยมในการบริโภคกาแฟนั้นก็ยงัถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของการแสดงออกถึงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของผูบ้ริโภคอีกดว้ย 
(อภิญญา ศกัยาภินันท์, 2548) และยงัสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ (Aaker, 1996) ไดก้ล่าวว่า ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand 
image) คือภาพของตราสินคา้ท่ีอยู่ในใจของผูบ้ริโภคหรือในความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ไดมี้ความ
เก่ียวขอ้งกับทางอารมณ์และความรู้สึกของผูบ้ริโภคในขณะท่ีได้ซ้ือสินคา้หรือใช้สินคา้ เช่น ความรู้สึกชอบและไม่ชอบ 
ความรู้สึกท่ีมีหรือไม่มีความสุข เป็นตน้ ซ่ึงความรู้สึกและอารมณ์นั้นจะเป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่ตราสินคา้ท่ีนอกเหนือจาก
ประโยชน์ใชส้อยของสินคา้ดว้ย นอกจากนั้นยงัเป็นการบ่งบอกไดถึ้งความเป็นตวัเองดว้ยการใชสิ้นคา้ ไม่ว่าจะเป็นลกัษณะท่ี
ตนเองนั้นเป็นจริงๆ หรือลกัษณะท่ีตนเองนั้นอยากให้คนอ่ืนมองว่าเป็นอย่างไร ซ่ึงก็คือภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีดีส่งผลให้
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเกิดข้ึน 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 

      ผลการศึกษาอิทธิพลภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมสตาร์บคัส์ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผล
การศึกษาพบว่า สตาร์บคัส์ควรให้ความส าคญัเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ตราสินคา้มากข้ึนเพื่อท่ีจะไดส่้งเสริมใหท้ั้ง 6 ปัจจยัส่งผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือมากข้ึน โดยในดา้นคุณค่าและผูใ้ชท่ี้ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากอยูแ่ลว้ สตาร์บคัส์กค็วรจะจดัท าโฆษณาท่ีส่ือ
ให้เห็นว่าเม่ือผูบ้ริโภคซ้ือเคร่ืองด่ืมสตาร์บคัส์จะสอดคลอ้งกบัการใชชี้วิตประจ าวนั เช่น ในเร่ืองของความสะดวกรวดเร็วและ
ส่ิงท่ีสามารถบ่งบอกถึงรสนิยมของผูบ้ริโภคมากข้ึนหรือการถือเคร่ืองด่ืมของสตาร์บคัส์สามารถสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีและบอก
ถึงไลฟ์สไตลข์องผูบ้ริโภคได ้ส่วนใน 4 ปัจจยัท่ีเหลือคือ ดา้นคุณสมบติั, คุณประโยชน์, วฒันธรรม, บุคลิกภาพนั้น เพื่อใหส้ตาร์
บคัส์มีภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีดีใหค้รบทั้ง 6 ปัจจยัควรจะสร้างภาพลกัษณ์ให้สตาร์บคัส์มีส่วนช่วยในการรักษาส่ิงแวดลอ้มและ
มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากข้ึน ซ่ึงในปัจจุบนัตั้งแต่ตน้ปี 2563 ท่ีผ่านมาได้มีการรณรงค์ลดใช้พลาสติกอย่างจริงจังใน
ประเทศไทย เพื่อเป็นการช่วยรักษาส่ิงและลอ้ม ลดขยะพลาสติกท่ีเกิดข้ึนเยอะในปัจจุบนั ซ่ึงตอนน้ีสตาร์บคัส์ก็ไดมี้การงดใช้
หลอดพลาสติกในทุกสาขาตั้งแต่ตน้ปีท่ีผ่านมาเช่นกนั สตาร์บคัส์ควรจะสร้างแคมเปญไม่ว่าจะเป็นทาง Above the line หรือ 
Below the line เพื่อให้คนไดรั้บรู้มากข้ึนวา่ทางสตาร์บคัส์ก็ไดมี้การรณรงคเ์พื่อช่วยเหลือส่ิงแวดลอ้มและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม เพื่อท่ีจะได้ส่งผลต่อความน่าเช่ือถือมากข้ึนและเป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภค ส่วนในเร่ืองขององค์กร สตาร์บคัส์ควรให้
ความส าคญักับพนักงานเป็นอย่างมากเพื่อการรักษาคุณภาพและรสชาติท่ีมีความมาตรฐานของเคร่ืองด่ืม อีกทั้งควรสร้าง
วฒันธรรมขององคก์รใหพ้นกังานเขา้ใจตรงกนัเพื่อท่ีจะไดส่ื้อถึงเอกลกัษณ์ขององคก์รและความเป็นมิตรของพนกังานท่ีพร้อม
จะใหก้ารบริการแก่ผูบ้ริโภค  

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. เพื่อให้ผลการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถขยายต่อไปในทศันะท่ีกวา้งมากข้ึนไดน้ั้น งานวิจยัคร้ังน้ีอาจจะใชจ้  านวนกลุ่มตวัอย่าง
ไม่มากพอ ควรจะต้องเพิ่มจ านวนกลุ่มตวัอย่างมากข้ึนเพื่อให้ได้ผลวิจยัท่ีมีความถูกต้องและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
ครอบคลุมยิง่ข้ึน 

2. งานวิจยัในคร้ังน้ีไดท้ าการศึกษาเฉพาะประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อาจจะท าให้ขอ้มูลท่ีไดรั้บไม่ครอบคลุมมากพอ 
เน่ืองจากผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืมสตาร์บคัส์ยงัมีอยูใ่นเขตและจงัหวดัอ่ืนๆอีกมากมาย ดงันั้นควรจะตอ้งขยายพื้นท่ีในการศึกษาเพิ่ม
มากข้ึนเพื่อจะไดรั้บขอ้มูลจากผูบ้ริโภคอยา่งถูกตอ้งและเขา้ถึงไดอ้ยา่งครอบคุลมมากยิง่ข้ึน 

3. ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบกบัแบรนด์คู่แข่งเพิ่มเติม เพื่อให้ทราบขอ้มูลในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเพิ่มมากข้ึนและ
สามารถมองหาความแตกต่าง จุดบกพร่องของเราเพื่อน ามาปรับใชก้บัการด าเนินธุรกิจต่อไป 
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4. ในงานวิจยัคร้ังต่อไปอาจจะเพิ่มตวัแปรดา้นอ่ืนๆ มาร่วมดว้ยเพื่อจะไดรั้บรู้การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคดา้นต่างๆเพิ่มมาก
ข้ึนดว้ย 
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อิทธิพลดา้นคุณสมบติัของผลิตภณัฑแ์ละคุณค่าตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
ตูเ้ยน็ Toshiba ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

Product attributes and Brand equity affecting to Buying Decision Process of Toshiba Refrigerator 
of people in Bangkok and its vicinities 

ชลธิชา ทองมาก1 และ ประพมิพรรณ ลิม่สุวรรณ์2 
 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัเร่ืองอิทธิพลดา้นคุณสมบติัของผลิตภณัฑแ์ละคุณค่าตราสินคา้มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือตูเ้ยน็ Toshiba ของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ท่ีเคยซ้ือผลิตภณัฑ์ตูเ้ยน็ Toshiba จ านวน 400 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ วิเคราะห์ขอ้มูลจากค่าความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ Independent Sample T-Test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสมการ
ถดถอยเชิงพหุคูณ เพื่อใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน โดยใชร้ะดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนบุคคล
ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือตูเ้ยน็ Toshiba ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในส่วนของปัจจยัดา้นคุณสมบติั
ผลิตภณัฑแ์ละคุณค่าตราสินคา้มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือตูเ้ยน็ Toshiba ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไดแ้ก่ 
ปัจจยัดา้นการรับรู้คุณภาพท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือตูเ้ยน้ Toshiba มากท่ีสุด รองลงมาเป็นปัจจยัดา้นการรับรู้ตราสินคา้ ปัจจยั
ดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ ์และปัจจยัดา้นการออกแบบ ตามล าดบั 
 
ค าส าคัญ: คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ,คุณค่าตราสินค้า ,การตัดสินใจซ้ือ 
 

Abstract 
The objective of the study was to the demography, the product attributes factor and the brand equity factor effecting to buying 
decision process Toshiba refrigerator of people in Bangkok and its vicinities. A sample was selected from consumers who live 
in Bangkok and its vicinities and used to Toshiba refrigerator are 400 simples. Descriptive analysis, independent sample T-
Test, One-way ANOVA and simple linear regression analysis was used for data analysis and has statistically significant at 0.05 
level. There are 4 factors affecting to buying decision process Toshiba refrigerator of people in Bangkok and its vicinities. 
Keywords: Product attributes, Brand equity, Buying decision process 
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1. บทน า 
 
     อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นหน่ึงอุตสาหกรรมหลกัท่ีสร้างรายและปริมาณการจา้งงานในประเทศ
ไทยอยา่งมากเป็นเวลาอยา่งนานถึง 50 ปีท่ีผ่านมา โดยในปี 2562 ประเทศไทยมีประกอบการอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ถึง 2,451 ราย โดยดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในปี 2561 ของไทยอยูท่ี่ 96.85 มีการปรับตวัลง
เลก็นอ้ยท่ีร้อยละ -0.65 (%yoy)  เน่ืองจากการผลิตสินคา้หลกัทั้งตูเ้ยน็ เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองซกัผา้ และคอมเพรสเซอร์มีการ
ปรับตวัลงตามความตอ้งการของตลาดทั้งในและต่างประเทศท่ีอยูส่ภาวะอ่ิมตวั แต่ทั้งน้ีในปี 2562  คาดวา่กลุ่มเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าจะ
กลบัมาฟ้ืนตวัอีกคร้ัง เน่ืองจากเศรษฐกิจประเทศคู่คา้ท่ีเป็นตลาดส่งออกหลกัมีแนวโนม้ปรับตวัดีข้ึน เช่น กลุ่มอาเซียนและญ่ีปุ่น 
ท าใหค้าดวา่ภาพรวมกลุ่มเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าปี 2562  จะเติบโตท่ีร้อยละ 3.5 (%yoy) (ศูนยว์ิจยัเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก 
ธนาคารออมสิน,2562) 
     เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ตู ้เย็นนับเป็นเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้านท่ีมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวนัท่ีเกือบแทบทุก
ครัวเรือนจะตอ้งมีไวใ้ชง้าน ไม่วา่จะเป็นผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัรายไดสู้งหรือระดบัรายไดป้านกลางจนถึงระดบัรายไดต้ ่าก็สามารถ
ซ้ือมาใชง้านได ้ท าใหต้ลาดตูเ้ยน็เป็นตลาดใหญ่ตลาดหน่ึงในกลุ่มเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีมีการแข่งขนักนัสูง ซ่ึงยีห่อ้หลกั
ท่ีมีการแข่งขนักนัในตลาดตูเ้ยน็ไดแ้ก่ Toshiba Sharp Panasonic Mitsubishi Hitachi Haier ซ่ึงส่วนแบ่งการตลาดของตลาดตูเ้ยน็
ในปี 2562  พบว่าตูเ้ยน็ท่ีครองส่วนแบ่งทางการตลาดมากท่ีสุดไดแ้ก่ Toshiba โดยครองตลาดอยู่ท่ีร้อยละ 24.9 รองลงมาคือ 
Hitachi ครองตลาดอยู่ท่ีร้อยละ 17.5  และ Mitsubishi ครองตลาดอยู่ท่ีร้อยละ 17.4 (GFK,2562)  จะเห็นได้ว่าส่วนแบ่งทาง
การตลาดของแต่ละยีห่อ้นั้นไม่ห่างกนัมาก ท าใหผู้ผ้ลิตตูเ้ยน็ในแต่ละยีห่อ้จะตอ้งมีการใชก้ลยทุธ์ต่างๆ มาใชใ้นการแข่งขนัเพื่อ
รักษาและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด ซ่ึงในการแข่งขนัทางการตลาดของแต่ละยี่ห้อจะเน้นกลยุทธ์ดา้นราคาและกลยุทธ์ดา้น
ผลิตภณัฑเ์ป็นหลกั เน่ืองจากเป็นผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคมองวา่เป็นผลิตภณัฑท่ี์ไม่ค่อยมีความแตกต่างกนั ดงันั้นท าใหผู้ผ้ลิตตูเ้ยน็
ในแต่ละยี่ห้อจึงตอ้งสร้างความแตกต่างในดา้นตวัผลิตภณัฑท์ั้งในเร่ืองของการออกแบบให้ทนัสมยัและการน าเทคโนโลยีมา
พฒันาเป็นนวตักรรมใหม่ๆ ให้กบัตูเ้ยน็ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคและดึงดูดให้ผูบ้ริโภคเกิดความสนใจในตวั
ผลิตภณัฑ์มากยิ่งข้ึน และนอกจากผูบ้ริโภคจะตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้จากคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์แลว้ ตราสินคา้ก็เป็นส่วน
หน่ึงท่ีผูบ้ริโภคจะพิจารณาก่อนตดัสินใจซ้ือ ผูป้ระกอบการแต่ละรายจึงตอ้งมีการสร้างคุณค่าตราสินคา้ของตนเองเพื่อใหเ้ป็นท่ี
ยอมรับจากผูบ้ริโภคและท าใหผู้บ้ริโภคมีความตั้งใจซ้ือในคร้ังต่อไป 
     Toshiba ผูน้ าตลาดตูเ้ยน็ในไทยก็ไดใ้ห้ความส าคญัในการพฒันาตวัผลิตภณัฑ์ให้ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยู่
ตลอดเวลา ทั้งในเร่ืองของการออกแบบใหดู้หรูหราและทนัสมยั มีขนาดและสีใหเ้ลือกหลากหลาย การจดัสรรพื้นท่ีภายในของ
ตูเ้ยน็ รวมถึงการพฒันานวตักรรมระบบการใชง้านต่างๆ ให้มีความประหยดัไฟ มีความเยน็สม ่าเสมอและรักษาคุณภาพของ
อาหารไดเ้ป็นอย่างดี โดยน าเทคโนโลยีสมยัใหม่มาผสมผสานรวมกบัผลิตภณัฑ์เพื่อดึงดูดความสนใจและตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคยคุใหม่และรักษาความเป็นผูน้ าตลาดตูเ้ยน็ในไทย และนอกจากการพฒันาดา้นผลิตภณัฑแ์ลว้ Toshiba ก็
ใหค้วามส าคญัในการสร้างคุณค่าตราสินคา้อีกดว้ย เน่ืองจากในปัจจุบนัมีคู่แข่งขนักนัในตลาดตูเ้ยน็หลากหลายยีห่อ้มาก ดงันั้น
การสร้างคุณค่าตราสินคา้จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าให ้
ตราสินคา้ Toshiba ยงัเป็นท่ียอมรับจากผูบ้ริโภคต่อไป 
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     จากขอ้มูลขา้งตน้ท าให้ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาดา้นคุณสมบติัของผลิตภณัฑแ์ละคุณค่าตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือตูเ้ยน็ Toshiba ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อให้ทราบว่าปัจจยัดา้นคุณสมบติัของผลิตภณัฑแ์ละ
คุณค่าตราสินคา้จะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือตูเ้ยน็ Toshiba หรือไม่ และปัจจยัดา้นคุณสมบติัของผลิตภณัฑแ์ละคุณค่าตราสินคา้
ในแต่ละปัจจยัส่งผลมากน้อยเพียงใด เพื่อน าขอ้มูลเหล่าน้ีไปเป็นประโยชน์ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ การสร้างกลยุทธ์ทาง
การตลาด การวางแผนการบริหารจดัการของผูป้ระกอบการ 
1.1 วตัถุประสงค์การวจิัย 
1.เพื่อศึกษาความแตกต่างและอิทธิพลดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายไดแ้ละอาชีพท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือตูเ้ยน็ 
Toshiba ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพหานครและปริมณฑล 
2.เพื่อศึกษาความแตกต่างและอิทธิพลดา้นคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ระดบัคุณภาพผลิตภณัฑ์
และการออกแบบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือตูเ้ยน็ Toshiba ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพหานครและปริมณฑล 
3.เพื่อศึกษาความแตกต่างและอิทธิพลดา้นคุณค่าตราสินคา้ไดแ้ก่ ความตะหนกัถึงตราสินคา้ การรับรู้คุณภาพ และความภกัดีต่อ
ตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือตูเ้ยน็ Toshiba ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
1.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.ท าให้ทราบถึงลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้และอาชีพท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือตูเ้ยน็ Toshiba ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพหานครและปริมณฑล 
2.ท าให้ทราบถึงอิทธิพลด้านคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ ได้แก่ คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ ระดับคุณภาพผลิตภณัฑ์และการ
ออกแบบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือตูเ้ยน็ Toshiba ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพหานครและปริมณฑล 
3.ท าใหท้ราบถึงอิทธิพลดา้นคุณค่าตราสินคา้ไดแ้ก่ ความตะหนกัถึงตราสินคา้ การรับรู้คุณภาพ และความภกัดีต่อตราสินคา้ท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือตูเ้ยน็ Toshiba ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
 การวิจยัน้ีไดร้วบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
2.1 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัคุณสมบัติของผลติภัณฑ์ 
     (มีนา เชาวลิต, 2542) ได้ให้ความหมายของผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึงส่ิงใดๆ ท่ีสร้างความ พอใจให้กับผูบ้ริโภค 
ผลิตภณัฑ์มีทั้งลกัษณะจบัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไม่ได ้อาจเป็นสินคา้ บริการ ความคิด บุคคล องค์กร หรือสถานท่ีเพียงอย่างใด
อยา่งหน่ึง หรือหลายอยา่งรวมกนั 
     (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2546) ได้ให้ความหมายของผลิตภัณฑ์ (Product) ว่าเป็นกลุ่มของส่ิงท่ีมีตัวตนและไม่มีตัวตนท่ีมี
ความสามารถตอบสนองความพอใจของผูซ้ื้อซ่ึงอาจรวมถึงการบรรจุภณัฑ ์สี ราคา คุณภาพ และตราสินคา้ ตลอดจนบริการและ
ช่ือเสียงของผูข้ายหรือเป็นส่ิงท่ีน าสู่ตลาดเพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือความตอ้งการของมนุษย ์
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      (ศุภลกัษณ์ สมบูรณ์หรรษา, 2549) ไดใ้หค้วามหมายของผลิตภณัฑ ์(Product) วา่เป็นบางส่ิง บางอยา่งซ่ึงองคก์ารหรือบุคคล
น าเสนอเพื่อแลกเปล่ียน อนัจะใหค้วามตอ้งการของลูกคา้หรือผูบ้ริโภค ไดรั้บความพอใจหรือความตอ้งการของนกัการตลาดเอง
ไดรั้บความพอใจ 
     (นัสทยา ชุ่มบุญชู, 2556) ไดใ้ห้ความหมายของคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ (Product attributes) ว่าเป็นการพฒันาสินคา้และ
บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าเสนอประโยชน์ของตวัสินคา้นั้นใหแ้ก่ลูกคา้  
     (เสรี วงษ์มณฑา, 2542) กล่าวว่า คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ (Product Attribute) ประกอบด้วย 1) คุณลักษณะ (Feature) 
หมายถึง ลกัษณะของผลิตภณัฑท่ี์ท าให้การท างานพื้นฐานสามารถบรรลุคุณภาพตามท่ีก าหนดไวไ้ด ้เช่น สูตร สี รูปร่าง ขนาด 
รสชาติ กล่ิน เสียง ก าลงัแรงมา้ หนา้ท่ีต่าง ๆ เป็นตน้ ซ่ึงมีผลประโยชน์แก่ผูใ้ชง้าน 
2) คุณภาพ (Quality) หมายถึง สมรรถนะ ความสามารถ หรืออรรถประโยชน์ (Function Benefit) ในการท างานของผลิตภณัฑ์ 
ซ่ึงรวมถึงความคงทน (Durability) ความเช่ือถือได ้(Reliability) ความแม่นย  า (Precision) ความง่ายต่อการใชห้รือซ่อมแซม และ
คุณค่าอ่ืนๆ ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ 3) การออกแบบ (Design) หมายถึง ความงาม ความ
เหมาะสมกบัการใชง้านหรือมีรูปแบบตามความตอ้งการ สามารถดึงดูดความสนใจ เพิ่มประสิทธิภาพการทางานของผลิตภณัฑ ์
ลดตน้ทุนผลิตภณัฑ ์และสร้างใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัในตลาด 
4) บรรจุภณัฑ ์(Packaging) หมายถึง ส่วนท่ีใชป้กป้องผลิตภณัฑ ์
2.2 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัคุณค่าตราสินค้า 
     (Kotler, 2012) ไดอ้ธิบายค าว่าคุณค่าตราสินคา้เป็นการเพิ่มคุณค่าให้กบัสินคา้และบริการ ท่ีสะทอ้นออกมาเป็นความคิด 
ความรู้สึก การกระท าของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ รวมทั้งยงัเพิ่มคุณค่าท่ีราคาสินคา้ ส่วนแบ่งทางการตลาด และผลก าไร ท่ี
เพิ่มข้ึน นอกจากนั้นยงัได้กล่าวถึงว่าบริษทัต่างๆ พยายามสร้างคุณค่าตราสินค้าให้กับสินค้าและบริการ เพราะต้องการ
ตอบสนองความตอ้งการและรักษาลูกคา้ไว ้รวมทั้งยงัท าใหลู้กคา้เกิดความภกัดีต่อตราสินคา้  
     (Aaker, 1991) ไดก้ล่าววา่คุณค่าตราสินคา้คือชุดทรัพยสิ์นและหน้ีสินของตราสินคา้ท่ีเช่ือมโยงตราสินคา้ ช่ือและสญัลกัษณ์ท่ี
ความภกัดีมีมากกว่าตราสินคา้อ่ืนๆ ความภกัดีต่อตราสินคา้มีความส าคญัต่อคุณค่าตราสินคา้ของสินคา้นั้นๆ คุณค่าตราสินคา้
เกิดข้ึนไดจ้ากองคป์ระกอบพื้นฐาน 5 ประการ คือ 1) การตระหนกัถึงตราสินคา้ คือความสามารถของ ผูบ้ริโภคท่ีจะจดจ าและ
ระลึกถึงตราสินคา้ในกลุ่มสินคา้แต่ละกลุ่มได ้หรือจะอธิบายไดว้า่ การตระหนกัถึงตราสินคา้ เป็นส่วนประกอบของคุณค่าตรา
สินคา้ท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีเกิดจากความรู้สึกคุน้เคยและประทบัใจ 2) คุณภาพท่ีรับรู้ คือการรับรู้
เก่ียวกบัคุณภาพ หรือส่วนท่ีดีของผลิตภณัฑ ์ซ่ึงเป็นทั้งส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้และความรู้สึกท่ีมีต่อตราสินคา้ 3) การเช่ือมโยงความคิด
เก่ียวกบัตราสินคา้ คือทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเช่ือมโยงใหผู้บ้ริโภคจดจ าตราสินคา้ไดซ่ึ้งสามารถเช่ือมโยงกบัรูปแบบในการด าเนินชีวิต 
4) ความภกัดีต่อตราสินคา้  คือความชอบและความพึงพอใจตราสินคา้ของลูกคา้ ท่ีจะส่งผลใหลู้กคา้กลบัมาซ้ือซ ้า 
2.3 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือ 
    (Johnston, 2013) กล่าวว่า กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค เป็นกระบวนการก่อนท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้หรือบริการ 
ผูป้ระกอบการตอ้งท าความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึงการตดัสินใจซ้ือไม่เพียงแต่เป็นส่ิงท่ีส าคญั
มากส าหรับผูป้ระกอบการ แต่ยงัช่วยให้องคก์รสามารถปรับกลยทุธ์การขายตามกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคไดอี้ก
ดว้ย 
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     (วชัรพงษ ์ทวีสุข, 2554) ไดอ้ธิบายกระบวนการในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคไว ้ดงัน้ี  1) ความตอ้งการไดรั้บการกระตุน้
หรือการรับรู้ถึงความต้องการ (Need Arousal or Problem Recognition) จุดเร่ิมต้นของกระบวนการตัดสินใจซ้ือคือ การท่ี
ผูบ้ริโภคตระหนกัถึงปัญหา หรือถูกกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการ ส่ิงกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคอาจเป็นส่ิงกระตุน้ภายใน 
ร่างกายหรือนกัการตลาดอาจสร้างส่ิงกระตุน้ทางการตลาด เพื่อกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการข้ึนได ้นกัการตลาดจะตอ้ง
รู้ถึงการใชต้วักระตุน้ให้เกิดความตอ้งการในบางคร้ังความตอ้งการไดรั้บการกระตุน้และคงอยูเ่ป็นเวลานาน แต่ความตอ้งการ
นั้นยงัไม่ถึงระดบัท่ีจะท าใหเ้กิดการกระท า  เช่น นกัการตลาดอาจกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคซ้ือเคร่ืองประดบัใหม่ๆ โดยการออกแบบ
หรือน าเสนอแฟชัน่ใหม่ๆ ส าหรับผูท่ี้นิยมแต่งกายตามแฟชัน่หรือการโฆษณาสินคา้ซ ้ าๆ ร่วมกบัการลดแลกแจกแถม เพื่อ
กระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการความประหยดั ดงันั้นนักการตลาดอาจจะตอ้งท าการวิจยั เพื่อให้ทราบถึงความ
ตอ้งการหรือปัญหาของผูบ้ริโภคท่ีจะน าไปสู่การซ้ือผลิตภณัฑข์องตน 2) การแสวงหาขอ้มูล (Information Search) เม่ือผูบ้ริโภค
เกิดความตอ้งการแลว้ จะมีการแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีส าคญัเก่ียวกบัประเภทสินคา้ ราคาสินคา้ สถานท่ีจ าหน่าย 
และขอ้เสนอพิเศษต่างๆ เก่ียวกบัสินคา้ท่ีตอ้งการหลายๆ ยี่ห้อ นักการตลาดควรจะสนใจถึง แหล่งขอ้มูลต่างๆ ท่ีผูบ้ริโภคจะ
คน้หาขอ้มูลและอิทธิพลของแหล่งขอ้มูลท่ีจะมีต่อการตดัสินใจซ้ือของ ผูบ้ริโภค แหล่งขอ้มูลของผูบ้ริโภคแบ่งไดเ้ป็น 4 กลุ่ม 
ดงัน้ี   
แหล่งบุคคล (Personal Sources) ไดแ้ก่ เพื่อนสนิท ครอบครัว เพื่อนบา้น และผูใ้กลชิ้ด ซ่ึงแหล่งบุคคลเหล่าน้ีจะเป็นแหล่งขอ้มูล
ท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคมากท่ีสุด แหล่งการคา้ (Commercial Sources) ได้แก่ โฆษณาต่างๆ และพนักงาน ของบริษทั แหล่ง
สาธารณะ (Public Sources) ไดแ้ก่ ส่ือมวลชนต่างๆ แหล่งทดลอง (Experimental Sources) ไดแ้ก่ ผูท่ี้เคยทดลองใชสิ้นคา้ นั้นๆ  
3) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูล ข่าวสารแลว้ ก็จะน ามาใชใ้ห้เป็นประโยชน์ใน
การประเมินทางเลือก โดยจะมีการก าหนดความตอ้งการของตนเองข้ึนและพิจารณาลกัษณะต่างๆ ของผลิตภณัฑ์ ตราสินคา้
ต่างๆ ท่ีไดรั้บขอ้มูลมา เพื่อท าการเปรียบเทียบขอ้ดีขอ้เสียของแต่ละยีห่อ้และเปรียบเทียบกบัคุณสมบติัของผลิตภณัฑท่ี์ตนตั้งไว ้
โดยจะมีเร่ืองของความเช่ือต่อตราสินคา้และเร่ืองของทศันคติต่างๆ เขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ยก่อนท่ีจะตดัสินใจเลือกตราสินคา้ท่ีตรง
กบัความตอ้งการมากท่ีสุด 4) การตดัสินใจซ้ือ (Purchase- Decision) เม่ือผ่านขั้นของการประเมินทางเลือกต่างๆ แลว้ ผูบ้ริโภค
จะได้ยี่ห้อสินคา้ท่ีตรงกบัความต้องการของตนเองมากท่ีสุดท่ีตั้ งใจจะซ้ือ นั่นคือผูบ้ริโภคจะเกิดความตั้งใจซ้ือ (Purchase 
Intention) แต่อยา่งไรก็ตามเม่ือถึงเวลาท่ีจะท าการซ้ือ อาจจะมีปัจจยัอ่ืนๆ เขา้มามีผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคได้
อีก ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นสังคม (Social Factors) เช่น การท่ีผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึกถึงความเส่ียงวา่ส่ิงท่ีตนตดัสินใจซ้ือนั้นอาจจะ
ไม่เป็นท่ียอมรับของคนในสงัคมและยงัเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดา้นสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ (Anticipated Situation Factors) 
เช่น เกิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ ภาวะเศรษฐกิจตกต ่า ผูซ้ื้อตกงาน เป็นตน้ ซ่ึงจะมีผลท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความลงัเลใจ
ในการซ้ือ ดงันั้นนักการตลาดไม่อาจจะ เช่ือถือไดเ้ต็มหน่ึงร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าการท่ีผูบ้ริโภคมีความตั้งใจท่ีจะซ้ือสินคา้แลว้
จะตอ้งมีการซ้ือเกิดข้ึนจริงๆ เพราะผูบ้ริโภคมกัจะเกิดการรับรู้ถึงความเส่ียง (Risk Perception) ดงันั้นนักการตลาดจะต้อง
พยายามใหผู้บ้ริโภคไดรั้บทราบขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัสินคา้ใหค้วามช่วยเหลือแนะน าในการซ้ือและมีการรับประกนัการซ้ือ เพื่อ
ช่วยให้ผูบ้ริโภคคลายความรู้สึกเส่ียงลงและตดัสินใจซ้ือได้ง่ายข้ึน 5) พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Post Purchase Behavior) ใน
ปัจจุบนันกัการตลาดไม่ไดใ้หค้วามสนใจในเร่ืองของพฤติกรรมหลงัการซ้ือของผูบ้ริโภค เน่ืองจากหากผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ไปใช้
แลว้ เกิดความพึงพอใจในตวัสินคา้ ผูบ้ริโภคกจ็ะเกิดการซ้ือสินคา้เดิมซ ้าอีก แต่ในทางตรงกนัขา้มหากใชแ้ลว้ผูบ้ริโภคเกิดความ
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ไม่พอใจผูบ้ริโภคจะเกิดทศันคติท่ีไม่ดีต่อตวัสินคา้และเลิกใชใ้นท่ีสุดดงันั้น นกัการตลาดจ าเป็นตอ้งคอยติดตามความรู้สึกของ
ผูบ้ริโภค เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากผูบ้ริโภคทั้งใน ดา้นบวกและดา้นลบมาปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมต่อไป 
2.4 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
    (พงศกร ดีแสน, 2560) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง คุณสมบติัผลิตภณัฑ ์ ความภกัดีต่อตราสินคา้ คุณค่า การบอกต่อแบบปากต่อ
ปากทางอิเลก็ทรอนิกส์และการรับประกนัสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน 
ของผูบ้ริโภค Gen Y ในกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟนของ
ผูบ้ริโภค Gen Y ในกรุงเทพมหานครไดแ้ก่ คุณค่า คุณสมบติัผลิตภณัฑ ์และการบอกต่อแบบปากต่อปาก ส่วนความภกัดีต่อตรา
สินคา้และการรับประกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภค  Gen Y ในกรุงเทพมหานคร 
    (นภวรรณ คณานุรักษ์, 2561) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง คุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือตราสินคา้รองเทา้กีฬาของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยผลการวิจยัพบว่า องค์ประกอบคุณค่าตราสินคา้ดา้นการเช่ือมโยงความคิดเก่ียวกบัตรา
สินคา้และความภกัดีต่อตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัคุณค่าตราสินคา้ และความตั้งใจซ้ือมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัคุณค่าตรา
สินคา้ 
 
2.5 กรอบแนวคิดงานวจิัยปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
-เพศ 
-อาย ุ
-อาชีพ 
-รายได ้
 
 คุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์
- คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ ์(Features) 
- คุณภาพผลิตภณัฑ ์(Quality Level) 
- การออกแบบ (Design) 
 

คุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity) 
-ความตระหนกัถึงตราสินคา้ (Brand Awareness) 
-การรับรู้คุณภาพ (Perceive Quality) 
-ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) 
 
 
 
 

 
 

 

การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑตู์เ้ยน็ Toshiba 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล 
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2.6 สมมติฐานงานวิจัย 
    1)สมมติฐานท่ีเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือตูเ้ยน็ Toshiba ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลแตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นอายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือตูเ้ยน็ Toshiba ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลแตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือตูเ้ยน็ Toshiba ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลแตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัดา้นรายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือตูเ้ยน็ Toshiba ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลแตกต่างกนั 
    2)สมมติฐานท่ีเก่ียวกบัปัจจยัดา้นคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์
สมมติฐานท่ี 5 ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือตูเ้ยน็ Toshiba ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 6 ปัจจัยด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือตู้เย็น Toshiba ของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 7 ปัจจยัดา้นการออกแบบท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือตูเ้ยน็ Toshiba ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลแตกต่างกนั 
    3)สมมติฐานท่ีเก่ียวกบัปัจจยัดา้นคุณค่าตราสินคา้ 
สมมติฐานท่ี 8 ปัจจยัดา้นความตระหนกัถึงตราสินคา้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือตูเ้ยน็ Toshiba ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 9 ปัจจัยด้านการรับรู้คุณภาพท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือตู้เย็น Toshiba ของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 10 ปัจจยัดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือตูเ้ยน็ Toshiba ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั 
 

3. วธีิการศึกษา 
     งานวิจยัน้ีจะใชว้ิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชว้ิธีวิจยัแบบส ารวจ (Survey) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) 
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ขอ้มูลกบัประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและเน่ืองจากในพื้นท่ี
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีลกัษณะทางประชากรท่ีหลากหลาย ผูว้ิจยัไม่สามารถทราบจ านวนประชากรเป้าหมาย 
ดงันั้นการศึกษาในคร้ังน้ีจึงก าหนดกลุ่มตวัอยา่งตามกรณีท่ีไม่ทราบจ านวนประชากร โดยการค านวณตามสูตรของ Cochran ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 สามารถค านวณกลุ่มตวัอย่างได้จ  านวน 385 คน ผูว้ิจยัจึงไดจ้ดัท าแบบสอบถามส าหรับกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 400 ตวัอยา่ง และใชว้ิธีการเลือกตวัอยา่งแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยแบบสอบถามท่ี
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ใชไ้ดถู้กจดัท าโดยการพฒันาศึกษาและรวบรวมจากเอกสารและงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์คุณค่าตรา
สินคา้และการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1)ขอ้มูลเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ 2)แบบสอบถาม
เก่ียวกบัคุณสมบติัของผลิตภณัฑตู์เ้ยน็ Toshiba 3)แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้ของตูเ้ยน็ Toshiba และ 4)แบบสอบถาม
เก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือตูเ้ยน็ Toshiba โดยเป็นการวดัระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามโดยการใหค้ะแนน 
     การวิเคราะห์ขอ้มูลจะใชก้ารค านวณโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป (SPSS) ซ่ึงสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่  
1) การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่ออธิบายขอ้มูลลกัษณะทางประชากร
ศาสตร์และขอ้มูลระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างประกอบดว้ยการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 2) การวิเคราะห์ Independent Sample T-Test เพื่อลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีแตกต่างกนั
ดา้นเพศ 3) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อทดสอบลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีแตกต่างกนัดา้นอายุ อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 4) การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple regression 
analysis) เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัดา้นคุณสมบติัของผลิตภณัฑแ์ละคุณค่าตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือตูเ้ยน็ ท่ีระดบันยัส าคญั 
0.05  
 

4.ผลการศึกษาและอภิปราย 
     จากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการเกบ็แบบสอบถามจ านวนทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 
     ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีจ านวนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 
54.50 และ 45.50 ตามล าดบั อยูใ่นช่วงอาย ุ20-31 ปีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 46.30 รองลงมาเป็นช่วงอาย ุ31-40 ปีคิดเป็นร้อยละ 
31.00  ตามดว้ยช่วงอายุ 41-50 ปีคิดเป็นร้อยละ 16.00 และช่วงอายุ 50 ปีข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 6.80 ประกอบอาชีพพนักงาน
เอกชนมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 55.80 รองลงมาคืออาชีพขา้ราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจคิดเป็นร้อยละ 21.50 9 ตามดว้ย
อาชีพธุรกิจส่วนตวัคิดเป็นร้อยละ 17.80 และอาชีพอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 5.00 ตามล าดบั 
     ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของคุณสมบติัของผลิตภณัฑต์ูเ้ยน็ Toshiba ระดบัความคิดเห็นของคุณสมบติัของ
ผลิตภณัฑต์ูเ้ยน็Toshiba ซ่ึงประกอบดว้ยดา้นคุณลกัษณะของผลิตภณัฑผ์ูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในเร่ืองตูเ้ยน็ 
Toshiba มีขนาดหลากหลายให้เลือกตามความเหมาะสมในการใชง้านมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั 4.28(เห็นดว้ยมาก) ดา้น
คุณภาพผลิตภณัฑก์ลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นในเร่ืองตูเ้ยน็ Toshiba มีความทนทานและมีคุณภาพดีมากท่ีสุดมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั 4.34(เห็นด้วยมาก) และด้านการออกแบบกลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นในเร่ืองตูเ้ยน็ 
Toshiba มีการออกแบบท่ีดูสวยงามและทนัสมยัและในเร่ืองตูเ้ยน็ Toshiba มีการออกแบบพื้นท่ีภายในเหมาะสมกบัการใชง้าน
มากท่ีสุดและอยูใ่นระดบัท่ีเท่ากนัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั 4.22(เห็นดว้ยมาก) 
     ระดบัความคิดเห็นของคุณค่าตราสินคา้ตูเ้ยน็ Toshiba ซ่ึงประกอบดว้ยดา้นความตระหนกัถึงตราสินคา้ผูต้อบแบบสอบถามมี
ระดบัความคิดเห็นในเร่ืองการรู้จกัสัญลกัษณ์หรือ Logo ของตูเ้ยน็ Toshiba มากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั 4.31(เห็นดว้ยมาก) 
ดา้นการรับรู้คุณภาพผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในเร่ืองความพอใจกบัคุณภาพของตูเ้ยน็ Toshiba และรู้สึกวา่ตูเ้ยน็ 
Toshiba สามารถใชง้านไดน้านมากท่ีสุดและอยูใ่นระดบัท่ีเท่ากนัค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั 4.32(เห็นดว้ยมาก) และดา้นความภกัดีต่อ
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ตราสินคา้ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในเร่ืองตูเ้ยน็ Toshiba เป็นแบรนดท่ี์ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัและจะเป็นตวัเลือกแรก
เสมอและจะเลือกซ้ือใหม่เป็นตูเ้ยน็ Toshiba เช่นเดิมมากท่ีสุดและอยูใ่นระดบัท่ีเท่ากนัค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั 4.08(เห็นดว้ยมาก) 
     ระดบัความคิดเห็นของการตดัสินใจซ้ือตูเ้ยน็ Toshiba ผูต้อบแบบสอบถามมีการประเมินทางเลือกต่างๆก่อนการตดัสินใจซ้ือ
ตูเ้ยน็ Toshiba ซ่ึงมีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุดอยูใ่นระดบั 4.32(เห็นดว้ยมาก) 
     ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือตู้เย็น Toshiba โดยใช้การวิเคราะห์ 
Independent-Sample T Test ทดสอบลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีแตกต่างกนัดา้นเพศและใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ส าหรับการทดสอบลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างท่ี
แตกต่างกนัดา้นอาย ุอาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  
     จากการวิเคราะห์ Independent-Sample T Test พบวา่ไดค่้า Sig. เท่ากบั 0.519 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญัท่ี α เท่ากบั 0.05 จึง
สรุปไดว้า่ เพศท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือตูเ้ยน็ Toshiba ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ซ่ึงแสดงผลในตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 ค่าสถิติเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือตูเ้ยน็ Toshiba จ าแนกตามเพศ 
เพศ N Mean Std. Deviation Sig 

ชาย 182 4.2780 0.51696 0.519 
หญิง 218 4.2229 0.53351 
      
     จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบวา่การทดสอบปัจจยัดา้นอาย ุอาชีพและรายไดก้บัความ
ตดัสินใจซ้ือตูเ้ยน็ Toshiba ไดค่้า Sig. เท่ากบั 0.607 0.747 และ 0.728 ตามล าดบั ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญัท่ี α เท่ากบั 0.05 จึง
สรุปไดว้่า อาย ุอาชีพและรายไดท่ี้แตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือตูเ้ยน็ Toshiba ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ซ่ึงแสดงผลใน
ตารางท่ี 2 ตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4 
ตารางที่ 2 ค่าสถิติเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือตูเ้ยน็ Toshiba จ าแนกตามอาย ุ
ช่วงอาย ุ N Mean Std. Deviation Sig 

20-30 ปี 185 4.2486 0.51331 0.607 
31-40 ปี 124 4.2065 0.58875 
41-50 ปี 64 4.3125 0.48189 
51 ปีขึน้ไป 27 4.2480 0.40100 

 
ตารางที่ 3 ค่าสถิติเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือตูเ้ยน็ Toshiba จ าแนกตามอาชีพ 
อาชีพ N Mean Std.Deviation Sig 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 86 4.2860 0.53096 0.747 
พนักงานบริษัทเอกชน 223 4.2224 0.54130 
ธุรกิจส่วนตัว 71 4.2789 0.42558 
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อ่ืนๆ 20 4.2480 0.66523 
 
ตารางที่ 4 ค่าสถิติเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือตูเ้ยน็ Toshiba จ าแนกตามรายได ้
รายได้เฉล่ียต่อเดือน N Mean Std. Deviation Sig 

ต า่กว่า 15,000 บาท 48 4.2000 0.66397 0.728 

15,001-30,000 บาท 181 4.2685 0.52255 
30,001-45,000 บาท 120 4.2600 0.51440 
45,0001 บาทขึน้ไป 51 4.1922 0.41754 

      
     ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นคุณสมบติัของผลิตภณัฑแ์ละคุณค่าตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือตูเ้ยน็ Toshiba โดย
ใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคุณ(Multiple Regression) ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 พบว่าค่า Adjusted R Square เท่ากบั 
0.584 ซ่ึงอธิบายไดว้่าปัจจยัดา้นคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์และคุณค่าตราสินคา้สามารถอธิบายการตดัสินใจซ้ือตูเ้ยน็ไดร้้อยละ 
58.4 ซ่ึงแสดงผลในตารางท่ี 5 
ตารางที่ 5 ค่าสมัประสิทธ์ิเชิงพหุของคุณสมบติัของผลิตภณัฑแ์ละคุณค่าตราสินคา้ต่อการตดัสินใจซ้ือตูเ้ยน็ Toshiba 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 
The Estimate 

1 0.768𝑎 0.590 0.584 0.33949 
    
      พบว่าปัจจยัดา้นคุณสมบติัของผลิตภณัฑแ์ละคุณค่าตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือตูเ้ยน็ Toshiba  จากค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์สามารถเรียงล าดบัจากปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือตูเ้ยน็ Toshiba มากท่ีสุดไดแ้ก่ คุณค่าตราสินคา้ดา้นการรับรู้
คุณภาพ (Sig.0.000)  คุณค่าตราสินค้าด้านการรับ รู้ตราสินค้า (Sig.000) คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ(์Sig.0.001) และคุณสมบติัของผลิตภณัฑด์า้นการออกแบบ(Sig.0.022) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ซ่ึงแสดงผลในตารางท่ี 
6 
 
ตารางที่ 6 ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยเชิงพหุของคุณสมบติัของผลิตภณัฑแ์ละคุณค่าตราสินคา้ต่อการตดัสินใจซ้ือตูเ้ยน็ Toshiba 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 0.872 0.151  5.769 0.000 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ด้านคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ 

-0.007 0.057 -0.006 -1.114 0.910 
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คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพ 0.156 0.057 0.169 3.474 0.001 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบ 0.103 0.045 0.121 2.296 0.022 

คุณค่าตราสินค้าด้านการรับรู้ตราสินค้า 0.227 0.050 0.267 4.546 0.000 

คุณค่าตราสินค้าด้านการรับรู้คุณภาพ 0.393 0.058 0.400 6.819 0.000 

คุณค่าตราสินค้าด้านความภักดีต่อตราสินค้า -0.069 0.040 -0.094 -1.730 0.084 

 
จากผลการศึกษาขา้งตน้สามารถสรุปผลทดสอบสมมติฐานไดด้งัตารางท่ี 7 
ตารางที่ 7 ผลสรุปการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐาน ผลวิจัย 
1. ปัจจัยด้านเพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือตู้เย็น Toshiba ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

2. ปัจจัยด้านอายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือตู้เย็น Toshiba ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

3. ปัจจัยด้านอาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือตู้เย็น Toshiba ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

4. ปัจจัยด้านรายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือตู้เย็น Toshiba ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

5. ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือตู้เย็น Toshiba ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

6. ปัจจัยด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือตู้เย็น Toshiba ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐาน ผลวจิัย 

7. ปัจจัยด้านคุการออกแบบที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือตู้เย็น Toshiba ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐาน 

8. ปัจจัยด้านความตระหนักถึงตราสินค้าที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือตู้เยน็ Toshiba ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐาน 

9. ปัจจัยด้านการรับรู้คุณภาพที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือตู้เยน็ Toshiba ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐาน 

10. ปัจจัยด้านความภักดีต่อตราสินค้าที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือตู้เย็น Toshiba ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
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5. สรุปผลการศึกษา 
     ผลการศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพและรายได ้โดยใชก้ารวิเคราะห์ Independent-Sample T Test  
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One-Way ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่าความแตกต่างทั้งปัจจยัดา้นเพศ 
อาย ุอาชีพ และรายไดไ้ม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือตูเ้ยน็ Toshiba  ในส่วนของการศึกษาปัจจยัดา้นคุณสมบติัของผลิตภณัฑแ์ละ
คุณค่าตราสินคา้ซ่ึงประกอบไปดว้ย คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ ์คุณภาพผลิตภณัฑแ์ละการออกแบบ ความตระหนกัถึงตราสินคา้ 
การรับรู้คุณภาพ โดยการใชก้ารวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคุณ(Multiple Regression) ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 พบว่าปัจจยั
ดา้นคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์และคุณค่าตราสินคา้สามารถอธิบายการตดัสินใจซ้ือตูเ้ยน็ไดร้้อยละ 58.4 จากค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ของสมการถดถอยปัจจยัดา้นการรับรู้คุณภาพมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือตูเ้ยน็ Toshiba ท่ีสุด รองลงมาเป็นปัจจยัดา้น
การรับรู้ตราสินคา้ ปัจจยัดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ์ และปัจจยัดา้นการออกแบบ ตามล าดบั ส าหรับปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของ
ผลิตภณัฑแ์ละปัจจยัดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือตูเ้ยน็ Toshiba 
     ในส่วนของงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดงันั้น
ผลส ารวจท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอย่างอาจจะยงัไม่ครอบคลุมประชากรท่ีเคยซ้ือตูเ้ยน็โตชิบา งานวิจยัคร้ังต่อไปควรขยายขอบเขต
การศึกษาเพื่อให้ไดผ้ลส ารวจท่ีครอบคลุมมากข้ึน อีกทั้งการวิจยัในคร้ังน้ีไดจ้  ากดัการศึกษาเพียงปัจจยัดา้นคุณสมบติัของผลิต
ภรัฑแ์ละคุณค่าตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือตูเ้ยน็โตชิบา ซ่ึงการศึกษาคร้ังต่อไปอาจจะมีการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
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แนวทางในการเพิม่ยอดขายให้กบัธุรกจิตัวแทนร้านโทรศัพท์มือถือ 
กรณีศึกษา : ร้าน Yellow Hat Mobile Phone 

Guidelines to increase sales for mobile shop agent business 
Case studies : Yellow Hat Mobile Phone Shop 

ชลธิชา ล่องลอยเลศิ1 และ ศุภสัณห์ ปรีดาวภิาต2 

Chonthicha Longloylert and Supasan Preedawiphat 
บทคดัย่อ 

การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อยอดขายของร้านท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม 
2562 จากยอดขาย 200,000 บาท ต่อเดือน ลดลงเหลือ 150,000 - 100,000 บาท ต่อเดือน  จึงท าการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการ
เพิ่มยอดขาย ปัจจยั ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือโทรศพัท์ โดยการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนัเปรียบเทียบผูแ้ข่งขนั
โดยตรงท่ีมีลกัษณะของธุรกิจกลุ่มเดียวกนัหรือใกลเ้คียง คือ ศูนยใ์ห้บริการเคร่ือข่ายโทรศพัท ์ทั้ง 3 เครือข่าย ไดแ้ก่ Dtac True 
และ AIS ท่ีมีการจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภทโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช ้จ านวน 300 คน ประกอบดว้ย เพศชาย จ านวน 
101 คน เพศหญิง 199 คน จากพื้นท่ี ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี คือ 
แบบสอบถาม 3 ตอน ดงัน้ี ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ตอนท่ี 2 แบบสอบถาม
พฤติกรรมในการเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือของผูบ้ริโภค เป็นแบบเลือกตอบ ตอนท่ี 3 แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัการใหบ้ริการ
ของร้านคา้ 

ค าส าคัญ: การเพ่ิมยอดขาย,โทรศัพท์มือถือ, 

Abstract 

The research aims to study factors affecting store sales that have steadily declined since July 2019 , from 200 ,000 
Baht per month to 150,000 - 100,000 Baht per month, according to a 30-year-old group of mobile phone sales, including DIS, 
30, and a group of 30 mobile phone distribution. 101 males, 199 females from the Area of Lat Say, Lamlukka District, Pathum 
Thani Province, and the tools used in this research are three questionnaires: part 1 , a general survey on demographic 
characteristics. Part 2  behavioral questionnaire scan scan scan scan scan scan scan scan scan scan scan As answered, part 3 , 
the store service information questionnaire.  

Keywords: sales, mobile phones 
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1. บทน า  

ธุรกิจร้านจ าหน่ายโทรศพัทมื์อถือในปัจจุบนัมีการก่อตั้งอยา่งหลากหลาย จึงท าใหเ้กิดคู่แข่งทางดา้นธุรกิจ ผูใ้ชบ้ริการ
เกิดตวัเลือกในการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีมากข้ึน และร้านคา้ส่วนใหญ่มกัจะให้บริการคลา้ยกนั และไม่สามารถรับทราบถึงความ
ตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภค ท่ีมีความตอ้งการในดา้นต่างๆ ไดอ้ย่างชดัเจน จากภาพรวมแลว้ ธุรกิจร้านโทรศพัทมื์อถือ หากใน
อนาคตผูผ้ลิตมีการปรับปรุงพฒันาระบบ และร้านคา้มีการจดัการขายท่ีดี มีการส่งเสริมการขายท่ีดี ท่ีสามารถตอบโจทยใ์ห้กบั
กลุ่มลูกคา้ท่ีหลากหลายได ้ก็จะสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปไดแ้ละมีทิศทางของผล ประกอบการในดา้นธุรกิจท่ีเป็นท่ีประจกัษ์
เพิ่มมากข้ึน ผลประกอบการของธุรกิจท่ีลดลงและมีแนวโนม้ท่ีจะขาดทุน  อาจเกิดจากผูใ้ชบ้ริการไม่สามารถเขา้ถึงบริการของ
ร้านโทรศพัท ์และทศันคติต่างๆ ของผูใ้ชบ้ริการ ท่ีมีต่อร้านโทรศพัทมื์อถืออยา่งมากในปัจจุบนั และจากปัญหาดงักล่าวนั้น จึง
ท าให้เกิดงานวิจยัข้ึนมา เพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาของธุรกิจ เป็นการพฒันาธุรกิจให้ตรงกบัความตอ้งการ
ของผูป้ระกอบการร้านคา้โทรศพัท์มือถือและสามารถด าเนินธุรกิจให้พฒันาและเจริญเติบโตไปอย่างมีรากฐานท่ีมัน่คง หา
แนวทางในการเพิ่มยอดขายใหก้บัร้าน ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อยอดขาย ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือ 

1.1 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

- เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อยอดขายของร้าน Yellow Hat Mobile Phone 

- เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มยอดขายใหก้บัร้าน Yellow Hat Mobile Phone 

- เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

     2.1 ทฤษฎพีฤติกรรมของผู้บริโภค 

      รทิตา ไกรเทพ (2556) กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลในการเลือกซ้ือ การใช ้การประเมิน และการจดัการภายหลงัการ
บริโภค เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเองหรือผูอ่ื้นในช่วงเวลาหน่ึง สรุปไดว้่าพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือ
สินคา้บางชนิดอาจจะมาจากแต่ละปัจจยัท่ีท าให้มีการตดัสินใจซ้ือสินคา้ซัก 1 ช้ิน เช่น คนรอบขา้งมีของช้ินน้ีแลว้อยากมีบา้ง 
หรือ มีคนแนะน าวา่ดีมาก ถา้ใชแ้ลว้จะดีมาก จึงท าใหก้ารเลือกซ้ือสินคา้ 1 อยา่ง อาจจะเกิดจากความตอ้งการของเราเองแต่มีส่ิง
รอบตวัท่ีเป็นสาเหตุใหต้ดัสินใจซ้ือสินคา้ เช่นเดียวกบัการตดัสินใจอาจจะมาจากรุ่นใหม่ท่ีออกมา หรือคนรอบขา้งท่ีใชรุ่้นใหม่
ท าใหเ้กิดอยากไดบ้า้ง 
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     2.2 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการบริการ 

ฉัตรยาพร เสมอใจ (2533 อ้างถึงใน นพพร สะใบบาง, 2533)ค าจ ากดัความของคุณภาพการ ตรงกบัความตอ้งการหรือ
เกินความตอ้งการของลูกคา้ จนท าใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ และเกิดความจงรักภกัดีค าวา่ บริการท่ีดีเลิศตรงกบั ความตอ้งการ 
หมายถึง ส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการหรือคาดหวงัไวไ้ดรั้บการตอบสนอง ส่วนบริการท่ีเกิน ความตอ้งการของลูกคา้ หมายถึง ส่ิงท่ีลูกคา้
ตอ้งการหรือคาดหวงัไวไ้ดรั้บการตอบสนองอยา่งเตม็ท่ี จนรู้สึกวา่การบริการนั้นเป็นบริการท่ีวิเศษมาก ประทบัใจ คุม้ค่าแก่การ
ตดัสินใจ รวมทั้งคุม้ค่าเงิน สรุปไดว้า่ทฤษฎีน้ีมีความเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัในดา้นการบริการเน่ืองจากร้าคา้ท่ีเป็นกรณีศึกษานั้น มี
การจ าหน่ายสินคา้ มีการพบปะลูกคา้ท่ีหลากหลาย หากร้านคา้มีการบริการท่ีไม่ไดต้อบโจทย ์หรือการใหบ้ริการท่ีลูกคา้อาจไม่
เกิดความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัร้านได ้การสร้างความสมัพนัธ์กบัลูกคา้จะท าใหเ้ป็นผลดีบวกกบัร้านมากข้ึน 

พาราซุรามาน ซีแทมล์ (2531 อ้างถึงใน ทัตพงศ์ สิทธิโชค, 2552) ได้ให้ความหมายของ คุณภาพบริการว่า ความ
แตกต่างระหว่างความคาดหวงัของลูกคา้ท่ีมีต่อ การบริการและการรับรู้ท่ีมีต่อการบริการจริง โดยไดส้ร้างเคร่ืองมือ ท่ีเรียกว่า 
SERVQUAL โดย ก าหนดมิติคุณภาพการบริการออกเป็น 5 มิติ ไดแ้ก่ 1. ดา้นการสัมผสัและรับรู้ไดท้างกายภาพของปัจจยัการ
บริการ 2. ดา้นความเช่ือถือไดข้องคุณลกัษณะหรือมาตรฐานการบริการ 3. ดา้นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้  

2.3 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมการแข่งขัน (Five Force Model) 

ปรเมศวร์ กุมารบุญ (2556) นกัวางแผนกลยทุธ์องคก์ร นกัการตลาด นกับริหาร และนกัศึกษาเอ็มบีเอทัว่โลก ไดเ้ห็น
ภาพชดัเจนในสนามการแข่งขนัทางธุรกิจเพื่อน ามาวางกลยุทธ์องคก์ร หรือวิเคราะห์คู่แข่งขนั ทางบุกหรือทางถอย ท่ีสามารถ
ใชไ้ดไ้ม่ว่าอุตสาหกรรมใดก็ตาม Five Force Model จึงถูกน ามาใชว้ิเคราะห์ให้เห็นภาพการแข่งขนัแทนท่ีการใชโ้มเดล BCG 
Growth Share Matrix ท่ีเป็น Model ในการวิเคราะห์ธุรกิจดัง่ดาวคา้งฟ้ามานานตอ้งดบัไป  

2.4 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

นายโสฬส บู่สาลี ่(2552) การศึกษาเร่ืองการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพบริการในการใชบ้ริการโทรศพัทแ์บบ
ประจ าท่ีและบริการ TOT Hi-Speed (ADSL) ของลูกคา้ บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) ในพื้นท่ีศูนยบ์ริการลูกคา้สาขาหนอง
แขมพบวา่ลูกคา้มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการในการใชโ้ทรศพัทพ์ิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นดูแลเอาใจใส่ มากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความไวว้างใจ ดา้นความมัน่ใจ ดา้นการตอบสนอง ลกูคา้ และดา้นรูปลกัษณ์นอ้ยท่ีสุด  

วริยดา ศรีนุกลุ (2554) การศึกษาเร่ืองกลยทุธ์เพื่อเพิ่มยอดขายโทรศพัทมื์อถือและอุปกรณ์เสริม ร้านดาราโมบาย ใน

เขตเทศบาลนครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่นพบวา่ปัญหาท่ีตอ้งเร่งแกไ้ขคือ ความทนัสมยัอยูเ่สมอ รวดเร็วทนัใจ ขอ้มูลครบถว้น 
สร้างความส าพนัธ์ลูกคา้ จึงท าการก าหนดแนวทางโดยท าแผนระยะสั้นเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนแลว้ยงัจะท าใหย้อดขายเพิ่มข้ึน
ร้อยละ10ในระหวา่งเดือนมิถุนายน 2554ถึงเดือนกรกฎาคม2555 
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พุธวรรณ ชุมภูแสง (2555) การศึกษาเร่ืองแนวทางการพฒันาโปรโมชัน่โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในพื้นท่ี เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานครพบวา่ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง การใชโ้ทรศพัทมี์ไวติ้ดต่อกบัเพื่อนและบุคคลภายในครอบครัวโดยท าการ
จดัโปรโมชัน่ใหส้อดคลอ้งกบัการใชง้านทั้งหมด10โปรโมชัน่ 

ทวพีร ศรีโพธ์ิทอง (2557) การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทข์องผูป้ระกอบการธุรกิจในเขตเทศบาลนคร
พิษณุโลก จงัหวดัพิษณุโลกพบวา่ผูต้ดัสินใจในการเลือกใช ้คือ เจา้ของธุรกิจเหตุผลในการเลือกใชคื้อ เป็นหมายเลขประจ าของ
ส านกังานประชาสมัพนัธ์ธุรกิจ Call Centerและสร้างความหนา้เช่ือถือใหก้บัธุรกิจ โดยใชใ้นการรองรับการรับสายเรียกเขา้และ
ใชเ้ป็นเลขหมายในการโอนสายภายใน 

สุวทิย์ นิตชยพล (2555) การศึกษาเร่ืองการจดัการเชิงกลยทุธ์และผลตอบแทนจากการลงทุนของ ธุรกิจร้าน

โทรศพัทมื์อถือในพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ยะลา ปัตตานี นราธิวาส)พบวา่ส่ิงท่ีมีผลต่อแนวคิดการจดัการเชิงกลยทุธ์โดย
ใชก้ารวิเคราะห์สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั แสดงใหเ้ห็นวา่ระดบัการศึกษาของผูป้ระกอบการร้านโทรศพัทมื์อถือไม่
มีความสมัพนัธ์ กบัการจดัการเชิงกลยทุธ์ หมายความวา่ระดบัการศึกษาของผูป้ระกอบการร้านโทรศพัทมื์อถือไม่สามารถ
ก าหนดหรือมีอิทธิพลกบัการจดัการเชิงกลยทุธ์ ของผูป้ระกอบการร้านโทรศพัทมื์อถือ 

นพวรรณ เนาวรัตน์โชคชัย (2553) การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีพบวา่พฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีราคา 5,001-10,000 ยีห่อ้ Nokia ท่ีศูนยต์วัแทนจ าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้เหตุผล
ในการซ้ือมาจากเพื่อนและการคน้หาขอ้มูลผา่นอินเตอร์เน็ตก่อนตดัสินใจซ้ือ และส่วนใหญ่เลือกซ้ือยีห่อ้เดิม สาเหตุจาก
คุณภาพของสินคา้ ดา้นความบนัเทิงความสามารถของตวัเคร่ืองและขนาดของตวัเคร่ือง 

สุนัน นิลพวง (2556) การศึกษาเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในเขตเทศบาลเมือง จงัหวดักาญจนบุรีพบว่าปัจจยัทางส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ในเขตเทศบาลเมือง จงัหวดักาญจนบุรี พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นการจดัจ าหน่าย 
อยู่ในระดบัมาก ส่วนดา้นการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดบั ปานกลาง คือ ปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่า ความทนทาน มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 4.19 ปัจจยัทางดา้นราคา พบว่า ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพการใชง้านมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3.97 ปัจจยัทางดา้นการจดั
จ าหน่าย พบว่า สถานท่ีจ าหน่ายหาได้ง่าย มีมากพอ มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3.83 และปัจจยัทางด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า 
พิจารณาจากการจดัรายการโปรโมชัน่ลด แลก แจก แถมของสมนาคุณ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 3.64 

อมร วิเรขรัตน์ (2556) การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของลูกคา้ใน
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาพบวา่เหตุผลในการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเพื่อติดต่อธุระ เครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ท่ีใชเ้ป็นหลกัใน
ปัจจุบนั คือ เอไอเอส แบบเติมเงิน ยี่ห้อของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีใชเ้ป็นหลกัในปัจจุบนั คือ โนเกีย มีค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ต่อเดือน 100 - 300 บาท ตดัสินใจใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือดว้ยตนเอง และมีปัจจยัท่ีมีผลต่อ การ
ตดัสินใจใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
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3. วธิีการศึกษา 

     ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

จ านวนประชากรของการศึกษา คือ กลุ่มคนผูท่ี้อาศยัอยูใ่นเขตพื้นท่ี อ  าเภอลาดสวาย จงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงมีประชากร
โดยประมาณ 48,891 คน (ท่ีมา: ส านกับริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)  

วธิีการการค านวนโดย  

n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

N = ขนาดของประชากร  

e = ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับได ้

แทนค่าสูตร 

    N = 
48,891

1+(48,891∗0.052) 

    N = 396.75 

เพื่อใหส้ามารถเกบ็รวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามไดค้รบตามวตัถุประสงคผ์ูว้ิจยัจึงก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งใน
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นจ านวน 300 ราย ใชว้ิธีเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบสุ่มตามความสะดวก โดยการเลือกกลุ่มตวัอยา่งข้ึนอยูก่บัความ
สะดวกในการเกบ็แบบสอบถาม 

 

    การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เก็บรวบรวมขอ้มูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data)  เป็นขอ้มูลจากการแจกแบบสอบถามให้กับผูท่ี้มาใช้บริการร้าน 
Yellow Hat Mobile Phone  ในหา้งสรรพสินคา้ Big-C ล  าลูกกาคลอง 4   

     การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ โดยการศึกษาคู่แข่งท่ีเป็นกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกนัในการด าเนินงานวิจยัโดยใช้ทฤษฎีและ
บทความงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาศึกษาวา่เป็นไปในทิศทางใด และน าแบบสอบถามแจกใหก้บัผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการร้าน Yellow Hat 
Mobile Phone สาขา Big-C ล าลูกกาคลอง 4 โดยแบบสอบถามมีขอ้มูลประกอบดว้ยกนัทั้ง5ดา้น  

1. ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ 2. ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได้ 3.ดา้นการตอบสนองความตอ้งการต่อลูกคา้ 4. ดา้น
การใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ 5. ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้    
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กรอบแนวคิดงานวจิัย 

การศึกษาวิจยัเร่ืองแนวทางในการเพิ่มยอดขายเพื่อผลประกอบการร้านโทรศพัทใ์นหา้งสรรพสินคา้ มีกรอบแนวคิด
ดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

จากศึกษาผูว้ิจยัไดท้ าการเกบ็แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 300 คน โดยผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป ดา้นเพศ 
พบวา่เป็น เพศหญิง จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 66.33% และ เพศชาย 101 คน คิดเป็นร้อยละ33.67% ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
ทัว่ไป ดา้นการศึกษา  พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปริญญาตรีจ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 70.67% รองลงมาอยู่ในระดบั 
ปวช/ปวส. จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 10.67% และน้อยท่ีสุดอยู่ในระดบัอ่ืนๆ จ านวน 3 คน ร้อยละ 1 % ผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลทัว่ไป ดา้นอาย ุพบวา่ ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วยอาย ุ21-30 ปี จ านวน 218 คน คิดเป็นร้ยละ 72.67% รองลงมา คือ อายชุ่วง 31-
41 ปี จ านวน 65 คน คิดเป็น ร้อยละ 21.67 % และช่วงอายนุอ้ยท่ีสุด เป็นช่วงอายตุ ่ากวา่ 20 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.67 
% ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป ดา้นอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทั จ านวน 192คน คิดเป็นร้อยละ 64% รองลงมา 
เป็นธุรกิจส่วนตวั และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 12.33 % และน้อยสุด ไดแ้ก่ นักเรียน/นักศึกษา
จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 5.33 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป ดา้นรายได ้พบว่า ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน อยู่ท่ี 10,000-
20,000 บาท จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ57.67% รองลงมา คือ 20,001-30,000 บาท จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 23% และ
นอ้ยสุดอยูท่ี่ นอ้ยกว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.33% เน่ืองจากผูว้ิจยัไดท้ าการดูแลร้าน Yellow Hat Mobile จึงท าให้ไดรั้บ
ทราบถึงปัญหาภายในร้าน เร่ืองของยอดขายท่ีลดลง ผูว้ิจยัจึงไดท้ าการสืบคน้ขอ้มูลเพื่อน ามาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหา สาเหตุท่ีท าให้ยอดขายลดลงเกิดจากสาเหตุใด และตอ้งมีการพิ่มสินคา้ใหม้ากข้ึน เลือกสรรสินคา้ใหมี้ความหลากหลาย
เพิ่มมากข้ึน และไดท้ าการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามให้กบัลูกคา้ท่ีมารับบริการท่ีร้านโทรศพัทมื์อถือ พบว่าปัญหาส่วนใหญ่ 
คือ เร่ืองปัญหา ดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นช่วงชะลอตวั ในปี 2562 ท่ีไม่สามารถควบคุมได ้โดยเฉพาะผูบ้ริโภคมีการใชจ่้ายท่ีลดลง 
คิดก่อนใช ้และซ้ือสินคา้ท่ีจ าเป็นก่อนเป็นอนัดบัแรก  

 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือและ
อุปกรณ์เสริมดา้น เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้

วางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย
ใหก้บัร้าน Yellow Hat Mobile Phone 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือและ
อุปกรณ์เสริมดา้น ราคา ดา้นคุณภาพสินคา้ ดา้นการ
จดัจ าหน่าย 
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4.1 แนวทางในการแก้ไขปัญา 

       แนวทางที่ 1 การสะสมแต้ม 

การท าบตัรสะสมแตม้ส าหรับการซ้ืออุปกรณ์ภายในร้าน เช่น เม่ือซ้ือสินคา้ประเภทอุปกรณ์เสริม ครบ 200 บาท จะ
ไดรั้บตราประทบั 1 ดวง เม่ือสะสมครบ 1,000 บาท จะไดรั้บเป็นสินคา้ภายในร้านท่ีมูลค่าไม่เกินตามท่ีก าหนด หรือสามารถ
สะสมเพิ่มข้ึน เพื่อน ามาเป็นส่วนลดในการซ้ือโทรศพัทใ์นคร้ังต่อไป เป็นการดึงดูดใหลู้กคา้กลบัมาซ้ือสินคา้ท่ีร้าน 

 

       แนวทางที่ 2 การสร้างส่ือประชาสัมพนัธ์ร้าน 

  การสร้างส่ือประชาสัมพนัธ์มีหลายรูปแบบ โดยเลือกการแจกโบรชวัร์ร้าน ให้กบัผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการภายในห้าง เพื่อ
ผูใ้ชบ้ริการจะไดท้ราบถึงขอ้มูลของร้านเบ้ืองตน้ วา่ร้านเปิดอยูท่ี่ไหนใหบ้ริการอยูช่ั้นใด จ าหน่ายสินคา้ประเภทอะไร ใหเ้ป็นท่ี
รู้จกัเพิ่มข้ึน หรือการโฆษณาผา่นทางส่ือออนไลน์ เช่น จดัท า Facebook fanpage ของร้าน เพื่อเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ส่ือออนไลน์  

       แนวทางที่ 3 การสร้างความสัมพนัธ์ที่ดกีบัลูกค้า  

การสร้างความประทบัใจให้กบัลูกคา้ สามารถท าให้ลูกคา้กลบัมาใช้บริการในคร้ังต่อๆไปเพราะลูกคา้จะเกิดความ
ประทบัใจและเกิดการจดจ า ในดา้นท่ีดีของร้านคา้ ซ่ึงจะเป็นความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งร้านคา้กบัลูกคา้ และทางร้านคา้กจ็ะตอ้ง
ยนิดีท่ีจะคอยใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจอยูเ่สมอ 

5. สรุปผลการศึกษา 

 

     ผูว้ิจัยท าการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ แนวทางในการเพิ่มยอดขายเพื่อผลประกอบการร้านโทรศัพท์ในห้างสรรพสินค้า 
กรณีศึกษา ร้าน Yellow Hat Mobile พบว่า ยอดขายท่ีลดลงเป็นผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และไดส้อบถามร้านคา้โทรศพัท์
อ่ืนๆ พบว่า ได้มีการทยอยปิดตวัลงเพราะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนไปสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม มีจ านวนทั้งหมด 300 คน 
ส่วนมากเป็นเพศหญิง การศึกษาระดบัปริญญาตรี อายุระหว่าง 21-30 ปี ประกอบอาชีพพนักงานบริษทั รายไดอ้ยู่ระหว่าง 
10,000-20,000 บาท ขอ้มูลเก่ียวกบัการเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือจากผูใ้ชบ้ริการ มีการใชง้านโทรศพัทเ์พียง 1 เคร่ือง โดยส่วน
ใหญ่นิยมใช้ยี่ห้อ Apple มีการใช้มากกว่า 15 คร้ังข้ึนไปต่อวนั โดยมกันิยมซ้ือโทรศพัท์จากแหล่งศูนยใ์ห้บริการเครือข่าย
โทรศพัท์ และสาเหตุส่วนใหญ่ท่ีซ้ือ คือ เคร่ืองเดิมช ารุด และผลการประเมินการให้บริการส่วนใหญ่อยู่ในระดบั มีความพึง
พอใจมาก การวิจยัในคร้ังน้ีไดน้ าความรู้และงานวิจยัท่ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วริยดา ศรีนุกลุ (2554) ในเร่ือง กลยทุธ์เพื่อเพิ่ม
ยอดขายโทรศพัท์มือถือและอุปกรณ์เสริม ร้านดาราโมบายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ซ่ึงผูว้ิจยัไดห้าแนวทางในการเพิ่ม
ยอดขายของร้านคา้ใหเ้พิ่มมากข้ึน และมีการปรับกลยทุธ์เพื่อเพิ่มยอดขาย โดยสามารถน าวิธีการมาปรับปรุงและประยกุตใ์ชใ้ห้



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 1630 

 

เหมาะสมกนัและสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการใหบ้ริการในเร่ืองของความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านคา้และทฤษฎีพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคท่ีท าใหส้ามารถทราบถึงพฤติกรรมการใชสิ้นคา้เขา้ใจลูกคา้มากข้ึนและสามารถน าเสนอสินคา้ท่ีเหมาะสมกบัลูกคา้ได ้

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 

ผูท้  าแบบสอบถามบางส่วนมีเวลาท่ีจ ากดัท าให้การท าแบบสอบถามอาจจะท าให้การท าแบบสอบถามค าตอบท่ีได้ไม่
ตรงตามความเป็นจริง แต่ผูว้ิจยัก็ไดท้ าการแกไ้ขโดยการสังเกตุพฤติกรรมของลูกคา้ในการซ้ือสินคา้และน ามาท าการวิเคราะห์
ขอ้มูล 

     ข้อเสนอแนะส าหรับคร้ังต่อไป 

จากผลท่ีออกมานั้นผูว้ิจยัพบวา่ควรมีการศึกษาวิจยัถึงภาวะทางเศรษฐกิจและสภาพแวดลอ้มของธุรกิจในปัจจุบนั ควร
มีการศึกษาในเร่ืองของวิจยัเชิงคุณภาพ ควรมีศึกษาวิจยัและส ารวจคู่แข่งขนัทางธุรกิจร้านคา้ หรือสัมภาษร้านคา้ใกลเ้คียงวา่เกิด
ปัญหาเช่นเดียวกนัหรือไม่และควรศึกษาวิจยัวา่ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการปิดกิจการทางธุรกิจและการศึกษาเพิ่มเติมถึงการท่ี
จะสร้างความแตกต่างจุดขายของร้านใหลู้กคา้สนใจท่ีจะเลือกซ้ือสินคา้กบัทางร้าน 
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กลยุทธ์การตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการคลงัสินค้า (Fulfillment Service)  
ของผู้ประกอบขายสินค้าออนไลน์ 

The Impact of Marketing Strategies on Online Entrepreneurs Purchasing Decision of Fulfillment 
Service 

ชลดิา ศรีสมบตัิ1 และ จรัชวรรณ จันทรัตน์2 
Chalida Srisombat and Jaratchwahn Jantarat 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การตลาดท่ีมีความส าคญัในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Fulfillment ของ
ผูป้ระกอบการขายสินคา้ออนไลน์ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในก าหนดรูปแบบการใหบ้ริการ และวางแผนกลยทุธ์การตลาดใหต้รงกบั
ความตอ้งการของผูป้ระกอบการขายสินคา้ออนไลน์ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยั คือ การเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ ใชก้ารสัมภาษณ์
เชิงลึก 10 คน และการเกบ็ขอ้มูลเชิงปริมาณ ใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถาม 200 ชุด ประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ใน
การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ หาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา โดยเรียงล าดบัความส าคญัของกลยทุธ์การตลาด 
7 ดา้น จากระดบัความส าคญัมากไปน้อย ไดด้งัน้ี เร่ืองท่ีผูป้ระกอบการขายสินคา้ออนไลน์ให้ส าคญัมากท่ีสุดเป็นเร่ืองของ
เวบ็ไซตข์องผูใ้หบ้ริการใชง้านง่าย รองลงมาเป็นเร่ืองการรับประกนัความเสียหาย พนกังานสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ 
ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ การมีบริการรายงานยอดขาย สตอ็กสินคา้ วิเคราะห์ขอ้มูลประวติัการซ้ือของลูกคา้ การมีส่วนลด
ทดลองใชส้ าหรับลูกคา้ใหม่ และการมี Credit term ตามล าดบั โดยกลยทุธ์ท่ีแนะน าจะเป็นการพฒันาระบบคลงัสินคา้ การลงทุน
ระบบ Barcode ในการบริการคลงัสินคา้ การอบรมเพื่อเพิ่มทกัษะในการใช้งานระบบให้กบัพนักงาน การอบรมการใช้งาน
เวบ็ไซตใ์หแ้ก่ลูกคา้ และลงทุน API เพื่อเช่ือมต่อกบัช่องทางการขายออนไลน์ต่าง ๆ  
 
ค าส าคัญ: กลยทุธ์การตลาด, บริการคลงัสินค้า, ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
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Abstract 
 
This study aims to investigate marketing strategies that ware important to online entrepreneurs’ decisions to use fulfillment 
services and to plan marketing strategies to respond to the needs of online entrepreneurs. The research tool for qualitative data 
collection was an in-depth interview with 10 participants and 200 copies of questionnaire were administered for quantitative 
data collection. SPSS software was used for the data analysis to obtain frequency distribution, percentage, mean, and standard 
deviation. The findings were reported respectively according to the importance level, divided into seven aspects as follows. 
The aspect of the user-friendly website of service providers was considered as the most important aspect by online 
entrepreneurs; followed by the aspect of damage security; employees with good problem-solving skills; fast services; reporting 
services for sales, warehouse management, and analysis of customer order history; trial discount for new customers; and credit 
terms. Recommended strategies included the development of warehouse management system, the investment in using barcodes 
for warehouse management system, employee training programs on how to use the system and customer training programs on 
how to use the website and Invest the API for connect with online sales channels. 
 

Keyword: Marketing strategy, Fulfillment Service, Service Marketing Mix 
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1. บทน า 
 
     ใน ปี พ.ศ. 2561 การอตัราการเติบโตของธุรกิจออนไลน์ท่ีเพิ่มข้ึนสูงถึง 14.0% (กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 
2561) จึงเกิดการบริการคลงัสินคา้พร้อมจดัส่ง (Fulfillment) เกิดข้ึน เพื่อน ามาช่วยในการตน้ทุนการบริหารจดัการ Supply 
Chain และความสะดวกรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า เพราะจากเดิมนั้ นผูข้ายสินค้าออนไลน์การจัดส่งของแบบ Direct to 
Consumer ซ่ึงเป็นขอ้จ ากดัอยา่งมากทั้งเร่ืองของระบบงานและค่าใชจ่้าย บริการคลงัสินคา้พร้อมจดัส่งน้ีเร่ิมมีในต่างประเทศมา
นานแลว้ โดยบริการน้ีมีตน้แบบมาจากบริการระดบัโลกอยา่ง Amazon Fulfillment ท่ีถือวา่เป็นผูใ้หบ้ริการ Fulfillment รายใหญ่ 
และรายแรก ๆ ของโลก แต่ส าหรับในไทยกเ็ร่ิมมีผูใ้หบ้ริการในดา้นน้ี ธุรกิจใหบ้ริการ Fulfillment เป็นบริการดา้นโลจิสติกส์ ท่ี
อ  านวยความสะดวกให้แก่ผูป้ระกอบการขายสินคา้ออนไลน์อยา่งครบวงจร ซ่ึงถือว่าเป็นบริการท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทั้งใน
ดา้นการบริการและลดตน้ทุนของธุรกิจ ให้แก่ผูป้ระกอบการขายสินคา้ออนไลน์ และช่วยในการผลกัดนัให้ตลาดออนไลน์
เติบโต ในระยะสองสามปีท่ีผ่านมา ธุรกิจการให้บริการ Fulfillment เกิดข้ึนและขยายตวัอย่างรวดเร็วตามอุปสงค์ของตลาด
ออนไลน์ และธุรกิจค้าปลีกท่ีก าลังปรับตัว จึงท าให้มีทั้ งผู ้ประกอบการด้าน Logistic รายเดิมเล็งเห็นถึงโอกาส และ
ผูป้ระกอบการรายใหม่อยา่ง Startup เขา้มาลงทุนในธุรกิจน้ี ดว้ยการลงทุนคลงัสินคา้ Fulfillment Service เป็นธุรกิจท่ีตอ้งมีการ
ลงทุนเร่ือง Asset ค่อนขา้งมาก และในตลาดกมี็การแข่งขนัตดัราคาค่าบริการกนัอยา่งรุนแรง (ตอ้งหทยั กวุานนท,์ 2562) ผูศึ้กษา
จึงเห็นถึงความส าคัญในเร่ืองน้ี จึงท าการศึกษาเร่ืองกลยุทธ์การตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลังสินค้า 
(Fulfillment Service) ของผูป้ระกอบขายสินคา้ออนไลน์ โดยท าการศึกษาปัจจยัดา้นส่วนผสมการตลาด 7Ps วา่ปัจจยัใดบา้งท่ีมี
ความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลงัสินคา้ (Fulfillment Service) ของผูป้ระกอบการขายสินคา้ออนไลน์ เพื่อน าผล
จากการศึกษาไปใช้ในการก าหนด หรือปรับเปล่ียนกลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ระกอบการบริการคลงัสินคา้ (Fulfillment 
Service) เพื่อเพิ่มความเปรียบทางการแข่งขนั และใหต้รงกบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการขายสินคา้ออนไลน์ 
 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
2.1 แนวคดิเกีย่วกบัปัจจัยทางด้านส่วนผสมทางการตลาด (7Ps) 
     Kotler (1997) ได้ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ว่าเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีกิจการ
น ามาใชเ้พื่อตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย โดยส่วนประสมทางการตลาดสามารถ
แบ่งออกไดเ้ป็น 7 กลุ่ม โดยท่ีรู้จกักนัวา่ “7Ps” ไดแ้ก่ 
     1. ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง วตัถุ หรือส่ิงท่ีเสนอขายแก่ผูบ้ริโภคเพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือความตอ้งการของลูกคา้
ใหเ้กิดความพึงพอใจ ประกอบดว้ยส่ิงท่ีจบัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไม่ได ้
     2. ราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินท่ีจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงผลิตภัณฑ์และบริการหรือเป็นคุณค่าท่ีลูกค้ารับรู้เพื่อให้ได้
ผลประโยชน์จากการใชผ้ลิตภณัฑ์และบริการ หรือหมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ซ่ึงลูกคา้เสนอจ่าย โดยผูบ้ริโภคใช้
เปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (Value) ของผลิตภณัฑ ์(Product) กบัราคา (Price) ของผลิตภณัฑน์ั้น 
     3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) ช่องทางซ่ึงประกอบด้วยหน่วยหรือกิจกรรมท่ีใช้เพื่อเคล่ือนยา้ย
ผลิตภณัฑแ์ละบริการจากกิจการไปยงัตลาดไปยงักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
     4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูซ้ื้อกบัผูข้ายเพื่อสร้างทศันคติแนวคิด 
ความเช่ือ เพื่อใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือ 
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     5. บุคลากร (People) หรือ พนักงาน (Employee) อาศัยการคัดเลือก (Selection) การฝึกอบรม (Training) การจูงใจ 
(Motivation) เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่ง งานบริการจ าเป็นตอ้งอาศยัความสามารถ
ของพนกังาน มีทศันคติท่ีดีต่อการใหบ้ริการสามารถตอบสนองลูกคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุด 
     6. ลกัษณะทางกายภาย (Physical evidence) ลกัษณะทางกายภาพจะมีผลต่อการตดัสินใจของลูกคา้ในการเลือกใชบ้ริการ โดย
ทั้งน้ีจะรวมถึงสภาพแวดลอ้มไดแ้ก่ การตกแต่งสถานท่ี บรรยากาศภายใน สีสันของร้าน ผงัท่ีตั้ง ดา้นความสะอาดในส่วนท่ี
ลูกคา้สามารถมองเห็น 
     7.ระบบการให้บริการ (Process) ระบบการให้บริการ ไดแ้ก่ นโยบายต่าง ๆ ของสถานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ วิธีการ
ใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว และประทบัใจของลูกคา้ 
     สรุปไดว้า่ ส่วนผสมทางการตลาด (7Ps) เป็นตวักระตุน้ทางการตลาดท่ีส าคญัในการสร้างความตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑ ์เพื่อให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยผูบ้ริโภคท่ีผา่นกระบวนการตดัสินใจ 7 ขั้นตอน คือ ธุรกิจท่ีให้บริการ และ
ขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Buying Decision Process) ทั้งน้ีธุรกิจให้บริการคลงัสินคา้ (Fulfillment Service) เป็น
ธุรกิจบริการ จึงใชส่้วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี 
 
2.2 แนวคดิเกีย่วกบักระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 
     ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ  (2546) กล่าวว่า ขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือ (Buying decision process) ผูบ้ริโภคจะผ่าน
กระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ 
     1. การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) เป็นขั้นตอนเร่ิมต้นของกระบวนการการตัดสินใจ เกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคเกิด
ความรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างส่ิงท่ีผูบ้ริโภคนึกเห็นภาพท่ีปรารถนา เปรียบเทียบกบัสภาวะความเป็นจริง ณ เวลาหน่ึง แต่
หากสภาพความแตกต่างมีไม่มากพอผูบ้ริโภคก็จะไม่เกิดการเลง็เห็นปัญหา ซ่ึงความตอ้งการหรือปัญหานั้นเกิดจากความจ าเป็น 
ซ่ึงนักการตลาดจึงกระตุน้ความตอ้งการดา้นราคา ช่องทางจดัจ าหน่ายหรือการส่งเสริมการตลาดเพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความ
ตอ้งการในสินคา้ 
     2. การคน้หาขอ้มูล (Information Search) เม่ือผูบ้ริโภครับรู้ปัญหา หลงัจากนั้นเขา้สู่การคน้หาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลภายใน 
คือ จากความทรงจ าของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัขอ้มูลผลิตภณัฑ/์การบริการ และจากแหล่งขอ้มูลภายนอก เช่น การโฆษณาส่ือต่าง ๆ 
ครอบควั เพื่อน ซ่ึงแหล่งขอ้มูลท่ีไดรั้บความเช่ือถือมากท่ีสุดจากการศึกษาผูบ้ริโภคพบว่าการส่ือสารแบบปากต่อปากมีผลต่อ
การตดัสินใจของผูบ้ริโภคมากกว่าการส่ือสารทางส่ือส่ิงพิมพ ์งานของนักการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการในขั้นน้ีก็คือ 
พยายามจดัขอ้มูลข่าวสารใหผ้า่นแหล่งการคา้ และแหล่งบุคคลใหมี้ประสิทธิภาพทัว่ถึง 
      3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) จากขอ้มูลท่ีไดใ้นขั้นท่ีสองน ามาพิจารณาเลือกผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ 
หลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณาคือ คุณสมบติัผลิตภณัฑต่์าง ๆ เช่น รูปร่าง รูปทรง การใหป้ระเมินความส าคญัส าหรับคุณสมบติั
ผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ เร่ืองของราคาเหมาะสมคุณภาพและความน่าเช่ือถือเก่ียวกบัตราสินคา้น ามาเปรียบเทียบกบัยี่ห้ออ่ืน ๆ หนา้ท่ี
ของนกัการตลาดท่ีในขั้นน้ีคือ การสร้างความเหมาะสมในส่วนประสมดา้นต่าง ๆ 
     4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์นัใดอนัหน่ึง หลงัจากมีการประเมินผลทางการเลือกต่าง 
ๆ มาแลว้ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการมากท่ีสุด 
     5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post-Purchase Behavior) เป็นความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจหลงัจากการซ้ือผลิตภณัฑ์ไปใช้
แลว้ ความพอใจข้ึนอยูก่บัคุณสมบติัของสินคา้ตรงกบัความตอ้งการจองผูบ้ริโภคหรือไม่ถา้ผูบ้ริโภคพึงพอใจก็จะมีโอกาสท่ีจะ
ซ้ือซ ้าในทางตรงกนัขา้มหากผูบ้ริโภคไม่พอใจกจ็ะมีแนวโนม้ท่ีจะไม่ซ้ือซ ้าค่อนขา้งสูง 
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3. วธีิการศึกษา 
 
     3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     1. การเลือกกลุ่มตวัอยา่งของการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 10 ราย โดยพิจารณาเลือกกลุ่มตวัอยา่งใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์โดยก าหนดเกณฑด์งัน้ี            เป็นผูป้ระกอบการ
ขายสินคา้ออนไลน์ ท่ีมีออเดอร์ต่อเดือนมากกวา่ 1,000 ออเดอร์ข้ึนไป 
     2. การเลือกกลุ่มตวัอย่างของการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชสู้ตรการค านวณของทาโร ยามาเน่ กรณีทราบ
จ านวนประชากร จ านวนผูป้ระกอบการคา้ออนไลน์ มีจ านวน 50,326 ราย (กรมพฒันาธุรกิจการคา้, 2562) ระดบัความเช่ือมัน่ 
95% และความคลาดเคล่ือนของการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับได ้5% หรือ 0.05 ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง เท่ากบั 397 ราย แต่เน่ืองจาก
ขอ้จ ากดัทางดา้นเวลาและค่าใชจ่้ายในการเก็บขอ้มูล ผูศึ้กษาจึงก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี 200 ราย โดยใช้
วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบสุ่มตามความสะดวก (Convenience Sampling) เลือกกลุ่มตวัอย่างข้ึนอยู่กบัความสะดวกในการ
เขา้ถึงขอ้มูล เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลครบถว้น 
 
     3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     การวิจยัเป็นแบบใชว้ิธีศึกษาทั้งการวิจยัเชิงคุณภาพและการวิจยัเชิงปริมาณผสมผสานกนั จากนั้นจึงน าขอ้มูลทั้งสองมาท า
การวิเคราะห์ประมวลผลเพื่อเลือกกลยทุธ์ โดยการสรุปประมวลผลใชเ้คร่ืองมือต่างๆ ดงัน้ี 
     1. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูศึ้กษาสร้างเคร่ืองมือชุดค าถาม ใชล้กัษณะค าถามปลายเปิด แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หข้อ้มูลส าคญั และขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบักิจการ ส่วนท่ี 2  กลยทุธ์การตลาดท่ีมี
ความส าคญัในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลงัสินคา้ ทั้ง 7 ดา้น ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการคลงัสินคา้ หลงัจาก
นั้นผูศึ้กษาท าการนัดสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างท่ีไดค้ดัเลือกและติดต่อขอนัดสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ใช้การจดบนัทึกขอ้มูล และ
บนัทึกเสียงผูถู้กสมัภาษณ์ น ามาจบัประเดน็เรียบเรียง น าไปวิเคราะห์ และสรุปขอ้มูล 
     2. การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire)  ทั้งชุดแบบสอบถาม (Paper Questionnaire) 
และ Google Form เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูศึ้กษาสร้างเคร่ืองมือชุด
ค าถาม ประกอบดว้ยค าถามคดักรองกลุ่มตวัอย่างจ านวน 2 ขอ้ และขอ้ค าถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป
ของผูใ้หข้อ้มูลส าคญั และขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบักิจการ ส่วนท่ี 2 กลยทุธ์การตลาดท่ีมีความส าคญัในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
คลงัสินคา้ ทั้ง 7 ดา้น โดยใชแ้บบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (likert’s scale) เพื่อ
วดัระดบัความส าคญั ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการคลงัสินคา้ น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนน าเสนอต่อผูท้รงคุณวฒิุ
จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบรายการขอ้ค าถามท่ีมีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) และคดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of item objective congruence: IOC)  ตั้งแต่ .50 ข้ึนไป ซ่ึงแบบสอบถามท่ีพฒันาข้ึนมีค่าดชันีความ
สอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง .67 – 1.00 เป็นค่าท่ีสูงกว่าเกณฑ์ .50 แล้วจึงน าแบบสอบถามไป ทดลอง (Try out) กับ
ผูป้ระกอบการขายสินคา้ออนไลน์ ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัในคร้ังน้ี จ  านวน 30 คน แลว้น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์หา
ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบบั โดยหาสัมประสิทธ์ิอลัฟา (Alpha Coefficient Alpha) ของ Cronbach 
(1990) พบว่ามีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั .94 ซ่ึงสามารถน าไปใช ้เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีก าหนดไวไ้ด ้
จากนั้นผูศึ้กษาท าการเก็บขอ้มูลโดยการลงพื้นท่ีแพตตินัม่ ยเูน่ียนมอลล ์และแชร์ Google form ไปยงักลุ่มขายของออนไลน์ใน 
Facebook หลงัจากนั้นตรวจสอบความครบถว้นของขอ้มูล น าขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
 
     3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
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     1. การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การวิเคราะห์ขอ้มูลจากบทสัมภาษณ์ ใชว้ิธีการวิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic 
Analysis) โดยมีวิธีการวิเคราะห์ 5 ขั้นตอน ดงัน้ี วางแนวทางการวิเคราะห์เบ้ืองตน้ จดัระบบขอ้มูลและแยกประเภทของขอ้มูล
ใหเ้ป็นหมวดหมู่ ใหร้หสั (code) ส าหรับการอา้งอิงหรือคน้หาขอ้มูล ตีความ (interpret) โดยการดึงความหมายออกมาจากขอ้มูล
ท่ีมีอยู ่และสร้างขอ้สรุปจากกระบวนการตีความ 
     2. การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วน
บุคคล โดยโดยใช้สถิติความถ่ี และร้อยละ และวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดท่ีมีความส าคญัในการตดั สินใจเลือกใช้บริการ
คลงัสินคา้ โดยใชส้ถิติพื้นฐานค่าคะแนน เฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 
     3.4 กรอบแนวคิด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
     1. เพศ  
     2. การศึกษา 
     3. ประเภทกิจการ 
     4. ประเภทสถานท่ีตั้งกิจการ 
     5. สถานท่ีตั้งกิจการ 
     6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
     7. ช่องทางการขาย 
     8. วิธีการส่งสินคา้ 
     9. อายกิุจการ 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ 
     1. ดา้นบริการ 
     2. ดา้นราคา 
     3. ดา้นช่องทางการใหบ้ริการ 
     4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
     5. ดา้นบุคลากร 
     6. ดา้นกระบวนการ 
     7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

กลยทุธก์ารตลาดท่ีมีความส าคญัในการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลงัสินคา้ 

(Fulfillment Service) ของผูป้ระกอบขาย
สินคา้ออนไลน์ 
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     4.1 ผลการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ 
     ผลการศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพ พบว่า ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัและขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบักิจการ ผูป้ระกอบการ
ขายสินคา้ออนไลน์ แบ่งเป็นเพศหญิง 7 คน เพศชาย 5 คน ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีทุกราย อายุอยู่ระหว่าง 26-43 ปี 
กิจการประเภทเคร่ืองส าอางค์ 5 ราย เส้ือผา้ 5 ราย และขนม 1 ราย อายุของกิจการอยู่ระหว่าง 2-5 ปี สถานท่ีตั้งกิจการเป็น
ออฟฟิศของกิจการ 5 ราย โดยไม่มีหน้าร้าน มีหน้าร้าน 3 ราย และท าท่ีบา้น 3 ราย ดา้นช่องทางการขายทาง Social media ทุก
รายใชช่้องทาง Facebook และ Line ส่วน Marketplace มีร้านขายขนม 1 รายท่ีใชช่้องทาง Shopee จ านวนออเดอร์เฉล่ียต่อเดือน
อยูท่ี่ 1,000-2,000 ต่อเดือน 
     กลยทุธ์การตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลงัสินคา้ (Fulfillment Service) ของผูป้ระกอบขายสินคา้ออนไลน์ของ
กลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่มีความตอ้งการบริการรายงานวิเคราะห์กลุ่มลูกคา้และสินคา้ท่ีขายดี เพื่อใชข้อ้มูลในการท าการตลาด ยงิ
โฆษณา และกลุ่มลูกคา้ท่ีขายสินคา้ครีม เคร่ืองส าอาง มีความตอ้งการเก็บสินคา้ในห้องเยน็ควบคุมอุณหภูมิ เพื่อป้องกนัสินคา้
เส่ือมสภาพ ในดา้นของราคา ผูป้ระกอบการท่ีมีสินคา้หลากหลายใหค้วามส าคญัในเร่ืองของรายละเอียดการเก็บค่าใชบ้ริการท่ีมี
ความชดัเจน และผูป้ระกอบการขายสินคา้ออนไลน์ส่วนใหญ่ ใหค้วามส าคญักบัเร่ืองของ Credit term เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง และ
ให้ความส าคัญในเร่ืองของช่องทางการติดต่อทาง Facebook Line Website Chatในเว็บไซต์ และ Call center  ด้านราคา
ผูป้ระกอบการขายสินคา้ออนไลน์ส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในเร่ืองส่วนลดทดลองใช ้และอตัราค่าบริการถูกลงตามปริมาณออ
เดอร์ท่ีมากข้ึน ด้านพนักงานให้ความส าคัญกับพนักงานท่ีสุภาพ ใจเย็น มีความรู้ทักษะในเร่ืองของการยกสินค้า ด้าน
กระบวนการ ให้ความส าคญัในเร่ืองของความรวดเร็วในการจดัส่ง และเว็บไซต์ใช้งานง่ายมีความเสถียร ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพให้ความส าคญัในเร่ืองความสะอาดของคลงัสินคา้ จดัสินคา้เป็นระเบียบ มีระบบรักษาความปลอดภยัดี และมีการ
รับประกนัความเสียหาย 
     ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการคลงัสินคา้ผูป้ระกอบการขายสินคา้ออนไลน์ตอ้งการใชค้ลงัสินคา้เพื่อเพิ่มประสิทธิการ
ภาพการขาย มีเวลาในการท าการตลาดมากข้ึน ความถ่ีในการสั่งสินคา้ 2-3 คร้ังต่อเดือน จ านวนออเดอร์อยู่ท่ี 1,000-2,000 ออ
เดอร์ต่อเดือน ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ ไม่ควรเกิน 10-15% ของยอดขาย บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเป็นตวัเอง 
 
     4.2 ผลการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ 
     ผลการศึกษาขอ้มูลเชิงปริมาณ พบว่า ผูป้ระกอบการขายสินคา้ออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 115 คน (ร้อยละ 
57.5) มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 152 คน (ร้อยละ 76.0) ประกอบกิจการขายสินค้าแฟชั่น เคร่ืองแต่งกาย และ
เคร่ืองประดบั จ านวน 65 คน (ร้อยละ 32.5) ท่ีตั้งกิจการเป็นร้านคา้ จ านวน 87 คน (ร้อยละ 43.5) อาศยัอยูก่รุงเทพมหานครฯและ
ปริมณฑล จ านวน 76 คน (ร้อยละ 38.0) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 50,001-100,000 บาท จ านวน 95 คน (ร้อยละ 47.5) ใชช่้องทางการ
ขายทาง Facebook จ านวน 159 ค าตอบ (ร้อยละ 22.2) ส่งของดว้ยบริษทัขนส่ง จ านวน 193 ค าตอบ (ร้อยละ 34.8) อายุของ
กิจการ 2-4 ปี จ านวน 93 คน (ร้อยละ 46.5) 
     กลยุทธ์การตลาดมีความส าคญักบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการคลงัสินคา้ (Fulfillment Service) ของผูป้ระกอบขายสินคา้
ออนไลน์ของกลุ่มตวัอยา่ง โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัความส าคญัปานกลาง โดยเรียงล าดบัความส าคญัของกลยทุธ์การตลาด
ดา้นต่างๆ จากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ยได ้ดงัน้ี ดา้นช่องทางการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.39) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.38) 
ดา้นบุคลากร (ค่าเฉล่ีย 3.36) ดา้นกระบวนการ (ค่าเฉล่ีย 3.36) ดา้นบริการ (ค่าเฉล่ีย 3.33) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย 
3.31) ด้านราคา (ค่าเฉล่ีย 3.31) ตามล าดบั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี ด้านบริการท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด คือ เร่ืองของรายงาน
ยอดขาย สต็อกสินคา้ และวิเคราะห์ขอ้มูลประวติัการซ้ือของลูกคา้ (ทั้งลูกคา้เก่า และใหม่) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั ด้านราคาท่ีมี
ความส าคญัมากท่ีสุด คือ การมี Credit term มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.46 ดา้นช่องทางการให้บริการท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด คือ เร่ือง
ของเวบ็ไซตข์องผูใ้ห้บริการใชง้านง่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 ดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด คือ เร่ืองของ
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การมีส่วนลดทดลองใชส้ าหรับลูกคา้ใหม่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.35ดา้นบุคลากรท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด คือ พนักงานสามารถ
แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 ดา้นกระบวนการท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด คือ เร่ืองของความรวดเร็วในการ
ใหบ้ริการ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.46 ดา้นลกัษณะทางกายภาพท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด คือ เร่ืองการรับประกนัความเสียหาย มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.51 
     ดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการคลงัสินคา้ (Fulfillment Service) ของผูป้ระกอบขายสินคา้ออนไลน์ ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์
หลกัในการใชบ้ริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขาย จ านวน 111 คน (ร้อยละ 55.5) มีความถ่ีในการสั่งสินคา้ต่อเดือน 3 คร้ังต่อ
เดือน จ านวน 78 คน (ร้อยละ 39.0) มีจ านวนออเดอร์ต่อเดือน 201-300 ออเดอร์ จ านวน 69 คน (ร้อยละ 34.5) มีค่าใชจ่้ายในการ
จดัการจดัการค าสั่งซ้ือ 15% ต่อยอดขาย จ านวน 97 คน (ร้อยละ 48.5) ขนาดพื้นท่ีในการเก็บสินคา้ 50-100 ตร.ม. จ านวน 107 
คน (ร้อยละ 53.5) ตนเองมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด จ านวน 144 คน (ร้อยละ 72.0) และความตอ้งการดา้นการบริการ 
กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด เร่ืองของการบริการหยบิแพค็ส่งสินคา้ ค่าเฉล่ีย 3.41 
 
     4.3 การอภิปรายผล 
      จากผลการศึกษาทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ พบวา่ ผูป้ระกอบการขายสินคา้ออนไลน์ท่ีสนใจใชบ้ริการ Fulfillment ส่วน
ใหญ่ ขายสินคา้กลุ่มแฟชั่น เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองประดบั สอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้ผ่านทาง
แอพพลิเคชัน่ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี, 2558) สินคา้และบริการท่ี
กลุ่มตวัอยา่งนิยมซ้ือผา่นทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน์มากท่ีสุดคือ เส้ือผา้ และเคร่ืองแต่งกาย 
     กิจการของผูป้ระกอบการขายสินคา้ออนไลน์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ท่ีกรุงเทพมหานครฯและปริมณฑล และผูป้ระกอบการขาย
สินคา้ออนไลน์ใหค้วามส าคญัมากในเร่ืองของ Credit term และนโยบายการประกนัภยัสินคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั งานวิจยัเร่ืองการ
ตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้ของสถานประกอบการในคลงัสินคา้บริษทั โชติธนวฒัน์ จ  ากดั (ประทุม สุดใจ, 2558) ท่ีผลการศึกษา
พบว่าผูป้ระกอบการมีความตอ้งการและแรงจูงใจใชบ้ริการในระดบัส าคญัมาก จะเป็นเร่ืองแหล่งท่ีอยู่ของลูกคา้มีอิทธิพลต่อ
การเลือกสถานท่ีเก็บสินคา้ เง่ือนไขการช าระค่าเช่าคลงัมีความเหมาะสม และผูใ้ห้บริการมีการท าประกนัภยัสินคา้ แต่ในเร่ือง
ความตอ้งการใชค้ลงัสินคา้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย ท่ีผูป้ระกอบการขายสินคา้ออนไลน์ให้ความส าคญัมาก มีความ
ขดัแยง้กบังานวิจยัการตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้ของสถานประกอบการในคลงัสินคา้บริษทั โชติธนวฒัน์ จ  ากดั ท่ีผลการศึกษา
พบว่าปัจจยัท่ีสถานประกอบการส่วนใหญ่ให้ความส าคญัมากในการตดัสินใจใช้บริการคลงัสินคา้ เน่ืองจากตอ้งการสต็อก
สินคา้จ านวนมากเพื่อป้องกนัการขาดแคลนสินคา้  
     ช่องทางขายท่ีผูป้ระกอบการออนไลน์ใชข้ายสินคา้มากท่ีสุด คือ Marketplace (Shopee Lazada) และ Social media (Facebook 
Instagram) ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ผา่นช่องทางตลาดกลางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) (สุณิสา ตรงจิตร, 2559) ในด้านประสบการณ์ของกลุ่มตัวอย่างท่ีรู้จักตลาดกลางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-marketplace) มากท่ีสุด พบว่าอนัดับแรก คือ เว็บไซต์ Lazada.com และสอดคล้องกับงานวิจัย ปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้จากร้านคา้ในเครือข่ายเฟซบุ๊คและอินสตาแกรม (ภทัรานิษฐ์ ฉายสุวรรณคีรี, 2559) กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่ซ้ือเส้ือผา้จาก Facebook มากกวา่ Instagram 
     เว็บไซต์ของผูใ้ห้บริการใช้งานง่าย เช่น การใช้งานดูยอดขาย สต็อกสินคา้ รายละเอียดออเดอร์ต่างๆ และเว็บไซต์ของผู ้
ใหบ้ริการมีความเสถียร ผูป้ระกอบการขายสินคา้ออนไลน์ใหค้วามส าคญัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (E-Marketplace) (สุณิสา ตรงจิตร, 2559) ดา้นปัจจยั
ประสิทธิภาพของเวบ็ไซตส์ าคญัท่ีสุด และงานวิจยัปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการใหบ้ริการผา่นเวบ็ไซต ์(ไพศาล เกรียงเชิดศกัด์ิ, 
2552) พบวา่ดา้นประสิทธิภาพ (Efficiency) มีอิทธิพลต่อการใหบ้ริการมากท่ีสุด 
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     พนกังานแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ ผูป้ระกอบการขายสินคา้ออนไลน์ใหค้วามส าคญัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั ปัจจยัท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (สุภาพร ชุ่มสกุล, 2554) พบว่า ผูซ้ื้อสินคา้ให้ความส าคญักบั
ปัจจยัดา้นบุคลากรระดบัมาก โดยเฉพาะเร่ืองพนกังานมีความรู้ความสามารถในการแกปั้ญหาต่างๆ 
     ความรวดเร็วในการให้บริการ ผูป้ระกอบการขายสินคา้ออนไลน์ให้ความส าคญัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัศึกษาและ
วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกซ้ือสินคา้ผา่นทางออนไลน์โดยมุ่งเนน้ดา้นการรับสินคา้ (วชัราภรณ์ เจียงของ, 2559) 
พบวา่ ปัจจยัส าคญัของผูเ้ลือกซ้ือสินคา้ผา่นทางออนไลน์ คือ ปัจจยัดา้นความรวดเร็ว เป็นส่วนใหญ่ 
     ลูกคา้สามารถติดตามจ านวนสินคา้คงคลงัไดแ้บบทนัที (Real time) ผูป้ระกอบการขายสินคา้ออนไลน์ให้ความส าคัญมาก 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ืองการเลือกใชบ้ริการระบบบริหารจดัการคลงัสินคา้ (สุณิสา เจริญสิริวิไล และศุภชาต เอ่ียมรัตนกูล , 
2560) ปัจจยัท่ีผูใ้ชบ้ริการระบบบริหารจดัการคลงัสินคา้ใหค้วามสนใจหรือความส าคญัมากท่ีสุด คือ การตรวจสอบยอดสินคา้ 
     ดงันั้นเม่ือน าขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดน ามาวิเคราะห์ร่วมกนัพบว่า กลยุทธ์ท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุดท่ีและควรน ามาปฏิบติัใน
องคก์ร คือ กลยทุธ์การพฒันาระบบคลงัสินคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุนนัทา ศิริเจริญวฒัน์ (2555) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการ
เพิ่มประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงั พบวา่ การปรับปรุง และพฒันาวิธีด าเนินงานต่าง ๆ ท าใหส้ามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
การจดัการสินคา้คงคลงั ดงันั้นกลยทุธ์การพฒันาระบบคลงัสินคา้จึงเป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมและควรน ามาปฏิบติัในองคก์ร 
 
5. สรุปผลการศึกษา 
 
     จากการวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งภายในและภายนอกขององคก์รท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พบวา่ กล
ยทุธ์ท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุดท่ีและควรน ามาปฏิบติัในองคก์ร คือ กลยทุธ์การพฒันาระบบคลงัสินคา้ มีรายละเอียดดงัน้ี 
     1. ลงทุนระบบ Barcode ในการบริการคลงัสินคา้ และเคร่ืองอ่าน Barcode เพื่อความรวดเร็ว และลดความผิดพลาด และง่าย
ต่อการดูแลสตอ็กสินคา้ 
     2. เวบ็ไซตมี์ความเสถียร ใชง้านง่าย และมีการปรับปรุงพฒันาอยูเ่สมอ และมีการอบรมสอนการใชง้านอยา่งละเอียดให้กบั
ลูกคา้และพนกังาน 
     3. คลงัสินคา้มีบริการรายงานยอดขาย สต็อกสินคา้ และวิเคราะห์ขอ้มูลประวติัการซ้ือของลูกคา้ (ทั้งลูกคา้เก่า และใหม่) 
เพื่อใหผู้ป้ระกอบการสามารถน าขอ้มูลการใชบ้ริการของลูกคา้ไปท าการตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
     4. ส่วนใหญ่ร้านคา้ใช้ Platform Marketplace และ Social media ดงันั้น จากผลการศึกษาช่องทางขายท่ีผูป้ระกอบการขาย
สินคา้ออนไลน์ใช ้ระบบ API ของคลงัสินคา้ควรจะเช่ือมต่อไดก้บั Platform ดงัน้ี Facebook Shopee Lazada Instagram 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 
     1. ควรศึกษาความพึงพอใจการใชบ้ริการส าหรับกลุ่มผูป้ระกอบการขายสินคา้ออนไลน์ท่ีใชบ้ริการคลงัสินคา้อยู่ เพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการใหบ้ริการ 
     2. ควรมีการศึกษาความสมัพนัธ์ประเภทแต่ละธุรกิจกบัการตดัสินใจใชบ้ริการคลงัสินคา้  
     3. ควรเพิ่มระยะเวลาในการกระจายแบบสอบถามใหน้านมากข้ึน เช่น เพิ่มระยะในการแจกแบบสอบถาม เพื่อใหค้รอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายและประชากรไดห้ลากหลายมากข้ึน 
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ศึกษาการก าหนดกลยุทธ์เพือ่เพิม่ความสามารถการแข่งขันในอนาคตของธุรกจิ 
รับเหมาก่อสร้าง กรณศึีกษาห้างหุ้นส่วนจ ากดั ที ที ที คอนสตรัคช่ัน 

A Study of TTT construction limited partnership strategic planning for competitive advantage 
ชโลธร สวนสอง1 และ รวดิา วริิยกจิจา2 

Chalotorn Suansong And Rawida Wiriyakitjar 
บทคดัย่อ 

จากการศึกษาการก าหนดกลยทุธ์เพ่ือเพ่ิมความสามารถการแข่งขนัในอนาคตของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจ ากดั ที 
ที ที คอนสตรัคชัน่ ผูศึ้กษาไดศึ้กษาเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลในการเลือกผูรั้บเหมาก่อสร้างโดยมีวตัถุประสงค ์(1) 
เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชข้องลูกคา้ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและ (2) เพ่ือศึกษาแนวทางก าหนดกลยทุธ์เพ่ือขยายฐาน
ลูกคา้ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและจากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายใุนช่วง 31 – 40 ปี จบการศึกษา
ระดบัปริญญาตรีและมีต าแหน่งงานเป็นผูบ้ริหาร พบว่าส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ี
ระดบัความส าคญัมากท่ีสุดประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์, ดา้นพนกังาน, ดา้นกระบวนการ, ดา้นราคา, ดา้นช่องทางในการจดัจ าหน่าย, 
ดา้นการสร้างการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ, ดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั และกลยทุธ์ท่ีเลือกใชส้ าหรับการแกไ้ขปัญหาคือ
กลยทุธ์เพ่ิมศกัยภาพทีมงาน เน่ืองจากเป็นกลยทุธ์ท่ีช่วยรักษาฐานลูกคา้เก่าและยงัสามารถเพ่ิมฐานลูกคา้ใหม่ไดซ่ึ้งตรงกบัเป้าหมายใน
การศึกษาในคร้ังน้ี 

ค าส าคัญ : ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง, ส่วนประสมทางการตลาด 

Abstract 

From a study of TTT construction limited partnership strategic planning for competitive advantage, the researcher studied 
about the marketing mix that has an influence on the selection of contractors with the objective of in order, (i) to study the 
factors that affect the customers' decision in the construction business and (ii) to study the strategy formulation to expand the 
customer base of the construction business. From the study, it was found that the respondents for the male gender tests were 
31- 40 years old, graduated with a bachelor's degree, and has a management position. The research found that the marketing 
mix has influences on the customers' decision. Which is the most important level consists of Product, People, Process, Price, 
Place, Physical Evidence, Promotion respectively. The strategy that we use chosen for solving the problem is to increase team 
performance. 

Keywords: Construction business, Marketing Mix 
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1. บทน า  

 

     ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นอีกธุรกิจหน่ึงท่ีมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูงต้องเผชิญกับสภาวะความไม่แน่นอนและการเปล่ียนแปลง

เศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนกะทนัหนัอยา่งต่อเน่ืองทั้งคู่แข่งรายใหม่ๆเขา้ มุมมองจากนกัวิเคราะห์ของทีมวิจยักรุงศรีคาดว่าในช่วงปี 2562 - 2564 
คาดว่าธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีแนวโนม้ขยายตวัตามการเร่งลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐและการลงทุนภาคเอกชนท่ีคาดว่าจะ

เติบโตซ่ึงจะเป็นโอกาสให้ผูรั้บเหมาก่อสร้างไทยสามารถขยายฐานลูกคา้เพ่ิมข้ึน (ทีมวิจยักรุงศรี ; 2562-2564) ซ่ึงท าให้ผูรั้บเหมาใน
ธุรกิจตอ้งมีกลยุทธ์มาปรับใช้เพ่ือท่ีจะสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัให้ต่างกับคู่แข่ง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที ที ที คอน

สตรัคชัน่ ก่อตั้งเม่ือ 11 เมษายน 2538 ไดด้ าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจหลกัโดยรับงานก่อสร้างประเภทโรงงานอุตสาหกรรม, 
ติดตั้งเคร่ืองจกัร, เตาเผา, อาคาร, ซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัร ซ่ึงมีทั้งการรับงานในลกัษณะเป็นผูรั้บเหมาโดยตรงและเป็นผูรั้บเหมาช่วง และใน
จงัหวดัสระบุรี มีบริษทัรับเหมาก่อสร้างทั้งรายใหญ่และรายย่อยเป็นจ านวนมากโดยบริษทัแต่ละท่ีจะท างานในจงัหวดัสระบุรีและ

ปริมณฑล โดยคู่แข่งหลกัของห้างหุ้นส่วนจ ากดั ที ที ที คอนสตรัคชัน่ มีจ านวน 5 ราย และมีส่วนแบ่งตลาดคิดเป็น 8.1% ซ่ึงมีส่วนแบ่ง

ตลาดเป็นอนัดบัท่ี 4 ของส่วนแบ่งตลาดทั้งหมด ซ่ึงในปัจจุบนัหจก.ประสบปัญหา รายไดร้วมลดลงและมีค่าใชจ่้ายรวมมีอตัราท่ีใกลเ้คียง
กบัรายไดร้วม ซ่ึงผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนคือความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของกลยทุธ์ในธุรกิจลดลง จากท่ีกล่าวมาในขา้งตน้ จึง
ท าให้ผูศึ้กษามีวตัถุประสงค์ท่ีจะศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชข้องลูกคา้ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ว่ามีปัจจยัใดบา้งท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกผูรั้บเหมาก่อสร้างในจงัหวดัสระบุรีและน าผลจากการศึกษามาเป็นแนวทางก าหนดกล
ยทุธ์เพ่ือขยายฐานลูกคา้ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยประโยชน์จากการศึกษาสามารถน าไปเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างไดดี้ และเป็นการศึกษาท่ีสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บักลยทุธ์ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและปรับเขา้กบั
งานวิจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบังานก่อสร้างได ้

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

     แนวคดิและทฤษฎกีารวางแผนการตลาด Marketing Mix (7P) 

          Marketing Mix (7P) เป็นกลุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการบริการ ท่ีต่อยอดมาจาก Marketing Mix (4P) ท่ีมีมุมมอง
เก่ียวกบัสินคา้โดยการเพ่ิมตวั P มาอีก 3 ตวั คือ People, Process, Physical Evidence เป็นปัจจยัท่ีส าคญัมากกบัธุรกิจการบริการ 

     ภทัรภร พลพฤกษ ์(2561) ไดอ้า้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด ของ Philip Kotler (2000)ไวว้่าเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ี
เป็นพ้ืนฐานของหลกัการตลาดโดยมีเป้าหมายส าคญัคือท าให้ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ ซ่ึงจะประกอบดว้ย P ทั้ง 
7 ตวัในการก าหนดกลยทุธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย 
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     1. Product คือผลิตภณัฑ์ (Goods) หรือบริการ (Service) จะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในกลุ่มเป้าหมายของเรา 
ดงันั้นจึงนบัไดว้า่เป็นหวัใจส าคญัของการด าเนินธุรกิจอยา่งแทจ้ริง โดยตอ้งมีคุณลกัษณะส าคญั คือ คุณภาพ นอกจากน้ีคุณภาพยงัเป็นตวั
บ่งช้ีส าคญัถึงภาพลกัษณ์ของธุรกิจเราอีกดว้ย 

     2. Price คือ ราคา เป็นเร่ืองท่ีส าคญัเพราะลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่าง “คุณค่าท่ีไดรั้บจากสินคา้กบัราคา” ในการตดัสินใจซ้ือและใน
บางคร้ังราคากเ็ป็นส่ิงท่ีสร้างคุณค่าใหสิ้นคา้ไดด้ว้ย ดงันั้นการตั้งราคาจึงควรตั้งให้เหมาะสม  

     3. Place คือช่องทางการจดัจ าหน่ายหรือช่องทางการใหบ้ริการโดยรวมไปถึงการกระจายสินคา้เพ่ือใหสิ้นคา้ถึงมือผูบ้ริโภค ยงัรวมไป
ถึงกิจกรรม Supply Chain และ Logistics เช่น มีความรวดเร็วในการตอบกลบัขอ้มูลและมีช่องทางการติดต่อไดห้ลายช่องทาง 

     4. Promotion คือการส่งเสริมการขายท่ีท าให้สามารถขาย Product ได้มากข้ึนซ่ึงจะใช้กลยุทธ์อะไรก็ได้ท่ีเป็นการส่งเสริมให้
ผลิตภณัฑข์ายใหไ้ดม้ากข้ึน  

     5. People คือการจดัการเก่ียวกบัคนหรือทีมงานเพราะคนคือส่ิงส าคญัอยา่งมากในธุรกิจบริการเน่ืองจากธุรกิจบริการลูกคา้จะมีส่วน
ร่วมระหว่างการใชบ้ริการท าให้ทีมงานตอ้งมีการปฏิสัมพนัธ์ลูกคา้ดงันั้นการคดัเลือกคนท่ีเหมาะสมจึงเป็นส่วนส าคญัในการสร้างความ
พึงพอใจใหลู้กคา้ 

     6. Process คือดา้นกระบวนการเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการในการให้บริการรวมถึงขั้นตอนการท างานระเบียบวิธีการมี
แผนงานการด าเนินงานก่อสร้างท่ีชดัเจน มีระบบการตรวจสอบงานทุกขั้นตอน, ปฏิบติังานตามขั้นตอนท่ีวางไวแ้ละน าเสนอให้กบัลูกคา้
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว และท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ  

     7. Physical Evidence and Presentation คือดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้ง
ทางดา้นกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพ่ือสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ เช่น บริษทัรับเหมาก่อสร้างจดทะเบียนอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย, 
กิจการมีความน่าเช่ือถือและเป็นท่ีรู้จกัทัว่ไปทั้งในอดีตและปัจจุบนั 

 

     แนวคดิและทฤษฎกีารตัดสินใจซ้ือ (Buying Decision) 

     Walters C Glenn (1987) ไดใ้ห้ความหมายการตดัสินใจ (Decision) คือ การเลือกท่ีจะกระท าการใดการหน่ึงโดยเฉพาะ จากบรรดา
ทางเลือกต่าง ๆ ท่ีมีอยู ่

     จิราพร ตะภา (2561)  ไดใ้หค้วามหมายการตดัสินใจ คือ การเลือกเอาวิธีปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงจากวิธีปฏิบติัอยา่งท่ีมีอยูห่ลายๆ 

     จากขอ้มูลขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า การตดัสินใจ คือ กระบวนการในการเลือกท่ีจะท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่างๆท่ีมีอยู่โดย
น ามาพิจารณาถึงเหตุและผลเพื่อใหไ้ดใ้นส่ิงท่ีตอ้งการ 

     กระบวนการตดัสินใจซ้ือ มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
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     1. การรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา (Problem / Need Recognition) 

     2. การแสวงหาขอ้มูล (Information Search) 

     3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives 

     4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision 

     5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post purchase Behavior) 

 

     แนวคดิและทฤษฎ ีSWOT Analysis 

     ทศันีย ์มูลจนัดา (2560) ไดอ้า้งอิงเก่ียวกบัเคร่ืองมือ SWOT Analysis เป็นเคร่ืองมือส าหรับการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มขององคก์ร ณ 
ปัจจุบนั ท่ีเกิดข้ึนกบัทั้งภายในและภายนอกองคก์ร เพ่ือน าไปหาวิธีพฒันาหรือแกไ้ขกบัปัญหาท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั โดยสามารถแบ่งเป็น 

2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 

     ปัจจยัภายใน (Internal Factors) คือปัจจยัท่ีสามารถควบคุมไดแ้ละสามารถแกไ้ขเ้องไดถ้า้เกิดปัญหาการ วิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ภายใน จะช่วยใหอ้งคก์รทราบถึงทรัพยากรและความสามารถต่าง ๆ ท่ีมีอยูภ่ายในองคก์รโดยท่ีแบ่งเป็น 2 กลุ่มยอ่ย ๆ คือ 

     Strength (จุดแขง็) คือส่ิงท่ีสามารถควบคุมไดแ้ละท าใหบ้ริษทัไดเ้ปรียบคู่แข่งในการท าธุรกิจ 

     Weakness (จุดอ่อน) คือส่ิงท่ีเสียเปรียบคู่แข่ง แต่กย็งัสามารถแกไ้ขไดด้ว้ยการท าใหดี้กวา่      

     ปัจจัยภายนอก (External Factors) คือการคาดการณ์ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อองค์กรท่ีไม่สามารถควบคุม ซ่ึงการวิเคราะห์

สภาพแวดลอ้มภายนอกน้ีจะบอกใหท้ราบถึงปัจจยัหรือสภาวะภายนอกมีลกัษณะและเปล่ียนแปลงไปในทิศทางใด โดยท่ีแบ่งเป็น 2 กลุ่ม
ยอ่ย ๆ คือ 

     Opportunity (โอกาส) คือส่ิงท่ีไม่สามารถควบคุมไดแ้ละเป็นส่ิงท่ีส่งผลดีต่อองคก์ร และมกัจะมีการเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์ 
เช่น นโยบายของภาครัฐบาลท่ีช่วยส่งเสริมในการซ้ือบา้น เป็นตน้ 

     Threat (อุปสรรค) คือส่ิงท่ีควบคุมไม่ไดเ้ช่นกนัแต่อุปสรรคจะส่งผลเสียหรือขดัขวางต่อองคก์รโดยวิธีจดัการกบัอุปสรรคส่วนมากจะ
เป็นการรอให้อุปสรรคนั้นหายไปเองหรือเล่ียงให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้เช่น เศรษฐกิจโลก, ไวรัสโคโรนาและนโยบายของภาครัฐบาล 
การปรับค่าแรงงาน เป็นตน้ 
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     แนวคดิและทฤษฎ ีTOWS Matrix 

     ทศันีย ์มูลจนัดา (2560) ไดอ้า้งอิงเก่ียวกบัการวิเคราะห์ TOWS Matrix ของ Heinz Weihrich (1948) ว่าเป็นการบริหารรูปแบบหน่ึง
ท่ีมีเป็นการจบัคู่ระหว่างปัจจยัภายนอกกบัปัจจยัภายในท่ีไดม้าจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis เม่ือจบัคู่กนัแลว้จะท าให้ไดก้ลยุทธ์
ออกมา 4 แบบ ไดแ้ก่ 

     กลยุทธ์การบริหารเชิงรุก (SO Strategy) คือการใชจุ้ดเด่นท่ีเรามีผสมกบัโอกาสหน้าตอนนั้นท าให้ความสามารถในการแข่งขนัดี
ยิง่ข้ึนเขา้ไปอีก 

     กลยทุธ์การบริหารเชิงแกไ้ข (WO Strategy) คือเป็นการน าเอาโอกาสท่ีมีมาปิดจุดอ่อนของเราท าให้จุดอ่อนเราลดนอ้ยลงเป็นกลยทุธ์
ท่ีเนน้การแกไ้ขจุดอ่อนดว้ยโอกาสท่ีเขา้มา 

     กลยทุธ์การบริหารเชิงรับ (WT Strategy) คือการท่ีน าเอาจุดแขง็มาป้องกนัอุปสรรคท่ีเราควบคุมไม่ไดเ้ป็นการใชท้รัพยากรท่ีเรามีอยู่
เพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนหรือก าลงัจะเกิดข้ึนในระยะเวลาอนัใกล ้

     กลยทุธ์การบริหารเชิงป้องกนั (ST Strategy) คือเป็นกลยทุธ์ท่ีเนน้การป้องกนัอยา่งเดียว โดยมีเป้าหมายหลกัคือ "การไม่ท าให้เร่ือง
มนัแยล่งกวา่เดิม" เพราะมีแต่เร่ืองไม่ดีกบัไม่ดี 

 

     งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

     ถนอมศกัด์ิ จงยาบูรณ์ (2556) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก ผูรั้บเหมาสร้างบา้นของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาล
เมืองเบตงโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกผูรั้บเหมา จากผลการวิจยัพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือก
ผูรั้บเหมาสร้างบา้น โดยเร่ิมจากดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นบุคคล ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นราคาตามล าดบั 

     ภทัรภร พลพฤกษ์ (2561) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจใช้บริการธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้าง โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จากผลการวิจยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อาย ุ45 ปีข้ึน
ไประดบัปริญญาตรีและมีต าแหน่งผูบ้ริหารโดยท่ีปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดให้ความส าคญัดา้นภาพลกัษณ์และความเช่ือถือของฝ่าย
บริหารการให้ค าแนะน าช้ีแจงลูกคา้ไดแ้ละดา้นกระบวนการ ผูต้อบแบบสอบถาม ให้ความส าคญัเก่ียวกบัแผนการด าเนินงานก่อสร้างท่ีมี
ใหก้บัลูกคา้อยา่งชดัเจนและวสัดุท่ีใชก้เ็ป็นไปตามท่ีตกลงกนัไว ้

     ทศันีย ์มูลจนัดา (2560) ศึกษาแนวทางการบริหารจดัการของการขยายธุรกิจงานตกแต่งภายใน กรณีศึกษา บริษทั คริส เตียนีและนีล
เส็น (ไทย) จ ากดั (มหาชน) โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษารายละเอียดงานรับเหมาก่อสร้างตกแต่งภายในท่ีเกิดข้ึนในกรุงเทพมหานครจาก
ผลการวิจัยพบว่าการก าหนดกลยุทธ์ธุรกิจ ท่ีได้จากการประเมินความส าเร็จของแผนงานสามารถเลือกรูปแบบธุร กิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัธุรกิจหลกัและระบบช่วยให้วางแผนธุรกิจไดอ้ยา่งรอบดา้นเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้การบริการและยงัใส่ใจ
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ส่ิงแวดลอ้มดว้ยการมุ่งเป็นผูเ้ช่ียวชาญในงานรับเหมาก่อสร้างอาคารประเภท Green Building ซ่ึงเป็นทางเลือกท่ีช่วยสนบัสนุนธุรกิจ
หลกัใหเ้ติบโตไดดี้ 

 

3. วธีิการศึกษา 

 

     ประชากรของการศึกษาวจิัย 

     ประชากรของการศึกษา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารของ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ที ที ที คอนสตรัคชัน่ จ านวน 1 คน, ฝ่ายจดัซ้ือเน่ืองจากเป็นท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการตดัสินใจเลือกผูรั้บเหมาก่อสร้างของบริษทัปูนซีเมนตใ์นจงัหวดัสระบุรี (สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนตไ์ทย) จ านวน 8 คน ซ่ึง
ประชากรท่ีเป็นลูกคา้ของหจก.ไดแ้ก่ บริษทัไลม์มาสเตอร์ จ ากดั, บริษทั สระบุรีปูนขาว จ ากดั และ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการตดัสินใจเลือก

ผูรั้บเหมาก่อสร้างในงานโครงการหมู่บา้นจดัสรร (คลงับา้นดอทคอม ; 2562) คือ ผูบ้ริหาร, ฝ่ายจดัซ้ือและฝ่ายวิศวกร จ านวน 22 คน 
โดยวิธีการเกบ็ขอ้มูลผูศึ้กษาใชก้ารเกบ็แบบเตม็จ านวนประชากรทั้งหมด  

 

     การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     ผูศึ้กษาแบ่งการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็น 3 ส่วนโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

     ส่วนท่ี 1 การเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้องเช่น เน้ือหาของงานวิจัยในอดีตและเอกสาร เว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ตท่ีมุ่งเน้นการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มในและภายนอกการท าธุรกิจของ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ที ที ที คอนสตรัคชัน่ 

     ส่วนท่ี 2 การวิจยัเชิงคุณภาพ ผูศึ้กษาเลือกวิธีการสัมภาษณ์โดยผูส้ัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ด้วยตวัเองและใช้การสัมภาษณ์แบบก่ึง

โครงสร้างโดยสมัภาษณ์ผูบ้ริหารกบัฝ่ายจดัซ้ือของบริษทัปูนซีเมนต ์เกบ็แบบเตม็จ านวนประชากรทั้งหมด 

     ส่วนท่ี 3 การวิจยัเชิงปริมาณ ผูศึ้กษาเลือกใชแ้บบสอบถาม เก็บแบบเตม็จ านวนประชากรทั้งหมด โดยใชวิ้ธีเขา้ไปแจกแบบสอบถาม
ใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการตดัสินใจเลือกผูรั้บเหมาก่อสร้างในงานโครงการหมู่บา้นจดัสรรในจงัหวดัสระบุรีดว้ยตวัเอง 

 

     เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 

     การสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง สามารถแบ่งได ้2 ส่วนดงัน้ี 
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     ส่วนท่ี 1 การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างเก่ียวกบัขอ้มูลสภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในองคป์ระกอบดว้ย วิสัยทศัน์และพนัธกิจ 
ขอ้ได้เปรียบ ขอ้เสียเปรียบ สินคา้ทดแทนและเทคโนโลยีในปัจจุบันของธุรกิจรับเหมา สภาพการแข่งขนั แนวโน้มอุตสาหกรรม 
พฤติกรรมของลูกคา้ สภาวะนโยบายทางการเมือง สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั 

     ส่วนท่ี 2 การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกผูรั้บเหมาของบริษทัปูนซีเมนต์ในจังหวดัสระบุรี 

ประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ์, ดา้นพนกังาน, ดา้นกระบวนการ, ดา้นราคา, ดา้นช่องทางในการจดัจ าหน่าย, ดา้นการสร้างการน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ, ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

     แบบสอบถามโดยมีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ สามารถแบ่งได ้2 ส่วนดงัน้ี 

     ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล เป็นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ, อาย,ุ ระดบัการศึกษา และต าแหน่งงาน 

     ส่วนท่ี2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์, ดา้นพนกังาน, ดา้นกระบวนการ, ดา้นราคา, ดา้นช่องทางในการจดัจ าหน่าย, ดา้นการสร้างการน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ, ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 

     วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล  

ผูศึ้กษาไดท้ าการแบ่งการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 3 ส่วนมีรายละเอียดดงัน้ี 

     ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างกบัการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและการสัมภาษณ์ฝ่ายขาย
ของบริษทัปูนซีเมนต ์ใชว้ิเคราะห์สภาพการด าเนินธุรกิจและปัญหาต่างๆในปัจจุบนัจากนั้นน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหา 

(Content analysis) ในภาพรวมในแต่ละประเดน็การศึกษาเพ่ือตอบวตัถุประสงคข์องการศึกษา  

     ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติมีการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบ

แบบสอบถามและการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS ประกอบดว้ย สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าเฉล่ียและค่าร้อยละ เพ่ืออธิบายขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามและตวัแปรอ่ืน 
ๆ 

     ส่วนท่ี 3 ก าหนดกลยทุธ์ขององคก์รโดยใช ้TOWS Matrix ท่ีไดก้ระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในขององคก์ร 
SWOT Analysis 
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4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

     ผลการศึกษา  

ผลการวิเคราะห์บทสมัภาษณ์ผูบ้ริหารของหา้งหุ้นส่วนจ ากดั ที ที ที คอนสตรัคชัน่ 

     พบว่าห้างหุ้นส่วนจ ากดั ที ที ที คอนสตรัคชัน่ มีความตั้งใจจะเป็นผูน้ าธุรกิจก่อสร้างในจงัหวดัสระบุรีและมีความมุ่งมัน่ท่ีจะส่งมอบ
งานท่ีไดคุ้ณภาพตามฐานในเวลาท่ีก าหนดซ่ึงทางหจก. มีขอ้ไดเ้ปรียบคือไดเ้ปิดกิจการมากกว่า 25 ปีและไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้แต่ก็
ยงัขาดระบบการจดัการและระบบบญัชีมาตรฐานท าให้การท างานทบัซอ้นกนัและจ านวนแรงงานท่ีไม่เพียงพอเพ่ือรองรับงานดา้นอ่ืน ๆ 
ในปัจจุบนัท่ีตอนน้ีเศรษฐกิจโลกชะลอตวัลงท าให้ลูกคา้มีความตอ้งการท่ีเปล่ียนไปจึงท าให้ทางหจก. ตอ้งมีการปรับตวัตามให้ทนัตาม
ความตอ้งการและความพอใจของลูกคา้ทั้งปรับการส่งมอบงานตอ้งรวดเร็วและมีคุณภาพ 

 

ผลการวิเคราะห์บทสมัภาษณ์ฝ่ายจดัซ้ือของโรงงานปูนซีเมนต ์

     สามารถสรุปประเด็นไดท้ั้งหมด 7 ขอ้ โดยส่ิงท่ีฝ่ายจดัซ้ือของโรงงานปูนซีเมนตใ์ห้ความส าคญัไดแ้ก่ 1. ดา้นสินคา้จะดูผลงานท่ีผ่าน
มาของผูรั้บเหมาก่อนซ่ึงจะท าให้ทราบว่าผูรั้บเหมาท่ีเลือกมีทกัษะความรู้ความเขา้ใจและดูช่ือเสียงของผูรั้บเหมาก่อสร้างว่ามีประวติั

อยา่งไรเพ่ือเพ่ิมความเช่ือมัน่ในการว่าจา้งว่าจะไม่ท างานเสียหายใน2. ดา้นราคาใหค้วามส าคญักบัราคาเหมาะสมกบังานท่ีสามารถปฏิบติั
จริงมากกว่าราคาถูกกว่าคู่แข่ง 3. ดา้นช่องทางในการจดัจ าหน่ายการติดต่อส่ือสารกบัผูรั้บเหมาก่อสร้างไดห้ลายช่องทางตอ้งมีความเร็ว
ในการกลบัของขอ้มูลท่ีชดัเจนส่วน 4. ดา้นทีมงานให้ความส าคญัมากรองจากผลงานเพราะถา้พนกังานไม่มีความรู้ ไม่มีความรับผิดชอบ
ก็จะท าให้งานเสียหายไดแ้ละ 5. ดา้นกระบวนการเนน้การปฏิบติัดา้นความปลอดภยัในการก่อสร้างไดม้าตรฐานและสามารถตอบขอ้สัก
ถามไดอ้ย่างชัดเจน 6. ดา้นการสร้างการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพให้ความส าคญักบักิจการมีสถานท่ีตั้งแน่นอนชัดเจนมีการจด
ทะเบียนอยา่งถูกตอ้งเป็นการรับกนัอีกทางหน่ึงว่าทางผูรั้บเหมาก่อสร้างจะไม่ท้ิงงาน 7. ดา้นการส่งเสริมการตลาดการมีประกนัผลงาน
ก่อสร้างหลงัก่อสร้างเสร็จทางผูรั้บเหมาตอ้งมีอยูแ่ลว้แต่จะส่งผลในการเลือกมากกว่าเม่ือเทียบดา้นราคาแลว้มีราคาเท่ากนั 

 

ผลการศึกษาขอ้มูลแบบปฐมภูมิจากแบบสอบถาม 

     ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
จ านวน 13 คนคิดเป็นร้อยละ 59.10 มีอายใุนช่วง 31 – 40 ปี จ านวน 10 คนคิดเป็นร้อยละ 45.50 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีจ านวน 16 
คนคิดเป็นร้อยละ 72.70 และ มีต าแหน่งงานเป็นผูบ้ริหารจ านวน 11 คนคิดเป็นร้อยละ 50.00 

     ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

ของกลุ่มตัวอย่างท่ีท าแบบสอบถามได้ให้ความส าคญัมากท่ีสุดโดยอนัดับแรกได้แก่ด้านผลิตภณัฑ์ (�̅�=4.534, S.D.= .431), ด้าน
พนักงาน (�̅�=4.443, S.D.= .361), ด้านกระบวนการ (�̅�=4.318, S.D.= .457), ด้านการส่งเสริมการตลาด (�̅�=3.772, S.D.= .685), 
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ดา้นการสร้างการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (�̅�=3.738, S.D.= .792), ดา้นราคา (�̅�=3.659, S.D.= .497),และสุดทา้ยคือดา้นช่องทาง
ในการจดัจ าหน่าย (�̅�=3.465, S.D.= .733) ตามล าดบั 

 

     ผลการศึกษาแนวทางก าหนดกลยทุธ์เพ่ือขยายฐานลูกคา้ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

     ผูศึ้กษาไดว้ิเคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอกโดย SWOT Analysis และท าไปวิเคราะห์การเลือกกลยทุธ์โดย TOWS Matrix และผู ้
ศึกษาไม่เนน้กลยทุธ์เชิงรับ (WT) ดงันั้นจึงมีกลยทุธ์ทั้งหมด 3 กลยทุธ์ตามตารางต่อไปน้ี 

ตาราง ผลการวิเคราะห์การเลือกกลยทุธ์ 

ภายใน 
  
  
  
  
  
ภายนอก 

จุดแขง็ (Strength) 
1. หจก.ฯมีประสบการณ์ ซ่ึง เ ป็น ท่ี
ยอมรับ 
2. ท าเลท่ีตั้งอยูใ่นยา่นอุตสาหกรรม 
3. ผูบ้ริหารและบุคลากรมีความช านาญ
ในการท างานก่อสร้างในการท างาน
ก่อสร้างงานอุตสาหกรรม 
4. ส่งมอบงานตรงเวลา 

จุดอ่อน (Weakness) 
1. บุคลากรมีความรู้จ ากดัเก่ียวกบังาน
ก่อสร้างท่ีตอ้งใชค้วามประณีต 
2. ขาดเคร่ืองมือจกัรหนกั 
3. ขาดระบบการจดัการและระบบบญัชี
มาตรฐาน 

โอกาส (Opportunity) 
1. รัฐบาลมีนโยบายเร่งด าเนินโครงการ
ขนาดใหญ่หลายโครงการ 
2. อตัราดอกเบ้ียลดลง ส่งผลให้ตน้ทุน
การก่อสร้างลดลง 
3. เทคโนโลยท่ีีเก่ียวกบัการก่อสร้าง 

กลยทุธ์ขยายตลาดรุกต่างจงัหวดั 
 (SO) 
มีเป้าหมายในการขยายตลาดไปนอก
เขตสระบุรีและจงัหวดัพื้นท่ีติดกนั 

กลยทุธ์เพิ่มศกัยภาพทีมงาน 
 (WO) 
มีเป้าหมายเป็นการเพิ่มศกัยภาพทีมงาน
ในการก่อสร้างหนา้งานและการบริหาร
จดัการเป็นระบบยิง่ข้ึน 

อุปสรรค (Threat) 
1. ค ว า ม ไ ม่ แ น่ น อน ข อ ง ส ภ า ว ะ
เศรษฐกิจ 
2. การเขา้มาของผูป้ระกอบการรายใหม่ 
3. ความตอ้งการสร้างท่ีลดลง 

กลยทุธ์รักษาลูกคา้ดว้ยความเร็ว (ST) 
มีเป้าหมายเป็นการสร้างความพึงพอใจ
ใหลู้กคา้เก่าและขยายฐานลูกคา้ใหม่ 

 

     พบว่าการตดัสินใจเลือกกลยุทธ์โดยการใชเ้มทริกซ์การตดัสินใจดว้ยวิธีการถ่วงดุลน ้ าหนกั คือ กลยุทธ์เพ่ิมศกัยภาพทีมงานเป็นกล
ยทุธ์เชิงแกไ้ขเป็นกลยทุธ์ เพ่ือสร้างทีมงานท่ีมีความรู้จ ากดัเก่ียวกบังานก่อสร้างท่ีตอ้งใชค้วามประณีตกบัลดผิดพลาดในการก่อสร้างให้
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น้อยท่ีสุดจากการเขียนแบบ 3 มิติและช่วยควบคุมตน้ทุนและบริหารการก่อสร้างเน่ืองจากการศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิพบว่าทางบริษทั
ปูนซีเมนตแ์ละโครงการหมู่บา้นจดัสรรส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัทีมงานท่ีมีทกัษะความรู้และความช านาญในช่างฝีมือปฏิบติัตนตาม
กฎระเบียบดา้นความปลอดภยัและสามารถใหค้ าแนะน าช้ีแนะลูกคา้ไดร้ะดบัมาก โดยมีแนวทางในการด าเนินดงัน้ี  

     เพ่ิมศกัยภาพทีมงานช่าง โดยการจดัส่งทีมงานไปฝึกอบรมความรู้ช่างในดา้นความปลอดภยัในการท างานก่อสร้างเพ่ือลดอุบติัเหตุท่ี
อาจเกิดระหว่างท างานให้ไดใ้บ เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน (จ.ป., Safety Officer) ดา้นงานช่างฝีมือไดแ้ก่ ช่างเช่ือม ช่างก่อ
อิฐฉาบปูน ช่างสี เพ่ิมความมัน่ใจให้กบัลูกคา้และดา้นการออกแบบเขียนแบบโดยใชโ้ปรแกรม Sketchup เขียนแบบ 3 มิติ เพื่อลดเวลา
ในการถอดวสัดุงานและเพ่ือลดผิดพลาดในการก่อสร้างใหน้อ้ยท่ีสุด 

     บริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยการใชโ้ปรแกรม Pojjaman 2 ช่วยบริหารงานควบคุมตน้ทุนไดง่้ายข้ึนมีรูปแบบการ
บริหารตน้ทุนสามารถน าขอ้มูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อวางแผนกลยทุธ์ ติดตามความคืบหนา้ของโครงการไดแ้บบ Real Time ผา่น
การท างานแบบระบบออนไลน์ซ่ึงจากเดิมท่ีตอ้งรอหนา้งานท าเอกสารและมีระบบบญัชีโดยอตัโนมติั บนัทึกบญัชี ท ารายงานงบการเงิน

และรายงานภาษี น าส่งสรรพากรไดท้นัทีผ่านฟีเจอร์ E-Tax สามารถลดปริมาณกระดาษ, ลดความผิดพลาดของขอ้มูลและลดเวลาการ
ท างานเอกสาร ใหทุ้กคนในองคก์รท างานเช่ือมโยงกนัไดดี้ยิ่งข้ึน 

 

     อภิปรายผล 

     ผูศึ้กษาสามารถอภิปรายผล ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา เก่ียวกบัต่อรองราคาไดแ้ละมีเอกสารเสนอราคา
อยา่งชดัเจนอยูใ่นระดบัมากซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของภทัรภร พลพฤกษ ์(2561) เร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ
กระบวนการการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง พบว่าสามารถต่อรองราคาไดแ้ละมีใบเสนอราคาท่ีชดัเจนและราคาค่าแรง
เหมาะสมกบังานท่ีสามารถปฏิบติัไดจ้ริงมีระดบัความส าคญัระดบัมากและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด
เก่ียวกบัมีการประกนัผลงานก่อสร้างหลงัก่อสร้างเสร็จแลว้จริงอยู่ในระดบัมากซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของถนอมศกัด์ิ จงยาบูรณ์ 

(2556) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกผูรั้บเหมาสร้างบา้นของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลเมืองเบตง พบว่ามีการรับประกนั
ผลงานหลงัการก่อสร้างแลว้เสร็จเช่นกรณีเกิดความเสียหายจากผลงานทางผูรั้บจา้งจะด าเนินการแกไ้ขให้โดยไม่คิดค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมเป็น

ระยะเวลา 2 ปีนบัจากวนัท่ีส่งมอบงานเป็นตน้มีระดบัความส าคญัระดบัมาก 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

     พบว่าส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั้ง 7 ดา้นซ่ึงประกอบดว้ย 1. ดา้น
ผลิตภณัฑ์, 2.ด้านพนักงาน, 3.ด้านกระบวนการ มีระดับความส าคญัมากท่ีสุดตามล าดับและ4.ด้านราคา, 5.ด้านช่องทางในการจัด
จ าหน่าย, 6.ดา้นการสร้างการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ, 7.ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีระดบัความส าคญัมากตามล าดบัและผลการวิ
เคราะการเลือกกลยทุธ์พบวา่กลยทุธ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือกลยทุธ์เพ่ิมศกัยภาพทีมงาน 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้ 

1.  ผลการวิเคราะห์ด้านทีมงาน พบว่าลูกคา้ให้ความส าคญักบัทีมงานท่ีมีทกัษะ ความรู้ในระดบัมากท่ีสุด ดงันั้นหจก.ควรมีการจดั
ฝึกอบรมทีมงานความรู้เก่ียวกบัการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็น อบรมช่างฝีมือในดา้นต่างๆ เช่นงานก่ออิฐ ฉาบปูน อบรมความปลอดภยั 

(Safety training) เป็นตน้ 

2.  ผลการวิเคราะห์ดา้นกระบวนการ พบว่าลูกคา้ให้ความส าคญักบัแผนการด าเนินงานท่ีมีความชดัเจนและสามารถท าแผนงานตามเวลา

ท่ีก าหนดได ้ดงันั้นหจก.ควรมีระบบ ERP เป็นระบบท่ีสามารถบริหารการจดัการงานก่อสร้างรวมถึงการควบคุมงบประมาณ, ควบคุม
การบริหารโครงการ, การควบคุมบญัชีและการเงินงานก่อสร้าง ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึนและเอาเทคโนโลยีการก่อสร้างมาปรับใช้
เพ่ือช่วยลดระยะเวลาในการก่อสร้างได ้

3.  ผลวิเคราะห์ดา้นผลิตภณัฑ ์พบว่าลูกคา้ให้ความส าคญักบัผลงานท่ีผา่นและช่ือเสียงของบริษทั ดงันั้นหจก.ควรมีการน าเสนอผลงานท่ี

ผา่นมาตามส่ือโซเซียลมีเดียต่างๆท่ีเก่ียวกบัการก่อสร้างเช่น เวบ็ไซตข์อง Bulik.com      

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 

     ควรเก็บขอ้มูลการศึกษาเป็นสัมภาษณ์เชิงลึกกบัลูกคา้, ผูบ้ริหาร, ฝ่ายจดัซ้ือและฝ่ายวิศวกรของโครงการหมู่บา้นจดัสรรของโครงการ
หมู่ ทั้งหมด ใหไ้ดข้อ้มูลท่ีละเอียดยิง่ข้ึนเพ่ือน าไปสร้างกลยทุธ์ 
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ปัจจัยส่งผลต่อพฤติกรรมและการรับรู้ของผู้ชมรายการโทรทัศน์ 

ผ่านช่องทางออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Factors Influencing Audiences’ Behavior and Perception towards Online Television Programs in 
Bangkok 

ชวศิฐานิต  ชัยชาติ1 และ ช่ืนจิตต์  แจ้งเจนกจิ2 
Chawitthanit Chaichat and Chuenjit Changchenkit 

บทคัดย่อ 
     การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมและการรับรู้ของผูช้มรายการโทรทศัน์ผา่นช่องทางออนไลน์ จ  าแนกตามปัจจยั
ส่วนบุคคล และศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมของผูช้มรายการโทรทศัน์ผา่นช่องทางออนไลน์กบัการรับรู้ของผูช้มท่ีมีต่อ
รายการโทรทศัน์ผา่นช่องทางออนไลน์ โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยั 2 วิธี คือ วิธีวิจยัเชิงปริมาณโดยการเก็บแบบสอบถามจากผูบ้ริโภคท่ี
อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร อายรุะหวา่ง 15-60 ปี จ านวน 400 คน สถิติท่ีน ามาใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ีย t-test/F/test  การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-
way ANOVA) การวิเคราะห์แบบจบัคู่พหุคูณดว้ยวิธี Least Significant Difference (LSD) และการทดสอบไคสแควร์ (Chi-square) 
และวิธีวิจยัเชิงคุณภาพโดยการสมัภาษณ์แบบเจาะลึกผูเ้ช่ียวชาญดา้นการผลิตเน้ือหารายการ 4 ประเภท คือ ละคร/ซีรีย,์ วาไรต้ี, เพลง 
และ เรียลลิต้ีเกมโชว ์แลว้น ามาวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ผลการศึกษาพบวา่ ผูช้มรายการโทรทศัน์ผา่นช่องทางออนไลน์ 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 26-35 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกว่า 15,000 บาท จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ ระดบัการศึกษา และอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
พฤติกรรมของผูช้มรายการโทรทศัน์ผ่านช่องทางออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ระดบัการศึกษาท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ของผูช้มรายการโทรทศัน์ผ่านช่องทางออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
พฤติกรรมของผูช้มรายการโทรทศัน์ผา่นช่องทางออนไลน์กบัการรับรู้ของผูช้มท่ีมีต่อรายการโทรทศัน์ผา่นช่องทางออนไลน์พบวา่
มีความสัมพนัธ์ทั้งในเชิงลบและเชิงบวก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการผลิตเน้ือหา
รายการพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมและการรับรู้ของผูช้มรายการโทรทศัน์ผา่นช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร คือ 
ส่ือสังคมออนไลน์และแอพพลิเคชัน่ท่ีสามารถท าใหค้นเขา้ชมไดง่้าย ดงันั้นการท ารายการในรูปออนไลน์ จึงเป็นส่ิงส าคญัของการ
ท ารายการโทรทศัน์ในปัจจุบนั  
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรม, การรับรู้, รายการโทรทัศน์ออนไลน์, ช่องทางออนไลน์,ทีวีออนไลน์ 
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Abstract 
     This research has objective is to study the behavior and perception of audiences via online TV programs ,classified by 
personal factors and to study the relationship between the behavior of audiences via online TV programs and the perception of 
audiences towards online TV programs. By using 2 research methods consisting of quantitative method which questionnaires 
were used to collect data from 400 consumers in Bangkok between the ages of 15-60 years.  Statistics used for data analysis 
such as: frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test/F/test analysis, One-way ANOVA, Least Significant Difference 
(LSD) and Chi-square and qualitative method with in-depth interview of 4 types of specialists in content production consist of 
drama/series, variety, music and reality/game shows then analyzed the content. The study found that consumers of online TV 
programs mostly female, ages of 26-35 years old, bachelor's degree or equivalent, private company employee and income less 
than 15,000 baht/month. From the hypothesis testing found that gender, educational level and occupations are different, the 
behavior of audiences via online TV programs is significantly different at the level of 0.05. Educational levels is different, the 
perception audiences via online TV programs is significantly different at the level of 0.05. In a relationship with statistical 
significance at the level of 0.05.  Behavior of audiences via online TV programs affect the perception of audiences towards 
online TV programs in Bangkok both negative and positive with statistical significance at the level of 0.05. From the interview 
with content production experts, it was found that factors affecting online behavior and perception of TV viewers in Bangkok 
is social media and applications that can make people easily visit. Therefore, making online TV programs is an important aspect 
of current TV programs. 
 
Keyword: Behavior, Perception, Online TV programs, Online channels 
 
1. บทน า 
 
  จากการประเมินของศนูยว์ิจยักสิกรไทยในปี 2560 พบวา่สดัส่วนการรับชมรายการทีวีออนไลน์ของคนไทย     คิดเป็นประมาณ
การท่ีร้อยละ 37.4 ของจ านวนประชากรไทยทั้งหมดซ่ึงสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 33.0 จะรับชมรายการในรูปแบบมลัติฟอร์ม นัน่คือ
การชมรายการทางทีวีออนไลน์ควบคู่ไปกบัการรับชมผ่านระบบโทรทศัน์ดั้งเดิม ในขณะท่ีสัดส่วนร้อยละ 4.4 ของประชากร
ทั้งหมดรับชมรายการทีวีออนไลน์อยา่งเดียวทั้งน้ีผูช้มรายการทีวีออนไลน์โดยส่วนใหญ่อยูใ่นพื้นท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซ่ึงจะ
มีพฤติกรรมการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ซ่ึงศูนยว์ิจยักสิกรไทย (ในปี 2560) ไดศึ้กษาพฤติกรรมของผูช้มรายการทีวี
ออนไลน์จากกลุ่มตวัอยา่งดงักล่าวท่ีคาดหมายวา่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัส าหรับผูผ้ลิตรายการทีวีออนไลน์ พบวา่คนดูประมาณ
ร้อยละ 68.4 ของคนดูทั้งหมด จะรับชมรายการผ่านช่องทางออนไลน์ และคนดูทีวีออนไลน์ส่วนใหญ่ร้อยละ 84.9 ของคนดู
รายการทีวีออนไลน์ทั้ งหมด คือกลุ่มคนวยัท างานอายุประมาณ 25-40 ปี ซ่ึงส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการรับชมรายการผ่าน
ออนไลน์คนละประมาณ 30-60นาที ต่อคร้ัง หรือ เฉล่ีย 140 นาที ต่อวนั ซ่ึงเป็นระดบัการรับชมท่ีสูงมาก สะทอ้นให้เห็นถึง
จุดเด่นของทีวีออนไลน์ท่ีสามารถตอบสนองโจทยค์วามตอ้งการ และสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของคนยุคดิจิตอลในปัจจุบนั ซ่ึง
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ช่องทางรายการโทรทศัน์แบบดั้งเดิมมีขอ้จ ากดัในดา้นต่าง ๆโดยเฉพาะช่วงเวลาในการรับชม จากการศึกษาขอ้มูลดงักล่าวท าให้
มีการคาดการณ์ว่าการรับชมรายการผ่านช่องทางโทรทศัน์ระบบเดิมจะลดน้อยลงดว้ยขอ้จ ากดัทางการรับชม  ทั้งเร่ืองเวลา 
สถานท่ี และความหลากหลายทางเน้ือหาในการรับชม จึงมีการตั้งค าถามในอุตสาหกรรมส่ือวา่ “ธุรกิจทีวีจะอยูร่อดหรือไม่” จึง
เป็นสาเหตุให้ผูว้ิจยัมีความสนใจศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการรับรู้ของผูช้มรายการโทรทศัน์ผ่านช่องทางออนไลน์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองด้วยในปัจจุบนัมีหลายสถานีโทรทศัน์เกิดความลม้เหลวจนตอ้งปิดตวัลง รวมถึงเรตต้ิงรายการ
โทรทศัน์ท่ีลดลง ดว้ยเหตุผลของการเติบโตของทีวีออนไลน์ท่ีเขา้มาแทนท่ีระบบโทรทศัน์ดั้งเดิม  แต่ในขณะเดียวกนักบัมี
กระแสสวนกลบัท่ีวา่ “ทีวีไม่มีวนัตาย” การวิจยัคร้ังจึงจดัท าข้ึนเพื่อวตัถุประสงค ์ท าการศึกษาพฤติกรรมและการรับรู้ของผูช้ม
รายการโทรทศัน์ผ่านช่องทางออนไลน์ จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมของผูช้ม
รายการโทรทศัน์ผ่านช่องทางออนไลน์กบัการรับรู้ของผูช้มท่ีมีต่อรายการโทรทศัน์ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อผลวิจยัเป็น
แนวทางในการก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดในอุสาหกรรมส่ือ รวมไปถึงการเขา้ถึงและขยายฐานผูบ้ริโภคทั้งทางดา้นโทรทศัน์
ระบบดั้งเดิมและระบบออนไลน์เพื่อการบริหารท่ีย ัง่ยนืในอุตสาหกรรมส่ือต่อไป   

 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
  2.1  แนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วกบักระบวนการรับรู้ 
         กระบวนการรับรู้ คือ กระบวนการตั้งแต่เปิดรับขอ้มูล การคดัเลือก การตีความ การเลือกจดจ า โดยแต่ละบุคคลจะ
มีการเลือกเปิดรับ ตอบสนอง หรือ แสดงพฤติกรรมออกมาในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความรู้ ความชอบ และ
ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั เม่ือผูบ้ริโภคเปิดรับต่อส่ิงเร้าทางการตลาดและตั้งใจรับต่อส่ิงเร้าท่ีเขา้มากระทบแลว้ ผูบ้ริโภคจะ
เลือกเฉพาะส่ิงเร้าท่ีตรงกบัความตอ้งการและทศันคติของตนเท่านั้น (พีระ จิระโสภณ, 2544) 
 

2.2 แนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
          พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) เป็นมูลเหตุจูงใจท่ีส่งผลใหเ้กิดกระบวนการตดัสินใจซ้ือ  เร่ิมจากการมีส่ิง
กระตุน้ (Stimulus) ท่ีท าให้เกิดความตอ้งการ ผ่านเขา้มาในกล่องด า (Buyer’s Black Box) ซ่ึงเป็นความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค 
โดยความรู้สึกนึกคิดดงักล่าวไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะของผูบ้ริโภค (Buyer’s Characteristics)  ท าให้ผูข้ายคาดการณ์ไดย้าก
หรือคาดการณ์ไม่ได ้และท าให้ผูบ้ริโภคเกิดการตอบสนอง (Response) หรือ เกิดกระบวนการตดัสินใจซ้ือ (Buyer’s Decision 
Process) ในท่ีสุด โดยมีรายละเอียดของทฤษฎีดังน้ี ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค ได้จ  าแนกปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคออกเป็น 2 ประเภท คือ ปัจจยัท่ีอยูภ่ายในบุคคล ท่ีประกอบดว้ยความตอ้งการ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ และ
การรับรู้ และปัจจัยท่ีอยู่ภายนอกบุคคล ท่ีประกอบด้วย อิทธิพลครอบครัว (Family Influences) อิทธิพลทางสังคม (Social 
Influences) อิทธิพลทางธุรกิจ (Business Influences) อิทธิพลทางวฒันธรรม (Cultural Influences) และอิทธิพลทางเศรษฐกิจ
หรืออิทธิพลของรายได ้(Economic or Income Influences) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) 
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2.3  งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
   พิมพ์ใจ โตมา (2553) ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน Internet TV ของผูบ้ริโภค ในกรุงเทพมหานคร พบว่าผล

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ช้งาน Internet TV ในกรุงเทพมหานคร กับพฤติกรรมการใช้งาน 
Internet TV จ าแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส และอาชีพ พบว่าเพศ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชง้าน 
Internet TV ในดา้นช่วงเวลาท่ีดูรายการโทรทศัน์และดา้นสถานท่ีท่ีดูรายการโทรทศัน์แตกต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ท่ีตั้งไวโ้ดยพบวา่เพศหญิงมีพฤติกรรมการใชง้าน Internet TV ในดา้นช่วงเวลา ท่ีดูรายการโทรทศัน์และดา้นสถานท่ีท่ีดูรายการ
โทรทศัน์มากกวา่เพศชาย ทั้งน้ีเน่ืองจาก เพศชาย และเพศหญิง เป็นกลุ่มยอ่ยดา้นเพศ (Sex) ของวฒันธรรมกลุ่มยอ่ย (Subculture) ซ่ึง
กล่าวไวว้่า วฒันธรรมของแต่ละกลุ่มท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ซ่ึงมีอยู่ในสังคมขนาดใหญ่ และสลบัซับซ้อน วฒันธรรมย่อยเกิดจาก
พื้นฐานทางภูมิศาสตร์และลกัษณะพื้นฐานของมนุษย ์

 
 มานะ ตรีรยาภิวฒัน์ (2559) ไดศึ้กษาผลวิจยั "พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์และการรับรู้แบรนดที์วีดิจิตอล

ในกลุ่มผูช้มวยัรุ่น"โดยส ารวจในกลุ่มวยัรุ่นอาย ุ15-22 ปี พบวา่ วยัรุ่นส่วนใหญ่ร้อยละ 59.5 หนัมาดูทีวีผา่นเคร่ืองรับทีวีดิจิตอล
แลว้และแมว้า่ในปัจจุบนักลุ่มผูช้มยงัคงรับชมผ่านโทรทศัน์ระบบดั้งเดิม แต่พฤติกรรมเร่ิมเปล่ียนดูทีวีผา่นสมาร์ทโฟนมากข้ึน
โดยประเภทรายการพบว่าวยัรุ่นยงัคงนิยมละครและรายการวาไรต้ีมากกว่ารายการข่าวซ่ึงมีสัดส่วนผูช้มร้อยละ18 แต่ก็มี
แนวโนม้เพิ่มสูงข้ึน หากปรับรูปแบบการน าเสนอใหส้นุกและเขา้ใจง่ายกจ็ะดึงความสนใจของวยัรุ่นไดใ้นขณะท่ีรายการแนะน า
สินคา้เป็นรายการท่ีมีสดัส่วนผูช้มต ่าท่ีสุดเพียงร้อยละ 1.8  
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กรอบแนวคดิการวิจัย 

         ตัวแปรต้น                                                                ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. วธิีการศึกษา 
 
  3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
        ในการศึกษาคร้ังน้ี แบ่งกลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
         3.1.1 การวิจยัเชิงปริมาณ ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผูช้มรายการโทรทศัน์ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร อยูใ่นช่วงอายรุะหว่าง 15-60 ปี (AC Nielsen) ค านวณหากลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรกรณีท่ีไม่
ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนของ Taro Yamane และก าหนดค่าความเช่ือมัน่ 95% และค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณ
ไม่เกิน 5% ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง 
        3.1.2 การวิจยัเชิงคุณภาพ ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการผลิตเน้ือหารายการ จ านวน 4 คน โดย
แบ่งออกเป็น 4 ประเภทรายการ ไดแ้ก่ 1.ละคร/ซีรีย ์2.วาไรต้ี 3.เพลง 4.เรียลลิล้ีตีเกมโชว ์

 

พฤติกรรมของผูช้มรายการโทรทศัน์ 
ผา่นช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
1. รูปแบบรายการ (Objects) 
2. ช่วงเวลาท่ีรับชม (Occasions) 
3. สถานท่ีรับชม (Outlets) 
4. จุดประสงคใ์นการรับชม (Objectives) 
5. ขั้นตอนในการรับชม (Operations) 
6. ผูมี้อิทธิพลต่อการรับชม (Organization) 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ 
3. ระดบัการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได ้

การรับรู้ของผู ้ชมรายการโทรทัศน์ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
1. เลือกรับรู้ 
2. เลือกสนใจ 
3. เลือกตีความ 
4. เลือกจดจ า 

พฤติกรรมของผูช้มรายการโทรทศัน์ 
ผ่ า น ช่ อ ง ท า ง อ อ น ไ ล น์ ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร 
1. รูปแบบรายการ (Objects) 
2. ช่วงเวลาท่ีรับชม (Occasions) 
3. สถานท่ีรับชม (Outlets) 
4. จุดประสงคใ์นการรับชม (Objectives) 
5. ขั้นตอนในการรับชม (Operations) 
6. ผูมี้อิทธิพลต่อการรับชม (Organization) 

การรับรู้ของผู ้ชมรายการโทรทัศน์ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
1. เลือกรับรู้ 
2. เลือกสนใจ 
3. เลือกตีความ 
4. เลือกจดจ า 
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3.2 การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
      เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ์ (Interview 

Form)  
 3.2.1  แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

             ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดส่้วน
บุคคลเฉล่ียต่อเดือน   

ส่วนที่ 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูช้มรายการโทรทศัน์ผ่านช่องทางออนไลน์ จ  านวน 6 ดา้น ประกอบ
ไปดว้ย รูปแบบรายการ ช่วงเวลาท่ีรับชมสถานท่ีรับชม วตัถุประสงค์ในการรับชม ขั้นตอนในการรับชม ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการ
รับชม  

ส่วนที่ 3  ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้ของผูช้มรายการโทรทศัน์ผ่านช่องทางออนไลน์ จ  านวน 4 ดา้น ประกอบไปดว้ย 
การเลือกรับรู้ การเลือกสนใจ การเลือกตีความ การเลือกจดจ า 

3.2.2  แบบสมัภาษณ์ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
              ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ ประกอบดว้ย ช่ือ เพศ อาย ุต าแหน่งงาน และประสบการณ์ท างาน 
               ส่วนที่ 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการผลิตรายการโทรทศัน์ ประกอบดว้ย รูปแบบของรายการ วิธีการสร้างการรับรู้ 

ความสนใจ และการไดรั้บความนิยม 
              ส่วนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมและการรับรู้ของผูช้มรายการโทรทัศน์ผ่านช่องทางออนไลน์ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
              ส่วนที่ 4 ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
 

 3.3 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ 
      การวิเคราะห์ขอ้มูลสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ 
      3.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ใช้วิธีการแจกแจงค่าความถ่ี (Frequency) และแสดงผลเป็นค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
      3.4.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน ใช้ในการทดสอบสมมติฐานงานวิจยั ดว้ยการหาค่าความสมัพนัธ์ Chi-Square 

ทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบการแจกแจงแบบที ( t-test) และการทดสอบการแจกแจงแบบเอฟ (F-test) โดยใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) และหากการวิเคราะห์พบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็น
รายคู่ โดยทดสอบแบบจบัคู่พหุคูณดว้ยวิธี (Least Significant Difference (LSD) 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคล 
 ผูช้มรายการโทรทศัน์ผา่นช่องทางออนไลน์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 74.20  มีอายรุะหวา่ง 26-35ปี คิดเป็นร้อย
ละ 41 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ53.70  ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 38.80 
และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.70 
 
 ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมของผู้ชมรายการโทรทัศน์ผ่านช่องทางออนไลน์ 
 ผูช้มรายการโทรทศัน์ผา่นช่องทางออนไลน์ ส่วนใหญ่มีประเภทของรายการท่ีช่ืนชอบ คือ ละคร/ซีรีย ์           มีจุดประสงคใ์น
การชมรายการโทรทศัน์ผ่านทางออนไลน์เพื่อความบนัเทิงผ่อนคลาย  มีขั้นตอนการชมรายการโทรทศัน์ผ่านทางออนไลน์ดว้ยการชม
ยอ้นหลงั มีความถ่ีในการชมรายการโทรทศัน์ผ่านทางออนไลน์ใน 1 สัปดาห์ คือ ทุกวนั/วนัละหลาย ๆ  คร้ัง มีระยะเวลาในการรับชม
รายการโทรทศัน์ผา่นทางออนไลน์ 50 นาทีข้ึนไป มีช่วงเวลาในการรับชมรายการโทรทศัน์ผา่นทางออนไลน์ช่วงเวลา 21.00-23.00 น. ผู ้
ท่ีมีผลต่อการรับชมรายการโทรทศัน์ผา่นทางออนไลน์ คือ กระแสสงัคม และมีสถานท่ีท่ีชมรายการโทรทศัน์ผา่นทางออนไลน์ คือ บา้น   
 
 ส่วนที่ 3  ตาราง 1 ข้อมูลเกีย่วกบัการรับรู้ของผู้ชมรายการโทรทัศน์ผ่านช่องทางออนไลน์ 

การรับรู้ของผู้ชมรายการโทรทัศน์ผ่านช่องทางออนไลน์ �̅� SD 
ระดบั 

 การรับรู้ 
ดา้นการเลือกสนใจ 3.81 0.58 มาก 
ดา้นการเลือกรับรู้ 3.70 0.61 มาก 
ดา้นการเลือกตีความ 3.70 0.65 มาก 
ดา้นการเลือกจดจ า 3.68 0.67 มาก 
รวม 3.72 0.58 มาก 

ตาราง 1 การรับรู้ของผูช้มรายการโทรทศัน์ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยภาพรวม พบว่า ผูช้มรายการโทรทศัน์ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ มีการรับรู้อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงเร่ืองท่ีมีระดบัค่าเฉล่ียของการรับรู้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นการเลือกสนใจ รองลงมา
ไดแ้ก่ ดา้นการเลือกรับรู้ ดา้นการเลือกตีความ และดา้นการเลือกจดจ า ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 4  การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ตาราง 2 ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้ชมรายการโทรทัศน์ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร  
ปัจจัยส่วนบุคคล ความสัมพนัธ์ 

รูปแบบรายการ
ที่ช่ืนชอบ 

จุดประสงค์ใน
ก า ร รั บ ช ม
รายการ 

ขั้นตอนการชม
รายการ 

ความถี่ ในการ
ชมรายการใน 1 
สัปดาห์ 

ระยะ เ วล า ใน
ก า ร รั บ ช ม
รายการ 

ช่วงเวลาในการ
รับชมรายการ 

ผู้ที่มีผลต่อการ
รับชมรายการ 

ส ถ า น ที่ ที่ ช ม
รายการ 

เพศ Sig = 0.00* Sig = 0.00* Sig = 0.95 Sig = 0.75 Sig = 0.00* Sig = 0.64 Sig = 0.20 Sig = 0.28 

อาย ุ Sig = 0.44 Sig = 0.80 Sig = 0.13 Sig = 0.03* Sig = 0.53 Sig = 0.68 Sig = 0.03* Sig = 0.00* 

ระดบัการศึกษา Sig = 0.05* Sig = 0.26 Sig = 0.88 Sig = 0.00* Sig = 0.78 Sig = 0.30 Sig = 0.41 Sig = 0.00* 

อาชีพ Sig = 0.01* Sig = 0.15 Sig = 0.08 Sig = 0.00* Sig = 0.00* Sig = 0.54 Sig = 0.60 Sig = 0.01* 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน Sig = 0.72 Sig = 0.07 Sig = 0.40 Sig = 0.06 Sig = 0.67 Sig = 0.73 Sig = 0.13 Sig = 0.25 

 
  ตาราง 2 เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และอาชีพ กบัพฤติกรรมของผูช้มรายการโทรทศัน์ผ่านช่องทางออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีความสมัพนัธ์กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 สมมติฐานที่ 2 ตาราง 3 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีการรับรู้ของผู้ชมรายการโทรทัศน์ผ่านช่องทางออนไลน์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

ปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ 

เพศ Sig = 0.52 

อาย ุ Sig = 0.06 

ระดบัการศึกษา Sig = 0.00* 

อาชีพ Sig = 0.67 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน Sig = 0.28 

ตาราง 3 ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีการรับรู้ของผู ้ชมรายการโทรทัศน์ผ่านช่องทางออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 1662 

 

 สมมติฐานที่ 3 ตาราง 4 พฤติกรรมของผู้ชมรายการโทรทัศน์ผ่านช่องทางออนไลน์กับการรับรู้ของผู้ชมรายการ
โทรทัศน์ผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความแตกต่างกนั 

พฤติกรรม การรับรู้ 

ประเภทของรายการท่ีช่ืนชอบ Sig = 0.00* 

จุดประสงคใ์นการชมรายการ Sig = 0.05* 

ขั้นตอนในการชมรายการ Sig = 0.19 

ความถ่ีในการชมรายการใน 1 สัปดาห์ Sig = 0.00* 

ระยะเวลาในการรับชมรายการ Sig = 0.00* 

ช่วงเวลาในการรับชมรายการ Sig = 0.76 

ผูท่ี้มีผลต่อการรับชมรายการ Sig = 0.00* 

สถานท่ีท่ีชมรายการ Sig = 0.09 

 ตาราง 4 พฤติกรรมของผูช้มรายการโทรทศัน์ผา่นช่องทางออนไลน์ กบัการรับรู้ของผูช้มรายการโทรทศัน์ผา่นช่องทาง
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นประเภทของรายการท่ีช่ืนชอบ จุดประสงคใ์นการชมรายการ ความถ่ีในการชมรายการ
ใน 1 สัปดาห์ ระยะเวลาในการรับชมรายการ และผูท่ี้มีผลต่อการรับชมรายการ มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
 
 ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกีย่วกบัการสัมภาษณ์ 
 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมและการรับรู้ของผูช้มรายการโทรทศัน์ผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ประกอบดว้ยส่ือสังคมออนไลน์ และแอพพลิเคชัน่ท่ีสามารถท าใหค้นเขา้ชมไดง่้าย การท ารายการในรูปออนไลน์ จึงถือเป็นส่ิง
ส าคญัของรายการโทรทศัน์ในปัจจุบนั เพราะสามารถเขา้ถึงกลุ่ม ผูรั้บชมไดง่้ายและตรงตามกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นใน
รูปแบบของการลงทวิตเตอร์, IG, Facebook และ YouTube ซ่ึงช่องทางเหล่าน้ีลว้นเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีไดรั้บความนิยมใน
สงัคมออนไลน์ในปัจจุบนั  
 
 
5.  สรุปผลการศึกษา 
 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้ชมรายการโทรทัศน์ผ่านช่องทางออนไลน์ในเขต

กรุงเทพมหานคร  

จากการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมของผู ้ชมรายการโทรทัศน์ผ่านช่องทางออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ยงัพบวา่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพ  มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของผูช้มรายการโทรทศัน์ผา่น
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ช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิมพใ์จ โตมา (2553) ได้
ศึกษาพฤติกรรมการใชง้าน Internet TV ของผูบ้ริโภค ในกรุงเทพมหานคร พบวา่ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ผูใ้ชง้าน Internet TV ในกรุงเทพมหานคร กบัพฤติกรรมการใชง้าน Internet TV จ าแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส และ
อาชีพ พบว่าเพศ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชง้าน Internet TV ในดา้นช่วงเวลาท่ีดูรายการโทรทศัน์และดา้นสถานท่ีท่ีดูรายการ
โทรทศัน์แตกต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวโ้ดยพบว่าเพศหญิงมีพฤติกรรมการใช้งาน Internet TV ในดา้นช่วงเวลา ท่ีดู
รายการโทรทศัน์และดา้นสถานท่ีท่ีดูรายการโทรทศัน์มากกว่าเพศชาย ทั้งน้ีเน่ืองจาก เพศชาย และเพศหญิง เป็นกลุ่มยอ่ยดา้นเพศ (Sex) 
ของวฒันธรรมกลุ่มย่อย (Subculture) ซ่ึงกล่าวไวว้่า วฒันธรรมของแต่ละกลุ่มท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ซ่ึงมีอยู่ในสังคมขนาดใหญ่ และ
สลบัซบัซอ้น วฒันธรรมยอ่ยเกิดจากพื้นฐานทางภูมิศาสตร์และลกัษณะพื้นฐานของมนุษยต์ามค ากล่าวของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 
(2541: 131) อายมีุความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชง้าน Internet TV  

สมมติฐานที่  2 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างมีการรับรู้ของผู้ชมรายการโทรทัศน์ผ่านช่องทางออนไลน์ในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกบัการรับรู้ ทั้ง 4ดา้น คือ ดา้นการเลือกการรับรู้ ดา้นการเลือกการสนใจ ดา้น
การเลือกการตีความดา้น การเลือกการจดจ า พบว่า ผูช้มรายการโทรทศัน์ผ่านช่องทางออนไลน์ มีการรับรู้อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึง
เร่ืองท่ีมีระดบัค่าเฉล่ียของการรับรู้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นการเลือกสนใจ รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการเลือกรับรู้ ดา้นการ
เลือกตีความ และดา้นการเลือกจดจ า  และปัจจยับุคคลมีความแตกต่างกบัการรับรู้ดงัน้ี 

1.ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ, อาชีพ , รายได ้กบัการรับรู้ของผูช้มรายการโทรทศัน์ผา่นช่องทางออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ไม่มีการรับรู้ท่ีแตกต่างกนัทางสถิติทั้งโดยภาพรวม และรายดา้นทุกดา้น 

2.ความแตกต่างของปัจจยับุคคลดา้นอาย,ุ การศึกษา กบัการรับรู้ของผูช้มรายการโทรทศัน์ผา่นช่องทางออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีการรับรู้ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
 สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมของผู้ชมรายการโทรทัศน์ผ่านช่องทางออนไลน์ที่แตกต่างกันมีการรับรู้ของผู้ชมรายการ

โทรทัศน์ผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ความแตกต่างกนั 

 พฤติกรรมของผูช้มรายการโทรทศัน์ผา่นช่องทางออนไลน์กบัการรับรู้ของผูช้มรายการโทรทศัน์ผา่นช่องทางออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สิริณฏัฐ์ สดประเสริฐ (2558) 
ศึกษาเร่ืองการรับรู้และพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น  หลงัชมละครโทรทศัน์ผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภท “ เฟสบุ๊ค”  ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งจากทุกเพศทุกวยั ส่วนใหญ่มกัจะใชเ้วลาในการชมละครโทรทศัน์2-3 ชัว่โมง/วนั และช่วงเวลาท่ีมีผู ้
รับชมมากท่ีสุดคือ 19.00-21.00 น. และมีพฤติกรรมการรับชมแบบชมไปเร่ือย ๆ   เน่ืองจากตวัส่ือสามารถรับชมไดใ้นทุกช่วงเวลา 
 โดยผลจากการศึกษาน้ีสามารถน าขอ้มูลไปใชว้างแผนกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมบนัเทิงให้ประสบความส าเร็จ 
ทั้งในการการผลิตรายการ การตลาด การประชาสมัพนัธ์รายการ จากขอ้มูล การเลือกรูปแบบรายการ ระยะเวลท่ีรับชม  ช่วงเวลาออกอากาศ 
ความถ่ีในการการรับชม ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการรับชม 
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  ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาคร้ังน้ี มีขอ้เสนอแนะท่ีไดรั้บจากการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 1. ผูจ้ดัรายการโทรทศัน์ควรหาวิธีการโปรโมทรายการโดยการใชส้ปอนเซอร์หลกัของรายการเป็นการโปรโมท เพื่อ
เป็นการเพิ่มการรับรู้ใหก้บัผูรั้บชมทั้งในส่วนของการรู้จกัสปอนเซอร์หลกัท่ีมากข้ึนและเอกลกัษณ์ของรายการและรายไดท่ี้เพิ่ม
มากข้ึน เพราะยงัค่อยมีใครท าแลว้ประสบความส าเร็จ 
  2. ผูจ้ดัรายการโทรทศัน์ควรเลือกจดัท ารายการท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการดราม่าของชีวิตให้ลดน้อยลง เน่ืองจากเป็น
ประเภทรายการท่ีผูช้มรายการโทรทศัน์ผา่นช่องทางออนไลน์เลือกจะรับชมนอ้ยท่ีสุด 
 3.รายการโทรทศัน์ท่ีตอบความตอ้งการเฉพาะบุคคล ไดรั้บการตอบรับมากข้ึน แต่สนใจว่าจะสามารถตอบโจทยท์างดา้นตลาดและธุรกิจ
ไดม้ากนอ้ยแค่ไหน รูปแบบรายการประเภท Mass ยงัคงมีตอบโจทยท์างธุรกิจหรือไม่ เป็นหวัวิจยัท่ีน่าศึกษาต่อไป  
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการน า Krungsri Mobile App (KMA) มาให้บริการในธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั 
(มหาชน) ในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

The factor that Bang of Ayudhya Public Company Limited decided to apply 
Krungsri Mobile App (KMA) for Bangkok Metropolitan Region. 

ชาญชาย  งามสง่า และ พีรพงษ ์ฟูศิริ 
Chnachay Ngamsanga and  Piraphong Foosiri 

 
บทคดัย่อ 

ปัจจุบนัตอ้งยอมรับวา่เทคโนโลยสีารสนเทศ หรือ ไอที (information technology : IT) เป็นส่ิงท่ีจ าเป็น และมีความส าคญั
กับการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ทั้ งภาครัฐและเอกชนไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคง การคมนาคม การศึกษา ภาค
การเกษตร อุตสาหกรรม ตลอดจนครอบคลุมด้านการเงินการธนาคารเพราะการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ  มาช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานจะท าให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว แม่นย  า เขา้ถึงขอ้มูลท่ีเป็นสากลอยา่งทัว่ถึงไดง่้ายข้ึน ดงันั้น 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) จึงตระหนกัถึงการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยกุตใ์ชก้บัการบริการของธนาคาร
เพื่อให้ตอบสนองการบริการลูกคา้ได้อย่างทัว่ถึง  สะดวก รวดเร็ว ผ่าน Application ช่ือว่า Krungsri Mobile App (KMA) 
เพื่อใหท้นัยคุของคนรุ่นใหม่ กบัสงัคมไร้เงินสด และเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพกบัการใหบ้ริการลูกคา้อยา่งแทจ้ริง 

งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาว่า ปัจจัยใดท่ีส่งผลต่อการน า Krungsri Mobile App (KMA) มาให้บริการใน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยใช้ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ้และปัจจยัดา้นความปลอดภยัและการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบดว้ย 
ความปลอดภยั การรับรู้ถึงประโยชน์ของการใชง้าน และการรับรู้ถึงความง่ายของการใชง้าน เป็นตวัแปรอิสระในการศึกษา 
เพื่อให้ทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ไดท้ราบถึงปัจจยัต่างๆ ส่งผลพฤติกรรมในการใชบ้ริการ Krungsri Mobile 
App (KMA) และน าผลของการวิจยัมาประยุกตใ์ชห้รือเป็นขอ้มูลในการแกไ้ขปัญหา ปรับปรุง และพฒันาการให้บริการให้ดี
ยิง่ข้ึนต่อไปในอนาคต  



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 1666 

 

Abstract 

At the present time, Information Technology has become an important tool for business operation which is used within both 
private and public sectors in regard to security, transportation, education, agricultural industry, industrial industry and banking and 
finance because Information Technology increases efficiency of business operation such as an easy to access an accurate international 
information standard that is faster than before.  

Therefore, Bang of Ayudhya Public Company Limited realizes how essential of Information Technology and apply it 
for services of their bank  to increase  efficiency of services and also modernize their services for their client via application 
called “Krungsri Mobile App (KMA)” which is suitable for new generation and cashless society.   

Such research has aim at to study the factor that Bang of Ayudhya Public Company Limited decided to use Krungsri 
Mobile App (KMA) to apply for their services for Bangkok Metropolitan Region  by using demography method such as gender, 
age, education, occupation, and wage, using Security and Financial Technology adopting  method such as security and 
recognition of the convenience of application as independent variable for study  to show all factors that affects the behavior of 
their clients for using services from Krungsri Mobile App (KMA) and using this study as database for improving and 
developing their services in future.  

 

1.บทน า 

ปัจจุบนั Internet เร่ิมเขา้มามีส่วนร่วมกบัวิถีชีวิตความเป็นอยู่มากข้ึนดงันั้นทุกอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน จึง
เล็งเห็นความส าคญัในการท่ีจะน าระบบเทคโนโลนีสารสนเทศมาประยุกตใ์ชแ้ละพฒันาภายในอุตสาหกรรมของตนเอง  เพื่อ
ตอบสนองให้ตรงกับยุคสมัย และเพื่อลดต้นทุนในการจ้างพนักงานลง  ดังนั้ นธนาคารจึงได้มีการน าระบบเทคโนโลนี
สารสนเทศเขา้มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการมากข้ึนเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและท าให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็ว สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ย่างง่ายข้ึนดงันั้นธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) จึงเป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีตระหนกัถึง
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้กับการบริการของธนาคารเพื่อให้ตอบสนองการบริการลูกคา้ได้อย่างทัว่ถึง  
สะดวก รวดเร็ว ผ่าน Application ช่ือว่า Krungsri Mobile App (KMA) ให้ทนัยุคของคนรุ่นใหม่ กบัสังคมไร้เงินสด เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพการบริการลูกคา้อยา่งแทจ้ริง  
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการ Krungsri Mobile App (KMA) ของผูใ้ชบ้ริการธนาคารกรุง
ศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

2.เพื่อส ารวจคุณภาพในการให้บริการผ่านช่องทาง Krungsri Mobile App (KMA) ของผูใ้ช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

3.เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการใชบ้ริการ Krungsri Mobile App (KMA) ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

     2.1 แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกบัการยอมรับเทคโนโลยี 

     ภานุพงศ์เสกทวีลาภ (2557) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยีว่าเป็นขั้นตอน (Process) ท่ีเกิดข้ึนทางจิตใจภายใน
บุคคลเร่ิมจากการไดย้ินในเร่ืองวิทยาการนั้นๆ จนยอมรับน าไปใชใ้นท่ีสุดซ่ึงกระบวนน้ีมีลกัษณะคลา้ยกบักระบวนการเรียนรู้
และการตดัสินใจ (Decision Making) โดยไดแ้บ่งกระบวนการยอมรับออกเป็น 5 ขั้นตอนคือ  
     1. ขั้นรับรู้หรือต่ืนตน (Awareness Stage) เป็นขั้นเร่ิมแรกท่ีน าไปสู่การยอมรับหรือปฏิเสธ ส่ิงใหม่หรือวิธีการใหม่ขั้นน้ีเป็น
ขั้นท่ีได้รับรู้เก่ียวกบัส่ิงใหม่ๆ (นวตักรรม) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบ อาชีพหรือกิจกรรมของเขาแต่ยงัได้รับข่าวสารไม่
ครบถว้นซ่ึงการรับรู้ส่วนใหญ่เป็นการรับรู้โดยบงัเอิญ จะท าใหเ้กิดความอยากรู้และแกปั้ญหาท่ีตนเองมีอยู ่ 
     2. ขั้นสนใจ (Interest Stage) เร่ิมให้ความสนใจรายละเอียดเก่ียวกบัวิทยาการใหม่ๆ เป็นพฤติกรรมท่ีมีลกัษณะตั้งใจและใน
ขั้นน้ีไดรั้บความรู้เก่ียวกบัวิธีการใหม่มากข้ึนและใชว้ิธีการคิดมากกวา่ขน้แรกบุคลิกภาพและค่านิยมมีผลต่อการติดตามข่าวสาร
หรือรายละเอียดของส่ิงใหม่หรือ วิทยาการใหม่ดว้ย  
     3. ขั้นประเมินค่า (Evaluation Stage) เร่ิมคิดไตร่ตรองหาวิธีลองใช้วิธีการใหม่ๆ โดยมีการเปรียบเทียบระหว่างขอ้ดีและ
ขอ้เสียหากว่ามีขอ้ดีมากกว่าจะตดัสินใจใช้โดยทัว่ไปมกัจะคิดว่าวิธีการน้ีเป็นวิธีท่ีเส่ียงไม่ทราบถึงผลลพัธ์ตามมาจึงตอ้งมี
แรงผลกัดนั (Reinforcement) เพื่อใหเ้กิดความแน่ใจ โดยอาจมีค าแนะน าเพื่อใชป้ระกอบในการตดัสินใจ  
     4. ขั้นทดลอง (Trial Stage) เป็นขั้นนตอนท่ีเร่ิมทดลองกบัคนส่วนน้อยเพื่อตรวจสอบผลลพัธ์ดูก่อนโดยทดลองใชว้ิธีการ
ใหม่ๆ ใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ของตนในขั้นน้ีจะสรรหาหาข่าวสารท่ีมีความเฉพาะเก่ียวกบัวิทยาการใหม่หรือนวตักรรมนั้น  
     5. ขั้นตอนการยอมรับ (Adoption Stage) เป็นขั้นท่ีปฏิบติัน าไปใชจ้ริงซ่ึงบุคคลยอมรับ วิทยาการใหม่ๆ วา่ เป็นประโยชน์ใน
ส่ิงนั้นแลว้  
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     2.2 แนวคดิ และทฤษฎเีกีว่กบัการพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ (Online Consumer Behavior) 
     Richard & Chebat (2015) กล่าวว่า อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งท่ีมาของขอ้มูลส าหรับสินคา้จ านวนมาก และผลการวิจยัเก่ียวกบั
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคออนไลน์ไดมี้จ านวนเพิ่มข้ึนเช่นกนั ขณะท่ีนกัวิจยัส่วนใหญ่เน้นไปท่ีการคน้หาขอ้มูลก่อนซ้ือ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อลดความไม่แน่นอนและความเส่ียง นกัวิจยับางคนมุ่งการคน้หาอยา่งต่อเน่ืองเก่ียวกบัพื้นฐานของแรงจูงใจตาม
ความชอบ โดย Menon & Kahn (2002 อา้งใน Richard & Chebat, 2015) อธิบายว่า ขณะท่ีนักวิจัยจ านวนมากต่างศึกษาการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรูปแบบต่างๆ เพื่อประสบการณ์การคน้หาออนไลน์แต่ Hausman & Siekpe (2009 อา้งใน Richard & 
Chebat, 2015) กล่าววา่ มีนกัวิจยัจ านวนนอ้ยท่ีไดพ้ฒันาและทดสอบ รวมถึงสงัเกตรูปแบบพฤติกรรมต่างๆ ในการใชเ้ทคโนโลยี
ซ่ึงครอบคลุมพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ท่ีรวมถึงตวัแปรดา้นบุคลิกภาพของผูบ้ริโภค  

     2.3 แนวคดิ และทฤษฎทีี่เกีย่วกบัคุณภาพการให้บริการ (Service Quality) 
     Ziethaml, Parasuraman & Berry (2013) คุณภาพการบริการ (Service quality) เป็นส่ิงท่ีลูกคา้ทุกคนคาดหวงัท่ีจะไดรั้บจาก
การบริการในการใหบ้ริการ ลูกคา้จะวดัจากเคร่ืองมือวดัคุณภาพการบริการซ่ึงเป็นการวดัคุณภาพจาก 5 ดา้นดงัน้ี  
     1. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) หมายถึง งานบริการควรมีความเป็นรูปธรรมท่ีสามารถสัมผสัจบัตอ้งได้มี
ลกัษณะทางกายภาพท่ีปรากฏให้เห็น เช่น อุปกรณ์ และ เคร่ืองใชส้ านักงานสภาพแวดลอ้มและการตกแต่ง การแต่งกายของ
พนกังาน แผน่พบั และเอกสารต่างๆ ป้ายประกาศ ความสะอาดและความเป็นระเบียบของส านกังาน ท าเลท่ีตั้ง ลกัษณะดงักล่าว
จะช่วย ใหลู้กคา้รับรู้วา่มีความตั้งใจในการใหบ้ริการ และลูกคา้สามารถเห็นภาพไดช้ดัเจน  
      2. ความน่าเช่ือถือ (Reliability) หมายถึง การให้บริการตอ้งตรงตามเวลาท่ีสัญญาไวก้บัลูกคา้งานบริการท่ีมอบหมายให้แก่
ลูกคา้ทุกคร้ังตอ้งมีความถูกตอ้ง เหมาะสม และมีความสม่าํเสมอ มีการเก็บขอ้มูลของลูกคา้และสามารถน ามาใชไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว 
มีพนกังานเพียงพอต่อการ ใหบ้ริการ และสามารถช่วยแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดกบัลูกคา้ดว้ยความเตม็ใจ  
     3. การตอบสนองลูกคา้ (Responsive) หมายถึง ความรวดเร็วเป็นความตั้งใจท่ีจะช่วยเหลือลูกคา้ โดยให้บริการอยา่งรวดเร็ว 
ไม่ให้รอคิวนานรวมทั้งตอ้งมีความกระตือรือร้น เห็นลูกคา้แลว้ตอ้งรีบตอ้นรับตอ้นรับให้การช่วยเหลือสอบถามถึงการมาใช้
บริการอยา่งไม่ละเลย ความรวดเร็ว จะตอ้งมาจากพนกังาน และกระบวนการในการใหบ้ริการท่ีมีประสิทธิภาพ  
     4. การให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ (Assurance) หมายถึง การบริการจากพนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถในการให้ขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้งมีทกัษะในการท างานตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้  และมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี สามารถท าให้ลูกคา้เกิดความเช่ือถือ 
และรู้สึกปลอดภยัสร้างความมัน่ใจวา่ลูกคา้ไดรั้บบริการท่ีดี  
     5. การเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ (Empathy) หมายถึง พนักงานท่ีให้บริการลูกคา้แต่ละรายดว้ยความเอาใจใส่และให้ความเป็น
กนัเองและดูแลลูกคา้เปรียบเสมือนญาติ และแจง้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ให้รับทราบ ศึกษาความตอ้งการของลูกคา้แต่ละรายมี
ความเหมือนและความแตกต่างในบางเร่ืองใชเ้ป็นแนวทางการใหบ้ริการลูกคา้แต่ละรายในการสร้างความพึงพอใจ  

 

     2.4 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

     เกศวิทู ทิพยศ (2557) วิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นส่ืออออนไลน์กรณีศึกษา 
ธนาคาร ซีไอเอมบีไทย จ ากดั (มหาชน) พบวา่ ผูบ้ริหารธนาคารและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการจึงสามารถน าผลลพัธ์ท่ี
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ไดไ้ปเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพฒันากลยทุธ์การใหบ้ริการเก่ียวกบัการท าธุรกรรม ทางการเงิน โดยผา่นระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดงัน้ี 1. มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ของธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านส่ือต่างๆ เช่น 
ทีวี วิทยุ เวบ็ไซตใ์นอินเตอร์เน็ตมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากส่ือดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีเขา้ถึงกลุ่มประชาชนไดทุ้กส่วนทุกช่วงวยั ทุกอาชีพ
มากท่ีสุด เพื่อเป็นการส่งเสริมใหมี้การกระตุน้การใชง้านมากยิง่ข้ึนต่อไปในอนาคต 2. ในดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ในด้านต่างๆ เช่น ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน
ให้บริการ ดา้น กระบวนการให้บริการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มกายภาพนั้นนับว่ามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการ ธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์ดว้ยกนัทั้งนั้น ดงันั้น ทางธนาคารควรจะมีการเปล่ียนแปลงปรับปรุงให้ระบบ ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ และ
ปรับปรุงกลยทุธ์ต่าง ๆ ใหสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนใน 64 ปัจจุบนั โดยเฉพาะการใชบ้ริการในดา้นการบญัชี
ดา้นการโอนเงิน ดา้นการช าระค่าสินคา้และบริการ และดา้นบตัรเครดิต 

     Ruchi Garg, Zillur Rahman, M.N. Qureshi (2014) ไดศึ้กษาความพึงพอใจ และผลกระทบของลูกคา้จากประสบการณ์การใช้
บริการของธนาคารในประเทศอินเดีย เพื่อน าไปพฒันา โดยประสบการณ์ของลูกคา้มีบทบาทส าคญัในการตดัสินใจใชบ้ริการ 
(Zeithmal et al. 2011) ซ่ึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชง้านจากประสบการณ์ของลูกคา้ไดแ้ก่ 1. ความสะดวกสบาย (Convenience) 
หมายถึง การท่ีสามารถใช้บริการได้ทุกท่ีทุกเวลา มีขั้นตอนการใช้งานท่ีง่าย (Gupta and Kim, 2007& Kim et al, 2010) 2. 
Customization 3.Value addition 4.Core service 5.Speed 6. Online hedonic elements  

     ผลจากการศึกษางานวิจยัพบวา่ปัจจยัท่ีมีความส าคญัของประสบการณ์การใชง้านในธนาคารของลูกคา้คือ ความสะดวกสบาย
ในการใชง้าน นอกจากน้ีมีปัจจยัของความเอาใจใส่ของการให้บริการ ความรวดเร็วของการบริการและค่าบริการ เป็นปัจจยัท่ีมี
ความส าคญัมากต่อประสบการณ์ ใชง้านของลูกคา้ 

     ว ัศยา ธีรวนิชย์ไชยกุล  (2558) วิจัยเ ร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ Mobile Banking ในเขต
กรุงเทพมหานคร วตัถุประสงค์งานวิจัย 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการใช้บริการ Mobile Banking ของผูใ้ช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร 2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ กบัความพึงพอใจในการ ใชบ้ริการ Mobile 
Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) กบัความพึงพอใจใน
การใชบ้ริการ Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร 4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นความปลอดภยัและการ
ยอมรับเทคโนโลยีกบัความพึงพอใจในการใช้บริการ Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานครวิจยัเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ 
(Qualitative Research) ในรูปแบบของการวิจยัเชิงส ารวจ (SurveyResearch) และเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างโดยใชแ้บบสอบถาม 
ในช่วงเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2558 

     ผลการศึกษาส าหรับ Mobile Banking ยงัคงมีส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง เพื่อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการให้
ไดม้ากท่ีสุด ซ่ึงจะน าไปสู่ความพึงพอใจในการใชบ้ริการ ดงันั้น งานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึง
พอใจในการใช้บริการ Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย เพศ  อายุ 
ระดบัการศึกษา อาชีพและระดบัรายได ้ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดั
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จ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด และปัจจยัดา้นความปลอดภยัและการยอมรับเทคโนโลยีประกอบดว้ยความปลอดภยั  การ
รับรู้ถึงประโยชน์ของการใชง้าน และการรับรู้ถึงความง่ายของการใชง้านเป็นตวัแปรอิสระในการศึกษา เพื่อใหธ้นาคารทราบถึง
ปัจจยัหรือความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูใ้ชบ้ริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ Mobile Banking และน าผลของการ
วิจยัมาวางแผนกลยทุธ์ เพื่อพฒันาระบบ Mobile Banking ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดดี้ยิง่ข้ึน 

 

3. วธีิการศึกษา 

     ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

โดยการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งจากลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการท่ีธนาคารกรุงศรีอยธุยาท่ีมีอายตุั้งแต่ 20 ปีข้ึน
ไป การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัใช้การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Yamane (1967) โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างจาก
ประชากรท่ีมากกว่า 1 แสนคน ดว้ยสมมติฐานท่ีว่าขอ้มูลมีการกระจายตวัแบบปกติ (Normal Distribution) และวดัระดบัความ
เช่ือมัน่เท่ากบัร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดไ้ม่เกินร้อยละ 5 พิจารณาไดจ้ากสูตร 

สูตรค านวณขนาดตวัอยา่ง 

 n = 
𝑁

1+N(e)2 

โดย  n คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะท าการศึกษา 

  N คือ จ านวนประชากรท่ีใช ้Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

  e คือ ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับใหเ้กิดข้ึนได ้(ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันั้นจะไดค่้าความคลาดเคล่ือน 
d = 0.05) 

 แทนค่าสูตร n   = 
100,000

 1+100,000(0.05)2 

 ไดค่้ากลุ่มตวัอยา่ง คือ  398.41 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     กลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้ใชบ้ริการของธนาคารกรุงศรีอยธุยา โดยมีอายตุั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป และอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑลจ านวน 400 ตวัอยา่ง 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

     1. การแจกแจง้ความถ่ี และอตัราร้อยละ โดยวิเคราะห์จากขอ้มูลปัจจยัของกลุ่มตวัอยา่ง  

     2. การหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อวิเคราะห์แรงจูงใจของกลุ่มตวัอยา่ง 

     3.ใชเ้คร่ืองมือทางสถิติ Chi-square ส าหรับตวัแปรท่ีมากกวา่สองกลุ่ม 
 

                          ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม                        

               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

     ผลการศึกษาดา้นประชากรศาสตร์สอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีอาย ุ31 – 40 ปี จ านวน 159 คน 75 
ระดบัการศึกษาอยูท่ี่ปริญญาตรี มีจ านวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 61.75 ส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีจ านวน 232 
คน คิดเป็นร้อยละ 58.0 ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนมากกวา่ 50,000 บาท มีจ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 

     ผลการศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดา้นความปลอดภยั และการยอมรับเทคโนโลย ีส่งผลต่อการน า Krungsri Mobile App 

(KMA) มาให้บริการในธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ดา้นความปลอดภยั พบว่าผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เลือก กรุงศรีโมบายแอพมีความน่าเช่ือถือในการท าธุรกรรมทางการเงิน ดา้นปัจจยัการรับรู้ถึงประโยชน์

พฤติกรรมการใช้บริการ Krungsri Mobile 

App (KMA) ของผู้ใช้บริการธนาคารกรุง

ศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ในเขตพืน้ท่ี

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

ปัจจัยด้านความปลอดภัย และการยอมรับเทคโนโลย ี

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

• เพศ 

• อาย ุ

• ระดบัการศึกษา 

• อาชีพ 

• รายไดต่้อเดือน 
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ของการใชง้านส่วนใหญ่เลือก กรุงศรีโมบายแอพมีความคุม้ค่าเม่ือเทียบกบัค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปท าธุรกรรมทางการเงินท่ี

สาขา ดา้นปัจจยัการรับรู้ถึงความง่ายของการใชง้านส่วนใหญ่เลือก กรุงศรีโมบายแอพใชภ้าษาท่ีง่ายต่อความเขา้ใจ  

     ผลการศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลพฤติกรรมการใชบ้ริการ ส่งผลต่อการน า Krungsri Mobile App (KMA) มาใหบ้ริการใน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกประเภทท่ีใช้

บริการคือ ท าธุรกรรมทางการเงินพื้นฐาน ส่วนใหญ่มี  วถัตุประสงคใ์นการใชเ้พราะ สะดวกรวดเร็ว และประโยชน์ท่ีไดจ้ากการ

ใชส่้วนใหญ่ตดัสินใจใชเ้พราะ สะดวกรวดเร็วในการใช ้

 

5. สรุปผลการศึกษา 

     ผลการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการน า Krungsri Mobile App (KMA) มาให้บริการในธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 

(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล มีประเด็นท่ีน ามาอภิปรายผลดงัน้ี ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของ

ผูใ้ช้บริการ Krungsri Mobile App (KMA) ในธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  และ

ปริมณฑล ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายจุะอยูใ่นช่วงระหว่าง 31 - 40 ปี ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี อาชีพนกังานบริษทัเอกชน 

และมีรายไดต่้อเดือน มากกว่า 50,000 บาท ทั้งน้ีเน่ืองจากเพศหญิงนั้นเป็นเพศท่ีให้ความส าคญักบัส่ิงอ านวยความสะดวก ช่วย

ให้ประหยดัเวลา เพราะในชีวิตประจ าวนัมีกิจกรรมอ่ืนๆ ตอ้งท ามากมาย ส่วนในช่วงอายุและรายไดต่้อเดือน รวมถึงระดบั

การศึกษาดงักล่าว สะทอ้นให้เห็นว่าเป็นกลุ่มวยัท างาน อาจไม่มีเวลาในการไปท าธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคารท่ีสาขา จึง

เลือกใช้ช่องทางการท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน Krungsri Mobile App (KMA) อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน เน่ืองจากความ

เช่ือมัน่ในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน Smartphone คาดว่าเป็นกลุ่มผูใ้ชท่ี้ไม่มีความเส่ียงมากในการท าธุรกรรมทางการเงิน

ผา่น Krungsri Mobile App (KMA) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นาตยา ศรีสวา่งสุข (2558) ปัจจยัท่ีผลีต่อการยอมรับแอปพลิเคชัน่

มายโมในการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี : กรณีศึกษา ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร  

     ดา้นความปลอดภยั และการยอมรับเทคโนโลยี ในการให้บริการ  Krungsri Mobile App (KMA) อยูใ่นระดบัมาก - มากท่ีสุด 

ไดแ้ก่ ดา้นความปลอดภยั ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ของการใชง้าน ดา้นการรับรู้ถึงความง่ายของการใชง้าน ดงันั้นธนาคารจึง

ควรใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยั ในการใชง้าน Krungsri Mobile App ใหม้ากท่ีสุด เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความมัน่ใจในการ

ใชง้าน Krungsri Mobile App (KMA) 

     ดา้นพฤติกรรมการใชง้าน Krungsri Mobile App (KMA) พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกประเภทท่ีใชบ้ริการเป็น 

ท าธุรกรรมการเงินพื้นฐาน โดยผูใ้ชบ้ริการไม่ตอ้งเสียเวลาไปโอนเงินท่ีตู ้ATM หรือท่ี Counter ของสาขาธนาคาร ท าให้ลด

ค่าใชจ่้ายและเวลาท่ีอาจจะเกิดข้ึนระหวา่งการเดินทางหรือรอท าธุรกรรมท่ีธนาคารได ้นอกจากน้ียงัพบวา่วตัถุประสงคห์ลกัใน
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การใชง้านคือ สะดวกรวดเร็ว ซ่ึงตรงกบัชีวิตประจ าวนัของคนในยคุน้ีคือไม่มีเวลาในการไปท าธุรกรรมทางการเงินผา่นธนาคาร

ท่ีสาขา จึงเลือกใช้ช่องทางการท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน Krungsri Mobile App (KMA) และประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใช้

บริการคือสะดวกรวดเร็วในการใชง้าน ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ส่ิงท่ีผูใ้ชบ้ริการตอ้งการคือความสะดวกเร็วในการใหบ้ริการมากกว่า

ส่ิงอ่ืนใด ดงันั้นธนาคารควรแนะน า และส่งเสริมการใช้งาน Krungsri Mobile App (KMA) เช่น ปรับเปล่ียนภาพลกัษณ์ของ

ธนาคารใหม่ ใหมี้ความทนัสมยั เป็นท่ีรู้จูก้นัอยา่งทัว่ถึง เพิ่มฟังกช์ัน่บริการท่ีหลากหลาย เป็นตน้  

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 

     ขอ้มูลท่ีเก็บไดจ้ากการท าวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการส ารวจจากกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามแบบออนไลน์ แต่

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ียงัมีขอ้จ ากดัในการกระจายแบบสอบถามใหท้ัว่ถึงกบัคนทุกเพศ ทุกวยั ทุกๆ อาชีพ อยา่งทัว่ถึง 

อีกทั้งขอ้มูลบางประการอาจตอ้งใช้เคร่ืองมือทางการวิจยัรูปแบบอ่ืนๆ เพิ่มเติม เช่น การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเป็นรายคน 

เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก ทัศนะคติ หรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ จากผูใ้ห้สัมภาษณ์ เป็นต้น  ส าหรับเง่ือนไขด้านเวลาท่ีผูว้ิจัยได้

ด าเนินการท าการศึกษาวิจยั กระจายแบบสอบถามเป็นช่วงระหวา่ง เดือนพฤศจิกายน - ธนัวาคม 2562 เท่านั้น ดงันั้น ขอ้มูลท่ีได้

จากการท าแบบสอบถามในช่วงเวลา ดงักล่าว อาจเปล่ียนแปลงไปในช่วงเวลาอ่ืนๆ กเ็ป็นได ้

 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 

     1. เพิ่มเคร่ืองมือในการท าการวิจยั เช่น การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกขอ้มูล เป็นตน้ โดย สุ่มตวัอย่างท่ีเป็นตวัแทนขอ้มูลดา้น

ประชากรท่ีแตกต่างกนั เพื่อเขา้ถึงความตอ้งการ ความคิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะเชิงลึกจากกลุ่มตวัอยา่งมากยิง่ข้ึน  

     2. ควรศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติการณ์ใช้งาน Krungsri Mobile App ให้มากข้ึน เพื่อทราบถึงความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งชดัเจน สามารถวิเคราะห์ หรือทราบปัจจยัท่ีต่างกนัหรือเหมือนกนัในการตดัสินใจใช ้ 

     3 ควรศึกษาเพิ่มเติมว่าปัจจยัใดมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ Krungsri Mobile App เพื่อจะไดน้ าขอ้มูล

มาวิเคราะห์และพฒันากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อรักษาฐานลูกคา้เดิม และสร้างฐานลูกคา้ใหม่ๆ ให้มาใชบ้ริการ Krungsri Mobile App 

ในอนาคตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์การเพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพือ่ลดเวลาสูญเปล่าในกระบวนการอดัก้อนพลาสติกของ
โรงงานค้าของเก่า กรณศึีกษา ร้านชุติกาญจน์ ค้าของเก่า จังหวดัสุราษฎร์ธานี 

Strategies for increasing operational efficiency in order to reduce wasted time in the plastic 
process of a recycle factory: a case study of Chutikan's recycle factory, Suratthani 

ชุติกาญจน์ สร้อยสนธ์ิ  และ  อนุฉัตร ช ่าชอง 
Chutikan Soisont and Anuchat Chumchong 

 
บทคดัย่อ 

การศึกษากลยทุธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานเพื่อลดเวลาสูญเปล่าในกระบวนการอดักอ้นพลาสติกของ โรงงานคา้ของเก่า 
กรณีศึกษา ร้านชุติกาญจน์ คา้ของเก่า จากการเก็บขอ้มูลผ่านการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร เม่ือน าบทสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ผ่านแผนภาพ
กา้งปลา พบวา่ประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัรและกระบวนการบีบอดักอ้นพลาสติก เกิดจากกระบวนการผลิตท่ียงัไม่มีประสิทธิภาพ 
เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกระบวนการมีเคร่ืองท่ีไม่มีการใชง้าน และบางเคร่ืองเม่ือใชง้านจะเกิดการขดัขอ้งบ่อยคร้ัง จ านวนคนไม่พอกบั
งาน ผลิตไม่ทนัเน่ืองจากการเกิดความสูญเปล่าในกระบวนการ ไม่มีวิธีการท่ีแน่นอนท าให้มีวตัถุดิบคา้งสต็อกเป็นจ านวนมาก 
หลงัจากนั้นจึงใชเ้คร่ืองมือแผนภูมิกระบวนการไหลของงาน (Flow Process Chart) มาวิเคราะห์กระบวนการบีบอดักอ้นพลาสติก
เพื่อศึกษางานท่ีก่อให้เกิดมูลค่าและไม่ก่อให้เกิดมูลค่า และเพื่อก าหนดกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมจึงใชห้ลกั ECRS ไดแ้ก่ 1) ในกระบวน
บีบอดักอ้นพลาสติกมีการรอคอยไดแ้ก่ การรอคอยเคร่ืองจกัรพร้อมท างานและการรอคอยเคร่ืองจกัรท าการบีบอดั จึงไดเ้สนอกล
ยทุธ์การก าจดั (Eliminate) งานท่ีไม่จ าเป็นออก และการจดัเรียงกระบวนการท างานใหม่ (Rearrange) 2) ในกระบวนการท่ีเกิด
ความสูญเปล่าในการเคล่ือนไหวของพนกังาน จึงไดเ้สนอกลยทุธ์การรวมขั้นตอนการท างานในบางขั้นตอน (Combine)  3) ใน
กระบวนการเกิดการรอคอยเน่ืองจากพนกังานไม่สามารถท างานทดแทนกนัได ้จึงลดความสูญเปล่าในกระบวนการดว้ยการจดั
ใหม่ (Rearrange)  ใหพ้นกังานหมุนเวียนกนัท างานเพื่อใหทุ้กคนสามารถท างานทดแทนกนัได ้
 
ค าส าคัญ: กลยทุธ์, ความสูญเปล่า, กระบวนการบีบอัดก้อนพลาสติก, ประสิทธิภาพ, การรอคอย 
 

Abstract 
The purpose of this research is to develop and formulate strategies on how to increase efficiency in order to reduce wasted time 
in the plastic process of Recycle Factory: A Case Study of Chutikan Recycle Factory. The finding of this research from 
Ichikawa diagram analyze the cause of production that is not the target, then found that Caused by inefficient production, the  
นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 email: so.chutikan@gmail.com  
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 
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machines used in the process have unused machines, and some machines when used will cause frequent crashes, insufficient 
number of people, unable to produce in time due to waste. In the process, there is no exact method, and there are a lot of raw 
materials stocked. The proper strategies can be as follows: 1) Reducing waste in the waiting process by Eliminate and Rearrange 
of waiting the machine to be ready to work in the plastic process and reduce waste of waiting for the machine to work to compress 
the plastic cube. 2) Reducing waste in the unsuitable motion processes by combining all processes together. And 3) Reducing 
waste in the process by rearranging to rotate work for making every position can work as a substitute. 
Keywords: Strategy, Reducing Waste, Plastic Process, Efficiency, Waiting 
 

1. บทน า 
 
     ร้านชุติกาญจน์ คา้ของเก่า เป็นร้านท่ีท าธุรกิจเก่ียวกบัการด าเนินการเก็บรวมรวมเศษวสัดุช้ินส่วนโลหะ และอโลหะท่ีใชแ้ลว้
และไม่เป็นอนัตราย โดยภายในร้านจะรับซ้ือสินคา้ทั้งหมด 8 ชนิด คือ เศษเหล็ก, กระดาษลงัอดั, เศษแก้ว, พลาสติกรวม, 
พลาสติกเพช็, กระป๋อง (สังกะสี),สินคา้โลหะ และลงัเบียร์ เพื่อส่งขายโรงงานใหญ่โดยไม่มีกระบวนการเปล่ียนรูป ซ่ึงภายใน
องค์กรมีพนักงานแผนกการผลิต 7 คน ในกระบวนการผลิต มีการคดัแยกสินคา้และบีบอดัก้อนสินคา้ก่อนส่งขาย โดยใช้
เคร่ืองจกัรส าหรับการด าเนินการ 4 เคร่ือง แบ่งเป็นเคร่ืองอดักระดาษลงั 1 เคร่ือง, เคร่ืองอดัพลาสติก 2 เคร่ือง และเคร่ืองอดัเศษ
เหลก็และช้ินโลหะ 1 เคร่ือง เคร่ืองจกัรทั้งหมดตอ้งควบคุมดว้ยพนกังานฝ่ายผลิตเคร่ืองละ 1 คนโดยท่ีสามารถท างานพร้อมกนั
ไดใ้นแต่ละวนั  เพื่อใชใ้นการบีบอดัสินคา้แต่ละชนิดเป็นกอ้นก่อนขนส่งสู่โรงงานรีไซเคิลต่อไป  โดยพนกังานทุกคนในองคก์ร
จะท างานเป็นเวลา 8 ชัว่โมงต่อวนั (08.00-17.00น.) และหากมีการท างานนอกเวลา จะมีการค านวณค่าจา้งเพิ่ม 50 บาทต่อหน่ึง
ชัว่โมง เป็นจ านวน 26 วนัต่อเดือน การศึกษากลยทุธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานเพื่อลดเวลาสูญเปล่าในกระบวนการ
อดักอ้นพลาสติกของ โรงงานคา้ของเก่า กรณีศึกษา ร้านชุติกาญจน์ คา้ของเก่า เน่ืองจากปัจจุบนัพบว่าร้านก าลงัประสบปัญหา
การส่งสินคา้ไม่ทนัตามเป้าหมาย ซ่ึงเกิดจากการผลิตท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ท าใหมี้สินคา้คา้งสตอ็กเป็นจ านวนมาก และยงัส่งผล
กระทบดา้นเงินหมุนเวียนภายในร้าน  
 วตัถุประสงคจึ์งเพื่อศึกษาปัญหาท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานท่ีท าให้เกิดเวลาสูญเปล่าในกระบวนการและ
ก าหนดกลยทุธ์ในการแกปั้ญหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานและลดเวลาสูญเปล่าในกระบวนการของร้าน ชุติกาญจน์ 
คา้ของเก่า ซ่ึงจากการศึกษาน้ีจะท าใหร้้านสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ส่งผลใหส้ามารถส่งสินคา้ไดท้นัตามเป้าหมาย 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

    2.1 ลกัษณะของความสูญเปล่า 
     Shigeo และ Taiichi (1980) กระบวนการบริหารเพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการทางธุรกิจ และกระบวนการผลิต คือ 
การท าความเขา้ใจว่าอะไรคือคุณค่าและความสูญเปล่า ทั้งในและนอกองค์กร ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อระบบการผลิต ส่ิงท่ีเป็น
คุณค่าคือ ส่ิงท่ีจ าเป็นตอ้งถูกสร้างให้เกิดข้ึนในสายตาของลูกคา้ และตามท่ีลูกคา้ก าหนด และมีกระบวนการท่ีด าเนินไปอยา่ง
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ถูกตอ้ง การสร้างคุณค่าตอ้งใช้เวลา และความพยายามท่ีจะก าจดัการสูญเปล่าออกจากกระบวนการ โดย Yasuhiro Monden 
(1993) ได้ท าการศึกษาระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System: TPS) และได้แบ่งลกัษณะงานในการผลิต
ออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1) ส่ิงท่ีไม่เกิดคุณค่าเพิ่ม (Non Value Added : NVA) คือ ความสูญเปล่าและเป็นกิจกรรมท่ีไม่จ าเป็น 
ซ่ึงควรก าจัดออกไป 2) ส่ิงท่ีจ าเป็นแต่ไม่เกิดคุณค่า (Necessary but Non Value Added : NNVA) คือ ความสูญเปล่าแต่อาจ
จ าเป็นต้องยอมให้เกิดข้ึนในกระบวนการผลิต 3) ส่ิงท่ีเกิดคุณค่าเพิ่ม (Value Added : VA) คือ กิจกรรมท่ีมีคุณค่าในการ
ด าเนินงานท่ีเก่ียวกับการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตตั้ งแต่ขั้นวตัถุดิบหรือช้ินส่วนใช่ในการผลิตว่าจะใช้แรงงานหรือ
เคร่ืองจกัรในการผลิตซ่ึงตอ้งใชข้อ้มูลในการตดัสินใจเป็นอยา่งมาก 
 
     2.2 แผนภาพอชิิกาวา (Ichikawa Diagram) 
     Ichikawa (1943) แผนภาพท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา (Problem) กับสาเหตุทั้ งหมดท่ีเป็นไปได้ท่ีอาจจะ
ก่อให้เกิดปัญหานั้น โดยจะแสดงความสัมพนัธ์อยา่งเป็นระบบระหวา่งสาเหตุหลายๆสาเหตุท่ีเป็นไปไดท่ี้ส่งผลกระทบให้เกิด
ปัญหาหน่ึงปัญหา โดยแสดงผลของสาเหตุปัญหาไวท่ี้ปลายของแผนภาพ และระหว่างท่ีจะถึงปลายของแผนภาพจะแสดงถึง
สาเหตุต่างๆท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงหลกัเกณฑก์ารเขียนแผนผงัจะประกอบดว้ย 1) ปัญหาหรือผลลพัธ์ จะแสดงอยูท่ี่หวัปลาซ่ึงตอ้งมีความ
ชดัเจนและเป็นไปได ้และ 2) สาเหตุแบ่งออกเป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อปัญหา โดยส่วนมากมกัจะใชห้ลกั 4M 1E เป็นกลุ่ม
ปัจจยัท่ีจะน าไปสู่การคน้หาสาเหตุต่าง ๆ 
 
     2.3 การจัดการแบบลนี (Lean Management) 
     Taiichi (1980) การผลิตแบบลีนเป็นชุดเคร่ืองมือหรือเทคนิคท่ีใชก้ าจดัความสูญเปล่าของกระบวนการผลิต โดยมุ่งเนน้การ
วิเคราะห์ความตอ้งการของลูกคา้ การลดความสูญเสีย และเพิ่มคุณค่าในกระบวนการเพื่อผลิตสินคา้ ให้มีประสิทธิภาพและ
ประกนัคุณภาพสูง โดยใชต้น้ทุนการผลิตต ่าและใชเ้วลาในการผลิตสั้นท่ีสุด เพื่อส่งมอบ สินคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งการอยา่งมีคุณภาพ
และทนัเวลา มีการน าเคร่ืองมือการผลิตแบบลีนมาประยกุตใ์ชก้บั อุตสาหกรรมเพื่อช่วยปรับปรุงแกไ้ขและเพิ่มประสิทธิภาพ
ของกระบวนการผลิตในองค์กร (Procedia Economics and Finance, 2013) ในปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจของโรงงาน
อุตสาหกรรมเพิ่มมากข้ึน จึงตอ้งมีการปรับปรุงกกระบวน การผลิตเพื่อลดตน้ทุนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัโดยก าจดั
ความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการ ผลิต เพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลาดว้ยตน้ทุนต ่าหลายองคก์รเลือกใช้
การผลิตแบบลีนเป็น เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั และไดรั้บการยอมรับวา่เป็นระบบการผลิตท่ีดีท่ี
ท าให ้เกิดมาตรฐานการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูง โดยมุ่งเนน้ก าจดัความสูญเปล่าในกิจกรรมต่างๆ โดยใชห้ลกัแนวคิด ของการ
ผลิตแบบลีน 
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     2.4 หลักการ ECRS 
     Taiichi (1980) หลักการ ECRS เป็นหลักการท่ีประกอบด้วย การก าจัด (Eliminate) การรวมกัน (Combine) การจัดใหม่ 
(Rearrange) และการท าใหง่้าย (Simplify) ซ่ึงเป็นหลกัการง่ายๆ ท่ีสามารถใชใ้นการเร่ิมตน้ลดความสูญเปล่าหรือ MUDA ลงได้
เป็นอยา่งดี 
 
     2.5 ผลติภาพ (Productivity) 
     European Productivity Agency (1959) ผลิตภาพ คือการเปล่ียนวิธีคิด ปรับวิธีการท างานอยา่งสร้างสรรคเ์พื่อผลลพัธ์ท่ีดีกว่า 
มีนิยามอนัเป็นท่ียอมรับคือ อตัราส่วนของปริมาณผลิตผลท่ีได ้(Output) ต่อปริมาณส่ิงท่ีใส่เขา้ไปในการด าเนินการผลิตนั้นๆ 
(Input) เช่น วตัถุดิบ, แรงงาน, เงินลงทุน เป็นต้น ผลิตภาพสามารถนิยามในรูปของการผสมผสานระหว่างประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) นัน่คือการท าในส่ิงท่ีควรใหถู้กตอ้ง 
 
     2.6 แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process Chart) 
     Gilbreth (1921) แผนภูมิกระบวนการไหล เป็นแผนภูมิท่ีมีการใช้มากท่ีสุดในการวิเคราะห์ขั้นตอนการไหล (Flow) ของ
วตัถุดิบ ช้ินส่วน อุปกรณ์ พนกังาน และเคร่ืองจกัร ท่ีเคล่ือนท่ีไปในกระบวนการพร้อมๆกบักิจกรรมต่างๆท่ีเกิดข้ึนโดยแสดง
เป็นสญัลกัษณ์และค าบรรยายประกอบลงในแผนภูมิมาตรฐาน 
  

3. วธีิการศึกษา 
 
     การศึกษาวิจยัเร่ือง กลยทุธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานเพื่อลดเวลาสูญเปล่าในกระบวนการของโรงงานคา้ของเก่า 
กรณีศึกษา บริษทั ชุติกาญจน์ คา้ของเก่า จ ากดั ผูว้ิจยัมีวิธีการศึกษา ดงัน้ี 
     การเกบ็ข้อมูลแบบปฐมภูมิ 
     ผูศึ้กษาไดเ้ก็บขอ้มูลแบบสัมภาษณ์เจา้ของกิจการเก่ียวกบัปัญหาของธุรกิจ การจดัการการผลิตส าหรับการส่งสินคา้เพื่อขาย 
และการเกบ็ขอ้มูลโดยการจบัเวลาในกระบวนการการท างานของแต่ละขั้นในการผลิตของสินคา้แต่ละประเภท 
     การเกบ็ข้อมูลแบบทุติยภูมิ 
     การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาดว้ยแผนผงัอิชิกาวา และศึกษาขั้นตอนการท างานโดยใช ้Flow Process Chart 
     การวิเคราะห์ขอ้มูล เร่ิมจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนในธุรกิจ พบว่าเกิดปัญหาการจดัการการผลิต
ส าหรับขนส่งไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เม่ือไดรั้บขอ้มูลแลว้จึงน ามาวิเคราะห์ผ่านแผนภาพอิชิกาวาเพื่อแสดงถึงความสัมพนัธ์
ของปัญหากบัสาเหตุท่ีเป็นไปได ้และจบัเวลาในแต่ละกระบวนการและศึกษาขั้นตอนการท างานโดยใชเ้คร่ืองมือแผนภูมิการ
ไหลของกระบวนการ (Flow Process Chart)  
     จากนั้นจึงน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อก าหนดกลยุทธ์โดยใช้ทฤษฎี Lean Management แบ่งกิจกรรมการผลิตออกเป็น 3 
ประเภท ไดแ้ก่ กิจกรรมการผลิตท่ีก่อให้เกิดมูลค่า, กิจกรรมการผลิตท่ีไม่ก่อให้เกิดมูลค่า, กิจกรรมทางธุรกิจท่ีไม่ก่อให้เกิด
มูลค่า เพื่อน ามาวิเคราะห์หาปัญหาขั้นตอนการท างานวา่กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนนั้น มีมูลค่าระดบัใด 
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และใช้ทฤษฎี ความสูญเปล่า 7 ประการ โดยการสังเกตและจบัเวลาความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนในกิจกรรมว่ามีความสูญเปล่า
ประเภทใดเกิดข้ึนบา้ง และมีเวลาในการเกิดนานเป็นระยะเวลาเท่าไร แลว้จึงเสนอแนวทางการแกไ้ขดว้ยหลกัการ ECRS แสดง
ความน่าจะเป็นของแต่ละกลยทุธ์ เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความเปล่ียนแปลง และสร้างผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุดใหก้บัองคก์ร 

 
4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     การศึกษาผา่น Flow Process Chart สรุปไดว้า่ในกระบวนการอดัพลาสติก 1 กอ้น ใชเ้วลา 58 นาที 15 วินาที ในระยะทาง 34 
เมตร มีกิจกรรมท่ีเป็นกิจกรรม Value Added ไดแ้ก่ การเปิดเคร่ืองอดัพลาสติก การยกตะกร้าเทพลาสติกใส่เคร่ือง การกดปุ่มให้
เคร่ืองท าการบีบอดัพลาสติก การเปิดฝาเคร่ือง การดึงกอ้นพลาสติกออกจากเคร่ือง ซ่ึงคิดเป็น 45% ของกิจกรรมทั้งหมด และ
กิจกรรมท่ีเป็นกิจกรรม Non-Value Added ไดแ้ก่ การรอเคร่ืองพร้อมท างานทั้งหมด 1 คร้ัง ใชเ้วลา 2 นาที การตกัพลาสติกใส่
ตะกร้าทั้งหมด 11 คร้ัง ใชเ้วลาถึง 11 นาที การตรวจสอบปริมาณทั้งหมด 5 คร้ัง ใชเ้วลา 50 วินาที การน ากอ้นพลาสติกไปไวท่ี้
จุดพกัทั้งหมด 1 คร้ัง ใชเ้วลา 3 นาที การรอเคร่ืองจกัรท างานทั้งหมด 5 คร้ัง ใชเ้วลา 12 นาที 50 วินาที ซ่ึงคิดเป็นเวลารวม 29 
นาที 40 วินาที กิจกรรม Non-Value Added คิดเป็น 55% ของกิจกรรมทั้งหมด เม่ือคิดค่าผลิตภาพในการผลิตกอ้นพลาสติก
ภายใน 1 วนั จะสามารถคิดไดเ้ท่ากบั 96% แต่อย่างไรก็ตาม มีเคร่ืองจกัรว่าง 1 เคร่ือง ท าให้ค่าผลิตภาพเหลือเพียง 48% เม่ือ
วิเคราะห์หาความสูญเปล่าในกระบวนแลว้นั้น จึงใชท้ฤษฎี ECRS ในการลดความสูญเปล่าจากกระบวนการผลิต สรุปเป็นกล
ยทุธ์ระยะสั้นละระยะยาวดงัต่อไปน้ี 
     กลยทุธ์ระยะสั้น 
     แนวทางเลือกท่ี 1 การลดความสูญเปล่าในกระบวนการในการรอคอย ด้วยการก าจดั (Eliminate) และการจัดเรียงใหม่ 
(Rearrange) กระบวนการท่ีไม่ก่อให้เกิดคุณค่า (Non-Value Added) ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการ โดยในกระบวนการอดัก้อน
พลาสติกน้ี มีกระบวนการท่ีเกิดความสูญเปล่า ไดแ้ก่ 
      1) ความสูญเปล่าในการรอคอยท่ีเกิดจากการรอเคร่ืองจกัรพร้อมท างานในกระบวนการอดักอ้นพลาสติก จากแผนภาพ Flow 
Process Chart แสดงขั้นตอนกระบวนการอดักอ้นพลาสติก 1 ก้อน พบว่าเกิดความสูญเปล่าในการรอคอยเคร่ืองจกัรพร้อม
ท างานทั้งหมด 1 คร้ัง ใชเ้วลา 2 นาที วิธีการท่ีสามารถน ามาลดความสูญเปล่าในการรอคอยน้ีไดคื้อการก าจดั (Eliminate) โดย
การเร่ิมตน้ท ากิจกรรมขั้นตอนถดัไปในกระบวนการนั้นคือ เม่ือเปิดเคร่ืองอดัพลาสติกแลว้ ระหว่างช่วงเวลาท่ีเคร่ืองจกัรจะ
พร้อมท างาน ใหเ้ร่ิมด าเนินการตกัพลาสติกใส่ตะกร้า คร้ังท่ี 1 และยกตะกร้าเพื่อเทพลาสติกใส่เคร่ืองจกัร 
     2) ความสูญเปล่าในการรอคอยท่ีเกิดจากการรอคอยเคร่ืองจกัรท างานบีบอดักอ้นพลาสติก จากแผนภาพ Flow Process Chart 
แสดงขั้นตอนกระบวนการอดักอ้นพลาสติก 1 กอ้น พบวา่เกิดความสูญเปล่าในการรอคอยเคร่ืองจกัรท างานบีบอดักอ้นพลาสติก
ทั้งหมด 5 คร้ัง ใช้เวลา 12 นาที 50 วินาที วิธีการท่ีสามารถน ามาลดความสูญเปล่าในการรอคอยน้ีได้คือการจดัเรียงใหม่ 
(Rearrange) โดยจากเดิมท่ีเคร่ืองจักรบีบอดัพลาสติก 2 เคร่ืองในร้าน จะตั้งอยู่ตรงขา้มกัน โดยมีกองพลาสติกคัน่กลาง มี
ระยะห่างประมาณ 10 เมตร ท าใหเ้ม่ือขาดแคลนแรงงานจึงท างานไดเ้พียง 1 เคร่ือง ท าการเคล่ือนยา้ยเคร่ืองจกัรบีบอดัพลาสติก
อีกเคร่ืองท่ีไม่มีการใชง้านน ามาตั้งห่างกบัเคร่ืองท่ีใชง้านปัจจุบนัประมาณ 2 เมตร ในช่วงของการรอคอยเคร่ืองจกัรท างานบีบ
อดักอ้นของเคร่ืองจกัร A สามารถน ามาใชด้ าเนินการท างานกบัเคร่ืองจกัร B ได ้     
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     แนวทางเลือกท่ี 2 การลดความสูญเปล่าในกระบวนการการเคล่ือนไหวท่ีไม่เหมาะสม ด้วยการรวมกนั (Combine) ของ
กระบวนการท่ีเกิดความสูญเปล่าในการเคล่ือนไหว ไดแ้ก่ การตกัพลาสติกใส่ตะกร้าก่อนน าตะกร้าเทพลาสติกใส่เคร่ืองจกัร 
จากการปรับปรุงกระบวนการเพื่อก าจดัความสูญเปล่า พบวา่ในกระบวนการอดัพลาสติก  
1กอ้นหลงัปรับปรุง ใชเ้วลา 56 นาที 40 วินาที  ในระยะทาง 50 เมตร 
     แนวทางเลือกท่ี 3 การลดความสูญเปล่าในกระบวนการท่ีไม่เหมาะสม ด้วยการท าให้ง่าย (Simplify) เพื่อปรับปรุง
กระบวนการท่ีไม่ก่อให้เกิดคุณค่า (Non-Value Added) ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการ ไดแ้ก่ การตรวจสอบปริมาณพลาสติกท่ีเทลง
ในเคร่ืองจกัรก่อนการบีบอดัในแต่ละคร้ังดว้ยการสังเกตดว้ยตาเปล่า   พบว่าเกิดความสูญเปล่าจากกระบวนการท่ีไม่เหมาะสม
ทั้งหมด 5 คร้ัง ใชเ้วลา 50 วินาที วิธีการท่ีสามารถน ามาลดความสูญเปล่าในกระบวนการท่ีไม่เหมาะสมไดคื้อ การท าให้ง่าย 
(Simplify) การปรับปรุงกระบวนการโดยการใช ้Visual Control ดว้ยการติดเซนเซอร์ (Sensor)  
     กลยทุธ์ระยะยาว 
     แนวทางท่ี 1 การเพิ่มค่าตอบแทนใหพ้นกังาน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท างาน โดยการก าหนดเป้าหมายการท างานเพื่อเพิ่ม
ยอดขาย หากฝ่ายผลิตสามารถผลิตไดต้ามเป้าหมาย จะไดรั้บเงินค่าตอบแทนรายวนัเพิ่มวนัละ 100-200 บาท แลว้แต่สายการ
ด าเนินงาน 
     แนวทางท่ี 2 การหมุนเวียนการท างาน โดยใหพ้นกังานสับเปล่ียนหนา้ท่ีในการท างานระหวา่งแผนกการผลิตและแผนกหนา้
ร้าน เฉพาะต าแหน่งท่ีไม่ตอ้งใช้ทกัษะจ าเพาะ ได้แก่ ต าแหน่งแยกประเภทสินคา้ และต าแหน่งควบคุมเคร่ืองจกัร เพื่อให้
พนกังานสามารถท างานแทนกนัไดใ้นแต่ละต าแหน่ง ลดความสูญเปล่าในการรอคอยเน่ืองจากขาดแรงงาน 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
     ผลการศึกษาและวิเคราะห์กลยทุธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานเพื่อลดเวลาสูญเปล่าในกระบวนการอดักอ้นพลาสติก
ของโรงงานคา้ของเก่า ร้านชุติกาญจน์ คา้ของเก่า ควรใชก้ลยทุธ์ดงัน้ี 
      กลยทุธ์ระยะสั้น 
     ผูศึ้กษาจึงร่วมพิจารณากบัผูบ้ริหารกิจการ เลือกแนวทางเลือก 2 แนวทาง ในการน ามาปรับปรุงกระบวนการ คือ แนว
ทางเลือกท่ี 1 และแนวทางเลือกท่ี 2 ซ่ึงจากการประเมินผลของแนวทางเลือกท่ีผูศึ้กษาเลือกใช้ จากการใช้หลกัการ ECRS 
ปรับปรุงกระบวนการเพื่อก าจดัความสูญเปล่า โดยใช้แผนภูมิการไหล (Flow Process Chart)  ในการวิเคราะห์ผลพบว่าใน
กระบวนการอดัพลาสติก 1 กอ้นหลงัปรับปรุง ใชเ้วลา 56 นาที 40 วินาที  ในระยะทาง 50 เมตร มีกิจกรรมท่ีเป็นกิจกรรม Value 
Added ไดแ้ก่ การเปิดเคร่ืองอดัพลาสติกA, การเปิดเคร่ืองอดัพลาสติกB, ตกัพลาสติกใส่เคร่ืองA, กดปุ่มเคร่ืองท างานบีบอดัA, 
ตกัพลาสติกใส่เคร่ืองB, กดปุ่มเคร่ืองท างานบีบอดัB, เปิดฝาเคร่ืองA, ดึงกอ้นพลาสติกท่ีบีบอดัแลว้ออกจากเคร่ืองA, เปิดฝา
เคร่ืองB, ดึงก้อนพลาสติกท่ีบีบอดัแลว้ออกจากเคร่ืองB  ซ่ึงกิจกรรม Value Added คิดเป็น 68% ของกิจกรรมทั้งหมด และ
กิจกรรมท่ีเป็นกิจกรรม Non-Value Added ไดแ้ก่ การตรวจสอบปริมาณ จ านวน 10 คร้ัง ใชเ้วลา 1 นาที 40 วินาที การน าไปไว้
จุดพกัรอ จ านวน 2 คร้ัง ใชเ้วลา 20 วินาที ซ่ึงคิดเป็นเวลารวม 2 นาที ซ่ึงกิจกรรม Non-Value Added คิดเป็น 32% ของกิจกรรม
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ทั้งหมด  เม่ือคิดค่าผลิตภาพในการผลิตกอ้นพลาสติกภายใน 1 วนั จะสามารถคิดไดเ้ท่ากบั 179% ซ่ึงจากเดิมเพียง 48% สามารถ
ผลิตไดม้ากข้ึน และตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
     กลยทุธ์ระยะยาว 
     ผูศึ้กษาจึงร่วมพิจารณากบัผูบ้ริหารกิจการ เลือกแนวทางเลือกในการน ามาปรับปรุงกระบวนการ คือ  แนวทางท่ี 2 การ
หมุนเวียนการท างาน โดยใหพ้นกังานสบัเปล่ียนหนา้ท่ีในการท างานระหวา่งแผนกการผลิตและแผนกหนา้ร้าน เฉพาะต าแหน่ง
ท่ีไม่ตอ้งใชท้กัษะจ าเพาะ ไดแ้ก่ ต าแหน่งแยกประเภทสินคา้ และต าแหน่งควบคุมเคร่ืองจกัร เพื่อให้พนกังานสามารถท างาน
แทนกนัไดใ้นแต่ละต าแหน่ง ท าใหล้ดความสูญเปล่าในการรอคอยเน่ืองจากขาดแรงงาน 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้
     1. บริษทัจะน ากลยทุธ์ท่ีไดม้าปรับใชใ้นองคก์รตามท่ีไดศึ้กษามา เพื่อปรับใชใ้ห้เกิดการปรับปรุงกระบวนการ ลดความสูญ
เปล่าในการผลิต 
     2. ผูบ้ริหารควรใหค้วามส าคญัและมีบทบาทในการน ากลยทุธ์ไปปรับใช ้และก าหนดหนา้ท่ีแต่ละคนใหช้ดัเจน  
     3. ผูบ้ริหารควรใหค้วามส าคญักบัการส่งเสริมใหพ้นกังานพฒันากระบวนการการผลิตดว้ยตนเองจากการท างาน 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 
     ส าหรับธุรกิจท่ีท าเก่ียวกบัการคา้ของเก่า ควรวิเคราะห์ปัจจยัภายในภายนอก และการน าเทคโนโลยมีาใช ้เพื่อปรับกลยทุธ์ใน
การผลิตสินคา้เพื่อขาย เช่นการแปรรูปพลาสติก จากเดิมท่ีตอ้งใชก้ารอดักอ้นเพื่อส่ง เป็นการอดัข้ึนรูปเม็ดพลาสติกเพื่อส่ง ลด
ภาระค่าใชจ่้ายในการผลิต การขนส่ง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองคร์วมใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ีดีข้ึน 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาการประเมินทางเลือกและความไวว้างใจในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือเส้ือผา้ผา่นช่องทางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ประชากรเพศ
ชายและเพศหญิงท่ีเคยซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ออนไลน์ มีอายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป อาศยัอยูใ่นเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 
385 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ แจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติการถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21 ปี - 30 ปี ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 9,000 – 20,000 บาท และสถานภาพโสด ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า ทศันคติการประเมินทางเลือก “ดา้นความพึงพอใจ” ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ และความไวว้างใจในพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ “ดา้นความไวว้างใจในตวัผูข้าย” “ดา้นความไวว้างใจในระบบอินเตอร์เน็ต” และ “ดา้นความไวว้างใจในธุรกิจและ
กฎระเบียบสภาพแวดลอ้ม” ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 
ค าส าคัญ: การตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าออนไลน์, การประเมินทางเลือก, ความไว้วางใจในพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ 
 

Abstract 
This research aims to study the evaluating alternatives and trust in e-commerce influencing purchasing decision making of fashion 
clothing online shopping.  The sample are 385 consumers who are male and female (15 years old and above)  and have bought 
the clothes via online in Bangkok.  Questionnaires are used as a tool for data collection.  Data analysis was performed using 
descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation, and using Multiple Regression Analysis. The results show 
that most majority of the respondents were female, aged 21-30 years, education level at bachelor degree, profession as company 
employees, average income of  9,000 - 20,000 baht, and single status.  The hypotheses testing have found that the attitude towards 
evaluating alternatives in terms of “satisfaction” affects purchasing decision making of fashion clothing online shopping, the trust  
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in e-commerce regarding “trust in seller” “trust in e-commerce system” “trust in business and environmental regulations” affect 
purchasing decision making of fashion clothing online shopping at the 0.05 level. 
 
Keywords: Purchasing Decision Making, Fashion Clothing Online Shopping, Evaluating Alternatives, Trust in E-Commerce 
 

1. บทน า 
จากขอ้มูลส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2561) ระบุว่า ปี พ.ศ. 2561 ธุรกิจแฟชัน่ในช่องทางออนไลน์ 

พบวา่ มีผูซ้ื้อเส้ือผา้แฟชัน่ออนไลน์ 53,911.39 ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มจากปี พ.ศ. 2560 จ  านวน 3,312.1 ลา้นบาท อตัราการเติบโตของธุรกิจ
แฟชัน่ออนไลน์เติบโตข้ึนในอตัราร้อยละ 13 อยา่งไรก็ตาม แมธุ้รกิจแฟชัน่ออนไลน์เป็นอุตสาหกรรมท่ีเจริญเติบโต และเขา้ถึง
ผูค้นมากข้ึน กระแสแนวโน้มท าธุรกิจออนไลน์ในไทยจากน้ีน่าจะแข่งขันกันสูงข้ึน ส่ิงส าคัญท่ีจะท าให้ธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์และชอ้ปป้ิงออนไลน์ในไทยเติบโตต่อไปไดคื้อการท า    ความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคชาว
ไทย (BLT, 2562)  

ส่วนผูบ้ริโภคจ าเป็นตอ้งหาขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และยีห่อ้มากข้ึน เช่น การเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ในช่องทางออนไลน์นั้น 
ผูบ้ริโภคจะไม่สามารถสัมผสัเส้ือผา้ของจริงได ้จึงใชว้ิธีการประเมินทางเลือกซ้ือเส้ือผา้จากคุณสมบติัท่ีผูข้าย หรือผูผ้ลิตเป็น
ผูใ้หข้อ้มูล หรือการไวว้างใจในพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์จากผูผ้ลิตท่ีมีความน่าเช่ือถือกจ็ะถือเป็นปัจจยัส าคญัในการท่ีผูบ้ริโภคจะ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้นั้นทางออนไลน์ นอกจากน้ี หากผูบ้ริโภคเคยซ้ือเส้ือผา้ช่องทางใดหรือยีห่้อใดแลว้เกิดความพอใจก็จะกลบัมา
ซ้ือสินคา้จากร้านคา้ หรือ เลือกซ้ือสินคา้ยีห่อ้เดิมอีก  

การศึกษาในคร้ังน้ีจึงตอ้งการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์โดยพิจารณาใน
แง่มุมวา่ผูบ้ริโภคจะประเมินเก่ียวกบัคุณสมบติัของสินคา้ ความเช่ือต่อร้านคา้หรือยีห่อ้สินคา้ และ ความพึงพอใจท่ีมีต่อสินคา้วา่
มีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์หรือไม่ นอกจากน้ีผูท้  าการศึกษายงัตอ้งการศึกษาว่าความไวว้างใจในธุรกิจ
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ระบบอินเตอร์เน็ต กฎระเบียบเก่ียวกบัระบบอินเตอร์เน็ต และความวางใจในตวัผูข้ายส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์หรือไม่ 

จากเหตุผลดงักล่าว จึงมีความตอ้งการศึกษาเร่ืองทศันคติดา้นการประเมินทางเลือกและความไวว้างใจในพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ของในเขตพื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) ทศันคติดา้นการ
ประเมินทางเลือกท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ และ (2) ความไวว้างใจในพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์  

โดยการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาท่ีน าทั้งการประเมินทางเลือกและความไวว้างใจในพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์มาศึกษา
ร่วมกบัการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการพฒันาแนวคิดและทฤษฎี ดงัน้ี (1) เพิ่มองค์ความรู้จาก
แนวคิดดา้นทศันคติประเมินทางเลือกซ้ือเส้ือผา้ช่องทางออนไลน์วา่ผูบ้ริโภคใชท้ศันคติดา้นใดบา้งในการประเมินทางเลือกเพื่อ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ (2) เพิ่มองคค์วามรู้จากแนวคิดเร่ืองความไวว้างใจในพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ว่าผูบ้ริโภคใชค้วาม
ไวว้างใจในพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ดา้นใดบา้งในการประเมินทางเลือกเพื่อตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ และ (3) เพิ่มขอ้เทจ็จริง
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลผา่นกรอบแนวคิดท่ีไดรั้บการพฒันาปรับเปล่ียนจากทฤษฎี ซ่ึงอาจช่วยสนบัสนุนหรือคดัคา้นขอ้เทจ็จริง



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 1684 

 

จากแนวคิดทฤษฎีจากการศึกษาก่อน ๆ ขอ้เท็จจริงเหล่าน้ีจะช่วยให้ผูท้  าการศึกษาพิจารณา และวิเคราะห์ผลต่อไป โดยผู ้
ท าการศึกษาคาดหวงัว่าการศึกษาฉบบัน้ีจะมีประโยชน์ต่อการศึกษาอ่ืน ๆ ในอนาคต ส่วนประโยชน์ในการบริหารจดัการ
การตลาด มีดงัน้ี (1) ท าให้เขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ของการประเมินทางเลือกและความไวว้างใจในพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์เพื่อ
สร้างกลยุทธ์ทางการตลาดและเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัของผูผ้ลิตในยุคท่ีมีพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์อยู่จ  านวนมาก และ (2) 
การศึกษาฉบบัน้ีช่วยให้ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมแฟชัน่ และ ผูป้ระกอบการผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์เขา้ใจทศันคติ 
และพฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ความเขา้ใจในเร่ืองน้ีสามารถถูกน าไปประยุกตใ์นการ
ออกแบบ วางแผนกลยทุธ์ และแผนการทางการตลาดไดต่้อไป 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ทัศนคติด้านการประเมินทางเลอืก 

ชูชยั สมิทธิไกร (2554) กล่าววา่ ทศันคติต่อผลิตภณัฑใ์ดผลิตภณัฑห์น่ึงมกัจะเช่ือมโยงกบัคุณลกัษณะต่าง ๆ หลายประการ
ของผลิตภณัฑ ์และข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของแต่ละบุคคล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแบบจ าลองทศันคติท่ีเนน้หลากหลายคุณลกัษณะของ 
Fishbein (1983 อา้งใน ชูชยั สมิทธิไกร, 2554: 188) กล่าวว่า ทศันคติของบุคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ข้ึนอยู่กบัความเช่ือของบุคคลนั้นท่ีมีต่อ
คุณลกัษณะต่าง ๆ ของส่ิงนั้น โดยแบบจ าลองการวดัทศันคติของบุคคลควรค านึงองค์ประกอบพื้นฐาน 3 ประการ ได้แก่ (1) 
คุณลกัษณะ (Attributes) คือ คุณสมบติัของส่ิงนั้น ๆ ท่ีใชใ้นการประเมินหรือตอ้งการวดัทศันคติ (2) ความเช่ือ (Beliefs) เป็นการรับรู้
ของบุคคลต่อส่ิงหน่ึงๆ ว่ามีคุณลกัษณะต่าง ๆ  ท่ีใชใ้นการประเมิน และ (3) น ้ าหนกัความส าคญั (Importance weights) เก่ียวกบัระดบั
ความส าคญัของคุณลกัษณะต่าง ๆ ตามท่ีรู้สึก 

ดารา ทีปะปาล และธนวฒัน์ ทีปะปาล (2557) กล่าวว่า การประเมินทางเลือกเป็นวิธีหน่ึงท่ีท าไดง่้ายในการคดัเลือก
ผลิตภณัฑ์หรือบริการ ผูบ้ริโภคจะมีการก าหนดความตอ้งการของตวัเองข้ึนมาเพื่อพิจารณาลกัษณะต่าง ๆ ของผลิตภณัฑ์ น า
ขอ้มูลท่ีไดรั้บมาเปรียบเทียบขอ้ดี ขอ้เสียของแต่ละผลิตภณัฑ์ รวมถึงลกัษณะเด่นเป็นพิเศษอย่างชัดเจนเหนือผลิตภณัฑ์อ่ืน เช่น 
ผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพดี ราคาไม่สูง อีกทั้งการตดัสินใจเลือกซ้ือจะมีความมัน่ใจมากกวา่การเลือกซ้ือผลิตภณัฑใ์นระดบัคุณภาพ
ปานกลาง ราคาสูง เป็นตน้ 

ทั้งน้ี แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ ท าใหท้ราบถึงความเป็นไปไดร้ะหวา่งทศันคติดา้นการประเมินทางเลือกกบัการตดัสินใจ
ซ้ือ พิจารณาจากแนวคิดของ ชูชยั สมิทธิไกร (2554) และแนวคิดของ ดารา ทีปะปาล และธนวฒัน์      ทีปะปาล (2557) กล่าวคือ 
ทศันคติต่อตราส้ินคา้ต่าง ๆ จะเขา้มามีส่วนร่วมก่อนหน้าการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีตรงต่อความตอ้งการมากท่ีสุด 
เพราะฉะนั้นจึงท าการศึกษาถึงความสมัพนัธ์ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนส าหรับการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ ในหวัขอ้ถดัไป 
 
2.2 ความไว้วางใจในพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 

การสร้างความไวว้างใจในระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ สามารถท าไดจ้ากองค์ประกอบ 3 ประการ คือ      (1) ความ
ซ่ือสัตย ์เป็นการใหค้ ามัน่สัญญา และความเป็นธรรมแก่ลูกคา้ (2) ความสามารถในการด าเนินงาน โดยแสดงความเป็นมืออาชีพ
ให้ลูกคา้ไดรั้บทราบ และ 3) ความปลอดภยัของระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ เป็นกลไกดา้นความปลอดภยั สร้างความอุ่นใจ
ใหแ้ก่ลูกคา้เม่ือมีการท าธุรกรรม (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ,์ 2556) 
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การไวว้างใจน้ีได้ถูกน ามาประยุกต์ในสร้างความไวว้างใจต่อระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ซ่ึงจากรูปท่ี 1 แสดงถึง
แบบจ าลองระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ท่ีมีความซับซ้อน ท าให้ผูบ้ริโภคเช่ือมัน่ไดว้่าระบบมีศกัยภาพและประสิทธิภาพท่ี
รองรับความปลอดภยัไวเ้ป็นอยา่งดี 

 

 
 
รูปที่  1  แบบจ าลองความน่าเช่ือถือในพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
ท่ีมา: โอภาส เอ่ียมสิริวงศ ์(2556) 
 
2.3 พฤติกรรมผู้บริโภค 6W1H    

ฐาณิญา อิสสระ (2561) กล่าวว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคตามหลกั 6W1H มีดงัน้ี (1) What (อะไรคือส่ิงท่ีลูกคา้
ตอ้งการซ้ือ) เม่ือทราบว่าลูกคา้ตอ้งการส่ิงใด สามารถน าจุดเด่นตรงนั้นมาเป็นจุดขาย (2) When (ซ้ือเม่ือไหร่) เม่ือทราบว่าลูกคา้ซ้ือ
ช่วงไหน เวลาใด สามารถน าขอ้มูลมาก าหนดกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่วงเวลานั้น (3) Where (ซ้ือท่ีไหน) เม่ือทราบว่าลูกคา้ซ้ือ
ผ่านช่องทางไหน น าสินคา้ไปขายผ่านช่องทางนั้นเพิ่มข้ึน (4) Why (ท าไมถึงซ้ือ) เม่ือทราบเหตุผลของลูกคา้ท่ีซ้ือ สามารถน า



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 1686 

 

ขอ้มูลไปก าหนดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด (5) Who (ใครคือลูกคา้ของเรา) เม่ือทราบว่าลูกคา้เป็นกลุ่มเป้าหมายใด จะท าให้เลือก
สินคา้วางไดต้รงกลุ่มเป้าหมาย (6) Whom (ใครมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ) เม่ือทราบวา่ใครเป็นผูซ้ื้อท่ีแทจ้ริง จะสามารถท า
การส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมายนั้นไดต้รงกบัความตอ้งการ และ(7) How (ซ้ืออย่างไร) เม่ือทราบว่าลูกคา้มีการตดัสินใจในแนว
ทางการซ้ืออยา่งไร สามารถน าเสนอทางเลือกใหลู้กคา้ไดต้รงกลุ่มเป้าหมาย 

งานวิจยัก่อนหนา้กล่าวถึงตวัแปรพฤติกรรมผูบ้ริโภค ดงัน้ี งานวิจยัของ ณัฐนนัท ์มิมะพนัธ์ุ (2556) ศึกษาเร่ือง ทศันคติ
และพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บนเวบ็ไซตเ์ฟซบุ๊กของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาพบวา่ 
ประเภทของเส้ือผา้แฟชัน่ท่ีมีการสั่งซ้ือบนเวบ็ไซตเ์ฟซบุ๊กบ่อยท่ีสุด ส่วนใหญ่เป็นเส้ือผา้ล าลอง เหตุผลท่ีซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บน
เวบ็ไซตเ์ฟซบุ๊ก เน่ืองจากตอ้งการความสะดวกสบาย ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บนเวบ็ไซตเ์ฟซบุ๊ก คือ ตวัเอง 
โดยซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บนเวบ็ไซตเ์ฟซบุ๊กนอ้ยกว่าเดือนละคร้ัง ค่าใชจ่้ายต่อการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บนเวบ็ไซตเ์ฟซบุ๊กประมาณ 501-
1,000 บาท 

 
2.4 การตัดสินใจซ้ือ (Decision Making) 

นันทสารี สุขโต และคณะ (2555) กล่าวว่า การตดัสินใจซ้ือ คือ ผูบ้ริโภคจะจดัล าดับยี่ห้อและมีความตั้งใจท่ีจะซ้ือ
ผลิตภณัฑห์รือบริการนั้นแลว้ แต่อาจมีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง กล่าวคือ อาจมีทศันคติของบุคคลอ่ืน มาท าให้
การตดัสินใจซ้ือในคร้ังนั้น ตอ้งเปล่ียนไปตามทศันคติของบุคคลนั้น เน่ืองจากบุคคลนั้นมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต นอกจากน้ี 
ฐาณิญา อิสสระ (2561) กล่าววา่ ผูบ้ริโภคอาจตอ้งการขอ้มูลและระยะเวลาในการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนั และข้ึนอยูก่บัผลิตภณัฑ์
แต่ละประเภท    

งานวิจยัก่อนหนา้กล่าวถึงตวัแปรการตดัสินใจซ้ือ ดงัน้ี งานวิจยัของวิภาวรรณ มโนปราโมทย ์(2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผลท่ีไดจ้ากการศึกษา
พบว่า ปัจจยัดา้นการตดัสินใจซ้ือผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า จาก
ความสะดวก รวดเร็ว และง่าย ในการซ้ือสินคา้ส่งผลให้ท่านตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านอินสตาแกรม มีค่าเฉล่ียสูงสุด ส่วนรายขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยสุด คือ รูปลกัษณ์และบรรจุภณัฑ ์ท่ีมีความสวยงามมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นอินสตาแกรม 

 
จากการทบวนแนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง น ามาสังเคราะห์เน้ือหาโดยคน้พบประเด็นท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

แสดงขอ้มูลดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1  แสดงขอ้มูลการสงัเคราะห์งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเดน็ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
ค้นพบประเด็นที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

บดินทร์ภัทร์
สิงห์โต  
(2558) 

Alwi et al. 
(2016) 

Chinomona 
(2016) 

Nguyen, T.  
& Gizaw  
(2014) 

พิชามญชุ ์
มะลิขาว  
(2554) 

เพญ็นฤมล 
จ ะ ร ะ 
(2554) 

ทัศนคติการประเมินทางเลอืก 

ดา้นคุณสมบติั 
✓      

ดา้นความเช่ือถือต่อตรายีห่อ้  ✓ ✓    

ดา้นความพึงพอใจ    ✓   

ความไว้วางใจในพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 

ดา้นความไวว้างใจในตวัผูข้าย     ✓  

ดา้นความไวว้างใจในระบบอินเตอร์เน็ต     ✓  

ดา้นความไวว้างใจในธุรกิจและกฎระเบียบสภาพแวดลอ้ม     ✓ ✓ 

 
จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมต่าง  ๆขา้งตน้ ท าใหค้น้พบประเด็นของตวัแปรต่าง  ๆท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ สามารถ

น ามาประยุกตเ์ป็นกรอบแนวคิดวิจยั (Conceptual Framework) ในการศึกษาการประเมินทางเลือกและความไวว้างใจในพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ ดงัน้ี 
 
                               ตัวแปรต้น            ตัวแปรตาม 
 

ทัศนคติการประเมินทางเลอืก 

- ดา้นคุณสมบติั 

- ดา้นความเช่ือถือต่อตรายีห่อ้ 

- ดา้นความพึงพอใจ 

  

 

 

การตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าออนไลน์ 
  

ความไว้วางใจใน (E-Commerce) 

- ดา้นความไวว้างใจในตวัผูข้าย 

- ดา้นความไวว้างใจในระบบอินเตอร์เน็ต 

- ดา้นความไวว้างใจในธุรกิจและกฎระเบียบสภาพแวดลอ้ม 
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รูปที่  2  กรอบแนวคิดวิจยั (Conceptual Framework)  
 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลผ่านกรอบแนวคิดวิจยัท่ีไดรั้บการต่อยอดจากทฤษฎีเดิมน้ี โดยการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นการพิสูจน์
ขอ้มูลท่ีช่วยสนบัสนุนหรือคดัคา้นขอ้เทจ็จริงจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัก่อนหนา้นั้นอยา่งไร 
 

3. วธีิการศึกษา 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือเส้ือผา้ผ่านช่องทาง

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพศชายและเพศหญิง ท่ีเคยซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นออนไลน์ มีอายุตั้ งแต่ 15 ปีข้ึนไป อาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนในการศึกษา ผูท้  าการศึกษา จึงก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใช้
สูตร Cochran (1977) n = p(1-p)Z2/ e2 มาวิเคราะห์ขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 ยอมให้เกิดความ
คลาดเคล่ือนของการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 5 ซ่ึงไดก้ลุม่ตวัอยา่งท่ีเหมาะสมในการศึกษางานวิจยัคร้ังน้ีเท่ากบั 385 ตวัอยา่ง 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม ประกอบดว้ย 5 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามคดักรองเก่ียวกบัผูบ้ริโภคเคยซ้ือเส้ือผา้
ผ่านช่องทางออนไลน์อาย ุ15 ปีข้ึนไป และอาศยัอยูก่รุงเทพมหานคร เบ้ืองตน้จะมีให้เลือกเพียง 2 ทางคือ ใช่หรือไม่ใช่ จ านวน 3 
ขอ้ ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกับปัจจยัด้านการประเมินทางเลือก” ส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัปัจจัยด้านการไวว้างใจในพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์” ส่วนท่ี 4 ค าถามเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ และส่วนท่ี 5 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามและ
พฤติกรรมผูบ้ริโภค ทั้งน้ีเคร่ืองมือจะถูกตรวจสอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญเพื่อพิจารณาความครอบคลุมของค าถามเทียบกบัวตัถุประสงค์
การวิจยั และการท าการทดสอบ Pre-test เพื่อทดสอบความเขา้ใจและภาษาท่ีใช ้รวมทั้งตรวจสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) จากวิธี 
Cronbach’s alpha coefficient ซ่ึงผลการตรวจสอบควรมีค่ามากกว่า 0.7 (Cronbach, 1951 อ้างถึงใน พจิิตรจันทร์ หวังไพบูลย์กิจ, 
2559) จึงจะถือว่าข้อมูลมีความน่าเช่ือถือ แสดงผลข้อมูลค่าความเช่ือมั่นของตัวแปรดงัตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 2  แสดงค่าความเช่ือมัน่ของตวัแปร 
ตัวแปร Cronbach’s alpha จ านวนข้อค าถาม 
ทศันคติการประเมินทางเลือก “ดา้นคุณสมบติั”  0.84 5 
ทศันคติการประเมินทางเลือก “ดา้นความเช่ือถือต่อตรายีห่อ้”  0.90 5 
ทศันคติการประเมินทางเลือก “ดา้นความพึงพอใจ”  0.89 5 
ความไวว้างใจใน (E-Commerce) “ดา้นความไวว้างใจในตวัผูข้าย”  0.85 5 
ความไวว้างใจใน (E-Commerce) “ดา้นความไวว้างใจในระบบอินเตอร์เน็ต”  0.77 5 
ความไวว้างใจใน (E-Commerce) “ดา้นความไวว้างใจในธุรกิจและกฎระเบียบสภาพแวดลอ้ม” 0.81 5 
การตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์  0.78 6 
ค่าความเช่ือมั่นรวม 0.90 36 

 
จากนั้นน าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ไปเก็บกบักลุ่มตวัอย่างและน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา และ

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน โดยใชส้ถิติการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี (1) ทศันคติดา้น
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การประเมินทางเลือกท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ และ (2) ความไวว้างใจในพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 385 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21 ปี - 30 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 

อาชีพพนกังานเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 9,000 – 20,000 บาท และมีสถานภาพโสด นอกจากน้ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
เลือกซ้ือเส้ือผา้จากแหล่งร้านขายเส้ือผา้ออนไลน์ บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ คือ ตนเอง เลือกซ้ือ
เส้ือผา้ออนไลน์ช่วงเวลาเดือนมกราคม – เมษายน มีความถ่ีในการเลือกซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ 2-3 คร้ังต่อเดือน ซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ผ่าน
ช่องทาง Facebook เลือกซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ประเภทเดรสยาว/สั้น           มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ังท่ีซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์นอ้ยกว่า 1,000 
บาท ใชรู้ปแบบการช าระเงินในการเลือกซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ผ่านช่องทาง Online Banking มีสาเหตุท่ีเลือกซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์
เพราะมีสินคา้หลากหลายอยูเ่สมอ  
 
ตารางที่ 3  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปรทศันคติการประเมินทางเลือก 
ทัศนคติการประเมินทางเลอืก ค่า α ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน แปลค่า 

ดา้นคุณสมบติั 0.84 4.40 0.41 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ดา้นความเช่ือถือต่อตรายีห่อ้ 0.90 4.26 0.57 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ดา้นความพอใจท่ีมีต่อสินคา้ 0.89 4.34 0.44 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 
จากตารางท่ี 3 เม่ือพิจารณาทศันคติการประเมินทางเลือกเป็นรายดา้น โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี อนัดบัแรก “ดา้น

คุณสมบติั” มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40 อนัดบัสอง “ดา้นความพอใจท่ีมีต่อสินคา้” มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.34 และอนัดบัสุดทา้ย “ดา้นความ
เช่ือถือต่อตรายีห่อ้” ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 ซ่ึงทุกดา้นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 
ตารางที่ 4  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปรความไวว้างใจในพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
ความไว้วางใจในพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ ค่า α ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลค่า 

ดา้นความไวว้างใจในตวัผูข้าย 0.85 4.15 0.58 เห็นดว้ย 

ดา้นความไวว้างใจในระบบอินเตอร์เน็ต 0.77 4.21 0.48 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ดา้นความไวว้างใจในธุรกิจและกฎระเบียบสภาพแวดลอ้ม 0.81 4.14 0.61 เห็นดว้ย 

 
จากตารางท่ี 4 เม่ือพิจารณาความไวว้างใจในพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์เป็นรายดา้น โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี อนัดบั

แรก “ดา้นความไวว้างใจในระบบอินเตอร์เน็ต” อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21 อนัดบัสอง “ดา้นความไวว้างใจในตวั
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ผูข้าย” มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 และอนัดบัสุดทา้ย “ดา้นความไวว้างใจในธุรกิจและกฎระเบียบสภาพแวดลอ้ม” มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 
ซ่ึงทั้งสองดา้นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 

 
ตารางที่ 5  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปรการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ 
การตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าออนไลน์ ค่า α ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลค่า 

โดยรวม  4.35 0.45 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 
จากตารางท่ี 5 พบว่า การตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์โดยรวมของกลุ่มตวัอยา่ง อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง     มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.35  
 
จากผลการทดสอบสมมติฐานท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 สามารถแสดงขอ้มูลไดด้งัรูปท่ี 3 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ                        ตวัแปรอิสระส่งผลต่อตวัแปรตามท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
                                     ตวัแปรอิสระไม่ส่งผลต่อตวัแปรตามท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 
รูปที่ 3  ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 

จากการวิเคราะห์ผลตามสมมติฐานของการศึกษาท่ีก าหนดไว ้สามารถสรุปและอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 
สมมติฐาน H1a: ทัศนคติการประเมินทางเลอืก “ด้านคุณสมบัติ” ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าออนไลน์ 
จากการศึกษาทศันคติการประเมินทางเลือก พบว่า “ดา้นคุณสมบติั” ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ ท่ีระดบั

นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงไม่สนบัสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวไดว้า่ เส้ือผา้เป็นสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคอาจไม่ตอ้งใชคุ้ณสมบติัของเส้ือผา้
ใชก้ารเปรียบเทียบในการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์มากนกั หากรู้สึกชอบ หรือพึงพอใจ ก็อาจใชอ้ารมณ์ความรู้สึกตดัสินใจซ้ือ

H2a 

H2c 

H2b 

การตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน ์

ความไวว้างใจในพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ “ดา้นความไวว้างใจในระบบอินเตอร์เน็ต”   
(β = 0.150, p-value = 0.016*) 

ความไวว้างใจในพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์  
“ดา้นความไวว้างใจในธุรกิจและกฎระเบียบสภาพแวดลอ้ม”  

(β = 0.169, p-value = 0.006*) 

H1c 

H1a 

H1b 

ทศันคติการประเมินทางเลือก “ดา้นคุณสมบติั”  
(β = 0.063, p-value = 0.223) 

ทศันคติการประเมินทางเลือก “ดา้นความเช่ือถือต่อตรายีห่อ้” 
(β = 0.051, p-value = 0.324) 

ทศันคติการประเมินทางเลือก “ดา้นความพึงพอใจ”   
(β = 0.153, p-value = 0.005*) 

ความไวว้างใจในพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ “ดา้นความไวว้างใจในตวัผูข้าย”  
(β = 0.185, p-value = 0.005*) 
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เส้ือผา้ในทนัที จึงท าให้ทศันคติการประเมินทางเลือก “ดา้นคุณสมบติั” ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์นัน่เอง ซ่ึง
ขดัแยง้กบังานวิจยัของ บดินทร์ภทัร์ สิงห์โต (2558) ท่ีระบุว่า ด้านคุณสมบติัผลิตภณัฑ์ มีผลต่อความตั้งใจกลบัมาซ้ือซ ้ าของ
ผูบ้ริโภค 

สมมติฐาน H1b: ทัศนคติการประเมินทางเลอืก “ด้านความเช่ือถือต่อตรายีห้่อ” ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าออนไลน์ 
จากการศึกษาทศันคติการประเมินทางเลือก พบว่า “ดา้นความเช่ือถือต่อตรายี่ห้อ” ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้

ออนไลน์ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงไม่สนบัสนุนกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวไดว้า่ ตรายีห่อ้เส้ือผา้บางตรายีห่อ้ ถึงแมจ้ะ
มีคนรู้จกั มีช่ือเสียงก็ตามหากผลิตเส้ือผา้ท่ีมี collection ออกมาไม่น่าสนใจ ไม่ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ก็ไม่ไดบ่้งบอกว่า
ความเช่ือถือต่อตรายีห่อ้จะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์เสมอไป ซ่ึงขดัแยง้กบังานวิจยัของ Alwi et al. (2016) ท่ีระบุ
ว่า ความเช่ือถือต่อตราสินคา้มีอิทธิพลมากต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค และงานวิจยัของ Chinomona (2016) ท่ีระบุว่า ความ
เช่ือถือต่อตราสินคา้มีอิทธิพลมากต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

สมมติฐาน H1c: ทัศนคติการประเมินทางเลอืก “ด้านความพงึพอใจ” ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าออนไลน์ 
จากการศึกษาทศันคติการประเมินทางเลือก พบว่า “ดา้นความพึงพอใจ” ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ ท่ี

ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงสนบัสนุนกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวก้ล่าวไดว้า่ ถา้ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจเส้ือผา้ดว้ยเหตุปัจจยัใด 
ๆ ก็ตาม ผูบ้ริโภคก็พร้อมท่ีจะตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ในขณะนั้นทนัที สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Nguyen, T. & Gizaw 
(2014) ท่ีระบุวา่ ถา้ผูบ้ริโภครับรู้คุณภาพและราคาท่ีตรงกบัความคาดหวงั ก็จะรู้สึก  พึงพอใจและเขา้ใจวา่สินคา้มีคุณค่าสูง อยา่งไรก็
ตาม ถา้ผูบ้ริโภครู้สึกไม่พอใจสินคา้ เขา้ใจถึงความเส่ียง และจะส่งผลในแง่ลบต่อการตดัสินใจซ้ือ 

สมมติฐาน H2a: ความไว้วางใจในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ “ด้านความไว้วางใจในตัวผู้ขาย” ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
เส้ือผ้าออนไลน์ 

จากการศึกษาความไวว้างใจในพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ พบวา่ “ดา้นความไวว้างใจในตวัผูข้าย” ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เส้ือผา้ออนไลน์ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงสนบัสนุนกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวไดว้า่ การขายเส้ือผา้ออนไลน์นั้น ผูซ้ื้อ
กบัผูข้ายจะไม่เคยมีการรู้จกักนั หรือมีปฏิสัมพนัธ์กนัมาก่อน ผูข้ายตอ้งสร้างตวัตนในโลกออนไลน์ ให้ผูซ้ื้อมีความเช่ือมัน่และ
ไวว้างใจในตวัผูข้าย ซ่ึงถา้ผูข้ายเป็นบุคคลท่ีมีอยูจ่ริง และเส้ือผา้ท่ีขายนั้นมีอยูจ่ริง  ก็จะท าให้ผูซ้ื้อสามารถตดัสินใจซ้ือผา้ออนไลน์
แบบไร้ความกงัวล สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพิชามญชุ์ มะลิขาว (2554)   ท่ีระบุว่า ด้านความไวว้างใจในตวัผูข้ายมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

สมมติฐาน H2b: ความไว้วางใจในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ “ด้านความไว้วางใจในระบบอินเตอร์เน็ต” ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าออนไลน์ 

จากการศึกษาความไวว้างใจในพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ พบว่า “ด้านความไวว้างใจในระบบอินเตอร์เน็ต” ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงสนบัสนุนกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวไดว้่า ระบบอินเตอร์เน็ต
เป็นส่ิงท่ีสามารถช่วยท าให้เกิดความสะดวกสบายแก่ผูท่ี้ตอ้งการซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ ถา้ผูบ้ริโภค มีความไวว้างใจในระบบ
อินเตอร์เน็ตท่ีสามารถตอบสนองความสะดวกสบายในการซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ได ้กจ็ะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ตามมา 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิชามญชุ์ มะลิขาว (2554) ท่ีระบุว่า ดา้นความไวว้างใจในระบบอินเตอร์เน็ตมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภค  
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สมมติฐาน H2c: ความไว้วางใจในพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ “ด้านความไว้วางใจในธุรกจิและกฎระเบียบสภาพแวดล้อม” ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าออนไลน์ 

จากการศึกษาความไวว้างใจในพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ พบวา่ “ดา้นความไวว้างใจในธุรกิจและกฎระเบียบสภาพแวดลอ้ม” 
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงสนบัสนุนกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวไดว้่า การสร้าง
ความเช่ือมัน่ให้ผูบ้ริโภครู้สึกไวว้างใจถึงความปลอดภยัในการซ้ือเส้ือผา้ผ่านช่องออนไลน์ จะส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจซ้ือ
เส้ือผา้ออนไลน์ไดอ้ยา่งสบายใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ โอภาส เอ่ียมสิริวงศ ์(2556) กล่าวว่า ความปลอดภยัของระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นองค์ประกอบหน่ึงของการสร้างความไวว้างใจ  ในระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ เป็นกลไกด้านความ
ปลอดภยั สร้างความอุ่นใจใหแ้ก่ลูกคา้เม่ือมีการท าธุรกรรม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เพญ็นฤมล จะระ (2554) ท่ีระบุวา่ ปัจจยั
ดา้นความปลอดภยัของขอ้มูลดา้นมาตรการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้
ประเภทเส้ือผา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัรุ่นผา่นทางระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ และงานวิจยัของ พิชามญชุ ์มะลิขาว (2554) ท่ีระบุ
วา่ ความไวว้างใจในธุรกิจและกฎระเบียบสภาพแวดลอ้มมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
การศึกษาคร้ังน้ีท าการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม จ านวน 385 ชุด โดยท าการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี การส ารวจขอ้มูลทาง

ประชากรศาสตร์และพฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยการแจกแจงความถ่ี และหาค่าร้อยละ ส่วนขอ้มูลตวัแปรการประเมินทางเลือก ตวั
แปรการไวว้างใจในพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (E-Commerce) และตวัแปรการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ เป็นการหาค่าเฉล่ียและ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากนั้นท าการวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ของตวัแปร (Cronbach’s Alpha Coefficient) เพื่อน าตวัแปรท่ีมีค่า
ความเช่ือมัน่เกิน 0.7 ไปวิเคราะห์ทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อ
ทดสอบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารวิจยัท่ีก าหนดไว ้ทั้งน้ี การทดสอบปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์    เป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารวิจยับางส่วน กล่าวคือ ทศันคติการประเมินทางเลือก 
“ดา้นความพึงพอใจ” ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ และความไวว้างใจในพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ “ดา้นความไวว้างใจ
ในตวัผูข้าย” “ดา้นความไวว้างใจในระบบอินเตอร์เน็ต” “ดา้นความไวว้างใจในธุรกิจและกฎระเบียบสภาพแวดลอ้ม” ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ ซ่ึงผูศึ้กษาไดอ้ภิปรายผลว่ามีความสอดคลอ้ง หรือขดัแยง้กบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงขอ้มูลจาก
การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นประโยชน์ส าหรับนักการตลาด ผูป้ระกอบการ หรือผูท่ี้มีความสนใจในการศึกษาน้ี เพื่อน าขอ้มูลไป
ประยกุตใ์ชใ้นการศึกษา วางแผนเพื่อก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด และสามารถน าขอ้มูลดงักล่าวไปปรับปรุงและพฒันาธุรกิจใหมี้
คุณภาพมากยิง่ข้ึน และยงัเป็นประโยชน์ต่อทางวิชาการในเชิงทฤษฎี ดงัน้ี 

ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎี โดยการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการน าแนวคิดทางการตลาดท่ีมีอยู่เดิมมาศึกษา เพื่อพฒันาเป็นองค์
ความรู้ใหม่ โดยทบทวนวรรณกรรมจากทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันคติดา้นการประเมิน
ทางเลือกกบัการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ และความสัมพนัธ์ของความไวว้างใจในพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์กบัการตดัสินใจซ้ือ
เส้ือผา้ออนไลน์ ซ่ึงยงัไม่มีการศึกษาท่ีน าทั้งการประเมินทางเลือกและความไวว้างใจในพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์มาศึกษาร่วมกบั
การตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ งานวิจยัฉบบัน้ีน าทฤษฎีเร่ืองกระบวนการตดัสินใจซ้ือมาเป็นทฤษฎีหลกั ส าหรับอธิบายถึง
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ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัส่ิงท่ีผูท้  าการศึกษาตอ้งการศึกษา ท าใหไ้ดอ้งคค์วามรู้ดา้นทศันคติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ
ซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ และความไวว้างใจท่ีเก่ียวขอ้งการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ ซ่ึงผูท้  าการศึกษาเห็นวา่ควรเพิ่มเติมในส่วนของ
การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ อาทิ ทฤษฎี Attitude toward the Brand 
ทฤษฎี Brand Trust Online หรือทฤษฎีการยอมรับนวตักรรมเทคโนโลยี เพื่อให้งานวิจยัมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน และน าไป
ก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดไดอ้ยา่งครอบคลุม 

ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการการตลาด 
1. จากผลการศึกษาทัศนคติการประเมินทางเลอืก พบว่า “ด้านความพงึพอใจ” ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์

จากผลการศึกษา พบว่า “ดา้นความพอใจท่ีมีต่อสินคา้” มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันั้น 
จากการพิจารณาผลการศึกษา เสนอแนะวา่ ประเดน็ท่ีมีค่าเฉล่ียมากกวา่ค่าเฉล่ียรวม คือ ราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพเส้ือผา้ท าให้
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ เพราะฉะนั้นผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมแฟชัน่ และผูป้ระกอบการผ่านระบบ
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในธุรกิจน้ี ควรพิจารณาในการตั้งราคาขายเส้ือผา้ผ่านช่องทางออนไลน์ให้มีความเหมาะสมกบัคุณภาพ
ของเส้ือผา้รวมถึงราคาเส้ือผา้ท่ีผูบ้ริโภคมีความคาดหวงัยนิดีท่ีจะซ้ือ และควรน าเสนอเส้ือผา้ใหดู้โดดเด่น หรือใหข้อ้เสนอพิเศษ
ท่ีสร้างแรงจูงใจให้ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการและพึงพอใจต่อเส้ือผา้ให้ไดม้ากท่ีสุด ซ่ึงจะท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้
ออนไลน์เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการและความพึงพอใจของตนเอง 

2. จากผลการศึกษาความไว้วางใจในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า “ด้านความไว้วางใจในตัวผู้ขาย” ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์” จากผลการศึกษา พบวา่ “ดา้นความไวว้างใจในตวัผูข้าย” มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันั้น จากการพิจารณาผลการศึกษา เสนอแนะว่า ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียมากกว่าค่าเฉล่ียรวม ไดแ้ก่ ผูข้าย
เส้ือผา้ออนไลน์มีประสิทธิภาพในการส่งสินคา้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และเส้ือผา้ท่ีขายผา่นร้านคา้ออนไลน์ราคาเหมาะสมกวา่
ร้านคา้ทัว่ไป เพราะฉะนั้นผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมแฟชัน่ และผูป้ระกอบการผา่นระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ในธุรกิจน้ี 
ควรเลือกใชบ้ริการขนส่งสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะท าให้การส่งเส้ือผา้มีความตรงต่อเวลาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และควร
ระบุขอ้มูลราคา และขอ้มูลทุกอยา่งท่ีชดัเจน แสดงตวัตนวา่สินคา้และผูข้ายมีอยูจ่ริง เพื่อให้ผูบ้ริโภคไวว้างใจไดว้า่การตดัสินใจ
ซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์นั้นไดข้อง   ท่ีสัง่ซ้ือแน่นอน 

3. จากผลการศึกษาความไว้วางใจในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า “ด้านความไว้วางใจในระบบอินเตอร์เน็ต” ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ จากผลการศึกษา พบว่า “ดา้นความไวว้างใจในระบบอินเตอร์เน็ต” มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันั้น จากการพิจารณาผลการศึกษา เสนอแนะวา่ ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียมากกว่าค่าเฉล่ียรวม ไดแ้ก่ 
การซ้ือเส้ือผา้ผ่านร้านคา้ออนไลน์มีวิธีในการช าระเงินท่ีหลากหลาย ช่วยให้สามารถคน้หาสินคา้ท่ีท่านตอ้งการไดร้วดเร็ว 
สามารถคน้หาเส้ือผา้ท่ีท่านตอ้งการไดง่้าย และร้านคา้ออนไลน์มีการปรับปรุงระบบการซ้ือเส้ือผา้ให้ทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา 
เพราะฉะนั้นผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมแฟชัน่ และผูป้ระกอบการผา่นระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ในธุรกิจน้ี ควรมีการวาง
ระบบการช าระเงินท่ีหลากหลาย ท าให้ลูกค้ามีตวัเลือกในการช าระเงินท่ีสะดวก และรวดเร็ว และควรสร้างขอ้มูลเก่ียวเส้ือผา้ท่ี
วางจ าหน่ายผา่นช่องทางออนไลน์ใหผู้บ้ริโภคเลือกซ้ือไดอ้ยา่งสะดวกสบาย ปรับปรุงระบบร้านคา้ออนไลน์ใหมี้ความทนัสมยั
สม ่าเสมอ เป็นการส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคไดง่้ายข้ึน 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 1694 

 

4. จากผลการศึกษาความไว้วางใจในพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ พบว่า “ด้านความไว้วางใจในธุรกิจและกฎระเบียบสภาพแวดล้อม” 
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ จากผลการศึกษา พบวา่ “ดา้นความไวว้างใจในธุรกิจและกฎระเบียบสภาพแวดลอ้ม” มี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันั้น จากการพิจารณา   ผลการศึกษา เสนอแนะว่า ไวว้างใจใน
ระบบร้านคา้ออนไลน์ท่ีมีการตรวจสอบรักษาความปลอดภยัไวเ้ป็นอยา่งดี และไวว้างใจในระบบร้านคา้ออนไลน์ท่ีมีการรับรอง
ความน่าเช่ือถือจากองค์กรการจ่ายเงินมาตรฐาน ได้แก่ PayPal, VISA, Master Card เป็นต้น เพราะฉะนั้นผูป้ระกอบการใน
อุตสาหกรรมแฟชัน่ และผูป้ระกอบการผา่นระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ในธุรกิจน้ี ควรมีมาตรการรักษาปลอดภยัในระบบออนไลน์
ใหเ้ป็นอยา่งดีเพื่อไม่ใหมี้การน าขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ไปใชป้ระกอบการท าธุรกรรมในทางอ่ืนท่ีมิชอบดว้ยกฎหมายท าใหผู้บ้ริโภค
ไวว้างใจและมีการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 
1. จ านวนกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาในเร่ืองเดิม และขยายพื้นท่ีในการศึกษาเป็นกลุ่มเป้าหมายหวัเมืองใหญ่

ต่าง ๆ เพื่อการเปรียบเทียบผลการศึกษากบัการศึกษาในคร้ังน้ี ซ่ึงจะท าให้ไดข้อ้มูลท่ีขยายกลุ่มเป้าหมายหลากหลายพื้นท่ี และ
สามารถน าขอ้มูลวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดไดเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายแบบ Mass Marketing 

2. ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา ในการศึกษาคร้ังต่อไปเก่ียวกบัการซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ อาจจะใช้ทฤษฎีของ Lau and Lee 
(2000) ในส่วนของความไวว้างใจต่อตรายี่ห้อ (Brand Trust) มาปรับใชใ้นการหาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ
ความความไวว้างใจต่อตรายีห่อ้ออนไลน์ หรือใชท้ฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

3. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาตวัแปรในด้านอ่ืนท่ีอาจส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้
ออนไลน์ เช่น การยอมรับนวตักรรมเทคโนโลยีพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ เพื่อให้ได้
ขอ้มูลท่ีครอบคลุมในการพฒันาแผนกลยทุธ์ทางการตลาดต่อไป  

4. การเกบ็ข้อมูลในเชิงคุณภาพ การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษา ควรมีการสัมภาษณ์เชิงลกึจากกลุ่มตัวอย่าง เพือ่ให้ได้ข้อมูลใน
การปรับปรุงกลยุทธ์วางแผนทางการตลาดที่ครอบคลุมมากขึน้ 
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การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในกลุ่มธนาคารพาณชิย์ท่ีจดทะเบียน   
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

Analysis of return and risk on investment of commercial banks securities registered  
in The Stock Exchange of Thailand 

ณัฐฐาภรณ์ ชูรัตน์1 และ ประสิทธ์ิ มูหะหมัด2 

Nuttaporn Choorat and Prasit Muhammad 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยห์มวดธนาคารกบั
อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย ์(2) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของ
หลกัทรัพยห์มวดธนาคารกบัอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย ์โดยหลกัทรัพยท่ี์ใชใ้นการศึกษาคือ หลกัทรัพยห์มวด
ธนาคาร จ านวน 11 หลกัทรัพย์ ท าการศึกษาขอ้มูลแบบราคาปิดรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 ถึง เดือนธันวาคม 2561 เป็น
ระยะเวลา 5 ปี โดยท าการประมาณค่าสมการถดถอยเชิงเส้น ตามทฤษฎีแบบจ าลองการก าหนดราคาหลกัทรัพย ์CAPM ผลการศึกษา
พบว่าหลกัทรัพย ์SCB BAY CIMB มีความเส่ียงสูงกว่าตลาดหลกัทรัพย ์(SET) จึงถือเป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรุก (Aggressive Stock) และ
หลักทรัพย์ KTB TMB TISCO LH TCAP KKP BBL KBANK มีความเส่ียงต ่ากว่าตลาดหลักทรัพย์ จึงถือว่าเป็นหลักทรัพย์เชิงรับ 
(Defensive Stock) หลกัทรัพยท่ี์นักลงทุนควรลงทุนซ้ือ คือหลกัทรัพย ์KTB BAY TMB TISCO LH TCAP KKP BBL KBANK ซ่ึงมี
ราคาหลกัทรัพยท่ี์ต ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น (Undervalue) ส่วนหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น (Overvalue) คือหลกัทรัพย ์SCB CIMB     
ค าส าคญั : ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, ธนาคารพาณิชยท่ี์จะทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

      ABSTRACT      

 The purposes of this research were 1)  Analyze the return and risk on commercial banks securities registered in the 
Stock Exchange of Thailand 2) to study the relationship between rate of return and risk on commercial banks registered in the 
stock exchange of Thailand. The securities in this study included SCB KTB BAY TMB CIMB TISCO LH TCAP KKP BBL 
and KBANK. The secondary data were collected from January 1, 2014 to December 31, 2018 (5 year) and analyzed by Capital 
Asset Pricing Model (CAPM). The result of study found that the risk of SCB BAY CIMB securities was higher than Set Index. 
The result of study also found that the risk of  KTB TMB TISCO LH TCAP KKP BBL KBANK securities was lower than set 
index. Whereas KTB BAY TMB TISCO LH TCAP KKP BBL KBANK are undervalued stock and should be invested, while  
SCB CIMB   are overvalued stock. 
Keywords: The Stock Exchange of Thailand, commercial bank registered in the stock exchange of Thailand    
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1.บทน า             
 ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560 ถึง 2564 เป็นแผนหลกัของการพฒันาประเทศ 
และเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไปสู่ประเทศไทยยคุ 4.0 ในยทุธศาสตร์การสร้างความเขม็
แขง็ทางเศรษฐกิจและแข่งขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยืน ขอ้ 4.3 การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบนัการเงินทั้งในตลาดเงิน
และตลาดทุน โดยการปรับปรุงภาคการเงินของไทยให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนและให้สามารถแข่งขนัได ้สนับสนุนการน า
เทคโนโลยีทางการเงินมาใชอ้ย่างเข็มขน้ พฒันาเคร่ืองมือทางการเงินเพื่อระดมทุนมาใชส้นับสนุนการลงทุนโครงการขนาด
ใหญ่ตลอดจนขยายการเขา้ถึงบริการทางการเงินอยา่งทัว่ถึงในตน้ทุนท่ีเหมาะสม (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ส านกันายกรัฐมนตรี,2560) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีจุดเร่ิมตน้จากการประกาศใชแ้ผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นศูนยก์ลางในการแลกเปล่ียนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่าง ๆ  ให้เป็นไปดว้ยความ
สะดวก เพื่อรองรับการเติบโตและส่งเสริมความมัน่คงทางเศรษฐกิจและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหส้ามารถสนบัสนุน
การขยายตวัของเศรษฐกิจ   
 ปัจจุบนัหุ้นท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมประกอบไปดว้ย 8 กลุ่ม
อุตสาหกรรม หุน้กลุ่มธนาคารถือเป็นหุน้ท่ีน่าใหค้วามสนใจในการลงทุน เน่ืองจากหลกัทรัพยห์มวดธนาคารมีมูลค่าการซ้ือขาย
ติด 1 ใน 5 ของกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีการซ้ือขายสูงสุดในช่วงเวลาท่ีท าการศึกษา ถึงแมว้่าธุรกิจธนาคารจะไดรั้บผลกระทบ
โดยตรงจากกระแส Disruption ท าให้รายไดล้ดลงและผลกระทบจากอตัราดอกเบ้ียขาลง แต่จากนโยบายแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคม เร่ืองการพฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพเคร่ืองมือทางการเงิน ท าใหไ้ม่ส่งผลกระทบต่อระบบธนาคารมากนกั ซ่ึงหุน้ใน
กลุ่มธนาคารเป็นหุน้วฏัจกัร จะมีแนวโนม้เคล่ือนไหวไปรอบๆ ตามสภาวะเศรษฐกิจ ท าใหหุ้น้กลุ่มธนาคารยงัคงมีมูลค่าการซ้ือ
ขายติด 1 ใน 5 ของกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีการซ้ือขายสูงท่ีสุด เน่ืองจากสถาบนัการเงินมีความส าคญัในการระดมเงินทุน ซ่ึงท า
หนา้ท่ีในการระดมเงินออมและเงินทุนท่ีใหญ่ท่ีสุดในระบบการเงินของไทย การปล่อยสินเช่ือธุรกิจ รายไดจ้ากการปล่อยสินเช่ือ
ของธนาคารพาณิชยม์าจากดอกเบ้ียซ่ึงถือว่าเป็นรายรับและสร้างรายไดท่ี้ส าคญัให้แก่สถาบนัการเงินเทียบเท่ากบัการระดมเงิน
ฝาก อยา่งไรก็ตามการลงทุนในหุน้สามารถน าไปสู่ความเส่ียงเร่ืองการผนัผวนของอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนไดเ้ช่นเกียว
กนั ดงันั้นนกัลงทุนท่ีมีความสนใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยจึ์งจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาวิเคราะห์หลกัทรัพยน์ั้นเป็นอยา่งดี จะช่วย
ใหผู้ล้งทุนตดัสินใจไดอ้ยา่งแม่นย  าสามารถท่ีจะบริหารความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมได ้
 2. แนวคดิทฤษฎีและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง          
          2.1 แนวคดิทฤษฎีเร่ืองอตัราผลตอบแทน        
 ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์(เพชรี ขมุทรัพย,์ 2540) หมายถึง ดอกผลท่ีไดจ้ากหลกัทรัพยท่ี์ไดล้งทุนตลอด
ระยะเวลาหน่ึงท่ีผูล้งทุนครอบครองกรรมสิทธ์ิหรือถือครองหลกัทรัพยน์ั้นไว ้โดยผูล้งทุนจะตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนในการลงทุน          
          2.2 แนวคดิทฤษฎีเร่ืองความเส่ียง          
 ความเส่ียง (วรพจน์ โรจน์วิบูลชัย ,2551) หมายถึง โอกาสท่ีจะไม่ได้รับอัตราผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงัไว ้ซ่ึง
ผลตอบแทนมีความไม่แน่นอน มีผลจากความเส่ียงในการลงทุน ความเส่ียงรวมจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์ท่ีท าให้ราคาของ
หลกัทรัพยมี์การเปล่ียนแปลงไปและส่งผลกระทบต่อการลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้น ๆ มีดงัน้ี     
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 1. ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัภายในบริษทันั้น เป็นความเส่ียงท่ีสามารถขจดัออกไปได้
 2. ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคุมได ้ส่งผลกระทบต่อหลกัทรัพยทุ์กตวั
ในตลาดหลกัทรัพย ์           
          2.3 แนวคดิทฤษฎีที่เกีย่วข้องกบัแบบจ าลองการตั้งราคาหลกัทรัพย์ (CAPM)    
 แบบจ าลองการตั้ งราคาหลักทรัพย์ (CAPM) เป็นการแสดงถึงตัวแบบดุลยภาพของความสัมพนัธ์ระหว่างอัตรา
ผลตอบแทนท่ีคาดหวงักบัความเส่ียงหรือค่าเบตา้ โดยแบบจ าลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) จะพิจารณาจากความเส่ียงท่ี
เป็นระบบ (Systematic Risk) หรือความเส่ียงท่ีไม่สามารถขจดัออกไปไดโ้ดยการกระจายการลงทุนไปยงัหลกัทรัพยต่์าง ๆ เพื่อ
ลดความเส่ียง ดงันั้นการลงทุนท่ีมีความเส่ียงควรจะไดรั้บผลตอบแทนอย่างน้อยเท่ากบัอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนท่ี
ปราศจากความเส่ียง (Risk free rate) บวกดว้ยส่วนชดเชยความเส่ียง ซ่ึงเป็นสดัส่วนกบัอตัราชดเชยของตลาด  
                          2.4 Security Market Line : SML        
   เส้นตลาดหลกัทรัพย ์คือเส้นท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีเป็น
ระบบของหลกัทรัพย ์สามารถเขียนไดต้ามสมการดงัน้ี        
   E(Ri) =  Rf + βi (Rm − Rf)              (1)   
ค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบหรือค่าเบตา้ ( β ) สามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี       
 1. ถา้ β > 1 แสดงว่าหลกัทรัพยน์ั้นเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัตลาดและมีสัดส่วนการเปล่ียนแปลงท่ี
มากกวา่ตลาด ถือเป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรุก (Aggressive Stock)       
 2. ถา้ β < 1 แสดงว่าหลกัทรัพยน์ั้นเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัตลาดและมีสัดส่วนการเปล่ียนแปลงท่ีนอ้ย
กวา่ตลาด ถือเป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ (Defensive Stock)          
 3. ถ้า  β = 1 แสดงว่าหลักทรัพย์นั้ นเปล่ียนแปลงในสัดส่วนท่ีเท่ากับตลาดหรือมีความเส่ียงเท่ากับตลาด
 ค่าอลัฟ่า (α) สามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี         
 1. ถา้ α > 0  แสดงวา่หลกัทรัพยน์ั้นใหอ้ตัราผลตอบแทนสูงกวา่ระดบัดุลยภาพ คือ อตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนคาด
วา่จะไดรั้บสูงกวา่อตัราผลตอบแทนของตลาด แสดงวา่หลกัทรัพยน์ั้นมีราคาต ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น (Undervalued)  
 2. ถา้ α < 0 แสดงวา่หลกัทรัพยใ์หอ้ตัราผลตอบแทนนอ้ยกว่าระดบัดุลยภาพ คือ อตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนคาดว่า
จะไดรั้บต ่ากวา่อตัราผลตอบแทนของตลาด แสดงวา่หลกัทรัพยน์ั้นมีราคาสูงกวา่ราคาท่ีควรจะเป็น (Overvalued) 3 .  ถ้ า  
α = 0 แสดงว่าหลกัทรัพยน์ั้นให้ผลตอบแทน ณ ระดบัดุลภาพ คือ อตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนคาดว่าจะไดรั้บเท่ากบัอตัรา
ผลตอบแทนของตลาด          
 2.5 มาตรวดัความเส่ียงแบบ Sharp ratio          
 Sharp ratio เป็นแนวคิดท่ีพฒันามาจากแบบจ าลอง CAPM ใชว้ดัอตัราผลตอบแทนส่วนเกินของหลกัทรัพยต่์อ 1 หน่วย
ความเส่ียงรวม โดยใช้ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการเปรียบเทียบ โดยค่า Sharpe ratio ท่ีสูงกว่า จะหมายถึงการลงทุนท่ีให้
ผลตอบแทนดีกวา่เม่ือเทียบกบัความเส่ียงรวม 1 หน่วย      
          2.6 มาตรวดัแบบ Treynor ratio         
 Treynor ratio เป็นแนวคิดท่ีพฒันามาจากแบบจ าลอง CAPM ใช้วดัอตัราผลตอบแทนส่วนเกินของหลกัทรัพยต่์อ 1 
หน่วยความเส่ียงท่ีเป็นระบบ โดยใชค่้าเบตา้ (β) ในการเปรียบเทียบ เป็นความเส่ียงท่ีไม่สามารถขจดัออกไปได ้จากการลงทุน 
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 2.7 มาตรวดัแบบ Jensen ‘Alpha         
 Jensen ‘Alpha เป็นการเปรียบเทียบผลต่างของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยแ์ละอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ปรับ
ดว้ยความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (β)   โดยค่า Jensen ‘Alpha หากมีค่าเป็นบวก แสดงว่าหลกัทรัพยน์ั้นให้อตัราผลตอบแทนท่ี
ดีกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั เม่ือเทียบกบั 1 หน่วยความเส่ียงท่ีเป็นระบบ  หากมีค่าเป็นลบ แสดงว่าหลกัทรัพยน์ั้นให้
อตัราผลตอบแทนท่ียา่กวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั 
2.8 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง  
ธนยันนัท ์นิมิตชยัวงศ(์2554) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย หมวดธนาคาร ผลการศึกษาพบวา่ อตัราผลตอบแทนส่วนเกิน (Excess Return) ของหลกัทรัพย ์BAY BBL CIMBT 
KBANK KK KTB SCB TCAP และ TMB มีอตัราผลตอบแทนส่วนเกินไม่แตกต่างจากตลาดหลกัทรัพย ์และหลกัทรัพย ์BAY 
BBL KBANK KTB SCB TCAP TMB KK มีความเส่ียงน้อยกว่าตลาดหลกัทรัพย ์(Defensive Stock) และหลกัทรัพย ์CIMB มี
ความเส่ียงไม่แตกต่างจากตลาดหลกัทรัพย ์วิเคราะห์อตัราผลตอบแทนส่วนเกินเทียบกบัความเส่ียงรวมและความเส่ียงท่ีเป็น
ระบบ พบว่าหลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนส่วนเกินต่อ 1 หน่วยความเส่ียงท่ีเป็นความเส่ียงรวมและความเส่ียงท่ีเป็นระบบ
มากท่ีสุด คือหลกัทรัพย ์CIMB TCAP KTB  ปกรณ์ ตั้งเดชสัมฤทธ์ิ(2554) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความ
เส่ียงของการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหมวดขนส่งและโลจิสติกส์ ผลการศึกษาพบว่า หลกัทรัพยเ์ชิงรุก 
(Aggressive Stock) มี 2 หลกัทรัพย ์และหลกัทรัพยเ์ชิงรับ (Defensive Stock) มีจ านวน 7 หลกัทรัพย ์และหมวดขนส่งและโลจิ
สติกส์มีค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบไม่แตกต่างจากตลาดหลกัทรัพย ์การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนต่อ 1 หน่วยความเส่ียงรวม 
และควาเมส่ียงท่ีเป็นระบบ พบว่ามี 1 หลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนส่วนเกินต่อ 1 หน่วยความเส่ียงรวมมากกว่าตลาด
หลกัทรัพยมี์ 1 หลกัทรัพยคื์อ หลกัทรัพย ์UST และมี 5 หลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนส่วนเกินต่อ 1 หน่วยความเส่ียงท่ีเป็น
ระบบ ดีกว่าตลาดหลกัทรัพย ์และมี 11 หลกัทรัพย ์ให้อตัราผลตอบแทนส่วนเกินต่อ 1 หน่วยความเส่ียงท่ีเป็นระบบ นอ้ยกว่า
ตลาดหลกัทรัพย ์ ดวงฤดี วงศจ์รัสเกษม(2554) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในตลาด
หลกัทรัพย ์หมวดวสัดุก่อสร้าง  ผลการศึกษาพบว่า หมวดวสัดุก่อสร้างและหลกัทรัพยใ์นหมวดวสัดุก่อสร้างจ านวน 12 
หลกัทรัพยมี์ความเส่ียงน้อยกว่าตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถือเป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ (Defensive Stock) และจ านวน 3 
หลกัทรัพยมี์ความเส่ียงมากกวา่ตลาดหลกัทรัพย ์ถือเป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ (Aggressive Stock) วิเคราะห์อตัราผลตอบแทนต่อ 1 
หน่วยความเส่ียงรวมมี 7 หลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราผลตอบแทนส่วนเกินต่อ 1 หน่วยความเส่ียงรวมมากกวา่ตลาดหลกัทรัพย ์และมี 8 
หลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราผลตอบแทนส่วนเกินต่อ 1 หน่วยความเส่ียงรวมนอ้ยกวา่ตลาดหลกัทรัพย ์ วิเคราะห์อตัราผลตอบแทนต่อ 
1 หน่วยความเส่ียงท่ีเป็นระบบ มี 9 หลักทรัพย์ท่ีให้อัตราผลตอบแทนต่อ 1 หน่วยความเส่ียงท่ีเป็นระบบมากกว่าตลาด
หลกัทรัพย ์และมี 6 หลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราผลตอบแทนต่อ 1 หน่วยความเส่ียงท่ีเป็นระบบนอ้ยกวา่ตลาดหลกัทรัพย ์ผยาพร คชา
อนนัต(์2555) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยโ์ดยใช้
ทฤษฎีการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) ผลการศึกษาพบว่า หลกัทรัพย ์BBL KBANK KTB SCB TMB มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ 
น้อยกว่า 1 แต่มากกว่า 0 ซ่ึงมีความเส่ียงน้อยกว่าตลาด แสดงว่าผลตอบแทนของหลกัทรัพยมี์การเปล่ียนแปลงไปในทิศทาง
เดียวกนักบัผลตอบแทนของตลาด และมีสดัส่วนท่ีนอ้ยกวา่ตลาด จึงถือไดว้า่เป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ (Defensive Stock) ดงันั้น นกั
ลงทุนควรจะตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยน้ี์ เน่ืองจากหลกัทรัพยด์งักล่าวมีโอกาสท่ีจะปรับตวัสูงข้ึน และพบว่า หลกัทรัพย ์
BAY มีค่าสมัประสิทธ์ิเบตา้ นอ้ยกวา่ 1 ซ่ึงมีความเส่ียงนอ้ยกวา่ตลาด แสดงวา่ผลตอบแทนของหลกัทรัพยมี์การเปล่ียนแปลงไป
ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของตลาด และมีสัดส่วนท่ีน้อยตลาด จึงถือไดว้่าเป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ (Defensive 
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Stock) ดงันั้น นกัลงทุนควรตดัสินใจขายหลกัทรัพยน์ั้นเน่ืองจากหลกัทรัพยด์งักล่าวมีมูลค่าสูงกว่าท่ีควรจะเป็นชินกฤต วงศ์
รักษ ์(2560) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ผลตอบแทนตามแบบจ าลองประเมินราคาสินทรัพยทุ์นในกลุ่มอุตสาหกรรมธนาคาร ผล
การศึกษาพบว่า หลกัทรัพย ์KKP BBL TMB LH TCAP มีค่าสัมประสิทธิเบตา้นอ้ยกวา่ 1 หลกัทรัพยทุ์กตวัมีค่าเป็นบวก แสดง
ว่าอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัการเปล่ียนแปลงอตัราผลตอบแทนของตลาดและมี
สัดส่วนท่ีน้อยกว่าตลาด จึงถือว่าเป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ (Defensive Stock) หลกัทรัพย์ BAY TISCO CIMBT KBANK KTB 
SCB มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้มากกวา่ 1 หลกัทรัพยทุ์กตวัมีค่าเป็นบวก แสดงวา่อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไป
ในทิศทางเดียวกนักบัการเปล่ียนแปลงอตัราผลตอบแทนของตลาดและมีสัดส่วนท่ีมากกกว่าตลาด จึงถือว่าเป็นหลกัทรัพยเ์ชิง
รุก (Aggressive Stock) หลักทรัพย์ BBL และ KBANK มีอัตราผลตอบแทนท่ีต้องการของหลักทรัพย์สูงกว่าท่ีควรจะเป็น 
(Overvalued) เป็นสาเหตุให้นกัลงทุนไม่ลงทุนในหลกัทรัพยน้ี์ ส่วนนักลงทุนท่ีถือหลกัทรัพยน่ี์ควรขายหลกัทรัพยน้ี์ไปก่อน 
และหลกัทรัพย ์TMB TCAP มีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการของหลกัทรัพยต์ ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น (Undervalued) เป็นสาเหตุใหน้กั
ลงทุนเลือกลงทุนในหลกัทรัพยน้ี์ ส่วนนกัลงทุนท่ีถือหลกัทรัพยน้ี์จะถือหลกัทรัพยน้ี์ต่อไป 
2.9 กรอบแนวคิด                

 
3. ระเบียบวธิีการศึกษา           
           3.1 วธีิการเกบ็ข้อมูลในการศึกษา         
  การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ีใช้ขอ้มูลเป็นรายเดือน โดยใช้ขอ้มูลเก่ียวกบัราคาปิดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET ) มาใชค้ านวณอตัราผลตอบแทนของตลาด และใชต้ัว๋เงินคลงัอาย ุ1 เดือน เป็นตวัแทนของ
อตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง (Risk Free Rate) จากธนาคารแห่งประเทศไทย ท าการศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 
ถึงเดือนธนัวาคม 2561 ซ่ึงใชข้อ้มูลเป็นระยะเวลาทั้งส้ิน 60 เดือน     
           3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง         
 ประชาการและกลุ่มตัวอย่าง คือธนาคารพาณิชย์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน 11 
หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 1)  ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ช่ือหลกัทรัพย ์KBANK 2) ธนาคารไทยพาณิชย  ์จ ากดั (มหาชน) ช่ือ
หลักทรัพย ์SCB 3) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ช่ือหลักทรัพย ์KTB 4) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จ ากัด (มหาชน) ช่ือ
หลักทรัพย์ BAY 5) ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ช่ือหลักทรัพย์ TMB 6) ธนาคารซีไอเอ็มบี จ ากัด (มหาชน) ช่ือ
หลกัทรัพย ์CIMB 7) ธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) ช่ือหลกัทรัพย ์TISCO 8) ธนาคารแลด์แอนด์เฮา้ส์จ ากดั (มหาชน) ช่ือ
หลักทรัพย์ LH 9) ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน)  ช่ือหลักทรัพย์ TCAP 10) ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) ช่ือ
หลกัทรัพย ์KKP 11) ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ช่ือหลกัทรัพย ์BBL   
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           3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล          
  1. ค านวณหาอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย์       
                                                         (SETt−SETt−1

SETt−1
)              (2)        

โดยท่ี       SETt     =        ดชันีราคาหลกัทรัพย ์ณ เดือนปัจจุบนั                   
                 SETt−1 =    ดชันีราคาหลกัทรัพย ์ณ เดือนท่ีผา่นมา                                                                                                      

              2. ค านวณหาอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์หมวดธนาคาร      
                                            (𝐏𝐭−𝐏𝐭−𝟏

𝐏𝐭−𝟏
)                 (3)     

                                                        โดยท่ี       Pt         =        ราคาปิดของหลกัทรัพย ์ณ เดือนปัจจุบนั                   
                                                          Pt−1    =      ราคาปิดของหลกัทรัพย ์ณ เดือนท่ีผา่นมา 
                  3. ประมาณค่าสมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regresstion)                           
                                                            Ri − Rf =  α + β (Rm − Rf)                                                                                           (4)  
                                                        โดยท่ี      Ri         =        อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดธนาคาร                   
                                                        Rf         =      อตัราดอกเบ้ียของตัว๋เงินคลงัอาย ุ1 เดือน   
      α           =        อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั        
      β           =        ค่าสมัประสิทธ์ิความเส่ียงของหลกัทรัพยห์มวดธนาคาร  
                   Rm        =        อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์
 4. วเิคราะห์ความเส่ียงแบบ Sharpe ratio        
                                                       (Ri − Rf)/𝜎𝑖                                                                                  (5)  
                                               โดยท่ี      Ri         =        อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดธนาคาร                   
                                                          Rf         =      อั ต ร า ด อ ก เ บ้ี ย ข อ ง ตั๋ ว เ งิ น ค ลั ง อ า ยุ  1  เ ดื อ น                                                                               
                                              𝜎𝑖         =        ค่าความเส่ียงรวมของหลกัทรัพยห์มวดธนาคาร 
 5. วเิคราะห์ความเส่ียงแบบ Treynor ratio        
                                          (Ri − Rf)/βi               (6)  
                                               โดยท่ี      Ri         =        อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดธนาคาร                   
                                                          Rf         =      อั ต ร า ด อ ก เ บ้ี ย ข อ ง ตั๋ ว เ งิ น ค ลั ง อ า ยุ  1  เ ดื อ น                                                                                       
                                                                      βi           =        ค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบของหลกัทรัพยห์มวดธนาคาร 
 6. วเิคราะห์ความเส่ียงแบบ Jensen'Alpha        
               αi  =  Ri − [Rf + βi(Rm − Rf)]                                 (7)           
                                               โดยท่ี      Ri         =        อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดธนาคาร                   
                                                          Rf         =      อั ต ร า ด อ ก เ บ้ี ย ข อ ง ตั๋ ว เ งิ น ค ลั ง อ า ยุ  1  เ ดื อ น                                                                                       
                                                                      βi           =        ค่ า ค ว าม เ ส่ี ย ง ท่ี เ ป็ น ร ะบบของหลักท รัพย์หมวดธน าค า ร                                                   
                                                               Rm        =        อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์
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4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล           
  การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนส่วนเกิน (Excess Return) ตามทฤษฎีการจ าลองการก าหนดราคาหลกัทรัพย ์CAPM 
ของอตัราผลตอบแทนส่วนเกินของหลกัทรัพยห์มดวธนาคาร            ตาร า ง ท่ี  1  ผลก าร
วิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยห์มวดธนาคาร  

Stock Ri-Rf 𝛂 Price 𝛃  Stock Sharpe Trey nor Jensen 

SET 0.0015     1.0000   0.0442 0.0015   

BANK 0.0009 -0.0006 Overvalued 0.9673 Defensive 0.0209 0.0009 0.0011 

SCB -0.0015 -0.0031 Overvalued 1.0306 Aggressive -0.0258 -0.0014 -0.0012 

KTB 0.0019 0.0007 Undervalued 0.7897 Defensive 0.0369 0.0024 0.0018 

BAY 0.0067 0.0042 Undervalued 1.6455 Aggressive 0.0653 0.0041 0.0079 

TMB 0.0011 0.0000 Undervalued 0.6696 Defensive 0.0171 0.0016 0.0008 

CIMB -0.0148 -0.0164 Overvalued 1.0447 Aggressive -0.2391 -0.0142 -0.0145 

TISCO 0.0115 0.0105 Undervalued 0.6498 Defensive 0.2039 0.0177 0.0112 

LH 0.0014 0.0002 Undervalued 0.7950 Defensive 0.0243 0.0018 0.0014 

TCAP 0.0067 0.0055 Undervalued 0.7581 Defensive 0.1259 0.0088 0.0066 

KKP 0.0096 0.0085 Undervalued 0.7497 Defensive 0.1528 0.0128 0.0095 

BBL 0.0010 0.0000 Undervalued 0.7117 Defensive 0.0263 0.0015 0.0008 

KBANK 0.0025 0.0011 Undervalued 0.9113 Defensive 0.0440 0.0028 0.0026 
   จากตารางท่ี 1 สามารถอธิบายไดด้งัน้ี          
 วเิคราะห์ค่าเบต้า ( 𝛃 )          
 ผลการศึกษาพบวา่ หลกัทรัพยท่ี์มีค่าสมัประสิทธ์ิเบตา้ ( β )  มากกวา่ 1 คือหลกัทรัพย ์SCB BAY CIMB เท่ากบั 1.0306 
1.6455 1.0447 ตามล าดบั และมีความสัมพนัธ์เชิงบวก แสดงว่า อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยมี์การเปล่ียนแปลงไปใน
ทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของตลาด และมีสัดส่วนท่ีมากกว่าตลาด ถือว่าเป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรุก (Aggressive stock) 
และพบว่าหลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ ( β ) น้อยกว่า 1 คือหลกัทรัพย ์KTB TMB TISCO LH TCAP KKP BBL และ 
KBANK เท่ากบั 0.7897 0.6696 0.6498 0.7950 0.7581 0.7497 0.7117 และ 0.9113 ตามล าดบั และมีความสมัพนัธ์เชิงบวก แสดง
ว่า อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยมี์การเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของตลาด และมีสัดส่วนท่ี
นอ้ยกวา่ตลาด ถือวา่เป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ (Defensive Stock)  
 วเิคราะห์ค่าอลัฟ่า  (𝛂)          
 ผลการศึกษาพบวา่ หลกัทรัพยท่ี์มีค่าอลัฟ่า (α) มากกวา่ 0  คือหลกัทรัพย ์KTB BAY TISCO LH TCAP KKP KBANK 
เท่ากบั 0.0007 0.0042 0.0105 0.0002 0.0055 0.0085 0.0011 ตามล าดบั หมายความว่าหลกัทรัพยด์งักล่าวให้ผลตอบแทนจาก
การลงทุนสูงกวา่ผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์หรือมีมูลค่าต ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น  (Undervalue) และพบวา่หลกัทรัพย์
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ท่ีมีค่าอลัฟ่า  (α) นอ้ยกว่า 0  คือหลกัทรัพย ์SCB CIMB เท่ากบั – 0.0031 -0.0164 ตามล าดบั หมายความวา่หลกัทรัพยด์งักล่าว
ใหอ้ตัราผลตอบแทนจากการลงทุนต ่ากวา่อตัราผลตอบแทนของตลาด หรือมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น (Overvalue) และพบว่า
หลกัทรัพยท่ี์มีค่าอลัฟ่า  (α) เท่ากบั 0 คือหลกัทรัพย ์TMB BBL หมายความวา่หลกัทรัพยด์งักล่าวใหอ้ตัราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนเท่ากบัผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์ 
การเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนที่คาดหวงัและความเส่ียงของหลกัทรัพย์บนเส้น SML 

 
ภาพท่ี 1 อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดธนาคารเปรียบเทียบกบัเส้น SML 
             เม่ือน าอตัราผลตอบแทน ณ ความเส่ียงท่ีเป็นระบบมาพิจารณาบนเส้น SML พบว่าหลกัทรัพย ์ท่ีอยู่เหนือเส้นตลาด
หลกัทรัพย ์คือ KTB BAY  TISCO LH TCAP KKP  KBANK  แสดงว่าหลกัทรัพยก์ลุ่มน้ีให้อตัราผลตอบแทนมากกว่าอตัรา
ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั (Undervalued) โดยหลกัทรัพยก์ลุ่มน้ีมีค่า α > 0 นกัลงทุนควรเลือกลงทุนในหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีก่อนท่ี
ราคาจะปรับตวัเพิ่มข้ึน หลกัทรัพยท่ี์อยูใ่ตเ้ส้นตลาดหลกัทรัพย ์คือ หลกัทรัพย ์SCB CIMB แสดงว่าหลกัทรัพยก์ลุ่มน้ีให้อตัรา
ผลตอบแทนน้อยกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั (Overvalued) โดยหลกัทรัพยก์ลุ่มน้ีมีค่า α < 0 นักลงทุนควรขายหรือ
หลีกเล่ียงหลกัทรัพยน้ี์ก่อนท่ีราคาหลกัทรัพยจ์ะปรับตวัลดลง   
การวเิคราะห์ Sharpe ratio           
 การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนส่วนเกินต่อ 1 หน่วยความเส่ียงรวม พบวา่อตัราผลตอบแทนส่วนเกินต่อ 1 หน่วยความ
เส่ียงรวมของตลาดหลกัทรัพย ์(SET) มีค่าเท่ากบั 0.0442      
 หลักทรัพย์ท่ีมีอัตราผลตอบแทนส่วนเกินต่อ 1 หน่วยความเส่ียงรวมมากกว่าตลาดหลักทรัพย์ มี 4 หลักทรัพย์ 
ประกอบดว้ย TISCO KKP TCAP BAY  เท่ากบั  0.2039 0.1528 0.1259 0.0653    หลักท รัพย์ ท่ี มี
อตัราผลตอบแทนส่วนเกินต่อ 1 หน่วยความเส่ียงรวมน้อยกว่าตลาดหลกัทรัพย ์มี 8 หลกัทรัพย ์ประกอบดว้ย KBANK KTB 
BBL LH TMB SCB CIMB เท่ากบั 0.0440  0.0369 0.0263 0.0243 0.0171 -0.0258   -0.2391                                                                                                                          
การวเิคราะห์ Treynor ratio                     
 การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนส่วนเกินต่อ 1 หน่วยความเส่ียงท่ีเป็นระบบ พบว่าอตัราผลตอบแทนส่วนเกินต่อ 1 
หน่วยความเส่ียงท่ีเป็นระบบของตลาดหลกัทรัพย ์(SET) มีค่าเท่ากบั 0.0015      
 หลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนส่วนเกินต่อ 1 หน่วยความเส่ียงท่ีเป็นระบบมากกว่าตลาดหลกัทรัพย ์มี 8 หลกัทรัพย ์
ประกอบดว้ย TISCO KKP TCAP BAY KBANK KTB LH TMB  เท่ากบั 0.0177 0.0128 0.0088 0.0041 0.0028 0.0024 0.0018 
0.0016 
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               หลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนส่วนเกินต่อ 1 หน่วยความเส่ียงท่ีเป็นระบบนอ้ยกว่าตลาดหลกัทรัพยมี์ 4 หลกัทรัพย ์
ประกอบดว้ย BBL SCB CIMB เท่ากบั 0.0015 -0.0014 -0.0142  
การวเิคราะห์ Jensen ‘Alpha   
 หลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยม์ากกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ณ ระดบั 1 หน่วยความเส่ียงท่ี
เป็นระบบมีค่าเป็นบวก คือหลกัทรัพย ์BAY TISCO TCAP KKP KBANK KTB TMB LH BBL แสดงว่าหลกัทรัพยก์ลุ่มน้ีให้
อัตราผลตอบแทนท่ีดีกว่าอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั หลักทรัพย์ท่ีมีอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์น้อยกว่าอัตรา
ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ณ ระดบั 1 หน่วยความเส่ียงท่ีเป็นระบบมีค่าเป็นลบคือ CIMB  SCB แสดงวา่หลกัทรัพยก์ลุ่มน้ีให้อตัรา
ผลตอบแทนท่ีต ่ากวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั 
5. อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทั้งหมด 11 หลกัทรัพย ์พบวา่มี 3 หลกัทรัพยท่ี์มีค่าสมัประสิทธ์ิเบตา้ มากกวา่ 1 คือหลกัทรัพย ์SCB 
BAY CIMB และมีความสัมพนัธ์เชิงบวก แสดงวา่ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยมี์การเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบั
อตัราผลตอบแทนของตลาด และมีสัดส่วนท่ีมากกวา่ตลาด ถือวา่เป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรุก (Aggressive stock) หลกัทรัพยใ์นกลุ่มน้ี
มีค่าอลัฟ่าน้อยกว่า 0 คือหลกัทรัพย ์SCB CIMB หมายความว่าหลกัทรัพยด์งักล่าวให้อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนต ่ากว่า
อตัราผลตอบแทนของตลาด หรือมีมูลค่าสูงกว่าท่ีควรจะเป็น (Overvalue) นกัลงทุนควรขายหรือหลีกเล่ียงหลกัทรัพยน้ี์ก่อนท่ี
ราคาหลกัทรัพยจ์ะปรับตวัลดลง และพบวา่มี 8 หลกัทรัพยท่ี์มีค่าสมัประสิทธ์ิเบตา้นอ้ยกวา่ 1 คือ หลกัทรัพย ์KTB TMB TISCO 
LH TCAP KKP BBL และ KBANK และมีความสัมพนัธ์เชิงบวก แสดงวา่ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยมี์การเปล่ียนแปลง
ไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของตลาด และมีสัดส่วนท่ีน้อยกว่าตลาด ถือว่าเป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ (Defensive 
Stock) หลักทรัพย์ในกลุ่มน้ีมีค่าอัลฟ่ามากกว่า 0 คือหลักทรัพย์ KTB  TISCO LH TCAP KKP KBANK หมายความว่า
หลกัทรัพยด์งักล่าวให้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์หรือมีมูลค่าต ่ากว่าท่ีควรจะเป็น 
(Undervalue)  นกัลงทุนควรเลือกลงทุนในหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีก่อนท่ีราคาจะปรับตวัเพิ่มข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชินกฤต 
วงศรั์กษ ์(2560) ท่ีวา่หลกัทรัพย ์KTB TCAP มีการประเมินเป็น Undervalued คืออตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการของหลกัทรัพยต์ ่า
กวา่ท่ีควรจะเป็น เป็นสาเหตุใหน้กัลงทุนลงทุนในหลกัทรัพยน้ี์  
 ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธนยันนัท ์นิมิตชยัวงศ ์(2554) ท่ีว่าหลกัทรัพย ์SCB BAY CIMB มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ 
มากกว่า 1 บวก แสดงว่า อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยมี์การเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของ
ตลาด และมีสัดส่วนท่ีมากกวา่ตลาด ถือวา่เป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรุก (Aggressive stock) และหลกัทรัพย ์BAY SCB CIMBT มีราคา
หลกัทรัพยสู์งกวา่ท่ีควรจะเป็น (Overvalued) ท าใหค้วามตอ้งการซ้ือหลกัทรัพยมี์แนวโนม้ลดลง ดงันั้นถา้ถือหลกัทรัพยด์งักล่าว
อยู่ควรจะขายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป หลกัทรัพย ์KBANK KTB KK TCAP มีราคาต ่ากว่าท่ีควรจะเป็น (Undervalued) ท าให้
ความตอ้งการซ้ือหลกัทรัพยมี์แนวโนม้สูงข้ึน ดงันั้นควรท่ีจะลงทุนในหลกัทรัพยน้ี์ก่อนท่ีราคาจะปรับตวัสูงข้ึน 
 และยงัสอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติยาพร คชาอนันต์ (2555) ท่ีว่าหลกัทรัพย ์KBANK KTB หลกัทรัพยมี์อตัรา
ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมากกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ ดงันั้นนักลงทุนควรตดัสินใจลงทุน เพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมี
โอกาสท่ีจะปรับตวัสูงข้ึน และหลกัทรัพย ์BAY  โดยมีอัตราผลตอบแทนท่ีต้องการมากกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั 
หลกัทรัพยด์งักล่าวมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น (Overvalue) ดงันั้นนกัลงทุนควรตดัสินใจไม่ลงทุนหรือขายหลกัทรัพยน์ั้น  
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 จากการศึกษาวิธี  Sharpe ratio Treynor ratio และ Jensen’Alpha พบว่าหลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนสูงท่ีสุด 3 
อนัดบัแรกต่อ 1 หน่วยความเส่ียง คือ หลกัทรัพย ์TISCO KKP TCAP ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของปกรณ์ ตั้งเดชสมัฤทธ์ิ (2554) 
ท่ีวา่หลกัทรัพยท่ี์เหมาะแก่การลงทุน คือหลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราผลตอบแทนต่อ 1 หน่วยความเส่ียง มากกวา่ตลาด  
 ขดัแยง้กบังานวิจยัของธนยันนัท ์นิมิตชยังวงศ ์(2554) ท่ีวา่หลกัทรัพยท่ี์ให้ความเส่ียงต่อ 1 ความเส่ียงใน 3 อนัดบัแรก 
คือหลกัทรัพย ์KTB TCAP CIMBT สาเหตุท่ีแตกต่างกนัเน่ืองจากระยะเวลาในการศึกษาของผูว้ิจยัในช่วงปี 2557  เกิดปัญหา
วิกฤตทางการเมือง ท าให้ธุรกิจเกิดการชะลอตวัออกไป มีการเปล่ียนแปลงทางดา้น Technology ทางดา้นการเงินอยา่งรวดเร็ว 
ท าใหส้ภาพแวดลอ้มทางดา้นธุรกิจเปล่ียนแปลงหลายดา้น จากการวิเคราะห์พบวา่หลกัทรัพยใ์นหมวดธนาคารท่ีน่าสนใจในการ
ลงทุนมากท่ีสุดคือหลกัทรัพย ์BAY เน่ืองจากหลกัทรัพยมี์ค่าสัมประสิทธ์ิเบต้ามากกว่า 1 แสดงว่าหลกัทรัพยมี์ความเส่ียง
มากกว่าตลาดมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก หมายความว่า อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยมี์การเปล่ียนแปลงไปในทิศทาง
เดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของตลาด และมีสัดส่วนท่ีมากกวา่ตลาด ถือว่าเป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรุก (Aggressive stock) และเม่ือ
น าหลกัทรัพย ์BAY มาพิจารณาบนเส้น SML พบว่าหลกัทรัพยอ์ยูเ่หนือเส้น SML และมีค่า α > 0  แสดงว่าหลกัทรัพยก์ลุ่มน้ี
ให้อัตราผลตอบแทนมากกว่าอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั (Undervalued)  ตามแนวคิด Security Market Line : SML ท่ีว่า
หลกัทรัพยท่ี์อยูเ่หนือเส้นตลาดหลกัทรัพยแ์สดงว่าเป็นหลกัทรัพยท่ี์ใหผ้ลตอบแทนมากกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ท าให้
ความตอ้งการซ้ือหลกัทรัพยมี์แนวโน้มสูงข้ึนส่งผลให้ราคาหลกัทรัพยสู์งข้ึนนกัลงทุนควรเลือกลงทุนในหลกัทรัพยน้ี์ก่อนท่ี
ราคาจะปรับตัวเพิ่มข้ึน และตามแนวคิดในการตัดสินใจในการลงทุน โดยการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนกับอัตรา
ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั เม่ือหลกัทรัพยใ์ดมีอตัราผลตอบแทนมากกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั นกัลงทุนควรตดัสินใจซ้ือ
หรือครอบครองหลกัทรัพยน์ั้นต่อไป 
6. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้  
 จากการศึกษาในคร้ังน้ี พบว่า หลกัทรัพยใ์นหมวดธนาคารมีความเส่ียงสูงกว่าตลาดและใกลเ้คียงกบัตลาด โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิเบตา้ เป็นตวัช้ีวดัระดบัความเส่ียง  ดงันั้นในการตดัสินใจลงทุน ผูล้งทุนควรเลือกลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ให้อตัรา
ผลตอบแทนสูงกว่าตลาด หรือหลกัทรัพยท่ี์อาจให้ผลตอบแทนท่ีน่าพอใจ ณ ระดบัความเส่ียงท่ีผูล้งทุนยอมรับได ้ผูล้งทุนท่ี
ยอมรับความเส่ียงได ้ควรกระจายความเส่ียงในการลงทุน โดยการเลือกลงทุนในอุตสาหกรรมอ่ืนท่ีควบคู่กบัการลงทุนในกลุ่ม
อุตสาหกรรมธนาคาร เพื่อช่วยลดความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน  
7. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  
 1. การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นเพียงการศึกษาของหลกัทรัพยใ์นหมวดธนาคารเพียงกลุ่มเดียว ในการศึกษาคร้ังต่อไปควร
ศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เพราะการลงทุนในหลกัทรัพยมี์ความเส่ียง การกระจายการลงทุนท าให้
การลงทุนมีประสิทธิภาพมากข้ึน   
 2. การศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการวิเคราะห์ภาวะทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์บริษทั แนวโน้มสภาวะ
เศรษฐกิจในอนาคตเพื่อใชใ้นการตดัสินใจการลงทุนเพื่อประกอบการพิจารณาไดดี้ยิง่ข้ึน 
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งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเขา้รับบริการ และเพื่อศึกษาแนวทางแกไ้ขการให้บริการ
ของสถานพยาบาลธนาคารออมสิน เน่ืองจากจ านวนผูรั้บบริการท่ีสถานพยาบาลธนาคารออมสินมีแนวโนม้ลดลง การวิจยัน้ีใช้
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพบริการ โดยใชก้ารสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างกบัผูรั้บบริการจ านวน 20 คน ผลการวิจยั
พบว่าปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อการเข้ารับบริการคือ คุณภาพบริการด้านความเช่ือถือไวว้างใจ และความเห็นอกเห็นใจต่อ
ผูรั้บบริการ ความคาดหวงัของผูรั้บบริการ ไดแ้ก่ ไดรั้บการวดัสญัญาณชีพทุกคร้ัง แพทยส์อบถามอาการโดยละเอียด ดูแลเอาใจ
ใส่ แสดงความห่วงใย และก าหนดแนวทางปฏิบติัให้แก่ผูป่้วยไดค้รบถว้น เภสัชกรอธิบายยาอยา่งชดัเจน ไม่เร่งรีบ ควบคู่กบั
เจา้หนา้ท่ีสถานพยาบาลให้การดูแลเอาใจใส่ และใหค้วามช่วยเหลือแมไ้ม่ไดร้้องขอ แนวทางแกไ้ขการใหบ้ริการจากการวิจยัน้ี 
คือ การปรับปรุงกระบวนการท างาน และเน้นการส่ือสารทุกจุดบริการ โดยจดัให้มีเจา้หน้าท่ีบริเวณด่านหน้าให้การตอ้นรับ 
ตอบขอ้ซกัถาม สังเกตผูรั้บบริการ และใหก้ารช่วยเหลือแมผู้รั้บบริการไม่ไดร้้องขอ บุคลากรทางการแพทยใ์หบ้ริการดว้ยความ
ใส่ใจและเตม็ใจในการใหบ้ริการ  
  
ค าส าคัญ: คุณภาพบริการ, สถานพยาบาล, ธนาคารออมสิน 
 

Abstract 
The objectives of this research were to examine the factors affecting clients’ decision to use healthcare services at Medical 
Service Section of Government Savings Bank and to study ways to improve the service quality because the number of clients 
was likely to decrease. This research was influenced by the service quality theory by semi-structured interview of 20 clients. 
The research revealed that the main factors were the service quality related to reliability dimension and empathy dimension. 
The clients expected that  the vital sign should be monitored in every visit, the doctors effectively communicated with the 
clients and shared a profound data about the treatment, the pharmacists gave clear explanations about the medicines and the 
medical staff provided assistance. This research also suggested ways to improve the services which included improving work 
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processes and focusing on communication at every point of service such as having staff at the entrance to welcome, answer 
question, observe behavior of clients and provide assistance. The medical staff should also provide service with care and 
hospitality.  
 
Keywords: service quality, hospital, Government Savings Bank   
 

1. บทน า  
 
     สถานพยาบาลธนาคารออมสินตั้งอยู่ท่ีธนาคารออมสิน ส านกังานใหญ่ จดัตั้งข้ึนเพื่อเป็นสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล
ให้แก่พนักงาน ลูกจ้าง คู่สมรสและบุตรของพนักงานและลูกจา้ง บิดามารดาของพนักงาน รวมถึงพนักงานบ านาญ ท าให้
พนักงานและลูกจา้งไม่ตอ้งเสียเวลาเดินทางหรือตอ้งลางานเพื่อไปรักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลหรือคลินิก สถานพยาบาล
ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคทางทันต กรรม เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ เวลา 8.30 น.–16.30 น. เวน้
วนัหยดุราชการ ให้บริการโดยพนกังานและลูกจา้งของธนาคารออมสินจ านวน 23 คน แพทยแ์ผนกรักษาโรคทัว่ไปจ านวน 19 
คน หมุนเวียนกันมาตรวจรักษา ได้แก่ แพทย์ด้านอายุรกรรม และแพทย์เฉพาะทางด้านอ่ืน ๆ ทันตแพทย์จ านวน 11 คน 
หมุนเวียนกนัมาตรวจรักษาท่ีแผนกทนัตกรรม จากรายงานจ านวนผูป่้วยท่ีมารับบริการ หน่วยรักษาพยาบาล ส่วนบริการทาง
การแพทย ์ธนาคารออมสินพบว่า ผูรั้บบริการรักษาพยาบาลโรคทัว่ไปในปี พ.ศ. 2561 มีจ านวน 43,172 คน ปี พ.ศ. 2560 มี
จ านวน 44,475 คน และในปี พ.ศ. 2559 มีจ านวน 43,353 คน ดงัแสดงในรูปท่ี 1 เม่ือเปรียบเทียบจ านวนผูรั้บบริการพบว่า ปี 
พ.ศ. 2561 มีผูรั้บบริการลดลงจากปี พ.ศ. 2560 จ านวน 1,303 คน คิดเป็นร้อยละ 2.93 และลดลงจากปี พ.ศ. 2559 จ านวน 181 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.42 และจากขอ้มูลสถิติตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน ในปี พ.ศ. 2562 พบว่ามีผูรั้บบริการรักษาพยาบาล
โรคทัว่ไป จ านวน 19,919 คน ในขณะท่ีปี พ.ศ. 2561, 2560 และ 2559 มีจ านวน 21,136, 21,126 และ 21,912 คน ตามล าดบั ดงั
แสดงในรูปท่ี 2  เม่ือเปรียบเทียบจ านวนผูรั้บบริการในปี พ.ศ. 2562 พบวา่ ลดลงจากปี พ.ศ. 2561 จ านวน 1,217 คน คิดเป็นร้อย
ละ 5.76 ลดลงจากปี พ.ศ. 2560 จ านวน 1,207 คน คิดเป็นร้อยละ 5.71 และลดลงจากปี พ.ศ. 2559 จ านวน 1,993 คน คิดเป็นร้อย
ละ 9.10 

                                                   
รูปที่ 1 จ านวนผูรั้บบริการมกราคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2559-2561 
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กราฟที ่1 แสดงจ านวนผูร้บับรกิารที่
สถานพยาบาลธนาคารออมสนิ 

ตัง้แต่ มกราคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2559-2561

2559 2560 2561
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ท่ีมา: รายงานจ านวนผูป่้วยท่ีมารับบริการ หน่วยรักษาพยาบาล ส่วนบริการทางการแพทย ์ธนาคารออมสิน                              
 

                                            
รูปที่ 2 จ  านวนผูรั้บบริการมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2559-2562 

ท่ีมา: รายงานจ านวนผูป่้วยท่ีมารับบริการ หน่วยรักษาพยาบาล ส่วนบริการทางการแพทย ์ธนาคารออมสิน 
 

     จากจ านวนผูรั้บบริการท่ีสถานพยาบาลธนาคารออมสินมีแนวโนม้ลดลง ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใน
การเขา้รับบริการ และน าผลการศึกษามาใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ข ปรับปรุง การใหบ้ริการในสถานพยาบาลใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูรั้บบริการ ผ่านกระบวนการบริหารจดัการดา้นต่าง ๆ เน่ืองจากคุณภาพบริการของสถานพยาบาลเป็นส่ิง
ส าคญั ท่ีอาจส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างาน ความพึงพอใจในการท างาน และความจงรักภกัดีของพนกังานต่อองคก์าร 
 
วตัถุประสงคข์องการศึกษา 
     1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเขา้รับบริการท่ีสถานพยาบาลธนาคารออมสิน 
     2. เพื่อน าผลการศึกษามาใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขการใหบ้ริการท่ีสถานพยาบาลธนาคารออมสิน 
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการศึกษา 
     1. ปรับปรุงการใหบ้ริการของสถานพยาบาลธนาคารออมสินใหส้อดคลอ้งกบัความคาดหวงั ความตอ้งการของผูรั้บบริการ 
     2. เพิ่มความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานธนาคารออมสิน ท าใหพ้นกังานเกิดความจงรักภกัดีต่อองคก์าร 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม  
 
     คุณภาพบริการ (Service Quality) ตามแนวคิดของพาราซูรามาน, ซีแทม และเบอร์ร่ี (Parasuraman, Zeithaml and Berry, 
1985) ประเมินไดโ้ดยวดัจากความคาดหวงั และการรับรู้ของผูม้ารับบริการ ถา้ความคาดหวงัในการบริการมากกวา่การรับรู้จริง
จากบริการท่ีไดรั้บ ผูม้ารับบริการจะไม่พึงพอใจ ถา้ความคาดหวงัในการบริการเท่ากบัการรับรู้จริงจากบริการท่ีไดรั้บ ผูม้ารับ
บริการจะเกิดความพึงพอใจ และถา้ความคาดหวงัในการบริการน้อยกว่าการรับรู้จริงจากบริการท่ีไดรั้บ ผูม้ารับบริการจะเกิด
ความประทบัใจ ซ่ึงการบริการจะถูกจดัวา่มีคุณภาพเม่ือการรับรู้จริงจากบริการท่ีผูม้ารับบริการไดรั้บดีกวา่หรือเท่ากบัท่ีคาดหวงั
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สถานพยาบาลธนาคารออมสนิ 

ตัง้แต่ มกราคม-มถุินายน พ.ศ. 2559-2562
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ไว ้การประเมินคุณภาพบริการตามแนวคิด SERVQUAL ของพาราซูรามาน, ซีแทม และเบอร์ร่ี ในปี 2002 (ปภสัรา วรรณทอง 
และ ผศ.ดร.บุรินทร์ ต.ศรีวงษ,์ 2561)  มีอยูด่ว้ยกนั 5 ดา้น ดงัน้ี 
     1. ด้านรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) คุณลักษณะของส่ิงอ านวยประโยชน์ทางกายภาพท่ีสามารถพบเห็น เช่น 
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ วสัดุส่ือสารและสถานท่ี 
     2. ด้านความเช่ือถือไวว้างใจ (Reliability) ความสามารถการให้บริการอย่างถูกต้องแม่นย  าและเป็นไปตามสัญญาท่ีผู ้
ใหบ้ริการใหไ้ว ้
     3. ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ (Responsiveness) ความเตม็ใจในการใหบ้ริการ ใหบ้ริการอยา่งรวดเร็ว ตอบสนองอยา่ง
รวดเร็ว และมีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาใหก้บัผูรั้บบริการไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
     4. ดา้นการให้ความมัน่ใจในบริการ (Assurance) พนักงานมีความรู้ อธัยาศยัดี และมีความสุภาพในการส่ือสาร พนักงาน
ท างานดว้ยความมัน่ใจ 
     5. ดา้นความเห็นอกเห็นใจต่อผูรั้บบริการ (Empathy) การใหค้วามเอาใจใส่และดูแลลูกคา้เป็นรายบุคคล 
     งานวิจยัเร่ือง การประเมินระดบัคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลรัฐบาลในกรุงเทพฯ ดว้ยแบบจ าลอง SERVQUAL (กนก
พร ลีลาเทพินทร์, พชัญา มาลือศรี และ ปรารถนา ปุณณกิติเกษม, 2554)  ท าการวิจยัในกลุ่มตวัอย่างจ านวน 421 คน โดยใช้
แบบสอบถาม ผลการวิจยัพบวา่ ภาพรวมผูรั้บบริการมีระดบัค่าเฉล่ียของความคาดหวงัในการบริการมากกวา่การรับรู้จากบริการ
ท่ีไดรั้บ แสดงว่าผูรั้บบริการไม่พึงพอใจกบับริการท่ีไดรั้บ นัน่คือการให้บริการของโรงพยาบาลไม่มีคุณภาพท่ีดี หากพิจารณา
ในแต่ละมิติพบวา่ ในปัจจยัดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ มีระดบัค่าเฉล่ียของการรับรู้ในการบริการมากกวา่ระดบัความ
คาดหวงั แสดงว่าการบริการในดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการมีคุณภาพท่ีดี แต่ในอีก 4 ดา้น คือ ดา้นความน่าเช่ือถือ
ไวว้างใจ ดา้นการตอบสนองในการใหบ้ริการ ดา้นการสร้างความมัน่ใจในการบริการและดา้นความเห็นอกเห็นใจ มีค่าเฉล่ียใน
การรับรู้นอ้ยกวา่ความคาดหวงั นัน่คือการบริการใน 4 ดา้นน้ีไม่มีคุณภาพการบริการท่ีดี  
     งานวิจยัเร่ือง ความคาดหวงัและการรับรู้ของผูรั้บบริการต่อคุณภาพบริการโรงพยาบาล (พรชยั ดีไพศาลสกุล, 2556) ใช้
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผูรั้บบริการจ านวน 7 คน ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส าคญัของคุณภาพบริการโรงพยาบาล คือ แพทยท่ี์มี
ความรู้ความสามารถ มีจรรยาบรรณ ดูแลเอาใจใส่ ให้ความรู้ความเขา้ใจในแผนการรักษา และก าหนดแนวทางปฏิบติัให้แก่
ผูป่้วยไดค้รบถว้น รวมทั้งพยาบาล นกัเทคนิคการแพทย ์เภสัชกร และเจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ให้การดูแลเอาใจใส่ ช่วยเหลือดว้ยความ
จริงใจ ความตอ้งการเฉพาะตามระดบัชั้นทางสังคมและฐานะทางการเงินของผูรั้บบริการ คือ ตอ้งการความเลิศหรู ส่ิงอ านวย
ความสะดวกอยา่งสมบูรณ์ ช่ือเสียงของโรงพยาบาล และมาตรฐานการรับรองโรงพยาบาล 
     งานวิจยัเร่ือง การรับรู้คุณภาพบริการศูนยบ์ริการทางการแพทยข์องพนักงานธนาคารออมสิน (ณัฐพร สุขพฒันานรากุล, 
2557) วิจยัในกลุ่มตวัอย่างคือพนกังานธนาคารออมสิน จ านวน 352 คน เคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบสอบถาม ผลการวิจยัพบว่า (1) 
ระดบัการรับรู้คุณภาพบริการทั้งในภาพรวมและรายดา้นเรียงล าดบัจากมากไปน้อยเป็นดงัน้ี ดา้นความเป็นรูปธรรมของการ
บริการ, ดา้นการตอบสนองของการให้บริการ, ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจ, ดา้นการสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ผูรั้บบริการ และดา้น
ความเห็นอกเห็นใจ ตามล าดบั (2) อาย ุเพศ และสถานภาพสมรส มีการรับรู้คุณภาพแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 (3) ขอ้เสนอแนะจากผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ควรจดัใหมี้การติดตามการรักษาอยา่งต่อเน่ืองในผูป่้วยโรคเร้ือรัง 
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     ในการวิจยัคร้ังน้ีใชก้รอบแนวคิด SERVQUAL ของพาราซูรามาน, ซีแทม และเบอร์ร่ี (Parasuraman, Zeithaml and Berry, 
2002) มาใชป้ระเมินคุณภาพบริการของสถานพยาบาลธนาคารออมสิน เพื่อหาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเขา้รับบริการ 
และน าผลการศึกษาท่ีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ข ปรับปรุง การให้บริการในสถานพยาบาล เพื่อจดับริการให้สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของผูรั้บบริการ ผา่นกระบวนการบริหารจดัการดา้นต่าง ๆ 
 

3. วธีิการศึกษา  
 
      การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured interview) ผูว้ิจยัเลือก
กลุ่มตวัอยา่งตามความสะดวก (Convenience Sampling) ผูใ้หส้ัมภาษณ์ คือ ผูรั้บบริการท่ีเคยรับบริการรักษาพยาบาลโรคทัว่ไป
ท่ีสถานพยาบาลธนาคารออมสิน จ านวน 20 คน ในระหว่างวนัท่ี 19 – 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ในวนัและเวลาท าการ ผูว้ิจยัได้
อธิบายสิทธิของผูใ้หส้ัมภาษณ์ และผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่ีเขา้ร่วมงานวิจยัน้ีทุกคนไดเ้ขา้ใจในสิทธิ รวมถึงยนิยอมเขา้ร่วมงานวิจยัแลว้ 
ค าถามท่ีใชส้มัภาษณ์เป็นค าถามปลายเปิด เป็นค าถามท่ีเก่ียวกบัคุณภาพบริการในสถานพยาบาลธนาคารออมสิน ทั้ง 5 ดา้น ดงัน้ี 
(1) ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (2) ความเช่ือถือไวว้างใจ (3) การตอบสนองต่อผูรั้บบริการ (4) การสร้างความมัน่ใจใน
บริการ (5) ความเห็นอกเห็นใจต่อผูรั้บบริการ มีการบนัทึกเสียงร่วมกบัการจดบนัทึกขณะสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยน า
ขอ้ความท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และจดัเป็นประเภท (Categories) ได้แก่ ขอ้มูลทัว่ไป 
ขอ้มูลคุณภาพบริการทั้ง 5 ดา้น  
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     ขอ้มูลทัว่ไปจากกลุ่มตวัอยา่ง 20 คน มีดงัน้ี  
     (1) เพศ ชาย 5 คน หญิง 15 คน  
     (2) อาย ุ29 – 72 ปี  
     (3) ระดบัการศึกษา มีตั้งแต่ระดบัประถมศึกษาถึงปริญญาโท  
     (4) ความถ่ีในการใชบ้ริการ มีตั้งแต่ เดือนละ 2 คร้ัง, เดือนละ 1 คร้ัง, ทุก 2 เดือน, ทุก 3 เดือน, ทุก 6 เดือน 
     (5) เหตุผลท่ีมารับบริการท่ีสถานพยาบาลธนาคารออมสิน ไดแ้ก่ เป็นสวสัดิการ ใชสิ้ทธิการรักษา ใชเ้วลาน้อย รอไม่นาน 
สถานท่ีไม่แออดั เดินทางสะดวก ใกลบ้า้น ยามีคุณภาพดีกวา่สถานพยาบาลอ่ืน  
     (6) ลกัษณะการมาใชบ้ริการ ส าหรับโรคทัว่ไป ไดแ้ก่ ไขห้วดั ปวดกลา้มเน้ือ และโรคท่ีตอ้งรักษาต่อเน่ือง ไดแ้ก่ โรคภูมิแพ ้
โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง โรคไขมนัในเลือดสูง  
     (7) ช่วงเวลาท่ีมาใชบ้ริการบ่อยท่ีสุด ส าหรับในรายท่ีมีโรคท่ีตอ้งรักษาต่อเน่ืองและตอ้งเจาะเลือดจะมารับบริการในช่วงเชา้ 
ส่วนรายอ่ืน ๆ มารับบริการเม่ือสะดวก 
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     ขอ้มูลคุณภาพบริการ 5 ดา้น มีดงัน้ี 
     1. ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ  
     บรรยากาศภายในสถานพยาบาลปลอดโปร่ง กวา้งขวาง แสงสวา่งเพียงพอ สะอาดสะอา้น เป็นสดัส่วน อุณหภูมิเหมาะสม แต่
บางเวลาอากาศเยน็เกินไป บุคลากรแต่งกายสุภาพเหมาะสม ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดจากภาวะร่างกายท่ีไม่สมบูรณ์ของ
ผูรั้บบริการ ท าให้ผูรั้บบริการสบายใจ การจดับริการน ้ าด่ืม ทีวี และห้องน ้ า มีอยา่งเพียงพอ แต่ผูรั้บบริการส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้
ใชบ้ริการ เน่ืองจากระยะเวลาในการเขา้รับบริการไม่นาน ส าหรับเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยเ์ฉพาะโรคมีเพียงพอและ
เหมาะสมกบัสถานพยาบาลท่ีดูแลสุขภาพในเบ้ืองตน้ ท่ีนั่งรอรับบริการแต่ละจุดเพียงพอ แต่ในบางช่วงเวลาท่ีมีผูรั้บบริการ
จ านวนมาก ผูรั้บบริการจะนัง่กระจดักระจาย เวลาเรียกเขา้รับบริการ อาจท าใหเ้ลยคิว  
     ความตอ้งการในด้านน้ี คือ มีป้ายบอกทาง ป้ายบอกประตูทางเขา้ ป้ายบอกล าดบัขั้นตอนการเขา้รับบริการ  จะช่วยให้
ผูรั้บบริการสะดวกข้ึน รวดเร็วข้ึน โดยเฉพาะผูรั้บบริการท่ีมาไม่บ่อย ก็เขา้ใจไดง่้าย มีตารางตรวจของแพทย ์และวนัหยดุของ
แพทย ์และมีจุดบริการท่ีต่อเน่ืองกนั เช่น หอ้งจ่ายยากบัหอ้งการเงินอยูติ่ดกนั จะช่วยใหผู้รั้บบริการท่ีสูงอายสุะดวกข้ึน 
     2. ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจ 
     2.1. พยาบาล 
     พยาบาลใหบ้ริการดี รวดเร็ว ยิม้แยม้ สอบถามอาการเบ้ืองตน้ หลงัเจาะเลือดจะแจง้ผลใหท้ราบ และแจง้วา่แพทยเ์ขา้ตรวจใน
เวลาใด ผูใ้ห้สัมภาษณ์รายหน่ึงให้ขอ้มูลว่า ไม่ไดรั้บการตรวจวดัสัญญาณชีพ ในขณะท่ีมารับบริการตรวจรักษาโรคความดนั
โลหิตสูง ความคาดหวงัท่ีตอ้งการจากพยาบาล คือ การดูแลเอาใจใส่ การปฏิบติัตามมาตรฐานชีพ การวดัสัญญาณชีพก่อนเขา้
ตรวจ การแนะน าขั้นตอนต่าง ๆ และการใหบ้ริการอยา่งสุภาพนุ่มนวล 
     2.2. แพทย ์
     แพทยมี์การตรวจร่างกาย บอกสาเหตุของโรค อธิบายผลเลือด ให้ค าแนะน าวิธีปฏิบติัตวั เปิดโอกาสให้ซักถามขอ้มูล แจ้ง
ผูป่้วยถึงยาท่ีจะไดรั้บและวิธีใชย้า มีการส่งต่อผูป่้วยไปยงัแพทยเ์ฉพาะทาง ท าใหผู้รั้บบริการมัน่ใจในการรักษา ถา้ไม่ใช่แพทยท่ี์
ตรวจประจ าจะดูท่าทีก่อน ถา้แพทยใ์หม่ให้ความใส่ใจ แสดงความห่วงใย เป็นกนัเอง จะกลา้พูดกลา้ถาม ความคาดหวงัท่ี
ตอ้งการจากแพทย ์จะมาจากการสอบถามอาการโดยละเอียดของแพทย ์การตั้งใจฟังการบอกเล่าอาการของผูรั้บบริการ การให้
ผูรั้บบริการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจต่อการรักษา และการใหข้อ้มูล ค าแนะน าขอ้ควรปฏิบติัในชีวิตประจ าวนัไดค้รบถว้นและ
ชดัเจน 
     2.3. เภสชักร 
     เภสัชกรจะสอบถามประวติัแพย้า อธิบายยาไดดี้ แต่ในบางคร้ังเภสัชกรอธิบายยาเร็ว เวลามาดว้ยอาการหูอ้ือ จะฟังไม่ชดัเจน 
หรือถา้เป็นยาเดิม ๆ จะอธิบายสั้น ๆ ความคาดหวงัท่ีตอ้งการจากเภสัชกร จะมาจากการจดจ าประวติัการรักษาของผูรั้บบริการ 
การอธิบายยาได้อย่างนุ่มนวล ชัดเจน ไม่เร่งรีบ การให้ข้อมูลโรคและอาการของผูรั้บบริการ และทวนสอบวิธีใช้ยากับ
ผูรั้บบริการก่อนจ าหน่ายกลบับา้น 
     2.4. ความมัน่ใจในคุณภาพของยา  
     ยาท่ีไดรั้บตรงกบัอาการ และตรงกบัยาท่ีแพทยแ์จง้ในห้องตรวจ มัน่ใจในคุณภาพของยา ยามีราคาเหมาะสมและถูกกว่า
สถานพยาบาลอ่ืน อยา่งไรกต็าม แมย้าจะช่วยใหอ้าการดีข้ึน แต่กต็อ้งมีระเบียบวินยัในการปฏิบติัตวัตามท่ีแพทยแ์นะน า 
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     3. ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ 
     ขั้นตอนการใหบ้ริการเป็นไปตามล าดบัขั้นตอน ไม่ซบัซอ้น รวดเร็ว และใชเ้วลานอ้ยกวา่โรงพยาบาลรัฐและเอกชนบางแห่ง 
การให้บริการเป็นไปตามล าดบัคิว ระยะเวลารอรับบริการในแต่ละจุดไม่นาน เจา้หน้าท่ีมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 
แพทย ์พยาบาล เภสัชกร เปิดโอกาสใหซ้กัถาม และตอบไดต้รงประเด็น ชดัเจน แมไ้ม่ไดม้ารับบริการกย็นิดีตอบค าถาม หากมา
ไม่ตรงตามนดั กเ็ขา้รับบริการไดเ้สมือนมาตามนดั มีระบบการจองคิวเขา้ตรวจกบัแพทยเ์ฉพาะทางผา่นแอพพลิเคชัน่ไลน์ ท าให้
สะดวก และวนันดัจะมีเจา้หนา้ท่ีโทรยนืยนัการมาตรวจตามนดั ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนหน่ึงตอ้งการใหมี้ข่าวสารสุขภาพ ไดแ้ก่ โรค
ภูมิแพ ้ไมเกรน ออฟฟิตซินโดรม อาการปวดศีรษะ ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัโรค เพื่อท่ีจะรักษาตนเองในเบ้ืองตน้ ไม่ตอ้งมาพบ
แพทย ์ คิวรับบริการจะไดน้อ้ยลง โดยเผยแพร่ผา่นช่องทางอินทราเน็ต จุลสารออมสิน หรือกลุ่มไลน์ เพราะสามารถส่งต่อไปยงั
กลุ่มไลน์ของสาขาได ้  
     4. ดา้นการสร้างความมัน่ใจในบริการ 
     แพทยใ์ห้ขอ้มูลการปฏิบติัตวั เช่น การออกก าลงักาย การควบคุมอาหาร การยืดเหยียดกลา้มเน้ือ การปรับท่านัง่ขณะท างาน 
และมีการส่งต่อผูป่้วยไปยงัแพทยเ์ฉพาะทาง ท าให้ผูรั้บบริการเกิดความเช่ือมัน่ และมัน่ใจในบริการ ความคาดหวงัของ
ผูรั้บบริการในดา้นน้ี คือ ไดรั้บค าแนะน าจากแพทยอ์ยา่งชดัเจน เพื่อน ากลบัไปปฏิบติัตวัในชีวิตประจ าวนัได ้
     5. ดา้นความเห็นอกเห็นใจต่อผูรั้บบริการ 
     แพทย ์พยาบาล เภสัชกร ใหบ้ริการดี สุภาพ ยิม้แยม้ ใหก้ารตอ้นรับดี อ านวยความสะดวก เช่น บิดามารดาของพนกังานท่ีมา
รับบริการ หากจ ารหสัพนกังานของบุตรไม่ได ้กไ็ม่ตอ้งกรอกในแบบฟอร์ม หรือมาผดินดั กไ็ดรั้บบริการเสมือนมาตามนดั หรือ
มีการประสานกบัแพทยเ์พื่ออ านวยความสะดวกให้กบับิดามารดาของพนกังาน หรือพนกังานบ านาญ ในกรณีท่ีตอ้งการตรวจ
สุขภาพประจ าปี ความคาดหวงัของผูรั้บบริการในด้านน้ีคือ เจ้าหน้าท่ีให้บริการดว้ยใบหน้ายิ้มแยม้ น ้ าเสียงนุ่มนวล จดจ า
ผูรั้บบริการได ้ดูแลเอาใจใส่ผูรั้บบริการ เต็มใจให้บริการ และให้ความช่วยเหลือแก่ผูรั้บบริการแมไ้ม่ไดร้้องขอ โดยเฉพาะกบั
ผูสู้งอาย ุซ่ึงจะช่วยเพิ่มก าลงัใจและความสดใสให้แก่ผูรั้บบริการท่ีร่างกายอยูใ่นภาวะไม่สมบูรณ์ไดมี้ก าลงัใจท่ีดีมากข้ึน สร้าง
ความอบอุ่นใจในบริการเสมือนญาติมิตร 
 

5. สรุปผลการศึกษา  
 
     ผลการวิจยัพบว่า คุณภาพบริการทั้ง 5 ดา้น มีผลต่อการตดัสินใจเขา้รับบริการท่ีสถานพยาบาลธนาคารออมสิน แต่ปัจจยัท่ี
ส าคญัคือ คุณภาพบริการดา้นความเช่ือถือไวว้างใจ และดา้นความเห็นอกเห็นใจต่อผูรั้บบริการ ซ่ึงคุณภาพบริการ 2 ดา้นน้ี มีผล
ต่อความไวว้างใจของผูรั้บบริการท่ีจะบอกเล่ารายละเอียดของอาการ สอบถามปัญหาขอ้สงสัย และให้ความร่วมมือในการ
รักษาพยาบาล ผูว้ิจยัน าแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ซ่ึงเป็นแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์ โดย
องค์การตอ้งวิเคราะห์กิจกรรม ขั้นตอนของกระบวนการธุรกิจ เพื่อควบคุมคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ และ
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ได้แก่ Product, Price, Place, Promotion, Process, People and 
Physical Evidence ท่ีมุ่งสนองประโยชน์สูงสุดใหก้บัลูกคา้เป็นหลกั มาใชเ้ป็นแนวทางในแกไ้ขการใหบ้ริการของสถานพยาบาล
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ธนาคารออมสิน เพื่อจดับริการใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูรั้บบริการ คือ การปรับปรุงกระบวนการท างาน และเนน้การ
ส่ือสารทุกจุดบริการ แนวทางมีดงัน้ี 
     1. จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ี 1 คน บริเวณดา้นหนา้ประตูทางเขา้สถานพยาบาล เพื่อใหก้ารตอ้นรับ ตอบขอ้ซกัถาม สังเกตพฤติกรรม
ของผูรั้บบริการ และให้การช่วยเหลือแมผู้รั้บบริการไม่ไดร้้องขอ และส่งต่อผูรั้บบริการไปยงัจุดบริการต่าง ๆ เม่ือตอ้งการ
รายละเอียดของขอ้มูล ในขั้นตอนน้ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการเฉพาะราย และให้ความเอาใจใส่ต่อ
ผูรั้บบริการโดยท่ีผูรั้บบริการไม่ไดร้้องขอ ซ่ึงเป็นการใหบ้ริการเหนือความคาดหวงัของผูรั้บบริการได ้
     2. กระบวนการให้บริการของพยาบาล ตอ้งให้การตอ้นรับผูบ้ริการ โดยกล่าวค าทกัทายดว้ยใบหนา้ยิม้แยม้แจ่มใส แนะน า 
ให้ความช่วยเหลือ สอบถามอาการเบ้ืองตน้ วดัสัญญาณชีพทุกราย ในขั้นตอนน้ีสามารถสร้างความเช่ือถือไวว้างใจให้แก่
ผูรั้บบริการ ท าให้ผูรั้บบริการบอกเล่าอาการโดยละเอียด เพื่อให้พยาบาลคดักรองความเร่งด่วนของการเขา้รับบริการ จะท าให้
ผูรั้บบริการเกิดความประทบัใจ 
     3. กระบวนการใหบ้ริการของแพทย ์แพทยค์วรสอบถามอาการของผูรั้บบริการโดยละเอียด ตั้งใจฟังการบอกเล่าอาการ แสดง
ความห่วงใย เพื่อให้รู้ปัญหาท่ีแทจ้ริง เม่ือผูรั้บบริการเกิดความเช่ือถือไวว้างใจ ผูรั้บบริการจะสอบถามปัญหาขอ้สงสัย มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจการรักษา และให้ความร่วมมือในการรักษาพยาบาล ซ่ึงจะช่วยให้องค์กรประหยดัค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลได ้
     4. กระบวนการให้บริการของเภสัชกร เภสัชกรสอบถามอาการท่ีมาในคร้ังน้ี อธิบายยาไดอ้ย่างชดัเจน ไม่เร่งรีบ และทวน
สอบการใช้ยากับผูรั้บบริการก่อนจ าหน่ายผูรั้บบริการกลบับ้าน เม่ือผูรั้บบริการเกิดความเช่ือถือไวว้างใจ จะบอกเล่าถึง
พฤติกรรมการใชย้า หรือสอบถามปัญหาขอ้สงสยั และใหค้วามร่วมมือในการรักษาพยาบาล 
     5. ฝึกอบรมพนักงานผูใ้ห้บริการ รวมถึงพนักงานใหม่ ช่วยให้พนักงานพฒันาไดอ้ย่างรวดเร็ว มีความรู้และทกัษะในการ
ให้บริการ และสามารถแกปั้ญหาขณะให้บริการไดอ้ย่างถูกตอ้งและรวดเร็ว โดยจดัท าในลกัษณะการประชุมกลุ่ม การแชร์
ประสบการณ์ ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
     6. กระตุน้ทีมงานให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการประเมินผลงานและจ่ายค่าตอบแทนแก่พนกังานท่ีมีคุณภาพ 
เพื่อเป็นแรงจูงใจใหแ้ก่พนกังานใหมี้จิตบริการท่ีดี ผกูพนักบัองคก์ร และส่งมอบส่ิงดี ๆ ใหแ้ก่ผูรั้บบริการ ประกาศค าช่ืนชมของ
ผูรั้บบริการท่ีมีต่อพนกังานหรือทีมงานใหรั้บทราบทัว่กนั  
     7. จดัใหมี้ช่องทางการรับฟังเสียงตอบรับจากผูรั้บบริการ เพื่อเป็นการประเมินคุณภาพบริการ และสามารถปรับปรุงคุณภาพ
บริการเพิ่มเติม หรือเจา้หนา้ท่ีด่านหนา้สามารถสอบถามความตอ้งการ ความคาดหวงัต่อการบริการจากผูรั้บบริการโดยตรง 
     8. จดัให้มีช่องทางพิเศษส าหรับผูรั้บบริการท่ีจะร้องเรียนไดท้นัที เพื่อป้องกนัมิให้ผูรั้บบริการไปร้องเรียนหรือบอกต่อแก่
บุคคลภายนอกหน่วยงาน  
     9. ประชุมหน่วยงานอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อติดตามผลการด าเนิน ปัญหา อุปสรรค และตวัช้ีวดั 
 
ปัจจยัความส าเร็จของแนวทางน้ีคือ 
     1. ผูใ้หบ้ริการ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร และพนกังานผูใ้หบ้ริการ เป็นบุคคลท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการปฏิบติังานบริการใหผู้รั้บบริการ
เกิดความพึงพอใจ ผูบ้ริหารต้องวางนโยบายการบริการโดยค านึงถึงประโยชน์ของผูรั้บบริการเป็นหลกั ในขณะเดียวกนั
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พนกังานผูใ้หบ้ริการตอ้งตระหนกัถึงผูรั้บบริการเป็นส าคญั มีเจตคติท่ีดีต่องานบริการ มีจิตใจรักงานบริการ แสดงพฤติกรรมการ
บริการและสนองบริการท่ีผูรั้บบริการตอ้งการดว้ยความใส่ใจ 
     2. ผลิตภณัฑ์บริการ ในท่ีน้ีหมายถึง คุณภาพบริการ คือ การได้รับการเอาใจใส่ของบุคลากรทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
รักษาพยาบาลดว้ยความรู้ความเช่ียวชาญ ไดแ้ก่ การวดัสัญญาณชีพ การท าแผล การตรวจร่างกาย การซกัถามอาการ การอธิบาย 
การใหค้ าแนะน า และการตอบค าถาม 
     3. สภาพแวดลอ้มของการบริการ สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศของอาคารสถานท่ี การจดัแบ่งพื้นท่ีเป็นสดัส่วน การแต่งกาย
ของพนกังาน มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 
     4. กระบวนการบริการ การจดักระบวนการบริการ ขั้นตอนบริการท่ีไม่ซบัซอ้น รวดเร็ว ระยะเวลารอรับบริการไม่นาน ยอ่ม
สร้างความพึงพอใจใหก้บัผูรั้บบริการ 
 
ขอ้เสนอแนะ 
1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช ้
     1.1 ผูบ้ริหารและพนกังานผูใ้หบ้ริการควรใหค้วามส าคญักบัคุณภาพการใหบ้ริการ โดยค านึงถึงความตอ้งการของผูรั้บบริการ 
     1.2 ควรมีการประเมินคุณภาพบริการอยา่งต่อเน่ือง และจดัให้มีช่องทางให้ผูรั้บบริการแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
เพื่อน าไปปรับปรุงคุณภาพบริการใหดี้ยิง่ข้ึน 
 
2. ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
     ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงองคป์ระกอบหรือปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิดคุณภาพบริการท่ีดีในมุมมองของพนกังานผูใ้ห้บริการ 
เช่น ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากการทุ่มเทใหก้บังาน การสร้างขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน สงัคมท่ีท างานท่ีดี สภาพแวดลอ้มใน
การท างานท่ีดี ความสมัพนัธ์ท่ีดีของผูร่้วมงาน โอกาสความกา้วหนา้ทางอาชีพ การไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร เหล่าน้ีลว้น
เป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการเสริมสร้างคุณภาพบริการท่ีน่าสนใจศึกษาเพิ่มเติม  
 
ขอ้จ ากดัในการศึกษา 
     การศึกษาน้ีมีระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลนอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามถือว่าเป็นตน้แบบเพื่อน าไปสู่การขยายขอบเขตการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูลเพิ่มเติมในอนาคต 
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บทคดัย่อ 
 
  การศึกษา การบริหารจดัการดา้นพฒันาคุณภาพชีวิตของชุมชนเขตกรุงเทพมหานคร (กรณีศึกษาชุมชนวดัรวก
บางบ าหรุ) มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตของชุมชนวดัรวกบางบ าหรุ ประเมินสถานการณ์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค ส าหรับก าหนดแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิต และเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของประชาชนจ าแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคล   กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ประชากรในเขตชุมชนวดัรวกบางบ าหรุ จ านวน 200 คน โดยใชโ้ดยใชเ้คร่ืองมือวดัคุณภาพชีวิตของ
องคก์ารอนามยัโลกชุดภาษาไทย  (WHOQOL-BREF-THAI) 26 ตวัช้ีวดั ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 200 คน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 62.00 ใหญ่มีอายุ 32 – 42 ปี  คิดเป็นร้อยละ 38.00 ส่วนใหญ่โสด คิดเป็นร้อยละ 56.50 ส่วน
ใหญ่มีระดบัการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ คิดเป็นร้อยละ 32 มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50 
มีรายได ้10,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.50 ค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตของชุมชนวดัรวกบางบ าหรุ ภาพรวม อยูใ่นระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.29) เม่ือพิจารณารายดา้น สามารถเรียงล าดบัค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ย ไดด้งัต่อไปน้ี ดา้นจิตใจ รองลงมาไดแ้ก่ 
ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม ดา้นร่างกาย และดา้นส่ิงแวดลอ้ม ตามล าดบั  ผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจยั พบวา่ ประชาชน
ในของชุมชนวดัรวกบางบ าหรุท่ีมีเพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา จ านวนสมาชิกในครัวเรือน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่าง
กนัมีคุณภาพชีวิตท่ีไม่แตกต่างกนั    
  
ค าส าคัญ : คุณภาพชีวิต, การบริหารจัดการ, ชุมชนวัดรวกบางบ าหรุ 
 

Abstract 
 The objectives of the study are as follows: 1)  to study the quality of life of the Ruak Bangbamru community 2)  to 
assess the situation, determine strengths and weaknesses from the internal environment, opportunities and obstacles, and from  
the external environment for determining guidelines for the development of the quality of life of Wat Ruak Bang Bamru 
community and 3) in order to compare the quality of life of the people in the community of Bang Rak Bo Wat  
นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400  
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400email: Princess_dollar@hotmail.com   
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classified by personal factors. Sample groups include the population in the community of Wat Ruak, Bang Bamru, 200 people,  
using the quality of life measurement tool of the World Health Organization, Thai language series. (WHOQOL-BREF-THAI) 
26 indicators. The study found that the sample consisted of 200 people, mostly male. 62.00% of the age are 32 - 42 years, 
38.00% of the majority, single, 56.50%, most of them have lower secondary education accounting for 32%, having 3-4 
household members or 36.50%, earning 10,001 - 20,000 baht or 54.50%. The average quality of life of Wat Ruak Bangbamru 
community in general was at a moderate level (mean = 3.29) when considering each aspect. Can sort the average in descending 
order with the following psychological aspects: Social, physical and environmental relations, respectively. The result of the 
hypothesis testing found that people in the community of Wat Ruak Bang Bamru with gender, age, education status, number 
of household members And the average monthly income are different, the quality of life is not different. 
 
Keywords: Quality of life, management, Wat Ruak Bang Bamru community 
 

1. บทน า  
 การพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดีนั้น หมายถึง การพฒันาตนเองและสังคมไปสู่เป้าหมายท่ีพึงปรารถนา ทั้งในส่วนบุคคล 
ครอบครัว จึงตอ้งมีการพฒันาในดา้นการศึกษาเพื่อให้มีแนวคิดเจตคติท่ีดี รู้จกัการบริหารตนเอง การเอ้ืออาทรต่อบุคคลอ่ืน มี
อาชีพและรายไดท่ี้พอเพียงต่อการด ารงชีวิต มีคุณธรรม ศีลธรรม ถา้หากปฏิบติัไดเ้ช่นน้ีเท่ากบัเป็นการยกระดบัทั้งตนเองและ
สังคม ท าให้มีคุณค่า มีความเจริญงอกงาม ปัญหาต่างๆ ในสังคมลดน้อยลง เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาอาชญากรรม ปัญหา
มลภาวะเป็นพิษ เป็นตน้ ประเทศต่างๆ จึงพยายามอยา่งเตม็ท่ีในการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมี้คุณภาพ
ชีวิตท่ีสูงข้ึน เพื่อช่วยให้สมาชิกทุกคนในสังคมหรือชุมชนนั้นๆ กินดีอยู่ดี มีความสุขสมบูรณ์ โดยเม่ือเร่ิมใช้แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติมาใชพ้ฒันาประเทศ ท าใหเ้ศรษฐกิจของเมืองเติบโตอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคบริการ ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างแรงงานในการผลิต โดยมีความตอ้งการแรงงานภาคอุตสาหกรรมและภาค
บริการสูงข้ึนมากแต่ความตอ้งการแรงงานในภาคเกษตรกรรมกลบัลดลง การเปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็นตวัดึงดูดให้แรงงานใน
ชนบทใหเ้ขา้มาสู่ในเมือง โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ในช่วง 20 ปีแรก กรุงเทพ ฯ มีการเติบโตอยา่งรวดเร็วโดยมีขนาดใหญ่
กวา่จงัหวดัเชียงใหม่ถึง 50 เท่า และช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติใน 5 หลงัจากน้ี จึงมีความพยายามท่ีจะกระจาย
ความเจริญสู่ปริมณฑล และในหัวเมืองใหญ่ต่าง ๆ ในภูมิภาค หลงัจากนั้นท าให้หัวเมืองใหญ่กลายเป็นแหล่งรับผูย้า้ยถ่ินจาก
ภาคชนบททัว่ประเทศ เกิดปัญหาชุมชนแออดั และแหล่งเส่ือมโทรมเช่นเดียวกบักรุงเทพ ฯ ปัจจุบนัมีชุมชนแออดัทัว่ประเทศ
ประมาณ 5,500 ชุมชน 1.5 ลา้นครัวเรือน ประชากรประมาณ 6.75 ลา้นคน ขณะท่ีในกรุงเทพ ฯ มีสลมัประมาณ 1,000 แห่ง และ
ในต่างจงัหวดั เช่น จงัหวดันครสวรรคมี์ชุมชนกวา่ 50 แห่ง, อยธุยามีประมาณ 50 – 60 แห่ง และเมืองใหญ่ทั้งเชียงใหม่ ขอนแก่น 
สงขลากมี็ชุมชนแออดั และสลมัมากมายหลายแห่ง ซ่ึงในแต่ละเมืองกจ็ะมีท่ีวา่งเปล่า แต่ไม่ไดจ้ดัใหค้นจนอยู ่เพราะนั้นคนจนก็
เลยจดัหาท่ีกนัเอง ซ่ึงเรียกว่า “ชุมชนบุกรุก” หรือ ชุมชนบุกเบิก” ซ่ึงอยูเ่ป็นจ านวนมาก  และในกรุงเทพ ฯ มีคนจน ผูมี้รายได้
เฉล่ียต ่ากวา่ 9,000 บาทอยูร้่อยละ 30 และในภูมิภาคอีกร้อยละ 44 คนจนกลุ่มน้ีมีความสามารถในการจ่ายค่าท่ีอยูอ่าศยัประมาณ
เดือนละ 800 – 1,000 บาท ส าหรับชุมชนแออดั พบว่า ผูท่ี้มีรายไดต้ ่ากว่า 10,000 บาท ก่อนวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 มีประมาณ
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ร้อยละ 56 และในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจร้อยละ 62 แต่ในคนจนบางรายกไ็ม่ไดจ่้ายค่าท่ีอยูอ่าศยั เพราะเขา้ไปสร้างบา้นในท่ีดินของ
ผูอ่ื้น ซ่ึงผดิกฎหมาย (พรพิมล ปานเงิน, 2556) 
 ส าหรับชุมชนวดัรวกบางบ าหรุ ตั้งอยู่ในเขตบางพลดั มีประชากรประมาณ 1,971 คน  มีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 
524 ครัวเรือน ซ่ึงจดัเป็นชุมชนในประเภทแออดั และประชากรจดัเป็นส่ิงส าคญัในการพฒันาประเทศ ส่ิงท่ีเป็นเป้าหมายส าคญั
ก็คือ การพฒันาให้มีชีวิตท่ีดีข้ึน และมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน และช่วยส่งเสริมสุขภาพอนามยั รวมถึงสภาพร่างกายและจิตใจ รวม
ไปถึงการเกิดอาชญากรรม และยาเสพติด ถา้ประชากรไดมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ก็จะส่งผลในหลายๆดา้น โดยชุมชนแออดั 
หมายถึง สภาพบ้านหรือบริเวณท่ีพกัอาศัย ท่ีประกอบด้วยอาคารเก่าแก่ช ารุดและทรุดโทรม มีบริเวณท่ีสกปรกรกรุงรัง 
ประชากรจึงอยูก่นัอยา่งแออดัผิดสุขลกัษณะ ต ่ากวา่มาตรฐานสมควร ท าใหไ้ม่ปลอดภยัในดา้นสุขวิทยาและอนามยั บา้นจะอยู่
ติดๆกนัแลดูหนาแน่น มีประชากรอาศยัอยูอ่ยา่งแออดัยดัเยียด และบริเวณท่ีอยูอ่าศยัไม่ถูกสุขลกัษณะ รวมถึงอาคารบา้นเรือน
ช ารุดทรุดโทรม ผูอ้ยูอ่าศยัจะมีอาชีพท่ีหลากหลาย โดยใหถื้อเกณฑค์วามหนาแน่นของบา้นเรือน อยา่งนอ้ย 15 หลงัคาเรือนต่อ
พื้นท่ี 1 ไร่ (ส านกังานเขตบางพลดั, 2562)   
 การท่ีเป็นชุมชนแออดัก่อใหเ้กิดปัญหาหลายอยา่งตามมา กล่าวคือ ชุมชนแออดัเป็นบ่อเกิดแห่งปัญหาต่างๆ มากมาย 
ปัญหาท่ีพบไดใ้นสังคมปัจจุบนั ไดแ้ก่ ปัญหาสุขภาพอนามยั เกิดจากท่ีชุมชนแออดัไม่ถูกสุขลกัษณะ จึงเป็นแหล่งท่ีเพาะเช้ือ
โรคต่างๆ และกระจายเช้ือโรคไดง่้าย ตามมาดว้ยปัญหาความไม่ปลอดภยัของผูอ้ยูอ่าศยั เน่ืองจากสภาพความช ารุดทรุดโทรม
ของบา้นเรือนอาจเป็นสาเหตุท าใหเ้กิดการเสียหายและเกิดไฟไหมไ้ดซ่ึ้งอาจเป็นอนัตรายถึงชีวิตและทรัพยสิ์นของผูอ้ยูอ่าศยัได้
โดยง่าย และอาจยงัพบปัญหาอาชญากรรมตามมาอีกดว้ย ประชาชนท่ีตอ้งอาศยัอยูใ่นชุมชนแออดัอาจจะเป็นผูท่ี้อพยพหรือยา้ย
มาจากถ่ินฐานในท่ีต่างๆ เพื่อการประกอบอาชีพและมีอาชีพท่ีไม่แน่นอน เม่ือเกิดความจ าเป็นในการขาดอาชีพ และมีภาระของ
ครอบครัวตอ้งเล้ียงดู ท าใหอ้าจจะประกอบอาชีพในทางผิดกฎหมายได ้และอาจตามมาดว้ยปัญหาดา้นศีลธรรม ดงันั้น ปัญหาน้ี
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนเป็นอยา่งมาก การพฒันาชีวิตจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัอนัดบัตน้ๆเลยก็ว่าได ้และเพื่อเป็นการพฒันา
ตวัเอง และสงัคมใหน่้าอยูม่ากข้ึน และเป็นการยกระดบัคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนอีกดว้ย 
      วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตของชุมชนวดัรวกบางบ าหรุ 
 2. เพื่อประเมินสถานการณ์ก าหนดจุดแข็งและจุกอ่อนจากสภาพแวดลอ้มภายในโอกาสและอุปสรรคและจาก
สภาพแวดลอ้มภายนอก ส าหรับก าหนดแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตของชุมชนวดัรวกบางบ าหรุ 
 3. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนวดัรวกบางบ าหรุจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.ท าใหท้ราบระดบัคุณภาพชีวิตของชุมชนวดัรวกบางบ าหรุ 
 2. ท าใหท้ราบแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตของชุมชนวดัรวกบางบ าหรุ 
 3.จากผลการศึกษาสามาระน าผลการวิจยัไปใชใ้นการพฒันาชีวิตของคนในชุมชนวดัรวกบางบ าหรุ ใหมี้คุณภาพ 
 
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 1720 

 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 2.1 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัคุณภาพชีวติ 
  Sharma (1975, p. 4 อา้งถึงใน จกัรี สว่างไพร, 2525, น. 7) ไดใ้ห้ความหมายของคุณภาพชีวิตไวว้่า คุณภาพ
ชีวิตเป็นความคิดรวบยอดท่ีอาจจะซบัซอ้น และเป็นทั้งแบบความพึงพอใจ ซ่ึงอาจเกิดจากการไดรั้บการตอบสนองความ
ตอ้งการทางดา้นจิตใจ และดา้นสังคมในระดบัจุลภาพและมหภาค  นอกจากน้ี Yong and Longman (1983, p. 43 อา้งถึง
ใน สุณี เวชประสิทธ์ิ, 2540, น. 23) ไดก้ล่าวไวว้า่ คุณภาพชีวิตนั้นเป็นระดบัความพึงพอใจในชีวิตปัจจุบนั อาจจะเกิดข้ึน
จากการรับรู้ของแต่ละบุคคลได ้รวมถึง Nicholas Bennet (1975, p. 1 อา้งถึงใน จกัรี สว่างไพร, 2525, น. 6) ไดก้ล่าวถึง 
ชีวิตท่ีมีคุณภาพแทนคุณภาพชีวิต โดยไดก้ล่าวว่า คนท่ีแตกต่างกนันั้นดว้ยทางวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม ย่อมจะให้
ความหมายคุณภาพชีวิตแตกต่างกนัไป จึงไม่มีวิธีการแบบตายตวัไหนๆ ท่ีจะสามารถวดัระดบัคุณภาพชีวิตของบุคคลได ้
 2.2 แนวคดิเกีย่วกบัเคร่ืองมือช้ีวดัคุณภาพชีวติ 
 การจ าแนกเคร่ืองมือวดัคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจแห่งเอเชียและแปซิฟิค (สุวฒัน์ มหัตนิรันดร์กุล, 2540, 
น. 8) ESCAP ไดน้ าเสนอเคร่ืองมือช้ีวดัแต่ละชนิดมีทั้งหมด 3 กลุ่ม คือ เคร่ืองมือช้ีวดัทางดา้นเศรษฐกิจ เคร่ืองมือช้ีวดั
ทางสงัคมท่ีเป็นวตัถุวิสยั และเคร่ืองมือช้ีวดัทางสงัคมท่ีเป็นจิตวิสยั ซ่ึงตวัอยา่งของเคร่ืองมือช้ีวดัทางสงัคมท่ีเป็นจิตวิสัย 
ได้แก่ เคร่ืองมือวดัคุณภาพชีวิตขององค์การอนามยัโลก (WHO-QOL) เป็นเคร่ืองมือวดัคุณภาพชีวิตท่ีมีทั้งหมด 6 
องค์ประกอบ 100 ตวัช้ีวดั  นอกจากน้ี Power, Bullinger and WHOQOL Group (2002, p. 18, อา้งถึงใน ชุมพรฉ ่าแสง 
และคณะ, 2555, น. 6) กล่าวถึงว่า เคร่ืองช้ีวดัคุณภาพชีวิตขององคก์ารอนามยัโลกชุดย่อฉบบัภาษาไทย (WHOQOL-
BREF-THAI) ไดพ้ฒันาเคร่ืองมือวดัคุณภาพชีวิต ดว้ยการทบทวนแนวคิดของคุณภาพชีวิต และศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อ
ก าหนดองคป์ระกอบของคุณภาพชีวิต WHOQOL–BREF–THAI ประกอบดว้ย ขอ้ค าถาม 2 ชนิด คือ แบบภาวะวิสัย 
(Perceived Objective) และอตัวิสยั (Self-report Subjective) จะประกอบดว้ย องคป์ระกอบของคุณภาพชีวิต 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
1. ดา้นสุขภาพกาย (Physical Domain) 2. ดา้นจิตใจ (Psychological Domain) 3. ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม (Social 
Relationships) 4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environment) 
 2.3 แนวคดิเกีย่วกบัการวิเคราะห์ SWOT Analysis 
 SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพองคก์าร หรือหน่วยงานในปัจจุบนั เพื่อคน้หาจุดแขง็ จุดเด่น จุดดอ้ย 
หรือส่ิงท่ีอาจเป็นปัญหาส าคัญในการด าเนินงานสู่สภาพท่ีต้องการในอนาคต SWOT เป็นตัวย่อของข้อความท่ีมี
ความหมายดงัน้ี (นนัทิยา หุตานุวตัร และณรงค ์หุตานุวตัร, 2551) 
 ภายใตก้ารวิเคราะห์ SWOT นั้น จะตอ้งวิเคราะห์ทั้งสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก องคก์ร โดยมีขั้นตอน
ดงัน้ี (เอกชยั บุญยาทิษฐาน,2553) 
  (1) การประเมินสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร จะเก่ียวกบัการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากรและ
ความสามารถภายในองคก์ร ทุกๆ ดา้น เพื่อท่ีจะระบุจุดแขง็และจุดอ่อนขององคก์รแหล่งท่ีมาเบ้ืองตน้ของขอ้มูลเพื่อการ
ประเมินสภาพแวดลอ้มภายใน ประกอบดว้ย จุดแขง็ขององคก์ร (S-Strengths) และจุดอ่อนขององคก์ร (W-Weaknesses)  
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  (2) การประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอก โดยพิจารณาโอกาสและอุปสรรคทางการด าเนินงานของ
องคก์รท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มต่างๆ ประกอบดว้ย โอกาสทางสภาพแวดลอ้ม (O-Opportunities) และ
อุปสรรคทางสภาพแวดลอ้ม (T-Threats)  
 2.4 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง  
 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั คุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทางการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน การวิเคราะห์ SWOT 
ชุมชน การก าหนดนโยบายพฒันาชุมชน 
 กรอบแนวคิดในการวจิัย  

      

 
 
 
 
 

 
 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 การพฒันาคุณภาพชีวิตของชุมชนวดัรวกบางบ าหรุ ผูศึ้กษาไดก้ าหนด ตวัแปรท่ีจะศึกษา  ดงัน้ี ตวัแปรอิสระ คือ เพศ 
อาย ุสถานภาพการสมรส จ านวนสมาชิกในครัวเรือน ระดบัการศึกษา รายได ้และตวัแปรตาม คือ ระดบัคุณภาพชีวิต 4 ดา้น คือ 
ด้านสุขภาพกาย (Physical Domain) ด้านจิตใจ (Psychological Domain) ด้านความสัมพนัธ์ทางสังคม (Social Relationships) 
และดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environment) 
 

3. วธีิการศึกษา 
 การศึกษาเร่ือง การพฒันาคุณภาพชีวิตของชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาชุมชนวดัรวกบางบ าหรุ เป็นการ
วิจยัเชิงส ารวจ ดว้ยการใชแ้บบสอบถาม  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
 กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี คือ เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ประชากรในเขตชุมชนวดัรวกบางบ าหรุ จ านวน 200 
คน ท่ีไดม้าจากการก าหนดก าหนดกลุ่มตวัอยา่งของทาโร่  ยามาเน่ ท่ีความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 (สุทธนู ศรีไสย ,์2551,หนา้ 28)  
มีจ านวนขั้นต ่า 96 คน ดงันั้นเพื่อให้ผลท่ีไดจ้ากการศึกษามีความแม่นย  าและครอบคลุม ผูว้ิจยัจึงเลือกใชก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 
200 คน ซ่ึงมากกวา่ขั้นต ่าท่ีก าหนดไว ้

ข้อมูลทั่วไป 
เพศ 
อาย ุ
สถานภาพสมรส 
การศึกษา 
อาชีพ 
รายได ้

คุณภาพชีวติของคนในชุมชน 
- ดา้นสุขภาพกาย 
- ดา้นจิตใจ 
- ดา้นสมัพนัธภาพทางสังคม 
- ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
เคร่ืองมือวดัคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก 
(WHO-QOL) โดยมี Dr.John Orley 

แนวทางในการส่งเสริม 
คุณภาพชีวติ 
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 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา  
 โดยใชแ้บบสอบถาม เคร่ืองมือวดัคุณภาพชีวิตขององค์การอนามยัโลกชุดภาษาไทย  (WHOQOL-BREF-THAI) 26 
ตวัช้ีวดั  
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 โดยใช้ สถิตเชิงพรรณนา ประกอบด้วยค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการน าเสนอขอ้มูล  สถิติอา้งอิงท่ี
ประเมินผลการศึกษาดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในขอ้มูลส่วนบุคคลน ามาแจกแจงความถ่ี ค านวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมุติฐานผูศึ้กษา ผูศึ้กษาทดสอบโดยการเลือกใชส้ถิติ t-test ส าหรับ
ประชากรสองกลุ่มและ One Way ANOVA F –test ขอ้มูลจากการเก็บขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ มารวบรวม เรียบเรียง และ
น าเสนอในรูปแบบความคิดเห็นของผูใ้ห้สัมภาษณ์แต่ละคนท่ีสอดคลอ้งกนัไวด้ว้ยกนั ท าการแยกประเภทของขอ้มูล และ
อภิปรายผลการวิจยัในประเดน็ท่ีก าหนดไวใ้นวตัถุประสงค ์ 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล  
 4.1 ผลการศึกษา 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 200 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ส่วนใหญ่มีอาย ุ32 – 42 ปี  คิดเป็นร้อยละ 38.00 ส่วนใหญ่โสด คิด
เป็นร้อยละ 56.50 ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ คิดเป็นร้อยละ 32 ส่วนใหญ่ มีจ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน 3-4 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50 ส่วนใหญ่ มีรายได ้10,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.50  
 ตอนที่ 2  ข้อมูลเกีย่วกบัคุณภาพชีวติของชุมชนวดัรวกบางบ าหรุ 
 ค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตของชุมชนวดัรวกบางบ าหรุ ภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.29) เม่ือพิจารณารายดา้น 
สามารถเรียงล าดบัค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย ไดด้งัต่อไปน้ี ดา้นจิตใจ รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม ดา้นร่างกาย 
และดา้นส่ิงแวดลอ้ม ตามล าดบั สามารถพิจารณารายดา้นไดด้งัต่อไปน้ี  
 ค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตของชุมชนวดัรวกบางบ าหรุ ดา้นร่างกาย อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.27) เม่ือพิจารณาราย
ขอ้ สามารถเรียงล าดบัค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย ไดด้งัต่อไปน้ี ท่านไดรั้บการพกัผ่อนท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของร่างกาย 
รองลงมาไดแ้ก่ ท่านมีร่างกายท่ีปราศจากภาวะเจ็บปวดจากโรคภยัไขเ้จ็บท่ีร้ายแรง ท่านมีร่างกายท่ีปราศจากภาวะเจ็บปวดจาก
โรคภยัไขเ้จบ็ท่ีร้ายแรง และท่านคิดวา่ท่านมีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แขง็แรงเหมาะสมกบัวยัของท่าน ตามล าดบั  
 ค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตของชุมชนวดัรวกบางบ าหรุ ดา้นจิตใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.43) เม่ือพิจารณารายขอ้ 
สามารถเรียงล าดบัค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ย ไดด้งัต่อไปน้ี ท่านรับรู้ถึงความคิด ความจ า สมาธิ การตดัสินใจ และความสามารถใน
การเรียนรู้เร่ืองราวต่าง ๆ ของตน รองลงมาได้แก่ ท่านรู้สึกพอใจและมีความภูมิใจในชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง ท่านมี
ความรู้สึกพอใจในชีวิตของท่านในปัจจุบนั เช่น มีความสุข ความสงบ มีความหวงัในการด ารงชีวิต ท่านรู้สึกพอใจในลกัษณะ
รูปร่างหนา้ตาของตนเอง ท่านรู้สึกพอใจในการประกอบกิจกรรมระหวา่งวนัของท่าน ท่านมีสมาธิในการท างาน หรือประกอบ
กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวนัไดเ้ป็นอยา่งดี และท่านรับรู้เก่ียวกบัความเช่ือต่าง ๆ ของตน ท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิต เช่น การ
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รับรู้ถึงความเช่ือดา้นวิญญาณ ศาสนา การให้ความหมายของชีวิต และความเช่ืออ่ืน ๆ ท่ีมีผลในทางท่ีดีต่อการด าเนินชีวิต มีผล
ต่อการเอาชนะอุปสรรค ตามลบั 
 ค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตของชุมชนวดัรวกบางบ าหรุ ดา้นส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.15) เม่ือพิจารณา
รายขอ้ สามารถเรียงล าดบัค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย ไดด้งัต่อไปน้ี ท่านไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคคลในสังคมอย่างสม ่าเสมอ 
รองลงมาไดแ้ก่ ท่านมีโอกาสไดพ้กัผอ่นคลายเครียดร่วมกบัเพื่อนบา้นในโอกาสต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ ท่านรู้สึกวา่ชีวิตของท่าน
มีความมัน่คงปลอดภยัในแต่ละวนั ท่านพอใจในชีวิตทางเพศของท่านแค่ไหน? (ชีวิตทางเพศ หมายถึงเม่ือเกิดความรู้สึกทางเพศ
ข้ึนแลว้ท่าน มีวิธีจดัการท าใหผ้่อนคลายลงไดร้วมถึงการช่วยตวัเองหรือการมเพศสัมพนัธ์) ท่านมีโอกาสไดร่้วมกิจกรรมต่างๆ 
ของชุมชนอย่างสม ่าเสมอ ท่านมีความต้องการในการผูกสัมพันธ์ไมตรีกับบุคคลอ่ืนท่ีเป็นมิตรกับท่าน ท่านพอใจกับ
ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวของท่านเป็นอยา่งมาก และท่านมีความพึงพอใจในการให้ความช่วยเหลือผูอ่ื้นเม่ือไดรั้บความ
เดือดร้อน 
 ค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตของชุมชนวดัรวกบางบ าหรุ ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.29) 
เม่ือพิจารณารายขอ้ สามารถเรียงล าดบัค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย ไดด้งัต่อไปน้ี สภาพแวดลอ้มท่ีท่านอาศยัอยู่ส่งผลดีต่อสุขภาพ
ของท่าน รองลงมาไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มท่ีท่านอาศยัอยูป่ราศจากมลพิษต่าง ๆ ท่ีส่งผลเสียต่อสุขภาพ ท่านคิดว่าท่านมีคุณภาพ
ชีวิต (ชีวิตความเป็นอยู)่ อยูใ่นระดบัใด ท่านรู้สึกการคมนาคมหรือการเดินทางของท่านมีสะดวกสบาย สถานบริการทางสุขภาพ
และสังคมสงเคราะห์เพียงพอต่อความตอ้งการของท่านและคนในชุมชน และท่านไดท้ ากิจกรรมสันทนาการ และกิจกรรมใน
เวลาวา่ง ตามล าดบั  
 ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมุติฐานการศึกษา  
 ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า  ประชาชนในของชุมชนวดัรวกบางบ าหรุท่ีมีเพศ อาย ุสถานภาพการศึกษา จ านวน
สมาชิกในครัวเรือนและรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีคุณภาพชีวิตท่ีไม่แตกต่างกนั   
 ตอนที่ 4 แนวทางการพฒันาคุณภาพชีวติของชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาชุมชนวดัรวกบางบ าหรุ  
        1. การลดอตัราการเพิ่มของประชากร โดยก าหนดนโยบายควบคุมอตัราการเพิ่มของประชากรให้แน่นอนและมี
ประสิทธิภาพ มีการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวไดต้ั้งเป้าหมายลดอตัราการเพิ่มของ ประชากรให้เหลือเพียงร้อยละ 1.1 
เม่ือส้ินแผน ฯ 
        2. การปรับปรุงคุณภาพของประชากร โดยการเร่งขยายคุณภาพการศึกษาและให้บริการดา้นสวสัดิการทางสังคมอยา่ง
ทัว่ถึง เช่น การอนามยัและสาธารณสุข การแพทย ์และการสาธารณูปโภคประเภทไฟฟ้า ประปา รวมทั้งให้ประชากรเป็นผูมี้
ระเบียบวินยัมีสุขภาพแขง็แรงทั้งร่างกาย และจิตใจ เป็นตน้ 
        3. การควบคุมการใชท้รัพยากรธรรมชาติโดยก าหนดมาตรการทางกฎหมายใหรั้ดกุมและเคร่งครัดทางราชการควรถือ 
เป็นนโยบายอยา่งชดัเจนท่ีจะควบคุมและป้องกนัการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
        4. การวางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมระยะยาว โดยเนน้การพฒันาภาคชนบทให้มากข้ึนเพื่อสร้างความเสมอภาค
และความเป็นธรรมในสังคม พฒันาคุณภาพชีวิตของประชากรในชนบทให้ดีข้ึนโดยเนน้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและ
เอกชน 
 4.2 อภิปรายผลการศึกษา 
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 ค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตของชุมชนวดัรวกบางบ าหรุ ภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง เช่นเดียวกนักบังานวิจยัของ จกัร
พงษ ์เกเยน็ (2554) ท าการศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชนของการเคหะแห่งชาติในเขตกรุงเทพมหานคร: ศึกษากรณี 
โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้องอาคารแฟลตเช่า ผลการศึกษา พบว่า ผูอ้ยู่อาศยัในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคาร
แฟลตเช่า มีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เช่นเดียวกนั สามารถเรียงล าดบัค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย ไดด้งัต่อไปน้ี 
ดา้นจิตใจ รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม ดา้นร่างกาย และดา้นส่ิงแวดลอ้ม ตามล าดบั  สาเหตุส าคญัท่ีท าให้เกิด
ปัญหาประชากรของประเทศไทย คือ การเพิ่มข้ึนของประชากร อย่างรวดเร็ว และการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจและ 
เทคโนโลยสีมยัใหม่ เป็นผลใหท้รัพยากรธรรมชาติถูกท าลายมากข้ึน ตวัเมืองอุตสาหกรรมขยายเพิ่มข้ึน ผูค้นตอ้งเร่งรีบแข่งขนั 
ฯลฯ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทวีป บุตรโพธ์ิ (2561) ท าการศึกษาเร่ือง แนวทางในการก าหนดนโยบายพฒันาชุมชนเขม้แขง็ 
นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดท้ าการวิเคราะห์ SWOT ชุมชนและไดน้ าเสนอแนวทางในการแกไ้ข ดงัน้ี 1. ลดอตัราการเพิ่มของประชากร 
การลดอตัราการเพิ่มของประชากร โดยก าหนดนโยบายควบคุมอตัราการเพิ่มของประชากรให้แน่นอนและมีประสิทธิภาพ มี
การวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวไดต้ั้งเป้าหมายลดอตัราการเพิ่มของ ประชากรใหเ้หลือเพียงร้อยละ 1.1 เม่ือส้ินแผน ฯ  2. 
ปรับปรุงคุณภาพของประชากร การปรับปรุงคุณภาพของประชากร โดยการเร่งขยายคุณภาพการศึกษาและให้บริการด้าน
สวสัดิการทางสังคมอย่างทัว่ถึง เช่น การอนามยัและสาธารณสุข การแพทย ์และการสาธารณูปโภคประเภทไฟฟ้า ประปา 
รวมทั้งให้ประชากรเป็นผูมี้ระเบียบวินยัมีสุขภาพแขง็แรงทั้งร่างกาย และจิตใจ เป็นตน้  3. ควบคุมการใชท้รัพยากรธรรมชาติ
การควบคุมการใชท้รัพยากรธรรมชาติโดยก าหนดมาตรการทางกฎหมายใหรั้ดกมุและเคร่งครัดทางราชการควรถือ เป็นนโยบาย
อยา่งชดัเจนท่ีจะควบคุมและป้องกนัการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 4. การวางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมระยะยาว การวาง
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมระยะยาว โดยเนน้การพฒันาภาคชนบทใหม้ากข้ึนเพื่อสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรม
ในสังคม พฒันาคุณภาพชีวิต ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อุทยั ปริญญาสุทธินันท์ (2559) ท าการศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ 
SWOT แสงไฟส่องน าทางสู่การจดัการเชิงกลยุทธ์ท่ีชุมชนท าได ้บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้เก่ียวกับการ
จดัการเชิงกลยทุธ์ และน าเสนอกรณีศึกษาจากชุมชน ซ่ึงสะทอ้นถึงความเขา้ใจในการจดัการเชิงกลยุทธ์ระดบัชุมชนท่ี เกิดจาก
การปรับตวัของคนในชุมชน ทั้งน้ีกลยทุธ์เป็นแผนการหรือวิธีการในการด าเนินงานท่ีท าใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวด้ว้ย
เอกลกัษณ์เฉพาะท่ีแตกต่างไปจากคู่แข่งขนั ซ่ึงผูบ้ริหารตอ้งเลือกกลยุทธ์ให้สอดคลอ้งกนัระหว่างทรัพยากรในองค์การและ
ความสามารถหลกัขององคก์าร รวมทั้งค านึงถึงโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ารดว้ย ขณะท่ีการจดัการ
เชิงกลยทุธ์เป็นกระบวนการท่ีประกอบดว้ย การตรวจสอบสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกองคก์าร การก าหนดกลยุทธ์ 
การน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั และการควบคุมและการประเมินผลกลยทุธ์ส่ิงเหล่าน้ีช่วยใหอ้งคก์ารมีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัใน
ระยะยาว ทั้งน้ีการวิเคราะห์ SWOT เป็นส่ิงท่ีองคก์ารใชเ้พื่อประเมินสถานการณ์และน าไปสู่การก าหนดปัจจยัเชิงกลยทุธ์ ทั้งยงั
สามารถน าปัจจยัดงักล่าวไม่วา่จะเป็นจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส หรืออุปสรรค มาจบัคู่กนัในรูปแบบของ TOWS matrix ไดอี้กดว้ย
กระนั้นความรู้เก่ียวกบัการจดัการเชิงกลยุทธ์ดงักล่าวขา้งตน้จะไม่มีคุณค่าอนัใดเลย หากไม่มีนัยยะในการน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในทางปฏิบติั โดยเฉพาะในบริบทของการจดัการชุมชน ซ่ึงคาดหวงัให้คนในชุมชนสามารถขา้มผ่านสถานะของ
ความไม่รู้เชิงทฤษฎีไปสู่สถานะของปัญญาเชิงปฏิบติัไดอ้ยา่งมัน่คงและย ัง่ยนื ดงันั้นการจดัการชุมชนจึงเป็นเร่ืองของทุกคนใน
ชุมชนท่ีตอ้งลงมือท าในวนัน้ีและเวลาน้ี 

5. สรุปผลการศึกษา 
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 คุณภาพชีวิตของชุมชนวดัรวกบางบ าหรุ ภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง ด้านร่างกาย พบว่า ได้รับการพกัผ่อนท่ี
เพียงพอต่อความตอ้งการของร่างกาย มีร่างกายท่ีปราศจากภาวะเจ็บปวดจากโรคภยัไขเ้จ็บท่ีร้ายแรง  มีร่างกายท่ีปราศจากภาวะ
เจบ็ปวดจากโรคภยัไขเ้จบ็ท่ีร้ายแรง และมีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แขง็แรงเหมาะสมกบัวยัของท่าน  ดา้นจิตใจ รับรู้ถึงความคิด 
ความจ า สมาธิ การตดัสินใจ และความสามารถในการเรียนรู้เร่ืองราวต่าง ๆ ของตน พอใจและมีความภูมิใจในชีวิตความเป็นอยู่
ของตนเอง มีความรู้สึกพอใจในชีวิตของท่านในปัจจุบนั รู้สึกพอใจในลกัษณะรูปร่างหนา้ตาของตนเอง พอใจในการประกอบ
กิจกรรมระหว่างวนัมีสมาธิในการท างาน หรือประกอบกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวนัไดเ้ป็นอย่างดี และรับรู้เก่ียวกบัความ
เช่ือต่าง ๆ ของตน ท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิต  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคคลในสังคมอยา่งสม ่าเสมอ มีโอกาส
ไดพ้กัผ่อนคลายเครียดร่วมกบัเพื่อนบา้นในโอกาสต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ มีความมัน่คงปลอดภยัในแต่ละวนั พอใจในชีวิตทาง
เพศมีโอกาสไดร่้วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนอย่างสม ่าเสมอ มีความตอ้งการในการผูกสัมพนัธ์ไมตรีกบับุคคลอ่ืนท่ีเป็นมิตร 
พอใจกบัความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวของท่านเป็นอย่างมาก และพึงพอใจในการให้ความช่วยเหลือผูอ่ื้นเม่ือไดรั้บความ
เดือดร้อน ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม  สภาพแวดลอ้มท่ีท่านอาศยัอยูส่่งผลดีต่อสุขภาพ  ปราศจากมลพิษต่าง ๆ ท่ีส่งผลเสียต่อ
สุขภาพ การคมนาคมหรือการเดินทางของท่านมีสะดวกสบาย สถานบริการทางสุขภาพและสังคมสงเคราะห์เพียงพอต่อความ
ตอ้งการของท่านและคนในชุมชน และท่านไดท้ ากิจกรรมสันทนาการ และกิจกรรมในเวลาวา่ง  ประชาชนในของชุมชนวดัรวก
บางบ าหรุท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพการศึกษา จ านวนสมาชิกในครัวเรือนและรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีคุณภาพชีวิตท่ีแตกต่างกนั  
ส าหรับแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตของชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาชุมชนวดัรวกบางบ าหรุ ไดแ้ก่ ลดอตัรา
การเพิ่มของประชากร การลดอตัราการเพิ่มของประชากร โดยก าหนดนโยบายควบคุมอตัราการเพิ่มของประชากรให้แน่นอน
และมีประสิทธิภาพ   การปรับปรุงคุณภาพของประชากร โดยการเร่งขยายคุณภาพการศึกษาและให้บริการดา้นสวสัดิการทาง
สังคมอยา่งทัว่ถึง การควบคุมการใชท้รัพยากรธรรมชาติโดยก าหนดมาตรการทางกฎหมายให้รัดกุมและเคร่งครัดทางราชการ
ควรถือ เป็นนโยบายอยา่งชดัเจนท่ีจะควบคุมและป้องกนัการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ และการวางแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมระยะยาว การวางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมระยะยาว โดยเนน้การพฒันาภาคชนบทให้มากข้ึนเพื่อสร้างความเสมอ
ภาคและความเป็นธรรมในสังคม พฒันาคุณภาพชีวิตของประชากรในชนบทให้ดีข้ึนโดยเนน้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาล
และเอกชน 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา  
 1. ควรมีการประเมินผลกิจกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยใชศู้นยก์ารเรียนรู้ชุมชนเป็นฐาน  
 2. ชุมชนควรมีโครงการเตรียมความพร้อม ให้พร้อมรับการเปล่ียนแปลงทุกดา้น ชุมชนควรให้ความส าคญัส่งเสริม 
สนบัสนุนใหทุ้กคนในชุมชนไดมี้บทบาท เป็นแกนน าของชุมชนในกิจกรรมต่างๆ เพื่อใหส้มาชิกเกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า
ในตนเอง เป็นการปลูกฝังใหลู้กหลานเห็นความส าคญัของการพฒันาคุณภาพชีวิตของตนเอง ใหค้วามเคารพ เช่ือฟัง รวมทั้งเป็น
การสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งคนต่างวยัในชุมชน 
 3. ปรับปรุงคุณภาพของประชากร การปรับปรุงคุณภาพของประชากร โดยการเร่งขยายคุณภาพการศึกษาและ
ใหบ้ริการดา้นสวสัดิการทางสงัคมอยา่งทัว่ถึง เนน้การเพิ่มทกัษะทางดา้นความรู้ใหก้บัตนเอง อาทิเช่น ส่งเสริมการอ่านหนงัสือ 
การเขา้รับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ในดา้นต่าง ๆ การศึกษาขอ้มูลดว้ยตนเองจากส่ือสารสนเทศ 
วิทย ุโทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต  
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        4. ควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติการควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยก าหนดมาตรการทางกฎหมายให้
รัดกมุและเคร่งครัดทางราชการควรถือ เป็นนโยบายอยา่งชดัเจนท่ีจะควบคุมและป้องกนัการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
        5. การวางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมระยะยาว การวางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมระยะยาว โดยเน้นการ
พฒันาภาคชนบทใหม้ากข้ึนเพื่อสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสงัคม  
 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาความตอ้งการการสนับสนุนทั้งดา้นองค์ความรู้ และกิจกรรมท่ีแทจ้ริงของประชาชน โดยอาจจะสร้าง
แหล่งเรียนรู้เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยใชส้ถานศึกษาในพื้นท่ีเป็นกลไกการขบัเคล่ือนกิจกรรม 
 2. ศึกษาปัจจยัดา้นสังคมทั้งการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรท่ีมีความแตกต่างทางดา้นชาติพนัธ์ุ อิทธิพลของการ
ขยายพื้นท่ี และการเปล่ียนแปลงของรูปแบบการประกอบอาชีพ 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ‘‘การก าหนดกลยทุธ์เพื่อเพิ่มยอดขาย กรณีศึกษาร้านบุญเลิศเซลลแ์อนดเ์ซอร์วิส’’ ผูวิ้จยัไดศึ้กษาเก่ียวกบัส่วนประสม
ทางการตลาด (Marketing Mix) ท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกซ้ือ 1.เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชข้องลูกคา้ในธุรกิจ
เคร่ืองเขียน กรณีศึกษา ร้านบุญเลิศเซลลแ์อนด์เซอร์วิส และ 2.เพื่อศึกษาแนวทางก าหนดกลยทุธ์เพื่อเพิ่มยอดขายกรณีศึกษา ร้านบุญเลิศ
เซลลแ์อนด์เซอร์วิส เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพโดยท่ีผูวิ้จยัเลือกเก็บขอ้มูลแบ่งได ้ผูวิ้จยัเลือกเก็บขอ้มูลใชแ้บบสอบถามแบบค าถามปลาย
ปิดโดยแจกให้กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้จากร้านบุญเลิศเซลลแ์อนด์เซอร์วิสจ านวน 200 คน โดยอาศยัแนวคิดและ
ทฤษฎี SWOT Analysis และ TOWS Matrix มาแนวทางการก าหนดกลยทุธ์ในการเพิ่มยอดขายของร้านบุญเลิศเซลลแ์อนดเ์ซอร์วิสจาก
การศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบส่วนใหญ่ตอบ เป็นเพศหญิง มีอายุในช่วง 23-27 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีและ มีอาชีพเป็น
พนกังาน พบว่าส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ ท่ีระดบัความส าคญัมากประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์, 
ดา้นราคา, ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่ายและดา้นส่งเสริมการตลาด สามารถน าไปก าหนดกลยทุธ์เพื่อเพิ่มยอดขายใหก้บัร้านบุญเลิศเซลลแ์อนด์

เซอร์วิส สามารถก าหนดกลยทุธ์ได ้3 ทางเลือกโดยกลยทุธ์ท่ีเลือกคือกลยทุธ์ทางเลือกท่ี 2 การส่งเสริมการขาย เน่ืองจากเป็นกลยุทธ์ท่ี
ช่วยเพิ่มฐานยอดขายไดซ่ึ้งตรงกบัเป้าหมายในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี 

ค าส าคัญ : ธุรกิจเคร่ืองเขียน, ส่วนประสมทางการตลาด 

Abstract 

From a study to setting Marketing strategies to in crease sales. Case study : Boonlert Sales and Service shop the research was 
study about Marketing Mix which had an influence on the buying decision. 1.And study the factors of the buying decision in 
stationery business 2.And study the trend in setting marketing strategies in this qualitative research ,the researchers collected 
data by using closed-ended questionnaires gave to 200 customers in Boonlert Sales and Service Ship and applied SWOT 
Analysis and TOWS Matrix as a guideline to setting marketing strategies to raise sales. 
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The research found the most responed 23-27-year-old female office workers chose a product, a price ,a shop location and sales 
promotion as the most significant marketing mix(4Ps). As a result, we determined to apply a sales promotion(2nd option)to raise 
a profit due to being an option that remarkably met the objective of the study   

Keywords: Staionery business, Marketing Mix 

1. บทน า

     ร้านบุญเลิศเซลล์แอนด์เซอร์วิสตั้งอยู่ท่ี อ  าเภอเมืองจงัหวดัภูเก็ตไดเ้ปิดให้บริการเม่ือพ.ศ.2540 เป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัค่อนขา้ง
รุนแรง การเปิดร้านขายส่งและขายปลีกของร้านคา้ในลกัษณะการด าเนินธุรกิจแบบครอบครัว ปัญหาคือยอดขายลดลงในทุกปีโดย

สัดส่วนในปีพ.ศ.2558 จะอยูท่ี่13,500,000บาทและในปีปีพ.ศ.2559จะอยูท่ี่12,300,000บาทและลดลงมาเร่ือยๆตลอดจนปีพ.ศ.2560จะ
อยู่ท่ี11,400,000บาทและในปีล่าสุดพ.ศ.2561จะอยู่ท่ี 10,500,000บาทจะเห็นไดว้่ายอดขายไดล้ดลงมาตั้งแต่ปี 2558 จนถึง 2561 โดย
การท่ียอดขายลดลงก็จะท าให้องคก์รมีรายไดท่ี้ลดลงตามไปดว้ย จากรายไดท่ี้ลดลงมา ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนคือจะมีรายไดท่ี้นอ้ยลงและ
เงินทุนหมุนเวียนท่ีลดลงตามลงมาจะท าให้การตดัสินใจในการสั่งซ้ือสินคา้ อุปกรณ์ใหม่ๆท่ีจะน าเขา้มาจ าหน่ายภายในร้านเกิดความ
เส่ียงท่ีว่าจะขายไดห้รือไม่ รวมไปถึงการสูญเสียลูกคา้เก่าและใหม่ดว้ยเพราะการท่ีทางร้านไม่มีสินคา้ใหม่ๆเขา้มาจ าหน่ายจะท าให้ลูกคา้
หนา้เก่าและหนา้ใหม่อาจจะเปล่ียนใจไปใชซ้ื้อจากร้านอ่ืนไดด้ว้ย ดงันั้นทางร้านจะสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดไปดว้ย ซ่ึงในวนัน้ีทาง

ร้านไดอ้ยูใ่นอนัดบัท่ี3จากทั้งหมด5ร้าน ถา้ทางร้านยงัไม่ไดแ้กไ้ขปัญหาน้ีโดยเร็วจะท าใหท้างร้านไปอยูใ่นล าดบัท่ี4หรือ5ภายในอนาคต
ได ้ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคือการเพิ่มยอดขายของร้านบุญเลิศเซลลแ์อนดเ์ซอร์วิส และเพื่อทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือเคร่ืองเขียนของร้านบุญเลิศเซลลแ์อนดเ์ซอร์วิส 

2. ทบทวนวรรณกรรม

     2.1. แนวคดิและทฤษฎกีารวางแผนการตลาด Marketing Mix (4P) 

     ทวีศกัด์ิ กุศลธรรมรัตน์ (2547)ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 4P ของPhillip Kotlerไวว้่า ส่วนประสมทางการตลาดท่ี
สามารถควบคุมได ้4ประการ ซ่ึงธุรกิจตอ้งน ามาใชร่้วมกนั เพื่อสนองความตอ้งการของเป้าหมาย ประกอบไปดว้ยส่ิงท่ีมีอิทธิพลในการ
สร้างความตอ้งการคือ ผลิตภณัฑ(์Product) ราคา(Price) สถานท่ี(Place)และการส่งเสริมการตลาด(Promotion) 

1.ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงใด ๆท่ีสามารถน าเสนอขายให้แก่ตลาด เพื่อให้ความตอ้งการและความจ าเป็นของผูซ้ื้อ ไดรั้บการ
ตอบสนอง ท าให้ได้รับความพอใจผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีตัวตน (Physical Product) หรือเป็นสินค้าซ่ึงจับต้องได้

Admin
Text Box
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ตวัอย่างเช่นรถยนต์ รองเทา้ ดินสอเป็นตน้ แต่ผลิตภณัฑ์บางอย่างเป็นส่ิงไม่มี ตวัตนจบัตอ้งไม่ได ้แต่มีลกัษณะเป็นบริการ เช่น การ
นวดสปา เป็นตน้ 

     2.ราคา (Price) เป็นอีกหน่ึงองคป์ระกอบของส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัท่ีส าคญัท่ีนกัการตลาดน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
สร้างยอดขายใหก้บัธุรกิจ เพราะราคาเป็นปัจจยัเพียงตวัเดียวเท่านั้นท่ีเป็นตวัท าใหเ้กิดรายไดข้ึ้นมา โดยยดึตน้ทุนเป็นหลกัมากเกินไปการ
ไม่ปรับราคาให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของตลาด ราคาตอ้งมีการก าหนดให้ถูกตอ้งเหมาะสม ราคาเป็นตวักลไกท่ีสามารถดึงดูด
ความสนใจให้เกิดข้ึนมาได ้ดงันั้น ในการก าหนดราคาจะตอ้งมีการพิจารณาทั้งลกัษณะของการแข่งขนัในตลาดเป้าหมายและปฎิกริยา
ของลูกคา้ต่อราคาแตกต่างกนัไป 

     3.การจดัจ าหน่าย (Place) เป็นการด าเนินงานของผูบ้ริหารการตลาด เพื่อน าผลิตภณัฑ์หรือบริการให้เคล่ือนย้ายจากผูผ้ลิตไปยงั
ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ช ้ในเวลาและสถานท่ีท่ีลูกคา้ตอ้งการในการด าเนินงานดงักล่าว ผูผ้ลิตส่วนใหญ่ในปัจจุบนัจะไม่ใชวิ้ธีการจดัจ าหน่าย
ไปยงัผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชโ้ดยตรงแต่เพียงวิธีเดียว แต่จะใชวิ้ธีการจดัจ าหน่ายโดยผา่นช่องทางการจดจ าหน่ายหลายๆดา้นดว้ยกนั 

     4.การส่งเสริมการตลาด (Promotion) จะเก่ียวขอ้งกบัวิธีการต่าง ๆ ท่ีไดส่ื้อความหมายให้ถึงตลาดเป้าหมายให้ทราบถึงผลิตภณัฑ์ท่ี
ตอ้งการวา่ไดมี้การจ าหน่าย ท่ีใด ณ ระดบัราคาใดเช่น การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ และการใหสิ้ทธิพิเศษต่าง ๆ 

     2.2. แนวคดิและทฤษฎกีารตัดสินใจซ้ือ (Buying Decision) 

     วิชยั โถสุวรรณ (2555) ให้ความหมายการตดัสินใจว่า หมายถึงการเลือกทางเลือกท่ีมีอยูห่ลายๆทางเลือก โดยอาศยัทางเลือกท่ีดีท่ีสุด
เพียงทางเดียวท่ีสามารถตอบสนองเป้าหมายหรือความตอ้งการของผูเ้ลือกได ้

     กรองแกว้ อยูสุ่ข (2537) ไดใ้ห้ความหมายของการตดัสินใจว่าหมายถึง การเลือกส่ิงหน่ึงหรือหลายๆส่ิง หรือเลือกท่ีจะปฎิบติัทางใด
ทางหน่ึงจากหลายๆ ทางท่ีมีอยูแ่ละวิธีการท่ีเลือกนั้นยอ่มไดรั้บการพิจารณาอยา่งถ่ีถว้นแลว้ว่าถูกตอ้งเหมาะสมหรือดีท่ีสุด และตรงกบั
เป้าหมายขององคก์ารดว้ย 

     ราช ศิริวฒัน์ (2560) กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่างๆท่ีมีอยู ่ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจใน
ทางเลือกต่างๆของสินคา้และบริการอยูเ่สมอ โดยท่ีเขาจะเลือกสินคา้หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จ ากดัของสถานการณ์ การตดัสินใจจึง
เป็นกระบวนการท่ีส าคญัและอยูภ่ายในจิตใจของผูบ้ริโภค 

     ดงันั้น กล่าวโดยสรุป การตดัสินใจ หมายถึง การพิจารณาโดยใชข้อ้มูล หลกัการและเหตุผล วิเคราะห์ถ่ีถว้นในการหาทางเลือกท่ีดี
ท่ีสุด เหมาะสมท่ีสุด จากหลายๆทางเลือกท่ีสามารถตอบสนองเป้าหมายของหน่วยงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

     Kotler (2003) กล่าววา่ ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคจะมีล าดบัขั้นตอนในการสินใจ 5 ดงัน้ี 

     1.ความตอ้งการไดรั้บการกระตุน้หรือการรับรู้ถึงความตอ้งการ (Need arousal or Problem recognition) จุดเร่ิมตน้ของกระบวนการ
ซ้ือคือ การท่ีผูบ้ริโภคตระหนกัถึงปัญหาหรือถูกกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการ ส่ิงกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคอาจจะเป็นส่ิงกระตุน้
ภายในร่างกายหรือนกัการตลาดอาจสร้างส่ิงกระตุน้ทางการตลาด เพ่ือกระตุน้ผูบ้ริโภคให้เกิดความตอ้งการข้ึนได ้นกัการตลาดจะตอ้งรู้
ถึงการใชต้วักระตุน้ให้เกิดความตอ้งการ ในบางคร้ังความตอ้งการไดรั้บการการกระตุน้และคงอยูเ่ป็นเวลานาน 
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     2.การแสวงหาขอ้มูล (Information search) เม่ือผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการแลว้จะมีการแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีส าคญั
เก่ียวกบัประเภทสินคา้ ราคาสินคา้ สถานท่ีจ าหน่ายและขอ้เสนอพิเศษต่าง ๆ เก่ียวกบัสินคา้ท่ีตอ้งการหลาย ๆ ยี่ห้อนกัการตลาดควรจะ
สนใจถึงแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริโภคจะหาขอ้มูลต่าง ๆ และอิทธิพลของแหล่งขอ้มูลท่ีจะมีต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

     3.การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives) เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลข่าวสารก็จะน ามาใชใ้ห้เป็นประโยชน์ในการเลือก 
โดยจะมีการก าหนดความตอ้งการของตนเองข้ึนพิจารณาลกัษณะต่าง ๆ ของผลิตภณัฑต์รายีห่อ้ต่าง ๆ ท่ีไดรั้บขอ้มูลมาท าการเปรียบเทียบ
ขอ้ดี ขอ้เสียของแต่ละยี่ห้อ และเปรียบเทียบกบัคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ท่ีตนตั้งไว ้โดยมีเร่ืองของความเช่ือ ความเช่ือต่อตรายี่ห้อและ
เร่ืองทศันคติต่าง ๆ เขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ยก่อนท่ีจะตดัสินใจเลือกตรายีห่อ้ท่ีตรงความตอ้งการมากท่ีสุด 

     4.การตดัสินใจซ้ือ (Purchase decision) เม่ือผา่นขั้นของการประเมินทางเลือกต่าง ๆ แลว้ผูบ้ริโภคจะไดสิ้นคา้ตรายีห่้อท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการของตนเองมากท่ีสุดท่ีตั้งใจจะซ้ือ นัน่คือผูบ้ริโภคจะเกิดความตั้งใจท่ีจะซ้ือ (Purchase Intention) ข้ึนแต่อยา่งไรกต็ามเม่ือถึงเวลา
ท่ีจะท าการซ้ือจริง ๆ อามีปัจจยัอ่ืน ๆ เขา้มามีผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคไดอี้ก ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นสังคม (Social 
factor) ปัจจยัดา้นสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ (Anticipated Situation Factor) เป็นตน้ 

    5.พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Post purchase behavior) ในปัจจุบนันกัการตลาดไม่ไดส้นใจเพราะการซ้ือของผูบ้ริโภคยงัสนใจต่อไปถึง
พฤติกรรมและความรู้สึกหลงัการซ้ือของผูบ้ริโภคอีกดว้ย เน่ืองจากหากผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ไปใชแ้ลว้เกิดความพึงพอใจในตวัสินคา้ก็จะมี
การซ้ือซ ้าอีกในคราวต่อไป แต่ในทางตางขา้ม หากใชแ้ลว้ไม่พอใจผูบ้ริโภคจะเกิดทศันคติท่ีไม่ดีต่อตวัสินคา้และเลิกใชใ้นท่ีสุด 

2.3การวเิคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก(SWOT Analysis) 

    การวิเคราะห์  SWOT คืออะไรSWOTมาจากตัวย่อภาษาอังกฤษ4ตัวได้แก่ จุดแข็ง (Strength), จุดอ่อน (Weakness), โอกาส
(Opportunity) และอุปสรรค (Threat) เป็นการวิเคราะห์ถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อใชป้ระโยชน์ในการวางแผนกล
ยทุธ์ทางการตลาด 

   1. จุดแข็ง(Strength) คือ ปัจจยัภายในท่ีส่งผลดี กบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั ซ่ึงเป็นขอ้ไดเ้ปรียบในการด าเนินธุรกิจ บริษทัตอ้ง
คน้หาความสามารถท่ีโดดเด่นเหนือคู่แข่ง เพื่อน ามาใช้เป็นกลยุทธ์ในการด าเนินงานทางดา้นการตลาด เช่น ผลิตภณัฑ์ของบริษทัมี
คุณภาพดี บริษทัมีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง หรือหมายถึบงความสามารถและสถานการณ์ภายในองคก์รท่ีเป็นบวก  ซ่ึงองคก์รน ามาใช้ 
เป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค ์หรือหมายถึงการด าเนินงานภายในท่ีองคก์รท าไดดี้ 

   2. จุดอ่อน(Weakness) คือ ปัจจยัภายในท่ีส่งผลเสีย ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั ซ่ึงผลการด าเนินงานของบริษทัไม่ดี เช่น 
ตน้ทุนการผลิตสินคา้สูงกว่าคู่แข่งขนั บริษทัตอ้งประเมินจุดอ่อนและจุดแข็งเป็นระยะ ธุรกิจไม่สามารถท่ีจะแกไ้ขจุดอ่อนทั้งหมดได ้
และไม่ควรประมาทกบัจุดแขง็ทีมีอยูข่องบริษทั และควรหาโอกาสในการพฒันาจุดแขง็ให้มากข้ึน ในขณะท่ีธุรกิจท่ีไม่ประสบผลส าเร็จ 
ไม่ไดเ้กิดจากการขาดจุดแข็ง แต่อาจเกิดจากขาดการท างานเป็นทีม หรือขาดการประสานงานกนัก็ได ้หรือหมายถึงสถานการณ์ภายใน
องคก์รท่ีเป็นลบและดอ้ยความสามารถ ซ่ึงองคก์รไม่สามารถน ามาใชเ้ป็นประโยชน์ในการท างานเพ่ือบรรลุวตัถุประสงค ์หรือหมายถึง 
การด าเนินงานภายในท่ีองคก์รท าไดไ้ม่ดี 
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   3.โอกาส(Opportunity) คือ ปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลดี หรือเป็นประโยชน์กับการด าเนินธุรกิจของบริษัท ท าให้ต้องจับตามอง
ส่ิงแวดลอ้มภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอด เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และการแข่งขนัในตลาดอยู่เป็นระยะๆ หรือ
หมายถึงปัจจยัและสถานการณ์ภายนอกท่ีเอ้ืออ านวยให้การท างานขององคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์หรือหมายถึงสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการขององคก์ร 

   4. อุปสรรค(Threat) คือ ปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลเสียกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั เน่ืองจากเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัภายนอก เราไม่สามารถ
เปล่ียนแปลงแกไ้ข หรือควบคุมไม่ใหเ้กิดข้ึนได ้ท าไดแ้ต่เพียงวิเคราะห์ และคาดการณ์ล่วงหนา้ถึงอุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึน ท าให้เราสามารถ
หาทางป้องกนัผลเสียหายท่ีเกิดข้ึนให้นอ้ยลงไปได ้เช่น ภยัธรรมชาติต่างๆ ความเขม้แขง็ของคู่แข่งขนั การข้ึนราคาน ้ามนั อตัราดอกเบ้ีย
ท่ีสูงข้ึน เป็นตน้ หรือหมายถึง ปัจจยัและสถานการณ์ภายนอกท่ีขดัขวางการท างานขององคก์รไม่ให้บรรลุวตัถุประสงค ์หรือหมายถึง
สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นปัญหาต่อองคก์ร 

การวเิคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ (TOWS Matrix) 

    TOWS Matrix คือ กลยุทธ์ท่ีต่อเน่ืองมาจาก SWOT Analysis เป็นการจบัคู่ระหว่าง ปัจจยัภายนอก (External Factors) กบั ปัจจยั

ภายใน (Internal Factors) ท่ีไดม้าจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis 

การวิเคราะห์TOWS Matrixจะท าให้ได้กลยุทธ์ออกมา 4 แบบ คือ กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงแก้ไข กลยุทธ์เชิงรับ และ กลยุทธ์เชิง
ป้องกนั 

    TOWS Matrixคือขั้นถดัไปของ SWOT Analysisโดยช่ือ TOWS มาจากค าว่า SWOT กลบัหลงั นัน่หมายความว่าก่อนท่ีจะท าการ

วิเคราะห์ TOWS Matrix ไดน้ั้น กจ็ะตอ้งผา่นการวิเคราะห์ SWOT analysis มาก่อน 

TOWS Matrix คือ การจบัคู่ระหวา่งปัจจยัภายนอก กบั ปัจจยัภายใน ซ่ึงจะท าใหไ้ดท้ั้งหมด 4 คู่ ตามน้ี 

Strength กบั Opportunity (จุดแขง็ กบั โอกาส) 

Weakness กบั Opportunity (จุดอ่อน กบั โอกาส) 

Strength กบั Threat (จุดแขง็ กบั อุปสรรค)  

Weakness กบั Threat (จุดอ่อน กบั อุปสรรค) 

 

 

 

 

https://greedisgoods.com/swot-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD/
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ตารางท่ี1 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และภาพรวมเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือของส่วนประสมทางการตลาด 

 

         2.2 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

      

     ประพนธ์ เล็กสุมา (2560) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองรูปแบบและกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจคา้ปลีกเครืองเขียนของผูป้ระกอบการรายยอ่ยใน
เขตอ าเภอเมืองนครปฐม โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษารูปแบบและกลยทุธ์การด าเนิน ธุรกิตคา้ปลีกเคร่ืองเขียน ในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดั 
นครปฐม และศึกษาปัญหาและอุปสรรคในก าด าเนินธุรกิจคา้ปลีกเคร่ืองเขียน ซ่ึงศึกษาส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัท่ีส่วนผสมทางการตลาด 
4Ps โดยพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมีทั้งหมด4ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ีจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด ทุกดา้น
ลว้นมีความส าคญัทั้งหมด 

    พรภรณี รจิตานนท ์(2562) ไดศึ้กษาเร่ืองการปรับตวัของธุรกิจเคร่ืองเขียน จงัหวดัเชียงใหม่ การศึกษาเร่ืองการปรับตวัของธุรกิจให้ทนั
ยคุสมยั ข้ึนอยูก่บัการท าตลาดออนไลน์ เพราะตอนน้ีลูกคา้นิยมซ้ือสินคา้ทางออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ เพ่ือเพ่ิมช่องทาง และเป็นการเพ่ิม
ยอดขายใหม้ากข้ึน  

      

 

 

 

 

ส่วนประสมทางการตลาด ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความคิดเห็น 

ผลิตภณัฑ ์ 4.14 .628 มาก 

ราคา 3.96 .545 มาก 

สถานท่ีจดัจ าหน่าย 3.92 .497 มาก 

การส่งเสริมการตลาด 3.88 .450 มาก 

รวม 3.97 .374 มาก 
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3. วธีิการศึกษา 

     ประชากรของการศึกษาวจิัย 

     ประชากรของการศึกษาวิจยั คือ คนท่ีไม่เคยซ้ือสินคา้หรือกลุ่มลูกคา้ใหม่ท่ีตดัสินใจเขา้มาซ้ือสินคา้จากร้านบุญเลิศเซลล์แอนด์
เซอร์วิส จ านวน 200 คน โดยในการศึกษาวิจยัผูศึ้กษาจะใชจ้ านวนประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

  

    การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     1. การเก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิ ทางผูศึ้กษาไดใ้ช้การท าแบบสอบถาม(Questionnaire) เป็นการแจกแบบสอบถามให้ลูกคา้ใหม่ท่ี
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองเขียนจากร้านบุญเลิศเซลลแ์อนดเ์ซอร์วิสจ านวน200คน เร่ืองปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้จากร้านบุญเลิศเซลลแ์อนดเ์ซอร์วิสซ่ึงจะประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลประชากรศาสตร์ เป็นขอ้มูลทัว่ไป
ของผูต้อบค าถามประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย โดยมีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการและน าขอ้มูลท่ีได้
ไปวิเคราะห์สถิติส่วนท่ี 2 จะถามเก่ียวกับการตดัสินใจซ้ือส าหรับลูกคา้ใหม่ท่ีได้เขา้มาซ้ือสินคา้จากร้าบุญเลิศเซลล์แอนด์เซอร์วิส 
เก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดส าหรับสินคา้ 4 ดา้น โดยให้ผูต้อบแสดงความคิดเห็นความเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากร้านบุญ
เลิศเซลลแ์อนดเ์ซอร์วิสโดยใหค้ะแนน 

     2. การเกบ็ขอ้มูลแบบทุติยภูมิ โดยจะศึกษายอดขาย 3 ปีหลงัของร้านบุญเลิศเซลลแ์อนดเ์ซอร์วิส และเน้ือหาของงานวิจยัในอดีต 

 

     วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล  

     ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS โดยสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย 

     1. ค่าความถ่ีและค่าร้อยละเป็นสถิติเชิงพรรณนาใชวิ้เคราะห์ขอ้มูลปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ 

     2. F-test หรือ  One way ANOVA เ ป็นสถิติเ ชิงอนุมานใช้วิ เคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยลักษณะ

ประชากรศาสตร์ 

     3.Independent Samples t-test เป็นสถิติเชิงอนุมานใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ 
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4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

     ผลการศึกษาข้อมูลแบบปฐมภูมิจากแบบสอบถาม 

     ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมี

อายใุนช่วง 23 – 27 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรีและ มีอาชีพพนกังาน มีรายไดร้ะหวา่ง 15,000-20,000บาท 

     ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด4Ps ทั้ง4ดา้นของลูกคา้ท่ีตดัสินใจซ้ือสินคา้จากร้านบุญเลิศเซลล์แอนด์
เซอร์วิสจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน200คนท่ีท าแบบสอบถามไดใ้หค้ะแนนในระดบัท่ีมากทุกดา้น 

     เพือ่ศึกษาแนวทางก าหนดกลยุทธ์เพือ่เพิม่ยอดขายของร้านบุญเลศิเซลล์แอนด์เซอร์วสิ 

     จากการศึกษาทฤษฎีSWOT Analysisพบว่าจุดแขง็ของร้านบุญเลิศเซลลแ์อนดเ์ซอร์วิส คือ การเปิดร้านมานานและเป็นท่ีรู้จกัของคน
ในพ้ืนท่ีกว่า20ปี ลูกคา้มีความเช่ือถือ จุดอ่อนของร้านบุญเลิศเซลลแ์อนดเ์ซอร์วิส คือเป็นร้านท่ีไม่มีส่ิงอ านวยความสะดวกมากนกั เช่นท่ี
จอดรถ หรือเคร่ืองปรับอากาศภายในร้านและยงัไม่มีช่องทางการจ าหน่ายออนไลน์ โอกาสของร้านบุญเลิศเซลลแ์อนดเ์ซอร์วิสรัฐบาลได้

มีการประกาศให้มีโครงการเรียนฟรี15ปี จึงท าให้ทางร้านสามารถใชโ้อกาสน้ีในการเพ่ิมยอดขายได ้ส่วนทางดา้นอุปสรรคคือเศรษฐกิจ
ท่ีซบเซา ท าให้ผูค้นจบัจ่ายน้อยลง ในอุปสรรคน้ีจึงท าให้ยอดขายลดลงหายไปบา้งในบางส่วนผูศึ้กษาไดวิ้เคราะห์ปัจจยัภายในและ

ภายนอกโดย SWOT Analysis และน าไปวิเคราะห์การเลือกกลยทุธ์โดย TOWS Matrix  

 

ตาราง ผลการวิเคราะห์การเลือกกลยทุธ์ 
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    การตดัสินใจเลือกกลยุทธ์ในการแกปั้ญหาจากการวิเคราะห์และถ่วงน ้ าหนกัโดยใชเ้กณฑก์ารพิจราณาปัจจยั4อย่าง

พบว่า กลยทุธ์ทางเลือกท่ี2 กลยทุธ์ส่งเสริมการขายเป็นกลยทุธ์ท่ีไดค้ะแนนสูงสุดจากการประเมินดว้ยการถ่วงน ้าหนกั 
เพราะมุ่งเนน้การโฆษณาตวัร้านเองและความประทบัใจของลูกคา้ 

 

 

                 ปัจจยัภายใน                                                   
             (Internal Factors) 

 
 
 
ปัจจยัภายนอก 
(External Factors) 

จุดแขง็ 
(Strengths) 
S1.ด้านท า เล  โดยร้ านจะตั้ งอยู่ ใกล้กับ
โรงเรียน โรงพยาบาล และธนาคาร  
S2.มีช่ือเสียง โดยทางร้านได้เปิดมาเป็น
ระยะเวลานาน 
S3.เ จ้ า ข อ ง ร้ าน มี ค ว ามช า น าญและ มี
ประสบการณ์ดา้นเคร่ืองเขียนมานาน 

จุดอ่อน 
(Weaknesses) 
W1.สถานท่ีจอดรถนอ้ย 
W2.บ ร ร ย า ก า ศ ภ า ย ใ น ร้ า น ท่ี ไ ม่ มี
เคร่ืองปรับอากาศจึงท าการเลือกซ้ือสินคา้ไม่
เป็นไปตามท่ีตอ้งการของลูกคา้ 
W3.ไม่มีการท าตลาดออนไลน์ จึงท าให้ขาย
ไดเ้ฉพาะหนา้ร้านเท่านั้น 

โอกาส 
(Opportunities) 
O1.รัฐบาลมีนโยบายเรียนฟรี15ปี
อย่างมีคุณภาพ ท าให้มีโอกาสในการ
จดัจ าหน่ายสินคา้มากข้ึน 
O2.ปัจ จุบันผู ้คนส่วนใหญ่หันมา
สนใจการศึกษามากข้ึน 
 

 
 
กลยทุธ์ SO 
1.กลยทุธ์การขยายฐานลูกคา้ใหม่ 
 

 
 
กลยทุธ์ WO 
1.กลยทุธ์ส่งเสริมการขาย 

อุปสรรค 
(Threats) 
T1.เน่ืองจากเศรษฐกิจซบเซาท าให้
ผูบ้ริโภคมีการซ้ือสินคา้ท่ีนอ้ยลง 
T2.สภาวะการแข่งขันของธุรกิจมี
ความรุนแรงสูง 

 
 
กลยทุธ์ ST 
1.กลยทุธ์การจดัโปรโมชัน่ 

 
 
กลยทุธ์ WT 
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5. สรุปผลการศึกษา 

 

     ผลการวิเคราะห์การศึกษาเร่ือง "การก าหนดกลยทุธ์เพ่ือเพ่ิมยอดขาย" จ านวน 200 คนจากลุ่มประชากรตวัอยา่ง ผูต้อบแบบสอบส่วน
ให้เป็นเพศหญิง มีอายุในช่วง 23 – 27 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีและ มีอาชีพพนักงาน รายไดเ้ฉล่ีย15,000 – 20,000 บาทส่วน
ประสมทางการตลาด4Ps ทั้ง4ดา้นของลูกคา้ท่ีตดัสินใจซ้ือสินคา้จากร้านบุญเลิศเซลลแ์อนดเ์ซอร์วิสจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน200คนท่ีท า
แบบสอบถามไดใ้ห้คะแนนในระดบัท่ีมากทุกดา้นซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นสถานท่ี ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริม
การตลาด ซ่ึงผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิด Philip Kotler (2003) ไดใ้ห้ความหมายของการวางแผนการตลาด Marketing Mix 
(4P) ไวว้่าเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมไดแ้ละผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีในการท ากลยทุธ์ให้สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการและสร้างความตัดสินใจซ้ือให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกับงานวิจยัประพนธ์ เล็กสุมา (2560) ได้
ท าการศึกษาเร่ืองรูปแบบและกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจคา้ปลีกเครืองเขียนของผูป้ระกอบการรายย่อยในเขตอ าเภอเมืองนครปฐม ผล
การศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ท่ีทางผูท้  าแบบสอบถามให้ความส าคญัมากท่ีสุดโดยเร่ิมจากดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ ดา้นบุคคล ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นราคา ตามล าดบัท่ีอยูใ่นระดบัมาก  

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้ 

 

1.ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมิ จะเห็นไดว้่ายอดขายของร้านบุญเลิศเซลลแ์อนดเ์ซอร์วิส มียอดขายท่ีลดลง และยอดขายท่ีไม่น่ิง จึงควร
จะหากลยทุธ์ในการเพ่ิมยอดขาย มีการลดแลกแจกแถมเม่ือซ้ือครบตามยอดท่ีก าหนด 

2.ร้านบุญเลิศเซลล์แอนด์เซอร์วิสควรจะเพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย โดยใช่เทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการขายออนไลน์ เพ่ือท่ีจะช่วยเพ่ิม
ยอดขายของร้านได ้โดยการใชแ้อพพลิเคชัน่ ต่าง ๆ เช่น Shopee Lazada  

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 

     1.ควรจะศึกษายอดขายของคู่แข่งในจงัหวดัภูเกต็เพ่ือท่ีจะไดเ้ปรียบเทียบคู่แข่งและน าไปสร้างกลยทุธ์ 

     2.จากผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม พบว่า ค าถามในส่วนของส่วนประสมทางการตลาดมีน้อย ควรจะเพ่ิมค าถาม เพ่ือท่ีจะไดค้วาม
แม่นย  าในการวิจยั 

     3.ควรใชก้ารเกบ็ขอ้มูลแบบเชิงลึกโดยการสมัภาษณ์ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีละเอียดยิง่ข้ึน 
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การยอมรับเทคโนโลยแีละคุณภาพการบริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการแอพพลเิคช่ันไลน์แมน 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

The influence of Technology Acceptance and Service Quality’s application service on consumers 
Decision in Bangkok: Lineman Application. 

ณฐิัดา ผอ่งใส1 และ ลดัดาวลัย ์เลขมาศ2 

Nuttida Pongsai and Laddawan Lakmat 
บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 1.)การยอมรับเทคโนโลยส่ีงผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ไลน์แมน 
2.)คุณภาพการบริการส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ไลน์แมน 3.)การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่
ไลน์แมน 4.)ความสัมพนัธ์ระหว่างการยอมรับเทคโนโลยีและคุณภาพการบริการส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่ไลน์แมน เป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ ในการเก็บขอ้มูล กลุ่มตวัอยา่งคือผูใ้ชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ไลน์แมน ใน
เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 384 คน และน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย สถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน โดยทดสอบสมมติฐาน
ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-35 ปี 
สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีรายไดต่้อเดอืน 20,001-30,000 บาท อาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน ผลการวิจยัพบวา่ 
การยอมรับเทคโนโลยีดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ ดา้นการรับรู้ความง่ายในการใช้งานและการรับรู้ความเส่ียง ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ไลน์แมน และคุณภาพการบริการดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ความน่าเช่ือถือ 
และการให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ไลน์แมน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่ผูบ้ริโภค และผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ไลน์แมน เพื่อน ามาปรับปรุง
การใหบ้ริการ เพิ่มประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไดดี้ยิง่ข้ึน 
ค าส าคัญ: การยอมรับเทคโนโลยี ,คุณภาพการบริการ ,การตัดสินใจเลือกใช้บริการ ,แอพพลิเคช่ันไลน์แมน,แอพพลิเคช่ัน 
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ABSTRACT 

In this research investigation. 1.) The influence of technology acceptance affects the decision to use the lineman application 
service 2.) Service quality’s affects the decision to use the lineman application service 3. ) Decision to use the lineman 
application service 4.) The relationship between the influence of technology acceptance and service quality’s affects the 
decision to use the lineman application service. This research is a quantitative research collect data with questionnaires sample 
is the person who uses the lineman application service in the area 384 people in Bangkok. Descriptive and inferential statistics 
by testing the hypothesis by using multiple regression analysis the study found that Most of the respondents are female, aged 
between 31-35 years old, single status, bachelor degree level.  With monthly income 20,001-30,000 Baht occupation of a 
private company. The research found that the influence of technology acceptance in cognitive benefits in terms of perceived 
ease of use and risk recognition affect the decision to use the lineman application service. And service quality’s in terms of 
tangible services credibility and providing confidence to customers affect the decision to use the lineman application service. 
The statistical significance at the level of 0.05. Benefit to consumers and entrepreneurs related to the business use the lineman 
application service in order to improve the service and increase efficiency and better meet the needs of consumers in Bangkok. 

Keywords: technology acceptance, service quality, service decision making, application lineman, application 

 

1.บทน า 

 

     โลกเขา้สู่ยุคเทคโนโลยี และความกา้วหน้าของเทคโนโลยีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในการด าเนินชีวิตประจ าวนั โดยมี

ระบบการส่ือสารท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคไดอ้ย่างรวดเร็ว ท าให้ผูบ้ริโภคสามารถรับข่าวสารไดอ้ย่างรวดเร็ว และสร้าง

ความสะดวกสบายในการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น การติดต่อส่ือสาร การคน้หาขอ้มูล และการสัง่ซ้ือสินคา้ ผา่นระบบเทคโนโลยท่ีี

ทันสมัย (เกวรินทร์ ละเอียดดีนันท์, 2557) โดยเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทท่ีส าคัญในเชิงธุรกิจออนไลน์ เพื่อช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ เช่น ในเร่ืองของการสร้างมูลค่าสินคา้ สร้างรายได ้เพิ่มผลก าไร และกระตุน้ยอดขาย ซ่ึงจะ

เห็นไดช้ดัเจนในเร่ืองการปรับเปล่ียนวิถีในการด าเนินธุรกิจจากอดีตไปสู่ปัจจุบนั ซ่ึงสามารถท ารายได ้สร้างความโดดเด่น 

ความแปลกใหม่ และเป็นท่ีจดจ า ผ่านทางสมาร์ทโฟน (จิดาภา ทดัหอม, 2558) โดยในปัจจุบนัโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟน 

(Smartphone) ไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของคนในยุคน้ีเป็นอย่างมาก โดยการใชส้มาร์ทโฟนของคนไทยมีจ านวน

ปริมาณเพิ่มข้ึนทุกปี การใชง้านเทคโนโลยีผ่านทางสมาร์ทโฟน ช่วยในเร่ืองความสะดวกสบาย ประหยดัเวลา รวดเร็ว และใน

การท ากิจกรรมต่างๆ ทั้งน้ีแอพพลิเคชัน่ไลน์แมนไดเ้ขา้มาเป็นตวัเลือกในการให้บริการสั่งซ้ือสินคา้, บริการรับส่งพสัดุบน

เครือข่ายออนไลน์ โดยช่องทางการใหบ้ริการแอพพลิเคชัน่ไลน์แมน สามารถแกไ้ขปัญหาดา้นเวลาท่ีมีขอ้จ ากดั และดา้นการใช้
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งานบนเทคโนโลยใีนการใชชี้วิตประจ าวนัของผูบ้ริโภคในยคุน้ี โดยแอพพลิเคชัน่ไลน์แมนมีการพฒันารูปแบบท่ีครอบคลุมใน

การใหบ้ริการท่ีหลากหลาย และมีประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง เพื่อสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีไดมี้การเปล่ียนแปลง

ไปตามเทคโนโลยี โดยการวิจยัคร้ังน้ีเพื่อเป็นการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี และคุณภาพการบริการ ทางผูว้ิจยัได้เลือก

กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มประชากรเพศชาย และเพศหญิง ช่วงอายุตั้งแต่ 20 – 40 ปี ท่ีเคยใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์แมน ในเขตพื้นท่ี

จงัหวดักรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีได้รับการบริการจากแอพพลิเคชัน่ไลน์แมนอย่างทัว่ถึง และสามารถเขา้ถึง

เทคโนโลยบีนสมาร์ทโฟน เขา้ถึงง่ายต่อการใชง้าน 

    ทั้งน้ีการศึกษางานวิจยัคร้ังน้ี พบวา่ความตอ้งการของผูบ้ริโภคและการพฒันาเทคโนโลยอียา่งต่อเน่ืองของแอพพลิเคชัน่ไลน์

แมน ผูว้ิจยัมองเห็นถึงความส าคญัท่ีจะสามารถน าไปศึกษาเป็นแนวทางในการขยายผลให้กับงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็น

ประโยชน์ในการศึกษาต่อ เป็นแนวทางการปรับปรุงและพฒันาในดา้นการแข่งขนัทางธุรกิจในอนาคตและท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิด

ความรู้ ความเขา้ใจและความมัน่ใจในความเส่ียง และสามารถน าผลการศึกษาในการท าวิจยัไปก าหนดในการจดัการวางแผนกล

ยทุธ์ทางการตลาด และขยายช่องทางในการท าธุรกิจได ้ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

     2.1 แนวคิดการยอมรับเทคโนโลย ี(Technology Acceptance) 

     (เกวรินทร์ ละเอียดดีนนัท์, 2557) กล่าวว่า  การยอมรับเทคโนโลย ีเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญั เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้

งาน สร้างความสะดวกสบาย และสามารถอยูร่่วมกนักบัเทคโนโลย ี

     (Roger, 2003) อา้งใน (ศกัรินทร์ ตนัสุพงษ,์ 2557) ค านิยาม การยอมรับเทคโนโลย ีหมายถึง ข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจของบุคคล

ในการน าเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มท่ี โดยข้ึนอยู่กบักระบวนการต่างๆ เร่ิมจากการสัมผสั ถูกชักจูง การ

ตดัสินใจยอมรับหรือการปฏิเสธ และการยืนยนั ซ่ึงกระบวนการน้ีจ าเป็นตอ้งใชเ้วลาอาจจะชา้หรือเร็วข้ึนอยู่กบัปัจจยัของตวั

บุคคล และ ลกัษณะเทคโนโลย ี

     2.2 แนวคิดคุณภาพการบริการ (Service Quality) 

     (Kotler, 2010) อา้งใน (เบญชภา แจง้เวชฉาย, 2559) ไดก้ล่าวว่า การบริการ หมายถึง การปฏิบติัหรือการกระท าของกลุ่ม

บุคคลหน่ึงท่ีสามารถส่งต่อใหอี้กกลุ่มบุคคลหน่ึง เป็นการกระท าท่ีไม่สามารถจบัตอ้งหรือสมัผสัได ้โดยมี เป้าหมาย และมีความ

ตอ้งการท่ีจะส่งต่อการบริการนั้น  
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     (วีระพงษ ์เฉลิมจิระรัตน์, 2553) กล่าวว่า บริการ หมายถึง  การบริการท่ีเป็นส่ิงท่ีไม่สามรถจบัตอ้งหรือสัมผสัได ้เป็นส่ิงท่ี

ถาวรหรือ อาจจะไม่ถาวร ข้ึนอยูก่บัการกระท าขอ้ปฎิบติัของผูใ้หบ้ริการ โดยมีการส่งการบริการไปยงัผูรั้บบริการ หรือผูบ้ริโภค 

ในระยะเวลาทนัที ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ 

     (Groonroos, 1990) อา้งใน (ภาวิณี ทองแยม้, 2560) กล่าวว่า การด าเนินธุรกิจบริการมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเกิดข้ึนระหวา่งผู ้

ใหบ้ริการกบัผูรั้บบริการ  

     (Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1985) อา้งใน (ภาวิณี ทองแยม้, 2560) กล่าววา่ คุณภาพการบริการ เป็นผลลพัทร์ะหวา่ง

การรับรู้ และความคาดหวงัของผูท่ี้ตอ้งการใชบ้ริการ เน่ืองจากการบริการไม่สามารถเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้จึงท าให้การประเมิน

คุณภาพเป็นไปไดย้ากกวา่คุณภาพสินคา้ 

     2.3 ทฤษฏีท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจใชบ้ริการ (Decision Making On Using) 

    (Schiffman & Kanuk, 1994) อา้งอิงใน (วศินี อ่ิมธรรมพร, 2559) ไดใ้ห้ความหมายของการตดัสินใจใชว้่า การตดัสินใจใช ้

เป็นขั้นตอนการเลือกใชบ้ริการของผูบ้ริโภค โดยมีการพิจารณาจากดา้นความรู้สึกนึกคิด และ ดา้นพฤติกรรมกายภาพ ซ่ึงเกิดข้ึน

ไดใ้น ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง หรืออาจเกิดจากการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการตามผูบ้ริโภคอ่ืนๆ  

    (Johnston, 2013) อา้งใน (อคัรินทร์ หาญสมบูรณ์เดช, 2558) กล่าวว่า กระบวนการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ เป็นกระบวนการ

เร่ิมก่อนท่ีลูกคา้จะใชบ้ริการ เป็นกระบวนการส าคญัอย่างหน่ึงของผูป้ระกอบการในการท าธุรกิจ และยงัช่วยปรับกลยุทธ์ให้

องคก์รหรือธุรกิจ เพื่อขยายฐานลูกคา้ไดอี้กดว้ย 

     2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

    (ศกัรินทร์ ตนัสุพงษ์, 2557)  ไดท้ าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับแอพพลิเคชัน่ไลน์” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ศึกษา 1. เพื่อศึกษาถึงขอ้มูลทัว่ไปของการใช้งานแอพพลิเคชัน่ไลน์ 2. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้งาน

แอพพลิเคชัน่ไลน์ คนท่ีใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์ อยา่งนอ้ย 400 คน โดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ส าเร็จรูปของ (Yamane, 1973) 

และใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบตามความ สะดวก (Convenience Sampling) ผลการวิจยัพบวา่ เครือข่ายทางสังคม ความครบถว้น

ดา้นมีเดีย ความสนุกสนาน และความคิดเห็นท่ีมีต่อไอทีส่งผลต่อการยอมรับแอพพลิเคชัน่ไลน์อย่างมีนยัส าคญั ในส่วน ดา้น

ประโยชน์ในการใชง้าน ความง่ายในการใชง้าน ความสามารถในการควบคุมการใชง้าน และความคุม้ค่าทางการเงินไม่ส่งผลต่อ

การยอมรับ แอพพลิเคชัน่ไลน์ 

     (อิสราวลี เนียมศรี, 2559) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง “การตดัสินใจใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ LINE MAN ในกรุงเทพมหานคร” โดย

มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1. เพื่อศึกษาการส่ือสารทางการตลาดดิจิทลัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ LINE MAN 

ในกรุงเทพมหานคร  2.เพื่อศึกษาการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ LINE MAN ใน

กรุงเทพมหานคร คนท่ีใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์เป็นเคร่ืองมือส่ือสาร 500,000 คน สุ่มกลุ่มตวัอยา่งเจาะจง 400 คน สถานท่ีศึกษาเก็บ

ขอ้มูลท่ีให้บริการ LINE MAN เฉพาะในกรุงเทพ แบ่งเป็น 5 เขต ไดแ้ก่ เขตปทุมวนั เขตภาษีเจริญ เขตบางกอกใหญ่ เขตบาง
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กะปิ เขตดุสิต  ผลการศึกษาพบว่า ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ 18 – 25 ปี ระดบัการศึกษา 

ปริญญาตรีประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-50,000 บาท ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการใชบ้ริการ 201 

– 400 บาท ส่วนใหญ่สั่งอาหารและเคร่ืองด่ืม โดยใชบ้ริการนอ้ย กว่า 2 คร้ัง/เดือน และนิยมใชบ้ริการในวนัอาทิตย ์เวลา 12.01 

น. – 14.00 น. ในส่วนของการส่งเสริมการขายผ่านส่ือดิจิทลั การรับรู้ใชง้านง่าย การรับรู้ประโยชน์ และการโฆษณาผ่านส่ือ

ดิจิทลั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ LINE MAN ในกรุงเทพมหานคร มีนยัส าคญัท่ี 0.05 

 

     2.5 กรอบแนวคิดของงานวิจยั 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. วธีิการศึกษา 

 

     ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ของการศึกษาวิจยั คือ กลุ่มประชากรเพศชาย และเพศหญิง ช่วงอายุตั้งแต่ 20 – 40 ปี ท่ีเคยใช้
แอพพลิเคชัน่ไลน์แมน ในเขตพื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บการบริการจากแอพพลิเคชัน่ไลน์แมน

การยอมรบัเทคโนโลยี 

 

การตดัสินใจ
เลือกใช้บริการ 

 

ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม 

คณุภาพการบริการ 
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อยา่งทัว่ถึง และสามารถเขา้ถึงเทคโนโลยบีนสมาร์ทโฟน เขา้ถึงง่ายต่อการใชง้าน ซ่ึงไม่สามารถทราบจ านวนประชากรแน่นอน
ได้ โดยมีการก าหนดเป้าหมายของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มประชากรท่ีใช้แอพพลิเคชั่นไลน์แมน ภายในเขตพื้นท่ีจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชายและเพศหญิง ท่ีใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ไลน์แมน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีการสุ่มจาก 50 เขต 
ทั้งหมด จึงไดข้อ้สรุป เพียง 6 เขต ดงัน้ี  กลุ่มท่ี 1. เขตห้วยขวา้ง กลุ่มท่ี 2. เขตสวนหลวง กลุ่มท่ี 3. เขตลาดพร้าว กลุ่มท่ี 4. เขต
บางกะปิ กลุ่มท่ี5. เขตจตุจกัร และกลุ่มท่ี6. เขตบางขุนเทียน โดยใช้กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัเร่ือง การยอมรับเทคโนโลยีและ
คุณภาพการบริการส่งผลต่อการตดัสินใชเ้ลือกใชบ้ริการแอพพลิคัน่ไลน์แมน ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการ
ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 384 ตวัอยา่ง ซ่ึงไม่สามารถทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน โดยใชสู้ตรการหากลุ่มตวัอยา่งของ 
W.G. Cochran โดยยดึค่าความเช่ือมัน่ 95% และค่าความคลานเคล่ือน  ±5 % (ประสพชยั พสุนนท,์ 2555) การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการแจกแบบสอบถาม โดยเก็บจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์
แมน ในเขตพื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยเนน้จากกลุ่มตวัอยา่งช่วงอายรุะหวา่ง 20 – 40 ปี ก าหนดระยะเวลาในการศึกษา 
ตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 โดยท าการแจกแบบสอบถามจ านวน 384 ชุด ในการวิเคราะห์
ขอ้มูล สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) แจกแจงขอ้มูลความถ่ีเป็น ร้อยละ (Percentage) ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตร์และข้อมูลทั่วไปของผู ้ท า
แบบสอบถาม รวมทั้งการทดสอบดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามและวตัถุประสงค ์(Item-objective Congruence Index: 
IOC) ของแบบสอบถาม พร้อมทั้งการวดัสัมประสิทธ์ิการตรวจสอบการกระจายตวัของขอ้มูลของค าถาม สถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics) การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Anova Analysis) วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ 
(Bivariate Correlation) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยก าหนดระดบันัยส าคญั 
0.05  

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

    ผลการศึกษา ผูว้ิจยัท าการคดักรองแบบสอบถามจากผูบ้ริโภคท่ีเคยใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์แมน พบว่า ผูท้  าแบบสอบถามผ่าน

การคดักรองจ านวน 323 ชุด และไม่ผ่านคดักรองจ านวน 61 ชุด จากนั้นผูว้ิจัยได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของ

แบบสอบถาม โดยพิจารณาจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยมีประสบการณ์ในการใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ไลน์แมน และอาศยัอยู่

ในเขตกรุงเทพมหานคร งานวิจยัคร้ังน้ีมีแบบสอบถามท่ีมีขอ้มูลครบถว้นท่ีสามารถน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลจ านวน 323 ตวัอยา่ง 

คิดเป็นร้อยละ 84.11 ของกลุ่มตวัอย่าง และผูว้ิจยัน าเสนอผลวิเคราะห์ขอ้มูล ออกเป็น 4 ส่วน  ไดแ้ก่ (1.)โดยส่วนใหญ่ผูต้อบ

แบบสอบถามเป็นเพศหญิง มีจ านวน 214 คน ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งมีอายรุะหวา่ง 31-35 ปี จ  านวน 108 คน สถานภาพโสด เป็น

ส่วนใหญ่ จ านวน 244 คน ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 236 คน มีรายไดต่้อเดือน 20,001-30,000 บาท จ านวน 103 คน 

อาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 153 คน (2.) ผลขอ้มูลวิจยัผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นการยอมรับเทคโนโลยี
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ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแพพลิเคชัน่ไลน์แมน ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่

ในระดบัท่ีมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22 (3.) ผลขอ้มูลวิจยัผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นคุณภาพการบริการดา้นความ

น่าเช่ือถือส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ไลน์แมน ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัท่ีมาก

ท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.16 (4.) ผลข้อมูลวิจัยผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

แอพพลิเคชัน่ไลน์แมน ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 

 

 การทดสอบสมมติฐาน 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.052 .225  4.674 .000 

ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ .097 .050 .099 1.939 .053 

ดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน .364 .049 .389 7.388 .000 

ดา้นการรับรู้ความเส่ียง .277 .036 .346 7.670 .000 

2 (Constant) 1.083 .214  5.051 .000 

ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ .275 .052 .288 5.264 .000 

ดา้นความน่าเช่ือถือ .139 .060 .136 2.340 .020 

ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ .314 .056 .317 5.615 .000 

a. Dependent Variable: การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

      

     ผลการวิเคราะห์ค่าประมาณสัมประสิทธ์ิการถดถอย (regression) พบวา่ เม่ือพิจารณา พบวา่ การวิเคราะห์รายละเอียดตวัแปร

ตน้ พบว่า ตวัแปรตน้การยอมรับเทคโนโลยี ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ ดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน และดา้นการรับรู้

ความเส่ียง ตวัแปรตน้คุณภาพการบริการ ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้นการใหค้วามมัน่ใจ 

ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ไลน์แมนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรในการทดสอบสมมติฐาน ผลการทดสอบ 

การยอมรับเทคโนโลยด้ีานการรับรู้ถึงประโยชน์ 

การยอมรับเทคโนโลยด้ีานการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 

การยอมรับเทคโนโลยด้ีานการรับรู้ความเส่ียง 

ยอมรับผลการทดสอบ 

ยอมรับผลการทดสอบ 

ยอมรับผลการทดสอบ 

คุณภาพการบริการด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 

คุณภาพการบริการด้านความน่าเช่ือถือ 

คุณภาพการบริการด้านการให้ความมั่นใจ 

ยอมรับผลการทดสอบ 

ยอมรับผลการทดสอบ 

ยอมรับผลการทดสอบ 

 

     5. สรุปผลการศึกษา 

 

     วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ Bivariate Correlation พบว่า ความสัมพนัธ์ของตัวแปรการยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ถึง

ประโยชน์ ดา้นความง่ายในการใชง้าน ดา้นการรับรู้ความเส่ียง และคุณภาพการบริการความเป็นรูปธรรมของการบริการ ดา้น

ความน่าเช่ือถือ ดา้นการให้ความมัน่ใจ พบว่า มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ไลน์แมน อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร พบว่า ตวัแปร การยอมรับเทคโนโลยีดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ 

ด้านความง่ายในการใช้งาน ด้านการรับรู้ความเส่ียง และคุณภาพการบริการความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความ

น่าเช่ือถือ ด้านการให้ความมัน่ใจ มีความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรกับการการตดัสินใจเลือกใช้บริการ ในทิศทางเดียวกัน 

สมมติฐานท่ี 1 การยอมรับเทคโนโลยี ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ ดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน และดา้นการรับรู้ความ

เส่ียง ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการแอพพลิเคชัน่ไลน์แมนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การวิเคราะห์ความ

แปรปรวน (ANOVA) พบวา่ ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ ดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน และดา้นการรับรู้ความเส่ียง กบัตวั

แปรตาม การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ไลน์แมนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่าระดบันยัส าคญั Sig  .000  

พบวา่มีความแตกต่างของค่าเฉล่ีอยา่งนอ้ย 1 คู่ การวิเคราะห์ค่าประมาณสมัประสิทธ์ิการถดถอย (Regression) พบวา่ การยอมรับ

เทคโนโลย ีดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน และดา้นการรับรู้ความเส่ียง ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่

ไลน์แมนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนปัจจยัย่อยอ่ืนๆ ไม่ส่งผลต่อการ
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ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ไลน์แมนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระกบั 0.05  

สมมติฐานท่ี 2 คุณภาพการบริการ ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้นการใหค้วามมัน่ใจ ส่งผล

ต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการแอพพลิเคชัน่ไลน์แมนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การวิเคราะห์ความแปรปรวน 

(ANOVA) พบว่า ความแปรปรวน ระหว่างตวัแปรตน้ท่ี 2 คุณภาพการบริการ มี 3 ดา้น ไดแ้ก่ มี 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเป็น

รูปธรรมของการบริการ  ด้านความน่าเช่ือถือ และด้านการให้ความมั่นใจ กับตัวแปรตาม การตัดสินใจเลือกใช้บริการ

แอพพลิเคชัน่ไลน์แมนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่าระดบันยัส าคญั Sig  .000  พบว่ามีความแตกต่างของค่าเฉล่ี

อยา่งนอ้ย 1 คู่ การวิเคราะห์ค่าประมาณสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression) พบวา่ คุณภาพการบริการ ดา้นความเป็นรูปธรรม

ของการบริการ และดา้นการให้ความมัน่ใจ ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ไลน์แมนของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยย่อยอ่ืนๆ ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

แอพพลิเคชัน่ไลน์แมนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

     ขอ้เสนอแนะของการศึกษาคร้ังต่อไป 

     ขอ้เสนอแนะควรมีการศึกษากบักลุ่มประชากรท่ียงัไม่เคยใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ไลน์แมน (LINEMAN) หรือพื้นท่ีศึกษา

อ่ืนๆ เพื่อส ารวจวา่ผลการศึกษาท่ีไดมี้ความแตกต่างอยา่งไรจากการศึกษาคร้ังน้ี และมีการศึกษาอิทธิพลหรือปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

เลือกใช้บริการแอพพลิเคชั่นไลน์แมน (LINEMAN) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกส์ (Logistic Regression 

Analysis) เพื่อส ารวจระบบการขนส่งและระยะทางในกระบวนการท างานต่อไป เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกเพิ่มเติมเก่ียวกบัการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ไลน์แมน ควรเพิ่มการท าวิจยัคุณภาพ เช่น สัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเจาะจงของ

ผูใ้ชบ้ริการอยา่งมากข้ึน โดยผูใ้หบ้ริการสามารถน าขอ้มูลไปพฒันาและปรับปรุงการใชง้านและสินคา้การบริการเพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดอ้ย่างเหมาะสม ดงันั้น องค์กร และผูป้ระกอบการต่าง ๆ ควรมีการพฒันาคุณภาพระบบการ

บริการและระบบเทคโนโลย ีใหมี้การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อการใชบ้ริการท่ีง่ายสะดวก ปลอดภยั ของผูใ้ชบ้ริการ 
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กลยุทธ์การเพิม่ผลก าไรให้กบัร้านโกโรตีชาชัก สาขาถนนจันทน์ 
The strategies of generate profits of “Go Roti Cha Chuk Branch Chan” 

ณิชกช พรหมมา¹ และ พรีพงษ์ ฟูศิริ² 
Nitchakod Phromma and Piraphong Foosiri 

 

บทคดัย่อ 
 
การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑข์องลูกคา้
บริเวณพื้นท่ีถนนจนัทน์ 2) เพื่อศึกษาระดบัความส าคญัของความพึงพอใจของลูกคา้ 3) เพื่อศึกษาระดบัความส าคญัของแนวทาง
ในการก าหนดและสร้างกลยุทธ์การเพิ่มผลก าไรให้กบัร้านโกโรตีชาชกัสาขาถนนจนัทน์ เขตสาทร จ.กรุงเทพฯ จ าแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคลและความพึงพอใจในการเลือกซ้ือสินคา้ภายในร้าน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาซ้ือสินคา้
ภายในร้านโกโรตีชาชกั สาขาถนนจนัทน์ จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดบั ผลการวิจยัพบว่า 1) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือทานโรตี เคร่ืองมือของทางร้านโกโรตีสาขาถนนจนัทน์ ดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นช่ือเสียงของร้าน ความพึงพอใจในการใช้บริการ การให้
ค าแนะน าส าหรับลูกคา้ ความสะอาด และคุณภาพกบัความเหมาะสมของโรตี เคร่ืองด่ืมและขนมปัง เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ และเลือกใชบ้ริการร้านโกโรตีสาขาถนนจนัทน์ 
 
ค าส าคัญ: เพ่ิมผลก าไรให้กับร้าน, โรตี, ความพึงพอใจ ,การตัดสินใจ 
 

Abstract 
The objectives of this study are 1) to study factors of affecting customers' selection in the Chan road area, 2) to study customers 
satisfaction, 3) to study factors for generating strategies to increase profits for Ko-roticha Chak at Chan Road, Sathon, Bangkok, 
classified by customers satisfaction. The sample group are the consumers who come to visit at Ko-roteecha Chak, Chan Road 
branch, 400 sampling. The instrument used in this research a 5-level rating scale questionnaire. The results are that the factors 
affecting the purchase of Roti, equipment, product, price, distribution channel, marketing communication, promotion, well-
known branded, service, cleanliness, quality and the suitability of Roti, drink and bread. Those are factors that affect to decision 
making to visit Ko-roticha Chak, Thanon Chan Road.  
 
Keywords: increase profits, Roti, satisfaction, decision____________________________ 
¹นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 email: g.duangna@gmail.com  
²คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 1750 

 

 

1. บทน า 
      
     ร้านโกโรตีชาชกัสาขาถนนจนัทน์(Go Rotee Chachuk) เป็นร้านท่ีประกอบธุรกิจประเภทใหบ้ริการร้านของหวาน เป็นธุรกิจ
ส่วนตวัขนาดเลก็ สินคา้ท่ีขายนั้นเป็นสินคา้จ าพวกของหวาน ทานเล่น เช่น โรตีหนา้ต่างๆ เมนูน ้าจ  าพวก ชาเยน็ นมเยน็ นมสด 
และอ่ืนๆ อีกใหเ้ลือกหลายเมนู โดยทางผูป้ระกอบการซ้ือแฟรนไชส์มาจาก     ร้านโกโรตีสาขาราชวตัร ซ่ึงเป็นสาขาหลกั ส่วน
สาขาถนนจนัทน์เร่ิมเปิดท าการเม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 ซ่ึงเปิดอยูท่ี่ตรงขา้มซอยถนนจนัทน์ 29  
     โดยขนาดท่ีเปิดร้านในช่วงแรก จะมีร้านโกโรตีท่ีเป็นร้านอาหารหวาน และน ้าด่ืมประเภทชานมเพียงร้านเดียว ซ่ึงท าใหไ้ม่มี
ปัญหาดา้นคู่แข่งทางการตลาดเลย  ก าไลต่อวนัประมาณ 3,000 – 9,000 บาท ดว้ยสถานท่ีตั้งท่ีอยูติ่ดกบัเขตชุมชน เขา้ถึงไดง่้าย  
สะดวกสบาย  ท าให้คู่แข่งทางการตลาดเร่ิมเพิ่มข้ึน ภายหลงัช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 นั้น เป็นช่วงท่ีมีร้านเคร่ืองด่ืมเปิด
ใหม่มาเปิดให้บริการ จ านวน 2 ร้าน ร้านเป็นเคร่ืองด่ืมประเภทชานมไข่มุก เปิดห่างจากบริเวณร้านไม่ถึง 1 กิโล ท าให้ผลท่ี
เกิดข้ึนต่อร้าน คือ ก าไรต่อวนัลดลงอยา่งต่อเน่ือง เหตุเพราะร้านท่ีเปิดใหม่นั้น ราคาของผลิตภณัฑมี์ราคาท่ีถูกกวา่ร้านโกโรตีชา
ชกั และยงัมีลูกเล่นของตวัผลิตภณัฑ์แปลกๆ เช่น มีการใส่ไข่มุกเพิ่ม ท าให้เกิดผลกระทบกบัร้านโกโรตีชาชกัโดยตรง ท าให้
ยอดขายน ้ าของร้านตกลงเยอะมาก เม่ือเทียบกบัเดือนอ่ืนๆ เป็นผลให้ผูป้ระกอบการหาวิธีการเพิ่มกลยทุธ์การขายให้มีผลก าไร
กบัมาเท่าเดิม หรือเพิ่มสูงข้ึน นอกจากน้ีผูป้ระกอบการยงัตอ้งการเขา้ใจกระบวนการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้ภายในร้าน
ของผูบ้ริโภค เพื่อน ามาต่อยอดในการปรับปรุงและแกไ้ขส่วนบกพร่องของร้าน เพื่อใหร้้านโกโรตีชาชกั สาขาถนนจนัทน์ เป็น
ธุรกิจท่ีสามารถเติบโตไดอ้ยา่งมัน่คง  
     เป็นสาเหตุท่ีท าใหผู้ป้ระกอบการนั้นสนใจท าการศึกษาเก่ียวกบั กลยทุธ์การเพิ่มผลก าไรใหก้บั ร้านโกโรตีชาชกั สาขาถนน
จนัทน์ โดยมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาดงัน้ี 1) เพื่อศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑข์องลูกคา้
บริเวณพื้นท่ีถนนจนัทน์ 2) เพื่อศึกษาระดบัความส าคญัของความพึงพอใจของลูกคา้ 3) เพื่อศึกษาระดบัความส าคญัของแนวทาง
ในการก าหนดและสร้างกลยทุธ์การเพิ่มผลก าไรใหก้บัร้านโกโรตีชาชกัสาขาถนนจนัทน์ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง แบ่งเป็นกลุ่มประชากรแบบไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอนท่ีเขา้มาใชบ้ริการในร้านจ านวน 
400 คน ขอบเขตของการเก็บขอ้มูลประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการท่ีร้านโกโรตีชาชกั 
สาขาถนนจนัทน์ 

 
แผนภูมิที่ 1 แสดงก าไรตั้งแต่เปิดด าเนินกิจการจนถึง 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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ท่ีมา:  บญัชีของร้านโกโรตีชาชกั สาขาถนนจนัทน์ 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 
 
     2.1.1 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัประชากรศาสตร์ 
     ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2538, หนา้ 41-42) ไดใ้หค้วามหมายของลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย  เพศ  อาย ุ 
สถานภาพครอบครัว  ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายได ้ เป็นเกณฑท่ี์นิยมใชใ้นการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์
เป็นลกัษณะท่ีส าคญัท่ีช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย 
     2.1.2 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมของผู้บริโภค (Customer’s Behavior)  
     โซโลมอน (Solomon, 1996, p. 7) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคไวว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การศึกษา
กระบวนการต่าง ๆ ท่ีบุคคลเขา้ไปเก่ียวขอ้ง เพื่อท าการเลือกสรรการซ้ือ การใช ้หรือการบริโภค อนัเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์บริการ 
ความคิด หรือประสบการณ์ เพื่อสนองความตอ้งการ และความปรารถนาต่าง ๆ ใหไ้ดรั้บความพึงพอใจ  
     2.1.3 แนวคิดทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 7p 
     ศิริวรรณ   เสรีรัตน์ (2541) ไดอ้า้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ( Service  Mix ) ของ Philip  
Kotler  ไวว้่าเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงจะไดส่้วนประสมการตลาด (Marketing  Mix ) หรือ  7Ps  ในการ
ก าหนดกลยทุธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย  

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ดคื้อ ส่ิงท่ีผูข้ายตอ้งมอบใหแ้ก่
ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑน์ั้น ๆ   

2. ดา้นราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่าของบริการกบัราคาของ
บริการนั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ   

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มในการน าเสนอบริการให้แก่
ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการท่ีน าเสนอ ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาในดา้นท าเลท่ีตั้งและ
ช่องทางในการน าเสนอบริการ  

4. ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการติดต่อส่ือสารให้ผูใ้ช้บริการ โดยมี
วตัถุประสงค์ท่ีแจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทศันคติและพฤติกรรม การใช้บริการและเป็นกุญแจส าคญัของการตลาดสาย
สมัพนัธ์  

5. ดา้นบุคคล (People) หรือพนกังาน (Employee) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อ ให้สามารถ
สร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็นความ สัมพนัธ์ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการและผูใ้ชบ้ริการต่าง ๆ 
ขององคก์ร เจา้หนา้ท่ีตอ้งมีความสามารถ มีทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการ
แกไ้ขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร  

6. ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เป็นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพให้กบัลูกคา้ โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางดา้ยกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้าง
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คุณค่าใหก้บัลูกคา้ ไม่วา่จะเป็นดา้นการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยน และการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว หรือ
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ  

7.  ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในดา้นการบริการ ท่ีน าเสนอ
ใหก้บัผูใ้ชบ้ริการเพื่อมอบการใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว และท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 
     2.1.4 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 
     อุทยั พรรณ สุดใจ  (2545) ไดก้ล่าวถึง ความพึงพอใจวา่  เป็นความรู้สึกรักชอบยนิดีเตม็ใจ หรือมีเจตคติท่ีดีของบุคคลต่อส่ิง
ใดส่ิงหน่ึง ความพอใจจะเกิดเม่ือไดรั้บตอบสนองความตอ้งการ ทั้ง ดา้นวตัถุและดา้นจิตใจ ความพึงพอใจเป็นเร่ืองเก่ียวกบั
อารมณ์ ความรู้สึก และทศันะของบุคคล อนั เน่ืองมาจากส่ิงเร้าและส่ิงจูงใจ โดยอาจเป็นไปในเชิงประเมินค่า วา่ความรู้สึกหรือ
ทศันคติต่อ ส่ิงเหล่านั้น เป็นไปในทางลบหรือบวก 
     2.1.5 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบั SWOT Analysis 
     จากการวิจยัใชก้ารวิเคราะห์ SWOT หรือ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มและศกัยภาพเป็นเคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ์
ส าหรับการประกอบธุรกิจ ซ่ึงช่วยให้ผูบ้ริหารรู้ถึงจุดแขง็และจุดอ่อนจากสภาพแวดลอ้มภายใน มองเห็นโอกาสและอุปสรรค
จากสภาพแวดลอ้มภายนอก ตลอดจนผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจทุกประเภท 
 
2.2 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
     (ธัญญ์ธิชา รักชาติ และกิติมา ทามาลี, 2560) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกใช้
บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นในศูนยก์ารคา้อยธุยาซิต้ีพาร์คจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ผลการวิจยัพบวา่            1) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารญ่ีปุ่นของผูบ้ริโภค ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง การจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริม
การตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 2) ผูบ้ริโภคท่ีมี
รายได้เฉล่ียต่อเดือน มีบุคคลท่ีไปใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นด้วยกนั จ านวนบุคคล ท่ีไปใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นดว้ยกนั 
ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการร้านอาหารญ่ีปุ่นต่อคร้ัง และส่ือท่ีท าให้รู้จกัร้านอาหารญ่ีปุ่น ต่างกนั มีปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
การเลือกใชบ้ริการร้านอาหารญ่ีปุ่นแตกต่างกนั 
     (จาริณี อิศรางกรู ณ อยธุยา, 2559) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั ความพึงพอใจและพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของลูกคา้ชาวไทยใน
จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยใชว้ิธีการวดัผลจากการ จ าแนกปัจจยัส่วนบุคคล และจ าแนกตามพฤติกรรมผูบ้ริโภค  ผลการวิจยั
พบวา่ การเปรียบเทียบความพึงพอใจในดา้นการบริการของร้านขนมไทย 1) จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ กลุ่ม ตวัอยา่งท่ี
มีเพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ และรายไดต่้อเดือน แตกต่างกนั มีความพึงพอใจในดา้นการบริการของร้านขนมไทยแตกต่างกนั 
และจ าแนกตามพฤติกรรมผูบ้ริโภค พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความถ่ีใน การบริโภคขนมไทยช่วงเวลาในการซ้ือขนมไทย  
     (ชลธิชา คงสุวรรณ, 2559) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคขนมเบเกอร่ีร้านเอพริล เบเกอร่ี ของ
ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคขนมเบเกอร่ีร้านเอพริล 
เบเกอร่ีในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั โดยเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ยคือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละราคาท่ี
เหมาะสมกบัคุณภาพ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและราคาท่ีเหมาะสมกบัปริมาณ และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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นอกจากน้ียงัพบวา่มีปัจจยัท่ีไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคขนมเบเกอร่ีร้านเอพริล เบเกอร่ี ของผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูใ่นเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล คือ ปัจจยัดา้นการบริการ  
 

2.3 กรอบแนวคดิในการวจัิย 
 

     ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยกรอบแนวคิดเก่ียวกบั กลยุทธ์การเพิ่มผลก าไรให้กบั ร้านโกโรตีชาชกั 
สาขาถนนจนัทน์ ซ่ึงน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. วธีิการศึกษา 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
     3.1.1 ประชากรท่ีผูว้ิจยัใชศึ้กษาในคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาซ้ือสินคา้ภายในร้านโกโรตีชาชกั สาขาถนนจนัทน์ ซ่ึงไม่ทราบ
จ านวนท่ีแน่นอน 
     3.1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีผูว้ิจยัใชศึ้กษาในคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาซ้ือสินคา้ภายในร้านโกโรตีชาชกั สาขาถนนจนัทน์ จ านวน 
400 ราย โดยใชสู้ตรการก าหนดตวัอยา่งของ คอชแรน (Cochran, 1953) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 90% 
     3.1.3 สุ่มตวัอยา่งโดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ คือ เก็บขอ้มูลจากผูบ้ริโภคคนใดก็ไดท่ี้มาใชบ้ริการซ้ือสินคา้ภายในร้าน
โกโรตีชาชกั สาขาถนนจนัทน์ 
 
3.2 เคร่ืองมือทีใช้ในการศึกษา 
     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างและพฒันาข้ึนเพื่อศึกษากลยทุธ์การเพิ่มผลก าไรใหก้บั ร้านโกโรตีชา
ชกั สาขาถนนจนัทน์ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ตวัแปรตาม 

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
2. ดา้นราคา  
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
5. ดา้นบุคลากร  
6. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  
7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความพงึพอใจ 
1. ดา้นความบริการ 
2. ดา้นสุขลกัษณะ 
3. ดา้นคุณภาพและความเหมาะสม 

ตัวแปรอสิระ 
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     ส่วนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกับลกัษณะประชากรศาสตร์ ซ่ึงจะเป็นค าถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ  อายุ  
สถานภาพ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
     ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ เลือกทานโรตี โดยเป็นแบบสอบถามปลายปิด ซ่ึงเป็นแบบสอบถาม
ท่ีมีหลายค าตอบใหเ้ลือก มีการแบ่งค าตอบมาตรวดัออกเป็น 5 ระดบั  
     ส่วนท่ี 3  แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นดา้นความพึงพอใจในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑโ์รตี โดยเป็นแบบสอบถามปลาย
ปิด ซ่ึงเป็นแบบสอบถามท่ีมีหลายค าตอบใหเ้ลือก มีการแบ่งค าตอบมาตรวดัออกเป็น 5 ระดบั 
     ส่วนท่ี 4  ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมจากผูต้อบแบบสอบถาม โดยเป็นค าถามปลายเปิดใหแ้สดงความคิดเห็นไดทุ้กอยา่งเพื่อน ามา
ปรับปรุงแกไ้ข  
 
3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
     3.3.1 วิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพื่อใชอ้ธิบายลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล ดว้ยสถิติค่าร้อยละ 
(Percentage) และการแจกแจงความถ่ี (Frequency)  
     3.3.2 การประเมินผลคะแนนของผูต้อบแบบสอบถามจากค่าเฉล่ีย (Mean) ซ่ึงผูท้  ากรณีศึกษาคน้ควา้ไดก้ าหนด ความหมาย
ของระดบัค่าเฉล่ียโดยค านวณจาก ระดบัการใหค้ะแนนเฉล่ียในแต่ละระดบัชั้นใชสู้ตรการค านวณช่วงความกวา้งของอนัตรภาค
ชั้นดงัน้ี โดยมีการแบ่งระดบัของคะแนนดว้ยการใชสู้ตรของบุญชม ศรีสะอาด (2538) มาค านวณและค าอธิบายส าหรับแต่ละ
ช่วงชั้น 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

     4.1 ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามท่ีไดท้ าการแจกใหผู้ท่ี้เขา้มาใชบ้ริการภายในร้านโกโรตีชาชกั 
สาขาถนนจนัทน์ไดท้ าการประเมินพบว่า ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55% 
และเพศชายจ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45% กลุ่มอายขุองการใชบ้ริการส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุ20-26 ปี จ านวน 124 คน คิด
เป็นร้อยละ 62% รองลงมาอายุ 13-19 ปี คิดเป็นร้อยละ 29% รองมาอายุ 27-33 ปี คิดเป็นร้อยละ 18% รองมาอายุ 34-40 ปี คิด
เป็นร้อยละ 16% รองมาอาย ุ48-54 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5% และล าดบัสุดทา้ยอยูใ่นช่วงอาย ุ55 ปี ข้ึนไป จ านวน 2 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.5% ในส่วนของสถานภาพของผูต้อบสอบถามส่วนใหญ่จะเป็นคนท่ีโสด จ านวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 
67% รองมาคือสมรสแลว้ จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5% และล าดบัสุดทา้ยหยา่ร้าง จ านวน 6 คน คิดเป็น 1.5% ในส่วน
ระดบัการศึกษา พบวา่ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปริญญาตรี จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5% รองลงมา
ก าลงัศึกษาอยูต่  ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 150 คน คิดเป็น 37.5% และล าดบัสุดทา้ย ระดบัปริญญาโท จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อย
ละ 10% ในส่วนของอาชีพ พบวา่ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการส่วนใหญ่ เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 43% 
รองลงมาเป็นพนกังานบริษทั จ านวน 130 คน คิดเป็น 32.5% รองมาเป็นประกอบอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั จ านวน 72 คน คิด
เป็นร้อยละ 18% และล าดบัสุดทา้ยประกอบอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 62 คน คิดเป็น 15.5% และสุดทา้ยใน
ส่วนรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูเ้ขา้มาใชบ้ริการภายในร้านส่วนใหญ่ มีรายไดอ้ยูท่ี่ 0-10,000 บาท จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 
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34% รองมารายไดอ้ยูท่ี่ 20,001-30,000 บาท จ านวน 114 คิดเป็นร้อยละ 28.5% รองมามีรายได ้10,100-20,000 บาท จ านวน 84 
คน คิดเป็นร้อยละ 21 % และล าดบัสุดทา้ย รายไดม้ากกวา่ 30,001 ข้ึนไป จ านวน 66 คน คิดเป็น 16.5% 

     4.2 ผลจากการวิเคราะห์ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกรับประทานสินคา้ภายในร้านโกโรตีชาชกัสาขาถนนจนัทน์ พบวา่ 
      1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ผลวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกรับประทานเมนูโรตีภายในร้าน พบวา่ ส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญั
กบัความแปลกใหม่ของโรตี โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.95 และไม่ค่อยให้ความส าคญักบัรูปลกัษณ์ภายนอกของโรตี มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 
4.235 ส่วนการเลือกทานเคร่ืองด่ืมภายในร้าน พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในเร่ืองรสชาติของเคร่ืองด่ืม โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 
4.115 และไม่ค่อยให้ความส าคญักบัคุณภาพของวตัถุดิบ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.295 และการเลือกรับประทานขนมปังภายในร้าน 
พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัรสชาติของขนมปังมากท่ีสุด โดยค่าเฉล่ียสูงถึง 4.025 และไม่ค่อยให้ความส าคญักบัความ
หลากหลายของสินคา้ มีค่าเฉล่ีย 3.31 
      2. ดา้นราคา ผลวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ของร้าน ในเมนูโรตี พบวา่ ส่วนใหญ่ ใหค้วามส าคญักบัการ
มีป้ายราคาแสดงชดัเจนของเมนูโรตี โดยมีค่าเฉล่ียสูงถึง 4.125 มากกว่าความส าคญัของความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพ 
ปริมาณ ซ่ึงท่ีมีค่าเฉล่ีย 3.845 ส่วนเมนูเคร่ืองด่ืมของร้าน พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัการมีป้ายราคาแสดงชดัเจนของ
เคร่ืองด่ืม โดยมีค่าเฉล่ียสูงถึง 4.04 มากกว่าความส าคญัของความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพ ปริมาณ ซ่ึงท่ีมีค่าเฉล่ีย 3.31 
และสุดทา้ยเมนูขนมปัง พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัการมีป้ายราคาแสดงชดัเจนของเมนูขนมปัง โดยมีค่าเฉล่ียสูงถึง 
3.935 มากกวา่ความส าคญัของความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพ ปริมาณ ซ่ึงท่ีมีค่าเฉล่ีย 3.33 
      3. ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย ผลวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ของร้านโกโรตีชาชกั พบว่า ส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัสถานท่ีตั้งอยู่ใกลแ้หล่งชุมชน สะดวกต่อการเดินทาง มีค่าเฉล่ียมากถึง 3.795 และไม่ค่อยให้ความส าคญักบัท่ี
จอดรถมากนกั ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 3.18 
      4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผลวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ของร้านโกโรตีชาชกั พบว่า ส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบั ช่ือเสียงของร้านมาก โดยมีค่าเฉล่ียมากถึง 3.965 และไม่ให้ความส าคญักบัการไดส่้วนลดมากนกั ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 
3.685  
      5. ดา้นบุคลากร ผลวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ของร้านโกโรตีชาชกั พบวา่ ส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบั 
พนักงานมีบุคลิกภาพท่ีดีและพนกังานเอาใจใส่ลูกคา้ พอๆ กนั โดยมีค่าเฉล่ียของพนักงานมีบุคลิกภาพท่ีดี คือ 3.98 ห่างจาก
ค่าเฉล่ียของพนักงานเอาใจใส่ลูกคา้ไม่มากนัก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.925 และให้ความส าคญักบัจ านวนพนักงานมีเพียงต่อการ
ใหบ้ริการแก่ลูกคา้ โดยมีค่าเฉล่ีย 3.92  และใหค้วามส าคญักบัพนกังานมีความรู้เก่ียวกบัสินคา้นอ้ยลงมา โดยมีค่าเฉล่ีย 3.785 
      6. ดา้นกระบวนการการใหบ้ริการ ผลวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ของร้านโกโรตีชาชกั พบวา่ ส่วนใหญ่
ใหค้วามส าคญักบัส่ิงอ านวยความสะดวกมากท่ีสุด โดยค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.46 และใหค้วามส าคญักบับริการซ้ือสินคา้ผา่นออนไลน์ก็
คือบริการจากทาง Get food และ Line man ไม่มากนกั โดยมีค่าเฉล่ีย 4.04 
      7. ดา้นภาพลกัษณ์ ผลวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ของร้านโกโรตีชาชกั พบวา่ ส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญั
กบัความสะอาดของภาชนะและความสะอาดของสถานท่ีมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.495 และใหค้วามส าคญักบัการมีโต๊ะเพียงพอ
นอ้ยท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 3.945 
     4.3 ผลจากการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑภ์ายในร้านโกโรตีชาชกั สาขาถนนจนัทน์ พบวา่ 
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      1. ด้านการให้บริการ ผลวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าของร้านโกโรตีชาชัก พบว่า ส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบั การให้บริการจากทางร้านมาก ค่าเฉล่ียสูงถึง 4.39 มากกว่าความพอดา้นการให้ค าแนะน าแก่ผูบ้ริโภคมากนกั 
โดยมีค่าเฉล่ีย 3.735 
      2. ดา้นสุขลกัษณะ ผลวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ของร้านโกโรตีชาชกั พบวา่ ส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญั
กบั ความสะอาด ถูกหลกัอนามยัมากท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูงถึง 4.475 มากกวา่ความพึงพอใจดา้นการมีความรู้เก่ียวกบัอาหารท่ีท า
มากนกั โดยมีค่าเฉล่ีย 3.875 
      3. ดา้นคุณภาพและความเหมาะสม ผลวิเคราะห์ความพึงพอใจในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑโ์รตีภายในร้านโกโรตีชาชกั 
พบว่า ในเมนูโรตี ส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัรสชาติ สีสัน และกล่ินของเมนูโรตีมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียสูงถึง 4.455 และพึง
พอใจทางดา้นราคานอ้ยท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 3.295 ในส่วนเมนูเคร่ืองด่ืม ส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัรสชาติ สีสัน และกล่ินของ
เคร่ืองด่ืมมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียสูงถึง 4.285 และพึงพอใจทางดา้นราคาน้อยท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 2.7 และในเมนูขนมปัง ส่วน
ใหญ่ให้ความส าคญักบัรสชาติ สีสัน และกล่ินของขนมปังมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียสูงถึง 3.78 และพึงพอใจทางดา้นราคานอ้ย
ท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 2.685 
 
     การก าหนดทางเลอืกที่เสนอส าหรับการแก้ไขปัญหา 
     ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลแหล่งต่างๆ เช่น ขอ้มูลปฐมภูมิเชิงปริมาณโดยจากการเก็บแบบสอบถามจากลูกคา้ท่ีมาใช้
บริการภายในร้าน และขอ้มูลทุติยภูมิจากการรวบรวมขอ้มูลของรายได ้ค่าใชจ่้าย และก าไรของร้านโกโรตีชาชกั สาขาถนน
จนัทน์ ตั้งแต่ 15 กุมภาพนัธ์ 2562 จนถึง 31 มกราคม 2563 รวมไปถึงการวิเคราะห์ SWOT และการสร้างกลยทุธ์ดว้ยวิธีการใช ้
TOWS Matrix เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดเ้ก็บรวบรวมมาวิเคราะห์เพื่อก าหนดกลยุทธ์ท่ีเหมาะสม โดยการเลือกใชว้ิธีกลยุทธ์เชิงแกไ้ข 
(WO) เป็นการจดัการส่งเสริมการขายซ้ือโรตีหนานุ่มคู่กบัเคร่ืองด่ืมชาชกั ในราคา 50 บาท ( ราคาปกติอยูท่ี่ 55 บาท ) เพื่อดึงดูด
ลูกคา้ใหเ้ลือกซ้ือเพื่อความคุม้ค่าในเร่ืองราคาท่ีลดลงจากปกติ โดยจะใชร้ะยะเวลาประมาณ 6 เดือน และจะด าเนินการใชก้ลยทุธ์
เชิงรับ (ST) การจดัท าระบบสมาชิก แบบทานท่ีร้าน กบับตัรออนไลน์เฉพาะสั่งกลบับา้น โดยจะใชร้ะยะเวลาประมาณ 7 เดือน
เพื่อแกไ้ขปัญหา 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

     จากการศึกษาเร่ือง กลยุทธ์การเพิ่มผลก าไรให้กบัร้านโกโรตีชาชกัสาขาถนนจนัทน์  ในบริเวณพื้นท่ีซอยถนนจนัทน์ เขต
สาทร จงัหวดักรุงเทพฯ โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 1. เพื่อศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑข์อง
ลูกคา้บริเวณพื้นท่ีถนนจนัทน์ 2. เพื่อศึกษาระดบัความส าคญัของความพึงพอใจของลูกคา้ 3. เพื่อศึกษาระดบัความส าคญัของ
แนวทางในการก าหนดและสร้างกลยทุธ์การเพิ่มผลก าไร โดยใชว้ิธีการสรุปผลการศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิเป็นการเก็บขอ้มูลดว้ย
การแจกแบบสอบถามในการเกบ็ขอ้มูลเชิงปริมาณ และใชว้ิธีการสรุปผลการศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิดว้ยขอ้มูลจากผลประกอบการ
ของร้านโกโรตีชาชกั สาขาถนนจนัทน์ ในส่วนท่ีเป็นรายได ้ค่าใชจ่้าย และก าไร ตั้งแต่ วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2562 จนถึงวนัท่ี 31 
มกราคม 2563 
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5.1 อภิปรายผลของการศึกษา 
     ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินคา้ภายในร้านโกโรตีชาชกั สาขาถนนจนัทน์ ดา้นผลิตภณัฑ์ 
ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ดา้นภาพลกัษณ์ ดา้นการ
บริการ ดา้นสุขลกัษณะ และดา้นคุณภาพและความเหมาะสม โดยรวมอยูใ่นเกณฑสู์ง เน่ืองจาก ร้านโกโรตีชาชกัเป็นร้านท่ีเป็น
ท่ีรู้จกัในละแวกถนนจนัทน์อยูแ่ลว้จึงท าให้มีการแข่งขนัช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดสูง ผูป้ระกอบการของร้านโกโรตีชาชกั
จึงตอ้งพยายามใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดบริการ เพื่อดึงดูดผูบ้ริโภค สอดคลอ้งกบังานวิจยัของธญัญธิ์ชา รักชาติ ศึกษาเร่ืองปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู ้บริโภคในการ  เลือกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นในศูนย์การค้าอยุธยา  ซิต้ีพาร์ค จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ การตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการ 
เลือกใชบ้ริการร้านอาหารญ่ีปุ่นในศูนยก์ารคา้อยธุยา ซิต้ีพาร์ค จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีค่าเฉล่ียรวม ของแต่ละปัจจยัอยูใ่น
ระดบัมาก 
     ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินคา้ภายในร้านโกโรตีชาชกั สาขาถนนจนัทน์ ดา้นบริการ ดา้น
สุขลกัษณะ ดา้นคุณภาพและความเหมาะสม อยูใ่นเกณฑ ์สูง เน่ืองจากปัจจยัท่ีลูกคา้สนใจเป็นอนัดบัตน้ๆ คือ ระดบัคุณภาพและ
รสชาติของผลิตภณัฑ ์สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จาริณี อิศรางกรู ณ อยธุยา ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจและพฤติกรรมการบริโภค
ขนมไทยของลูกคา้ชาวไทยในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ ร้านควรมีการรักษาระดบัคุณภาพและรสชาติของขนม
ไทยใหมี้ความสม ่าเสมอตลอดช้ิน 
     ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคขนมเบเกอร่ีร้านเอพริล เบเกอร่ี ของผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล โดย ชลธิชา คงสุวรรณ พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคขนมเบเกอร่ีร้านเอพริล เบเกอร่ีในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั โดยเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ยคือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและราคาท่ีเหมาะสมกบัปริมาณ และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด นอกจากน้ี ยงัพบว่ามี
ปัจจยัท่ีไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคขนมเบเกอร่ี ร้านเอพริล เบเกอร่ี ของผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล คือ ปัจจยัดา้นการบริการ จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือเลือกทานของลูกคา้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ดา้นช่ือเสียงของร้าน ดา้นความแปลกใหม่ของผลิตภณัฑ ์และดา้นสถานท่ีตั้งอยูใ่กลแ้หล่งชุมชน 

 
5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 
     5.2.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูป้ระกอบการร้านโกโรตีชาชกัสาขาถนนจนัทน์ ควรพฒันาสินคา้ให้แปลกใหม่ หรือมีเมนูท่ีแตกต่าง
จากร้านตน้แบบเพื่อเป็นจุดขายของสาขา และตรงตามความตอ้งการของลูกคา้มากข้ึน 
     5.2.2 ดา้นราคา ผูป้ระกอบการร้านโกโรตีชาชกัสาขาถนนจนัทน์ ควรตั้งราคาของน ้ าให้ใกลเ้คียงกนักบัร้านขายน ้ าบริเวณ
ใกลเ้คียง หรือหากไม่สามารถลดราคาได ้อาจจะเพิ่มลูกเล่นไปท่ีการเพิ่มปริมาณของสินคา้ ใหดู้แตกต่าง ใหร้าคาดูเหมาะสมกบั
ขนาดสินคา้ท่ีไดรั้บ 
     5.2.3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูป้ระกอบร้านโกโรตีชาชกัสาขาถนนจนัทน์ ควรให้ความส าคญักบัการเลือกท าเลท่ีตั้ง
ของร้านใหใ้กลแ้หล่งชุมชน เดินทางสะดวก มีท่ีจอดรถเพียงพอ และมีป้ายบอกร้านอยา่งชดัเจน 
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     5.2.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูป้ระกอบการร้านโกโรตีชาชกัสาขาถนนจนัทน์ ควรใหค้วามส าคญักบัการโฆษณาทางส่ือ
โซเชียลมีเดีย เช่น ทาง Facebook , Instagram ของร้าน และการจดัโปรโมชัน่ของสินคา้ เพื่อเป็นจุดขายของร้าน 
     5.2.5 ดา้นบุคลากร ผูป้ระกอบการร้านโกโรตีชาชกัสาขาถนนจนัทน์ ควรอบรมพนกังานใหมี้ความรู้เก่ียวกบัสินคา้เป็นอยา่ง
ดี และสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้
     5.2.6 ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ผูป้ระกอบการร้านโกโรตีชาชกัสาขาถนนจนัทน์ ควรใหค้วามส าคญักบัการจดัล าดบัคิวใน
การบริการใหเ้หมาะสม และถูกตอ้ง เพื่อใหลู้กคา้มีความประทบัใจในการกบัมาซ้ือสินคา้ในคร้ังต่อไป 
     5.2.7 ดา้นสุขลกัษณะ ผูป้ระกอบการร้านโกโรตีชาชกัสาขาถนนจนัทน์ ควรใชใ้จในวตัถุดิบท่ีใชใ้ห้มีความสะอาด ถูกหลกั
อนามยั  
     5.2.8 ดา้นภาพลกัษณ์ ผูป้ระกอบการควรรักษาระดบัภาพลกัษณ์ของร้านให้ดูสะอาด สวยงาม และมีโต๊ะเพียงพอต่อการ
ใหบ้ริการ 
 
5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 
     การวิจยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาทศันคติท่ีมีต่อการเลือกซ้ือสินคา้ภายในร้านโกโรตีชาชกั เปรียบเทียบกบัร้านของหวานชนิดอ่ืน 
ๆ เพื่อให้เห็นภาพเปรียบเทียบของผูบ้ริโภคมากข้ึน และสามารถน ามาประยกุตใ์ชเ้พิ่มกลยทุธ์เพิ่มก าไรให้กบัร้านโกโรตีชาชกั
ไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนด 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความแตกต่างปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการกบัแรงจูงใจ ปัจจยัทางการตลาด และ
ทศันคติ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจขอสินเช่ือส่วนบุคคลประเภทบตัรกดเงินสดกบัธนาคารกสิกรไทย ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ 
ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูล โดยการสุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 ตวัอยา่งใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ จ านวน ร้อย
ละ  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยน าเสนอในรูปตารางประกอบการแปลความเชิงบรรยายและน าขอ้มูลมาวิเคราะห์โดย
โปรแกรม SPSS ผลการศึกษาพบวา่แรงจูงใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.74 โดยใหค้วามส าคญัมากในดา้น
ปัจจยัส่ี ปัจจยัทางการตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.44 โดยใหค้วามส าคญัในดา้นส่งเสริมการตลาดและ
ดา้นบุคคลมากท่ีสุด และทศันคติมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจกอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.29 
ค าส าคัญ : สินเช่ือส่วนบคุคล, ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ, ผู้ใช้บริการ 
 

Abstract 
This study the purpose is to study the personal factors of users and motivation. Marketing factors and attitudes that affect the 
decision to apply for personal loans in the form of cash cards with Kasikorn Bank In Samut Prakan Province Use questionnaire 
as a tool for data collection Sampling by 400 samples using descriptive statistics such as number, percentage, mean, standard 
deviation By presenting it in a table with descriptive interpretation and analyzing the data by SPSS. The results showed that 
the overall motivation was at a high level. The highest average was 3.74 with a great emphasis on four factors. The overall 
market factors are at a high level. The highest average is 3.44 with the most emphasis on marketing and personal promotion. 
And attitude influences decision making at a moderate level. The highest average is 3.29. 
Keywords: personal loan, factors affecting service selection, users 
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1. บทน า 

การขอใชบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคลมีจ านวนสูงข้ึนทุก ๆ ปี ซ่ึงศูนยว์ิจยักสิกรไทยคาดการณ์ไวว้า่แนวโนม้ 
การเติบโตของสินเช่ือส่วนบุคคลในปี 2562 จะเพิ่มข้ึนร้อยละ 7.5 - 9 และเหตุผลของคนท่ีตอ้งขอใชบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคล 
อาจเป็นเพราะความตอ้งการส่วนบุคคล หรือเพราะเหตุปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นให้ตอ้งใชจ่้ายเงินเพื่อการด ารงชีวิตท่ีแตกต่างกนั
ออกไป สินเช่ือส่วนบุคคลจึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีตอบสนองความตอ้งการในเร่ืองการใชเ้งินเพื่อวตัถุประสงคต่์าง ๆ ของตนเอง 
จึงตอ้งหนัมาพึ่งพาการขอสินเช่ือส่วนบุคคล แมจ้ะมีการคิดดอกเบ้ียหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการใชบ้ริการ กส็ามารถยอมรับ
เง่ือนไข ต่าง ๆ ได้เพื่อตอบสนองความตอ้งการขั้นพื้นฐานของตนเอง บตัรกดเงินสดเป็นทางเลือกหน่ึงของคนท างานท่ีมี
เงินเดือนไม่สูง อีกทั้งคนวยัท างานเป็นกลุ่มคนท่ีใหญ่ท่ีสุดของโครงสร้างประชากรไทย และจงัหวดัสมุทรปราการเป็นจงัหวดัท่ี
มีประชากรมากพอสมควร เป็นเขตโรงงานอุตสาหกรรม การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงินการธนาคาร (อา้งอิง แผนปฏิบติั
ราชการประจ าปีของจงัหวดัสมุทรปราการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  จึงเป็นตวัขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจใหก้บัประเทศได ้
ดงันั้น คนท างานในจงัหวดัสมุทรปราการจึงเป็นกลุ่มท่ีภาครัฐและเอกชนควรให้ความสนใจและเน่ืองจากการอุปโภคบริโภค 
ภายในประเทศยงัคงสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบัก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคยงัมีอยูม่าก (อา้งอิง ศูนยว์ิจยักสิกรไทย ปี 2562) ท า
ให้สินเช่ือประเภทน้ีไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคค่อนขา้งสูง และอุตสาหกรรมสินเช่ือในปัจจุบนัมีการแข่งขนัสูง ทั้งจาก
สถาบนัการเงินท่ีเป็นธนาคาร กลุ่มท่ีไม่ใช่ธนาคาร ตลอดจนรายยอ่ยต่าง ๆ รวมไปถึงแหล่งเงินนอกระบบ เม่ือพิจารณาจากกลุ่ม
ลูกคา้ ทุกสถาบนัการเงินแทบจะมีเง่ือนไขในการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือคลา้ย ๆ กนั เพราะขั้นตอนการอนุมติัไม่ค่อยยุง่ยาก มี
เง่ือนไขนอ้ย ไม่ใชห้ลกัทรัพยค์า้ประกนั และใหร้ะยะเวลาผอ่นช าระนาน ท่ีท าใหผู้บ้ริโภคพึงพอใจ สามารถจูงใจผูบ้ริโภคใหม้า
เลือกใชบ้ริการ และเป็นทางเลือกให้กบัผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึน ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษา “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
ขอสินเช่ือส่วนบุคคลประเภทบตัรกดเงินสดกบัธนาคารกสิกรไทย ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความ
แตกต่างปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการกบัแรงจูงใจมีผลต่อการตดัสินใจขอสินเช่ือส่วนบุคคลประเภทบตัรกดเงินสดกบั
ธนาคารกสิกรไทย เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลกบัปัจจยัทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจขอสินเช่ือส่วน
บุคคลประเภทบตัรกดเงินสดกบัธนาคารกสิกรไทย และเพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการกบัทศันคติท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจขอสินเช่ือส่วนบุคคลประเภทบตัรกดเงินสดกับธนาคารกสิกรไทย ซ่ึงผลจากการศึกษาท่ีได้รับจะเป็น
ประโยชน์ต่อแนวทางในการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคลกบัธนาคารกสิกรไทยและเป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุง 
ก าหนดกลยุทธ์การให้บริการสินเช่ือบุคคลประเภทนบตัรกดเงินสดให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค สามารถน าผลไปสู่
การขยายฐานลูกคา้ดา้นสินเช่ือส่วนบุคคลใหก้บัธนาคารกสิกรไทย ไดเ้พิ่มข้ึน 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
2.1 แนวคดิสินเช่ือส่วนบุคคล 
เป็นสินเช่ือท่ีผูข้อ จะสามารถไดรั้บเงินเป็นกอ้นมาเพื่อท่ีจะเอาไปใชจ่้ายในเร่ืองต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของผูข้อ 

โดยจ านวนเงินท่ีขอสินเช่ือนั้นจะไดเ้งินอยูท่ี่ประมาณ 5 เท่าของเงินเดือน ขอ้ดีของการขอ สินเช่ือส่วนบุคคล ก็คือผูข้อสินเช่ือ 
ไม่จ าเป็นตอ้งมีบุคคลเขา้มาค ้ าประกนัหรือน าหลกัทรัพยม์าค ้ าประกนัอีกดว้ย ซ่ึงสินเช่ือส่วนบุคคล เป็นสินเช่ือท่ีสามารถ
ก าหนดระยะเวลากูไ้ดแ้น่นอน ดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีคงตวั และการช าระเงินรายเดือนท่ีเท่า ๆ กนั  ซ่ึงการกูน้ี้อาจจะไดเ้ป็นเงินสด
หรือไม่ใช่กไ็ด ้หรืออาจจะเป็นส่ิงของท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชโ้ดยตรง อยา่งการซ้ือสินคา้ดว้ยบตัรผอ่นสินคา้ท่ีมีอตัราดอกเบ้ียสูง
ลกัษณะเด่นของสินเช่ือส่วนบุคคล (อา้งใน Money HUB 23 August 2015) 

2.2 ปัจจัยส่วนบุคคล  
ศิริวรรณ เสรีรัตน, (2549) กล่าวว่า ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ

ครอบครัว รายได ้อาชีพ การศึกษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑท่ี์นิยมใชใ้นการ แบ่งส่วนตลาด ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะ
ท่ีส าคญัและ สถิติท่ีวดัไดข้องประชากรท่ี ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมายในขณะท่ีลกัษณะดา้นจิตวิทยาและสังคม วฒันธรรมช่วย
อธิบายถึงความคิดและ ความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น 

2.3 แนวคดิทฤษฎแีรงจูงใจ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ไดใ้ห้ความหมายของแรงจูงใจว่า หมายถึงวิธีการชกัน าพฤติกรรมของบุคคลให้ปฏิบติัตาม

วตัถุประสงค ์ตามความตอ้งการของมนุษยส่ิ์งจูงใจจะเกิดข้ึนไดจ้ากภายในและภายนอกตวับุคคลจะเห็นไดว้า่ การจูงใจเป็นการ
กระตุน้ หรือการสร้างส่ิงเร้า เพื่อช่วยใหเ้กิดการกระท าต่าง ๆ ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ซ่ึงเป็นภาวะกระตุน้ใหป้ฏิบติัไดท้ างานดว้ย
ความขยนัมีความกระตือรือร้นท่ีจะอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ และสติปัญญาในการปฏิบติังาน โดยมีความส านึกในหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบควบคู่ไปดว้ย เป็นความเตม็ใจท่ีจะใชพ้ลงัภายในของคนปฏิบติังานจนประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย โดยมุ่งหวงั
ท่ีจะไดรั้บรางวลัเป็นส่ิงตอบแทน 

2.4 แนวคดิส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกจิบริการ (Service Marketing Mix) 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ไดอ้า้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service Mix) ของ Philip  

Kotler  ไวว้่าเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงจะไดส่้วนประสมการตลาด (Marketing  Mix) หรือ 7Ps ในการ
ก าหนดกลยทุธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย 

1.    ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ดคื้อ ส่ิงท่ีผูข้ายตอ้งมอบใหแ้ก่
ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยทั่วไปแล้ว ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 
ผลิตภณัฑท่ี์อาจจบัตอ้งได ้และ ผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้

2.    ดา้นราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของบริการ
กบัราคา (Price) ของบริการนั้น ถา้คุณค่าสูงกว่าราคาลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น การก าหนดราคาการให้บริการควรมีความ
เหมาะสมกบัระดบัการใหบ้ริการชดัเจน และง่ายต่อการจ าแนกระดบับริการท่ีต่างกนั 
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3.    ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เป็น กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มในการน าเสนอบริการ
ใหแ้ก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการท่ีน าเสนอ ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาในดา้นท าเลท่ีตั้ง 
(Location) และช่องทางในการน าเสนอบริการ (Channels) 

4.    ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการติดต่อส่ือสารให้ผูใ้ชบ้ริการ โดยมี
วตัถุประสงค์ท่ีแจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทศันคติและพฤติกรรม การใช้บริการและเป็นกุญแจส าคญัของการตลาดสาย
สมัพนัธ์ 

5.    ดา้นบุคคล (People) หรือพนกังาน (Employee) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้สามารถ
สร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็นความ สัมพนัธ์ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการและผูใ้ชบ้ริการต่าง ๆ 
ขององคก์ร เจา้หนา้ท่ีตอ้งมีความสามารถ มีทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการ
แกไ้ขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 

6.    ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เป็นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพให้กบัลูกคา้ โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางดา้ยกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้าง
คุณค่าใหก้บัลูกคา้ ไม่วา่จะเป็นดา้นการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยน และการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว หรือ
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ 

7.    ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในดา้นการบริการ ท่ีน าเสนอ
ใหก้บัผูใ้ชบ้ริการเพื่อมอบการใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว และท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 

2.5 เกีย่วกบัทัศนคติ 

Gibson (2000: 102) ให้ความหมายของทศันคติไวว้่า ทศันคติ คือ ตวัตดัสินพฤติกรรม เป็นความรู้สึกเชิงบวก
หรือเชิงลบ เป็นสภาวะจิตใจในการพร้อมท่ีจะส่งผลกระทบต่อการตอบสนองของบุคคลนั้น ๆ ต่อบุคคลอ่ืน ๆ ต่อวตัถุ
หรือต่อสถานการณ์ โดยท่ีทศันคติน้ีสามารถเรียนรู้หรือจดัการไดโ้ดยใชป้ระสบการณ์ 
 

2.1 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
วิรัลฐิตา แจง้เปล่า (2559) ไดศึ้กษาเร่ืองการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการดา้นสินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี 

จ ากดั พบว่า สมาชิกสหกรณ์เป็นเพศหญิงจ านวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 74.25 มี สถานภาพสมรส จ านวน 197 คิดเป็นร้อยละ 
49.25 มีอายมุากกวา่ 50 ปี จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 โดยมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
62.75 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000-20,000 บาท ท่ีมีเพศอายุและสถานภาพต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการดา้น
สินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูจ ากดั ไม่แตกต่างกนั 

 ทิพชญาณ์ อคัรพงศ์โสภณ (2556) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั 
(มหาชน) ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีช่วงอายรุะหวา่ง 20-30 ปี มีสถานภาพ
โสด มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายไดต่้อเดือนท่ี 10,001-20,000 บาท และประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ผล
จากการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้และปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดบริการ มีอิทธิพลต่อการ
เลือกใชบ้ริการธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ภาวิณี เหล้าพิพฒัน์ไพบูลย์ (2555) ได้ศึกษาเร่ืองการจัดกลุ่มพฤติกรรมการใช้บัตรเดบิตและบัตรกดเงินสดของ
คนท างาน ในกรุงเทพมหานคร พบวา่ กลุ่มพฤติกรรมการใชบ้ตัรเดบิตสามารถจดัไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 กดมาก โอนมาก
กลุ่มท่ี 2 ชอบโอนมากกวา่กด และ กลุ่มท่ี 3 กดใชเ้ม่ือจ าเป็น ในส่วนของกลุ่มพฤติกรรม การใชบ้ตัรกดเงินสดสามารถจดักลุ่ม
ไดเ้ป็น 3 กลุ่มเช่นเดียวกบับตัรเดบิต ทั้งน้ี กลุ่มท่ี 1 ลูกคา้เก่า สมคัรบตัรแลว้ใชน้อ้ย กลุ่มท่ี 2 กดบ่อย กดมาก และกลุ่มท่ี 3 ลูกคา้
ใหม่สมคัรบตัรแลว้ใชน้อ้ย 

กนกวรรณ ปัญญธนพฒัน์ (2558) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตธนาคารพาณิชยไ์ทยใน
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบวา่ ลกัษณะประชากรศาสตร์และพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ตัรเครดิตธนาคาร พาณิชยไ์ทย มีดงัน้ี คือ 
เป็นเพศหญิงร้อยละ 58.25 อายขุองกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูท่ี่ช่วงอาย ุ21-30 ปี โดยมีระดบัการศึกษาอยูท่ี่ระดบัปริญญาตรี ซ่ึง
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนกังาน บริษทัเอกชน/ลูกจา้ง มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 15,000-30,000 บาท บตัรเครดิตท่ีกลุ่ม
ตวัอย่าง ใชบ้ตัรท่ีสุด คือ บตัรเครดิตของธนาคารกสิกรไทย ซ่ึงจ านวนบตัรเครดิตท่ีถือครองส่วนใหญ่ คือ 1 ใบ มีการใชบ้ตัร
เครดิตต่อเดือน คือ 1-3 คร้ัง โดยกิจกรรมท่ีกลุ่มตวัอย่างใชจ่้ายผ่านบตัรมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ก็คือ สินคา้อุปโภคบริโภคใน
ห้างสรรพสินคา้/ซุปเปอร์มาร์เก็ต รองลงมาคือ ร้านอาหาร/ ภตัตาคาร และค่าเดินทาง (ค่าน ้ ามนั) ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อเดือนท่ี
ใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตส่วนใหญ่อยู ่ท่ี 5,001-10,000 บาท โดยมีพฤติกรรมการช าระเงินคืนท่ีเกิดจากบตัรมากท่ีสุด คือ การช าระ
แบบ เตม็จ านวน 

 

3. วธีิการศึกษา 
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการขอสินเช่ือส่วนบุคคลประเภทบัตรกดเงินสดกับธนาคารกสิกรไทย ในเขตจังหวดั

สมุทรปราการ ซ่ึงมีทั้งหมด 6 อ าเภอ ทั้งเพศชายและเพศหญิง จ านวน 400 คน ซ่ึงไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอนของประชากรกลุ่ม
ตวัอยา่ง ดงันั้นจึงใชห้ลกัเกณฑก์ารก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามระดบันยัส าคญัตามสูตรของ Taro Yamane ซ่ึงก าหนดระดบั
ความเช่ือมัน่ไวท่ี้ร้อยละ 95 และก าหนดความคลาดเคล่ือนไวท่ี้ร้อยละ 5  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อใหไ้ดจ้  านวนตามตอ้งการโดยไม่มี

หลักเกณฑ์ กลุ่มตัวอย่างจะเป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยท่ีสามารถให้ข้อมูลได้ใช้ ซ่ึงเป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือใน
การเกบ็ขอ้มูล 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. การแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละโดยวิเคราะห์จากขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
2. ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ จ านวน (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 

 (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยน าเสนอในรูปตารางประกอบการแปลความเชิงบรรยาย 
3. การวิเคราะห์ค่า t-Test คือ การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ใช้กับข้อมูล 2 กลุ่ม คือ เพศ กับ กลุ่มข้อมูลใน

แบบสอบถาม และวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) หรือ F-Test  คือ การเปรียบเทียบค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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ความแปรปรวน ใชก้บัขอ้มูลตั้งแต่ 2 กลุ่มข้ึนไป คือ อาย ุอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สถานภาพครอบครัว ระดีบการศึกษาสูงสุด 
กบัขอ้มูลในแบบสอบถาม 
 

กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. แรงจูงใจ 
- ความตอ้งการดา้นปัจจยัส่ี 

- ความตอ้งการความปลอดภยัและความมัน่คง 

- ความตอ้งการทางสังคม 

- ความตอ้งการไดรั้บการยอมรับ 
2. ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 
- ผลิตภณัฑ ์ 
- ราคา 
- ช่องทางการจดัจ าหน่าย  
- โปรโมชัน่  
- บุคคล  
- การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  
- กระบวนการ  

3. ทศันคติ  

- ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

- การเลียนแบบตาม 

- ข่าวสารขอ้มูลท่ีไดรั้บ 

- ประสบการณ์จากตวัเองและคนรอบขา้ง 

- การเรียนรู้ท าความเขา้ใจผลิตภณัฑ ์

ปัจจยัส่วนบุคคล คือ เพศ สถานะอาย ุสถานภาพสมรส ระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน วตัถุประสงคข์อง
การน าไปใช ้

การตดัสินใจขอสินเช่ือส่วนบุคคล
ประเภทบตัรกดเงินสดกบัธนาคาร
กสิกรไทย ในเขตจงัหวดั
สมุทรปราการ 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของประชากรกลุ่มตวัอย่างพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ31 – 40 ปี 
สถานภาพครอบครัวส่วนใหญ่จะโสด มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
10,000 – 25,000 บาท โดยมีวตัถุประสงคข์องการน าไปใชคื้อเพื่อช าระหน้ี  
 การศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจขอสินเช่ือส่วนบุคคลประเภทบตัรกดเงินสดกบัธนาคารกสิกรไทย ในเขต
จงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า แรงจูงใจในการเขา้ใชบ้ริการขอสินเช่ือส่วนบุคคลโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มาก มีค่าเฉล่ียสูงสุด
เท่ากบั 3.74 เม่ือพิจารณาจากรายดา้นพบว่าการใชบ้ริการขอสินเช่ือประเภทบตัรกดเงินสดเพื่อน าไปใชใ้นดา้นความตอ้งการ
ปัจจยัส่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.48 ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างให้ความสนใจในเร่ืองค่ายา ค่ารักษาพยาบาล ดูแล
สุขภาพของตนเองมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.74 
 การศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจขอสินเช่ือส่วนบุคคลประเภทบตัรกดเงินสดกบัธนาคารกสิกรไทย 
ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า ปัจจยัทางการตลาดในการเขา้ใช้บริการขอสินเช่ือส่วนบุคคลโดยรวมอยู่ในระดบัมากมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.44  เม่ือพิจารณาจากรายด้านพบว่า ปัจจยัการตลาดดา้นเฉล่ียออกมาแลว้ เท่ากนัอยู่ 3 ดา้น คือ ดา้น
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) ดา้นบุคคล (People) และดา้นกระบวนการ (Process) มีความส าคญัอยู่ในระดบัมากเป็นล าดบั
แรกมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.61 
 การศึกษาปัจจยัดา้นทศันคติท่ีมีผลต่อการตดัสินใจขอสินเช่ือส่วนบุคคลประเภทบตัรกดเงินสดกบัธนาคารกสิกรไทย 
ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า ทศันคติในการเขา้ใชบ้ริการขอสินเช่ือส่วนบุคคลโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดเท่ากบั 3.29 เม่ือพิจารณาจากรายขอ้พบวา่ ดา้นประสบการณ์จากตนเองและผูอ่ื้น มีคนแนะน า หรือพดูถึงสินเช่ือส่วนบุคล
ประเภทบตัรกดเงินสดของธนาคารกสิกรไทยอยูบ่่อย ๆ มีความส าคญัอยูใ่นระดบัมากเป็นล าดบัแรกมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.53 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจขอสินเช่ือส่วนบุคคลประเภทบตัรกดเงินสดกบัธนาคารกสิกรไทย ในเขต
จงัหวดัสมุทรปราการแบ่งเป็น 3 ปัจจยั คือ แรงจูงใจ ปัจจยัการตลาด และทศันคติ สรุปไดว้า่  

1. แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจขอสินเช่ือส่วนบุคคลประเภทบตัรกดเงินสดกบัธนาคารกสิกรไทย  

ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามเห็นในดา้นปัจจยัส่ีมากท่ีสุดเพราะการด ารงชีวิตใน
ปัจจุบนัจะขาดส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากปัจจยัส่ีไม่ได ้ไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรค ท่ีอยูอ่าศยั อาหาร เคร่ืองนุ่งห่มลว้นแลว้แต่เป็นส่ิงท่ีไม่
สามารถขาดไดใ้นการด ารงชีวิต อยูท่ี่แต่ละคนจะตอ้งการส่ิงไหนมากท่ีสุด โดยสอดคลอ้งกบับทความของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
(2538) ให้ความหมายว่าวิธีการชกัน าพฤติกรรมของบุคคลให้ปฏิบติัตามวตัถุประสงค ์ตามความตอ้งการของมนุษยซ่ึ์งจูงใจจะ
เกิดข้ึนไดจ้ากภายในและภายนอกตวับุคคลจะเห็นไดว้า่ การจูงใจเป็นการกระตุน้ หรือการสร้างส่ิงเร้า เพื่อช่วยใหเ้กิดการกระท า
ต่าง ๆ ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
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2. ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจขอสินเช่ือส่วนบุคคลประเภทบตัรกดเงินสดกบัธนาคาร 

กสิกรไทย ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีมีอาย ุ31 – 40 ปี และอาย ุ20 – 30 ปี ให้ความส าคญัต่อการเต็มใจให้บริการหรือการ
แต่งกายของพนกังานมากกวา่อาย ุ41 – 50 ปี และ อาย ุ51 ปีข้ึนไป เน่ืองดว้ยระดบัอายปุระมาณน้ีเป็นวยัท างานและอีกทั้งหลายๆ 
บริษทัหรือธนาคารดว้ยกนัก็มีสินคา้ประเภทน้ีเหมือนกนัจึงท าใหก้ลุ่มอายรุะหวา่งน้ีมีการตดัสินใจเลือกในหลายเหตุผล ซ่ึงอาจ
มีเหตุผลของพนกังานตวับุคคลเป็นหลกัดว้ยเช่นกนั ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบั  
ศิริวรรณ เสรีรัตน (2549) ท่ีกล่าวถึงลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมายในขณะท่ีลกัษณะดา้นจิตวิทยาและ
สงัคม วฒันธรรมช่วยอธิบายถึงความคิดและ ความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น และ ฉตัยาพร  
เสมอใจ (2550) กระบวนการการตดัสินใจซ้ือ กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่าง ๆ ท่ีมีอยู ่ซ่ึง
ผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ของสินคา้และบริการอยูเ่สมอ 

3. ทศันคติท่ีมีผลต่อการตดัสินใจขอสินเช่ือส่วนบุคคลประเภทบตัรกดเงินสดกบัธนาคารกสิกรไทย  

ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ สถานภาพโสดให้ความสนใจหรือมีทศันคติมากกว่าสถานภาพสมรส อาจเน่ืองด้วยการรับรู้
ข่าวสารขอ้มูลหรือประสบการณ์ของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพโสดนั้น อาจจะยงันอ้ย จึงท าให้ไม่เขา้ใจหรือเขา้ใจคลาดเคล่ือน
ไป ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบั Gibson (2000:102) ทศันคติ คือ ตวัตดัสินพฤติกรรม เป็นความรู้สึกเชิงบวกหรือเชิงลบ เป็นสภาวะจิตใจ
ในการพร้อมท่ีจะส่งผลกระทบต่อการตอบสนองของบุคคลนั้น ๆ ต่อบุคคลอ่ืน ๆ ต่อวตัถุหรือต่อสถานการณ์ โดยท่ีทศันคติน้ี
สามารถเรียนรู้หรือจดัการไดโ้ดยใชป้ระสบการณ์ 
 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 

1. ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ควรปรับวงเงินตามความเหมาะของฐานเงินเดือนหรือตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของ

ผูใ้ชบ้ริการ เน่ืองจากผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการขอสินเช่ือส่วนบุคคลประเภทบตัรกดเงินกบัธนาคารกสิกรไทย

ส่วนใหญ่ใหค้วามเห็นวา่วงเงินท่ีไดรั้บในระดบัปานกลาง 

2. ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ควรมีขอ้เสนอให้อตัราดอกเบ้ียพิเศษในเทศกาลต่าง ๆให้มีความหลากหลายมาก

ยิ่งข้ึนหรือปรับลดอตัราดอกเบ้ียงลงตามช่วงเวลาต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัในเร่ืองอตัราดอกเบ้ียกบัคู่แข่ง

ทางการตลาด เน่ืองจากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการขอสินเช่ือส่วนบุคคลประเภทบตัรกดเงินกบัธนาคารกสิกร

ไทย ส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้เสนอใหอ้ตัราดอกเบ้ียมีความเหมาะสม ในระดบัปานกลาง 

3. ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ควรก าหนดอตัราการผอ่นช าระคืนใหมี้ความเหมาะสมและมีความยดืหยุน่สาหรับ

ผูใ้ช้บริการแต่ละรายให้มากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะค่างวดท่ีผ่อนช าระคืนท่ีสามารถก าหนดให้มีความเหมาะสมได ้เน่ืองจากผล

การศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างผูใ้ช้บริการขอสินเช่ือส่วนบุคคลประเภทบตัรกดเงินกบัธนาคารกสิกรไทย ส่วนใหญ่มีความ

ยดืหยุน่เร่ืองค่างวดท่ีผอ่นชาระคืนในระดบัปานกลาง 
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4. ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ควรก าหนดมาตรฐานของผูใ้ห้บริการให้เป็นตามในทิศทางเดียวกนัหมด เพื่อให้

เกิดความพึ่งพอใจของลูกคา้และท าให้ลูกคา้กลบัมาใชบ้ริการซ ้ า ๆ เน่ืองจากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างผูใ้ชบ้ริการขอ

สินเช่ือส่วนบุคคลประเภทบตัรกดเงินกบัธนาคารกสิกรไทยยงัคงมีความเห็นดา้นพนกังานอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. การวิจยัในคร้ังน้ีท าการศึกษาเฉพาะภูมิหลงัของผูบ้ริโภค ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของ 

ผูบ้ริโภคดว้ย ในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปจึงควรศึกษาถึงพฤติกรรมการใชบ้ริการขอสินเช่ือส่วนบุคคลประเภทบตัรกดเงินสดกบั
ธนคารกสิกรไทยดว้ย เน่ืองจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีการเปล่ียนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา และหากมีการศึกษาถึงพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายกจ็ะท าใหธ้นาคารไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนงานทางการตลาดไดต่้อไป 

2. การวิจยัในคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการขอสินเช่ือส่วนบุคคลประเภทบตัรกด 

เงินสดกบัธนคารกสิกรไทย เน่ืองจากผลิตภณัฑ์บริการของธนาคารมีหลายด้าน จึงควรมีการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอ่ืน ๆ ของผูใ้ชบ้ริการธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงจะท าใหธ้นาคารไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการวางแผนงานทางการตลาดในแต่ละผลิตภณัฑบ์ริการของธนาคารไดต่้อไป 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาอิทธิพลของความฉลาดทางวฒัธรรมกบัพฤติกรรมการสร้างนวตักรรมของพนกังาน
สัญชาติไทยท่ีปฏิบัติงานในบริษทัน ้ ามันข้ามชาติแห่งหน่ึงในประเทศไทย โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานสัญชาติไทยท่ี
ปฏิบติังานในบริษทัน ้ ามนัขา้มชาติแห่งหน่ึงในประเทศไทย จ านวน 194 คน ผ่านการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม 
ใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห์ขอ้มูล ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความฉลาดทางวฒันธรรม
โดยรวมและพฤติกรรมการสร้างนวตักรรมโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง  และความฉลาดทางวฒันธรรมสามารถพยากรณ์พฤติกรรม
การสร้างนวตักรรมโดยรวมได ้ร้อยละ 53.40  จากผลการศึกษาท าใหท้ราบวา่ ความฉลาดทางวฒันธรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การสร้างนวตักรรม ดังนั้นผูบ้ริหารองค์การควรให้ความส าคญัโดยจัดให้มีการฝึกอบรมและพฒันาท่ีเก่ียวข้องกับความ
หลากหลายทางวฒันธรรม        อนัจะช่วยเพิ่มระดบัความฉลาดทางวฒันธรรม ก่อใหเ้กิดการแบ่งปันความรู้ภายในองคก์ร และ
น าไปสู่พฤติกรรมการสร้างนวตักรรม 
 
ค าส าคัญ : ความฉลาดทางวัฒนธรรม, พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรม,บริษัทข้ามชาติ 

Abstract 
This study aims to examine the influence of Cultural Intelligence (CQ) on Innovative Work Behavior (IWB) using case study 
of a multinational oil & gas company in Thailand. Research participants are 194  Thai employees who have worked in this 
company. The research was conducted using the quantitative method and data was collected with survey questionnaires. Both 
the descriptive and inferential statistics were applied in this research. It is found that CQ and IWB of Thai national employees 
were in high level.  This finding reveals that CQ can indicate IWB at 53 .40  percent of the variance at statistical significance 
level. These results provide that CQ effects on IWB. Therefore, a training program for cultural diversity is a significant method 
for improvement of Cultural Intelligence and lead to knowledge sharing and Innovative Work Behavior. 

Key word: Cultural Intelligence, Innovative Work Behavior, Multinational Company 
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1. บทน า 

 
      โลกยคุปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงและมีความเจริญกา้วหนา้ในหลายมิติทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม การศึกษา และ
เทคโนโลย ีโดยเฉพาะทางดา้นการคา้การลงทุนระหวา่งประเทศ ซ่ึงเป็นไปในรูปแบบท่ีเรียกไดว้า่เปิดกวา้งและไร้พรมแดน การ
ด าเนินธุรกิจมีการลงทุนในต่างประเทศมากข้ึน กระบวนการดงักล่าวส่งผลให้บริษทัขา้มชาติ (Multinational Company) มี
บทบาทมากข้ึนในเศรษฐกิจโลกรวมถึงเศรษฐกิจไทยอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้(เดือนเด่น นิคมบริรักษ ์และคณะ, 2550) ซ่ึงการเป็น
บริษทัขา้มชาติ ส่งผลใหธุ้รกิจมีโอกาสในการแลกเปล่ียนความรู้และส่งเสริมสมรรถนะดา้นนวตักรรม โดยบริษทัขา้มชาติมิได้
เพียงแต่น าความรู้ เทคโนโลยแีละนวตักรรมเขา้มาด าเนินกิจการ แต่ยงัน ารูปแบบในการท างาน วิธีคิด ภาษาและวฒันธรรมท่ีมี
ความแตกต่างและหลากหลายเขา้มาเผยแพร่และเป็นส่วนหน่ึงในการบริหารจดัการดว้ย ดงันั้น พนักงานท่ีปฏิบติังานอยู่ใน
บริษทัขา้มชาติเหล่าน้ีจึงควรมีความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะในการปรับตวัและการมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลต่างวฒันธรรม มีการ
เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง จึงจะสามารถปรับตวัไดอ้ย่างเหมาะสม กล่าวคือ พนักงานในองค์การตอ้งมีความฉลาดทางวฒันธรรม 
(Thomas & Inkson, 2004) โดยความฉลาดทางวฒันธรรม (Cultural Intelligence) เป็นสมรรถนะหรือความสามารถของบุคคล
ในการเขา้ใจ ปรับตวั และแสดงพฤติกรรมหรือมีปฏิสัมพนัธ์ต่อสถานการณ์หรือบุคคลท่ีมีความหลากหลายและแตกต่างทาง
บริบทดา้นเช้ือชาติ ภาษา และวฒันธรรมทั้งในดา้นการท างานและ การใชชี้วิตประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมถึงการยอมรับใน
ความแตกต่าง สามารถส่ือสารและท างานร่วมกนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพโดยปราศจากความขดัแยง้ (Earley & Mosakowski, 
2004; Earley & Peterson, 2004; Earley & Ang Tan, 2006; Livermore, 2011)  
     ความฉลาดทางวฒันธรรมเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีช่วยในการปรับตวัของบุคคลในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นท่ีมาจากต่างวฒันธรรม
หรือการท างานในสถานการณ์ทางวฒันธรรมท่ีไม่คุน้เคยไดอ้ย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดทกัษะในการแกไ้ขปัญหา การท างาน
ร่วมกนัเป็นทีมอยา่งมีประสิทธิภาพ การสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างานร่วมกนั รวมถึงการสร้างวฒันธรรมเชิงผูป้ระกอบการ 
(Entrepreneurial Culture) โดยส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นปัจจยัท่ีช่วยส่งเสริมใหบุ้คคลเกิดความคิดสร้างสรรคใ์นการท างาน และน าไปสู่
การสร้างพฤติกรรมเชิงนวตักรรม (Innovative Behavior) (Naziha Cherradi, 2017) ซ่ึงพฤติกรรมเชิงนวตักรรมนั้น หมายถึงการ
แสดงออกของบุคคลวา่มีกระบวนการคิด การน าเสนอความคิด และผลกัดนัความคิดท่ีมีประโยชน์และแปลกใหม่ท่ีเก่ียวกบังาน
ท่ีตนไดรั้บมอบหมายใหก้บัหน่วยงานหรือองคก์รไดใ้ชป้ระโยชน์ต่อไป (กนกนาฏ เอียดมาก และคณะ,2561) โดยหากพนกังาน
ในองคก์าร    มีพฤติกรรมเชิงนวตักรรม จะส่งผลให้องคก์ารสามารถสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั และท าให้องค์การ
ประสบผลส าเร็จในระยะยาว (วิเชียร สุขสร้อย และคณะ, 2553)   
     จากความส าคญัดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาอิทธิพลของความฉลาดทางวฒันธรรมท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
สร้างนวตักรรมของพนกังานในองคก์าร โดยก าหนดกรณีศึกษาบริษทัน ้ามนัขา้มชาติแห่งหน่ึงในประเทศไทย  เพื่อเป็นแนวทาง
ในการก าหนดนโยบายและวางแผนในการบริหารจดัการความฉลาดทางวฒันธรรมและการพฒันาองค์การเพื่อเสริมสร้าง
พฤติกรรมการสร้างนวตักรรมของพนกังานในองคก์ารใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     การวิจยัน้ีไดร้วบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสารและงานวิจยั ดว้ยการศึกษาบนพื้นฐานของแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัต่าง 
ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
     1. แนวคดิความฉลาดทางวฒันธรรม 
     แนวคิดเร่ืองความฉลาดทางวฒันธรรม ได้รับการกล่าวถึงเป็นคร้ังแรกโดย Christopher Earley & Soon Ang            ใน
หนังสือ Cultural Intelligence: Individual Interactions across Cultures ปี 2003 ซ่ึงมีหลกัคิดพื้นฐานมาจากทฤษฎีเชาวน์ปัญญา
ของ Sternberg ในปี 1986 และแนวคิดความฉลาดในดา้นต่างๆ ของ Howard Gardner  ในปี 1999 (นยัฬาจิต อบเหลือง, 2555) 
รวมถึงมีการพิจารณาว่า ความฉลาดทางสังคม (Social Intelligence, SI) และ ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence, 
EI) เป็นความฉลาดสองประเภทท่ีมีความคลา้ยคลึงกบัความฉลาดทางวฒันธรรมมากท่ีสุด แต่ต่างกนัเน่ืองจากความฉลาดทั้ง
สองประเภทนั้นตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการมีปฏิสัมพนัธ์ของบุคคลในวฒันธรรมเดียวกนั แต่ความฉลาดความวฒันธรรมอยูบ่น
พื้นฐานของความแตกต่างทางวฒันธรรม  (Ang &Van Dyne, 2008) 
     โดยความฉลาดทางวฒันธรรมถูกอธิบายวา่เป็นความสามารถของบุคคลท่ีท าใหบุ้คคลสามารถด าเนินชีวิตในสถานการณ์ท่ีมี
ความหลากหลายทางวฒันธรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (Ang &Van Dyne, 2008) รวมถึงช่วยใหบุ้คคลสามารถมีปฏิสมัพนัธ์กบั
คนท่ีมีความแตกต่างทางวฒันธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ (Thomas, 2006) ซ่ึงความฉลาดทางวฒันธรรมประกอบด้วยส่ี
องค์ประกอบได้แก่ 1) ความฉลาดทางวฒันธรรมด้านอภิปัญญา (Meta-cognitive CQ) คือความสามารถในการควบคุมและ
ประเมินความคิดของตนเองขณะการมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมเพื่อให้ไดม้าซ่ึงความรู้และความเขา้ใจทางวฒันธรรม  2) 
ความฉลาดทางวฒันธรรมดา้นปัญญา (Cognitive CQ) คือความรู้ของบุคคลในการเขา้ใจความแตกต่างทางวฒันธรรม บรรทดั
ฐาน การปฏิบติัตวั วิถีชีวิตหรือรูปแบบการท างานของแต่ละบุคคลท่ีมาจากต่างวฒันธรรม  3) ความฉลาดทางวฒันธรรมดา้น
แรงจูงใจ (Motivational CQ) คือ ความพยายามของบุคคลในการใหค้วามสนใจ แรงจูงใจ ในการเรียนรู้การปรับตวัภายใตส้ภาน
การณ์หรือสภาพแวดลอ้มท่ีมีความแตกต่างทางวฒันธรรม 4) ความฉลาดทางวฒันธรรมดา้นพฤติกรรม (Behavioral CQ) คือ 
ความสามารถของบุคคลในการแสดงออกอย่างเหมาะสม ทั้งทางวจันภาษาและอวจันภาษาต่อบุคคลอ่ืนท่ีมีความแตกต่างทาง
วฒันธรรม (Ang & Van Dyne, 2008) 
     2. แนวคดิพฤติกรรมการสร้างนวตักรรม   
     พฤติกรรมการสร้างนวตักรรมของพนักงาน (Employee innovative Behavior) เป็นพฤติกรรมของพนักงานต่อการพฒันา
ผลิตภณัฑใ์หม่ ตลาดใหม่ หรือปรับปรุงวิธีการท างาน โดย West & Farr (1989) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมเชิงนวตักรรม
ระดบับุคคลว่าเป็นพฤติกรรมท่ีตั้งใจจะน าเสนอหรือประยุกต์แนวคิด ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และวิธีการท างานแก่งานหรือ
บทบาทท่ีเขาเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกับแนวคิดของ Scott & Bruce (1994) ท่ีกล่าวว่าพฤติกรรมเชิงนวตักรรมของ
พนกังาน คือการผลิตหรือการน าความคิดท่ีมีประโยชน์มาสร้างผลิตภณัฑใ์หม่ บริการใหม่ กระบวนการใหม่ หรือวิธีการท างาน
ใหม่เพื่อประโยชน์ในองคก์ร นอกจากน้ี     De Jong & Den Hartog (2010) ไดอ้ธิบายวา่ พฤติกรรมเชิงนวตักรรม เป็นพฤติกรรม
ของบุคคลท่ีมีจุดมุ่งหมายโดยตรง ในการคิดริเร่ิมส่ิงใหม่และการแนะน าความคิดใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการผลิตสินคา้ บริการ
และกระบวนการท างานใหม่อยา่งมีเป้าหมาย 
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     โดยองคป์ระกอบของพฤติกรรมการสร้างนวตักรรม ตามแนวคิดของ  De Jong & Den Hartog (2010) มีดงัน้ี    1) พฤติกรรม
การแสวงหาโอกาส (Opportunity exploration) เป็นพฤติกรรมของบุคคลในการมองหาหนทางท่ีจะปรับปรุงผลิตภณัฑ ์บริการ
หรือกระบวนการในปัจจุบัน หรือความพยายามท่ีจะคิดเก่ียวกบักระบวนการท างาน ผลิตภณัฑ์ หรือบริการในปัจจุบนัใน
แนวทางท่ีแตกต่างออกไป 2) พฤติกรรมการสร้างความคิด (Idea generation) คือ พฤติกรรมทางตรงของบุคคลในการสร้าง
แนวทางส าหรับการน าไปสู่การปรับปรุง 3) พฤติกรรมการเป็นผูน้ าความคิด (Championing) คือ พฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัการมอง
หาการสนบัสนุน และสร้างความร่วมมือ เช่น การชกัชวน และการสร้างอิทธิพลต่อผูร่้วมงานคนอ่ืนๆรวมถึงการพลกัดนัและ
การเจรจาต่อรอง 4) พฤติกรรมการประยกุตใ์ช ้(Application) คือ ความพยายามของบุคคลท่ีจะเปล่ียนจากความคิดไปสู่ส่ิงท่ีจบั
ตอ้งไดจ้ริง หรือการกระท าใดๆ ก็ตามท่ีแสดงออก เพื่อตอ้งการเปล่ียนถ่ายจากความคิดให้เป็นจริง เช่น การพฒันาผลิตภณัฑ์
ใหม่ หรือกระบวนการใหม่ และ การทดสอบหรือปรับปรุงผลิตภณัฑ ์หรือบริการ 
      จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่ Sean Lim (2019) ไดท้ าการศึกษาพฤติกรรมการสร้างนวตักรรมในการท างานโดยมุ่ง
ศึกษาอิทธิพลของอตัลกัษณ์ของความหลากหลายทางวฒันธรรม, การเปิดรับประสบการณ์ และความฉลาดทางวฒันธรรมท่ีมี
ต่อพฤติกรรมการสร้างนวตักรรม  โดยพบว่าความฉลาดทางวฒันธรรมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการสร้าง
นวตักรรม ซ่ึงผลการศึกษาดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ Ana Azevedo & Mary Jo Shane (2019) ท่ีท าการศึกษาเก่ียวกับ
โปรแกรมการฝึกอบรมความฉลาดทางวฒันธรรมรูปแบบใหม่ท่ีสามารถพฒันาพฤติกรรมเชิงนวตักรรมและความยืดหยุ่นใน
การท างาน ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลก่อนและหลงัการทดสอบดว้ยโปรแกรม แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมการฝึกอบรม
มีความฉลาดทางวฒันธรรมเพิ่มข้ึน รวมถึงความฉลาดทางวฒันธรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างนวตักรรม อีกทั้งผล
การศึกษาดงักล่าวยงัสอดคลอ้งกบั Hubert &Joost (2017) ท่ีพบวา่ ความฉลาดทางวฒันธรรมมีอิทธิพลโดยตรงกบัความสัมพนัธ์
ระหว่างความหลากหลายทางวฒันธรรมและพฤติกรรมการสร้างนวตักรรมในการท างาน แต่จากการศึกษางานวิจยัในบริบท
ของประเทศไทยพบว่ามีการศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวกบัอิทธิพลของความฉลาดทางวฒันธรรมท่ีมีต่อพฤติกรรมการสร้างนวตักรรม
ค่อนขา้งนอ้ย ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาตวัแปรดงักล่าว ซ่ึงจากการทบทวนทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถพฒันา
เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาไดด้งัน้ี  
  

กรอบแนวคิดงานวจิัย 
ตัวแปรอสิระ                                          ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

 
 

ความฉลาดทางวฒันธรรม 
- ความฉลาดทางวฒันธรรมดา้นอภิปัญญา  
- ความฉลาดทางวฒันธรรมดา้นปัญญา  
- ความฉลาดทางวฒันธรรมดา้นแรงจูงใจ  
- ความฉลาดทางวฒันธรรมดา้นพฤติกรรม  

(Ang et al. ,2009) 

พฤติกรรมการสร้างนวตักรรม 
- พฤติกรรมการแสวงหาโอกาส  
- พฤติกรรมการสร้างความคิด  
- พฤติกรรมการเป็นผูน้ าความคิด 
- พฤติกรรมการกระประยกุตใ์ช ้

(De Jong, 2007) 
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สมมติฐานการวิจัย  
     ความฉลาดทางวฒันธรรมของพนกังานท่ีปฏิบติังานในบริษทัน ้ ามนัขา้มชาติสามารถท านายพฤติกรรมการสร้างนวตักรรม
ได ้

 
3. วธีิการศึกษา  
 
     การศึกษาคร้ังน้ีใชว้ิธีการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดว้ยวิธีการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey-research Method) 
และเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ พนกังานสญัชาติไทยท่ีปฏิบติังาน
ในบริษทัน ้ามนัขา้มชาติแห่งหน่ึงในประเทศไทย ซ่ึงมีพนกังานสัญญาติไทยท่ีตอ้งปฏิบติังานร่วมกบับุคคลต่างสัญชาติ จ านวน
ทั้งส้ิน 375 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 5 ตุลาคม 2562) และ กลุ่มตวัอยา่งสามารถค านวณหาจากสูตรของ Taro Yamane ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 95 คิดเป็นจ านวนทั้งส้ิน 194 คน ผูว้ิจยัท าการสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non-probability 
Sampling) โดยใชว้ิธีการ สุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling)  
     ส าหรับแบบสอบถามท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดรั้บการพฒันาโดยการศึกษา ทบทวน และรวบรวมจาก
เอกสารและงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองความฉลาดทางวฒันธรรมและพฤติกรรมการสร้างนวตักรรม ซ่ึงแบบสอบถาม
ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ  1) ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล 2) แบบสอบถามความฉลาดทางวฒันธรรมซ่ึงศึกษาตามแนวคิดของ Van 
Dyne, Ang & Koh (2009) มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.957 และ 3)  แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการสร้างนวตักรรม ซ่ึงศึกษา
ตามแนวคิดของ De Jong (2007)  มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.901 แบบสอบถามได้รับการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) โดยเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาในการตรวจสอบ และการทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ดว้ยวิธีครอน
บาคอลัฟ่า (Cronbach’s Alpha) กบักลุ่มทดลอง (Pilot Study) จ านวน 30 ท่าน โดยมีค่าครอนบาคอลัฟ่าอยูร่ะหวา่ง  0.88-0.95  
     สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน-มาตรฐาน 
และใช้สถิติในการวิเคราะห์การท านายผลระหว่างตวัแปรท่ีศึกษาดว้ยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple 
Linear Regression)  

 
4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     กลุ่มตวัอยา่งเป็นพนกังานสัญชาติไทยท่ีปฏิบติังานในบริษทัน ้ามนัขา้มชาติ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.2  มี
อายอุยูร่ะหวา่ง 30-39 ปี  ร้อยละ 38.7 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 58.8 มีประสบการณ์ ในการท างานอยูร่ะหวา่ง10-12 
ปี ร้อยละ 30.4 และมีสัญชาติของเพื่อนร่วมงานท่ีพนกังานตอ้งปฏิบติังานดว้ยอยูใ่นภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 53.59    
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ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความฉลาดทางวฒันธรรมและพฤติกรรมการสร้างนวตักรรมโดยรวมและราย
ดา้น 
(n=194) 
ตัวแปรที่ศึกษา x̄  S.D. 

ความฉลาดทางวฒันธรรม (Cultural Intelligence)   
ดา้นอภิปัญญา (Meta-cognitive CQ) 4.01 0.67 
ดา้นปัญญา (Cognitive CQ) 3.87 0.69 
ดา้นแรงจูงใจ (Motivational CQ) 4.02 0.71 
ดา้นพฤติกรรม (Behavioral CQ) 4.04 0.69 
รวม 3.97 0.65 

พฤติกรรมการสร้างนวตักรรม (Innovative work behavior)   
ดา้นพฤติกรรมการแสวงหาโอกาส (Opportunity exploration) 3.85 0.73 
ดา้นพฤติกรรมการสร้างความคิด (Idea generation) 3.89 0.78 
ดา้นพฤติกรรมการเป็นผูน้ าความคิด (Championing) 3.98 0.76 
ดา้นพฤติกรรมการประยกุตใ์ช ้(Idea generation) 3.90 0.72 
รวม 3.90 0.71 

       จากการศึกษาพบวา่ พนกังานสัญชาติไทยท่ีปฏิบติังานในบริษทัน ้ามนัขา้มชาติมีค่าเฉล่ียความฉลาดทางวฒันธรรมโดยรวม
เท่ากบั 3.97 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า พนักงานมีค่าเฉล่ียความฉลาดทางวฒันธรรมด้านพฤติกรรมสูงสุด โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04  
      ในส่วนของพฤติกรรมการสร้างนวตักรรม พบว่า พนักงานสัญชาติไทยท่ีปฏิบติังานในบริษทัน ้ ามนัขา้มชาติมีค่าเฉล่ีย
พฤติกรรมการสร้างนวตักรรมโดยรวมเท่ากบั 3.90 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า พนกังานมีค่าเฉล่ียพฤติกรรมการสร้าง
นวตักรรมดา้นพฤติกรรมการเป็นผูน้ าความคิดสูงสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98 
 
      สมมติฐาน ความฉลาดทางวฒันธรรมของพนกังานท่ีปฏิบติังานในบริษทัน ้ามนัขา้มชาติ สามารถท านายพฤติกรรมการสร้าง
นวตักรรมได ้ 
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ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณของความฉลาดทางวฒันธรรมท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการสร้างนวตักรรมโดยรวม  

ความฉลาดทางวฒันธรรม 
พฤติกรรมการสร้างนวตักรรม 

B Std. Error Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี .978 .207  4.725 .000 
ความฉลาดทางวฒันธรรมดา้นอภิปัญญา (X1)  .041 .099 .042 .418 .677 
ความฉลาดทางวฒันธรรมดา้นปัญญา (X2) .232 .116 .241 2.00 .047* 
ความฉลาดทางวฒันธรรมดา้นแรงจูงใจ (X3) .132 .111 .143 1.193 .235 
ความฉลาดทางวฒันธรรมดา้นพฤติกรรม (X4) .327 .107 .343 3.060 .003* 
R2 = 0.730, Adjusted R2 = 0.534, F = 54.053, Significant = 0.000 

* p < 0.05 
      จากตารางท่ี 2  ผลการศึกษา พบว่า ความฉลาดทางวฒันธรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างนวตักรรม เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้นพบว่า ดา้นพฤติกรรมมีอิทธิพลสูงสุด  รองลงมาคือดา้นปัญญา  ส่วนดา้นอภิปัญญาและดา้นแรงจูงใจไม่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการสร้างนวตักรรมของพนกังานสัญชาติไทยท่ีปฏิบติังานในบริษทัน ้ ามนัขา้มชาติ โดยความฉลาดทางวฒันธรรม
สามารถท านายพฤติกรรมการสร้างนวตักรรม เท่ากบั 53.40 % อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสามารถเขียนสมการ
ท านายไดด้งัน้ี 
       Y = 0.978 + 0.041 X1+ 0.232 X2+ 0.132 X3+ 0.327 X4 
   Y   = พฤติกรรมการสร้างนวตักรรม 
  X1 = ความฉลาดทางวฒันธรรมดา้นอภิปัญญา 
  X2 = ความฉลาดทางวฒันธรรมดา้นปัญญา 
  X3 = ความฉลาดทางวฒันธรรมดา้นแรงจูงใจ 
  X4 = ความฉลาดทางวฒันธรรมดา้นพฤติกรรม 
      ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐาน นัน่คือ ความฉลาดทางวฒันธรรมของพนกังานสัญชาติไทยท่ีปฏิบติังานในบริษทัน ้ ามนัขา้ม
ชาติ สามารถท านายพฤติกรรมการสร้างนวตักรรมได ้
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
      ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดมุ่้งเนน้ศึกษาอิทธิพลของความฉลาดทางวฒันธรรมท่ีมีต่อพฤติกรรมการสร้างนวตักรรมในแง่
ของการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Linear Regression)  ผลการศึกษาแสดง              ใหเ้ห็นวา่ความฉลาดทาง
วฒันธรรมสามารถท านายพฤติกรรมการสร้างนวตักรรมของพนกังานสัญชาติไทยท่ีปฏิบติังานในบริษทัน ้ ามนัขา้มชาติได ้โดย
สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการสร้างนวตักรรมไดร้้อยละ 53.40 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ความฉลาดทางวฒันธรรม
ด้านปัญญา และความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านพฤติกรรม เป็นสองด้านส าคญัท่ีใช้ในการพยากรณ์พฤติกรรมการสร้าง
นวตักรรม โดยผูท่ี้มีความฉลาดทางวฒันธรรมดา้นปัญญาจะมีความรู้ ความเขา้ใจในดา้นวิถีชีวิต หรือรูปแบบการท างานของ



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 1776 

 

 

บุคคลท่ีมาจากต่าง วฒันนธรม ในขณะท่ีผูท่ี้มีความฉลาดทางวฒันธรรมด้านพฤติกรรม จะเป็นผูส้ามารถแสดงออกด้าน
พฤติกรรมต่างๆ ทั้งวาจาและท่าทางไดอ้ย่างเหมาะสม เม่ือมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นท่ีมาจากวฒันธรรมท่ีแตกต่าง ผูท่ี้มีค่าความ
ฉลาดทางวฒันธรรมดา้นพฤติกรรมสูงมกัแสดงออกไดอ้ย่างเหมาะสมถูกกาลเทศะ สามารถใชภ้าษาพูดและภาษากายไดใ้น
บริบทท่ีแตกต่าง 
     ผลการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี มีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาท่ีผ่านมาของ Hubert & Joost ในปี 2017  ท่ีไดท้ าการศึกษาในเร่ือง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งความหลากหลายทางวฒันธรรม และพฤติกรรมการสร้างนวตักรรม โดยมีความฉลาดทางวฒันธรรมเป็น
ตวัแปรผ่าน ซ่ึงผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ความฉลาดทางวฒันธรรมมีอิทธิพลโดยตรงกับความสัมพนัธ์ระหว่างความ
หลากหลายทางวฒันธรรมและพฤติกรรมการสร้างนวตักรรมในการท างาน ซ่ึงอิทธิพลของความฉลาดทางวฒันธรรมจะ
แตกต่างไปตามแต่ละบุคคลและแผนก นอกจากน้ีผลการศึกษาในคร้ังน้ียงัสอดคลอ้งกบั Sean Lim (2019) ท่ีไดท้ าการศึกษา
พฤติกรรมการสร้างนวตักรรมในการท างานโดยมุ่งเนน้อิทธิพลของอตัลกัษณ์ของความหลากหลายทางวฒันธรรม, การเปิดรับ
ประสบการณ์ และความฉลาดทางวฒันธรรม โดยพบวา่มีความสมัพนัธ์เชิงบวกระหวา่งความฉลาดทางวฒันธรรมกบัพฤติกรรม
การสร้างนวตักรรม 
     ทั้งน้ีเน่ืองจากความฉลาดทางวฒันธรรมเป็นความสามารถของบุคคลในการเรียนรู้ ท าเข้าใจ แสดงพฤติกรรมหรือมี
ปฏิสมัพนัธ์ต่อบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรมไดดี้ รวมถึงเขา้ใจวิธีการท างานของแต่ละบุคคลและสามารถใชก้ลยทุธ์
ในการท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนท่ีมีความแตกต่างทางวฒันธรรมได้อย่างเหมาะสม สามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ทาง
วฒันธรรมท่ีตนเองอาจไม่เคยประสบมาก่อนได ้ และสามารถสร้างปฏิสัมพนัธ์ขา้มวฒันธรรมไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงความสามารถ
ดงักล่าวจะช่วยใหพ้นกังานสามารถปรับตวัในวฒันธรรมท่ีแตกต่างไดแ้ละสามารถเรียนรู้ ปรับประยกุตใ์ชค้วามรู้จากบุคคลท่ีมี
ความหลากหลายทางวฒันธรรมก่อใหเ้กิดเป็นความคิดสร้างสรรคแ์ละน าไปสู่การมีพฤติกรรมการสร้างนวตักรรม  

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษา 
 
     ส าหรับขอ้เสนอแนะในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ขอ้เสนอแนะส าหรับ  บริษทัขา้มชาติในกลุ่ม
ธุรกิจน ้ามนั และขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไป โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับบริษัทข้ามชาติในกลุ่มธุรกจิน า้มัน 
     จากผลการศึกษา พบวา่ ความฉลาดทางวฒันธรรมสามารถท านายพฤติกรรมการสร้างนวตักรรมได ้เพราะฉะนั้นองคก์ารจึง
ควรให้ความส าคญัในเร่ืองการพฒันาความฉลาดทางวฒันธรรมดา้นปัญญาและด้านพฤติกรรมของบุคลากรในองคก์าร ซ่ึงถือ
เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ระดับพฤติกรรมการสร้างนวตักรรมเพิ่มมากข้ึน โดยจัดการฝึกอบรมและพฒันา (Training and 
Development) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความหลากหลายทางวฒันธรรม  ซ่ึงอาจออกแบบเน้ือหาท่ีช่วยเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจใน
เร่ืองต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัความหลากหลายทางวฒันธรรม ทั้งในเร่ืองกระบวนการท างาน การส่ือสารระหวา่งการท างาน การใช้
ชีวิตนอกการท างาน การสร้างความสัมพนัธ์กบับุคคลท่ีมาจากต่างวฒันธรรม รายละเอียดเชิงกวา้งและเชิงลึกท่ีเก่ียวกบัประเทศ
ปลายทาง ฯลฯ ซ่ึงเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งเหล่าน้ีจะช่วยสร้างองค์ความรู้ท่ีถูกตอ้งและความมัน่ใจในการน าไปใช้ให้แก่พนักงาน  
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อนัจะช่วยเพิ่มระดบัความฉลาดทางวฒันธรรมดา้นปัญญาและดา้นพฤติกรรม ก่อให้เกิดการแบ่งปันความรู้ภายในองคก์ร และ
น าไปสู่พฤติกรรมการสร้างนวตักรรม   
 
2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
     การศึกษาในคร้ังน้ี ศึกษาเฉพาะพนกังานสัญชาติไทยท่ีปฏิบติังานในบริษทัขา้มชาติในสาขาประเทศไทยเท่านั้น ดงันั้นใน
การศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปจึงควรศึกษาเปรียบเทียบความฉลาดทางวฒันธรรมระหว่างพนักงานสัญชาติไทยท่ีปฏิบติังานใน
ประเทศไทยกบัพนักงานสัญชาติไทยท่ีปฏิบติังานอยู่ท่ีต่างประเทศในบริษทัขา้มชาติเดียวกนั  หรืออาจขยายการศึกษาไปยงั
พนักงานสัญชาติอ่ืนๆท่ีปฏิบัติงานในสาขาของบริษัทในแต่ละประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการความ
หลากหลายภายในองคก์าร 

 
ข้อจ ากดัในการศึกษา 
     การศึกษาดงักล่าวพบขอ้จ ากดัในการศึกษาดา้นขอ้มูล เน่ืองจากการให้ความส าคญัและการศึกษาคน้ควา้ในเร่ืองความฉลาด
ทางวฒันธรรมและพฤติกรรมการสร้างนวตักรรมในบริบทของคนไทยยงัมีค่อนขา้งน้อย อีกทั้งการศึกษาวิจยัในเร่ืองอิทธิผล
ของความฉลาดทางวฒันธรรมท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการสร้างนวตักรรมในประเทศไทยมีค่อนขา้งจ ากดั ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงเป็น
การศึกษาเก่ียวกบัอิทธิพลระหวา่งสองตวัแปรเป็นคร้ังแรกซ่ึงอาจเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจยัในอนาคตต่อไป 
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อทิธิพลของ Travel Influencer ที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศของ
ประชากรกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล 

The influence of travel influencer effecting the decision to travel both domestically and 

internationally of Generation Y in Bangkok Metropolitan area. 

ทวีวรรณ เตง็มณี 1  และ  ประพิมพรรณ ล่ิมสุวรรณ์ 2 
Taweewan Tengmanee and Prapimpun Limsuwan 

บทคัดย่อ 

งานวิจยัเร่ืองอิทธิพลของ Travel Influencer ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวทั้งในและนอกประเทศของประชากรกลุ่ม 
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation 
Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีเคยเดินทางท่องเท่ียว จ านวน 400 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
(SPSS)ในการค านวณ และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ วิเคราะห์ขอ้มูลจากค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ Independent Sample T-Test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสมการถดถอยเชิงพหุคูณ เพื่อ
ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน โดยใชร้ะดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีผลต่อการตดัสินใจ
เดินทางท่องเท่ียวทั้งในและนอกประเทศของประชากรกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ในส่วน
ของปัจจัยด้านทัศนคติและความน่าสนใจของเน้ือหามีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียวทั้ งในและนอกประเทศของ
ประชากรกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ได้แก่ ปัจจยัทศันคติด้านความรู้สึกท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวมากท่ีสุด รองลงมาเป็นปัจจยัดา้นเน้ือหาท่ีส่ือเขา้ถึงอารมณ์และความรู้สึก ปัจจยัทศันคติดา้นความคิด 
และปัจจยัทศัคติดา้นการกระท า ตามล าดบั 
ค าส าคญั: การรีวิวสถานท่ีท่องเท่ียว, ส่ือสงัคมออนไลน์, ทศันคติ, การตดัสินใจ 

Abstract 

This paper examines how travel influencer influencing Thai generation Y to travel both domestic and abroad. The scope of the 
target population in this study focused on Thai Generation Y who live in Bangkok and Metropolitan area including both male 
and female. Quantitative method is used in this study by conducting an online questionnaire survey with the sampling size of 
400. SPSS is used to conduct the statistical analysis and to summarise the data. Descriptive Statistic is used to analysis the 
respondent demographic. The study used to demographic analysis to analysis the background of the population, including 
gender, age group and educational background. T-test is used to find the different in the population. One way ANOVA is to 
identify the variance among the groups based on age range, income range, and educational background. Moreover, the 
regression analysis is also used to measure how strong or how weak the relationship is among the variable. The significant 
value used in this study is 0.05. The result of this study founded that travel influencer has no influence on intention to travel 
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for generation Y people to travel both domestic and abroad. The most significant factors effective component. The second 
important factor is the content which have emotional emotional effect. The third factor is cognitive component and active 
component respectively. 
Key words: Travel review, Social Media, Attitude, and Decision Making 
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1. บทน า 
 
ปัจจุบนัประเทศไทยมีการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจภายใตน้โยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นวิสัยทศัน์เชิงนโยบาย ท่ีเปล่ียนเศรษฐกิจ

แบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนด้วยนวตักรรม ภายใตโ้มเดล “มัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยืน”  โดยส านักพฒันาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)หรือ สพธอ.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ไดส้รุปผลพฤติกรรมผูใ้ช้
อินเตอร์เน็ตในปีพ.ศ. 2561 พบว่าผูใ้ช้อินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่ท ากิจกรรมผ่านอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ส่ือสังคมออนไลน์ เช่น 
Facebook, Twitter, Instagram  มากท่ีสุด และไดมี้การจดัแบ่งกลุ่มผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตตามเจเนอเรชัน่ พบว่ากลุ่ม Gen Y เป็นกลุ่ม
ผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตสูงสุด (ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์, 2561) อีกทั้งอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือ
ในการช่วยกระตุน้เศรษฐกิจของประเทศท่ีส าคญั การเติบโตของการท่องเท่ียวจึงตอ้งมีการปรับให้เขา้กบัยุคสมยัรวมถึงตอ้ง
สามารถเขา้ถึงและติดตามข่าวสารไดง่้าย ซ่ึงปัจจุบนัเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทส าคญัมาก โดยเฉพาะส่ือสังคมออนไลน์ท่ี
เช่ือมต่อระหว่างบุคคลในโลกอินเตอร์เน็ตท่ีเน้นการแลกเปล่ียน แบ่งปันขอ้มูลท่ีสนใจ และพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวก็
เปล่ียนแปลงไปให้เขา้กบัยุคสมยัมากข้ึน โดยส่ือสังคมออนไลน์เร่ิมเขา้มามีบทบาทในการท่องเท่ียวมาก ซ่ึงปัจจุบนัคนเร่ิม
ติดตามแหล่งท่องเท่ียวจากผูมี้อิทธิผลดา้นการท่องเท่ียว ( Travel Influencer) ตามส่ือสงัคมออนไลน์ ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีช่ืนชอบการ
ท่องเท่ียว และไดน้ าความคิดเห็นเก่ียวกบัการท่องเท่ียวมาถ่ายทอด บอกเล่าประสบการณ์ในการเดินทาง ในรูปแบบคลิปวิดีโอ 
บทความ รูปภาพ โดยใช้วิ ธี ท่ี เ ป็นเอกลักษณ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์  เ ช่น เฟซบุ๊ก  (Facebook.com), อินสตราแกรม 
(Instagram.com) หรือ ยทููป (YouTube.com) เพื่อเป็นขอ้มูลความรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียว (Pulizzi, 2015) ส่งผลให้เกิดการตลาด
ออนไลน์ดา้นการท่องเท่ียวมากยิ่งข้ึนในปัจจุบนั เพราะนกัท่องเท่ียวจะเดินทางท่องเท่ียวตามกระแสออนไลน์ท่ีไดรั้บอิทธิพล
หรือการบอกเล่าเร่ืองราวผา่น Travel Influencer ท่ีตนเองช่ืนชอบอีกดว้ย 

ผูว้ิจยัมีความสนใจศึกษาอิทธิพลของ Travel Influencer โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวของ
กลุ่มเป้าหมาย โดยจ าแนกตามประชากรศาสตร์ท่ีใหค้วามส าคญักบัส่ือออนไลน์เพื่อรับข่าวสารเก่ียวกบัความคิดเห็นของTravel 
Influencer เพื่อตอบสนองความตอ้งการในการเดินทางท่องเท่ียว จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาวา่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ ทศันคติ 
ความน่าสนใจของเน้ือหา (Content) และการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว มีความสัมพนัธ์กนัอย่างไร เพื่อน าขอ้มูลไปพฒันา
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รูปแบบการการส่ือสารออนไลน์ดา้นการท่องเท่ียว และเพื่อน าขอ้มูลไปพฒันา สนบัสนุน ปรับปรุง และก าหนดกลยุทธ์ดา้น
การตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ 

1.1วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ การศึกษา สถานภาพสมรส และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวของประชากรกลุ่ม Generation Y ในเขต
กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาทศันคติของกลุ่มผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีต่อ Travel Influencer ท่ีมีอิทธิพล ต่อการ
ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวของประชากรกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล 

3. เพื่อศึกษาการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวของประชากรกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล 
1.2ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ไดท้ราบขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะของประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ การศึกษา สถานภาพสมรส และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. ไดท้ราบขอ้มูลทศันคติของกลุ่มผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีต่อ Travel Influencer  
3. ได้ทราบกระบวนการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียวของประชากรกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและเขต

ปริมณฑล 
4. ได้ทราบถึงลกัษณะประชากรศาสตร์  ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา สถานภาพสมรส และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวของประชากรกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล 
5. ท าให้ทราบอิทธิพลของ Travel Influencer ท่ีมีต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวของประชากรกลุ่ม Generation Y ในเขต

กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
การวิจยัน้ีไดร้วบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากงานวิจยั ดว้ยการศึกษาบนพื้นฐานของแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ดงัน้ี 
2.1 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัทัศนคติของผู้บริโภค 

 
(สุวชัรีย ์เดชาธรอมร ,2544) ไดอ้ธิบายวา่ ทศันคติ คือ ความเช่ือท่ีมนุษยเ์รียนรู้มาเก่ียวกบับางส่ิง บางอยา่ง ซ่ึงเป็นการรวมตวั

ของความเช่ือ จนกระทัง่มีความมัน่คงและเป็นระบบ โดยไดแ้บ่งองคป์ระกอบของทศันคติออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) ส่วนความเช่ือ
และความคิด (Cognitive component) หมายถึงความเช่ือ หรือความไม่เช่ือ รวมถึงความคิด ความรู้ 2) ส่วนท่ีเก่ียวกบัความชอบ 
(Affective component) ส่วนน้ีเก่ียวกบัอารมณ์เช่น ความชอบ ความรัก หรือความไม่ชอบและความเกลียดชงั 3) ส่วนท่ีเก่ียวกบั
การกระท า (Action component) เป็นส่วนท่ีเก่ียวกบัความพร้อมท่ีจะแสดงพฤติกรรม 
(Allport , 1975) นักจิตวิทยาช่ือดัง ได้นิยามความหมายของทัศนคติว่าเป็นสภาวะความพร้อมของจิตใจ ซ่ึงเกิดจาก

ประสบการณ์เป็นแรงท่ีก าหนดทิศทางของปฏิกิริยาของบุคคลท่ีมีต่อบุคคล ส่ิงของ และสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงทศันคติ เกิด
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จาก 1) เกิดจากการเรียนรู้วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมในสังคม 2) การสร้างความรู้สึกจากประสบการณ์ของตนเอง  3) 
ประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากเดิม มีทั้งบวกและลบ จะส่งผลถึงทศันคติต่อส่ิงใหม่ท่ีคลา้ยคลึงกนั การเลียนแบบบุคคลท่ีตนเองให้
ความส าคญัและรับเอาทศันคตินั้นมาเป็นของตนเอง 
2.2 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการตลาดเชิงเนือ้หา 

 
(ณัฐธนารีย ์วนัหะรับและพีรยทุธ โอรพนัธ์, 2560) ไดอ้ธิบายว่า การตลาดเชิงเน้ือหาในปัจจุบนั มี 3 รูปแบบ คือ 1) เน้ือหาท่ี

สั้น กระชบั ผูติ้ดตามสามารถเขา้ใจไดง่้ายในระยะเวลาสั้น มกัมีความยาวไม่เกิน 1-2 บรรทดั หรือเป็นรูปภาพ เน้ือหา โดย
ส่วนมากถูกน ามาใชบ้นเฟซบุ๊ก เน่ืองจากผูติ้ดตามสามารถมองเห็นและเล่ือนหนา้จอไดอ้ยา่งรวดเร็ว 2) เน้ือหาท่ีมีความยาวมาก
ข้ึน ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการอ่าน มีรายละเอียดของเน้ือหา หรือสามารถสร้างประสบการณ์ให้กบัผูติ้ดตามไดม้ากกว่าเน้ือหาท่ี
สั้น เพื่อให้ผูอ้่านเขา้ใจถูกตอ้งและครบถว้น โดยส่วนมากจะใช้กบัการให้ขอ้มูลเชิงลึกของสถานท่ีนั้นๆ และตอ้งการสร้าง
ประสบการณ์ความบนัเทิง เช่น การท าคลิปวิดีโอท่ี โดยเผยแพร่ผ่านยูทูป เป็นตน้ 3) รูปแบบเน้ือหาท่ีมาจากการพูดคุย อาจ
เป็นไดท้ั้งการสถานะใหม่จากเร่ืองท่ีมีเน้ือหาเป็นท่ีสนใจในประเด็นเดิมหรือการแสดงความคิดเห็น พดูคุยต่อเน่ืองจากประเด็น
เดิมกไ็ด ้

(ณัฐพชัญ ์วงษเ์หรียญทอง, 2557) การตลาดเชิงเน้ือหา (Content Marketing) คือ กระบวนการทางการตลาดท่ีเผยแพร่เน้ือหา 
และขอ้มูลไปสู่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างความประทบัใจ น าไปสู่การจดจ า และการสร้างโอกาสในธุรกิจ   
 (Wenger ,2008) ไดอ้ธิบายว่า ปัจจยัดา้นเน้ือหาของบล็อกเกอร์ดา้นการท่องเท่ียว หมายถึง ลกัษณะในการเขียนเน้ือหาและ

ความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของบลอ็กเกอร์ ซ่ึงประกอบดว้ย 1) เน้ือหาท่ีใหค้วามบนัเทิง หมายถึง การเผยแพร่เน้ือหาดา้นการ
ท่องเท่ียวท่ีดึงดูด เน้ือหาท่ีใหค้วามสนุกสนาน ข าขนั และมีความสุข โดยแสดงความคิดเห็นส่วนตวัลงในเน้ือหา เพื่อใหผู้ท่ี้เขา้
มาอ่าน เกิดการแชร์ ขอ้มูลข่าวสารของบล็อกเกอร์ด้านการท่องเท่ียวท่ีถูกใจไปยงัส่ือสังคมออนไลน์อ่ืนๆ 2) เน้ือหาท่ีให้
ประโยชน์ หมายถึง สามารถน าขอ้มูลมาเป็นแนวทางในการต่อยอดการท่องเท่ียวได ้โดยเน้ือหาจะให้ขอ้มูลรายละเอียดแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ี บอกประสบการณ์ท่ีแทจ้ริง โดยผูอ้่านสามารถน าขอ้มูลท่ีไดม้าตดัสินใจในการจะแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ 3) เน้ือหาส่ือ
เขา้ถึงอารมณ์ความรู้สึก หมายถึง การบรรยายความรู้สึกต่อสถานท่ีนั้นๆ ลงไปในเน้ือหา เพื่อให้ผูอ้่านรับรู้ผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์  เป็นตวักระตุน้ ให้เกิดความรู้สึกใหอ้ยากออกไปเท่ียว โดยอาจใชค้ าพูด คลิปวิดีโอ บทความ หรือรูปภาพ ในการเล่า
เร่ืองราวท่ี เม่ือมีอารมณ์ร่วมกบับลอ็กเกอร์ ผูอ้่านก็รู้สึกอยากจะไปท่องเท่ียวมากข้ึน และเม่ือใดท่ีท่านรู้สึกชอบบลอ็กเกอร์ดา้น
การท่องเท่ียวคนไหน ผูอ้่านกม็กัจะเลียนแบบพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามบลอ็กเกอร์ดา้นการท่องเท่ียวคนดงักล่าว 
2.3 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจ 

 
(MacInnis and Folkes, 2009) ไดอ้ธิบายวา่การตดัสินใจซ้ือมีความส าคญัมากต่อทั้งอุตสาหกรรมและสถาบนัการศึกษา ท าให้

นักการตลาดเขา้ใจถึงการกระท าของผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึน และเพื่อให้การโน้มน้าวผูบ้ริโภคในทุกๆ ขั้นตอนของการซ้ือหรือ
กระบวนการบริโภค รวมถึงการใชท้รัพยากรทางการตลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด  

(Tung-Wei Lee, 2004) ไดอ้ธิบาย รูปแบบระบบของกระบวนการเลือกสถานท่ีของนกัท่องเท่ียวมีสองขั้นตอน คือ ขั้นตอน
แรก คือ การตดัสินใจว่าตอ้งการจะไปเท่ียวหรือไม่ และหากค าตอบคือใช่ ขั้นตอนท่ีสองของการตดัสินใจ คือ สถานท่ีท่ีจะไป 
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ซ่ึงรูปแบบของกระบวนการเลือกปลายทางการท่องเท่ียว จะข้ึนอยูก่บัตวัแปร 3 ชุด คือ 1) ปัจจยัภายนอก แสดงถึงอิทธิพลทาง
สงัคม และ สภาพแวดลอ้มทางการตลาด 2) ปัจจยัภายใน แสดงถึงลกัษณะทางสงัคมและจิตวิทยาของนกัท่องเท่ียว เช่น ลกัษณะ
ส่วนบุคคล แรงจูงใจ ค่านิยม และทศันคติ 3) การสร้างความรู้ความเขา้ใจ แสดงถึงการรวมตวักนัของทั้งปัจจยัภายนอกและ
ภายใน เพื่อเขา้ถึงความตระหนกัรู้ของจุดหมายปลายทาง 
2.4 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 
(ดวงใจ จิวะคุณานนัท,์ 2561) ไดศึ้กษาเร่ืองอิทธิพลของReviewer ในส่ือออนไลน์กบัการตดัสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียวใน

จงัหวดัท่ีเป็นจุดหมายปลายทางในประเทศไทย โดยผลการวิจยัพบวา่ นกัรีวิวประเภท Macro-influencers มีผลต่อการตดัสินใจ
ของเพศหญิงอยูใ่นระดบัมากกวา่เพศชาย และอาย ุรูปแบบการเดินทาง ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อคน ต่อวนั ต่อคร้ัง ท่ีต่างกบัมีผลต่อ
การตดัสินใจท่ีแตกต่างกนัเม่ือไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากนกัรีวิวประเภท Macro-influencers 

(กนิษฐ์ทิพ ศรีสิมารัตน์, 2561) ได้ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างเน้ือหาบล็อกเกอร์ด้านการท่องเท่ียวกับการรับรู้ของ
ผูติ้ดตามผา่นช่องทางส่ือสงัคมออนไลน์ โดยผลการวิจยัพบวา่ เพศ และระดบัการศึกษา มีอิทธิพลต่อการรับรู้ภาพพจน์ของกลุ่ม
บุคคลผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ พฤติกรรมการติดตามบลอ็กเกอร์ดา้นการท่องเท่ียวผา่นอุปกรณ์ มีอิทธิพลต่อการรับรู้ลกัษณะของ
บุคคล และปรากฏการณ์ทางสงัคม ในขณะเดียวกนัเน้ือหาท่ีใหค้วามบนัเทิง ใหป้ระโยชน์ และเขา้ถึงอารมณ์ มีความสมัพนัธ์กบั
การรับรู้ทางอารมณ์ลกัษณะของบุคคล ภาพพจน์ของกลุ่มบุคคล และเน้ือหาท่ีให้ท่ีให้ประโยชน์ยงัมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้
ปรากฏการณ์ทางสงัคมอยา่งอีกดว้ย 

(แพร ไกรฤกษ,์ 2558) ไดศึ้กษาเร่ืองอิทธิพลของบิวต้ีบล็อกเกอร์กบัการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมความงามของสตรีไทยในยุค
ส่ือสังคมออนไลน์ โดยผลการวิจยัพบวา่บิวต้ีบล็อกเกอร์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมความงาม ในระดบัท่ี
หลากหลาย ส่วนใหญ่จะมีอิทธิพลท่ีก่อให้เกิดความสนใจในตวัผลิตภณัฑเ์สริมความงามท่ี รีวิวนั้น ซ่ึง เน้ือหารีวิวผลิตภณัฑท่ี์
จะดึงดูดความสนใจข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีกลุ่มผูศึ้กษาสนใจ โดยขอ้ความท่ี จะเพิ่มความน่าเช่ือถือให้กบัผลิตภณัฑไ์ดคื้อขอ้ความท่ีส่ือ
ความหมายวา่บิวต้ีบลอ็กเกอร์คนนั้นใช ้ผลิตภณัฑต์วัน้ีดว้ยตวัเอง และความน่าเช่ือถือของบิวต้ีบลอ็กเกอร์แต่ละคนนั้น มีผลต่อ
การตดัสินใจ บริโภคผลิตภณัฑเ์ป็นอยา่งมาก 
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2.5 กรอบแนวคิดงานวจิัย 
 
ปัจจยัประชากรศาสตร์ 
- เพศ 
- อาย ุ
- รายได ้
- การศึกษา 
 

 

 

 

 

ปัจจยัดา้นความน่าสนใจของเน้ือหา (content) 
- เน้ือหาท่ีใหค้วามบนัเทิง 
- เน้ือหาท่ีใหป้ระโยชน์ 
- เน้ือหาท่ีส่ือถึงอารมณ์ความรู้สึก 

 
2.6 สมมติฐานงานวิจัย 
 

1) สมมติฐานท่ีเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวทั้งในและนอกประเทศของประชากรกลุ่ม 
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลแตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นอายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวทั้งในและนอกประเทศของประชากรกลุ่ม 
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลแตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวทั้งในและนอกประเทศของประชากรกลุ่ม 
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลแตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัดา้นรายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวทั้งในและนอกประเทศของประชากรกลุ่ม 
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลแตกต่างกนั 
 
 

 

 

 

 

การตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวทั้งในและนอก
ประเทศของประชากรกลุม่ Generation Y ในเขต

กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล 

ปัจจยัดา้นทศันคติท่ีมีต่อ Travel Influencer 
- ความคิด 
- ความรู้สึก 
- การกระท า 
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2) สมมติฐานท่ีเก่ียวกบัทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ Travel Influencers 
สมมติฐานท่ี 5 ปัจจัยด้านความคิดของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวของประชากรกลุ่ม 
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล 
สมมติฐานท่ี 6   ปัจจยัดา้นความรู้สึกของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวของประชากรกลุ่ม 
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล 
สมมติฐานท่ี 7   ปัจจยัดา้นการกระท าของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวของประชากรกลุ่ม 
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล 

3) สมมติฐานเก่ียวกบัความน่าสนใจของเน้ือหาของ Travel Influencers 
สมมติฐานท่ี 8 ปัจจยัดา้นเน้ือหาท่ีให้ความบนัเทิงท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวของประชากรกลุ่ม 
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล 
สมมติฐานท่ี 9 ปัจจัยด้านเน้ือหาท่ีให้ประโยชน์ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวของประชากรกลุ่ม 
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล 
สมมติฐานท่ี 10 ปัจจยัดา้นเน้ือหาท่ีส่ือเขา้ถึงอารมณ์และความรู้สึกท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวของ
ประชากรกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล 
 

3. วธีิการวจิัย 
 
งานวิจยัน้ีจะใชว้ิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชว้ิธีวิจยัแบบส ารวจ (Survey) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) 

เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และน ามาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลทางสถิติดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อการ
วิจยั การวิจยัน้ีเป็นการศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นประชากรท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ท่ีไดรั้บขอ้มูลท่องเท่ียวผ่านส่ือ
สงัคมออนไลน์ ซ่ึงเป็นกลุ่มประชากรขนาดใหญ่มากและผูว้ิจยัไม่สามารถระบุจ านวนท่ีแน่นอนได ้ดงันั้นผูว้ิจยัจึงก าหนดขนาด
ตวัอยา่งโดยใชว้ิธีการค านวณหากลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ทราบประชากรแน่นอน โดยการค านวณตามสูตรของ Cochran ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 95 สามารถค านวณกลุ่มตวัอยา่งไดจ้  านวน 384.16 คน ผูว้ิจยัจึงไดจ้ดัท าแบบสอบถามส าหรับกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 
400 ตวัอย่าง และใชว้ิธีเลือกตามสะดวก (Convenience Sampling) อย่างไรก็ตามเน่ืองดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัส Covid-19 ท าให้ไม่สามารถเขา้พื้นท่ีเพื่อเก็บแบบสอบถามได ้ดงันั้น จึงมีการเก็บแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google 
Form โดยแบบสอบถามท่ีใชไ้ดถู้กจดัท าโดยพฒันา ศึกษา และรวบรวมจากเอกสารและงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทศันคติ
ผูบ้ริโภค ความน่าสนใจของเน้ือหา และการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) ข้อมูลเก่ียวกับ
ประชากรศาสตร์ 2) แบบสอบถามเก่ียวกบัทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ Travel Influencer (3) แบบสอบถามเก่ียวกบัเน้ือหาของ 
Travel Influencer ดา้นการท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว ทั้ง 3 ดา้น คือ (1) เน้ือหาท่ีให้ความบนัเทิง (2) 
เน้ือหาท่ีใหป้ระโยชน์ (3) เน้ือหาส่ือเขา้ถึงอารมณ์ความรู้สึก 4) แบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวทั้งในและ
นอกประเทศ 
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การวิเคราะห์ขอ้มูลจะใชก้ารค านวณโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป (SPSS) ซ่ึงสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ 1) การวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่ออธิบายขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์และขอ้มูล
ระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างประกอบดว้ยการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2) การ
วิเคราะห์ Independent Sample T-Test เพื่อลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีแตกต่างกนัดา้นเพศ 3) การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อทดสอบลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีแตกต่าง
กันด้านอายุ อาชีพและรายได้เฉล่ียต่อเดือน 4) การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple regression analysis) เพื่อ
วิเคราะห์ปัจจยัดา้นทศันคติท่ีมีต่อ Travel Influencer และดา้นความน่าสนใจของเน้ือหา (content)ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเดินทาง
ท่องเท่ียวท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  
 

4.  ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
จากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการเกบ็แบบสอบถามจ านวนทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีจ านวนเพศหญิงมากกวา่เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 59.8 

และ 40.03 ตามล าดบั อยูใ่นช่วงอาย ุ27-31 ปี มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 42.50 รองลงมาเป็นช่วงอาย ุ23-26 ปีคิดเป็นร้อยละ 24.00  
ตามดว้ยช่วงอายุ 32-35 ปีคิดเป็นร้อยละ 24.00 และช่วงอายุ 36-40 ปีข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 9.5 ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน
มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 51.20 รองลงมาคืออาชีพขา้ราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจคิดเป็นร้อยละ 27.00 ตามดว้ยอาชีพธุรกิจ
ส่วนตวัคิดเป็นร้อยละ 20.80 และอาชีพอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามล าดบั 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ Travel Influencers ระดบัความคิดเห็นของทศันคติของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ Travel Influencers ซ่ึงประกอบดว้ยดา้นความคิดของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ Travel Influencers ผูต้อบแบบสอบถามมี
ระดบัความคิดเห็นในเร่ืองการน าเสนอขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวผา่น Travel Influencers ก าลงัเป็นท่ีนิยมอยา่งแพร่หลาย ดว้ยการ
บอกเล่าประสบการณ์การท่องเท่ียวมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั 4.40(เห็นดว้ยมาก) ดา้นความรู้สึกของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ Travel 
Influencers ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในเร่ืองขอ้มูลของ Travel Influencers ท าให้สถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวดู
น่าสนใจมากข้ึน มากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั 4.40(เห็นดว้ยมาก) และดา้นการกระท าผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็น
ในเร่ือง Travel Influencers มีส่วนช่วยในการกระตุน้ใหต้ดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั 4.37(เห็นดว้ย
มาก)  

การวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นความน่าสนใจของเน้ือหาของ Travel Influencer ซ่ึงประกอบไปดว้ยดา้นเน้ือหาให้
ความบนัเทิงในเร่ืองอยากไปสถานท่ีดงักล่าวจากการเผยแพร่เน้ือหาของ Travel Influencers เพราะความสนุกสนานท่ีไดรั้บชม
มากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั 4.40(เห็นดว้ยมาก)  ดา้นเน้ือหาใหป้ระโยชน์ในเร่ือง Travel Influencers น าเสนอขอ้มูลท่ีสามารถ
น าไปใชไ้ดจ้ริงมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั 4.38(เห็นดว้ยมาก) และดา้นเน้ือหาท่ีส่ือท่ีเขา้ถึงอารมณ์และความรู้สึกในเร่ืองการ
บรรยาย เล่าเร่ืองของ Travel Influencers ท าให้เกิดความรู้สึกอยากไปเท่ียวในสถานท่ีดงักล่าวมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั 
4.49(เห็นดว้ยมาก) 
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ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวของประชากรกลุ่ม Generation 
Y ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล  โดยใช้การวิ เคราะห์  Independent-Sample T Test ทดสอบลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีแตกต่างกันด้านเพศและใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) ส าหรับการทดสอบลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างท่ีแตกต่างกนัดา้นอายุ อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  
จากการวิเคราะห์ Independent-Sample T Test พบว่าไดค่้า Sig. เท่ากบั 0.110 ซ่ึงมากกว่าระดบันยัส าคญัท่ี α เท่ากบั 0.05 จึง

สรุปไดว้า่ เพศท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวของประชากรกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
และเขตปริมณฑล ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ซ่ึงแสดงผลในตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 ค่าสถิติเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือตูเ้ยน็ Toshiba จ าแนกตามเพศ 
เพศ N Mean Std. Deviation Sig 

ชาย 161 4.3463 0.47522 0.110 

หญิง 239 4.3776 0.44253 
        
จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่าการทดสอบปัจจยัดา้นอายุ อาชีพและรายไดก้บัการ

ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวของประชากรกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลไดค่้า Sig. เท่ากบั 0.670 
0.080 และ 0.223 ตามล าดบั ซ่ึงมากกว่าระดบันยัส าคญัท่ี α เท่ากบั 0.05 จึงสรุปไดว้่า อาย ุอาชีพและรายไดท่ี้แตกต่างกนัไม่มี
ผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวของประชากรกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลท่ีระดับ
นยัส าคญั 0.05 ซ่ึงแสดงผลในตารางท่ี 2 ตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4 
ตารางที่ 2 ค่าสถิติเปรียบเทียบการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวจ าแนกตามอาย ุ
ช่วงอาย ุ N Mean Std. Deviation Sig 

23-26 ปี 96 4.3542 0.48486 0.670 

27-31 ปี 170 4.3618 0.44689 

32-35 ปี 96 4.4063 0.47330 

36-40 ปี 38 4.3026 0.37289 

 
ตารางที่ 3 ค่าสถิติเปรียบเทียบการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวจ าแนกตามอาชีพ 
อาชีพ N Mean Std.Deviation Sig 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 108 4.3380 0.46904 0.080 

พนักงานบริษัทเอกชน 205 4.3793 0.45616 
ธุรกิจส่วนตัว 83 4.3916 0.40985 

อ่ืนๆ 4 3.8125 0.74652 
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ตารางที่ 4 ค่าสถิติเปรียบเทียบการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวจ าแนกตามรายได ้
รายได้เฉล่ียต่อเดือน N Mean Std. Deviation Sig 

ต า่กว่า 15,000 บาท 48 4.2552 0.52968 0.223 

15,001-30,000 บาท 183 4.3702 0.45228 

30,001-45,000 บาท 116 4.3664 0.44530 

45,0001 บาทขึน้ไป 53 4.4434 0.40915 

      
ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ปัจจยัด้านทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อTravel Influencerและความน่าสนใจของเน้ือหาของ Travel 

Influencersท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวโดยใชก้ารวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคุณ(Multiple Regression) ท่ีระดบั
นัยส าคัญ 0.05 พบว่าค่า Adjusted R Square เท่ากับ 0.710 ซ่ึงอธิบายได้ว่าปัจจัยด้านทัศนคติของผู ้บริโภคท่ีมีต่อTravel 
Influencerและความน่าสนใจของเน้ือหาของ Travel Influencersสามารถอธิบายการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวไดไ้ดร้้อยละ 71.0 
ซ่ึงแสดงผลในตารางท่ี 5 
ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธ์ิเชิงพหุของทศันคติของผูบ้ริโภคและความน่าสนใจของเน้ือหาของ Travel Influencersท่ีต่อการ
ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 
The Estimate 

1 0.845𝑎 0.714 0.710 0.2435 

 
พบว่าปัจจัยด้านทัศนคติของผูบ้ริโภคและความน่าสนใจของเน้ือหาของ Travel Influencersท่ีต่อการตัดสินใจเดินทาง

ท่องเท่ียวจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์สามารถเรียงล าดบัจากปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวมากท่ีสุดไดแ้ก่ 
ทศันคติดา้นความคิด(Sig.0.000)  ทศันคติดา้นความรู้สึก(Sig.0.000) ทศันคติดา้นการกระท า(Sig.0.000) และความน่าสนใจของ
เน้ือหาดา้นการเขา้ถึงอารมณ์และความรู้สึก(Sig.0.000) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ซ่ึงแสดงผลในตารางท่ี 6 
ตารางที่ 6 ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยเชิงพหุของทศันคติของผูบ้ริโภคและความน่าสนใจของเน้ือหาของ Travel Influencersท่ีต่อ
การตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 0.454 0.131  3.458 0.001 

ทัศนคติของผู้บริโภคด้านความคิด 0.188 0.045 0.184 4.157 0.000 

ทัศนคติของผู้บริโภคด้านความรู้สึก 0.281 0.040 0.318 6.951 0.000 

ทัศนคติของผู้บริโภคด้านการกระท า 0.123 0.030 0.149 4.058 0.000 
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Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

ความน่าสนใจของเนือ้หาด้านให้ความบันเทิง 0.071 0.045 0.078 1.572 0.117 

ความน่าสนใจของเนือ้หาด้านให้ประโยชน์ 0.019 0.038 0.020 0.493 0.622 

ความน่าสนใจของเนื้อหาด้านการส่ือเข้าถึง
อารมณ์และความรู้สึก 

0.220 0.048 0.233 4.550 0.000 

 
ตารางที่ 7 ผลสรุปการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐาน ผลวิจัย 
1. ปัจจัยด้านเพศที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการตัดสินใจเดนิทางท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศของ
ประชากรกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลแตกต่างกนั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

2. ปัจจัยด้านอายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเดนิทางท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศของ
ประชากรกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลแตกต่างกนั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

3. ปัจจัยด้านอาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ
ของประชากรกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลแตกต่างกนั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

4. ปัจจัยด้านรายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ
ของประชากรกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลแตกต่างกนั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

5. ปัจจัยด้านความคิดของผู้บริโภคที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของ
ประชากรกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล 

ยอมรับสมมติฐาน 

6. ปัจจัยด้านความรู้สึกของผู้บริโภคที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของ
ประชากรกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล 

ยอมรับสมมติฐาน 

7. ปัจจัยด้านการกระท าของผู้บริโภคที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของ
ประชากรกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล 

ยอมรับสมมติฐาน 

8. ปัจจัยด้านเน้ือหาที่ให้ความบันเทิงที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของ
ประชากรกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

9. ปัจจัยด้านเน้ือหาที่ให้ประโยชน์ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของ
ประชากรกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

10. ปัจจัยด้านเน้ือหาที่ส่ือเข้าถึงอารมณ์และความรู้สึกที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเดนิทาง
ท่องเที่ยวของประชากรกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล 

ยอมรับสมมติฐาน 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
 
ผลการศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพและรายได ้โดยใชก้ารวิเคราะห์ Independent-Sample T Test  

และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One-Way ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่าความแตกต่างทั้งปัจจยัดา้นเพศ 
อาย ุอาชีพ และรายไดไ้ม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวของประชากรกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและ
เขตปริมณฑล ในส่วนของการศึกษาปัจจยัดา้นทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ Travel Influencers และความน่าสนใจของเน้ือหา ซ่ึง
ประกอบไปดว้ย ดา้นความคิด ดา้นความรู้สึก ดา้นการกระท า เน้ือหาท่ีให้ความบนัเทิง เน้ือหาท่ีให้ประโยชน์ และเน้ือหาท่ีส่ือ
เขา้ถึงอารมณ์และความรู้สึก โดยการใชก้ารวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคุณ(Multiple Regression) ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 
พบว่าปัจจยัดา้นทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ Travel Influencers และความน่าสนใจของเน้ือหาสามารถอธิบายการตดัสินใจ
เดินทางท่องเท่ียวของประชากรกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลได้ร้อยละ 71.0 จากค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของสมการถดถอยปัจจยัดา้นความรู้สึกมีผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวท่ีสุด รองลงมาเป็นปัจจยั
ดา้นเน้ือหาท่ีส่ือเขา้ถึงอารมณ์และความรู้สึก ปัจจยัดา้นความคิด และปัจจยัดา้นการกระท า ตามล าดบั ส าหรับปัจจยัดา้นเน้ือหา
ให้ความบนัเทิงและปัจจยัดา้นเน้ือหาให้ประโยชน์ต่อตราสินคา้ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวของประชากรกลุ่ม 
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล 
ในส่วนของงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นประชากรกลุ่ม Generation Y และอาศยัอยูใ่นเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดงันั้นผลส ารวจท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอย่างอาจจะยงัไม่ครอบคลุมประชากรท่ีตดัสินใจเดินทาง
ท่องเท่ียว งานวิจยัคร้ังต่อไปควรขยายขอบเขตการศึกษาเพื่อใหไ้ดผ้ลส ารวจท่ีครอบคลุมมากข้ึน อีกทั้งการวิจยัในคร้ังน้ีไดจ้  ากดั
การศึกษาเพียงปัจจยัดา้นทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ Travel Influencers และความน่าสนใจของเน้ือหาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เดินทางท่องเท่ียวของประชากรกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลซ่ึงการศึกษาคร้ังต่อไปอาจจะมี
การศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
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ปัจจัยที่มีผลต่อผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนใน 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

Factors Affecting Performance of Firms Listed on Thailand Stock Exchange 
ทววีฒัน์ จรรยาสุทธิวงศ์1 และ อภิชาติ พงศ์สุพฒัน์2 

Thaweewat Janyasuttiwong and Apichat Pongsupatt 

 

บทคดัย่อ 
การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลการด าเนินงานของบริษทั 50 บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET50) 
ในปี 2562 โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นรายปีตั้งแต่พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2562 โดยมีตวัแปรตามเป็นอตัราส่วนผลตอบแทนต่อ
เงินทุนเพื่อการด าเนินงานของบริษทั (ROIC) และท าการศึกษาตวัแปรอิสระเป็นเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) รายจ่าย
เพื่อการลงทุน (CAPEX) อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (Total Asset Turnover) 
อัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของเจา้ของ (Debt to Equity Ratio) ขนาดบริษทั (Firm Size)  ผลการศึกษาพบว่าอัตราส่วนหนีสิ้นต่อ
ส่วนของเจา้ของ ขนาดบริษทัมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราส่วนผลตอบแทนต่อเงินทุนเพื่อการด าเนินงาน
ของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% 
 
ค าส าคัญ: ผลการด าเนินงานของบริษัท, อัตราส่วนผลตอบแทนต่อเงินทุน, ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

Abstract 
The study examines Factors Affecting Performance of firms listed on Thailand Stock Exchange 50 (SET50) in 2019. This study 
uses annual data from financial statements starting from 2015 to 2019. Dependent variable of the study is Return on Invested 

Capital (ROIC), and independent variables are Working Capital (WC), Capital Expenditure (CAPEX), Current Ratio (CR), 
Total Asset Turnover ratio (TAT), Debt to Equity Ratio (DE), and firm size. The study found that Debt to Equity Ratio, and 
firm size have a negative relationship with Return on Invested Capital with statistical significance at the level of confidence of 
95%  

Keywords: Firm Performance, ROIC, Thailand Stock Exchange 
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1. บทน า 

 
Digital Disruption เป็นค าท่ีแพร่หลายในวงการธุรกิจตั้งแต่พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2562 ท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงจากเทคโนโลยีท่ี

พฒันาข้ึนมาจนถึงจุดท่ีก่อให้เกิดนวตักรรมใหม่ๆ ดงัเช่น Digital Banking, Food Delivery และเป็นตวักระตุน้ท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซ่ึงธุรกิจต่างๆ จึงใช้เงินทุนเพื่อปรับตัวให้สอดค้องกับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ี
เปล่ียนแปลงไป ผา่นการด าเนินการรูปแบบต่างๆ เพื่อผลการด าเนินงานท่ีดีข้ึน 

ซ่ึงเงินทุนเป็นปัจจยัท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยทัว่ไปธุรกิจตอ้งมีเงินทุนเพื่อหมุนเวียนและลงทุนในโครงการใหม่ๆ 
ส าหรับสร้างรายไดแ้ละการเติบโตในระยะยาวของธุรกิจ  โดยเฉพาะบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(SET50) ท่ีคดัเลือกจากกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) และสภาพคล่องในการซ้ือขายสูงสุด
ตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การท่ีบริษทัปรับตวัให้มีผลการด าเนินงานมากข้ึนนั้น วิสัยทศัน์ของผูน้ า
ในองค์กรก็เป็นส่ิงส าคญั ตอ้งพบกบัความทา้ทายใหม่ๆ ในการตดัสินใจเก่ียวกบัอนาคตขององค์กร ว่าจะมีแนวทางในการ
ด าเนินธุรกิจเพื่อรับมือปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างไรต่อไป ย่อมส่งผลต่อการตดัสินใจใชเ้งินทุนของบริษทั
และเป็นประเดน็ท่ีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียใหค้วามสนใจ 

โดยการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินท่ีน าขอ้มูลในงบการเงินของบริษทัมาวิเคราะห์ะผลการด าเนินงาน และเปรียบเทียบ
กบัค่าเฉล่ียหรือบริษทัอ่ืนท่ีสนใจ อีกทั้งสามารถน ามาประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน และคุณลกัษณะอ่ืนๆ ของบริษทัตามผลการ
ด าเนินงาน ท าให้ผูว้ิจยัสนใจอยากทราบว่า มีปัจจยัใดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผลด าเนินงานของบริษทั ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นสมควรใช้
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อเงินทุนเพื่อการด าเนินงาน (ROIC) ส าหรับวดัการใชเ้งินทุนตั้งแต่พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2562 เพื่อวดัผล
ด าเนินงานของบริษทั ผูว้ิจยัจึงก าหนดวตัถุประสงค์หลกัเพื่อศึกษาหาความสัมพนัธ์และปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราส่วน
ผลตอบแทนต่อเงินทุนเพื่อการด าเนินงาน (ROIC) เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูบ้ริหาร รวมทั้งนกัลงทุนทราบถึงความสัมพนัธ์เชิง
บวกหรือเชิงลบและน ้ าหนักของผลกระทบของแต่ละปัจจยั อีกทั้งสามารถน าไปเป็นแนวทางประกอบการตดัสินใจการใช้
เงินทุนของบริษทัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

ทฤษฎีการจดัหาเงินทุนตามล าดบัขั้น (Pecking Order Theory) Myer and Majluf (1984) กิจการจะจดัหาเงินทุนจากแหล่งหน้ี
ก่อนแหล่งทุน เม่ือแหล่งเงินทุนภายในไม่เพียงพอส าหรับใชใ้นการลงทุน ดงันั้นระดบัหน้ีสินสะทอ้นถึงความตอ้งการสะสมใน
แหล่งเงินทุนของกิจการ ซ่ึงบริษทัขนาดใหญ่จะสามารถก่อหน้ีได้ในระดับท่ีสูง (Debt Ratio) ซ่ึงพบว่ากิจการขนาดใหญ่
ประเภท Cash Cow จะไม่ก่อหน้ีท่ีระดบัสูงแมมี้ความสามารถท าได ้Pecking Order Theory อธิบายวา่ บริษทัขนาดใหญ่ประเภท 
Cash Cow สามารถสร้างกระแสเงินสดจากภายในกิจการแต่ละปี จึงไม่มีเหตุให้จดัหาเงินทุนจากแหล่งภายนอก ยกเวน้กระแส
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เงินสดท่ีสร้างไดภ้ายในกิจการไม่เพียงพอหรือหมดลงก่อน และทฤษฎี Pecking Order ไดร้ะบุว่า กิจการท่ีใชท้ฤษฎี Pecking 
Order จะมีอนัดบัการเลือกใชเ้งินทุนดงัน้ี  
1. เงินทุนจากการสร้างกระแสเงินสดภายในกิจการ (Internal Generated Fund) ไดแ้ก่ ก าไรสะสม (Retained Earningsและเงิน
ลงทุนระยะสั้น (Marketable Securities) 
2. เงินทุนจากภายนอกท่ีกิจการต้องจัดหาเพิ่มเติม (External Generated Fund) โดยจะจัดหาเพิ่มจากแหล่งเงินทุนภายนอก
ตามล าดบัต่อไปน้ี ดว้ยเหตุผลดา้นตน้ทุนทางการเงิน ไดแ้ก่เงินทุนประเภทหน้ีส้ิน (Debt Securities) เงินทุนประเภทหุ้นบุริม
สิทธ์ิ (Preferred Stock) และเงินทุนประเภทหุน้สามญัออกใหม่ (Common Stock) 

Hoang et al. (2019) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในเวียดนาม ซ่ึงปัจจยัท่ีน ามาศึกษาใน
คร้ังน้ี ไดแ้ก่ โครงสร้างเงินทุน ขนาดของบริษทั อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน การลงทุนในสินทรัพยถ์าวร อตัราการเติบโตและ
ลูกหน้ีการคา้ โดยใช้ขอ้มูลรายปีตั้ งแต่มกราคม 2553 ถึงธันวาคม 2559 ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression) พบวา่ โครงสร้างเงินทุน ขนาดของบริษทั อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน การลงทุนในสินทรัพยถ์าวรมีอิทธิพลต่อผล
การด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในเวียดนามอย่างมีนัยส าคญั โดยขนาดของบริษทัมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 
ในขณะท่ีโครงสร้างเงินทุน อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน การลงทุนในสินทรัพยถ์าวรมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม และ
อตัราการเติบโต ลูกหน้ีการคา้ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงสรุปไดว้า่บริษทัตอ้งสร้างโครงสร้างเงินทุนท่ีเหมาะสมและใชเ้งินทุน
อย่างมีผลการด าเนินงาน โดยเพิ่มการหมุนเวียนเงินทุนหมุนเวียนท่ีมีส่วนช่วยลดความตอ้งการเงินทุนของบริษทัท าให้ไม่มี
ความจ าเป็นตอ้งกูเ้งินเพื่อใชใ้นการด าเนินงาน หลีกเล่ียงการขยายสาขาลดการลงทุนท่ีไม่มีผลการด าเนินงาน และจดัการเพิ่มผล
การด าเนินงานการใชเ้คร่ืองจกัร   อีกทั้งควรพฒันาระบบจดัอนัดบัตามระดบัความเส่ียงและประเมินสถานะการช าระเงินของ
ลูกคา้ 

Deitiana and Habibuw (2015) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อผลการด าเนินงานของบริษทัอสังหาริมทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยอิ์นโดนีเซีย ซ่ึงปัจจยัท่ีน ามาศึกษาในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน ขนาดของ
บริษทั อายุของบริษทั พบว่า อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน ขนาดของบริษทั อายุของบริษทัมีผลต่อผล
การด าเนินงานของบริษทัอสังหาริมทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยอิ์นโดนีเซียอยา่งมีนยัส าคญั โดยขนาดของบริษทัมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ในขณะท่ีอตัราส่วนหน้ีส้ินต่อทุน อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อายขุองบริษทัมีความสัมพนัธ์
ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

Xu (2014) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์ซ่ียงไฮ ้50 (SSE 50) ซ่ึงปัจจยั
ท่ีน ามาศึกษาในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม อตัราส่วนหน้ีสิน และขนาดของ
บริษทั โดยใชข้อ้มูลรายปีตั้งแต่มกราคม 2551 ถึงธนัวาคม 2555 ดว้ยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
พบว่า อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม อตัราส่วนหน้ีสิน ขนาดของบริษทัมีผลต่อผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยเ์ซ่ียงไฮ ้50 (SSE 50) อย่างมีนัยส าคญั โดยอตัราหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนั ในขณะท่ีอตัราส่วนหน้ีสินและขนาดของบริษทัมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงสรุปไดว้่าการใชสิ้นทรัพย์
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อยา่งมีประสิทธิภาพจะท าใหร้ายไดเ้พิ่มข้ึนและตน้ทุนต่อหน่วยจะลดลงท าใหส่้วนแบ่งการตลาดเพิ่ม (Market Share) ส่วนการมี
หน้ีสินท่ีสูงอาจตอ้งเผชิญกบักลยทุธ์เชิงรุกจากคู่แข่งในการแยง่ชิงส่วนแบ่งทางการตลาด 

จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและขอ้มูลต่างๆคร้ังน้ีท าให้ผูว้ิจยัไดก้รอบแนวคิดส าหรับการวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อผลการ
ด าเนินงานของบริษทั โดยศึกษาปัจจยัต่างๆในช่วงพ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2562 ดงัน้ี 

 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจยั 

 

3. วธีิการศึกษา 
 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อผลการด าเนินงานของบริษทั โดยศึกษาบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(SET50) ในปี2562 ยกเวน้บริษทัท่ีมีขอ้มูลไม่ครบถว้นตามวตัถุประสงค์ จึงไดข้อ้มูลกลุ่มตวัอย่างจ านวน 36 บริษทั ปัจจยัท่ี
น ามาศึกษาไดแ้ก่ เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) รายจ่ายเพื่อการลงทุน (CAPEX) อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current 
Ratio) อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (Total Asset Turnover) อัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของเจา้ของ (Debt to Equity Ratio) 
ขนาดบริษทั (Firm Size) โดยรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รายปี ตั้งแต่พ.ศ.2558 ถึง พ.ศ. 2562 เป็นระยะเวลา 5 ปี 
โดยมีแหล่งท่ีมาขอ้มูลจาก www.morningstar.com 
ส าหรับการวิจยัน้ีได้ใช้การวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) เพื่อประมาณค่าสัมประสิทธ์ิและทดสอบ

สมมติฐานดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติในการวดัความสัมพนัธ์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติและใชช่้วงความเช่ือมนัท่ี 95% ซ่ึง
ค่า P-Value ของ F-statistic ควรมีค่าต ่ากว่า 0.05 เพื่อเป็นการทดสอบกลุ่มตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวัท่ีมีการส่งผลต่อตวัแปร
ตาม โดยสามารถเขียนแบบจ าลองในรูปสมการ ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลการด าเนินงานของบริษทั ไดด้งัน้ี 

 
ROIC = α + β1WC + β2CAPX + β3CA + β4TAT + β5DE + β6FS + ε 

 
สมการท่ี (1) แสดงสมการถดถอยพหุคูณของการศึกษา 

 

ตวัแปรอิสระ 

เงินทุนหมุนเวยีน (Working Capital) 
รายจ่ายเพื่อการลงทุน (CAPEX) 
อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) 
อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (Total Asset Turnover) 
อัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของเจา้ของ (Debt/Equity Ratio) 
 ขนาดบริษทั (Firm Size) 
 

ตวัแปรตาม 
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อ
เงินทุนเพื่อการด าเนินงาน

ของบริษทั (ROIC) 
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โดยท่ี 
  ROIC  = อตัราส่วนผลตอบแทนต่อเงินลงทุนเพื่อการด าเนินงานของบริษทั 
  α   = ค่าสมัประสิทธ์ิของค่าคงท่ี  
  β1 – β6 = ค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ  
  WC   = เงินทุนหมุนเวียน 
  CAPX   = รายจ่ายเพื่อการลงทุน 
  CA   = อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 
  TAT   = อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (Total Asset Turnover) 
  DE  = อัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของเจา้ของ 
  FS  = ขนาดของบริษทัวดัดว้ยมูลค่าสินทรัพยร์วม 

 
ในส่วนของสมมติฐานของตวัแปรอิสระแต่ละตวัเป็นดงัน้ี 

เงินทุนหมุนเวียน (WC) หากมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มข้ึน บริษทัจะมีเงินทุนส าหรับด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ซึงส่งผลต่อ
การสร้างรายไดข้องบริษทั ดงันั้นอตัราส่วนผลตอบแทนต่อเงินลงทุนเพื่อการด าเนินงานของบริษทัควรปรับตวัเพิ่มสูงข้ึน  

รายจ่ายเพื่อการลงทุน (CAPX) หากรายจ่ายเพื่อการลงทุนเพิ่มข้ึนจะผลกัดนัให้บริษทัลงทุนในสินทรัพยถ์าวรท่ีเพิ่มข้ึนและ
สร้างโอกาสในการท ารายไดเ้พิ่มข้ึนหรือลดตน้ทุนต่อหน่วยลง ดงันั้นอตัราส่วนผลตอบแทนต่อเงินลงทุนเพื่อการด าเนินงาน
ของบริษทัควรปรับตวัเพิ่มสูงข้ึน 

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CA) หากมีอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มข้ึน จะสะทอ้นถึงสภาพคล่องทางการเงินของบริษทั
ท่ีเพิ่มข้ึน ดงันั้นอตัราส่วนผลตอบแทนต่อเงินลงทุนเพื่อการด าเนินงานของบริษทัควรปรับตวัเพิ่มสูงข้ึน 

อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (TAT) หากมีอตัราหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมเพิ่มข้ึน จะสะทอ้นถึงการใชสิ้นทรัพย์
อยา่งมีประสิทธิภาพและส่งผลท าใหร้ายไดเ้พิ่มข้ึน ดงันั้นอตัราส่วนผลตอบแทนต่อเงินลงทุนเพื่อการด าเนินงานของบริษทัควร
ปรับตวัเพิ่มสูงข้ึน 

อัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของเจา้ของ (DE) หากตน้ทุนจากการกูย้ืมเงินสูงข้ึนจะท าให้มีภาระในการช าระหน้ีท่ีเพิ่มข้ึน ยอ่ม
ส่งผลใหผ้ลตอบแทนลดลง ดงันั้นอตัราส่วนผลตอบแทนต่อเงินลงทุนเพื่อการด าเนินงานของบริษทัควรปรับตวัลดลง 

 ขนาดของบริษทั (FS) เม่ือบริษทัขยายขนาดจะท าใหสิ้นทรัพยร์วมเพิ่มสูงข้ึน เช่น อาคารส านกังาน สาขา ซ่ึงเป็นสินทรัพยท่ี์
ท าใหภ้าระค่าใชจ่้ายเพิ่มมากข้ึน ดงันั้นอตัราส่วนผลตอบแทนต่อเงินลงทุนเพื่อการด าเนินงานของบริษทัควรปรับตวัลดลง 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

ผลการศึกษาแบบจ าลองท่ีมีผลต่อผลการด าเนินงานของบริษทั ไดน้ าขอ้มูลมาทดสอบหาค่าสถิติ และหาปัจจยัท่ีมีผลต่อผล
การด าเนินงานของบริษทัทั้ งขนาดและทิศทางของผลกระทบของตัวแปรอิสระต่างๆท่ีมีต่อตัวแปรตามจะเป็นไปตามท่ี
ตั้งสมมติฐานไวห้รือไม่ โดยพิจารณาจากค่าสถิติท่ีไดจ้ากการประมาณค่า ซ่ึงเป็นผลของการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิในรูปแบบ
สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression analysis) 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงระหวา่งตวัแปรอิสระ (Multicollinearity) 
 WC CAPX CA TAT DE  FS 
WC 1      
CAPX 1.891503 1     

CA 1.192964 1.000684 1    

TAT 1.006383 1.000113 1.010901 1   

DE 1.009416 1.000039 1.018124 1.000079 1  

FS 3.30466 5.874647 1.003123 1.000371 1.005379 1 

 
เม่ือพิจารณาผลการตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร ตามตารางท่ี 1 พบว่าตวัแปรอิสระทุกตวัท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) ไม่มีความสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัในระดบัสูง จนท าใหเ้กิดปัญหา 
Multicollinearity  
 
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสหสมัพนัธ์ (Autocorrelation) 

Durbin-Watson dL dU 4-dL 4-dU 
0.607409 1.613 1.735 2.387 2.265 

 
จากการทดสอบสหสมัพนัธ์ (Autocorrelation) ตามตารางท่ี 2 ดว้ย Durbin-Watson พบวา่มีค่าท่ี 0.607409 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่า dL ท่ี 

1.1613 จึงสรุปผลการทดสอบวา่ เกิดปัญหา Autocorrelation และไดแ้กไ้ขป ญหาดว้ยวิธี The Cochrane-Orcutt Iterative Method 
 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือน (Heteroscedasticity) 
Prob. F Prob. Chi- Square 
0.2499 0.2560 

 

จากการทดสอบป ญหาความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือน (Heteroscedasticity) ตามตารางท่ี 3 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ผล
การทดสอบพบวา่ Prob(F-statistic) = 0.2499 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 จึงสรุปวา่ ไม่มีปัญหา Heteroscedasticity 

 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression analysis) 

Variable  Coefficient. Std. Error. t-Statistic Prob. 
WC 0.000017 0.000018 0.907785 0.3653 
CAPX 0.000043 0.000046 0.937208 0.3500 
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CA 0.405391 0.526933 0.769340 0.4428 
TAT 0.514297 0.919924 0.559065 0.5769 
DE -0.645564 0.214657 -3.007422 0.0030 
FS -0.047288 0.022219 -2.128323 0.0348 
R-squared 0.542864  Adjusted R-square 0.518519  

 
พบวา่ค่า Adjusted R-square = 0.52 หมายความวา่ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ อัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของเจา้ของ (Debt to Equity 

Ratio) ขนาดบริษทั (Firm Size) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามคือ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อเงินทุนเพื่อการ
ด าเนินงานของบริษทั ได้ร้อยละ 52 เม่ือพิจารณาทิศทางและขนาดของความสัมพนัธ์  พบว่า อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของ
เจา้ของ (Debt to Equity Ratio) ขนาดบริษทั (Firm Size) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติกบั
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อเงินทุนเพื่อการด าเนินงานของบริษทั ณ ระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีระดับความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของ Xu (2014) จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์ซ่ียง
ไฮ ้50 (SSE 50) ดงันั้นผูบ้ริหารและนกัลงทุนควรระมดัระวงัและใส่ใจกบัการปรับโครงสร้างเงินทุนหรือการเพิ่มเงินทุนจาก
สัดส่วนของหน้ี แมจ้ะท าใหมี้เงินทุนไปใชใ้นการด าเนินธุรกิจเพิ่มข้ึน แต่ท าใหมี้ภาระการช าระหน้ีและเผชิญความเส่ียงเพิ่มข้ึน
ดว้ยเช่นกนั ส่วนการขยายขนาดบริษทั (Firm Size) คือการเพิ่มข้ึนของสินทรัพยร์วม ซ่ึงสินทรัพยบ์างประเภทขาดความยดืหยุน่
ท่ีจะปรับตวัตอบสนองพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงและไปยอ่มส่งผลต่อการด าเนินงานของบริษทั  

 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(SET50) ในปี2562 ยกเวน้บริษทัท่ีมีขอ้มูลไม่ครบถว้นตามวตัถุประสงค ์จึงไดข้อ้มูลกลุ่มตวัอย่างจ านวน 36 บริษทั โดยมีตวั
แปรตามเป็นอตัราส่วนผลตอบแทนต่อเงินทุนเพื่อการด าเนินงานของบริษทั (ROIC) และท าการศึกษาตวัแปรอิสระเป็นเงินทุน
หมุนเวียน (Working Capital) รายจ่ายเพื่อการลงทุน (CAPEX) อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) อตัราหมุนเวียนของ
สินทรัพยร์วม (Total Asset Turnover) อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ (Debt to Equity Ratio) ขนาดบริษทั (Firm Size)  
จจยัท่ีน ามาศึกษาไดแ้ก่ เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) รายจ่ายเพื่อการลงทุน (CAPEX) อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 
(Current Ratio) อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (Total Asset Turnover) อัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของเจา้ของ (Debt to Equity 
Ratio) ขนาดบริษทั (Firm Size) โดยรวบรวมขอ้มูลรายปี ตั้งแต่พ.ศ.2558 ถึง พ.ศ. 2562 และใชก้ารวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ 
(Multiple regression) หาค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ ซ่ึงการศึกษาในคร้ังนีอั้ตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วน
ของเจา้ของ (Debt to Equity Ratio)  และขนาดบริษทั (Firm Size) มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงมีผลต่ออตัราส่วน
ผลตอบแทนต่อเงินทุนเพื่อการด าเนินงานของบริษทั  

ผูว้ิจยัขอเสนอแนะให้ผูบ้ริหารบริษทัและนกัลงทุนให้ความส าคญักบัแผนส่งเสริมกระแสเงินสดภายในกิจการท่ีจะช่วยลด
ความตอ้งการเงินทุนจากภายนอกของบริษทัโดยเฉพาะเงินทุนประเภทหน้ีส้ิน ซ่ึงส่งผลท าใหล้ดภาระการช าระหน้ีและท าให้มี
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ผลด าเนินงานดีข้ึน นอกจากน้ีอาจพิจารณาแผนการด าเนินการเพื่อลดการถือครองสินทรัพย ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่สินทรัพยถ์าวรท่ี
ขาดความยืดหยุน่ เช่น ลดจ านวนสาขา เพื่อปรับตวัตอบสนองพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีปัจจุบนัมีเทคโนโลยี Digital Banking 
และ Food Delivery มารองรับ 
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การศึกษาทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคขนมหวานไทยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผ่านการสนทนากลุ่ม 

A Study of Attitudes and Trend on Thai Dessert Consumption Behavior of Consumers in 
Bangkok through Focus Group Discussions 

ทัศนีย์ มณกีอบกลุวงศ์1,* คุณาลยั พลอยดนัย2 และปรารถนา ปรารถนาดี3 
Tassanee Maneekobkulwong1

, Kunalai Ploydanai2, and Parthana Parthanadee3 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาทัศนคติและแนวคิดของกลุ่มผูบ้ริโภคและกลุ่มผูผ้ลิตต่อพฤติกรรมการบริโภคขนมหวานไทย 
โดยเฉพาะขนมหวานไทยน ้ ากะทิ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสนทนากลุ่มจากผูผ้ลิตและ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 8 คนต่อกลุ่ม  ผลการศึกษาพบว่า ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคให้ความสนใจในการพฒันาสินคา้ขนม
หวานไทยท่ีมีกะทิเป็นส่วนประกอบใหเ้ป็นขนมหวานทางเลือกเพ่ือสุขภาพ โดยลดหวาน ลดมนั ลดเคม็ ลดแป้ง ลดแคลอรี  หรือใชห้ญา้
หวานซ่ึงเป็นสารให้ความหวานท่ีมาจากธรรมชาติทดแทนน ้ าตาลในผลิตภณัฑ์ หรือเพ่ิมส่วนผสมจากธรรมชาติท่ีมีประโยชน์ เช่น 
ธญัพืช มนัม่วง ฟักทอง  ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นตรงกนัว่า ขนมหวานไทยน ้ากะทิเพ่ือสุขภาพจะตอ้งไม่มีรสชาติเปล่ียนไปจาก
เดิม และยงัตอ้งคงความอร่อย หอมกะทิ หวานน ้าตาล ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของขนมหวานไทยเช่นเดิม นอกจากน้ี ผูผ้ลิตควรให้ความส าคญั
กบัการพฒันาบรรจุภณัฑใ์หส้วยงาม และเพ่ิมความสะดวกในการรับประทานใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 

ค าส าคัญ: ขนมหวานไทย, ขนมหวานไทยเพ่ือสุขภาพ, ทัศนคติ, พฤติกรรมผู้บริโภค 

Abstract 
This research aimed to study attitudes and opinions of consumers and manufacturers on consumption behaviors of Thai Desserts, 
especially those containing coconut milk, of consumers in Bangkok. The data were collected from focus group discussions with 
manufacturers and consumers in Bangkok, with 8 people per group. The study results revealed that the manufacturers and the consumers 
were interested in the development of healthy Thai coconut-milk containing desserts. Healthy Thai desserts should be developed by 
adjusting recipes to reduce sweetness, fat, saltiness, flour and calories; using natural sweetener such as stevia to replace sugar in the 
products, or adding natural ingredients with health benefits such as cereals, purple sweet potatoes, and pumpkins. Both the manufacturers 
and the consumers suggested that the healthy Thai coconut-milk containing desserts must maintain their original tastes and deliciousness, 
including natural coconut milk flavor and scent and sugar sweetness, which represent the uniqueness of Thai desserts well-recognized 
by consumers. In addition, the manufacturers must also focus on packaging development. The packages must be attractive and promote 
eases of product consumptions to consumers. 
 
Keywords: Thai desserts, Healthy Thai desserts, Attitude, Consumer behavior 
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1. บทน า 
 

ขนมไทยเป็นอาหารประเภทขนมหวานท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบของคนไทยและอยู่คู่สังคมไทยมาตั้งแต่สมยัโบราณ โดยมี
หลกัฐานท่ีกล่าวถึงขนมไทย คือ “เขา้หนมตม้” หรือ “ขนมตม้” ปรากฏอยู่ในวรรณคดีมรดกสุโขทยัเร่ือง “ไตรภูมิพระร่วง” 
(พ.ศ. 2431) และในจดหมายเหตุสมยัอยธุยา โดยเฉพาะในสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช ซ่ึงท่านผูห้ญิงวิชาเยนทร์ หรือ “ทา้ว
ทองกีบมา้” ชาวโปรตุเกส ผูเ้ป็นตน้เคร่ืองขนมหรือของหวานในวงั ไดส้อนให้หญิงชาววงัท าของหวานต่างๆ เช่น ทองหยิบ 
ทองหยอด ฝอยทอง ขนมหมอ้แกง ฯลฯ (ส านักพิมพแ์ม่บา้น, 2560) และไดรั้บการสืบทอดต่อกนัมาจวบจนกระทัง่ปัจจุบนั  
ขนมไทยจดัเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีแสดงถึงเอกลกัษณ์ประจ าชาติ และมีบทบาทส าคญัในงานเทศกาล งานบุญ และงาน
มงคลของชาวไทยอย่างมาก (สุรชา บุญรักษา, 2557) และท่ีส าคญัยงัสะทอ้นถึงวฒันธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละ
ชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

ปัจจุบนัการบริโภคขนมไทยเร่ิมลดลงดว้ยสาเหตุหลายประการ อาทิ การท่ีวฒันธรรมการบริโภคอาหารจากต่างชาติ
เขา้มามีบทบาทมากข้ึน ท าให้พฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไป เด็กยุคใหม่จ านวนมากจึงไม่รู้จกัขนมไทย  
ผูป้ระกอบการไม่มีการพฒันาบรรจุภณัฑ์และภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ให้ทนัสมยั  อีกทั้งขนมไทยยงัหาซ้ือไดย้ากข้ึน เน่ืองจาก
กิจการหลายแห่งไม่มีผูสื้บทอดธุรกิจ จึงเลิกกิจการไป และวตัถุดิบคุณภาพดีหาไดย้ากข้ึน ท าใหสิ้นคา้มีราคาสูงข้ึน ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (ประสพชัย พสุนนท์ และ กมลมาศ บุญศิริเสริมสุข, 2559; บริษทั มาร์เก็ตเธียร์ จ ากัด, 2560)  
นอกจากน้ี ขนมไทยส่วนใหญ่ยงัประกอบดว้ย แป้ง น ้าตาล และกะทิ ซ่ึงหากบริโภคมากเกินไป กอ็าจส่งผลใหผู้บ้ริโภคเป็นโรค
ไม่ติดต่อเร้ือรัง (Non-communicable diseases, NCDs) เช่น โรคอว้น โรคเบาหวาน เป็นตน้ 
 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาทศันคติและแนวคิดของกลุ่มผูบ้ริโภคและกลุ่มผูป้ระกอบการต่อพฤติกรรมการ
บริโภคขนมหวานไทย โดยเฉพาะขนมหวานไทยน ้ ากะทิ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผ่านการสนทนากลุ่มย่อย 
(Focus group discussions) โดยเนน้ศึกษาถึงทศันคติและความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคขนมหวานไทย และปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ เพื่อน าขอ้มูลจากการศึกษาไปประยกุตพ์ฒันาผลิตภณัฑข์นมหวานไทยน ้ากะทิ และวางแผนการตลาดท่ีเหมาะสม
ต่อไป 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
                 งานวิจยัท่ีผ่านมาไดศึ้กษาทศันคติและพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของคนไทย พบว่า ผูบ้ริโภคเลือกบริโภคขนม
ไทยเน่ืองจากมีรสชาติอร่อย มีรสหวาน มนั และมีกล่ินหอม ราคาไม่แพง เหมาะสมกบัคุณภาพและปริมาณ คุม้ค่ากบัราคาท่ีจ่าย  
ผูบ้ริโภค โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน เห็นว่าขนมไทยมีหลากหลายชนิด มีรูปลกัษณ์โดดเด่น และมีสีสันสวยงาม น่ารับประทาน 
และมีรสชาติอร่อย รวมถึงราคามีความเหมาะสมกบัขนาดของขนม (บุษยพงศ ์มุสิกไชย, 2552; ชลลดา มงคลวนิช และ รัตนา
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ภรณ์ ชาติวงศ,์ 2557; เจณิภา คงอ่ิม 2559; ภูริชา กรพุฒินนัท,์ 2559; สุดา ไพลิน, 2560)  และส่วนหน่ึงเลือกทานขนมไทยเพราะ
เป็นความเคยชินจากวยัเด็ก (ภูริชา กรพุฒินนัท์, 2559)  ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคกลุ่มเยาวชนจะนิยมซ้ือขนมไทยเพื่อบริโภคเอง และ
เพื่อถวายพระหรือใส่บาตร (บุษยพงศ ์มุสิกไชย, 2552; เจณิภา คงอ่ิม 2559) ขณะท่ีผูบ้ริโภควยัท างานจะนิยมซ้ือขนมไทยไปเป็น
ของฝากตามเทศกาลต่างๆ และเพื่อน าไปใชใ้นงานประเพณีของไทย นอกเหนือจากการซ้ือเพื่อบริโภคเอง (ภูริชา กรพุฒินนัท,์ 
2559)  ทั้ งน้ีลกัษณะส าคญัของขนมไทยท่ีผูบ้ริโภคช่ืนชอบอาจมีแนวโน้มแตกต่างกันตามสถานท่ีจ าหน่าย และกลุ่มของ
ผูบ้ริโภค  ส าหรับขนมท่ีขายในสถานท่ีท่องเท่ียวแบบพื้นถ่ิน เช่น ตลาดดอนหวาย นกัท่องเท่ียวให้ความส าคญักบัคุณค่าทาง
ประวติัศาสตร์ คุณค่าทางสังคม วฒันธรรม และทางจิตใจ ความเก่าแก่ ความโบราณ ความเป็นทอ้งถ่ิน โดยรวมเรียกวา่ “ความ
เป็นของแท”้ นอกเหนือจากความอร่อยของขนม (วิภานี กาญจนาภิญโญกุล, 2555) แต่กลุ่มวยัรุ่นท่ีซ้ือขนมไทยบริโภคใน
ชีวิตประจ าวนัมกัเลือกบริโภคขนมไทย เน่ืองจากมีรสชาติอร่อย มีกล่ินหอม รูปแบบบรรจุภณัฑ์มีความสะอาด ปลอดภยั ดู
โบราณ คลาสสิก และท าจากผลิตภณัฑ์ตามธรรมชาติ (ชลลดา มงคลวนิช และรัตนาภรณ์ ชาติวงศ,์ 2557)  พบว่ารูปแบบการ
ด าเนินชีวิต ทศันคติต่อขนมไทย และส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการบริโภคขนมไทย (ภูริชา กร
พฒิุนนัท,์ 2559; สุดา ไพลิน, 2560) 
 
               ประเสริฐ ปราศรี (2546) ไดส้ ารวจความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อขนมไทยดั้งเดิมในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 
402 คน โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคขนมไทยดั้งเดิมตามค่านิยมออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มนิยมไทย กลุ่มก่ึงนิยมไทยก่ึงนิยม
สมยัใหม่ และกลุ่มนิยมสมยัใหม่ ซ่ึงแต่ละกลุ่มประกอบดว้ยผูบ้ริโภคในทุกช่วงอายุ โดยท่ีกลุ่มนิยมไทยมีอายุเฉล่ียของกลุ่ม
ตวัอย่างมากท่ีสุด ขณะท่ีกลุ่มนิยมสมยัใหม่มีอายุเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างน้อยท่ีสุด  ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีค่านิยม
แตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกนั  ส าหรับเหตุผลท่ีท าใหไ้ม่ชอบบริโภคขนมไทย ทุกกลุ่มให้
เหตุผลวา่ “ขนมไทยมีความหวานมาก” เป็นสัดส่วนท่ีมากท่ีสุด  เหตุผลรองลงมา ส าหรับกลุ่มนิยมไทย ไดแ้ก่ ท าใหอ้ว้น และมี
ความมนัของกะทิมาก และในกลุ่มก่ึงนิยมไทยก่ึงนิยมสมยัใหม่ และกลุ่มนิยมสมยัใหม่ ไดแ้ก่ หาซ้ือยาก และท าใหอ้ว้น ซ่ึงส่วน
หน่ึงน่าจะเป็นอิทธิพลมาจากปัจจยัดา้นอายุของกลุ่มผูบ้ริโภค  พบว่ากลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายุน้อยกว่า 40 ปีให้เหตุผลท่ีท าให้ไม่
ชอบบริโภคขนมไทยวา่ ขนมไทยมีความหวานมาก หาซ้ือยาก และท าใหอ้ว้น เรียงตามล าดบั ขณะท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ41-50 
ปีใหเ้หตุผลวา่ ขนมไทยมีความหวานมาก ท าใหอ้ว้น และหาซ้ือยาก เรียงตามล าดบั ส่วนกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายมุากกวา่ 50 ปีให้
เหตุผลวา่ ขนมไทยมีความหวานมาก เป็นสดัส่วนท่ีมากท่ีสุด และรองลงมาคือ ขนมไทยมีความมนัของกะทิมาก มีแป้งมาก และ
ไม่ดีต่อสุขภาพ ก่อให้เกิดโรค ในสัดส่วนท่ีเท่ากนั ซ่ึงช้ีให้เห็นว่าผูบ้ริโภคท่ีมีอายุมากกว่า 50 ปีมีความกงัวลในเร่ืองสุขภาพ
มากกวา่กลุ่มอ่ืนๆ 
 
ส าหรับการพฒันาผลิตภณัฑข์นมไทยเพื่อสุขภาพ ในปีพ.ศ. 2560 ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้
ร่วมกบัสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด าเนิน
โครงการส่งเสริมการผลิตและบริโภคผลิตภณัฑ ์OTOP เพื่อสุขภาพ โดยพฒันาผลิตภณัฑข์นมไทยประจ าต าบล (OTOP) ใหล้ด
หวาน มนั เค็ม เพื่อรองรับกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการบริโภคขนมไทยเพื่อสุขภาพ ลดปัญหาการป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 
(NCDs) ของผูบ้ริโภคชาวไทย โดยการปรับสูตรขนมไทย และการใช้สารให้ความหวานทดแทน อาทิ หญ้าหวาน ซ่ึง
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ผูป้ระกอบการท่ีเขา้ร่วมโครงการสามารถลดน ้ าตาลท่ีใชใ้นขนมไทยไดโ้ดยเฉล่ียประมาณร้อยละ 15-20 (ดนยา สุเวทเวทิน, 
2560)  เช่นเดียวกบังานวิจยัภายใตชุ้ดโครงการ “การสร้างนวตักรรมและเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑห์น่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) 
ประเภทขนมหวานพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ จงัหวดัเพชรบุรี” โดยมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร. พระนคร) ซ่ึง
ไดรั้บการสนบัสนุนทุนวิจยัจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรมแห่งชาติ (สกสว.) คณะผูว้ิจยั
ไดน้ านวตักรรมสารให้ความหวานทดแทนน ้ าตาลทรายจากขา้วโพดมาใช้ร่วมกบัน ้ าตาลทรายในปริมาณร้อยละ 20-25 ต่อ
น ้ าตาลทรายร้อยละ 75-80 ในขนมหวาน 5 ชนิด ไดแ้ก่ ขนมหมอ้แกง ฝอยทอง ทองหยอด ลูกชุบ และขนมตาล โดยไดรั้บการ
ตอบรับเป็นอยา่งดีจากผูบ้ริโภค (ส านกัข่าวนิวส์พลสั, 2563) 

 
3. วธีิการศึกษา 
 
                 รูปแบบของการศึกษาวิจยัน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research study) โดยใชก้ารสนทนากลุ่มยอ่ย 
(Focus group discussion) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยบริโภคขนมไทย จ านวน 8 คน และกลุ่มผูผ้ลิตหรือผูป้ระกอบการกิจการขนมไทย 
จ านวน 8 คน รวมทั้งหมด 16 คน โดยประเด็นค าถามในการสนทนากลุ่มยอ่ยสนทนา ประกอบดว้ย ความคิดเห็นเก่ียวกบัขนม
หวานไทยทัว่ไปและขนมหวานไทยน ้ ากะทิ และความคิดเห็นเก่ียวกบัขนมหวานไทยเพื่อสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภคขนม
หวานไทย และความคิดเห็นต่อแนวทางในการพฒันาขนมหวานไทยทางเลือกเพื่อสุขภาพ 

 
4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
  
                 การสนทนากลุ่มยอ่ยแบ่งออกเป็นการสนทนากลุ่มยอ่ยกบักลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยบริโภค
ขนมไทย และการสนทนากลุ่มยอ่ยกบักลุ่มผูผ้ลิต  กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคประกอบดว้ยผูบ้ริโภคจ านวน 8 คน เป็นชาย 2 คนและ
หญิง 6 คน ทั้งหมดอยูใ่น Gen Y (ผูท่ี้เกิดในช่วง พ.ศ. 2523 – 2537 อาย ุ26-40 ปี) เป็นพนกังานบริษทัเอกชน/รัฐวิสาหกิจ 4 คน 
แม่บา้น 2 คน รับราชการ 1 คน และนกัศึกษา 1 คน  ส่วนกลุ่มตวัอยา่งผูผ้ลิตประกอบดว้ยผูจ้ดัการแผนก/ฝ่ายต่างๆ 4 คน และ
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายต่างๆ 4 คน รวม 8 คน เป็นชาย 2 คนและหญิง 6 คน อยูใ่น Gen X (ผูท่ี้เกิดในช่วง พ.ศ. 2508 – 2523 อาย ุ41-55 ปี) 
2 คน และ Gen Y 6 คน  ผลการศึกษาจากการสนทนากลุ่มยอ่ยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ พฤติกรรมการบริโภคและความ
คิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างต่อขนมหวานไทยทัว่ไป และพฤติกรรมการบริโภคและความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างต่อขนมหวาน
ไทยเพื่อสุขภาพ ดงัน้ี 
 
1. ผลการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและความคิดเห็นต่อการบริโภคขนมหวานไทย 
                 ผลจากการสนทนากลุ่มยอ่ยของกลุ่มผูผ้ลิตและกลุ่มผูบ้ริโภค พบวา่ ทั้งสองกลุ่มมีความคิดเห็นต่อขนมหวานไทยว่า 
เป็นอาหารท่ีแสดงถึงเอกลกัษณ์และวฒันธรรมของไทย  อร่อย แต่หวาน จึงไม่เหมาะกบัผูสู้งอาย ุและท าใหรั้บประทานไดน้อ้ย 
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นอกจากน้ี ยงัหาร้านท่ีท าอร่อยแบบดั้งเดิมไดย้ากข้ึน ร้านท่ีมีช่ือเสียงและอร่อยก็จะมีคิว ท าใหต้อ้งรอนาน ไม่สะดวกในการซ้ือ
รับประทาน ผูบ้ริโภคบางท่านให้ความเห็นว่าขนมหวานไทยมีอายกุารเก็บรักษาสั้น เส่ือมเสียง่าย เหล่าน้ีลว้นแต่เป็นอุปสรรค
ในการบริโภคขนมหวานไทยในมุมมองของผูบ้ริโภค  และเน่ืองจากขนมหวานไทยไม่ใช่อาหารม้ือหลกัท่ีจ าเป็น จึงท าให้
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไม่ไดบ้ริโภคขนมหวานไทยเป็นประจ า 
 
                 กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นว่า สาเหตุท่ีขนมหวานไทยได้รับความนิยมน้อย เน่ืองมาจากวฒันธรรมขนมของชาติ
ตะวนัตกท่ีมีรูปลกัษณ์และสีสนัท่ีสดใส ดึงดูดความน่าสนใจในการถ่ายรูปและเผยแพร่ขอ้มูลลงส่ือออนไลน์ ไดเ้ขา้มามีบทบาท
ในสังคมไทยมากข้ึน อีกทั้งในกลุ่มเด็กและกลุ่มวยัรุ่นท่ีเป็นกลุ่มคนสมยัใหม่ ส่วนใหญ่หากไม่ไดรั้บการปลูกฝังหรือถ่ายทอด
ค่านิยมจากครอบครัว พ่อแม่ ปู่ยา่ ตายาย เก่ียวกบัขนมไทยในชีวิตประจ าวนั โอกาสไดรู้้จกัหรือเขา้ถึงขนมหวานไทยกมี็นอ้ยลง  
ปัจจุบนัวยัรุ่นส่วนใหญ่ไม่ค่อยนิยมบริโภคขนมไทยมากนกั ขนมหวานไทยจะไดรั้บความนิยมเฉพาะในบางกลุ่ม ส่วนใหญ่เป็น
ผูบ้ริโภควยักลางคน  อยา่งไรก็ตาม การปรับเปล่ียนภาพลกัษณ์ของขนมไทย เช่น น ามาจดัแต่งเมนูแบบสมยัใหม่ให้ดูทนัสมยั
ข้ึน ช่วยใหข้นมหวานไทยไดรั้บความนิยมสูงข้ึน 
 
                ส าหรับขนมหวานไทยน ้ากะทิ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นวา่ น ้ ากะทิช่วยเพิ่มกล่ินหอม ความมนั และความอร่อยของ
ขนมหวานไทย แต่ขนมหวานไทยน ้ากะทิมีอายกุารเกบ็รักษาสั้น และหากน าไปแช่เยน็กจ็ะอร่อยนอ้ยลง ทั้งน้ีผูบ้ริโภคบางคนยงั
ไดแ้สดงความกงัวลในดา้นสุขภาพ โดยให้ความเห็นว่า ควรรับประทานในปริมาณท่ีเหมาะสม  ส่วนใหญ่ ผูบ้ริโภคจะนิยม
รับประทานลอดช่องน ้ ากะทิมากท่ีสุด  ขนมหวานไทยน ้ ากะทิอ่ืนๆ ท่ีนิยมไดแ้ก่ ขา้วเหนียวมะม่วง ขนมถว้ย บวัลอย ทบัทิม
กรอบ และรวมมิตร โดยผูบ้ริโภคนิยมซ้ือขนมหวานไทยน ้ ากะทิท่ีใส่น ้ าแข็งมารับประทานเพื่อคลายร้อน และนิยมซ้ือขนม
หวานไทยจากตลาดสด ตลาดนดั หรือรถเข็นจ าหน่ายอาหาร ส่วนน้อยจะซ้ือจากร้านสะดวกซ้ือ เช่น 7-Eleven  ขณะท่ีผูผ้ลิต
ส่วนใหญ่เห็นว่า ควรจดัจ าหน่ายสินคา้ผ่านร้านสะดวกซ้ือ ในราคาท่ีเหมาะสม ราคาใกลเ้คียงกบัขนมหวานไทยท่ีจ าหน่ายใน
ตลาดสด จะท าใหมี้โอกาสในการจ าหน่ายสินคา้ไดม้ากข้ึน 
 
               ส าหรับแนวทางการพฒันาขนมหวานไทยเพื่อให้ไดรั้บความนิยมในหมู่ผูบ้ริโภคเพิ่มข้ึน ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบั
รสชาติมากท่ีสุด รองลงมา คือ บรรจุภณัฑ์ท่ีสวยงาม ดึงดูด และสะดวกต่อการรับประทาน  การพฒันาขนมหวานไทยเพื่อ
สุขภาพ  การใชว้ตัถุดิบจากธรรมชาติ ธญัพืช วตัถุดิบอินทรีย ์ ความสะดวกในการหาซ้ือรับประทาน  การยืดอายกุารเก็บรักษา 
ตามล าดบั  สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของกลุ่มผูผ้ลิต โดยผูผ้ลิตจะมุ่งเนน้ไปท่ีการยืดอายกุารเก็บรักษา การพฒันาขนมหวาน
ไทยเพื่อสุขภาพ ท่ีมีแคลอรีต ่า ลดหวาน ลดมนั ลดเคม็ และลดแป้ง  การพฒันาบรรจุภณัฑใ์หน่้าดึงดูด เพิ่มความสะดวกในการ
รับประทาน และการพฒันาดดัแปลงขนมหวานไทยใหน่้าสนใจมากข้ึน 
 
              ในส่วนของความคิดเห็นต่อรูปแบบผลิตภณัฑ์ขนมหวานไทยท่ีพฒันา โดยเฉพาะขนมหวานไทยน ้ ากะทิ กลุ่มผูผ้ลิต
เห็นว่า ควรพฒันาเป็นผลิตภณัฑแ์ช่เยน็ ซ่ึงเก็บไวรั้บประทานไดน้านกวา่ขนมท่ีซ้ือจากทอ้งตลาดทัว่ไป และไม่ตอ้งใชเ้วลาใน
การอุ่นนานมากนกั บรรจุในถว้ยหรือถุงท่ีเปิดง่าย รับประทานสะดวก มีชอ้นมาให ้พร้อมทานไดท้นัที  ในขณะท่ีผูบ้ริโภคเห็น
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ว่า ผลิตภณัฑข์นมหวานไทย โดยเฉพาะขนมหวานไทยน ้ากะทิ ควรรับประทานสด มากกว่าเป็นผลิตภณัฑแ์ช่แขง็ ซ่ึงไม่น่าจะ
อร่อยดงัเดิม แต่บางคนก็เห็นว่า หากสามารถพฒันาให้คงความอร่อยได ้ก็ยอมรับได ้เน่ืองจากผลิตภณัฑ์แช่แข็งสามารถเก็บ
รักษาไวไ้ดน้าน สามารถน ามาอุ่นรับประทานเม่ือใดก็ได ้ ผูบ้ริโภคใหก้ารยอมรับผลิตภณัฑแ์ช่เยน็ท่ีวางจ าหน่ายในร้านสะดวก
ซ้ือมากกว่าผลิตภณัฑแ์ช่แขง็ โดยยงัคงเนน้ให้ความส าคญัท่ีความอร่อยเป็นหลกั  ทั้งน้ีมีขอ้สังเกตว่า ผูผ้ลิตจะมีความกงัวลใน
เร่ืองการใชเ้วลาในการอุ่นผลิตภณัฑ์แช่แข็ง ซ่ึงอาจเป็นอุปสรรคในการรับประทานของผูบ้ริโภค ขณะท่ีผูบ้ริโภคจะกงัวลใน
เร่ืองรสชาติและความอร่อยมากกวา่ 
 
2. ผลการศึกษาแนวทางการพฒันาขนมไทยเพื่อสุขภาพ 
              ผูผ้ลิตส่วนใหญ่ให้ความสนใจกบัแนวทางการพฒันาสินคา้ขนมหวานไทยน ้ ากะทิเพื่อสุขภาพ โดยให้เหตุผลว่าเป็น
แนวทางการพฒันาใหม่ ท่ียงัไม่มีผูป้ระกอบการผลิตสินคา้ประเภทน้ีในตลาดมากนกั ผูบ้ริโภคน่าจะสนใจทดลองรับประทาน 
โดยกลุ่มเป้าหมายผูบ้ริโภคหลกั ไดแ้ก่ คนทัว่ไป คนท างาน นกัเรียน เป็นตน้  ส่วนใหญ่มองว่า กลุ่มคนท่ีรักสุขภาพไม่ใช่กลุ่ม
ลูกคา้หลกั เพราะคนท่ีรักสุขภาพจะไม่นิยมรับประทานขนมหวาน  อย่างไรก็ตาม ส่ิงส าคญัของการพฒันาขนมหวานไทย
น ้ ากะทิเพื่อสุขภาพท่ีผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นตรงกนั คือ รสชาติของขนมไทย โดยการพฒันาผลิตภณัฑจ์ะตอ้งไม่ท า
ใหข้นมไทยเปล่ียนรสชาติไปจากเดิม และยงัตอ้งคงความอร่อย หอมกะทิ หวานน ้าตาล เช่นเดิม 
 
                ส าหรับแนวทางในการพฒันาขนมหวานไทยน ้ากะทิเพื่อสุขภาพนั้น ผูผ้ลิตแนะน าวา่ ควรมีการลดปริมาณความหวาน
ของขนมหวานไทยให้น้อยลง เลือกใชส้ารอ่ืนๆ ท่ีแทนความหวานได ้ควรใชก้ะทิท่ีมีไขมนัต ่า (Low fat) ควรปรับเปล่ียนจาก
วตัถุดิบท่ีเป็นแป้งเพียงอย่างเดียวให้มีส่วนผสมของธัญพืชประกอบ ใช้วตัถุดิบจากธรรมชาติมากข้ึน เช่น มนั เผือก ท่ีให้
พลงังานสูง แต่ไม่ท าให้อว้นเท่ากบัแป้ง หรือเปล่ียนจากแป้งขา้วมาเป็นแป้งจากขา้วกลอ้งขดัสีนอ้ย หรือขา้วไรซ์เบอรี หรือลด
ปริมาณแคลอรีให้ต ่าลง จะเป็นท่ีดึงดูดใจผูบ้ริโภคได ้ สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของกลุ่มผูบ้ริโภค ซ่ึงเห็นว่า ควรลดความ
หวานของขนมหวานไทยลง และเพิ่มส่วนประกอบจากธรรมชาติ เช่น มนัม่วง ฟักทอง มาผสมในแป้ง ซ่ึงจะท าใหข้นมมีสีสวย
จากธรรมชาติและดูมีประโยชน์กวา่การใชแ้ป้งทัว่ไป  ขนมท่ีควรปรับปรุงใหเ้ป็นผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพ ไดแ้ก่ บวัลอยไข่หวาน 
ขา้วเหนียวมะม่วง ขา้วเหนียวทุเรียน ทบัทิมกรอบ ลอดช่อง เป็นตน้ เน่ืองจากเป็นขนมหวานไทยท่ีนิยมของผูบ้ริโภคและ
สามารถน ามาปรับปรุงดดัแปลงใหเ้ขา้กบัธญัพืชในน ้ากะทิได ้
               ในส่วนของสารทดแทนความหวานของน ้าตาล ทั้งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคใหก้ารยอมรับการใชห้ญา้หวาน ซ่ึงเป็นวตัถุดิบ
ท่ีเป็นธรรมชาติแท ้และเป็นท่ีรู้จกัดีในกลุ่มผูบ้ริโภค แต่ผูผ้ลิตบางคนแสดงความคิดเห็นว่า ผลิตภณัฑ์หรือขนมหวานท่ีมี
ส่วนประกอบของหญา้หวานมกัจะมีกล่ินและรสชาติเฉพาะตวัของหญา้หวานท่ีไม่สามารถตดัออกไปได ้และยงัไม่สามารถ
ทดแทนรสชาติความหวานให้เสมือนกบัน ้ าตาลมะพร้าวได ้รสชาติท่ีไดอ้าจไม่อร่อยเท่าเดิมหรืออาจเปล่ียนรสชาติขนมหวาน
ไทยไปจากเดิมได ้ นอกจากน้ี การใชส้ารอ่ืนใดเขา้มาทดแทนความหวานของน ้ าตาล ท าให้ผูผ้ลิตมีความกงัวลเร่ืองการเพิ่ม
ตน้ทุนการผลิต และอาจส่งผลต่อราคาของขนมหวานไทยน ้ากะทิเพื่อสุขภาพได ้ ในกลุ่มผูบ้ริโภค กมี็ความกงัวลในเร่ืองรสชาติ
และความอร่อยของผลิตภณัฑ์เม่ือมีการใชห้ญา้หวานในผลิตภณัฑ์เช่นกนั แต่ก็ไดใ้ห้ความเห็นว่า หากผูผ้ลิตสามารถพฒันา
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ผลิตภณัฑใ์หมี้รสชาติคงเดิม กจ็ะหนัมารับประทานขนมหวานไทยมากข้ึน และจะแนะน าผูอ่ื้นใหรั้บประทานดว้ย โดยยนิดีท่ีจะ
จ่ายเพื่อซ้ือผลิตภณัฑใ์นราคาท่ีสูงกวา่ปกติ ในระดบัราคา 40-50 บาท เน่ืองจากมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากข้ึน 
 
               รูปแบบบรรจุภณัฑแ์ละภาชนะของขนมหวานไทยน ้ากะทิเพื่อสุขภาพเป็นส่ิงท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง  เน่ืองจากขนม
หวานไทยท่ีมีกะทิเป็นส่วนประกอบมกัจะเสียง่าย ผูบ้ริโภคจึงตอ้งรีบน าเขา้ตูเ้ยน็เพื่อให้เก็บไวท้านไดย้าวนานข้ึน ผูผ้ลิตควรมี
การออกแบบขนมหวานไทยน ้ากะทิเพื่อสุขภาพใหส้ามารถรับประทานไดท้ั้งช่วงอุณหภูมิหอ้งและในความเยน็ได ้หรือใชบ้รรจุ
ภณัฑท่ี์สามารถน าเขา้อุ่นในเตาไมโครเวฟหรือผ่านความร้อนได ้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับประทานให้แก่ผูบ้ริโภค ควร
บรรจุผลิตภณัฑไ์วใ้นภาชนะถ้วยปิดฝา และเม่ือเปิดรับประทานจะมีชอ้นในบรรจุภณัฑ ์สามารถรับประทานไดท้นัทีโดยท่ีไม่
ตอ้งหาภาชนะเปล่ียนถ่าย นอกจากน้ี ลกัษณะของบรรจุภณัฑย์งัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึงลกัษณะบรรจุภณัฑท่ี์
สวยงาม สะดุดตา จะเพิ่มมูลค่าสินคา้และเพิ่มโอกาสไดรั้บการเลือกซ้ือ  ผูผ้ลิตควรแสดงขอ้มูลโภชนาการบนบรรจุภณัฑ์ให้
ชดัเจน มีการเคลมจุดเด่นของผลิตภณัฑบ์นบรรจุภณัฑใ์ห้ผูบ้ริโภคไดรั้บรู้ เพื่อประกอบการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ร่วมกบั
การโฆษณาท าการตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั 
                การพฒันาสินคา้ขนมหวานไทย โดยเฉพาะขนมหวานไทยท่ีมีกะทิเป็นส่วนประกอบ ใหเ้ป็นขนมหวานทางเลือกเพื่อ
สุขภาพ โดยลดหวาน ลดมนั ลดเค็ม ลดแป้ง ลดแคลอรี  ใชห้ญา้หวานซ่ึงเป็นสารให้ความหวานท่ีมาจากธรรมชาติทดแทน
น ้าตาลในผลิตภณัฑ ์หรือเพิ่มส่วนผสมจากธรรมชาติท่ีมีประโยชน์ เช่น ธญัพืช มนัม่วง ฟักทอง จะท าใหผู้บ้ริโภคมีความสนใจ
และหันมารับประทานขนมไทยมากยิ่งข้ึน เพิ่มทางเลือกในการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ช่วยลดความเส่ียงต่อการเป็น
โรคเบาหวาน โรคอว้น หรือ โรคไม่ติดต่อเร้ือรังอ่ืนๆ ของประชาชนชาวไทย ซ่ึงจากรายงานขององคก์ารอนามยัโลก (World 
Health Organization: WHO, 2018) พบวา่ประเทศไทยมีจ านวนผูป่้วยโรคอว้นเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยในปีพ.ศ. 2559 มีผูป่้วย
โรคอว้นในกลุ่มประชากรท่ีมีอาย ุ10-19 ปี ร้อยละ 10 (ชาย ร้อยละ 12 และหญิง ร้อยละ 7) และในกลุ่มผูใ้หญ่ (อายตุั้งแต่ 18 ปี
ข้ึนไป) ร้อยละ 11 (ชาย ร้อยละ 8 และหญิง ร้อยละ 14)  การพฒันาผลิตภณัฑข์นมหวานไทยเพื่อสุขภาพยงัช่วยรักษามรดกทาง
วฒันธรรมของไทยใหค้งอยูสื่บไปได ้ อยา่งไรกต็าม ส่ิงท่ีผูผ้ลิตตอ้งใหส้ าคญัอยา่งยิง่ในการพฒันาผลิตภณัฑข์นมหวานไทยเพื่อ
สุขภาพ คือ รสชาติของขนมหวานไทย จะตอ้งคงความอร่อยดงัเดิม ซ่ึงหากผูผ้ลิตสามารถพฒันาผลิตภณัฑใ์หค้งรสชาติดั้งเดิม
ไวไ้ด ้ผูบ้ริโภคก็ยนิดีท่ีจะจ่ายเพิ่มข้ึนเพื่อประโยชน์ดา้นสุขภาพ รวมถึงจะแนะน าใหผู้อ่ื้นมาบริโภคดว้ย  นอกจากน้ี ผูผ้ลิตควร
ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาบรรจุภณัฑใ์หส้วยงามสะดุดตา และเพิ่มความสะดวกในการรับประทานใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 
 
ขอ้เสนอแนะ 
               การศึกษาทศันคติ แนวคิด พฤติกรรมการบริโภคขนมหวานไทยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผา่นการสนทนา
กลุ่มย่อย ในงานวิจยัน้ี เป็นการศึกษาเบ้ืองตน้ ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคยงัค่อนขา้งจ ากดั ควรมีการศึกษาเก็บรวบรวมขอ้มูล
เพิ่มเติมต่อไป  ในการศึกษาวิจยัขั้นต่อไป คณะผูว้ิจยัจะท าการส ารวจพฤติกรรมการบริโภคขนมหวานไทยและความคิดเห็นของ
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ผูบ้ริโภคต่อการพฒันาผลิตภณัฑ์ขนมหวานไทยเพื่อสุขภาพดว้ยแบบสอบถามต่อไป เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาผลิตภณัฑแ์ละธุรกิจขนมหวานไทยมากยิง่ข้ึน 
 

บรรณานุกรม 
เจณิภา คงอ่ิม. (2561). การบริโภคขนมไทยของเยาวชนในเขตจังหวัดนนทบุรี  (รายงานผลการวิจยั). นนทบุรี: มหาวิทยาลยัราช

พฤกษ.์ 
ชลลดา มงคลวนิช และ รัตนาภรณ์ ชาติวงศ์. (2557). ภาพลกัษณ์ขนมไทยในสายตาของเยาวชนไทย. วารสารกระแสวัฒนธรรม 

15(27): 39-50. 
ดนยา สุเวทเวทิน. (2560). ขนมไทยอ่อนหวานกระตุ้นบริโภคน ้าตาลน้อย . สืบค้น 30 มีนาคม 2563  จาก https://www.thai 

health.or.th/Content/38646-ขนมไทยอ่อนหวานกระตุน้บริโภคน ้าตาลนอ้ย.html. 
บริษัท มาร์เก็ตเธียร์ จ ากัด. (2560). คุณซ้ือ ‘ขนมไทย’ คร้ังสุดท้ายเม่ือไร? สืบค้น 30 มีนาคม 2563  จาก https://marketeer 

online.co/archives/1939. 
บุษยพงศ์ มุสิกไชย. (2552). ทัศนคติท่ีมีผลต่อการบริโภคขนมไทยของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร  (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยักรุงเทพ. 
ประสพชยั พสุนนท ์และ กมลมาศ บุญศิริเสริมสุข. (2559). พฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือ

ขนมไทยของผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่วาย กรณีศึกษาบา้นขนมนนัทวนั จงัหวดัเพชรบุรี. ใน รายงานการประชุมทางวิชาการ
ทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 2 (น. 569-580). เชียงใหม่: มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา. 

ประเสริฐ ปราศรี. (2546). ความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีต่อขนมไทยดั้งเดิมในเขตกรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยักธุรกิจบณัฑิตย.์ 

ภูริชา กรพุฒินันท์. (2559). อิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของคนท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร  (การคน้ควา้อิสระ
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยักรุงเทพ. 

วิภานี กาญจนาภิญโญกุล. (2555). ขนมไทยและพฤติกรรมการบริโภค: กรณีศึกษาตลาดดอนหวาย  (วิทยานิพนธ์สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยามหาบณัฑิต). ปทุมธานี: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

สุดา ไพลิน. (2560). พฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต). 
ก รุ ง เ ทพฯ : มห า วิ ท ย า ลั ย ร า มค า แห ง .  สื บ ค้น  3 0  มี น า คม  2 5 6 3  จ า ก  www.mbainnovationram.com/pdf/ 
5814980025.pdf. 

สุรชา บุญรักษา. (2557). แนวทางการพัฒนากลยทุธ์การตลาดเพ่ือสร้างการรับรู้คุณค่าขนมไทยในจังหวัดสมุทรสาครตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต). นครปฐม: มหาวิทยาลยัศิลปากร. 

ส านักข่าวนิวส์พลัส. (2563). เทรนด์สุขภาพ...ขนมไทย (ลด) หวาน . สืบค้น 30 มีนาคม 2563  จาก www.newsplus.co.th/ 
187896. 

ส านกัพิมพแ์ม่บา้น. 2560. ประวัติขนมไทย. สืบคน้ 30 มีนาคม 2563 จาก www.maeban.co.th/บทความ/930/product.php. 
World Health Organization. (2018). Noncommunicable diseases country profiles 2018: THAILAND. Retrieved on February 15, 

2020 from https://www.who.int/nmh/countries/2018/tha_en.pdf. 

https://www.who.int/nmh/countries/2018/tha_en.pdf


การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 1808 

 

 

การวเิคราะห์รูปแบบการซ้ือสินค้าของผู้บริโภคในร้าน Bike Club 
โดยใช้เทคนิค RFM และ Association Rules 

Analysis of Consumer’s Purchasing Patterns in the Bike Club Shop 
using RFM Techniques and Associaation Rules 

 
ทัศนียา ธรรมสรางกูร และ ไพฑูรย์ เจตธ ารงชัย  

 
บทคดัยอ่ 

ปัจจุบนัน้ีโอกาสทางการตลาดในอุตสาหกรรมตลาดสินคา้เพื่อสุขภาพ และการออกก าลงักายมีแนวโน้มโตต่อเน่ือง  จึงเป็น
โอกาสให้ผูป้ระกอบการท่ีอยู่ในธุรกิจดงักล่าวตอ้งเร่งมือเพ่ือหากลยุทธ์ท่ีจะส่ือสารกบัลูกคา้  และท าให้ลูกคา้ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ 
ผูว้ิจยัจึงน าขอ้มูลลูกคา้จากประวติัการซ้ือสินคา้ของลูกคา้ร้าน Bike Club  จากระบบสมาชิก “โฮมการ์ด” ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 – 
30 เมษายน 2562 จ านวน 27,356 คน ซ่ึงมีจ านวนรายการซ้ือ 58,724 รายการ งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือจดักลุ่มลูกคา้ตามพฤติกรรม
การซ้ือสินคา้ และวิเคราะห์ กฎความสัมพนัธ์ในการซ้ือสินคา้เพ่ือใชก้ าหนดกลยทุธ์การส่ือสารทางการตลาดและโปรโมชัน่ให้ตรงตาม
กลุ่มของลูกคา้  

ผลการวิจยัพบว่าสามารถแบ่งกลุ่มลูกคา้ดว้ยเทคนิค RFM ไดจ้ านวน 27 กลุ่มลูกคา้ และเลือกกลุ่มลูกคา้ท่ีสร้างยอดขายไดสู้ง
ให้กบับริษทัคือ กลุ่ม533  มีลูกคา้ในกลุ่มดงักล่าวจ านวน 1,300 คน ท าการวิเคราะห์หากฎความสัมพนัธ์โดยใชเ้ทคนิค FP-Growth  ดว้ย
โปรแกรม Rapid Miner ไดท้  าการทดสอบปรับเปล่ียนค่าพารามิเตอร์เพ่ือหากฎความสัมพนัธ์ ซ่ึงจะปรับในส่วนของ min support โดย
ก าหนด min support เร่ิมตน้ท่ี 0.1 และ min confidence เร่ิมตน้ท่ี 0.9 หมายถึงตั้งค่าการสนบัสนุนท่ี 10% และความเช่ือมัน่ 90% ซ่ึงไม่พบ
กฎใด ๆ ทดลองปรับค่าไปเร่ือย ๆ ท่ี min support  0.1 และmin confidence เร่ิมตน้ท่ี 0.7 หมายถึงตั้งค่าการสนบัสนุนท่ี 10% และความ
เช่ือมัน่ 70% ซ่ึงจะพบกฎทั้งหมด 7 กฎ , ก าหนด min support เร่ิมตน้ท่ี 0.2 และmin confidence เร่ิมตน้ท่ี 0.7 หมายถึง ตั้งค่าการสนบัสนุน
ท่ี 20% และความเช่ือมัน่ 70% ซ่ึงจะพบกฎทั้งหมด 3 กฎ , ก าหนด min support เร่ิมตน้ท่ี 0.3 และmin confidence เร่ิมตน้ท่ี 0.7 หมายถึง 
ตั้งค่าการสนบัสนุนท่ี 30% และความเช่ือมัน่ 70% ซ่ึงจะพบกฎทั้งหมด 2 กฎ 

จากผลการวิจยัท าใหท้ราบกฎความสมัพนัธ์ท่ีเกิดข้ึน คือลูกคา้เลือกซ้ืออุปกรณ์เก่ียวกบัจกัรยานก่อนการซ้ือจกัรยาน และในการ
ซ้ือสินคา้คร้ังต่อไปจึงเลือกซ้ือจกัรยาน  นั่นแสดงถึงว่าลูกคา้มีจกัรยานท่ีใชง้านอยู่แลว้จึงไดเ้ลือกซ้ืออุปกรณ์จกัรยานเพ่ือไปใช้เป็น
อุปกรณ์เสริม ตกแต่ง และบ ารุงรักษา แลว้ต่อมาจึงไดเ้ลือกซ้ือจกัรยานเพ่ิม ซ่ึงจากขอ้มูลในส่วนน้ีท าใหผู้วิ้จยัไดน้ าขอ้มูลน้ีไปพฒันาการ
เลือกสินคา้ท่ีเป็นอุปกรณ์จกัรยานให้มีความหลากหลาย และทนัสมยัตามฤดูกาลเพราะลูกคา้มีการซ้ือสม ่าเสมอ และทางดา้นจกัรยานตอ้งมี
การเลือกสินคา้รุ่นใหม่เขา้มาอย่างต่อเน่ืองให้สินคา้มีความหลากหลายทั้งรุ่น แบรนด์ รวมถึงสี และขนาด ให้สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ไดต้ลอดท่ีตดัสินใจเขา้มาซ้ือสินคา้  และไดรั้บสินคา้ท่ีตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ 

Abstract 

The current market for the health care products and exercise equipment has a tendency to grow continuously for 5 
years, therefore, is an opportunity for entrepreneurs in such businesses to accelerate to penetrate and to communicate with 
customers to encourage customers to buy products. The researcher retrieved the customer information from the purchase history 
from the "HomeCard" 27,356 customers of the Bike Club store from 1 January 2018 - 30 April 2019 with a total transaction of 
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58,724 items purchased. The objective of this study are to explore the purchasing behavior and analyze the association rules of 
purchasing products to design marketing communication and promotion strategies to meet the groups of customers. 

The result of RFM technique presented 27 customer groups and group number 533 were selected to generate the 
highest sales for the company. There were 1,300 customers in the said group who analyze the relationship using FP- Growth 
with Rapid Miner, which tests the parameter adjustment, which will adjust the min support by specifying min support starting 
at 0.1 and min confidence starting at 0.7. Count at 10% and 70% confidence, which will find all 7 rules, set min support starting 
at 0.2 and min confidence at 0.7 means set up support at 20% and confidence 70% Which will find all 3 rules, set min support 
starting at 0.3 and min confidence starting at 0.7 means setting support at 30% and 70% confidence which will find all 2 rules. 

From the research, the relationship rules occurred to identify that the customer will buy bicycle accessories before 
buying a new bicycle. This mean that if this customer who already has a bicycle, they would buy bicycle accessories and could 
possible to buy a new or the second bicycle later if they could get a good offer from the Bike shop. The customers will consider 
to buy bicycle accessories because of a wide variety of products, models, brands, colors and sizes to meet the needs of 
customers.   

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
อุตสาหกรรมตลาดสินคา้เพื่อสุขภาพ และการออกก าลงักายมีแนวโนม้โตต่อเน่ือง 5 ปี   ไม่นอ้ยกว่าปีละ 5% 

หากดูแนวโนม้การเติบโตของตลาดสินคา้เพื่อสุขภาพและการออกก าลงักายจากปี 2560 มีมูลค่า 2 แสนลา้นบาท และมี
โอกาสขยายอีกหลายเท่าตวั “ธุรกิจกีฬา” เป็นหน่ึงใน   ไม่ก่ีธุรกิจท่ียงัสามารถเติบไดอ้ย่างต่อเน่ือง ท่ามกลางสภาพ
เศรษฐกิจและก าลงัซ้ือท่ีไม่เอ้ืออ านวยนกั โดยมีปัจจยัสนบัสนุนนอกจากกระแสของกีฬาท่ีบูมมาก ทั้งฟุตบอล, วอลเวย์
บอลม การวิ่ง, การป่ันจกัรยาน, รวมถึงกีฬาอ่ืน ๆ แลว้ ปัจจุบนัคนไทยให้ความส าคญักบัเร่ืองของสุขภาพมากข้ึน เม่ือ
คนมีทศันคติท่ีดีกบัเร่ืองกีฬาก็จะไปหาอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ท่ีตวัเองชอบมาออกก าลงักาย บางคนชอบข่ีจกัรยานก็ซ้ือ
จกัรยาน คนัละ 7-8 หม่ืนบาท บางคนชอบวิ่งก็ซ้ือรองเทา้วิ่งคู่ละ 7,000-8,000 บาท และไม่ไดมี้เพียงคนัเดียมหรือคู่ดียว 
เป็นตน้ ซ่ึงท าให้ธุรกิจโตตามมา การออกก าลงักายในรูปแบบต่าง ๆ มีการแตกไลน์มากข้ึนไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ออก
ก าลงักาย กลุ่มธุรกิจอาหาร, อาหารเสริม, นาฬิกาบนัทึกวดัการเตน้ของหวัใจ วดัความดนั หรือแมแ้ต่ชุดกีฬา ซ่ึงไม่ใช่แค่
การสวมใส่เพื่อออกก าลงักาย แต่กลายเป็นเส้ือผา้ไลฟ์สไตล์ในทุกโอกาสดว้ย ทั้งน้ียงัมีการเติบโตของสปอร์ตสโตร์ 
แนวใหม่ รวมถึงร้านกีฬาท่ีเจาะเฉพาะนิชมาร์เกต กลุ่มผูค้า้ท่ีเนน้เจาะช่องทางออนไลน์อีกจ านวนมาก สะทอ้นศกัยภาพของ
อุตสาหกรรมกีฬาท่ียงัมีแนวโนม้เติบโตอยา่งแขง็แกร่ง 

อุตสาหกรรมและธุรกิจเก่ียวกบัจกัรยานทัว่โลกในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา มีการเติบโตข้ึนมากทั้งในดา้นจ านวน
ผูใ้ชจ้กัรยานและยอดขาย เช่นเดียวกบัประเทศไทยท่ีมีคนหนัมาป่ันจกัรยานเพิ่มข้ึน 5-10 เท่าภาพรวมของตลาดจกัรยาน
ในประเทศไทยยงัอยู่ในสภาวะทรงตวั แต่ยงัมีสัญญาณท่ีดีในตลาดโลกท่ีมีแนวโน้มกลบัมาฟ้ืนตวั  ปัจจยัส าคญัท่ี
ผลกัดนัการเติบโตของตลาดจกัรยานคือ ความนิยมออกก าลงักายของประชาชน, การจราจรท่ีติดขดัและโครงการ
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ส่งเสริมการป่ันจกัรยานของภาครัฐ รวมถึงการเติบโตของ e-Bike และ Mountain terrain bike (MTB) ในหลายประเทศ          
ท าให้เช่ือไดว้่าตลาดจกัรยานทัว่โลกจะสามารถเติบโตไดเ้ฉล่ีย 2.7% ต่อปี ตั้งแต่ปี 2560 - 2565 และจะมีมูลค่าตลาด
จกัรยานทัว่โลกสูงถึง 34.9 พนัลา้นเหรียญสหรัฐภายในปี 2565 
 การเติบโตของตลาดจกัรยานไทยในปี 2560 ท่ีผ่านมา มีมูลค่าประมาณ 7,500 ลา้นบาท แบ่งเป็นตวัจกัรยาน 
4,500 ลา้นบาท และอะไหล่แฟชัน่เส้ือผา้อุปกรณ์ตกแต่งมูลค่า 3,000 ลา้นบาท 
จากแนวโนม้การเติบโตของอุตสาหกรรมตลาดสินคา้เพื่อสุขภาพ และ การออกก าลงักาย ส่งผลให้มีผูป้ระกอบการหนั
มาลงทุนประกอบธุรกิจดงักล่าวเป็นจ านวนมาก ผูบ้ริโภคมีตวัเลือกในการตดัสินใจซ้ือสินคา้มากข้ึน และส่ิงท่ีตามมาคือ 
ผูป้ระกอบการตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนัในรูปแบบต่างๆ จากคู่แข่งขนัท่ีมีจ านวนเพิ่มข้ึนทั้งคู่แข่งขนัท่ีมีอยู่เดิมและคู่
แข่งขนัรายใหม่ท่ีเขา้มามากในตลาด เน่ืองจากปัญหาการแข่งขนัในธุรกิจท่ีมีความรุนแรง ผูป้ระกอบการต่างตอ้ง
ปรับปรุงและพฒันาการด าเนินงานเพื่อใหไ้ดส่้วนแบ่งทางการตลาดมากท่ีสุดมาครอง 

Bike Club เป็นอีกหน่ึงธุรกิจของโฮมโปร ซ่ึงโฮมโปรเห็นโอกาสทางธุรกิจจึงเร่ิมศึกษาและปรับกลยุทธ์ให้
แตกต่างจากคู่แข่งขนัในตลาด  รูปแบบการด าเนินงานธุรกิจร้านจกัรยานของ       Bike Club ไดเ้ร่ิมศึกษาจากตลาด
ภายในประเทศทั้งร้านจกัรยานขนาดเล็ก และร้านจกัรยานขนาดใหญ่ รวมถึงตลาดจกัรยานในต่างประเทศ จากหลายๆ 
ประเทศทั้งเยอรมนั Stadler มีสาขาภายในประเทศ 20 สาขา ขนาดพื้นท่ีต่อสาขา 1,000 ตารางเมตร ภายในร้านมีความ
พร้อมทั้งสินคา้จกัรยานทุกประเภท ส าหรับเดก็ และผูใ้หญ่และบริการ รวมถึงพื้นท่ีทดลองจกัรยาน, จุดจอดจกัรยานเพือ่
อ านวยความสะดวกให้กบัลูกคา้ดว้ย, ออสเตรเลีย Avanti Plus มีสาขาภายในประเทศ 30 สาขา ขนาดพื้นท่ีต่อสาขา 
1,500 ตารางเมตร ใหค้วามส าคญักบัจกัรยานส าหรับผูใ้หญ่ทุกรูปแบบ ทั้งจกัรยานเสือภูเขา จกัรยานเสือหมอบจกัรยาน
ไฮบริด จกัรยานทวัร์ร่ิง และจกัรยานจกัรยานแม่บา้น รวมถึงบริการทุกขั้นตอนในการดูแลและบ ารุงรักษาจกัรยาน, และ
ประเทศญ่ีปุ่น CYCLE TERRACE ขนาดพื้นท่ีต่อสาขา 1,000 ตารางเมตร เป็นร้านท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศแบบไม่มี
สาขา 

จากขอ้มูลท่ีไดศึ้กษาตลาดจกัรยานทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีเป็นผูน้ าตลาดจกัรยานนั้นยงัรวมถึงการ
จ าหน่ายเคร่ืองออกก าลงักายแบบครบวงจร จึงไดน้ าจุดเด่นของแต่ละร้านมาพฒันาและปรับรูปแบบ สร้างมาตรฐาน
ส าหรับลูกคา้เป้าหมายโดยเนน้การให้บริการท่ีสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบัลูกคา้ พร้อมการบริการหลงัการขายท่ี
ประทบัใจ 

เร่ิมตน้เปิดด าเนินการท่ีสาขาชยัพฤกษ ์เป็นสาขาแรก เม่ือปี พ.ศ. 2559 และภายในปีเดียวกนัก็เปิดสาขาเพิ่มอีก
ถึง 4 สาขา ประกอบดว้ย สาขาพระราม 3, สาขาพระราม 9, สาขาหวัหิน, และสาขาเทอร์มินอล 21 โคราช ตามล าดบั ทั้ง 
5 สาขามีไลฟ์สไตล์ของสินคา้และการให้บริการท่ีแตกต่างกนั ตามความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงเน้นการสร้างความ
ประทบัใจในการให้บริการทุกขั้นตอนตั้งแต่ก่อน ระหว่าง และหลงัการขาย จากการเติบโตของตลาดจกัรยาน และ
เคร่ืองอออกก าลงักาย มีการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองในปี 2560 ไดเ้ปิด Bike Club Express เป็นร้านจกัรยานและอุปกรณ์ออก
ก าลงักายขนาดเล็ก มีขนาดตั้งแต่ 90 – 200 ตารางเมตร ให้ครอบคลุมทัว่ทุกภูมิภาคเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
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ลูกคา้อย่างทัว่ถึงโดยเปิดสาขาเหล่านั้นในโฮมโปรสาขาต่าง ๆ ท าให้มีBike Club Express ทั้งหมด 56 สาขา และยงัมี
แผนการปรับปรุง พฒันาในการขยายสาขาอยา่งต่อเน่ือง 

 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมและรูปแบบการซ้ือ ของลูกคา้ท่ีตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีร้านBike Club 
 2. เพื่อศึกษาการแบ่งกลุ่มลูกคา้ตามพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของลูกคา้ โดยเทคนิค RFM Model และหากฏ
ความสมัพนัธ์ของการซ้ือสินคา้ Association Rules โดยเทคนิค FP-Growth 
 

 ทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคดิ  
การท าเหมืองขอ้มูล  (Data Mining)  การท าเหมืองขอ้มูลเป็นกระบวนการท่ีจดัการกบัขอ้มูลขนาดใหญ่เพื่อ

วิเคราะห์คน้หารูปแบบ และความสมัพนัธ์ท่ีซ่อนอยูใ่นชุดขอ้มูลนั้น (Han, J., et al, 2006) ในปัจจุบนัการท าเหมืองขอ้มลู
ไดถู้กน าไปประยกุตใ์ชง้านหลายประเภท โดยเฉพาะทั้งในดา้นธุรกิจท่ีช่วยในการตดัสินใจของผูบ้ริหาร จากเดิมท่ีมีการ
จดัเกบ็ขอ้มูลอยา่งง่ายๆ มาสู่การจดัเกบ็ในรูปฐานขอ้มูลท่ีสามารถดึงค่าสาระสนเทศของขอ้มูลมาใช ้จนถึงการท าเหมือง
ขอ้มูลท่ีสามารถคน้พบความรู้ท่ีซ่อนอยูใ่นนั้น เช่น การศึกษาพฤติกรรมของลูกคา้เพื่อใชส้ าหรับการรักษาความสัมพนัธ์
ท่ีดีกบัลูกคา้ เป็นวิธีการในการรักษาลูกคา้หรือช่วยใหส้ามารถขายสินคา้ได ้(บุญเสริม กิจศิริกลุ, 2545)  

เทคนิคท่ีใชใ้นการท าเหมืองขอ้มูลท่ีส าคญัมีอยูม่ากมาย เช่น การจดักลุ่มขอ้มูล การคน้หารูปแบบความสัมพนัธ์
ของขอ้มูล  เป็นตน้ โดยการท างานของ KDD จะน าเอาผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการท าเหมืองขอ้มูลมาประเมินเพื่อเลือกเอา
ความรู้ท่ีมีประโยชน์น าไปใชง้านต่อไป กระบวนการท าเหมืองขอ้มูลประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆ 7 ขั้นตอน (เรวดี ศกัด์ิ
ดุลยธรรม, 2552) ดงัน้ี 

1. การรวบรวมขอ้มูล (Data integration) รวบรวมขอ้มูลจากหลายแหล่งเกบ็ขอ้มูล 
2. การคดัเลือกขอ้มูล (Data Selection) เลือกเฉพาะขอ้มูลท่ีตอ้งการน ามาวิเคราะห์ 
3. การกลัน่กรองขอ้มูล (Data Cleaning) น าขอ้มูลท่ีไม่มีค่าหรือ ขอ้มูลท่ีขาดหาย รวมถึง 

ขอ้มูลท่ีมีค่าไม่แน่นอนออกไป 
4. การแปลงขอ้มูล (Transformation) รวมกลุ่มขอ้มูลและแปลงขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ี 

พร้อมจะน าไปใชใ้นการวิเคราะห์ หรือการท าเหมืองขอ้มูล 
5. การท าเหมืองขอ้มูล (Data Mining) การประยกุตเ์ทคนิคการท างานต่างๆ ของ 

กระบวนการท าเหมืองขอ้มูล เพื่อใหไ้ดค้วามรู้หรือส่ิงท่ีสนใจออกจากขอ้มูลท่ีแปรรูปแลว้ 
6. การประเมินรูปแบบ (Pattern evaluation) รูปแบบท่ีน่าสนใจควรเป็นส่ิงท่ีผูใ้ชง้าน 

เช่ือถือได ้หรือสามารถยนืยนัสมมติฐานท่ีมีเหตุผล 
7. การน าเสนอความรู้สู่ผูใ้ชง้าน (Knowledge presentation) เป็นการน าเอาความรู้ท่ีไดจ้าก 
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การท าเหมืองขอ้มูลไปประยกุตใ์ชใ้นการตดัสินใจ เพื่อน าไปวางแผน และปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจใหมี้ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

การวิเคราะห์แบบ RFM (Recency, Frequency and Monetary) (Hughes 1996) เป็นเทคนิคหน่ึงท่ีนิยมใชม้าเป็น
เวลานาน โดยประยกุตใ์ชด้า้นการตลาดแบบทางตรง เช่น การแบ่งกลุ่มลูกคา้ตามพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของลูกคา้โดย
พิจารณาจากขอ้มูล 3 ค่า ดงัน้ี 

- Recency หมายถึง ความเป็นปัจจุบนั โดยพิจารณาจากระยะเวลา (จ านวนวนั) ท่ีซ้ือสินคา้ 
ล่าสุด 

- Frequency หมายถึง ความถ่ี โดยพิจารณาจากความถ่ีของการซ้ือสินคา้วา่มีมากนอ้ยเพียงใด 
- Monetary หมายถึง มูลค่าในการซ้ือ หรือปริมาณการใชจ่้ายของลูกคา้ 

เม่ือน ามาวิเคราะห์ตอ้งท าการ แบ่งขอ้มูล R, F, M เป็น 5 กลุ่ม มีจ านวนเท่าๆ กนั (quintile) 20% ซ่ึงการจดักลุ่ม
ลูกคา้ท่ีมีพฤติกรรมคลา้ยๆ กนัไวด้ว้ยกนัจะช่วยให้สามารถดูภาพรวมของลูกคา้ไดง่้ายข้ึนเช่น กลุ่มลูกคา้ท่ีมีการซ้ือ
สินคา้ของเรา เม่ือมาซ้ือสินคา้ของเราบ่อยๆ และมีการใชจ่้ายเยอะหรือกลุ่มลูกคา้ท่ีไม่ค่อยมาซ้ือสินคา้ของเราแต่เม่ือมา
ซ้ือแต่ละคร้ังจะซ้ือในจ านวนท่ีมาก  วิธีการน้ีจะแบ่งค่า Recency (R), Frequency (F) และ Monetary (M) ออกเป็น 5 
ส่วนเท่าๆกนั โดยเลขท่ีมีค่ามากท่ีสุด (คือเลข 5) จะมีความส าคญัท่ีสุดและใชค่้าตวัเลข 3 หลกัเป็นตวัแทนของแต่ละ
กลุ่ม เช่น 555 คือ กลุ่มท่ีมีค่า R=5, F=5 และ M=5 หมายความวา่เป็นลูกคา้ท่ีมกัจะมาซ้ือสินคา้บ่อยๆ และมีการใชจ่้ายท่ี
สูง  โดยการแบ่งกลุ่มลูกคา้ดว้ยวิธี RFM มีการจดัเรียงล าดบัขอ้มูล เช่น Recency ท าการเรียงจากนอ้ยไปหามาก ค่านอ้ย 
หมายถึง ลูกคา้มาซ้ือสินคา้เม่ือไม่นานมาน้ี ท าให้ทราบว่าเป็นลูกคา้ท่ีมาซ้ือสินคา้ล่าสุดในช่วงเวลานานแลว้หรือไม่ 
Frequency ท าการเรียงค่าจากมากไปหานอ้ย ลูกคา้ท่ีมีค่า Frequency สูง แสดงว่ามีความถ่ีในการซ้ือสินคา้บ่อยหรือซ้ือ
สินคา้เป็นประจ า และเรียงค่า Monetary จากมากไปหานอ้ย ลูกคา้ท่ีมีค่า Monetary สูง แสดงว่ามียอดการใชจ่้ายในการ
ซ้ือสินคา้ในปริมาณมาก ในการค านวณค่าคะแนน RFM ในแต่ละกลุ่มของตวัอย่างน้ีจะแบ่งออกเป็น 5 ระดบั (เอกส
สิทธ์ิ พชัรวงศศ์กัดา, 2558)  

ในปี 2005 Fader ไดท้ าการศึกษาและน าเสนอแบบจ าลอง RFM เพื่อใชใ้น การประเมิน 
คุณค่าของลูกคา้ตลอดช่วงชีวิต (Customer Lifetime Value: CLV) ซ่ึงเป็นงานวิจยัเพื่อท าการจดักลุ่ม ลูกคา้โดยใชต้วั
แบบในการวิเคราะห์แบบ RFM และใชข้อ้มูลลูกคา้จากร้านขายปลีกในประเทศไตห้วนัมาท าการวิเคราะห์  ช่วยใหก้าร
จดักลุ่มของลูกคา้แต่ละรายท่ีมีประวติัการซ้ือท่ีมีความแตกต่างกนั  ส่วนอีกงานวิจยัเป็นการประยุกต์ใชก้ารวิเคราะห์
แบบ RFM โดยใชข้อ้มูลลูกคา้จากระบบบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ (Customer Relationship Management: CRM) ท่ีเกิดข้ึน
จริงของโรงแรมระดบั   5 ดาว จ านวน 3 โรงแรมใน ประเทศตุรกีมาวิเคราะห์ เพื่อท าการวิเคราะห์หาโปรไฟลข์องลูกคา้
โรงแรม ผลการวิเคราะห์ลูกคา้จานวน 369 คน พบว่าสามารถแบ่งกลุ่มลูกคา้โรงแรมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่ง
ออกเป็น 8 กลุ่ม และน าผลการแบ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีไดไ้ปใชใ้นการสร้างกลยทุธ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจ
ในการดูแลและสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ของโรงแรมได ้
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กฎความสัมพนัธ์ (Association Rule) การหากฎความสัมพนัธ์ (Karthikeyan, T., & Ravikumar, N.A., 2014) 
เป็นกระบวนการหน่ึงในการท าเหมืองขอ้มูลท่ีไดรั้บความนิยมมาก  โดยจะใชก้ฎความสัมพนัธ์ในการหาความสัมพนัธ์
ของขอ้มูลสองชุดหรือมากกว่าสองชุดข้ึนไปภายในกลุ่มขอ้มูลท่ีมีขนาดใหญ่ ในการหากฎความสัมพนัธ์นั้นจะมี
ขั้นตอนวิธีการหาหลายวิธีดว้ยกนั ตวัอย่างหน่ึงของกฎความสัมพนัธ์ท่ีใชก้นัก็คือ การวิเคราะห์ตะกร้าสินคา้ (Market 
Basket Analysis) ท่ีใชใ้นการหาความสัมพนัธ์ของสินคา้ท่ีลูกคา้มกัจะซ้ือพร้อมกนัเพื่อใชใ้นการจดัรายการส่งเสริมการ
ขายโดยดูจากกฎความสัมพนัธ์ร้อยละของค่าความเช่ือมัน่และค่าสนบัสนุนท่ีเกิดข้ึน  แสดงความสัมพนัธ์ของเหตุการณ์
หรือวตัถุ ท่ีเกิดข้ึนพร้อมกัน ตวัอย่างของการประยุกต์ใช้กฎเช่ือมโยง เช่น การวิเคราะห์ขอ้มูลการขายสินคา้ แลว้
พิจารณาสินคา้ท่ีผูซ้ื้อมกัจะซ้ือพร้อมกนัหรือไม่ หรือเพื่อหาความสัมพนัธ์ท่ีซ่อนเร้น เช่น ตวัอย่างของการซ้ือผา้ออ้ม
และเบียร์ในห้าง Walmart ทฤษฎีกฎความสัมพนัธ์น้ีคน้พบโดย Tom Blishok ซ่ึงเป็นเจ้าของกลุ่มท่ีปรึกษาค้าปลีก
ส าหรับ NCR ท่ีดูแลหา้งสรรพสินคา้ Walmart   

Foster Provost and Tom Fawcett, 2013 หา้งวอลม์าร์ท (Walmart) ไดท้ าการคน้พบพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของ
ลูกคา้ท่ีเป็นเพศชาย  พบว่าในช่วงเยน็ของวนัศุกร์ลูกคา้กลุ่มน้ีมกัจะมาซ้ือสินคา้สองอยา่งควบคู่กนัไป นัน่ก็คือ “เบียร์
และผา้ออ้ม” โดยจากการวิเคราะห์เจาะลึกลงไปก็พบเหตุผลว่าการท่ีสินคา้สองอยา่งน้ีมีการซ้ือร่วมกนับ่อยๆ เพราะวา่ 
พ่อบา้นส่วนใหญ่มกัจะซ้ือเบียร์ไปด่ืมในช่วงสุดสัปดาห์และเกิดคิดถึงลูกของตวัเองข้ึนมาจึงซ้ือผา้ออ้มติดไมติ้ดมือไป
ดว้ย  หลงัจากท่ีห้างวอล์มาร์ทรู้ถึงพฤติกรรมแบบน้ีทางห้างก็จดัวางสินคา้สองชนิดน้ีให้สามารถคน้หาไดง่้ายๆ หรือ
มองเห็นไดง่้ายเพื่อเพิ่มโอกาสท่ีลูกคา้จะไดซ้ื้อติดไมติ้ดมือกนัไปดว้ย (เอกสสิทธ์ิ พชัรวงศศ์กัดา, 2558)    

ในการหากฎความสมัพนัธ์น้ีมีเทคนิคอยูห่ลายวิธี แต่ท่ีเป็นท่ีนิยมมีสองวิธีคือ การใช ้
อลักอริทึมอพริโอริ (Apriori Algorithm) กบั อลักอริทึมเอฟพีโกรธ (FP-Growth Algorithm) การหากฎความสัมพนัธ์
ด้วยขั้นตอนวิธี อลักอริทึมเอฟพีโกรธ (FP-Growth Algorithm) เป็นวิธีการท่ีท างานได้เร็วกว่าอลักอริทึมอพริโอริ 
(Apriori Algorithm) ท่ีใชก้ารอ่านขอ้มูลจากฐานขอ้มูลเพียง 2 คร้ัง ท าให้ท างานไดเ้ร็วข้ึน (Han, J.,Pei, J., and Yin, Y., 
2000) งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าเหมืองขอ้มูลและการใชก้ฎความสมัพนัธ์ เช่น การพฒันาระบบหาความสมัพนัธ์ของ
การซ้ือสินคา้ โดยใชเ้ทคนิคกฎความสัมพนัธ์กรณีศึกษา  สินคา้เคร่ืองส าอาง  (ศิริพนัธ์  เทพมาก, 2554)  ซ่ึงระบบจะมี
การสร้างกฎความสัมพนัธ์ของสินคา้ข้ึนมาจากการค านวณค่าความเช่ือมัน่ และค่าสนบัสนุนของกฎความสัมพนัธ์นั้น  
จากนั้นระบบจะแสดงกฎความสัมพนัธ์ของการซ้ือสินคา้  เพื่อให้ผูป้ระกอบการสามารถน าขอ้มูลมาประกอบการ
ตดัสินใจในการจดัท ารายการส่งเสริมการขาย  ซ่ึงจะท าให้เขา้ถึงลูกคา้ไดม้ากข้ึน และจดัท ารายการส่งเสริมการขายได้
ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ (ปัณฑารีย  ปริยภารัตน์, 2554) พฒันาระบบสนับสนุนการตดัสินใจเพื่อการวาง
แผนการจดัโปรโมชัน่ทางการตลาดส าหรับอาหารฟาสตฟ์ู้ ด โดยใชเ้ทคนิคกฎความสัมพนัธ์ (Association Rules) ระบบ
ท่ีพฒันาข้ึนน้ีอยู่ในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่นโดยใช้การเขียนโปรแกรมภาษาซี เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาและ
ใชM้icrosoft*SQL*Server*2005* เป็นฐานขอ้มูลในการวิเคราะห์ยอดขายสินคา้ไดเ้ป็นกฎความสัมพนัธ์ทั้งหมด 7 กฎ
โดยใหค่้าสนบัสนุนเท่ากบั80 และค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 90 โดยมีเพียง 1 กฎท่ีมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 100 คือ { Fried 
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Chicken}, {Roasted Wing Herbs, Pepsi } ชุดโปรโมชัน่ดงักล่าวสามารถน าไปประยุกตใ์ชจ้ริงและส่งผลให้มียอดขาย
เพิ่มข้ึน 
 
กรอบแนวคิดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วธีิการวิจัย 
1.เคร่ืองมือการวิจยั 

1.1Microsoft Excel เป็นซอฟแวร์ท่ีใชใ้นเตรียมขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
1.2โปรแกรมวิเคราะห์ขอ้มูล RapidMiner Studio เวอร์ชัน่ 9.3 

2.ขั้นตอนการด าเนิการวิจยั 
การจดัเก็บขอ้มูล เรียกใชข้อ้มูล กลัน่กรองขอ้มูล แปลงขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมRapidMiner 

Studio เวอร์ชัน่ 9.3 เป็นซอฟแวร์ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล รวมถึงการแบ่งกลุ่มลูกคา้ โดยใชเ้ทคนิค RFM และการหา
ค่าความสมัพนัธ์ของขอ้มูลในรูปแบบกฎความสมัพนัธ์ Association Rules โดยใชเ้ทคนิค  FP-Growth 

ขอ้มูลท่ีน ามาใชเ้ป็นขอ้มูลการซ้ือสินคา้ของลูกคา้ร้าน Bike Club ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ  ลูกคา้ท่ี
ซ้ือสินคา้ในร้านBike Club จากระบบสมาชิก“โฮมการ์ด” ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 – 30 เมษายน 2562 จ านวน 75,801 
คน ซ่ึงมีจ านวนรายการซ้ือทั้งหมด 220,705 รายการ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวไม่สามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลได้
ทั้งหมด เน่ืองจากการสมคัรสมาชิกโฮมการ์ดในช่วงแรกๆ ลูกคา้กรอกขอ้มูลในใบสมคัรไม่ครบถว้น เช่น  ไม่ระบุเพศ 

Association 

 
 

 

รูปแบบการตัดสินใจซ้ือสินค้าในร้าน Bike Club 
 

ตัวแปรอสิระ (Independent Variable) 
ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานะ 
4. อาชีพ 
5. รายได ้
6. ประเภทบา้น 
7. มูลค่าบา้น 
8. ความถ่ีในการซ้ือ 
9. ประเภทสินคา้ท่ีซ้ือ 

 
 
 

 

RFM MODEL 
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อาย ุอาชีพ รายได ้ท าใหข้อ้มูลบางส่วนขาดหายไป ทั้งน้ีผูว้ิจยัจึงไดค้ดักรองขอ้มูลลูกคา้ท่ีมีขอ้มูลครบทางดา้น เพศ อาย ุ
สถานะ อาชีพ รายได ้ประเภทบา้น มูลค่าบา้น เพื่อน าไปใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลต่อ ไดจ้ านวน 27,356 คน มีจ านวน
รายการซ้ือ 58,724 รายการ  
 การเตรียมขอ้มูลให้เหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์ตามแบบจ าลอง RFM ขอ้มูลซ่ึงแบ่งเป็น 7 ขั้นตอน (เรวดี 
ศกัด์ิดุลยธรรม, 2552) ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 การรวบรวมขอ้มูล (Data integration)  รวบรวมขอ้มูลลูกคา้จากฐานขอ้มูลสมาชิกโฮมการ์ดซ่ึงเป็น
บตัรสมาชิกของโฮมโปร และขอ้มูลTransection การซ้ือสินคา้ของลูกคา้จากระบบ POS ดว้ยโปรแกรม NetWeaver 
Business Client 3.5 

ขั้นตอนท่ี 2 การเลือกขอ้มูล (Data Selection)  เป็นการเลือกขอ้มูลท่ีสนใจมาใชใ้นการท าเหมืองขอ้มูลในท่ีน้ีคือ 
ID (รหัสลูกคา้),  Transection (หมายเลขการสั่งซ้ือ),  Date (ว/ด/ป ท่ีซ้ือสินคา้),  Category (ประเภทสินคา้ท่ีซ้ือ),  Unit 
(จ านวนสินค้าท่ีซ้ือ), Total Price (มูลค่าท่ีซ้ือสินค้า) โดยเป็นข้อมูลการซ้ือสินค้าตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 – 30 
เมษายน 2562 (แสดงขอ้มูลตวัอยา่งตามตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 1 แสดงตวัอยา่งขอ้มูลการสัง่ซ้ือสินคา้ 
NO Transection Date ID Category Unit  Total Price  

1 S006180218002381577 02/18/18 1030111022 CLOTHS -1  -599  

2 S011180122004291131 01/22/18 1003899307 SPORT & FITNESS 2              318  

3 S014180102002246096 01/02/18 1010859625 KIDS BIKE 1            7,500 

4 S014180105006579567 01/05/18 1004991495 ADULT BIKE 2            6,180  
5 S014180122006583790 01/22/18 1037369599 SAFETY & PROTECTION -2 -490  

 
 ขั้นตอนท่ี 3 การกลัน่กรองขอ้มูล (Data Cleaning) เป็นขั้นตอนการจดัการขอ้มูลท่ีไม่สนใจ หรือขอ้มูลท่ีไม่
สมบูรณ์ออกไป  ในท่ีน้ีคือจ านวน Transection (หมายเลขการสั่งซ้ือ) ตอ้งมีตวัเลข 19 หลกั, Unit (จ านวนสินคา้ท่ีซ้ือ)
และTotal Price(มูลค่าท่ีซ้ือสินคา้) ตอ้งมีค่าเป็นตวัเลขมากกวา่ 0 (แสดงขอ้มูลตวัอยา่งตามตารางท่ี 2) 

ตารางท่ี 2 แสดงตวัอยา่งขอ้มูลการสัง่ซ้ือสินคา้ท่ีพร้อมน าไปใชง้าน 
NO Transection Date ID Category Unit  Total Price  

1 S011180122004291131 01/22/18 1003899307 SPORT & FITNESS 2              318  

2 S014180102002246096 01/02/18 1010859625 KIDS BIKE 1            7,500  

3 S014180105006579567 01/05/18 1004991495 ADULT BIKE 2            6,180  
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ขั้นตอนท่ี 4 การแปลงขอ้มูล (Data Transformation) เป็นการแปลงขอ้มูลหลงัจากการกรองขอ้มูลในขั้นท่ี 2 ให้
อยูใ่นรูปแบบท่ีสามารถน าไปใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลต่อได ้(แสดงขอ้มูลตวัอยา่งตามตารางท่ี 3) 

ตารางท่ี 3 แสดงตวัอยา่งขอ้มูลการสัง่ซ้ือสินคา้ท่ีแปลงขอ้มูลพร้อมน าไปใชง้าน 
N
O 

Transection Date ID Category 
Uni
t 

Total 
Price 

1 
S01118012200429113
1 

January 22, 
2018 

100389930
7 SPORT & FITNESS 2              318  

2 
S01418010200224609
6 January 2, 2018 

101085962
5 KIDS BIKE 1            7,500  

3 
S01418010500657956
7 January 5, 2018 

100499149
5 ADULT BIKE 2            6,180  

4 
S01418011400554916
2 

January 14, 
2018 

100542574
4 

BIKE 
MAINTENANCE 1              650  

       

 
ขั้นตอนท่ี 5 การท าเหมืองขอ้มูล (Data Mining) การประยุกต์เทคนิคการท างานต่างๆ ของกระบวนการท า

เหมืองขอ้มูล เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลการแบ่งกลุ่มลูกคา้ตามพฤติกรรมตามแบบจ าลอง RFM (แสดงขอ้มูลตวัอยา่งตามตารางท่ี 
4 และแสดงประเภทของสินคา้ท่ีลูกคา้ซ้ือพร้อมกนัดงัตารางท่ี 5 ) 

ตารางท่ี 4 แสดงตวัอยา่งค่า RFM  ของลูกคา้แต่ละราย 

Row No. ID RFM Recency Frequency Monetary 

1 1000043410 312 2 0 1 

2 1000048811 323 2 1 2 

3 1000425151 523 0 1 2 

4 1000587088 533 0 2 2 

5 1000937615 521 0 1 0 
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ตารางท่ี 5  แสดงตวัอยา่งประเภทของสินคา้ท่ีลูกคา้ซ้ือพร้อมกนั 

Size Support Item 1              Item 2 

2 34% ADULT BIKE ORGANIZE & DECORATION 

2 33% ADULT BIKE SAFETY & PROTECTION 

 
ขั้นตอนท่ี 6 การประเมินรูปแบบ (Pattern evaluation) รูปแบบท่ีน่าสนใจควรเป็นส่ิงท่ีผูใ้ชง้านเช่ือถือได ้หรือ

สามารถยืนยนัสมมติฐานท่ีมีเหตุผล ซ่ึงจากการแบ่งกลุ่มลูกคา้ตามพฤติกรรมดงัตารางท่ี 6 พบว่ากลุ่ม RFM 533    มีผล
ต่อยอดขายของบริษทัสูงสุด จึงเป็นกลุ่มท่ีสนใจ และเลือกกลุ่มดังกล่าวในการหากฎความสัมพนัธ์ โดยก าหนด
ค่าพารามิเตอร์ min support เป็น 0.3 และmin confidence เป็น 0.5ได้กฎความสัมพนัธ์ท่ีมีระดับความเช่ือมัน่สูงสุด 
73.6%  รองงลงมา 71%, 58.2% และ55.2% ตามล าดบั  (แสดงขอ้มูลตวัอยา่งตามตารางท่ี 7) 
 

ตารางท่ี 6  แสดงตวัอยา่งขอ้มูลของกลุ่มลูกคา้ตามค่า RFM 533, 532, 531, 523, 522 

RFM Volume(คน) ซ้ิอสินคา้คร้ังล่าสุดRecency ความถ่ีในการซ้ือFrequency มูลค่าการซ้ือซ้ือMonetary 

533                  1,300  124-309วนั 3-59คร้ัง 4,619-196,965. - 

532                    927  124-309วนั 3-15คร้ัง 860-4,615. - 

531                    228  124-309วนั 3-6คร้ัง 292-856.- 

523                    629  124-309วนั 2คร้ัง 4,618-68,000. - 

522                    677  124-309วนั 2คร้ัง 857-4,590. - 
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ตารางท่ี 7  แสดงกฎความสัมพนัธ์การซ้ือสินคา้ลูกคา้ท่ีลูกคา้ซ้ือพร้อมกนั(ค่าการสนับสนุนท่ี 30% และความเช่ือมัน่ 
50%) 

No. Rule Support Confidence Lift 

1 ORGANIZE & DECORATION = >ADULT BIKE      0.343           0.736  1.249  

2 SAFETY & PROTECTION = >ADULT BIKE      0.325           0.710  1.205  

3 ADULT BIKE = >ORGANIZE & DECORATION     0.343           0.582  1.249  

4 ADULT BIKE = >>SAFETY & PROTECTION     0.325           0.552  1.205  

 
ขั้นตอนท่ี 7 การน าเสนอความรู้สู่ผูใ้ช้งาน (Knowledge presentation) เป็นการน าเอาความรู้ท่ีได้จากการ

แบ่งกลุ่มลูกค้าท่ีได้จ านวน 27 กลุ่ม และเลือกกลุ่มลูกค้าท่ีสนใจ เพื่อน ากฎความสัมพนัธ์ของการซ้ือสินค้าไปจดั
โปรโมชัน่ท่ีเหมาะสมกบัลูกคา้ในกลุ่มนั้นๆ ส่งใหก้บัลูกคา้ในเวลาท่ีเหมาะสมเพื่อตดัสินใจซ้ือสินคา้อยา่งต่อเน่ือง 
 

สรุปผลการวจัิย  
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลการซ้ือสินค้าของลูกค้าร้าน Bike Club จ านวน 27,356 คน ซ่ึงมีจ านวนรายการซ้ือ  

58,724 รายการ  สามารถแบ่งกลุ่มลูกคา้ดว้ยเทคนิค RFM ไดจ้ านวน 27 กลุ่มลูกคา้ ดงัน้ี 

 

ภาพท่ี 1 แสดงกราฟกลุ่มลูกคา้ตามค่า RFM 

การแบ่งกลุ่มลูกคา้ดว้ยเทคนิค RFM สามารถแบ่งกลุ่มลูกคา้ได ้27 กลุ่ม ผูว้ิจยัเลือกกลุ่มลูกคา้ท่ีสร้างยอดขาย
สูงสุดให้กบับริษทัคือ กลุ่ม 533  พบว่ามีลูกคา้ในกลุ่มดงักล่าวจ านวน 1,300 คน ซ้ือสินคา้ล่าสุด ระหวา่ง124-309 วนัท่ี
ผ่านมา, ความถ่ีในการซ้ือสินคา้ระดบัปานกลาง (3-59คร้ัง), และมียอดซ้ือระดบัปานกลาง (4,619 - 196,965.-) การ
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วิเคราะห์ผลขอ้มูลหากฎความสัมพนัธ์ Association Rules โดยใชเ้ทคนิค FP-Growth ดว้ยโปรแกรม Rapid Miner มีการ
ทดสอบปรับเปล่ียนค่าพารามิเตอร์  ซ่ึงจะปรับในส่วนของ min support  เร่ิมตน้ท่ี 0.1 และmin confidence เร่ิมตน้ท่ี 0.9  
หมายถึงตั้งค่าการสนับสนุนท่ี 10% และความเช่ือมัน่ 90% ซ่ึงไม่พบกฎใดๆ ทดลองปรับค่าไปเร่ือยๆ (สิทธิชยั, จรัญ 
2558) โดยก าหนด min support เร่ิมตน้ท่ี 0.1 และmin confidence เร่ิมตน้ท่ี 0.7 หมายถึงตั้งค่าการสนบัสนุนท่ี 10% และ
ความเช่ือมัน่ 70% ซ่ึงจะพบกฎทั้งหมด 7 กฎ , ก าหนด min support เร่ิมต้นท่ี 0.2 และmin confidence เร่ิมต้นท่ี 0.7 
หมายถึงตั้งค่าการสนบัสนุนท่ี 20% และความเช่ือมัน่ 70% ซ่ึงจะพบกฎทั้งหมด 3 กฎ , ก าหนด min support เร่ิมตน้ท่ี 
0.3 และmin confidence เร่ิมตน้ท่ี 0.7 หมายถึงตั้งค่าการสนบัสนุนท่ี 30% และความเช่ือมัน่ 70% ซ่ึงจะพบกฎทั้งหมด 2 
กฎ 

 
ตารางท่ี 8  แสดงขอ้มูลแจกแจงจ านวนกฎความสัมพนัธ์ประเภทของสินคา้ท่ีลูกคา้ซ้ือพร้อมกนั (ค่าการสนับสนุนท่ี 
10% , 20% 30% และความเช่ือมัน่ 70%) 

Min support Min confidence Association rules 

10% 70% 7 กฎ 

20% 70% 3 กฎ 

30% 70% 2 กฎ 

 

ตารางท่ี 9  แสดงกฎความสัมพนัธ์การซ้ือสินคา้ลูกคา้ท่ีลูกคา้ซ้ือพร้อมกนั (ค่าการสนบัสนุนท่ี 10% และความเช่ือมัน่ 
70%) 

No. Rule Support Confidence Lift 

1 ORGANIZE & DECORATION, 

SAFETY & PROTECTION = >ADULT BIKE 

    0.208          0.787  1.336  

2 ORGANIZE & DECORATION, HELMET = >ADULT BIKE     0.135          0.785  1.332  

3 SAFETY & PROTECTION, 

BIKE COMPONENT = >ADULT BIKE 

    0.145         0.753  1.278  

4 ORGANIZE & DECORATION,    0.155          0.736  1.250  
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BIKE COMPONENT = >ADULT BIKE 

5 ORGANIZE & DECORATION = >ADULT BIKE     0.343          0.736  1.249  

6 SAFETY & PROTECTION, 

BIKE MAINTENANCE = >ADULT BIKE 

    0.108          0.723  1.227  

7 SAFETY & PROTECTION = >ADULT BIKE     0.325          0.710  1.205  

การก าหนด min support เร่ิมตน้ท่ี 0.1 และmin confidence เร่ิมตน้ท่ี 0.7 หมายถึงตั้งค่าการสนับสนุนท่ี 10% 
และความเช่ือมัน่ 70% ซ่ึงจะพบกฎทั้งหมด 7 กฎ ดงัน้ี 

กฎขอ้ท่ี 1  เม่ือซ้ือสินคา้ประเภท ORGANIZE & DECORATION, SAFETY & PROTECTION ก็จะซ้ือสินคา้
ประเภท ADULT BIKE โดยมีความเช่ือมัน่ 78.7% และมีโอกาสซ้ือพร้อมกนัมากกวา่แยกกนัซ้ือ เป็นจ านวน 1.336 เท่า 

กฎขอ้ท่ี 2 เม่ือซ้ือสินคา้ประเภท ORGANIZE & DECORATION, HELMET ก็จะซ้ือสินคา้ประเภท ADULT 
BIKE โดยมีความเช่ือมัน่ 78.5% และมีโอกาสซ้ือพร้อมกนัมากกวา่แยกกนัซ้ือ เป็นจ านวน 1.332 เท่า 

กฎขอ้ท่ี 3  เม่ือซ้ือสินคา้ประเภท SAFETY & PROTECTION, BIKE COMPONENT ก็จะซ้ือสินคา้ประเภท 
ADULT BIKE โดยมีความเช่ือมัน่ 75.3% และมีโอกาสซ้ือพร้อมกนัมากกวา่แยกกนัซ้ือ เป็นจ านวน 1.278 เท่า   

กฎขอ้ท่ี 4 เม่ือซ้ือสินคา้ประเภท ORGANIZE & DECORATION, BIKE COMPONENT กจ็ะซ้ือสินคา้ประเภท 
ADULT BIKE โดยมีความเช่ือมัน่ 73.6% และมีโอกาสซ้ือพร้อมกนัมากกวา่แยกกนัซ้ือ เป็นจ านวน 1.250 เท่า  

กฎขอ้ท่ี 5 เม่ือซ้ือสินคา้ประเภท ORGANIZE & DECORATION ก็จะซ้ือสินคา้ประเภท ADULT BIKE โดยมี
ความเช่ือมัน่ 73.6% และมีโอกาสซ้ือพร้อมกนัมากกวา่แยกกนัซ้ือ เป็นจ านวน 1.249 เท่า 

กฎขอ้ท่ี 6 เม่ือซ้ือสินคา้ประเภท SAFETY & PROTECTION, BIKE MAINTENANCE ก็จะซ้ือสินคา้ประเภท 
ADULT BIKE  โดยมีความเช่ือมัน่ 72.3% และมีโอกาสซ้ือพร้อมกนัมากกวา่แยกกนัซ้ือ เป็นจ านวน 1.227 เท่า  

กฎขอ้ท่ี 7 เม่ือซ้ือสินคา้ประเภท SAFETY & PROTECTION กจ็ะซ้ือสินคา้ประเภท ADULT BIKE โดยมีความ
เช่ือมัน่ 71.0% และมีโอกาสซ้ือพร้อมกนัมากกวา่แยกกนัซ้ือ เป็นจ านวน 1.205 เท่า 

การก าหนด min support เร่ิมตน้ท่ี 0.2 และmin confidence เร่ิมตน้ท่ี 0.7 หมายถึงตั้งค่าการสนับสนุนท่ี 20% 
และความเช่ือมัน่ 70% ซ่ึงจะพบกฎทั้งหมด 3 กฎ ดงัน้ี 

ตารางท่ี 10  แสดงกฎความสัมพนัธ์การซ้ือสินคา้ลูกคา้ท่ีลูกคา้ซ้ือพร้อมกนั (ค่าการสนบัสนุนท่ี 20% และความเช่ือมัน่ 
70%) 
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No. Rule Support Confidence Lift 

1 ORGANIZE & DECORATION,  

SAFETY & PROTECTION = >ADULT BIKE 

0.208 0.787 0.956 

2 ORGANIZE & DECORATION = >ADULT BIKE 0.343 0.736 0.916 

3 SAFETY & PROTECTION = >ADULT BIKE 0.325 0.710 1.205 

กฎขอ้ท่ี 1 เม่ือซ้ือสินคา้ประเภท ORGANIZE & DECORATION, SAFETY & PROTECTION ก็จะซ้ือสินคา้
ประเภท ADULT BIKE โดยมีความเช่ือมัน่ 78.7% และมีโอกาสซ้ือแยกกนัมากกวา่ซ้ือพร้อมกนัเป็นจ านวน 0.956 เท่า 

กฎขอ้ท่ี 2 เม่ือซ้ือสินคา้ประเภท ORGANIZE & DECORATION ก็จะซ้ือสินคา้ประเภท ADULT BIKE โดยมี
ความเช่ือมัน่ 73.6% และมีโอกาสซ้ือแยกกนัมากกวา่ซ้ือพร้อมกนัเป็นจ านวน 0.916 เท่า 

กฎขอ้ท่ี 3 เม่ือซ้ือสินคา้ประเภท SAFETY & PROTECTION กจ็ะซ้ือสินคา้ประเภท ADULT BIKE โดยมีความ
เช่ือมัน่ 71.0% และมีโอกาสซ้ือพร้อมกนัมากกวา่แยกกนัซ้ือ เป็นจ านวน 1.205 เท่า 

การก าหนด min support เร่ิมตน้ท่ี 0.3 และmin confidence เร่ิมตน้ท่ี 0.7 หมายถึงตั้งค่าการสนับสนุนท่ี 30% 
และความเช่ือมัน่ 70% ซ่ึงจะพบกฎทั้งหมด 2 กฎ ดงัน้ี 

ตารางท่ี 11  แสดงกฎความสัมพนัธ์การซ้ือสินคา้ลูกคา้ท่ีลูกคา้ซ้ือพร้อมกนั (ค่าการสนบัสนุนท่ี 30% และความเช่ือมัน่ 
70%) 

No. Rule Support Confidence Lift 

1 ORGANIZE & DECORATION = >ADULT BIKE     0.343          0.736  1.249  

2 SAFETY & PROTECTION = >ADULT BIKE     0.325          0.710  1.205  

 
กฎขอ้ท่ี 1 เม่ือซ้ือสินคา้ประเภท ORGANIZE & DECORATION ก็จะซ้ือสินคา้ประเภท ADULT BIKE โดยมี

ความเช่ือมัน่ 73.6% และมีโอกาสซ้ือพร้อมกนัมากกวา่แยกกนัซ้ือ เป็นจ านวน 1.249 เท่า 

กฎขอ้ท่ี 2 เม่ือซ้ือสินคา้ประเภท SAFETY & PROTECTION กจ็ะซ้ือสินคา้ประเภท ADULT BIKE โดยมีความ
เช่ือมัน่ 71.0% และมีโอกาสซ้ือพร้อมกนัมากกวา่แยกกนัซ้ือ เป็นจ านวน 1.205 เท่า 

อภิปรายผลการวจิัย 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 1822 

 

 

การแบ่งกลุ่มลูกคา้ดว้ยเทคนิค RFM สามารถแบ่งกลุ่มลูกคา้ได ้27 กลุ่ม พบว่ามีลูกคา้ท่ีสร้างยอดขายสูงใหก้บั
ริษทัสูง  3 ล าดบัคือ กลุ่ม 533 จ านวน 1,300 คน คิดเป็น 5%ของกลุ่มตวัอย่าง 27,356 คน, กลุ่ม 433 จ านวน 1,138 คน 
คิดเป็น 4%ของกลุ่มตัวอย่าง 27,356 คน และ กลุ่ม 333 จ านวน 888 คน คิดเป็น 3%ของกลุ่มตัวอย่าง 27,356 คน 
ตามล าดบั ผูว้ิจยัเลือกกลุ่มลูกคา้ท่ีสร้างยอดขายสูงสุดให้กบับริษทัคือ กลุ่ม 533  พบว่ามีการซ้ือสินคา้ล่าสุด ระหว่าง
124-309 วนัท่ีผ่านมา, ความถ่ีในการซ้ือสินค้าระดับปานกลาง(3-59คร้ัง), และมียอดซ้ือระดับปานกลาง(4,619 - 
196,965.-)  

เม่ือมีการแบ่งกลุ่มลูกคา้และเลือกกลุ่มลูกคา้ท่ีสนใจคือกลุ่ม 533 แลว้จึงน าขอ้มูลของลูกคา้ในกลุ่มดงักล่าวมา
ท าการวิเคราะห์ผลขอ้มูลหากฎความสัมพนัธ์ Association Rules โดยใชเ้ทคนิค FP-Growth ดว้ยโปรแกรม Rapid Miner 
เพื่อหากฎความสัมพนัธ์ในการซ้ือสินคา้ต่อโดยการทดสอบปรับเปล่ียนค่าพารามิเตอร์ ซ่ึงจะปรับในส่วนของ min 
support  เร่ิมตน้ท่ี 0.1 และmin confidence เร่ิมตน้ท่ี 0.9  หมายถึงตั้งค่าการสนบัสนุนท่ี 10% และความเช่ือมัน่ 90% ซ่ึง
ไม่พบกฎใดๆ ทดลองปรับค่าไปเร่ือยๆ  และพบกฎความมสัมพนัธ์เม่ือปรับในส่วนของ min support  เร่ิมตน้ 0.1 และ
min confidence เร่ิมตน้ท่ี 0.7  พบกฎทั้งหมด 7 กฎ , ก าหนด min support เร่ิมตน้ท่ี 0.2 และmin confidence เร่ิมตน้ท่ี 0.7 
พบกฎทั้งหมด 3 กฎ , ก าหนด min support เร่ิมตน้ท่ี 0.3 และmin confidence เร่ิมตน้ท่ี 0.7 พบกฎทั้งหมด 2 กฎ   

จากการวิจบัพบว่าลูกคา้เลือกซ้ืออุปกรณ์เก่ียวกับจกัรยานก่อน และในการซ้ือสินคา้คร้ังต่อไปจึงเลือกซ้ือ
จกัรยาน  นั่นแสดงถึงว่าลูกคา้มีจกัรยานท่ีใช้งานอยู่แลว้  จึงไดเ้ลือกซ้ืออุปกรณ์จกัรยานเพื่อไปใชเ้ป็นอุปกรณ์เสริม 
ตกแต่ง และบ ารุงรักษา แลว้ต่อมาจึงได้เลือกซ้ือจกัรยานเพิ่ม  ซ่ึงจากขอ้มูลในส่วนน้ีท าให้ผูว้ิจยัได้น าขอ้มูลน้ีไป
พฒันาการเลือกสินค้าท่ีเป็นอุปกรณ์จักรยานให้มีความหลากหลาย และทันสมยัตามฤดูกาลเพราะลูกค้ามีการซ้ือ
สม ่าเสมอ และทางดา้นจกัรยาน   ตอ้งมีการเลือกสินคา้รุ่นใหม่เขา้มาอยา่งต่อเน่ืองใหสิ้นคา้มีความหลากหลายทั้งรุ่น แบ
รนด ์รวมถึงสี และขนาด ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดต้ลอดท่ีตดัสินใจเขา้มาซ้ือสินคา้  และไดรั้บ
สินคา้ท่ีตรงตามความตอ้งการกลบัไปใชง้าน  ซ่ึงผลของกฎความสมพนัธ์ท่ีออกมานั้นเม่ือมีการปรับเพิ่มค่า min support 
จะส่งงผลให้กฎความสัมพนัธ์ท่ีได้มีค่าลดลง สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ (ณัฏญาพร 2559) ได้ศึกษาเร่ืองการสร้าง
แบบจ าลองกฎความสัมพนัธ์ส าหรับฐานข้อมูลการสั่งซ้ือสินค้าโดยใช้เทคนิค FP-Growth พบกฎความสัมพนัธ์ 4 
รูปแบบ ประกอบด้วย 1. ค่าพารามิ เตอร์  min support  0.1 min confidence 0.7 พบกฎความสัมพันธ์  15 กฎ 2. 
ค่าพารามิเตอร์ min support  0.1 min confidence 0.8 พบกฎความสัมพนัธ์ 11 กฎ  3. ค่าพารามิเตอร์ min support  0.2 min 
confidence 0.7 พบกฎความสัมพนัธ์ 6 กฎ  4. ค่าพารามิเตอร์ min support  0.2 min confidence 0.8 พบกฎความสัมพนัธ์ 
6 กฎ  
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รูปแบบการส่ือสารภายในองค์กร ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานการประปานครหลวง 

Internal and external communication’s pattern affecting work efficiency of employees of 
Metropolitan Waterworks Authority (MWA) 

ธนาภรณ์ อสิรา1 และ วรัญพงศ์ บุญศิริธรรมชัย2 
Thanaporn Issara and Waranpong Boonsiritomachai 

 

บทคดัย่อ 
 
การศึกษาวิจยัเร่ือง รูปแบบการส่ือสารภายในองค์กร ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังานการประปา
นครหลวง มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษารูปแบบการส่ือสารภายในองคก์รท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน
การประปานครหลวง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล และทดสอบความน่าเช่ือถือด้วยวิธี
ของครอน บาร์ค ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนกังานการประปานครหลวง โดยมีกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 366 คน วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  
ค าส าคัญ: การส่ือสารภายในองค์กร, ประสิทธิภาพ, ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน, การประปานครหลวง 
 

Abstract 
 
This research was entitle to “Internal communication’s pattern affecting work efficiency of employees of Metropolitan 
Waterworks Authority. The objective of this research is to study internal communication’s pattern affecting work efficiency of 
employees of Metropolitan Waterworks Authority. Questionnaire is a tool to gather data and verify the reliability with 
Cronbach's alpha. The population used in this study is employees of Metropolitan Waterworks Authority. The sample consisted 
of 366 employees.  Data were analyzed by using statistical software to find the percentage, average, standard deviation and 
Multiple Regression Analysis 
Keywords: Internal Communication, Efficiency, Work Efficiency, Metropolitan Waterworks Authority 
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1. บทน า 
1.1 ความส าคญัของปัญหา 
 
      ยคุโลกาภิวตัน์ เป็นยคุของขอ้มูลข่าวสาร การส่ือสารมีบทบาทส าคญัต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย ์ไม่วา่จะเป็นการ
ส่ือสาร โดยการพูด การเขียน การแสดงสีหน้า ท่าทางต่าง ๆ ให้ความรู้ การโน้มน้าว การพูดคุยเพื่อความบนัเทิง หรือการบอก
ความรู้สึก โดยมนุษยอ์าศยัการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือในการติดต่อสัมพนัธ์ระหว่างกนั เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ในการด าเนินธุรกิจขององค์กร การส่ือสารเป็นปัจจัยท่ีส าคัญยิ่ง ท่ีจะท าให้องค์กรด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมาย ทุกสาขาอาชีพตอ้งใชก้ารส่ือสารในการปฏิบติังาน โดยมีจุดเร่ิมตน้จากผูบ้งัคบับญัชา ในการ
แจง้ขอ้มูลข่าวสาร นโยบาย ระเบียบปฏิบติั ขอ้บงัคบัการท างาน และความตอ้งการขององคก์รใหพ้นกังานทราบ ส่วนพนกังานก็
จะตอ้งมีการส่ือสารยอ้นกลบัเพื่อแสดงให้เห็นว่าตนเองมีความเขา้ใจหรือการแลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั การประปานคร
หลวง (กปน.)    ถือเป็นองคก์รรัฐวิสาหกิจภายใตก้ารก ากบัดูแลของกระทรวงมหาดไทย ด าเนินธุรกิจดา้นสาธารณูปโภค ท่ีมี
ภารกิจในการผลิต จดัส่ง และให้บริการน ้ าประปาแก่ประชาชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ถือ
เป็นองคก์รขนาดใหญ่ หน่วยงานต่าง ๆ กระจายความรับผิดชอบทัว่พื้นท่ี แบ่งออกเป็น 18 สาขา ครอบคลุม      3 จงัหวดั การ
ส่ือสารจึงเป็นเคร่ืองมือและปัจจยัส าคญัของการบริหารและจดัการองคก์ร น าไปสู่การปฏิบติังานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
พนักงานในองค์กรจะมีสัมพนัธภาพระหว่างกนั ถือเป็นกิจกรรมท่ีทุกคนจะตอ้งปฏิบติัอยู่เสมอไม่ว่าจะตอ้งต าแหน่งใดใน
องค์กร ทั้งในแง่ส่วนตวั  บุคคลต่างๆ ก็ตอ้งมีการส่ือสารกนัเพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลการท างาน  หรือเพื่อการประสานงานและ
ความเขา้ใจต่างๆ อยา่งเหมาะสม ซ่ึงจะท าใหก้ารบริหารงานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย การปฏิบติังานของพนกังานในองคก์ร
เกิดประสิทธิภาพ สามารถปฏิบติังานท่ีตอ้งรับผิดชอบให้เกิดผลส าเร็จ เกิดความคุม้ค่าจากการใชท้รัพยากรต่าง ๆ ไดผ้ลลพัธ์
ของงานตามท่ีก าหนด องค์กรมีการขบัเคล่ือนการด าเนินงานไดร้วดเร็ว เป็นไปในทิศทางเดียวกนั จนน าไปสู่การบรรลุตาม
เป้าหมายองคก์รท่ีตั้งไว ้
 
1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา  
  
     1. เพื่อศึกษารูปแบบการส่ือสารภายในองคก์ร  2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน       การประปานคร
หลวง  3. เพื่อศึกษาระดบัรูปแบบการส่ือสารภายในองค์กร ท่ีมีผลต่อระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานการ
ประปานครหลวง  
 
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
     1. ท าให้ทราบถึงรูปแบบการส่ือสารในองค์กรและประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานการประปานครหลวง 2.เพื่อน า
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาช่วยเสริมสร้างวิธีการและรูปแบบการส่ือสารท่ีก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพท่ีดี      ในการปฏิบติังานของ
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พนักงาน 3.การประปานครหลวงน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาประสิทธิภาพของระบบการส่ือสารภายในองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
1.4 ขอบเขตของการวจิัย 
 
     ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดก้ าหนดขอบเขตของการวิจยั ไดแ้ก่ 1.ขอบเขตของประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนักงานการ
ประปานครหลวง รวมทั้งส้ิน 4,285 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2563) 2.ขอบเขตเน้ือหา    ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นวิจยั
เชิงปริมาณเพื่อศึกษารูปแบบการส่ือสารในองค์กร ไดแ้ก่ รูปแบบการส่ือสารในองค์กร คือ การส่ือสารจากบนลงล่าง การ
ส่ือสารจากล่างข้ึนบน การส่ือสารแบบแนวนอน และการส่ือสารแบบต่างหน่วยงานหรือต่างระดบั และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน ประกอบดว้ย 5 ดา้น คือ ดา้นตน้ทุนหรือค่าใชจ่้าย ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปริมาณงาน และดา้นเวลา 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม      
2.1 ความหมายของการส่ือสารและการส่ือสารในองค์กร 
 
     การส่ือสารเป็นกระบวนการทางสังคม ในการส่งและรับขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึงอาจเป็นค าพดู การเขียน การแสดงท่าทางจากผูส่้ง
ข่าสาร ไปยงัผูรั้บข่าวสาร เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในความหมายท่ีตรงกนั (นภาพร ไทยเหนือ, 2557)  บทบาทของการส่ือสารจึง
นบัเป็นเคร่ืองมือส าคญั เพื่อใหอ้งค์กรด าเนินไปอยา่งราบร่ืน (ปรียพรรณ วรรธนะวาสิน, 2550) และใหพ้นกังานทราบถึงขอ้มูล
ต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการท างานอยา่งหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีต่างๆ     ในองคก์ร (Derek Torrington and Jane Weightman, 
1994) โดยท่ีการส่ือสารมีวตัถุประสงคเ์พื่อถ่ายทอดขอ้มูล ข่าวสาร และเร่ืองราวต่าง ๆ จากผูส่้งสารไปสู่ผูรั้บสารโดยวิธีการใด
วิธีการหน่ึง จนเกิดการเรียนรู้ความหมายใน  ส่ิงท่ีถ่ายทอดร่วมกนัและตอบสนองต่อกนัไดต้รงตามเจตนาของทั้งสองฝ่าย ไม่วา่
จะเป็นการส่ือสารระหว่างบุคคลและการส่ือสารขององคก์ร เป็นตวัเช่ือมกิจกรรมต่างๆ ขององคก์รทั้งระหว่างหน่วยงานและ
ภายในหน่วยงาน     ท าใหส้มาชิกในองคก์รเขา้ใจถึงบทบาทของแต่ละคน รวมถึงกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานในองคก์รมีความ
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั องค์กรท่ีขาดระบบการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพนั้นไม่เพียงแต่กระทบต่อการประสานงานระหว่าง
ผูป้ฏิบติังาน แต่ยงัจะท าให้หน้าท่ีต่างๆ ในองค์กรไม่สามารถด าเนินงานต่อไปได ้ซ่ึงอาจส่งผลให้องค์กรไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไวไ้ด ้หากผูบ้ริหารไม่ส่ือสารใหพ้นกังานไดท้ราบถึงนโยบายและทิศทางการท างานขององคก์ร หรือส่ือสารผา่น
ช่องทางท่ีพนกังานไม่ให้ความสนใจและไม่มีความชดัเจน ก็อาจท าให้พนกังานไม่สามารถปฏิบติังานตอบสนองนโยบายได้ 
ความส าเร็จหรือลม้เหลวขององค์กรส่วนหน่ึงจึงข้ึนอยู่กบัระบบการติดต่อส่ือสารภายในองค์กร (กานต์มณี แสงศรีจิราภทัร, 
2550)  
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2.2 การส่ือสารในองค์กร 
 
     การส่ือสารเป็นส่ือกลางท่ีเช่ือมโยง ความสัมพนัธ์ของบุคคลต่าง ๆ ให้เขา้เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัและอาจช่วยใหป้ฏิบติังาน
ส าเร็จตามเป้าหมายและวตัถุประสงค์ขององค์กร การท าการส่ือสารในองค์กรให้มีประสิทธิภาพไดน้ั้นจะตอ้งท าความเขา้ใจถึง
กระบวนการของการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนในองค์กร ซ่ึงพบว่าการส่ือสารในองค์กรนั้น เป็นลกัษณะการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนเป็น
กระบวนการ มีการผา่นขอ้มูลเพื่อตอ้งการใหพ้นกังานเกิดพฤติกรรมตามท่ีองคก์รตอ้งการ ในกระบวนการน้ีจะประกอบดว้ย ผู ้
ส่งสาร (Sender) ผูรั้บสาร (Receiver) ช่องทางการส่ือสาร (ฐิติมาศ จนัทราภิรมย,์ 2557) 
 
2.3 รูปแบบการส่ือสารในองค์กร 
 
     ลกัษณะหรือประเภทของการส่ือสารภายในองค์กรนั้น สามารถจ าแนกรูปแบบได้หลายลกัษณะ (วิเชียร วิทยอุดม, 
2556) ตามทิศทางการส่ือสาร ประกอบด้วย 4 ลกัษณะ คือ  1. การส่ือสารจากบนลงล่าง (Downward Communication) เป็น
ลกัษณะการส่ือสารจากผูบ้งัคบับญัชา ในลกัษณะของการสั่งงานตามล าดบัสายบงัคบับญัชา บอกเป้าหมายวตัถุประสงค ์การ
มอบหมายงาน การใหข้อ้มูลยอ้นกลบัในการท างาน (Performance Feedback) รวมทั้งการประชุม (Meeting) ซ่ึงการติดต่อส่ือสาร
จากบนลงล่างท่ีผูบ้ริหารนิยมใชก้นัมากสุด คือ การประชุมงาน การจดัท าวารสารภายใน ตลอดจนพยายามให้บุคลากรเห็นว่า
ความสัมพนัธ์ว่างานของเขามีความส าคญัและมีผลต่อแผนงานโครงการขององคก์รอย่างไรบา้ง เพื่อจะไดช่้วยกนัสร้างสรรค์
ผลงานให้สูงข้ึน  2. การส่ือสารจากล่างข้ึนบน (Upward Communication) เป็นการส่ือสารจากบุคลากรไปยงัผูบ้ริหาร เช่น การ
ขอค าแนะน า การรายงานผลการปฏิบติังานใหผู้บ้ริหารไดท้ราบ ก่อใหเ้กิดประโยชน์หลายประการ คือ ประการแรก ผูบ้ริหารได้
ขอ้มูลยอ้นกลบัจากการท างาน เช่น ปัญหาจากการปฏิบติังาน โดยผูบ้ริหารจะไดรั้บขอ้มูลเหล่าน้ีเพื่อเป็นฐานในการก าหนด
เป้าหมาย นโยบาย และทิศทางขององค์กร ประการท่ีสอง ผูบ้ริหารรับทราบประสิทธิผลและปัญหาอุปสรรคจากบนลงล่าง 
ประการท่ีสาม ช่วยลดความกดดนั และความเครียดต่าง ๆ ของท าใหพ้นกังาน เพราะไดมี้โอกาสในการส่ือสารใหผู้บ้ริหารไดรั้บ
ทราบขอ้มูลและปัญหา ประการท่ีส่ี ท าให้บุคลากรเกิดการมีส่วนร่วมและมีความผูกพนักบัองค์กรมากข้ึน เพิ่มประสิทธิภาพ
ใหก้บัองคก์ร  3. การส่ือสารในแนวนอน (Horizontal Communication)       เป็นการส่ือสารในแนวทางเดียวกนั กลุ่มงานเดียวกนั 
หรือในระดบัเดียวกนั จะมีความเป็นกนัเอง ท าให้เกิดการประสานงานไดดี้ข้ึน ซ่ึงช่วยลดเวลาการส่ือสารตามสายงาน และยงั
เป็นช่องท่างในการสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ     ในองคก์ร เพราะไดมี้โอกาสรับรู้ข่าวสาร ขอ้มูล ระหวา่งกนั ท าใหเ้ห็นโอกาสต่าง 
ๆ มากข้ึน และ  4. การส่ือสารแบบต่างหน่วยงานและต่างระดบั (Diagonal Communication) เป็นการส่ือสารขา้มแผนกและขา้ม
ระดบั ซ่ึงปกติจะเป็นการส่ือสารของฝ่ายให้ค าแนะน า (Staff) กบัฝ่ายปฏิบติัการ (Line) เช่น ผูจ้ดัการฝ่ายกฎหมายติดต่อไปยงั
พนกังานฝ่ายการเงินเพื่อแจง้ขอ้มูลดา้นกฎหมาย ระเบียบท่ีประกาศใชใ้หม่ให้พนกังานรับทราบ เม่ือองคก์รให้ความส าคญัต่อ
การส่ือสารในองคก์รจะท าใหเ้กิดประโยชน์ในประเด็นต่าง ๆ 3 ประการ ไดแ้ก่ 1. การส่ือสารในองคก์รจะท าใหเ้กิดความเขา้ใจ
ในองคก์รและกระบวนของพนกังานท่ีอยูใ่นองคก์รนั้น ๆ ซ่ึงไดแ้ก่ ความเขา้ใจ    ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน การประสานความร่วมมือ
ของพนกังาน การตดัสินใจในทุกระดบัภายในองคก์ร การใชอ้  านาจหนา้ท่ี การเปล่ียนแปลงในดา้นต่าง ๆ ตลอดจนการบริหาร
จดัการ ท่ีแสดงให้เห็นถึงการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพนกังานในองคก์ร 2. การส่ือสารในองคก์รจะท าให้เกิดเป็นความตระหนกั
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ถึงความส าคญัของการส่ือสาร เน่ืองจากการปฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพไดน้ั้นจ าเป็นจะตอ้งใหพ้นกังานมีทกัษะการส่ือสาร
ในระดบัท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะฝ่ายบริหารหรือผูบ้ริหารท่ีมีบทบาทในองคก์รค่อนขา้งหลากหลาย ฝ่ายบริหารหรือผูบ้ริหาร
จะตอ้งมีความเขา้ใจในพื้นฐานการส่ือสารเป็นอยา่งดี 3. การส่ือสารในองคก์รท าให้พนกังานมีโอกาสไดรั้บโอกาสทางวิชาชีพ 
ประสิทธิภาพการด าเนินงานขององคก์รนั้นสามารถวดัไดจ้ากความสามารถในการผลิตสินคา้หรือบริการขององคก์ร รวมถึงการ
ปรับปรุงผลการด าเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ซ่ึงจะตอ้งใชก้ารส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ พนกังานท่ีมีทกัษะการส่ือสารท่ีดีจึงเป็น
ท่ีต้องการขององค์กร ดังนั้นการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพจะท าให้บุคลากรทุกระดับในองค์กรมีความเขา้ใจนโยบายการ
ด าเนินงานขององค์กรท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั      ซ่ึงจะส่งผลให้การด าเนินการโดยรวมขององค์กรมีประสิทธิภาพและ
สามารถท าการแข่งขนัไดใ้นสภาพการแข่งขนัในปัจจุบนั จากทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัเลือกศึกษาตวัแปรเก่ียวกบัการส่ือสารภายใน
องคก์ร ประกอบดว้ย  1. การส่ือสารจากบนลงล่าง  2. การส่ือสารจากล่างข้ึนบน  3. การส่ือสารในแนวนอน  4. การส่ือสารแบบ
ต่างหน่วยงานและ   ต่างระดบั 
 

2.4 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 

     ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน หมายถึง ผลการปฎิบติังานท่ีเกิดข้ึนจากการท างานท่ีถูกตอ้ง รวดเร็วข้ึนจากเดิม และทนัเวลา
ตามท่ีก าหนด รวมถึงการใชท้รัพยากรทั้งคนและอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการน าเทคนิคต่าง ๆ มาใช ้ช่วย
ลดขั้นตอนการท างานลง เกิดความสะดวกมากข้ึน งานเสร็จทนัตามก าหนดเวลา จนเกิดความพึงพอใจต่อผูบ้งัคบับญัชา หากผล
การปฏิบติังานดี กถื็อวา่การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพสูง หากผลการปฏิบติังานไม่ดี กถื็อวา่การปฏิบติังานนั้นมีประสิทธิภาพต ่า 
(ภูวนยั เกษบุญชู, 2550) และการท่ีจะท าให้ การปฏิบติังานของพนกังานมีประสิทธิภาพไดน้ั้น องคก์รจะตอ้งมีการควบคุมการ
ปฏิบติังานของพนักงานในแต่ละดา้นดงัน้ีคือ 1. ดา้นปริมาณงาน (Quantity) คือการท่ีองค์กรไดก้ าหนดและมีกฎเกณฑ์ท่ีจะ
ควบคุมให้พนักงานได้ปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงในเวลาท่ีองค์ก าหนดไว ้โดยอาจจะมีการใช้แผนภูมิท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งเวลาท่ีพนกังานไดใ้ชไ้ปต่อการปฏิบติังานแต่ละคร้ัง  2. ดา้นคุณภาพของงาน (Quality) คือการท่ีองคก์รได้
ก าหนดมาตรฐานในการตรวจสอบงานท่ีพนกังานไดป้ฏิบติัว่ามีคุณภาพหรือไดม้าตรฐานตามท่ีองคก์รก าหนดหรือไม่ 3.  ดา้น
เวลา (Time) คือ การท่ีองคก์รก าหนดกรอบเวลาท่ีพนกังานใชใ้นการปฏิบติังานหน่ึง ๆ จนส าเร็จ โดยเวลาท่ีพนกังานใชจ้ะตอ้ง
ไปตามมาตรฐานดา้นเวลาท่ีองคก์รก าหนดไวอ้ย่างเคร่งครัด รวมถึงการท่ีพนกังานมีทกัษะท่ีเหมาะสมต่อการบริหารเวลาการ
ปฏิบติังานของตนเอง และ  4.  ดา้นค่าใชจ่้าย (Cost) คือ การท่ีองคก์รตอ้งการควบคุมค่าใชจ่้ายในการปฏิบติังานประเภทต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนใหเ้กิดประโยชน์สูงท่ีสุด (อมราพร พรพงษ,์ 2560) 

 

2.5 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 

     อภิศกัด์ิ อาจนนัท ์(2557) ไดท้ าศึกษาวิจยั เร่ือง ผลกระทบการติดต่อส่ือสารภายในองคก์รกบัการท างานเป็นทีมท่ีมีอิทธิพล
ต่อประสิทธิภาพการท างานของพนกังานไอที ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการติดต่อส่ือสารภายในองคก์ร 
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และการท างานเป็นทีมท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างาน และเพื่อศึกษาการติดต่อส่ือสารภายในองคก์รท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ท างานเป็นทีม ผลการศึกษาพบว่า การติดต่อส่ือสารภายในองคก์รและการท างานเป็นทีมมีความสัมพนัธ์กนัอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด และยงัมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน และการติดต่อส่ือสารในองคก์รดา้นทิศทางและลกัษณะมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานในภาพรวม 
     วรวงษ ์เอ่ียมส าอางค์ (2557) ไดท้ าการศึกษาวิจยั เร่ือง การศึกษารูปแบบการติดต่อส่ือสารภายในและภายนอกองค์กร ท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิผลในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษารูปแบบการ
ติดต่อส่ือสารภายในและภายนอกองค์กร ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการติดต่อส่ือสารภายในองคก์ร ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลใน
การท างานนั้น ในภาพรวมนั้นมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก การติดต่อส่ือสารภายในองคก์ร ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
ท างาน อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ไดแ้ก่ ดา้นการติดต่อส่ือสารจากบนลงล่าง ดา้นการติดต่อส่ือสารจากล่างข้ึนบน และดา้นการ
ติดต่อส่ือสารแนวนอน ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการติดต่อส่ือสารภายนอกองคก์ร ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการท างานนั้น 
ในภาพรวมพบวา่มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก การติดต่อส่ือสารภายนอกองคก์รท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการท างาน 
อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ไดแ้ก่ ดา้นช่องทาง กบัดา้นผูรั้บสาร และมีค่าเฉล่ียในสดัส่วนเท่ากนัในดา้นสาร และดา้นผูส่้งสาร  
 

2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

     จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่าการส่ือสารในองคก์รนั้นมีความเก่ียวขอ้งและมีความสัมพนัธ์
ต่อกิจกรรมการด าเนินงานต่าง ๆ ภายในองค์กรเป็นอย่างมาก ซ่ึงหากการส่ือสารภายในองค์กรมีประสิทธิภาพเพียงพอก็จะ
ส่งผลใหก้ารด าเนินงานขององคก์รมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงรวมถึงประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานดว้ย ไดแ้ก่  1. 
การตดัสินใจเพื่อด าเนินงานในองคก์ร ซ่ึงจะตอ้งมีการส่ือสารกนัเพื่อใชข้อ้มูลประกอบการตดัสินใจ เช่น รายงานการด าเนินงาน 
รายงานการประชุม เป็นตน้  2. การเรียนรู้และฝึกอบรม จะตอ้งมีการใชก้ารส่ือสารในองคก์รเพื่อท าการพฒันาความรู้และทกัษะ
ของพนกังานและมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหพ้นกังานมีทกัษะและความเช่ียวชาญในงานท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน  3. การสร้างความ
เขา้ใจร่วมกนั จะตอ้งมีการใชก้ารส่ือสารท่ีชดัเจนเพื่อท าให้พนกังานทุกคนในองคก์รมีความเขา้ใจในนโยบาย  การปฏิบติังาน
และวิธีการท างานตรงกนั  4. การควบคุมและประเมินผล จะตอ้งมีการใชก้ารส่ือสารองคก์รเพื่อควบคุมและจูงใจพนกังาน และ 
5. การติดตามสภาพแวดลอ้ม จะตอ้งมีการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกองคก์รต่อส่งผลต่อการด าเนินงานของ
องค์กร (ณัฎฐ์ชุดา วิจิตรจามรี, 2558) นอกจากน้ีจากผลการวิจยัของ สุภวรรณ พวงไกรสร (2550) พบว่า ประสิทธิภาพการ
ส่ือสารขององค์กร กบัประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังานมีความสัมพนัธ์ในทางบวกต่อกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 (r=0.398) และผลการวิจยัของ ภาณุพงษ ์ชินศุภลกัษณ์ (2556) พบวา่ ระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อการส่ือสารในองคก์ร
มีความสมัพนัธ์กบัผลการปฏิบติังานของพนกังานในทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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     จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัสามารถน ามาสรุปเป็นกรอบแนวคิดไดด้งัน้ี  
 

 ตัวแปรอสิระ (Independent Variables)     ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

3. วธีิการศึกษา 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงานการประชานครหลวง จ านวน 4,285 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 
2563) โดยค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรค านวณ กรณีทราบจ านวนประชากร          ท่ีแน่นอนท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 95 % ค่าความคลาดเคล่ือน ± 5 % ตามแนวคิดของ Yamane (1973) ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งจ านวนทั้งส้ิน 366 ตวัอยา่ง 
จึงเก็บรวบรวมทั้งหมด 385 ตวัอย่าง แลว้น ามาคดัเลือกเฉพาะแบบสอบถาม    ท่ีสมบูรณ์ 366 ชุด โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่าง
แบบบญัเอิญ เพื่อเกบ็ขอ้มูลใหค้รบตามตอ้งการโดยไม่มีกฎเกณฑ ์
 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
 
     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัเชิงปริมาณ เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจาก             การทบทวน
แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง คือ แบบสอบถามรูปแบบการส่ือสารในองค์กรท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของ
พนกังานการประปานครหลวง แบ่งออกเป็น 5 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 แบบสอบถาม
เก่ียวกบัรูปแบบการส่ือสารในองค์กร 4 รูปแบบ โดยขอ้ค าถามเป็นการวดัระดบัความส าคญัของรูปแบบการส่ือสารภายใน
องคก์ร มีจ านวน 8 ขอ้ ประกอบดว้ยการส่ือสารจากบนลงล่าง การส่ือสารจากล่างข้ึนบน การติดต่อส่ือสารแนวนอน และการ

รูปแบบการส่ือสารในองค์กร 

1.การส่ือสารจากบนลงล่าง  
(Downward Communication) 
2. การส่ือสารจากล่างข้ึนบน 
(Upward Communication) 
3. การส่ือสารแนวนอน 
(Horizontal Communication) 
4. แบบต่างหน่วยงานหรือต่างระดบั 
(Diagonal Communication) 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
1.ดา้นตน้ทุนหรือค่าใชจ่้าย (Cost) 
2. ดา้นคุณภาพของงาน (Quality) 
3. ดา้นปริมาณงาน (Quantity) 
4. ดา้นระยะเวลา (Time) 
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ส่ือสารต่างหน่วยงานหรือต่างระดบั  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานการประปา
นครหลวง โดยการวดัระดับประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ซ่ึงประกอบด้วย 1. ด้านต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย  2. ด้านคุณภาพ
ของงาน  3. ดา้นปริมาณงาน  4. ดา้นระยะเวลา เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล โดยลกัษณะขอ้ค าถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ประกอบดว้ย รูปแบบการส่ือสารมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานน้อยท่ีสุด      1 คะแนน 
ถึง รูปแบบการส่ือสารมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานมากท่ีสุด 5 คะแนน และเป็นไปตามเกณฑว์ดัของลิเคิร์ท (Likert Scale) 
ส่วนการทดสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity Test) และการทดสอบความน่าเช่ือถือ(Reliability Test) ของ
แบบสอบถาม (Questionnaire) โดย 1. งานวิจัยน้ีจะน าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแล้วมอบให้กับท่ีปรึกษาจ านวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหาและท าการแก้ไขตามข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่องานวิจัย 2. น า
แบบสอบถามมาท าการทดสอบความน่าเช่ือถือ(Reliability Test) โดยท าการแจกกบักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างซ่ึงไดแ้ก่ 
พนกังานการประปานครหลวง จ านวน 366 คน เพื่อตรวจสอบความน่าเช่ือถือโดยการวิเคราะห์ประมวลหาค่าครอนบาร์คแอล
ฟ่า (Cronbach’s Alpha Analysis Test)  
 
3.3 การเกบ็รวมรวมข้อมูล 
 
     1. ผูว้ิจยัไดท้ าการสุ่มกลุ่มตวัอย่างจากพนกังานการประปานครหลวง 2. ผูศึ้กษาไดท้ าการช้ีแจงถึงวตัถุประสงคข์องการท า
วิจยัรวมทั้งหลกัเกณฑใ์นการตอบแบบสอบถามเพื่อใหพ้นกังานการประปานครหลวง มีความเขา้ใจในขอ้ค าถาม 3. ด าเนินการ
แจกแบบสอบถามใหก้บัพนกังานการประปานครหลวง  4. รับแบบสอบถามคืนหลงัจากท่ีกลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามเสร็จ 
5.น าแบบสอบถามท่ีไดม้าท าการตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 6.น าไปวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติต่อไป  
 
3.4 วธีิการทางสถิติและการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
     วิธีการทางสถิติและการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับงานวิจยัน้ี แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 1. การรายงานผลดว้ยสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 2. การรายงานผลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่   การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) เพื่อทดสอบการส่งผลต่อกนัระหวา่งรูปแบบการส่ือสารในองคก์รกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
พนกังาน       
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     ยงัไม่มี เน่ืองจากการท าวิจยัยงัไม่เสร็จสมบูรณ์  

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

     ยงัไม่มี เน่ืองจากการท าวิจยัยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ 
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อทิธิพลจากการยอมรับเทคโนโลยใีนยุคสังคมไร้เงินสดต่อความต้ังใจในการแสดงพฤติกรรมการใช้บริการ   
บัตรรถไฟฟ้า MRT ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

The Influence of Technology Acceptance in Cashless Society Era towards Behavior Intention to 
Use MRT Card of Consumers in Bangkok and its Vicinities 

 

ธารินทร์  เหรียญจงดี1 และ ประพิมพรรณ  ล่ิมสุวรรณ์2 
Tharin Rianjongdee and Prapimpun Limsuwan 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาอิทธิพลของการยอมรับเทคโนโลยีในยคุสังคมไร้เงินสดต่อความตั้งใจในการแสดง

พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรรถไฟฟ้า MRT ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูบ้ริโภค
ท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 384 คน ผ่านการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงสถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า การ
ยอมรับเทคโนโลยีในยุคสังคมไร้เงินสดสามารถอธิบายความตั้งใจในการใชบ้ริการบตัรรถไฟฟ้า MRT ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยรวมไดร้้อยละ 60 ซ่ึงจากผลการศึกษาท าให้ทราบว่า การยอมรับเทคโนโลยใีนยคุสังคมไร้
เงินสดมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชบ้ริการบตัรรถไฟฟ้า MRT  ดงันั้นผูจ้ดัการดา้นการตลาดและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งควรใหค้วามส าคญั
กบัการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการยอมรับเทคโนโลยีในยุคสังคมไร้เงินสด เพื่อน าไปประยุกต์เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการใหบ้ริการบตัรรถไฟฟ้า MRT ต่อไป  
 

ค าส าคัญ : การยอมรับเทคโนโลยี , สังคมไร้เงินสด , ความตั้งใจในการใช้บริการบัตรรถไฟฟ้า MRT 
 

Abstract 
 The objective of this article aimed to examine the Influence of Technology Acceptance in Cashless Society era towards 
Behavior Intention to use MRT Card of Consumers in Bangkok and its Vicinities. The research participants are 384 consumers who live 
in Bangkok and its vicinities. The research is conducted using the quantitative method and survey questionnaires to collect data. 
It is found that Technology Acceptance in Cashless Society era is affected to Consumer’s Intension to use MRT Card in Bangkok and 
Its Vicinities at 60 percent of the variance at statistical significance level.  Therefore, marketing managers and related officers 
should give importance to satisfy consumer’ s needs toward Technology Acceptance in Cashless Society era for improving 
MRT Card service.  
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บทน า 
สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) เป็นแนวคิดสังคมเศรษฐกิจท่ีปราศจากเงินสด โดยการใชร้ะบบการเงินรูปแบบใหม่

มาแทนท่ี ในปัจจุบนั ประเทศไทยไดเ้ร่ิมเขา้สู่สังคมไรเงินสด โดยการผลกัดนัของธนาคารแห่งประเทศไทยดว้ยแผนยทุธศาสตร์ 
National E-Payment (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2560) ทั้งน้ี ในปี พ.ศ. 2561 มีปริมาณการใช้ E-Payment ภาพรวมเติบโตจากปี พ.ศ. 
2560 ร้อยละ 40.20 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561) ประกอบกบัปัญหาการจราจรในประเทศไทย โดยมีท่ีมาจากปริมาณรถยนต์
ในกรุงเทพมหานครจ านวน 10,458,483 คนั (กรมการขนส่งทางบก, 2562) ในขณะท่ีพื้นท่ีผวิจราจรในระดบัดินไม่สามารถรองรับปริมาณ
รถยนตร์ดงักล่าวได ้อีกทั้งระบบขนส่งสาธารณะในปัจจุบนัยงัไม่เพียงพอท่ีจะรองรับกบัปริมาณประชากรท่ีใชบ้ริการเพิ่มมากข้ึน ท าให้
ความตอ้งการในการใชบ้ริการขนส่งสาธารณะท่ีสะดวกและรวดเร็วมีมากยิง่ข้ึน  

เพื่อแกปั้ญหาขา้งตน้ ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จึงไดด้ าเนินการปรับแผนแม่บทระบบขนส่ง
มวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใหม่ น ามาสู่แผนโครงข่ายรถไฟฟ้าระบบหลกั 10 สายทาง โดยประเทศไทยไดมี้
การเปิดเดินรถไฟฟ้าแลว้ทั้งส้ิน 5 สายทาง ภายใตก้ารด าเนินงานของกรุงเทพมหานคร (กทม.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และการ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ท่ีจะเช่ือมโยงการเดินทางครอบคลุมทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตชานเมือง ท าให้
การเดินทางเป็นไปไดอ้ยา่งสะดวกสบายและรวดเร็วยิง่ข้ึน  

บตัรรถไฟฟ้า MRT (MRT Card) เป็นบตัรโดยสารท่ีจดัท าข้ึน ภายใตค้วามดูแลของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
(รฟม.) ซ่ึงเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใตก้ารก ากบัดูแลของกระทรวงคมนาคม เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและรวดเร็วในการ
เดินทางแก่ผูโ้ดยสาร โดยบตัรโดยสารชนิดเติมเงิน (บตัรโดยสาร MRT และ MRT Plus) ท่ีใชเ้ดินทางในระบบรถไฟฟ้ามหานคร 
สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน ้าเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) สามารถสะสมมูลค่าไวเ้พื่อใชส้ าหรับเดินทางหลายเท่ียว โดย
หากผูโ้ดยสารไม่มีบตัรโดยสารรถไฟฟ้า MRT ผูโ้ดยสารจะตอ้งซ้ือตัว๋โดยสารซ่ึงมีลกัษณะเป็นเหรียญ (Token) โดยการใช้
บริการบตัรรถไฟฟ้า MRT เป็นส่วนหน่ึงของการสนบัสนุนการเขา้สู่สังคมไร้เงินสดของประเทศไทยเป็นอยา่งดี ถึงแมว้่า การ
ซ้ือขาย หรือการเติมเงินในบตัรรถฟ้า MRT ยงัจ าเป็นตอ้งใชจ่้ายผา่นเงินสด แต่การซ้ือหรือการเติมเงิน กส็ามารถลดขั้นตอนการ
ใชเ้งินสดลงไปไดเ้ป็นจ านวนมาก ซ่ึงนบัว่าเป็นกา้วหน่ึงสู่ยคุสังคมไร้เงินสดได ้ทั้งน้ี ในปัจจุบนัมีจ านวนผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้า
มหานคร สายเฉลิมรัชมงคล โดยเฉล่ีย 307,312 คนต่อเท่ียวต่อวนั และผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม โดย
เฉล่ีย 46,540 คนต่อเท่ียวต่อวนั (รายงานผลการด าเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ 2561) 
ซ่ึงผูโ้ดยสารส่วนใหญ่เดินทางโดยใชต้ัว๋โดยสารแบบเหรียญ ดงันั้น หากตอ้งการจะเพิ่มปริมาณการใชง้านบตัรรถไฟฟ้า MRT ใหม้าก
ข้ึน จึงจ าเป็นตอ้งศึกษากลยทุธ์ทางการตลาด โดยกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีเลือกน ามาศึกษาในคร้ังน้ีคือ การยอมรับเทคโนโลย ี 

ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการเงินในยคุดิจิทลั ท าใหก้ารใชจ่้ายเงินเปล่ียนรูปแบบไป โดยในปัจจุบนั มี
การใชจ่้ายเงินในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ ทั้งการใชจ่้ายดว้ยบตัรต่างๆ การโอนเงินและช าระเงินดว้ย QR Code ผา่นโทรศพัทมื์อถือ 
การใชเ้งินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money) หรือกระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Wallet) ในการจ่ายค่าโดยสารหรือซ้ือขายสินคา้ สอดคลอ้ง
กบัแนวโนม้การเขา้สู่ยคุสงัคมไร้เงินสดของประเทศ แต่ประชาชนบางส่วนยงัคงไม่ใชบ้ริการใชจ่้ายเงินผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์
หรือบตัร โดยมีสาเหตุมากมาย การศึกษาเร่ือง การยอมรับเทคโนโลย ีจึงมีส่วนช่วยในการศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ และ
หาทางแกปั้ญหาดงักล่าว เพื่อใหเ้ขา้สู่สงัคมไร้เงินสดอยา่งเตม็รูปแบบได ้ 

จากปัญหาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงเห็นโอกาสในประเด็นการเขา้สู่สังคมไร้เงินสดของประเทศไทย ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการใช้
บริการบตัรรถไฟฟ้า MRT เป็นอยา่งมาก เน่ืองจากเป็นหน่ึงในรูปแบบการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อช่วยในการใชจ่้ายเงินโดยปราศจากเงิน
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สด โดยผูว้ิจยัเลือกจะศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีในยคุสังคมไร้เงินสดหรือยุคปัจจุบนั ท่ีจะส่งผลต่อความตั้งใจในการแสดง
พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรรถไฟฟ้า MRT เน่ืองจากความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรรถไฟฟ้า MRT เป็น
ตวัแปรตามส าคญัในแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี และทฤษฎีการพฒันาทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยี ท่ี
ผูว้ิจยัเลือกน ามาเป็นทฤษฎีหลกัในการวิจยัคร้ังน้ี และเป็นการคาดการณ์ความตอ้งการในการใช้บริการบตัรรถไฟฟ้า MRT ของ
ผูบ้ริโภคท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงอาจส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจริงของผูบ้ริโภคได ้(Hale, Householder and Greene. 2002) 
เพื่อพิจารณาแนวโน้มความตอ้งการท่ีจะเกิดข้ึน และน ามาปรับปรุงแผนการจดัการทางการตลาดและการบริการต่อไป ทั้งน้ี 
งานวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาอิทธิพลจากการยอมรับเทคโนโลยใีนยคุสงัคมไร้เงินสดท่ีมีต่อความตั้งใจในการแสดง
พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรรถไฟฟ้า MRT ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อให้ทราบและเขา้ใจใน
ประเด็นดงักล่าว นอกจากน้ี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั อิทธิพลของการยอมรับเทคโนโลยีในยุคสังคมไร้เงินสดต่อความตั้งใจในการ
แสดงพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรรถไฟฟ้า MRT ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยตรงยงัมีจ านวนไม่มาก โดย
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมกัเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการรถไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่ ยงัไม่มีงานวิจยัท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ใน
ประเดน็การยอมรับเทคโนโลยกีบัความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรรถไฟฟ้า MRT ของผูบ้ริโภค จึงท าใหผู้ว้ิจยัมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาถึงอิทธิพลของการยอมรับเทคโนโลยีในยุคสังคมไร้เงินสดต่อความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัร
รถไฟฟ้า MRT เพื่อให้ทราบว่า การยอมรับเทคโนโลยีจะส่งผลโดยตรงต่อความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัร
รถไฟฟ้า MRT หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และปัจจยัดา้นใดส่งผลกระทบโดยตรงต่อความตั้งใจในแสดงพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัร
รถไฟฟ้า MRT แลว้น าขอ้มูลเหล่าน้ีไปปรับใช้ในการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด ปรับปรุงการให้บริการ เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค และเพิ่มปริมาณการใชบ้ริการบตัรรถไฟฟ้า MRT ต่อไปได ้
 

ขอบเขตของงานวิจัย 
1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเน้นศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีในยุคสังคมไร้เงินสด และความตั้งใจในการแสดง
พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรรถไฟฟ้า MRT 
2. ขอบเขตดา้นประชากร การศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาอิทธิพลจากการยอมรับเทคโนโลยีในยุคสังคมไร้เงินสดต่อความตั้งใจในการแสดง
พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรรถไฟฟ้า MRT ของผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาใชบ้ริการรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา ระยะเวลาในการศึกษาขอ้มูลและเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามอยูใ่นช่วง เดือนสิงหาคม 2562 - เดือนเมษายน 
2563 
  

ทบทวนวรรณกรรม 
 การวิจยัน้ีไดร้วบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสารและงานวิจยั ดว้ยการศึกษาบนพื้นฐานของแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัต่าง  ๆท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

ความหมายของการยอมรับเทคโนโลย ี
เกวรินทร์ ละเอียดดีนนัท ์(2557) ไดใ้หค้  านิยามของการยอมรับเทคโนโลยวีา่ การยอมรับเทคโนโลย ีหมายถึง เป็นการ

น าเทคโนโลยีท่ียอมรับมาใช้งานซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตวับุคคลหรือการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรม
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ทศันคติ และการใชง้านเทคโนโลยีท่ีง่ายข้ึน นอกจากน้ีการน าเทคโนโลยีมาใชง้านท าให้แต่ละบุคคลมีประสบการณ์ ความรู้ 
และทกัษะในการใชง้านเพิ่มเติม 

สิงหะ ฉวีสุข และสุนนัทา วงศจ์ตุรภทัร (2555) ไดใ้หค้  านิยามของการยอมรับเทคโนโลยวีา่ เป็นองคป์ระกอบท่ีท าให้
บุคคลเกิดความเปล่ียนแปลงดา้นต่างๆท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยใีน 3 ดา้น คือ (1) พฤติกรรม (2) ทศันคติท่ีมีต่อเทคโนโลยแีละ (3) 
การใชง้านเทคโนโลยท่ีีง่ายข้ึน 

ศศิพร เหมือนศรีชยั (2555) ไดใ้ห้ค านิยามของการยอมรับเทคโนโลยีวา่ เป็นปัจจยัส าคญัในการใชง้านและอยูร่่วมกบั
เทคโนโลยจีากการท่ีไดใ้ชเ้ทคโนโลยที าใหเ้กิดประสบการณ์ความรู้ทกัษะ และความตอ้งการใชง้านเทคโนโลยี 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลย ี
ทฤษฎีเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยท่ีีไดน้ ามาศึกษาในการวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย 2 ทฤษฎี ดงัน้ี 
1) แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลย ี(Technology Acceptance Model : TAM) 
2) ทฤษฎีการพฒันาทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลย ี(Modified Unified Theory of Acceptance and 

Use of Technology: UTAUT2) 
โดยทฤษฎีขา้งตน้ มีรายละเอียดดงัน้ี 
1) แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลย ี(Technology Acceptance Model : TAM) 
 แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM ) (Davis, 1989) เป็นทฤษฎีท่ีกล่าวถึง

การยอมรับของผูใ้ชเ้ทคโนโลย ีซ่ึงถูกพฒันามาจากทฤษฎีการกระท าดว้ยเหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA) (Fishbein and 
Ajzens's, 1975) และทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) (Ajzen 1991) ท่ีมุ่งเนน้ศึกษาความตั้งใจของผูใ้ชท่ี้
จะใชร้ะบบสารสนเทศและพฤติกรรมการใชง้านท่ีจะเกิดข้ึนตามมา โดย TAM จะเนน้การศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการ
ยอมรับหรือการตดัสินใจท่ีจะใชเ้ทคโนโลย ีซ่ึงปัจจยัหลกัท่ีส่งผลโดยตรงต่อการยอมรับเทคโนโลยขีองผูใ้ช ้ไดแ้ก่ การรับรู้ถึงความง่าย
ในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) และการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีเกิดจากการใช้ (Perceived Usefulness) ทังน้ี TAM ใช้เพื่ออธิบาย
ความสมัพนัธ์ระหวา่งสภาพแวดลอ้มภายนอก ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค และการยอมรับเทคโนโลย ี

 การรับรู้ถึงประโยชน์จากการใชเ้ทคโนโลยี (Perceive usefulness) หมายถึง ทศันคติความเช่ือของบุคคลท่ีมีต่อการใช้
เทคโนโลยหีรือระบบใดระบบหน่ึง เพื่อเพิ่มศกัยภาพการท างานของบุคคลนั้น เป็นความเช่ือหรือมุมมองในการวิเคราะห์และตระหนกั
ถึงคุณค่าหรือประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากเทคโนโลยี หากคุณประโยชน์ของเทคโนโลยีตรงกบัความตอ้งการของบุคคลจะน าไปสู่
การยอมรับและใชเ้ทคโนโลยนีั้นต่อไป (Davis and Arbor, 1989)  

 การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceive Ease of Use) หมายถึง ระดบัความเช่ือ ความคาดหวงัของผูท่ี้จะใช้
เทคโนโลยีว่า เทคโนโลยีดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีสามารถเรียนรู้ไดง่้าย ไม่ตอ้งใชค้วามพยายามอย่างมากในการเรียนรู้ท่ีจะใช ้ในการ
เขา้ใจ  

 ความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรม (Behavioral Intention) หมายถึง การตั้งใจท่ีจะใชง้าน ซ่ึงข้ึนอยูก่บัแต่ละบุคคลมี
พฤติกรรมสนใจท่ีจะใชเ้ทคโนโลย ีท่ีส่งผลใหเ้กิดการตั้งใจท่ีในการแสดงพฤติกรรม  

2) ทฤษฎีการพฒันาทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลย ี(Modified Unified Theory of Acceptance and 
Use of Technology: UTAUT2) 
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 แนวคิดทฤษฎีการพฒันาทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยี(Modified Unified Theory of Acceptance 
and Use of Technology2: UTAUT2) เป็นทฤษฎีท่ีพัฒนาต่อยอดมาจากทฤษฎี Unified Theory of Acceptance and Use of 
Technology (UTAUT) โดย Venkatesh, Morris, Davis and Davis (2003) 

 โดย Venkatesh et al. (2003) ไดน้ าพื้นฐานความสัมพนัธ์ของแต่ละทฤษฎีมารวมเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับ
การใชเ้ทคโนโลย ีโดยปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรม มีดงัน้ี 

 1. ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ( Performance Expectation) หมายถึง ความเช่ือของบุคคลว่าการใช้
เทคโนโลยสีามารถช่วยก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินกิจกรรม  

 2. ความคาดหวงัในความพยายาม (Effort Expectation) หมายถึงความสะดวกในการเขา้ใชง้านเทคโนโลย ี 
 3. อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) หมายถึง การรับรู้วา่ปัจจยัทางสังคมหรือบรรทดัฐานทางสังคม ซ่ึงเช่ือ

วา่บุคคลควรมีการใชง้านเทคโนโลย ี
 4. สภาพส่ิงอ านวยความสะดวกในการใชง้าน (Facilitating Conditions) หมายถึง สภาพแวดลอ้มท่ีช่วยส่งเสริม

หรืออานวยความสะดวกใหเ้กิดการใชง้าน  
 5. แรงจูงใจดา้นความชอบ (Hedonic Motivation) หมายถึง ความชอบหรือความพึงพอใจท่ีไดรั้บจากการใชง้าน

เทคโนโลย ี
 6. มูลค่าราคา (Price Value) หมายถึง การเปรียบเทียบความคุม้ค่าระหวา่งค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในการใชเ้ทคโนโลยี

กบัประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการใชง้าน 
 7. ความเคยชิน (Habit) หมายถึง แนวโนม้ในการแสดงพฤติกรรมแบบอตัโนมติั อนัเน่ืองมาจากการเรียนรู้ใน

อดีต 
 นอกจากน้ี ยงัมี เพศ อาย ุและประสบการณ์ ท่ีเป็นตวัแปรเสริม  

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรม (Behavior Intension) 

 Fishbein and Ajzen (1975) ไดอ้ธิบายวา่ การตั้งใจจะเกิดข้ึนเม่ือเกิดการรวมกนัของทศันคติของบุคคล (Attitude) ท่ีมี
ต่อพฤติกรรมนั้น และการไดรั้บการสนบัสนุนบรรทดัฐานจากกลุ่มอา้งอิง (Subjective Norm) โดยทศันคติของบุคคล คือ การ
รวมกนัของความเช่ือ (Summation of Beliefs) และการประเมินคุณค่านั้นๆ (Evaluation toward the Beliefs) หลงัจากเราไดร้วม
ความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกนัมาไดแ้ลว้ ก็จะเรียกวา่ ความเช่ือเด่นชดั ซ่ึงจะเป็นตวัแปรท่ีท าใหบุ้คคลหน่ึงรับแนวการปฏิบติัมาจากอีก
กลุ่มบุคคลหน่ึงและใหค้วามส าคญันัน่เอง  
 Hale, Householder and Greene. (2002) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีการกระท าดว้ยเหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA) 
ของ Ajzen (1985) ถูกสร้างข้ึนเพื่อท านายวา่ การท่ีบุคคลจะประพฤติหรือกระท าพฤติกรรมใดนั้นสามารถท านายไดจ้ากการวดั
ความเช่ือ (Beliefs) ทศันคติ (Attitudes) และความตั้งใจกระท า (Intention) โดยทฤษฎีน้ีจะเช่ือว่า มนุษยโ์ดยปกติจะเป็นผูใ้ช้
เหตุผลและน าขอ้มูลมาใชป้ระโยชน์ต่อตนเองอยา่งเป็นระบบ เพื่อส่งผลให้บรรลุถึงเจตนารมณ์ของตน พฤติกรรมของมนุษย์
ไม่ไดถู้กก าหนดมาโดยขาดการพิจารณามาก่อน ยิง่กวา่นั้น เช่ือวา่ มนุษยมี์การพิจารณากบัพฤติกรรมและส่ิงท่ีตั้งใจนั้นมาก่อน  
 อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีการกระท าดว้ยเหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA) ยงัมีขอ้จ ากดัอยู่หลายประการโดย
ขอ้จ ากดัท่ีเด่นชดัท่ีสุด คือ ไม่สามารถอธิบายพฤติกรรมของบุคคลท่ีไม่สามารถกระท าพฤติกรรมตามความตอ้งการไดอ้ย่าง
สมบูรณ์เน่ืองจากในความเป็นจริงแลว้การจะกระท าพฤติกรรมใด ๆ ความตั้งใจ ไม่ใช่ปัจจยัเดียวท่ีจะท าให้เกิดพฤติกรรมนั้น 
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หากแต่มีปัจจยัอ่ืนๆ เขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ยทั้งภายในและภายนอกของตวับุคคลเขา้มาประกอบดว้ย เป็นตน้ว่า ปัจจยัภายในตวั
บุคคลเอง ไดแ้ก่ ความเช่ียวชาญ ความรู้ความสามารถการวางแผนต่างๆ ปัจจยัภายนอกตวับุคคลไดแ้ก่ เวลาโอกาส และความ
ร่วมมือจากผูอ่ื้น  
 Ajzen (1985) ไดพ้ฒันาทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) ข้ึนใชเ้พื่อท านายพฤติกรรม
ของบุคคลท่ีไม่สามารถกระท าตามพฤติกรรมท่ีสมบูรณ์ไดโ้ดยความแตกต่างระหว่างทฤษฎีการกระท าดว้ยเหตุผลและทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน คือ พฤติกรรมตามแบบแผนท่ีเพิ่มปัจจยัท่ีสามท่ีจะตดัสินว่า จะกระท าพฤติกรรมไดห้รือไม่คือ การรับรู้
ความสามารถของตนเองในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) ประกอบดว้ยปัจจยัต่อไปน้ี 
 1. ทศันคติต่อพฤติกรรม (Attitudes toward Behaviors) เป็นปัจจยัส่วนบุคคล (Personal factor) จะเป็นตวัแปรท่ีเกิด
จากการประเมินความรู้สึกทางบวกหรือทางลบของบุคคลต่อการกระท านั้นๆ โดยบุคคลท่ีเช่ือว่ากระท านั้นเป็นผลให้รู้สึก
ทางบวก กจ็ะมีทศันคติท่ีดีต่อพฤติกรรม  
 2. การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง (Subjective Norm) เป็นปัจจยัทางสังคม (Social factor) เป็นการวดัว่า บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลท่ีมีความส าคญักบัเขา เขาควรหรือไม่ท่ีจะกระท าตาม ถา้รับรู้วา่ มีความส าคญัมากก็จะมีความตั้งใจเชิงพฤติกรรมมากข้ึน 
เรียกบุคคลท่ีมีความส าคญันั้นวา่ กลุ่มอา้งอิง วิธีการวดัความคล้อยตามกลุ่มอา้งอิงต่อพฤติกรรมทางออ้ม 
 3. การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) เป็นการรับรู้ของบุคคลวา่ มีความ
ยากหรือง่ายเพียงใดในการกระท าพฤติกรรมนั้นๆ และสามารถควบคุมตนเองใหก้ระท าพฤติกรรมภายใตป้ัจจยัท่ีสนบัสนุนหรือ
ขดัขวางพฤติกรรมนั้น การวดัการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม  
 4. ความตั้งใจท่ีในการแสดงพฤติกรรม (Behavioral Intention) ความตั้งใจเป็นปัจจยัชกัจูงให้เกิดพฤติกรรม ความ
ตั้งใจจะเป็นตวับ่งช้ีวา่ บุคคลจะมีความพยายามทุ่มเทมากนอ้ยแค่ไหน ยิง่มีความตั้งใจแน่วแน่และพยายามเพียงใด ความเป็นไป
ได้ท่ีบุคคลจะแสดงพฤติกรรมก็มีมากเท่านั้น ความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรมมีอิทธิพลมาจาก 3 ประการ คือ ทศันคติต่อ
พฤติกรรม การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม  

 กล่าวโดยสรุป ความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรม สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือคาดการณ์พฤติกรรมผูบ้ริโภคในอนาคต
ได ้โดยความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรมจะมีหลายปัจจยัมาเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจริงของผูบ้ริโภคได ้
(Hale, Householder and Greene. 2002) 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
มาริษา ไพบูลยพ์านิช (2562) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยกีารใชบ้ตัรเดบิตของ

ผูสู้งอาย ุกรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขา คลองด่า สมุทรปราการ โดยผลการวิจยัสรุปว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การยอมรับการใชบ้ตัรเดบิตของผูสู้งอาย ุไดแ้ก่ ความสะดวกสบายในการใชง้าน การใชง้านง่าย ทศันคติของการใชง้าน การรับรู้
ประโยชน์ และอิทธิพลทางสงัคม ตามล าดบั 

เดวิด มกรพงศ์ และปรารถนา ปุณณกิติเกษม (2561) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง การตั้งใจใชเ้ทคโนโลยีในระบบบตัร
โดยสารประจ าทางสาธารณะ โดยผลการวิจัยสรุปว่า ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความตั้ งใจในการใช้ระบบบัตรโดยสาร
อิเลก็ทรอนิกส์ ไดแ้ก่ ทศันคติต่อการใชง้าน อิทธิพลทางสงัคม และส่ิงอ านวยความสะดวกในการใชง้าน 

กรรณิการ์ คงทอง (2561) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชเ้ทคโนโลยีของกลุ่ม เจเนอเรชัน่เบบ้ีบูม
เมอร์ และ เจเนอเรชัน่เอ็กซ์ โดยผลจากการวิจยัสรุปไดว้่า ปัจจยัดา้นทศันคติท่ีมีต่อพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยี และดา้นความ
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คาดหวงัในประสิทธิภาพ มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยี ในขณะท่ีความตั้งใจเชิงพฤติกรรม มีอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลย ี

พิมพพ์รรณ สุวรรณศิริศิลป์ (2559) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับและใชง้านบริการแบบ
พร้อมเพย ์โดยผลจากการวิจยัพบว่า ว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับและใชง้านบริการแบบพร้อมเพยม์ากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้น
ความเคยชิน  

พรชนก พลาบูลย ์(2558) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง การยอมรับเทคโนโลย ีการใชเ้ทคโนโลย ีและพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีส่งผล
ต่อความตั้ งใจของประชาชนในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (Promptpay) ของรัฐบาลไทย โดยจาก
ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ การรับรู้ความง่ายต่อการใชง้าน แรงจูงใจดา้นอารมณ์ อิทธิพลของสังคม การรับรู้ถึงประโยชน์ ส่ิงอ านวยความ
สะดวกในการใชง้าน ส่งผลต่อความตั้งใจของประชาชนในการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นระบบพร้อมเพยข์องรัฐบาลไทย 

Fasang Prayoonphan and Xiaolin Xu (2019)  ได้ท าการศึกษาวิจัย เ ร่ือง Factors Influencing the Intention to Use the 
Common Ticketing System (Spider Card) in Thailand โดยผลการวิจัยสรุปว่า การรับรู้ถึงคุณค่าการใช้งาน ความคาดหวังใน
ประสิทธิภาพ และสภาพส่ิงอ านวยความสะดวกในการใชง้าน เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการ อย่างไรก็ตาม ความ
คาดหวงัในความพยายาม และอิทธิพลทางสงัคม ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใชบ้ริการ 

จากการศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดน้ าเอาแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลย ี(Technology Acceptance Model : TAM) 
และทฤษฎีการพัฒนาทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี ( Modified Unified Theory of Acceptance and Use 
ofTechnology2: UTAUT2) มาเป็นต้นแบบในการศึกษาวิจัย โดยได้ท าการศึกษางานวิจัยในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งกับการยอมรับ
เทคโนโลยแีละความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรมการใชบ้ตัรรถไฟฟ้า MRT และอ่ืน  ๆแลว้พบวา่ TAM และ UTAUT2 มีความเหมาะสมท่ี
จะน ามาประยกุตใ์ชใ้นการศึกษาความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรรถไฟฟ้า MRT (สิงหะ ฉวีสุข และสุนนัทา 
วงศ์จตุรภทัร, 2555) เน่ืองจากปัจจยัจาก UTAUT2 ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรม ประกอบดว้ย ความคาดหวงัใน
ประสิทธิภาพ ความคาดหวงัในความพยายาม อิทธิพลทางสังคม สภาพส่ิงอ านวยความสะดวกในการใชง้าน แรงจูงใจดา้นความชอบ 
และความเคยชิน ส่วนปัจจยัดา้นราคา ไม่น ามาเป็นตวัแปรตน้ เน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัในการก าหนดอตัราค่าโดยสารร่วม 
(ขอ้บงัคบัการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าดว้ยการก าหนดอตัราค่าโดยสาร วิธีการจดัเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้า 
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงิน พ.ศ. 2561 และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม พ.ศ. 2559) นอกจากน้ี TAM เป็นกรอบวิจยัท่ี
ไดรั้บการยอมรับและมีช่ือเสียงในการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี (วรวชั วาสนปรีชา, 2558) และ UTAUT2 เป็นทฤษฎีท่ีไดรั้บการ
พฒันามาอย่างต่อเน่ือง โดยนบัเป็นทฤษฎีใหม่สุดท่ีไดรั้บการยอมรับในปัจจุบนั และถูกน าไปใชอ้า้งอิงในงานวิจยัหลากหลาย
ดา้น (Fasang Prayoonphan and Xiaolin Xu, 2019) อยา่งไรก็ตาม ยงัไม่มีการศึกษาควบคู่ระหวา่ง TAM และ UTAUT2 และยงัไม่มี
การใชท้ฤษฎีน้ีมาศึกษาเก่ียวกบับตัรส าหรับโดยสารรถไฟฟ้าโดยตรง ผูว้ิจยัจึงน ามาศึกษา เพื่อหาความสัมพนัธ์และอิทธิพล
ระหวา่งการยอมรับเทคโนโลยแีละความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรม 
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กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 การยอมรับเทคโนโลยใีนยคุสงัคมไร้เงินสดมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรรถไฟฟ้า 
MRT ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

วธีิการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ีใชว้ิธีการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey 
Research Method) แบบวดัคร้ังเดียว (Cross-Sectional Study) และใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล ซ่ึงประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และกลุ่มตวัอยา่งสามารถค านวณหาจากสูตร
ของ Cochran กรณีไม่ทราบสัดส่วนของประชากร ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 คิดเป็นจ านวนทั้งส้ิน 384 ตวัอยา่ง ผูว้ิจยัท าการ
สุ่มตวัอย่างแบบไม่ใชท้ฤษฎีความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) 
อย่างไรก็ตาม เน่ืองดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช่ือไวรัส Covid-19 ท าให้ไม่สามารถเขา้พื้นท่ีตามเส้นทางรถไฟฟ้าเพื่อเก็บ
แบบสอบถามได ้ดงันั้น จึงมีการเกบ็แบบสอบถามออนไลน์ผา่น Google Form  
 ส าหรับแบบสอบถามท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดรั้บการพฒันาโดยการศึกษา ทบทวน และรวบรวมจาก
เอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับเร่ืองการยอมรับเทคโนโลยีกับความตั้ งใจในการแสดงพฤติกรรม ซ่ึงแบบสอบถาม
ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 1) ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ 2) แบบสอบถามการยอมรับเทคโนโลยซ่ึีงศึกษาตามแนวคิดของ 
Venkatesh, Morris, Davis and Davis, 2003 มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ 0.879 และ 3) แบบสอบถามเก่ียวกับความตั้งใจในการแสดง
พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรรถไฟฟ้า MRT มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.888 โดยแบบสอบถามไดรั้บการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา 

การยอมรับเทคโนโลย ี 

• UTAUT2 Model (Venkatesh, Morris, Davis and Davis, 2003) 
- ความคาดหวงัในประสิทธิภาพ 
- ความคาดหวงัในความพยายาม 
- อิทธิพลทางสงัคม 
- สภาพส่ิงอ านวยความสะดวกในการใชง้าน 
- แรงจูงใจดา้นความชอบ 
- ความเคยชิน 

• TAM Model (Davis, 1989) 
- การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
- การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน 

ความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรมการใชบ้ริการ
บตัรรถไฟฟ้า MRT 

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม 
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(Content Validity) โดยเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาการศึกษาในการตรวจสอบ และการทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ดว้ย
วิธี ครอนบาคอลัฟ่า (Cronbach’s Alpha) กบักลุ่มทดลอง (Pilot Study) จานวน 40 ท่าน โดยมีค่าครอนบาคอลัฟ่าอยูร่ะหวา่ง 0.72 – 0.88  
 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีศึกษาคือการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product 
moment correlation coefficient: r) และใชส้ถิติในการวิเคราะห์การท านายผลระหว่างตวัแปรท่ีศึกษาดว้ยวิธีการวิเคราะห์การถดถอย
แบบพหุคูณ (Multiple Regression) 
 

ผลการศึกษา 
 กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 70.83 มีอายรุะหวา่ง 25 - 
34 ปี ร้อยละ 56.25 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 56.25 สถานภาพโสด ร้อยละ 73.18 มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ร้อย
ละ 38.28 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 15,000 – 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.65 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการยอมรับเทคโนโลยีในยุคสังคมไร้เงินสดและความตั้งใจในการแสดง

พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรรถไฟฟ้า MRT โดยรวม รายดา้น 
ตวัแปรท่ีศึกษา �̅� S.D. 

การยอมรับเทคโนโลยใีนยคุสังคมไร้เงินสด   

- ความคาดหวงัในประสิทธิภาพ 4.36 0.75 

- ความคาดหวงัในความพยายาม 4.20 0.83 

- อทิธิพลทางสังคม 3.62 1.14 

- สภาพส่ิงอ านวยความสะดวกในการใช้งาน 4.10 0.84 

- แรงจูงใจด้านความชอบ 4.18 0.90 

- ความเคยชิน 4.15 0.96 

- การรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้เทคโนโลย ี 4.38 0.70 

- การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 4.17 0.77 

รวม 4.15 0.86 

ความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรรถไฟฟ้า MRT 4.09 0.85 

รวม 4.09 0.85 

 จากการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีค่าเฉล่ียการยอมรับเทคโนโลยใีนยคุสงัคมไร้เงิน
สดโดยรวมเท่ากับ 4.15 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้
เทคโนโลยสูีงท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.38  
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 ในส่วนของความตั้ งใจในการแสดงพฤติกรรมการใช้บริการบัตรรถไฟฟ้า MRT พบว่า  ผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีค่าเฉล่ียความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรรถไฟฟ้า MRT โดยรวมเท่ากบั 
4.09 
 สมมติฐาน การยอมรับเทคโนโลยีในยุคสังคมไร้เงินสดส่งผลต่อความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัร
รถไฟฟ้า MRT 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณของการยอมรับเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรมการใช้

บริการบตัรรถไฟฟ้า MRT โดยรวม 
การยอมรับเทคโนโลยใีนยคุสงัคมไร้เงินสด ความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรรถไฟฟ้า MRT 

B S.E. B Beta t Sig 

ค่าคงที่ 0.335 0.198  1.691 0.092 

ความคาดหวงัในประสิทธิภาพ 0.194 0.062 0.158 3.142 0.002 

ความคาดหวงัในความพยายาม -0.033 0.053 -0.032 -0.622 0.535 

อทิธิพลทางสังคม 0.103 0.029 0.150 3.555 0.000 

สภาพส่ิงอ านวยความสะดวกในการใช้งาน -0.061 0.06 -0.057 -1.014 0.311 

แรงจูงใจด้านความชอบ 0.123 0.048 0.124 2.574 0.010 

ความเคยชิน 0.356 0.038 0.428 9.365 0.000 

การรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้เทคโนโลย ี 0.061 0.057 0.052 1.073 0.284 

การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 0.160 0.053 0.148 2.994 0.003 

𝐑𝟐= 0.60 Adjusted 𝐑𝟐= 0.775, F = 70.452, Significant = 0.000 

*p < 0.05 
 จากตารางท่ี 2 การยอมรับเทคโนโลยใีนดา้นความคาดหวงัในประสิทธิภาพ อิทธิพลทางสงัคม แรงจูงใจดา้นความชอบ 
ความเคยชิน และการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน มีค่านอ้ยกวา่ค่าระดบันยัส าคญั 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานท่ีวา่ การยอมรับ
เทคโนโลยีในดา้นความคาดหวงัในประสิทธิภาพ อิทธิพลทางสังคม แรงจูงใจดา้นความชอบ ความเคยชิน และการรับรู้ความ
ง่ายในการใชง้าน มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรมการใชบ้ตัรรถไฟฟ้า MRT โดยเม่ือวิเคราะห์ ค่าสัมประสิทธ์ิ
ของสมการถดถอย ดา้นความเคยชินมีค่ามากท่ีสุด โดยรองลงมาคือ ดา้นความคาดหวงัในประสิทธิภาพ การรับรู้ความง่ายใน
การใชง้าน แรงจูงใจดา้นความชอบ และอิทธิพลทางสังคม ตามล าดบั กล่าวคือ การยอมรับเทคโนโลยีในดา้นความเคยชินมี
อิทธิพลต่อความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรมการใชบ้ตัรรถไฟฟ้า MRT มากท่ีสุด รองลงมาดา้นความคาดหวงัในประสิทธิภาพ 
การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน แรงจูงใจดา้นความชอบ และอิทธิพลทางสังคม ตามล าดบั ส่วนดา้นความคาดหวงัในความ
พยายาม สภาพส่ิงอ านวยความสะดวกในการใชง้านและการรับรู้ถึงประโยชน์จากการใชเ้ทคโนโลย ีไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
ในการแสดงพฤติกรรมการใช้บริการบตัรรถไฟฟ้า MRT ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โดยความ



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 1844 

 

 

คาดหวงัในความพยายามมีอิทธิพลเชิงลบกบัความตั้งใจในการใชบ้ริการบตัรรถไฟฟ้า MRT เน่ืองจากหากผูบ้ริโภคตอ้งใชค้วาม
พยายามมากข้ึน จะส่งผลให้เกิดความตั้งใจในการใช้งานลดลง (Zhou, Lu and Wang, 2010) และยงัมีสภาพส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีมีอิทธิพลเชิงลบเช่นกนั เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุ25 - 34 ปี ซ่ึงเป็นช่วงวยัท างาน มีการเรียนรู้การ
ใชง้านและมีประสบการณ์การใชง้านค่อนขา้งมาก ท าใหไ้ม่จ าเป็นตอ้งมีส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อช่วยใหเ้กิดความตั้งใจในการ
ใชบ้ริการ ( Venkatesh et al., 2003) ทั้งน้ี การยอมรับเทคโนลียีในยุคสังคมไร้เงินสดสามารถอธิบายความตั้งใจในการแสดง
พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรรถไฟฟ้า MRT เท่ากบั 60 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และสามารถเขียนสมการไดด้งัน้ี 

Y = 0.335 + 0.194𝑥1- 0.033𝑥2+ 0.103𝑥3- 0.061𝑥4+ 0.123𝑥5+ 0.356𝑥6+ 0.061𝑥7+ 0.160𝑥8 
Y    =  ความตั้งใจใชบ้ริการบตัรรถไฟฟ้า MRT 
𝑥1 =  ความคาดหวงัในประสิทธิภาพ 
𝑥2 =  ความคาดหวงัในความพยายาม 
𝑥3 =  อิทธิพลทางสงัคม 
𝑥4 =  สภาพส่ิงอ านวยความสะดวกในการใชง้าน 
𝑥5 =  แรงจูงใจดา้นความชอบ 
𝑥6 =  ความเคยชิน 
𝑥7 =  การรับรู้ถึงประโยชน์จากการใชเ้ทคโนโลย ี
𝑥8 =  การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน 

 ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐาน ท่ีว่า การยอมรับเทคโนโลยีในยุคสังคมไร้เงินสดมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการแสดง
พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรรถไฟฟ้า MRT ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดมุ่้งเน้นศึกษาอิทธิพลจากการยอมรับเทคโนโลยีในยุคสังคมไร้เงินสดต่อความตั้งใจในการ
แสดงพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรรถไฟฟ้า MRT ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในแง่ของการวิเคราะห์การถดถอย
แบบพหุคูณ (Multiple Regression) ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่  การยอมรับเทคโนโลยขีองผูบ้ริโภคมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการแสดง
พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรรถไฟฟ้า MRT ร้อยละ 60 และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ การยอมรับเทคโนโลยทีางดา้นความเคยชิน 
มีค่ามากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นความคาดหวงัในประสิทธิภาพ การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน แรงจูงใจดา้นความชอบ และอิทธิพลทาง
สงัคม ตามล าดบั ซ่ึงเป็นดา้นท่ีส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรรถไฟฟ้า MRT  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะจากการท าวิจยัในคร้ังน้ีแบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ ขอ้แนะน าส าหรับการปรับปรุงการให้บริการบตัรรถไฟฟ้า 
MRT และขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไป โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงการให้บริการบัตรรถไฟฟ้า MRT 
 จากการศึกษาพบว่า การยอมรับเทคโนโลยีในยุคสังคมไร้เงินสดมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรมการใช้
บริการบตัรรถไฟฟ้า MRT ดงันั้น หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดา้นการให้บริการบตัรรถไฟฟ้า MRT จึงควรให้ความส าคญัในเร่ืองการ
ตอบสนองต่อการยอมรับเทคโนโลยีของผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัร
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รถไฟฟ้า MRT เพิ่มมากข้ึน โดยการปรับปรุงทางดา้นประสิทธิภาพการใหบ้ริการ เช่น เพิ่มความสะดวกรวดเร็วและง่ายดายในการ
เขา้ใชบ้ริการโดยสารรถไฟฟ้า MRT ดว้ยบตัรรถไฟฟ้า MRT และช่วยส่งเสริมนโยบายสังคมไร้เงินสดอยา่งมีประสิทธิภาพ หรือ 
การสร้างความคุน้เคยในการใชบ้ริการแก่ผูบ้ริโภค โดยการใชก้ลยทุธ์ทางการตลาด เช่น การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ และเนน้การใช้
บุคคลผูมี้อิทธิพล ใหผู้บ้ริโภคเกินความสนใจ และเกิดการพบเห็นไดบ่้อยคร้ัง จนเกิดเป็นความคุน้เคยในการกระตุน้ให้เกิดความ
ตั้งใจในการแสดงพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรรถไฟฟ้า MRT  
 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิัยคร้ังต่อไป 
 การวิจยัคร้ังน้ี ศึกษาเฉพาะการใชบ้ริการบตัรรถไฟฟ้า MRT เท่านั้น ดงันั้นในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป จึงควรศึกษาบตัร
ท่ีใชส้ าหรับการเดินทางขนส่งสาธารณะท่ีมีความครอบคลุมในหลายองคก์ร หรืออาจขยายการศึกษาไปท่ีผูบ้ริโภคนอกเหนือจาก
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

ข้อจ ากดัในการศึกษา 
 ขอ้จ ากดัจากการศึกษาในคร้ังน้ีคือ ขอ้จ ากดัดา้นการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง เน่ืองจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 ท าให้ไม่สามารถเขา้เก็บรวบรวมแบบสอบถามไดต้รงกลุ่มเป้าหมาย นอกจากน้ี บตัร
รถไฟฟ้าอาจเป็นเพียงส่วนหน่ึงในการสนบัสนุนนโยบายสังคมไร้เงินสด ท่ียงัไม่มีผลกระทบวงกวา้ง เน่ืองจากบตัรโดยสารยงัไม่
ครอบคลุมการเดินทางขนส่งสาธารณะทั้งหมด  
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การศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในดชันี SET50 Index Futures โดยใช้เส้นค่าเฉลีย่เคลือ่นที ่
Exponential Moving Average ส าหรับ Day Trading 

Comparison Study Returns of Investment in SET50 Index Futures Using Exponential Moving 
Average for Day Trading 

ธีรวฒัน์ พรหมเรือง1  และ  ธฤตพน อู่สวสัดิ์2 
Theerawat Promruang and Thitapon Ousawat 

บทคดัย่อ 

     การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในดชันี SET50 Index Futures 
โดยใช้เส้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี Exponential Moving Average ส าหรับ Day Trading ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี ตั้ งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2561 ถึง วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2562 จากการศึกษาพบว่า อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในดชันี SET50 Index Futures 
พบว่า สัญญาณซ้ือขายด้วยราคาปิดราย 15 นาที ของหลักทรัพย์ตัดกับเส้นค่าเฉล่ีย Exponential Moving Average 89 ให้
ผลตอบแทนสูงท่ีสุด 263.10 จุด รองลงมาคือ สัญญาณซ้ือขายด้วยราคาปิดราย 15 นาที ของหลกัทรัพยต์ดักบัเส้นค่าเฉล่ีย 
Exponential Moving Average 34 ให้ผลตอบแทนสูงท่ีสุด 262.20 จุด และสัญญาณซ้ือขายด้วยราคาปิดราย 30 นาที ของ
หลกัทรัพยต์ดักบัเส้นค่าเฉล่ีย Exponential Moving Average 34 ใหผ้ลตอบแทนสูงท่ีสุด 168.80 จุด ตามล าดบั 
ค าส าคัญ:  ดัชนี SET50, SET50 Index Futures, Exponential Moving Average 
 

Abstract 
 Comparison Study  Returns of Investment in SET50 Index Future Using Exponential Moving Average for Day Trading. 
The investigated data are collected in SET50 Index Futures covering  period between 1 January 2018 to 15 December 2019.This 
study of the return on investment in the SET50 Index Futures found buy- sell signal on time frame 15 min with exponential 
moving average 89  performed well.  The second and third are buy-sell signal on time frame 15 min with exponential moving 
average 34 and buy-sell signal on time frame 30 min with exponential moving average  
 
Keywords: SET50 Index, SET50 Index Futures, Exponential Moving Average 
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1. บทน า 
 
     บมจ.ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเทศไทย เป็นศูนยก์ลางการซ้ือขายอนุพนัธ์เก่ียวกบัตราสารทุน ตราสารหน้ี และสินคา้
โภคภณัฑ์ประเภทอ่ืนๆ ภายใตพ้ระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าประเทศไทยโดยมีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็น
หน่วยงานก ากบัดูแล สินคา้ท่ีสามารถจดัใหมี้การซ้ือขายไดต้ามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546 หรือ ฟิว
เจอร์ (Futures) ออปชัน่ (Option) และออปชัน่บนสญัญาฟิวเจอร์ (Option on Futures) ของสินทรัพยอ์า้งอิงประเภทต่างๆ SET50 
Index Futures เป็นสินคา้ส าดบัแรกท่ี บมจ.ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเทศไทย จดัใหมี้การซ้ือขาย โดยเป็นฟิวเจอร์อา้งอิง
กบัดชันี SET50 ซ่ึงค านวณมาจากหุน้สามญั 50 ตวัท่ีมีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูง การซ้ือขายมีสภาพคล่อง
สูงอย่างสม ่าเสมอ และมีสัดส่วนผูถื้อหุ้นรายย่อยผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด การปรับรายการหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ด้
ก าหนดใหมี้การพิจารณาปรับรายการหลกัทรัพยท่ี์ใชใ้นการค านวณดชันีราคา SET50 ทุกๆ 6 เดือน ทั้งน้ีเพื่อความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนกบัสภาวการณ์ในตลาดหลกัทรัพย ์การเคล่ือนไหวของดชันีตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บ
ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจทั้ งภายในและภายนอกประเทศ ท าให้เกิดความผนัผวนทั้ งด้านราคาและปริมาณซ้ือขาย
หลกัทรัพยเ์ม่ือสภาพเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป ดงันั้นการวิเคราะห์หลกัทรัพยจึ์งมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งวิเคราะห์เศรษฐกิจเพื่อ
ช่วยในการตดัสินใจลงทุน  
 นอกเหนือจากน้ีผูศึ้กษาไดเ้ล็งเห็นว่าปัจจุบนันั้นตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าประเทศไทยไดรั้บความนิยมเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองโดยสังเกตไดจ้ากปริมาณการซ้ือขายในตลาด ท่ีเพิ่มข้ึนต่อเน่ืองในทุกปี ซ่ึงขอ้มูล ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 
18 ตุลาคม 2562 ปริมาณการซ้ือขายแลว้ 33,138,810 สัญญา คิดเฉล่ียปริมาณเป็น 169,076 สัญญาต่อวนั และเห็นประโยชน์
หลกัๆท่ีส าคญัคือ การลงทุนในตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเทศไทยนั้นไม่ตอ้งวางเงินลงทุนเต็มจ านวน แต่จะวางเพียงแค่
เงินประกนั (Margin) โดยเฉล่ียประมาณ 10% ของมูลค่าสินคา้อา้งอิงเท่านั้น และการลงทุนในตลาดตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้
ประเทศไทยนั้น นกัลงทุนสร้างสามารถเก็งก าไรการเคล่ือนไหวของราคาไดท้ั้ง 2 ทางไม่ว่าสินคา้นั้นจะข้ึนหรือลงก็สามารถ
ก าไรได ้หรือใชป้้องกนัความเส่ียงในช่วงตลาดขาลงเพื่อชดเชยผลขาดทุนในพอร์ตการลงทุนท่ีเป็นหุน้หุน้สามญั 
 ดงันั้นผูศึ้กษาจึงตอ้งการศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในดชันี SET50 Index Futures โดยการวิเคราะห์
ปัจจยัทางเทคนิค (Technical Analysis) ซ่ึงไดแ้ก่ เส้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี Exponential Moving Average เพื่อท าการแบ่งแนวโน้ม
ราคาและใชเ้ป็นสัญญาณซ้ือ สัญญาณขาย เพื่อให้นกัลงทุนหรือผูท่ี้สนใจน าผลการศึกษาไปเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ
ลงทุนในดชันี SET50 Index Futures ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

2. แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 

 ทฤษฎคีวามมีประสิทธิภาพของตลาด (Efficient Market Hypothesis) 
 ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ หมายถึง ตลาดท่ีราคาหลกัทรัพยส์ะทอ้นถึงมูลค่าท่ีแทจ้ริงอยู่ตลอดเวลา ไดจ้  าแนกประเภทระดบั
ความมีประสิธิภาพตามระดบัของข่าวสาร ท่ีแพร่ไปยงัผูล้งทุนแบ่งเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 
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 1.ความมีประสิทธิภาพในระดบัต ่า (Weak-Form Efficiency) ซ่ึงข่าวสารท่ีใชป้ระเมินเพื่อตดัสินใจซ้ือขายหลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 
ขอ้มูลตลาด เช่น ขอ้มูลดา้นปริมาณ หรือ ราคาการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์เกิดข้ึนแลว้ แสดงว่าไม่สามารถใชข้อ้มูลในอดีตดา้น
ปริมาณ หรือราคาซ้ือขายหลกัทรัพย ์มาใชพ้ยากรณ์ราคาในอนาคตและออกแบบกลยทุธ์การลงทุนใหมี้ก าไรในระดบัท่ีสูงเกิน
ปกติไดอ้ยา่งต่อเน่ือง เพราะราคาปัจจุบนั ไดส้ะทอ้นข่าวสารทั้งหมด 
 2. ความมีประสิทธิภาพของตลาดในระดบักลาง (Semi-Strong-Form Efficiency) ซ่ึงข่าวสารท่ีใชป้ระเมินเพื่อตดัสินใจซ้ือ
ขายหลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ ขอ้มูลตลาด ซ่ึงผูล้งทุนยงัใชข่้าวสารทั้งหมดไดท้ราบและมีอยู ่ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทั้งในอดีตและปัจจุบนั 
และการคาดการณ์ในอนาคต แสดงว่าราคาปัจจุบนัของหลกัทรัพยใ์นตลาดไดส้ะทอ้นข่าวสารไวอ้ย่างเต็มท่ี ซ่ึงในตลาดท่ีมี
ประสิทธิภาพระดบักลางไม่สามารถก าหนดกลยทุธ์การลงทุนท่ีอา้งอิงอยูบ่นพื้นฐานของข่าวสารท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณะมาสร้าง
ผลก าไรเกินปกติไดอ้ย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีเน่ืองจากราคามีการเปล่ียนแปลงเพื่อตอบสนองต่อข่าวสารอย่างเป็นระบบ เหมาะสม 
รวดเร็ว ดงันั้นนกัลงทุนจะไดก้ าไรหรือขาดทุนจากหลกัทรัพยท์นัทีท่ีมีการประกาศข่าวดงักล่าว หลงัจากนั้นจะไม่มีนกัลงทุนใด
ท่ีสามารถท าก าไรหรือขาดทุนจากข่าวสารดงักล่าวไดอี้กเลย 
 3. ความมีประสิทธิภาพของตลาดในระดับสูง (Strong-Form Efficiency) ซ่ึงข่าวสารท่ีใช้ประเมินเพื่อตดัสินใจซ้ือขาย
หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ ข่าวสารทุกประเภททั้งท่ีเป็นสาธารณะ และไม่ใช่สาธารณะ เช่น ข่าวสารท่ีอยูร่ะหวา่งกระบวนการตดัสินใจ
ของผูบ้ริหาร เป็นตน้ โดยไม่สามารถใชข้อ้มูลหรือข่าวสารท่ีมีนกัลงทุนรู้แมเ้พียงคนเดียวมาก าหนดกลยทุธ์ในการสร้างผลก าไร
ท่ีเกินปกติไดอ้ยา่วต่อเน่ือง ทั้งน้ีเน่ืองจากข่าวสารทั้งหมดนั้นไดส้ะทอ้นรวมอยูใ่นราคาหลกัทรัพยแ์ลว้ 
 ความมีประสิทธิภาพของตลาดทั้ง 3 ระดบั มีความสัมพนัธ์กนัแบบต่อเน่ือง กล่าวคือ ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในระดบัต ่าเป็น
เง่ือนไขท่ีจ าเป็นของตลาดท่ีประสิทธิภาพในระดบักลางและระดบัสูง 
 ทฤษฎกีารวเิคราะห์ปัจจัยพืน้ฐาน (Fundamental Analysis Theory)  
 การวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใชปั้จจยัพื้นฐาน เป็นการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนด อตัราผลตอบแทน ความเส่ียงจากการ
ลงทุน และมูลค่าของหลกัทรัพย ์ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวไดแ้ก่วิเคราะห์จากภาพรวมเศรษฐกิจลงมาสู่บริษทั เป็นวิธีรการวิเคราะห์แบบบน
ลงล่าง กล่าวคือ ใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานก าหนดขอบเขตการลงทุนใหแ้คบลง โดยพิจารณาเฉพาะหลกัทรัพยท่ี์
มีแนวโนน้ดี น่าสนใจลงทุน จากนั้นจึงค านวณมูลค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพย ์แลว้น ามาเปรียบเทียบกบัราคาของหลกัทรัพย ์เพื่อดู
ว่าราคาตลาดของหลกัทรัพยสู์งเกินกวา่ท่ีควรจะเป็น หรือต ่ากวา่ และการวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานยงัสามารถใชว้ิธีวิเคราะห์จากล่าง
ข้ึนบน ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลรายบริษทัก่อน เช่น ขอ้มูลจากงบการเงิน เพื่อเสาะหาหลกัทรัพยท่ี์มีลกัษณะเด่นน่าลงทุนตาม
เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ไม่วา่จะเป็นการพิจารณาเปรียบเทียบราคาต่อไรต่อหลกัทรัพย ์ราคาต่อมูลค่าบญัชีต่อ หรืออตัราผลตอบแทนจาก
เงินปันผล ฯ หลงัจากการวิเคราะห์เจาะลึกรายบริษทัเรียบร้อยแลว้ต่อไปกจ็ะดูแนวโนน้ความน่าสนใจในแง่ของสภาวะแวดลอ้มทาง
อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของหลกัทรัพยน์ั้น 
 ทฤษฎกีารวเิคราะห์ปัจจัยเทคนิค (Technical Analysis)  
 การวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใชปั้จจยัเทคนิค เป็นการศึกษาพฤติกรรมของราคาหลกัทรัพย ์หรือพฤติกรรมของตลาดในอดีตโดย
ใชห้ลกัสถิติ เพื่อน ามาใชค้าดการณ์พฤติกรรมการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยใ์นอนาคต และช่วยให้ผูล้งทุนหาจงัหวะการ
ลงทุนท่ีเหมาะสม โดยใชข้อ้มูลหลกัท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ทางเทคนิคไดแ้ก่ ระดบัราคา และปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์เพื่อใช้
ประกอบการตดัสินใจลงทุนในเบ้ืองตน้ 
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 ทั้งน้ี ทฤษฎีท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ปัจจยัเทคนิคมีอยูอ่ยา่งหลากหลาย ในท่ีน้ีจะขอกล่าวถึงเฉพาะทฤษฎีหรือแนวคิดส าคญั เพื่อใช้
ประการตดัสินใจลงทุนในเบ้ืองตน้ ขอ้สมมติฐานอยูบ่นสมมติฐาน 3 ประการคือ 
 1. ราคาเป็นผลรวมสะทอ้นใหท้ราบถึงข่าวสารในดา้นต่างๆ ทั้งหมดแลว้ 
 2. ราคาเคล่ือนไหวอยา่งมีแนวโนม้ และจะคงอยูใ่นแนวโนม้นั้นๆ ในช่วงระยะเวลาหน่ึงจนกวา่จะเกิดการเปล่ียนแปลงแนวโนม้ 
 3. พฤติกรรมการลงทุนของนกัลงทุน จะยงัคงมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกบัพฤติกรรมในอดีต 
 
 สุวรรณศร ใจหาญ (2558) การศึกษาวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในดชัน้ีราคาหลกัทรัพย ์SET 100 Index ในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อาศยัหลกัการวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบเส้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีโดยใชเ้ส้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีทั้งหมด 4 เส้น 
คือ เส้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 10 วนั, เส้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 25 วนั, เส้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 50 วนั และเส้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 200 วนั เพื่อหา
สัญญาซ้ือขายดว้ยวิธี Double Moving Average Crossover โดยอาศยัขอ้มูลรายวนัตั้งแต่ 1 มกราคม 2549 ถึง 31 ธนัวาคม 2558 จาก
การทดสอบพบว่าอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนตามสัญญาซ้ือขายดว้ยเส้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 10 วนั ตดักบั เส้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 
200 วนั จะใหผ้ลตอบแทนสูงท่ีสุด 147% 
 ภทัริน มุดตางาม (2558) การศึกษาเร่ืองการประเมินความแม่นย  าของเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคในการท านายแนวโนม้ราคา
หลกัทรัพยเ์ทียบกบักลยทุธ์การซ้ือและถือครองในกลุ่มท่ีมีมูลค่ากิจการตามตลาดสูง วิเคราะห์ทางเทคนิคดว้ย Parabolic SAR ท่ีค่า
ความเร่งระดบั 0.1-0.5, Relative Strength Index 14 วนั และ Simple Moving Average 14 วนั ตดักบั 50 วนั ขอ้มูลตั้งแต่ 1 มกราคม 
2553 ถึง 30 มิถุนายน 2558 พบวา่เคร่ืองมือทางเทคนิค Parabolic SAR ท่ีค่าความเร่ง 0.01 จะใหผ้ลตอบแทนสูงท่ีสุดท่ี 688.70 % 

 สวรรยา ติยะบุญชยั (2553) การศึกษาเปล่ียนเทียบอตัราผลตอบแทนและความแม่นย  าในการใชเ้คร่ืองมือทางเทคนิคเฉล่ียร่วม
ทางแยกและดชันีก าลงัสัมพนัธ์กบัค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 14 วนั บนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ SET 50 อาศยัแบ่งการทดสอบเป็น 2 วิธี คือ 
ทดสอบความแม่นย  า โดยการใชเ้กณฑ์วดัผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการลงทุน และทดสอบความแม่นย  าโดยใชผ้ลทางสถิติ ท่ีระดบั
นยัส าคญั 50%, 60%, และ 70% ขอ้มูลรายวนัและรายชัว่โมงตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2550 ถึง 29 กนัยายน 2552 พบว่าในระยะสั้น ดชันี
ก าลงัสัมพนัธ์กบัค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 14 วนั ใหผ้ลตอบแทนมากกวา่ค่าเฉล่ียร่วมทางแยก 1.58 เท่า ในระยะกลาง ค่าเฉล่ียร่วมทางแยก
จะใหผ้ลตอบแทนเป็นบวก แต่ดชันีก าลงัสมัพนัธ์กบัค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 14 วนั ใหผ้ลตอบแทนติดลบทั้งในระยะสั้นและระยะกลาง 

 คมวุธ วิศวไพศาล และกลัยาณี ภาคอตั (2557) การศึกษาผลตอบแทนเกินปกติจากการจบัจงัหวะลงทุนดว้ยการใช้ค่าเฉล่ีย
เคล่ือนท่ีจากการศึกษาพบว่า การสร้างสัญญาณซ้ือขายโดยใชก้ารตดักนัระหวา่งเส้นราคาปิดรายวนัของดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย กบัเส้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีของดชันีตลอดในช่วงเวลา 15 วนั ถึง 50 วนั ให้อตัราผลตอบแทนทบตน้สูงกว่าการใชเ้ส้น
ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีในกลุ่มอ่ืนๆ นอกจากน้ียงัมีความสามารถในการสร้างผลตอบแทนเกินปกติไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ  

 ชลิตพนัธ์ บุญมีสุวรรณ (2558) การศึกษาวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลตอบแทนจากกลยทุธ์ลงทุนโดยใชก้ารวิเคราะห์ทางเทคนิค
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใชเ้คร่ืองมือทางเทคนิคท่ีใชใ้นการทดสอบ 5 เคร่ืองมือไดแ้ก่ เส้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี SMA10, 
SMA25 , Stochastic Oscillator, Relative Strength Index, Moving Average Convergence Divergence ข้อมูลตัวอย่างจ านวน 13 
หลักทรัพย์ใน SET50 ตั้ งแต่ 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2558 พบว่าเคร่ืองมือทางเทคนิค Relative Strength Index ให้
ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงท่ีสุด 
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3. วธีิการศึกษา 
 

 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นขอ้มูลทุติยภูมิ โดยการเก็บรวมรวมจากฐานขอ้มูลของโปรแกรม Bisnews Professional ของ
บริษทั บิสนิวส์ เอเอฟอี (ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงช่วยวิเคราะห์ขอ้มูลในตราสารทุนและตราสารอนุพนัธ์ และใช้อนุกรมเวลา 
(Secondary Time Series Data) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึง 15 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลดงัน้ี 
ข้อมูลราคาปิดของดชันี SET50 Index Futures  
- S50H18, S50M18, S50U18, S50Z18, S50H19, S50M19, S50U19 และ S50Z19 ซ่ึงเป็นขอ้มูลรายราย 15 นาที, ราย 30 นาที และราย 
60 นาที 
เส้นค่าเฉลีย่เคลือ่นที่ EMA13, EMA34, EMA89, EMA233 
- S50H18, S50M18, S50U18, S50Z18, S50H19, S50M19, S50U19 และ S50Z19 ซ่ึงเป็นขอ้มูลรายราย 15 นาที, ราย 30 นาที และราย 
60 นาที 
ตัวแปรการศึกษา 
 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ราคาปิดของดชันี SET50 Index Futures ขอ้มูลราย 5 นาที, ราย 15 นาที และราย 30 นาที ซ่ึงเป็น Time Frame 
กลุ่มนกัลงทุน Day Trading นิยมใช ้
 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ เส้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี EMA13, EMA34, EMA89, EMA233 ซ่ึงเป็นล าดบัตวัเลข ฟิโบนชัชี โดยค านวณจาก
ราคาปิดของดชันี SET50 Index Futures ขอ้มูลราย 15 นาที, ราย 30 นาที และราย 60 นาที 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
     เส้นค่าเฉล่ีย Exponential Moving Average เป็นเคร่ืองมือท่ีมีการเคล่ือนไหวตามแนวโนม้ (Trend Following) หลกัการท างาน 
คือใชพ้ิจารณาการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพย ์เปรียบเทียบวา่ นกัลงทุนท่ีเขา้ซ้ือหลกัทรัพยต์วัหน่ึงในช่วงเวลาท่ีผ่านมาจะ
ราคาเฉล่ียอยูท่ี่ราคาเท่าไร วิธีการค านวณเป็นการค านวณค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบถ่วงน ้ าหนกั โดยมีการน าเอาค่าความผิดพลาดจาก
การพยากรณ์มาปรับค่าเฉล่ียตวัต่อไปใหถู้กตอ้งมากข้ึน มีสูตรการค านวณคือ 

EMAT = EMAT−1 + SF(PT − EMAT−1) 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
มีขั้นตอนในการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1 การแบ่งแนวโนม้ของตลาดโดยใชเ้ส้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี EMA 233 เป็นการก าหนดแนวโนม้ 

1.1 ตลาดแนวโนน้ขาข้ึนก าหนดโดย เส้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี      
1.2 ตลาดแนวโนน้ขาลงก าหนดโดย เส้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี  

ขั้นท่ี 2 ก าหนดสญัญาณซ้ือขาย ดงัต่อไปน้ี 
 2.1 แนวโนม้ตลาดขาข้ึน ก าหนดใหส้ญัญาณซ้ือขายเป็นไปดงัต่อไปน้ี 
 - สญัญาณซ้ือ (Open Long) เกิดข้ึนเม่ือ ราคาปิดของหลกัทรัพย ์ตดัข้ึนเหนือเส้นค่าเฉล่ีย EMA 
 - สญัญาณขาย (Close Short) เกิดข้ึนเม่ือ ราคาปิดของหลกัทรัพย ์ตดัลงใตเ้ส้นค่าเฉล่ีย EMA 
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 2.1 แนวโนม้ตลาดขาลง ก าหนดใหส้ญัญาณซ้ือขายเป็นไปดงัต่อไปน้ี 
 - สญัญาณซ้ือ (Open Short) เกิดข้ึนเม่ือ ราคาปิดของหลกัทรัพย ์ตดัลงใตเ้ส้นค่าเฉล่ีย EMA 
 - สญัญาณขาย (Close Long) เกิดข้ึนเม่ือ ราคาปิดของหลกัทรัพย ์ตดัข้ึนเหนือเส้นค่าเฉล่ีย EMA 
 2.3 การถือครองสถานะ 
 - ท าการซ้ือหลกัทรัพยใ์นราคาปิด ณ วนัท่ีเส้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีให้สัญญาณซ้ือซ่ึงถือจนกว่าเกิดสัญญาขาย และท าการขาย
หลกัทรัพยใ์นราคาปิด ณ วนัท่ีเส้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีใหส้ญัญาขาย 
 - ใชส้ญัญาณซ้ือขายดว้ยเส้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี Exponential Moving Average Crossover ซ่ึงสญัญาณซ้ือขายหลกัทรัพยมี์วิธีดงัน้ี 

 
รูปท่ี 1 สญัญาณซ้ือขายหลกัทรัพย ์
ท่ีมา : https://www.tradingview.com/x/DCbyFk8k/ 

ขั้นท่ี 3 บนัทึกขอ้มูลและวิเคราะห์ผลก าไรขาดทุนผา่นโปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel 
ตารางที่ 1 ตวัอยา่งตารางเกบ็ขอ้มูลและค านวณก าไรขาดทุน 

 
 

No. Date Product Side Size Open Close Diff. P/L Comm. Net P/L Acc. P/L Net Balance
1 15-Jan-19 S50U19 L 1 500.0 520.0 20.0 4,000.00 -43.51 3,956.49 3,956.49 3,956.49
2 18-Jan-19 S50U19 S 1 500.0 510.0 -10.0 -2,000.00 -43.51 -2,043.51 1,912.98 1,912.98
3 25-Jan-19 S50U19 S 1 500.0 492.0 8.0 1,600.00 -43.51 1,556.49 3,469.47 3,469.47
4 0.0 0.00 0.00 0.00 3,469.47 3,469.47
5 0.0 0.00 0.00 0.00 3,469.47 3,469.47
6 0.0 0.00 0.00 0.00 3,469.47 3,469.47
7 0.0 0.00 0.00 0.00 3,469.47 3,469.47
8 0.0 0.00 0.00 0.00 3,469.47 3,469.47
9 0.0 0.00 0.00 0.00 3,469.47 3,469.47
10 0.0 0.00 0.00 0.00 3,469.47 3,469.47

Total 18.0 Total 3,469.47

Trade Log | January 2019 Initial Balance
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3.1 ก าหนดใหล้งทุนในแต่ละคร้ังจ านวน 1 สญัญา และมีค่าธรรมเนียมในการซ้ือขาย 43.51 บาท ต่อสญัญา 
 3.2 การค านวณผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ มีวิธีการคิดดงัน้ี 
 Long Position 

- Net Profit (Loss) =  
Short Position 
- Net Profit (Loss) = 

 3.3 ค านวณหา Profitability, Risk Management, Trading Strategy Performance โดยมีรายละเอียดการค านวณดงัน้ี 
 Profitability 
 - Net Profit (Point) :  
 - Net Profit (Baht) : Gross Profit + Gross Loss 
 - Gross Profit (Baht) : ผลรวมสุทธิของธุรกรรมท่ีก าไรทั้งหมด 
 - Gross Loss (Baht) : : ผลรวมสุทธิของธุรกรรมท่ีขาดทุนทั้งหมด 
 - Largest Profit (Baht) : ธุรกรรมท่ีมีก าไรเยอะท่ีสุด 
 - Largest Loss (Baht) : ธุรกรรมท่ีขาดทุนเยอะท่ีสุด 
 - Average Profit (Baht) : ก าไรเฉล่ียเฉพาะธุกรรมกรรมท่ีก าไร 
 - Average Loss (Baht) : ขาดทุนเฉล่ียเฉพาะธุกรรมกรรมท่ีขาดทุน 
 - Expected Payoff : ก าไรสุทธิต่อการเทรดในแต่ละคร้ัง ( Net Profit(Loss) / Total Trades ) 
 Risk Management 
 - Profit Factor : Gross Profit / Gross Loss 
 Trading Strategy Performance 
 - Total Trades : จ  านวนธุรกรรมทั้งหมด 
 - Profit Trade (% of Total) : เปอร์เซ็นตธุ์รกรรมท่ีเทรดแลว้ก าไร 
 - Loss Trade (% of Total) : เปอร์เซ็นตธุ์รกรรมท่ีเทรดแลว้ขาดทุน 
 - Long Position (% Won) : เปอร์เซ็นตธุ์รกรรมของสถานะ Long Position ท่ีเทรดแลว้ก าไร 
 - Short Position (% Won) : เปอร์เซ็นตธุ์รกรรมของสถานะ Short Position ท่ีเทรดแลว้ก าไร 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
  
 ผลการทดสอบเปรียบเทียบ พบว่าสัญญาณซ้ือขายใน Time Frame ราย 15 นาทีของหลกัทรัพยต์ดักบัเส้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 
EMA89 ให้ผลตอบแทนสูงถึง 263.10 จุด เม่ือเทียบกบั Time Frame และเส้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี EMA เส้นอ่ืนๆ ซ่ึงคิดเป็นก าไร
สุทธิท่ีได้จากการลงทุน 37,476.96 บาท  ก าไรท่ีได้จากการลงทุนทั้งหมด 187,258.40 บาท ขาทดจากการลงทุนทั้งหมด 
149,781.44 บาท ก าไรเยอะท่ีสุดต่อธุรกรรม 11,376.98 บาท ขาดทุนเยอะท่ีสุดต่อธุรกรรม 4,623.02 บาท ก าไรเฉล่ียต่อธุรกรรม 
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2,340.73 บาท Profit Factor เท่ากบั 1.25 จ านวนธุรกรรมทั้งหมด 352 รายการ คิดเป็น 22.73 % ท่ีไดก้ าไรจากการลงทุนและ 
77.20 % ขาดทุนจากการลงทุน, เปอร์เซ็นตจ์ากการมีสถานะ Long Position ท่ีไดก้ าไรคิดเป็น 23.30 % และจากการมีสถานะ 
Short Position ท่ีไดก้ าไรคิดเป็น 22.20 % 
 
ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษา 
 

 
5.  สรุปผลการศึกษา  
  
 ผลการศึกษาสามารถอภิปรายไดใ้น 4 ประเด็นหลกัคือ 
 1.ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการลงทุนในดชันี SET50 Index Futures โดยใชเ้ส้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี Exponential Moving Average 
หลงัการหักค่าธรรมเนียมในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์พบว่าบน Time Frame ราย 15 นาทีใช้เส้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี Exponential 
Moving Average 89 ให้ผลตอบแทนเยอะท่ีสุด และในแต่ละ Time Frame เส้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี Exponential Moving Average 
34 ค่อนขา้งใหผ้ลตอบแทนดีท่ีสุด  
 2. การใช้เส้นค่าเฉล่ียเคล่ือท่ี Exponential Moving Average 13 ในแต่ละ Time Frame นั้นท าให้มีการซ้ือขายหลกัทรัพย์
บ่อยคร้ังมากเกินไปท าให้เสียค่าธรรมเนียมในการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์  านวนมาก ส่งผลให้อตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนไดรั้บต ่า
กวา่ ค่าเฉล่ียเคล่ือท่ี Exponential Moving Average 34 อยา่งมีนยัส าคญั 

EMA 13 EMA 34 EMA 89 EMA 13 EMA 34 EMA 89 EMA 13 EMA 34 EMA 89

Profibility

Net Profit (Point) 127.30         262.20         263.10         143.60         168.80         157.80         108.80         143.90         44.40            
Net Profit (Baht) 14,333.50-    28,219.74    37,476.96    7,597.18      20,337.76    7,979.12      2,905.22      10,076.96    5,624.46-      
Gross Profit (Baht) 257,300.50 218,246.26 187,258.40 193,761.36 159,393.50 136,676.52 150,570.08 127,243.30 104,141.82 
Gross Loss (Baht) 271,634.00- 190,026.52- 149,781.44- 186,164.18- 139,055.74- 128,697.40- 147,664.86- 117,166.34- 109,766.28- 
Largest Profit (Baht) 8,576.98      9,136.98      11,376.98    7,076.98      9,776.98      1,197.94      7,676.98      11,990.94    9,150.94      
Largest Loss (Baht) 3,443.02-      3,003.02      4,623.02-      2,523.02-      2,823.02-      4,623.02-      3,443.02-      4,623.02-      3,323.02-      
Average Profit (Baht) 1,143.56      1,593.04      2,340.73      1,467.89      2,125.25      3,416.91      198.19         2,827.63      3,359.41      
Average Loss (Baht) 388.05-         446.07-         550.67-         518.56-         586.73-         714.99-         713.36-         908.27         1,055.45-      
Expected Payoff 15.50-            50.12            106.47         15.47            65.19            36.27            10.27            57.91            41.66-            

Profit Factor 0.95 1.15 1.25 1.04 1.15 1.06 1.02 1.09 0.95

Total Trades 925 563 352 491 312 220 283 174 135
Profit Trade (% of Total) 24.32% 24.33% 22.73% 26.88% 24.04% 18.18% 26.86% 25.86% 22.96%
Loss Trade (% of Total) 75.68% 75.67% 77.20% 73.12% 75.96% 81.82% 73.14% 74.14% 77.04%
Long Position (% Won) 24.90% 22.14% 23.30% 27.13% 22.36% 17.54% 25.34% 24.42% 25.00%
Short Position (% Won) 23.70% 26.50% 22.02% 26.61% 25.83% 28.87% 28.47% 27.27% 20.63%

Trading Strategy Performance

Time Frame 15 Min Time Frame 30 Min Time Frame 60 Min
Key Performance Metrics

Rewad & Risk Analysis



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 1855 

 

 

 3. การใช้ Time Frame ท่ีมากกว่า Time Frame 30 นาที ท าให้ผลตอบแทนท่ีได้รับค่อนข้างต ่ากว่า เน่ืองจากท าให้เกิด
สัญญาณซ้ือและสัญญาณขายท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงแนวโนม้ของดชันีตลาดไดช้า้ลง แมว้่าในกรณีจะมีธุรกรรมการ
ซ้ือขายท่ีต ่ากวา่ช่วงอ่ืนกต็าม 
 4. การใชท้ฤษฎีการวิเคราะห์ปัจจยัเทคนิคมาสร้างสัญญาณการซ้ือและสัญญาณขายสามารถสร้างผลตอบแทนได ้เพราะ
ตลาดมีการเคล่ือนไหวแบบมีแนวโนม้และพฤติกรรมการลงทุนของนกัลงทุน จะยงัคงมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกบัพฤติกรรมในอดีต 
จึงจ าเป็นตอ้งจบัวงัหวะในการลงทุนซ่ึงไดส้อดคลอ้งกบัทฤษฎีความมีประสิทธิภาพของตลาดท่ีไดก้ล่าวไดต้ลาดไดส้ะทอ้นถึง
มูลค่าท่ีแทจ้ริงอยูต่ลอดเวลา เม่ือมีข่าวสารมากระทบท าให้ราคาหลกัทรัพยเ์คล่ือนไหวแบบมีแนวโนน้และเม่ือตลาดไดซึ้มซบั
ข่าวสารต่างๆ แลว้ราคาหลกัทรัพยก์็จะปรับตวัสู่ปกติจึงท าให้นกัลงทุนนั้นไม่สามารถผลตอบแทนท่ีเกินกว่าปกติและต่อเน่ือง
ไดต้ลอดเวลา 
   
ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

 การพฒันาการศึกษาในอนาคตจะเป็นการขยายองคค์วามรู้เก่ียวกบัการจบัจงัหวะการลงทุนและจะเป็นประโยชน์แกผู้ล้งทุน 
โดยมีประเด็นในการศึกษาเพิ่มเติม 3 ประเด็นคือ (1) น าขอ้มูลปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละสถาคงคา้ง (Open Interest) ซ่ึง
สะทอ้นถึงอารมณ์ความรู้สึกของผูล้งทุนเพื่อช่วยยนืยนัแนวโนม้ตลาดหรือสัญญาณซ้ือขายท่ีเกิดข้ึน (2) ควรผสมผสานวิธีการ
วิเคราะห์ท่ีหลากหลาย เช่น การใชเ้ส้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีค่าแบบต่างๆ และการใชว้ิธีอ่ืนๆในการวิเคราะห์เช่น ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี
ร่วมทางแยก และดชันีก าลงัสัมพนัธ์ เป็นตน้ การศึกษาอาจท าไดโ้ดยการจ าลองหาสัญญาณซ้ือสัญญาณขายโดยใชเ้พียงค่าดชันี
เดียว หรืออาจจะใชแ้บบผสมผสานกนัก็ได ้เพื่อใหก้ารจบัจงัหวะลงทุนท่ีมีความแม่นย  ามากยิง่ข้ึน (3) ศึกษาการแบ่งสัดส่วนเงิน
ลงทุนในกรณี การทยอยซ้ือ หรือทยอยจายหลกัทรัพย ์เพื่อสร้างอตัราผลตอบแทนสูงสุดและลดความเส่ียงในการลงทุน  
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ปัจจัยที่มีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ในดชันี SET CLMV Exposure 
Factors influencing rate of return of securities in SET CLMV Exposure 

นงชนก จันลา1 และ วรรณรพ ีบานช่ืนวจิิตร2 

Nongchanok Janla and Wanrapee Banchuenvijit  

 

บทคัดย่อ 
     ในการลงทุนคงไม่สามารถปฏิเสธไดว้่าส่ิงท่ีนกัลงทุนตอ้งการมากท่ีสุดก็คืออตัราผลตอบแทน และการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีความ
มัน่คง มีโอกาสเติบโต และมีรายรับหรือมีการลงทุนในต่างประเทศเพ่ือเป็นการกระจายความเส่ียงจากในประเทศ ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงได้
ศึกษาอตัราผลตอบแทนของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มดชันี SET CLMV Exposure Index ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 

ของปี 2557 ถึงไตรมาสท่ี 2 ของปี 2562 ทั้งหมด 27 หลกัทรัพย ์รวมชุดขอ้มูลทั้งหมด 594 ชุด โดยศึกษาจากสมการถดถอยเชิงเส้นแบบคงท่ี  
     จากผลการทดสอบพบว่าตวัแปรตน้ไดแ้ก่ ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบญัชี (PBV) อตัราผลตอบแทนตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 

มีความสัมพนัธ์ไปทางทิศทางเดียวกนักบัตวัแปรตาม คืออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นดชันี CLMV อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 99% ส่วนอตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน (DY) ความสัมพนัธ์ไปทางทิศทางตรงกนัขา้มกบัตวัแปรตาม อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ 90%  และอตัราผลตอบแทนเฉล่ียของดชันีราคาตลาดของประเทศในกลุ่ม CLMV ความสัมพนัธ์ไปทางทิศทางตรงกนัขา้มกบั
ตวัแปรตาม อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 90%  

 

ค าส าคัญ: อัตราผลตอบแทน, SET CLMV Exposure Index, ปัจจัยเศรษฐกิจ, ปัจจัยบริษัท 
 

Abstract 
     It could not be denied that what investors want to achieved in investment are the good Rate of Return, investing in stable 
securities that have growth potential, make profits and reduce risk by investing in more than one country. 
This study therefore indicates Rate of Return of companies that are listed on The Stock Exchange of Thailand. According to 
SETCLMV Exposure Index group starting from first quarter of year 2014 to second quarter of year 2019. In total of 27 securities 
including all 594 data sets by using Linear Regression Analysis. 
     The results shown that independent variable are Price to Book Value and Return of SET and associated in the same direction 
with the dependent variables. The Rate of Return of securities in SETCLMV Index significant at a confidence level of 99%. 
On the other hand, Dividend Yield and the average of the market price index associated with the opposite direction as variable 
significant at the confidence level of 90%. 
 
Keywords: Rate of Return, SET CLMV Exposure Index, Economic Factor, Company Factor   
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1. บทน า 
 

     ประเทศกลุ่ม CLMV เป็นประเทศกลุ่มเพ่ือนบา้นของไทย ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ประเทศดว้ยกนั คือ กมัพชูา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม เป็น
ประเทศในกลุ่ม ASEAN ท่ีน่าจบัตามมอง ดว้ยแนวโน้มเศรษฐกิจท่ีมีการขยายตวัอยู่ในระดบัสูงอย่างต่อเน่ือง อตัราค่าจา้งแรงงานและ
ตน้ทุนการผลิตท่ีต ่า มีทรัพยากรและแร่ธาตุท่ีอุดมสมบูรณ์เอ้ือต่อภาคอุตสาหกรรม มีเขตอุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษมากมาย 
แถมยงัไดรั้บการสนับสนุนจากประเทศมหาอ านาจในการวางรากฐานธุรกิจในอนาคต ดว้ยปัจจยัต่างๆเหล่าน้ีท าให้ต่างชาติให้ความ
สนใจเขา้ไปลงทุนเป็นจ านวนมาก  จึงไม่ใช่เร่ืองแปลกเลยท่ีผูป้ระกอบการในไทยจะหาลู่ทางเพ่ือเขา้ไปประกอบธุรกิจ  

     นบัตั้งแต่ปี 2546 เป็นตน้มาการส่งออกของประเทศไทยไปยงั ASEAN มีการขยายตวัข้ึนโดยเฉล่ีย 12.3% มีสัดส่วนค่อนขา้งสูงเม่ือเทียบ
กบัตลาดส าคญัอ่ืนๆ (กรมศุลกากร ประมวลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย) และในปี 2561 การส่งออกไปยงัประเทศ CLMV กย็งัขยายตวัอยู ่
17.3% (ส านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การคา้ 2561) จากการขยายตวัไปกลุ่มประเทศ CLMV จ  านวนมากโดยมูลค่าการลงทุนสูงข้ึนเกือบ 

3 เท่าในรอบ 10 ปี ซ่ึงคาดว่าจะยงัสามารถเติบโตไดอี้ก จึงเป็นท่ีมาของการจดัตั้งดชันี SET CLMV Exposure (SET CLMV)  ข้ึนในปี 2561 เป็น
ดชันีท่ีช่วยสะทอ้นความเคล่ือนไหวของราคาของกลุ่มหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีมีรายไดม้าจากประเทศกลุ่ม CLMV เพื่อเป็นอีกทางเลือก
หน่ึงส าหรับผูท่ี้ต้องการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV โดยสามารถลงทุนผ่านหุ้นไทยท่ีมีสภาพคล่องและลดความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียน โดยในปัจจุบนัมีบริษทัหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนอยูใ่นดชันี SET CLMV ทั้งหมด 35 บริษทั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีรู้จกัของนกัลงทุนทั้ง
ในและต่างประเทศ (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 2562) 
     ดงันั้นผูวิ้จยัจึงไดมี้ความสนใจศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นดชันี SET CLMV Exposure ว่าปัจจยัใดท่ีมีผล
ต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทน เพื่อใหน้กัลงทุนไดเ้ห็นถึงโอกาสการสร้างผลตอบแทนในการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มน้ี 

 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การอ้างองิในเนือ้หา 

 

     แนวคิดการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพืน้ฐาน (Fundamental Analysis) เป็นการวิเคราะห์ตั้งแต่สภาพเศรษฐกิจมายงั
อุตสาหกรรม รวมถึงผลการด าเนินงานของบริษทั ไดแ้ก่ 1. การวิเคราะห์เศรษฐกิจโดยทัว่ไป (Economic Analysis) เป็นการ
วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจตลอดจนแนวโน้มในอนาคต เช่น ผลผลิตในประเทศเบ้ืองตน้ (GDP) ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) 2. การ
วิเคราะห์อุตสาหกรรม (Industry Analysis) สภาพการตลาดและการแข่งขนัตลอดจนอนาคตของอุตสาหกรรมว่าจะมีแนวโน้ม
การเติบโตอยา่งไร เช่น วฎัจกัรธุรกิจ วงจรการขยายตวัของอุตสาหกรรม 3. การวิเคราะห์บริษทั (Company Analysis) เป็นการ
วิเคราะห์ขั้นสุดทา้ย โดยวิเคราะห์เป็นประเภทของบริษทัและประเภทของหลกัทรัพย ์โดยการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ เช่น การ
วิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2558) 
     แนวคิดการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ดชันีท่ีเป็นตวัเลขใชใ้นการวดัฐานะการเงินและเป็นตวับ่งบอกความสามารถใน
การสร้างผลก าไรใหก้บัธุรกิจ รวมถึงเป็นตวัช้ีวดัประสิทธิภาพในการบริหารงาน โดยการน าตวัเลขในงบการเงินมาหาอตัราส่วน 
เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าต่างๆ (ROSS, WESTERFIELD and JORDAN, 2014) 
     แบบจ าลองการประเมินราคาหลักทรัพย์ (Arbitrage Pricing Theory หรือ APT) การประยุกต์ใช้ APT ในการตดัสินใจ
ลงทุนไดโ้ดยพิจารณาความเส่ียงว่ามาจากปัจจยัใดบา้ง ซ่ึงส่วนใหญ่การลงทุนมกัมีความเส่ียงมากกว่า 1ปัจจยั ดงันั้นนกัลงทุน
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สามารถบริหารความเส่ียงโดยเลือกกลยทุธ์การลงทุนท่ีมีผลตรงขา้มกบัปัจจยัเหล่านั้น นกัลงทุนสามารน าแบบจ าลอง APT ไป
ค านวณอตัราผลตอบแทนท่ีคาดการณ์ของการลงทุนใดๆ และน าผลไปพิจารณาลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ราคาต ่ากวา่ท่ีควร (Under 
price) (ROSS, 1976) 
          แนวคิดเกี่ยวกับดัชนี SET CLMV Exposure (SETCLMV) เป็นดัชนีท่ีสะท้อนการเคล่ือนไหวของราคาของกลุ่ม
หลกัทรัพยข์องบริษทั ท่ีมีรายไดจ้ากประประเทศกลุ่ม CLMV ประกอบดว้ย กมัพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม โดยมีสัดส่วน
รายไดจ้ากกลุ่มประเทศ CLMV ต่อรายไดร้วมของบริษทัอย่างน้อย 10% และตอ้งมีรายไดจ้ากกลุ่มประเทศ CLMV อย่างนอ้ย 
100 ลา้นบาท โดยจะมีขอ้ดีต่อนกัลงทุน คือ 1. สามารถเช่ือมโยงการลงทุนสู่ประเทศกลุ่ม CLMV ผา่นบริษทัจดทะเบียนไทย  2. 
เหมาะส าหรับผูล้งทุนท่ีตอ้งการไดรั้บประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ CLMV 3. เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้
เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนหรือใช้อา้งอิงการออกผลิตภณัฑ์ทางการเงิน  (ฝ่ายพฒันาธุรกิจตราสารหน้ีและอ่ืนๆ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2562) 
 

2.2 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง  

 

      (วิไลวรรณ ภานุวิศิทธ์ิแสง, 2559) ไดศึ้กษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของหุน้สามญัของบริษทัจดทะเบียน
ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบว่าอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อตัรา
ผลตอบแทนจากส่วนของเจา้ของ และอตัราการเติบโตของยอดขาย มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ อตัราเงินปันผลตอบแทนมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัอตัราผลตอบแทน ส่วนอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วน
ของเจา้ของ อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม อตัราราคาหุน้ต่อมูลค่าทางบญัชี อตัรามูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด  ไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทน 
      (สุริดา คลงัทอง, 2556) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีผลต่อราคาหุ้นบริษทั ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั(มหาชน) 
พบว่าอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (ER) อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLR) เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น โดยมีทิศทาง
ตรงกนัขา้มกบัราคาหุน้อยา่งมีนยัส าคญั  ส่วนดชันีราคาวนัดุก่อสร้าง (CMI) ดชันีความเช่ือมนัทางธุรกิจ (BSI) และอตัราเงินเฟ้อ 
(Inflation) ไม่มีผลต่อราคาหุน้ 
      (ณัฐพล วชิรมนตรี และ ดร.ธัญวรัตน์ สุวรรณะ, 2562) ได้ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกับอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยบ์ริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสาร พบว่า อตัราส่วนทุนหมุนเวียน อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ อตัราส่วนการหมุนเวียนของลูกหน้ีการคา้ 
อตัราส่วนก าไรสุทธิ ไม่มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทน อตัราผลตอบแทนจากส่วนของเจา้ของ อตัราราคาหุน้ต่อมูลค่าทาง
บญัชี มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทน  ส่วนอตัราส่วนก าไรต่อหุ้นบญัชี มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
ตรงกนัขา้มกบัอตัราผลตอบแทน 
      (แกว้มณี อุทิรัมย,์ 2556) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงิน กบัผลตอบแทนท่ีคาดหมายของบริษทัท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี พบว่า อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราผลตอบแทน อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชีและอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อ
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ส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทน อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยไ์ม่มีความสัมพนัธ์
กบัอตัราผลตอบแทน  
      (รัตนกุล ประทีปะวณิช, 2554) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างดชันีหลกัทรัพยข์องไทยกบัประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน 
พบวา่ ดชันีของตลาดลกัทรัพยฟิ์ลิปปินส์ มีความสัมพนัธ์ในทิศตรงกนัขา้มกนักบัดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ระดบั
ต ่ามาก ดชันีของตลาดลกัทรัพยสิ์งคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไม่มีความสัมพนัธ์กบัดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แต่
ดชันีหลกัทรัพยท์ั้ง 5 ประเทศมีความสมัพนัธ์กนัเองแต่แตกต่างกนัออกไป 
      จากการการทบทวนวรรณกรรมผูจ้ดัท าจึงไดค้ดัเลือกตวัแปรเพื่อน ามาใช้ในงานวิจยัท่ีจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงอตัรา
ผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นดชันี SET CLMV Exposure  โดยส่วนแรกแนวคิดการวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใชปั้จจยัพื้นฐาน 

(Fundamental Analysis)  ส่ิงที่นักลงทุนค านึงถึงได้แก่ปัจจยับริษทั เพื่อให้ตวัแปรเป็นตวัแทนของผลประกอบการ (ก าไร 
ขาดทุน) และสะทอ้นออกมาถึงราคาหลกัทรัพยโ์ดยมกัจะเป็นส่วนท่ีท าใหเ้กิดการลงทุนในระยะยาว โดยน าอตัราส่วนทางการ
เงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพคล่องกิจการ การวดัประสิทธิภาพการด าเนินงาน การวดัอตัราหน้ีสินของกิจการ และการวดัมูลค่าราคา
ตลาดต่อหุน้ ซ่ึงประกอบดว้ย อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) เพื่อใชว้ดัสภาพคล่องจากการด าเนินงานของกิจการ อตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ (DE) เพื่อใชว้ดัสภาพหน้ีสินของกิจการต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ROE) เพื่อ
วดัประสิทธิภาพในการท าก าไรต่อส่วนของเจา้ของ ราคาหุน้ต่อมูลค่าทางบญัชี (PBV) เพื่อวดัมูลค่าราคาตลาดต่อหุน้ อตัราส่วน
เงินปันผลตอบแทน (DY) เพื่อดูโอกาสของผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผล  และอตัราการหมุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม 
(TAT) เพื่อวดัประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และการวิเคราะห์ปัจจยัเศรษฐกิจ เพื่อทราบถึงแนวโน้มในอนาคต โดยมีปัจจยั
ประกอบดว้ย อตัราการขยายตวัของผลิตมวลรวมภายในประเทศ (GDP) เพื่อวดัขนาดมูลค่าเศรษฐกิจของประเทศจากสินคา้และ
บริการขั้นสุดทา้ย  อตัราเงินเฟ้อ (Inflation) เพื่อเป็นดชันีวดัสินคา้และบริการ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (ER) 
เพื่อดูอตัราการแลกเปล่ียนกิจการท่ีประกอบธุรกิจในกลุ่มประเทศCLMV อตัราผลตอบแทนตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(SET) เพื่อวดัความเก่ียวเน่ืองกบัผลตอบแทนตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ  และอตัราผลตอบแทนเฉล่ียของดชันีราคาตลาดของ
ประเทศในกลุ่ม CLMV ซ่ึงสะทอ้นมาจากการเติบโตของของตลาดหลกัทรัพยใ์นกลุ่มประเทศ CLMV โดยใชส้มการถดถอย 
แบบจ าลองการประเมินราคาหลกัทรัพย ์(Arbitrage Pricing Theory หรือ APT) มาประยกุตใ์ชก้บัตวัแปรท่ีกล่าวมาโดยแสดงใน
หวัขอ้ท่ี 2.4 
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ปัจจัยบริษัท 

1.อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) 

2.อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ (DE) 

3.อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE) 

4.ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบญัชี (PBV) 

5.อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน (DY) 

6.อตัราการหมนุเวียนตอ่สินทรัพย์รวม (TAT) 
 

ปัจจัยเศรษฐกิจ 

1.อตัราการขยายตวัของผลิตมวลรวมภายในประเทศ (GDP) 

2.อตัราเงินเฟ้อ (Inflation) 
3.อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (Exchange Rate) 
4.อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 
5.อตัราผลตอบแทนเฉล่ียของดชันีราคาตลาดของประเทศในกลุ่ม CLMV 

ตัวแปรตาม 

อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นดชันี SETCLMV 

2.3 กรอบแนวคดิ 

 
                                                                        ตัวแปรอสิระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 การเขียนสมการ 

 

     การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Linear Regression) โนการทดสอบโดยใชส้มการดงัน้ี  

𝑅𝑎𝑡𝑒 𝑜𝑓 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑖,𝑡

= 𝒶 + 𝛽1𝐶𝑅𝑖,𝑡 + 𝛽2𝐷𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽3𝑅𝑂𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽4𝑃𝐵𝑉𝑖,𝑡 + 𝛽5𝐷𝑌𝑖,𝑡 + 𝛽6𝑇𝐴𝑇𝑖,𝑡 + 𝛽7𝐺𝐷𝑃𝑖,𝑡

+ 𝛽8𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖,𝑡 + 𝛽9𝐸𝑅𝑖,𝑡 + 𝛽10𝑆𝐸𝑇𝑖,𝑡 +  𝛽11𝐶𝐿𝑀𝑉 𝑖,𝑡  

โดยท่ี   
Rate of Return = อตัราผลตอบแทน CR = อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน  DE = อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ ROE = อตัรา
ผลตอบแทนผูถื้อหุ้น  PBV = ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบญัชี  DY = อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน TAT = อตัราการหมุนเวียนต่อ
สินทรัพยร์วม  GDP = อตัราการขยายตวัของผลิตมวลรวมภายในประเทศ   Inflation = อตัราเงินเฟ้อ   ER = อตัราแลกเปล่ียน
เงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ  SET  = อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยCLMV  = อตัราผลตอบแทนเฉล่ีย
ของดชันีราคาตลาดของประเทศในกลุ่มCLMV 
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3. วธีิการศึกษา 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

     ในงานวิจยัน้ีเป็นวิจยัเชิงการเงินโดยท าการศึกษาถึงปัจจยับริษทั และปัจจยัเศรษฐกิจท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์น
ดชันี SET CLMV Exposure ซ่ึงใชข้อ้มูลทุติยภูมิมาประมวลงานวิจยั 

การรวบรวมข้อมูล 

     ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ท่ีไดร้วบรวมจากขอ้มูลสถิติยอ้นหลงัของอตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพยใ์นดชันี SET CLMV Exposure ณ เดือนสิงหาคม 2562  โดยตอ้งมีการเปิดขาย IPO ก่อนปี 2557 ซ่ึงมีจ านวนทั้งส้ิน 27 บริษทั และปัจจยั
ดา้นต่างๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นดชันี SET CLMV Exposure ซ่ึงขอ้มูลทั้งหมดจดัเก็บเป็นราย
ไตรมาส รวบรวมขอ้มูลตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ของปี 2557 ถึงไตรมาสท่ี 2 ของปี 2562 รวมทั้งส้ิน 594 ชุดขอ้มูล  

การวเิคราะห์ข้อมูล 

สถิติเชิงพรรณนา 

     การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่ามธัยฐาน (Median) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสูงสุด 
(Maximum) และค่าต ่าสุด (Minimum) ของตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 

สถิติเชิงอนุมาน 

     วิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระ (Correlation Analysis) เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยจะ
แสดงค่าอยู่ในช่วง −1 ≤ r ≤ 1 โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์จะต้องมีค่าอยู่ระหว่าง -0.8 ถึง 0.8 และเพื่อขจัดตัวแปรอิสระท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนัเองในระดบัท่ีสูงเกินไป (Multicollinearlity) หาก r เป็นบวกแสดงว่าตวัแปรตน้มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั  และหาก 
r เป็นลบ แสดงวา่มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

     วิเคราะห์เพ่ือหาค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรโดยใช้วิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) โดยเร่ิมจากการ
ทดสอบการทดสอบ Pooled OLS เพ่ือดูค่า F-statistic หาก P-value (F) มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานรอง แสดงวา่มีตวัแปรตน้มี
ความสัมพนัธ์แบบเส้นตรงกบัตวัแปรตามอยา่งนอ้ย 1 ตวั  ทดสอบ Panel Diagnostics  เพ่ือดูว่า Pooled OLS เพียงพอต่อการสร้างสมการถดถอย
เชิงพหุคูณหรือไม่ หาก Pooled OLS ไม่พียงพอต่อการสร้างสมการจะตอ้งทดสอบ Hausman Statistic  เพ่ือทดสอบระหวา่ง Random Effect หรือ Fix 

Effect Model ท่ีเหมาะแก่การสร้างสมการ หลงัจากนั้นจึงท าการสร้างสมการตามแบบจ าลองท่ีเหมาะสม 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

     ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล จากการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยประมวลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ซ่ึงการวิเคราะห์ใชว้ิธีการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) เพ่ืออธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตาม และวิเคราะห์ค่าสหสมัพนัธ์ของตวัแปรตน้ (Correlation 

Analysis) ท่ีท าการศึกษาเพ่ือวิเคราะห์วา่ตวัแปรอิสระท่ีท าการศึกษามีความสมัพนัธ์กนัหรือไม่ 
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หน่วย Mean Median S.D. Minimum Maximum
CR เท่า 1.73 1.46 0.96 0.14 6.07
DE เท่า 1.60 1.15 1.72 0.17 14.63

ROE เท่า 11.87 11.71 13.71 -73.71 75.28
PBV เท่า 2.78 1.93 2.27 0.44 13.46
DY % 2.91 2.85 2.08 0.00 22.48
TAT เท่า 0.88 0.80 0.53 0.10 2.61
GDP % 2.92 3.00 1.20 -0.40 5.00

Inflation % 0.61 0.70 0.98 -1.10 2.50
ER บาท/ดอลลาร์ 33.45 32.96 1.41 31.54 35.84

SET % 1.23 2.36 6.03 -10.96 10.08
CLMV % 2.51 1.32 6.47 -8.34 22.90
ROR % 2.36 1.31 19.05 -98.02 118.10

ผลการศึกษาเชิงพรรณนา 

     งานวิจยัน้ีใชข้อ้มูลทั้งส้ิน 594 ชุดขอ้มูล จากตวัแปรอิสระทั้งหมด 11 ตวัแปร ไดแ้ก่ปัจจยับริษทั 6 ปัจจยัเศรษฐกิจ 5 และตวัแปรตาม 1 

ซ่ึงมีรายละเอียดสถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่ามธัยฐาน (Median) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  ค่าสูงสุด (Maximum)  
และค่าต ่าสุด (Minimum) มาวิเคราะห์ขอ้มูลตวัแปรตน้  และตวัแปรตาม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการศึกษาเชิงพรรณนา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการศึกษาเชิงอนุมาน 

     ก่อนท่ีจะท าการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ผูวิ้จยัไดท้  าการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปร 
(Correlation Analysis) เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยวิธีทดสอบหาความสัมพนัธ์โดยใชว้ิธี Correlation 

matrix มีรายละเอียดดงัในตาราง 

 
ตารางท่ี 2 แสดงวิธีการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร (Correlation Matrix)      

 
     จากตารางท่ี 2 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตัวแปรอิสระ ไม่มีตัวแปรใดมีค่าเกินเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์จะตอ้งมีค่าอยู่ระหว่าง -0.8 ถึง 0.8 และเพ่ือขจดัตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์กนัเองในระดบัท่ีสูงเกินไป จึงไม่เกิดปัญหา 
Multicollinearlity สามารถใชต้วัแปรทดสอบในขั้นต่อไปคือการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณได ้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

CR DE ROE PBV DY TAT GDP Inflation ER SET CLMV ROR
CR 1
DE -0.38 1
ROE 0.13 -0.56 1
PBV 0.00 -0.17 0.55 1
DY 0.11 -0.27 0.15 -0.25 1
TAT 0.05 -0.12 0.25 0.01 0.25 1
GDP 0.02 0.01 -0.04 -0.04 -0.01 -0.15 1
Inflation -0.03 -0.02 0.00 -0.02 0.01 0.04 -0.38 1
ER -0.02 0.02 0.07 0.02 0.00 -0.05 0.10 -0.53 1
SET -0.03 0.00 0.02 0.02 -0.02 -0.01 -0.18 0.30 -0.05 1
CLMV -0.01 -0.01 0.00 0.02 -0.04 -0.06 0.33 0.00 -0.10 0.14 1
ROR 0.00 -0.02 0.11 0.10 -0.19 0.03 -0.10 0.07 0.00 0.34 0.01 1
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     1. ทดสอบ F-statistic จากผลการทดสอบพบว่า P-value (F) เท่ากบั 1.84e-11 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั และไม่สามารถ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง มีตวัแปรตน้มีความสมัพนัธ์แบบเส้นตรงกบัตวัแปรตามอยา่งนอ้ย 1 ตวั 

     2. ทดสอบ Panel Diagnostics  ผลการทดสอบพบว่า มีค่า p-value เท่ากบั 0.000640743 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั และไม่
สามารถปฏิเสธสมมติฐานรอง Pooled OLS ไม่เพียงพอต่อการสร้างสมการถดถอย ยอมรับ Fix Effect Model 

     3. ทดสอบ Hausman Statistic  ผลการทดสอบพบว่า F-statistics เท่ากบั 48.901 มีค่า p-value เท่ากบั 7.80379e-009 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั และไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานรอง Random Effect ไม่เพียงพอต่อการสร้างสมการถดถอย ยอมรับ Fix Effect Model  สามารถ
สรุปไดว้่า Fix Effect Model เหมาะสมท่ีจะสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นดชันี SET CLMV 

Exposure 
 

สร้างสมการถดถอยเชิงเส้นแบบคงที่ (Fix Effect Model)  

ตารางท่ี 3 แสดงการสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นแบบคงท่ี (Fix Effect Model)  

 
 

ค่าทางสถิติ p-value  =  2.56516e-012     R-squared  = 0.232831 
     จากผลการทดสอบทดสอบปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นดชันี SET CLMV Exposure พบว่ามีค่า P-
value อยูท่ี่ 2.56516e-012 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99% และ 90% หมายถึง การปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 = ตวัแปรอิสระใดๆไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามเลย ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานรอง Ha = มีตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามอยา่งนอ้ย 
1 ตัว โดยมีตัวแปรอิสระทั้ งหมด 4 ตัวท่ีมีความสัมพนัธ์กับตัวแปรตาม ประกอบด้วย ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี (PBV) 
อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน (DY) อตัราผลตอบแทนตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) อตัราผลตอบแทนเฉล่ียของ
ดัชนีราคาตลาดของประเทศในกลุ่ม CLMV โดยผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากตวัแปรอิสระอยู่ท่ีระดับ 23.28% (R-squared  = 0. 
232831) และเกิดจากปัจจยัอ่ืนๆอยูท่ี่ระดบั 76.72% 
 
 
 
 

 Coefficient Std. Error t-ratio p-value
const 0.0913 0.1424 0.6411 0.5215
CR 0.0089 0.0097 0.9261 0.3544
DE -0.0187 0.0117 -1.6010 0.1094
ROE -0.0003 0.0010 -0.3136 0.7539
PBV 0.0458 0.0102 4.5130 <0.0001 ***
DY -0.0259 0.0149 -1.7320 0.0832 *
TAT -0.0516 0.0653 -0.7900 0.4295
GDP -0.0043 0.0102 -0.4247 0.6711
Inflation -0.0072 0.0093 -0.7821 0.4341
ER -0.0014 0.0050 -0.2840 0.7764
SET 1.0909 0.0972 11.2200 <0.0001 ***
CLMV -0.1988 0.1037 -1.9170 0.0552 *
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5. สรุปผลการศึกษา 

 

     จากผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นดชันี SET CLMV Exposure พบว่า มีตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ยหน่ึงตวั
ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นดชันี SET CLMV Exposure อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความมัน่ร้อยละ 99 และร้อยละ 90 ซ่ึงตวัแปร
อิสระทั้งหมดสามารถอธิบายผลไดด้งัต่อไปน้ี 

ปัจจัยที่มีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในดัชนี SET CLMV Exposure 

     ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี (PBV)  มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นดชันี SET CLMV Exposure 

อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 99% ในการลงทุนหลกัทรัพยม์กันิยมดูค่า PBV ท่ีต ่าเพราะถือว่านักลงทุนสามารถซ้ือ
หลกัทรัพยไ์ดใ้นราคาท่ีต ่ากว่ามูลค่าทางบญัชี เน่ืองจาก PBV เป็นอตัราส่วนท่ีสะทอ้นถึงราคาหลกัทรัพยก์บัมูลค่าท่ีแทจ้ริง และเป็น
ศกัยภาพการเติบโตของบริษทัจดทะเบียน สอดคลอ้งกบัแนวคิดการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน สุรกิจ ค าปีนวงศ ์(2559 : 239) ท่ีกล่าว
ว่าในบางคร้ังหลกัทรัพยท่ี์มี PBV สูงเพราะมีโอกาสและอตัราการเติบโตสูง นกัลงทุนจึงยอมซ้ือเพ่ือโอกาสท่ีจะไดรั้บอตัราผลตอบแทนท่ี
สูงข้ึนในอนาคต ซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นดชันี SET CLMV Exposure แมว้่าจะมีราคาท่ีสูงเม่ือเทียบกบัมูลค่าทางบญัชีแต่นกัลงทุนก็เห็นโอกาส
ในการเติบโตและการเพ่ิมข้ึนของผลตอบแทน สอดคลอ้งกบังานวิจยั ณัฐพล วชิรมนตรี และ ดร.ธญัวรัตน์ สุวรรณะ (2562) , แกว้มณี อุทิ
รัมย ์(2555) 
     อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (DY)  ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นดชันี SET CLMV 

Exposure อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 90%  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์

จิรัตน์ สังข์แก้ว (2543) ท่ีกล่าวว่า การค านวณอัตราผลตอบแทนกรณีจ่ายเงินปันผล R = 
(𝑃1−𝑃0+𝐷)

𝑃0
 x 100 โดย P1 แทนราคาปิดของ

หลกัทรัพยปั์จจุบนั P0 แทนราคาปิดของหลกัทรัพยว์นัก่อนหน้า และ D แทนเงินปันผล ซ่ึงจากสมการหากการท่ีเงินปันผลเพ่ิมควรจะ
ส่งผลให้อตัราผลตอบแทนเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย โดยทัว่ไปหลกัทรัพยท่ี์มีการจ่ายเงินปันผลอยา่งสม ่าเสมอจะเหมาะกบันกัลงทุนท่ีตอ้งการ
สภาพคล่อง เพราะถึงแมร้าคาหลกัทรัพยจ์ะตกลงก็ยงัมีเงินปันผลเขา้มาทดแทน ซ่ึงความจริงในการลงทุนนักลงทุนควรจะค านึงถึง
ผลตอบแทนรวม (Total Return) หมายถึงทั้งผลตอบแทนหลกัทรัพยแ์ละเงินปันผล เน่ืองจากบางหลกัทรัพยท่ี์พ้ืนฐานดีถึงแม้ว่าราคา
หลกัทรัพยจ์ะตกลงมาแต่ก็ยงัมีการจ่ายเงินปันผลอยู ่ หรือในบางกรณีกิจการขนาดใหญ่ท่ีมีอตัราการเติบโตค่อนขา้งต ่าจะมีการจ่ายเงิน
ปันผลในระดบัท่ีสูง ส่วนบริษทัท่ียงัมีการขยายตวัเปิดสาขาเพ่ิมกลบัแทบจะไม่มีการจ่ายเงินปันผลออกมาเลย ดว้ยเหตุผลน้ีจึงท าให้อตัรา
เงินปันผลตอบแทนสวนทางกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยไ์ด ้และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิไลวรรณ ภานุวิศิทธ์ิแสง (2559) 

     อตัราผลตอบแทนตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์น
ดชันี SET CLMV Exposure อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 99%  สอดคลอ้งกบัแนวคิดคิดดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (SET Index) กล่าวว่า SET Index เป็นดชันีท่ีสะทอ้นการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยท์ั้งหมด เม่ือหลกัทรัพยใ์ดท่ีนกัลงทุน
สนใจลงทุนจะให้มีราคาเพ่ิมข้ึน และส่งผลให้ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพ่ิมข้ึนตามไปด้วย ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
งานวิจยั (นางสาวมนสิชา กล่ินพยอม, อาจารยด์ร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์,2559)  
     อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของดัชนีราคาตลาดของประเทศในกลุ่ม CLMV มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราผลตอบแทน
ของหลกัทรัพยใ์นดชันี SET CLMV Exposure อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 90% ซ่ึงจากผลการทดสอบพบว่าสาเหตุท่ีท าให้
ปัจจยัมีทิศทางตรงกนัขา้มกนัมาจาก 2 ปัจจยั คือปัจจยัแรกเม่ือบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มประเทศ CLMV มีการเติบโตและพฒันามากข้ึนท า
ให้เกิดการแข่งขนักบับริษทัจดทะเบียนไทยท่ีเขา้ไปลงทุน และนกัลงทุนก็สามารถเขา้ไปลงทุนในตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มประเทศ CLMV 
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ไดโ้ดยตรง ปัจจยัท่ี 2 มีบริษทัจดทะเบียนไทยหลายบริษทัเขา้ไปลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV ดว้ยเม็ดเงินจ านวนมาก ท าให้ในระยะ 5 ปี
มาน้ียงัไม่ไดรั้บผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงั ซ่ึงส่งผลให้ค่าเฉล่ียของดชันีราคาตลาดของประเทศในกลุ่ม CLMV มีทิศทางตรงกนัขา้มกบั
อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นดชันี SET CLMV Exposure ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct 

investment) (ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการผูแ้ทนราษฎร,2557) ท่ีกล่าวว่า เงินลงทุนจากต่างประเทศมีความส าคญัต่อการพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศท่ีก าลงัพฒันาอยา่งมาก ซ่ึงจะไดรั้บประโยชน์ทั้งฝ่ายท่ีเขา้ไปลงทุนและไดรั้บการลงทุน แต่สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ รัตนกุล ประทีปะวณิช (2554) ท่ีศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างดชันีหลกัทรัพยไ์ทยกบัประเทศในกลุ่มสมาชิก ASEAN ท่ีพบว่าดชันี
ของตลาดลกัทรัพยฟิ์ลิปปินส์ มีความสมัพนัธ์ในทิศตรงกนัขา้มกนักบัดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยั 
ชนิวิชญา อิทธิวรกุล (2558) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ของดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพยท่ี์ส าคญัทัว่
โลก  พบวา่ทุกดชันีมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังนี ้

1.  จากผลการวิจยัพบวา่ตวัแปรท่ีมีผลกระทบกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นดชันี SET CLMV Exposure ไดแ้ก่ ราคาหุน้ต่อมูลค่าทาง
บญัชี (PBV) อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน (DY) อตัราผลตอบแทนตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) อตัราผลตอบแทนเฉล่ียของ
ดชันีราคาตลาดของประเทศในกลุ่ม CLMV ท าให้นกัลงทุนสามารถน าปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยม์าเป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณาเลือกลงทุนเพื่อให้ไดผ้ลตอบแทนตามท่ีคาดหวงัได ้
2.  จากการศึกษาคร้ังน้ีจะเห็นว่ามีปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีผลกระทบกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นดชันี SET CLMV Exposure 2 ตวั
ดว้ยกนั ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) อตัราผลตอบแทนเฉล่ียของดชันีราคาตลาดของประเทศใน
กลุ่ม CLMV ฉะนั้นบริษทัและนกัลงทุนจึงควรติดตามข่าวสาร เพ่ือให้สามารถน ามาตดัสินใจลงทุนเพ่ือให้ไดผ้ลตอบแทนท่ีสูงท่ีสุด และมี
ความเส่ียงต ่าท่ีสุด เช่นการติดตามข่าวตลาดหลกัทรัพยข์องกลุ่มประเทศ CLMV หากกลุ่มหลกัทรัพยน้ี์มีการขยายตวัท่ีเพ่ิมข้ึนจะท าให้
อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นดชันี SET CLMV Exposure ลดลง 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 

1.  ควรมีการใช้ตวัแปรท่ีเป็นปัจจยัเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่ม CLMV เพ่ิมดว้ย เพื่อจะไดส้ามารถเห็นความสัมพนัธ์จากปัจจยัของ
ประเทศนั้นๆดว้ย 

2.  ควรแยกวิเคราะห์ตามอุสาหกรรมแลว้เพ่ือจะไดส้ามารถเจาะลึกถึงการลงทุนในแต่ละอุตสาหกรรมได ้
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การสร้างกลยุทธ์ จูงใจให้นักศึกษาปริญญาตรี มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย  

ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

Creating strategies to motivate undergraduate students of the University of the Thai Chamber of 

Commerce to continue their Master's degree level at  

the University of the Thai Chamber of Commerce 
นพพล พฒันพูสกลุ1 และแสงดาว  ประสิทธิสุข2 

Noppon Pattanapoosakul1 and Saengdow Prasitsuk2 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนกัศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลยัหอการคา้
ไทย ในการศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทท่ีมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างกลยทุธเพื่อจูงใจใหน้กัศึกษา 
ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท ท่ีมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  

ศึกษาโดยวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ จากการส ารวจแจกแบบสอบถามนักศึกษา จ านวน 2 กลุ่ม แบ่งเป็น กลุ่มท่ี 1 คือ 
นักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 4 จ านวน 133 คน และกลุ่มท่ี 2 คือ นักศึกษาระดบัปริญญาโท ซ่ึงส าเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ านวน 89 คน แลว้น าผลมาวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน และภายนอก แบบ 
SWOT และ TOWS Matrix หลงัจากนั้นน ามาสร้างกลยทุธ์  ผลการศึกษาพบวา่ทั้ง 2 กลุ่ม ใหค้วามส าคญัดา้นหลกัสูตรเป็นล าดบั
ท่ี 1 ดา้นบุคลากร เป็นล าดบัท่ี 2 และดา้นลกัษณะทางกายภาพ  เป็นล าดบัท่ี 3 

ABSTRACT 
The purpose is to study the factors affecting to decision making of the undergraduate students of The University of the Thai 
Chamber of Commerce (UTCC)  in further study at the master's degree at The University of the Thai Chamber of Commerce, 
to be guideline for creating motivated strategies.  

This study usequantitative research method for surveying by questionnaires from 2 group of student.  The first group 
are 133 UTCC senior students and the second group are 89 master students who finished under graduation from UTCC.   All 
data is analyzed for effective business internal and external environments by SWOT and TOWS Matrix then build up the 
strategies.  The results showed that both groups emphasized on the curriculum, the academic staff and physical characteristics 
respectively. 
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1. บทน า 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย เป็นสถาบนัการศึกษาเอกชน มีสภาหอการคา้ไทยเป็นเจา้ของ โดยปัจจุบนั ประเทศไทยมี

มหาวิทยาลยั วิทยาลยั สถาบนัการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชล จ านวนประมาณ 152 แห่งทัว่ประเทศ
(กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม 2562) ซ่ึงทุกสถาบนัต่างงดักลยทุธเพื่อจูงใจให้นกัเรียนท่ีอยูใ่นกลุ่ม
ช่วงอายุน้ี ให้เขา้ศึกษาในสถาบนัของตวัเอง เปิดรับหลายรอบก็ไม่สามารถเพิ่มจ านวนนักศึกษาตามท่ีต้องการได้ อีกทั้ง
เทคโนโลยแีละนวตักรรมในปัจจุบนักส็ามารถไดเ้รียนรู้ไดง่้ายไม่ไดเ้ขา้ศึกษา  

แนวโน้นอตัราการเขา้ศึกษา จากสถิติ 5 ปียอ้นหลงั ระหว่างปีการศึกษา 2558 – 2562 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย มี
จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จากมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยและศึกษาต่อให้ระดบัปริญญาโท ท่ี
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย เพียงปีละ6-7 % เท่านั้น จากจ านวนนกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรีทั้งหมด 

วตัถุประสงค์ของงานวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนกัศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยในการศึกษาต่อในระดบั
ปริญญาโทท่ีมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

2 .  เ พื่ อ เ ป็ น แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ส ร้ า ง ก ล ยุ ท ธ เ พื่ อ จู ง ใ จ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ป ริ ญ ญ า ต รี ม ห า วิ ท ย า ลั ย  
หอการคา้ไทย ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท ท่ีมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย (Kotler, 1997) 

ไดก้ล่าวว่า 7Ps ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานท่ีหรือช่องทางการจดัจ าหน่ายทุกช่องทางผลิตภณัฑ์
(Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ต่อมามีการคิดตวัแปร เพิ่มเติม ข้ึนมาอีก 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ บุคคล (People) ลกัษณะ
ทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ(Process)  

ทฤษฎีการตัดสินใจ (Decision Making)เพื่อศึกษาว่ากลุ่มเป้าหมายมีวิธีการตดัวินใจเลือกจากอะไร(วิชยั โถสุวรรณ
จินดา, 2535) ไดก้ล่าวไวว้่า การตดัสินใจ (decision making) คือ การพิจารณาเลือกทางเลือกท่ีมีอยู่มากกว่าหน่ึง แลว้ตกลงใจ
เลือกเพื่อหาขอ้ยุติ ขอ้ขดัแยง้หรือถกเถียงในความคิดตนเอง เพื่อกระท าไปในทิศใดทิศหน่ึง โดยมีความคิดในการตรวจสอบ
อยา่งรอบคอบแลว้ 

ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค ในการคน้หาหรือพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค(ศุภร เสรีรัตน์, 2550) กล่าวไวว้่า การกระท าใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจบัจ่ายใชส้อย หรือจดัหาให้ไดม้าซ่ึงการ
บริโภค เพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินคา้หรือบริการรวมทั้งปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจโดยเกิดข้ึนไดท้ั้งก่อนและหลงั ทั้งน้ี ผูว้ิจยัไดน้ า
หลกัการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค 6W1H มาตั้งค าถามเพื่อ Who เป็นการศึกษาลกัษณะเชิงประชากร,What พวกเขาตอ้งการ
อะไร?, Where พวกเขาอยู่ท่ีไหน, Why ท าไมกลุ่มเป้าหมายถึงอยากจะซ้ือสินคา้และบริการของเรา, When กลุ่มเป้าหมายซ้ือ
สินคา้และบริการเม่ือไร, Whom ใครบา้งท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค, How ผูบ้ริโภคมีเง่ือนไขการตดัสินใจซ้ือ
อยา่งไร 
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ทฤษฏีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis)เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร ณ 
ปัจจุบนั เพื่อคน้หา จุดแข็ง จุดดอ้ย โอกาสและอุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนกบัทั้งภายในและภายนอกองค์กร(albert Humphrey, 1960-
1970) กล่าวไวว้่า การวิเคราะห์ SWOT คือ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการประเมิน
สถานการณ์ ในการประกอบธุรกิจ ซ่ึงช่วยใหเ้จา้ของธุรกิจไดรู้้ถึงจุดแขง็และจุดอ่อน เพื่อมองเห็นโอกาสและอุปสรรค ตลอดจน
ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของตวัเอง 

ทฤษฏีการเลือกกลยุทธ์ (TOWS Matrix)เป็นการจับคู่ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอกท่ีมาจากการวิเคราะห์ SWOT 
Analysis เพื่อน ามาสร้างกลยทุธ์ใหม่ข้ึนมา (ยรฤก อ.อินทรวิบชิต, 2554) กล่าวไวว้า่ การวิเคราะห์เพื่อใหเ้ห็นถึงจุดแขง็ จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรคเพื่อจะไดน้ า ขอ้มูลมาพิจารณาและวิเคราะห์หา ความสมัพนัธ์แบบเมตริกซ์  

ทฤษฏีการก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Management)เป็นเคร่ืองส าหรับการคิดวิเคราะห์จากขอ้มูลต่างๆท่ีไดจ้ากทฤษฎี
ต่างๆแล้วจึงน ามาก าหนดเป้าหมาย ก าหนดกลยุทธทุกระดับและนโยบาย (วรางคณา ผลประเสริฐ, 2554) กล่าวไวว้่า  
การก าหนดกลยทุธ์ (Strategy formulation) เป็นส่ิงท่ีท าต่อเน่ืองจากการวิเคราะห์เชิงกลยทุธ์ ซ่ึงเป็นหลกัท่ีส าคญัต่อความส าเร็จ
ในการท าธุรกิจ รวมทั้งการก าหนดนโยบาย ในแต่ละองคก์ร เพื่อท าให้ผูบ้ริหารสามารถก าหนดเป้าหมายขององคก์รไดช้ดัเจน 
ตลอดจนสามารถรู้ถึงทิศทางในอนาคต โดยการน าขอ้มูลและความรู้ต่าง ๆ ท่ีไดรั้บจากการวิเคราะห์และก าหนดเชิงกลยุทธ์  
โดยจดัท าเป็นกลยทุธ์ในระดบั รูปแบบต่างๆ อีกทั้งการประเมินและกลยทุธ์วา่แบบใดมีความเหมาะสมกบัธุรกิจเรามากท่ีสุด ผล
จากการวิเคราะห์เชิงกลยทุธ์ จึงน าไปสู่การวางแผนกลยทุธ์ (Strategic Planning) ประกอบดว้ย วิสยัทศัน์  พนัธกิจ เป้าหมาย และ
วตัถุประสงค ์

งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
(ลภสัรินทร์ รัตนบุรี, 2558) ศึกษาความตอ้งการศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทของนกัศึกษาปริญญาตรีในสถาบนัรัชต์

ภาคย ์ศูนยน์ครศรีธรรมราช เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโทของนกัศึกษาปริญญาตรีใน
สถาบนัรัชตภ์าคย ์ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ของนกัศึกษาปริญญาตรีใน
สถาบนัรัชตภ์าคย ์ศูนยน์ครศรีธรรมราช ในดา้นต่างๆ พบว่าดา้นเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อใน
ระดบัปริญญาโท และดา้นการบริหารจดัการของสถาบนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ประเด็นท่ี
สามารถน าไปใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี คือ อิทธิพลในดา้นใดท่ีมีต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทของสถาบนัรัชตภ์าคย ์
ศูนยน์ครศรีธรรม 

 (พชัราภรณ์ เสนาศูนยแ์ละธีระ ฤทธิรอด, 2561) ศึกษาเร่ือง กลยทุธ์การเพิ่มจ านวนนกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชา

วิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่นผลการศึกษาพบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายรุะหวา่ง 21-30 ปี 
อยู่ในสถานภาพเป็นนักศึกษา ศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ผลการเรียนเฉล่ีย 2.00 –2.50 มีอตัราเงินเดือนน้อยกว่า 
10,000 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่สนใจในการศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ประเด็นท่ีสามารถน าไปใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มเป้าหมายของนกัศึกษาท่ีมีความสนใจในการศึกษา
ต่อในระดบัปริญญาโท 
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(สุชาวดี ก่ิงทอง, 2559) การศึกษาปัจจยั ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโทของนิสิตระดบั
ปริญญาตรี มหาวิทยาลยับูรพาผลการศึกษา พบว่านิสิตระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 79.19 ตอ้งการศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท
และในจ านวนท่ีตอ้งการศึกษาต่อ พบว่า มีแนวโน้มตอ้งการศึกษาหลงัจากไดง้านท ามากท่ีสุดมีแนวโน้มตอ้งการศึกษาต่อ
ภายใน 2 ปีหลงัจบปริญญาตรีมากท่ีสุด ส่วนสาเหตุของการศึกษาต่อ คือ ตอ้งการความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน รองลงมา คือ 
การเพิ่มวุฒิการศึกษาให้สูงข้ึน และการไดรั้บความรู้เพิ่มข้ึนโดยนิสิตให้ความเห็นว่าสาเหตุท่ีส าคญัท่ีสุดในการศึกษาต่อ คือ 
ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานมากท่ีสุด ประเด็นท่ีสามารถน าไปใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี คือ ระยะเวลาและสาเหตุท่ีมีแนวโนน้ใน
การศึกษาต่อระดบัปริญญาโท 

3. วธีิการศึกษา 
การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถามผูว้ิจยัใช้การเก็บแบบ

ออนไลน์(Paperless) ผา่น one drive forms ใชก้ารวิเคราะห์ดว้ยมาตรวดัของลิเคิร์ท สเกล(Likert Scale) สามารถแบ่งความส าคญั
ไดเ้ป็น 5 ระดบั ความกวา้งของแต่ละอนัตรภาค 0.8 

เป็นค าถามลกัษณะปลายปิดและปลายเปิด ผูว้ิจยัมีความตั้งใจเกบ็แบบสอบถามดว้ยตวัเอง แบ่งจ านวนผูต้อบออกเป็น 2 
กลุ่ม เหตุท่ีผูว้ิจยัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม เพราะ 

1.นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี เน่ืองจากตอ้งการทราบวา่นกัศึกษากลุ่มน้ีหากตอ้งการศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทจะให้
ความส าคญัในดา้นใดมากท่ีสุด  

2.นักศึกษาระดับปริญญาโท เน่ืองจากต้องการทราบว่านักศึกษาเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโทท่ีมหาวิทยาลยั
หอการคา้ไทยเพราะเหตุ และมีความพึงพอใจในดา้นใดบา้งหลงจากท่ีไดเ้ขา้ศึกษา โดยก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี   

1. นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 4 ปี ประจ าปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ านวน 97 คน ไดจ้าก
นักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 4 ปี ประจ าปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ านวน 3,107 คน 
(มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย, 2562)โดยก าหนดกลุ่มตวัอยา่งใชต้ารางของ (Taro Yamane, 1967) ประชากรท่ีกลุ่ม
ท่ี 1 จ  านวนประชากรไม่เกิน 3,500 คน จะไดข้นาดกลุ่มประชากรท่ี 97 คน ทีม่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และมีค่า
ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดท่ี้ ±10%  

2. นกัศึกษาระดบัปริญญาโท ชั้นปีท่ี 1 และ 2 ซ่ึงส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีจาก มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
จ านวน 83 คน ได้จากนักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีท่ี 1 และ 2 ซ่ึงส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ านวน 442 คน (มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย, 2562) โดยก าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยการ
ใชต้ารางของTaro Yamane (1967) ประชากรท่ีจ านวนประชากรไม่เกิน 500 คน จะไดข้นาดกลุ่มประชากรท่ี 83 
คน ทีม่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และมีค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดท่ี้ ±10 

4. ผลการศึกษาและอภิปลาย 
ผลจากแบบสอบถามท่ีเกบ็ขอ้มูลไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งมีขอ้ขอ้ท่ีน่าสนใจดงัน้ี 
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ล าดบัท่ี 1 ผลการศึกษาทั้ง 2 กลุ่มตวัอยา่งมีการให้ความส าคญัในดา้นหลกัสูตร (Product) มีค่าเฉล่ียระดบั 4.23 ระดบั
ความส าคญัมากท่ีสุด 

ล าดบัท่ี 2 ทั้ง 2 กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัและมีความพึงพอใจตรงกนั คือ ดา้นบุคลากร (People) มีค่าเฉล่ียระดบั 4.04 
ระดบัความส าคญัมาก 

ล าดบัท่ี 3 ทั้ง 2 กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญั ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) มีค่าเฉล่ีย
ระดบั 4.03 ระดบัความส าคญัมาก 

วิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เคร่ืองมือ SWOT Analysis เพือ่เสนอแนวทางแก้ไขในเชิงกลยุทธ์ และการน าแนวคิด TOWS Matrix มา

แก้ไขปัญหา รวมถึงการตัดสินใจเลอืกและก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา 
Internal Factors 

 
 
 
 
 
 
External Factors 

จุดแข็ง (Strengths)  
S1 ท าเลท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมือง เดินทางสะดวก 
S2 หลกัสูตรท่ีเปิดสอนมีความน่าสนใจ ทนัสมยั 
ตอบโจทยต์ลาดแรงงาน 
S3 อาจารยข์องมหาวิทยาลยัฯมีช่ือเสียง และไดรั้บ
การฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการ
สอน 
S4 มีส่วนลดส าหรับศิษยเ์ก่า 

จุดอ่อน (Weakness)  
W1 ท่ีจอดรถไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ  
W2 สถานท่ีและบรรยากาศภายในมหาวิทยาลยั
อยูใ่นระหวา่งการปรับภูมิทศัน์ 
W3 โปรโมชั่นท่ีมียงัไม่ดึงดูดนักศึกษาศิษยเ์ก่า
เท่าท่ีควร 
W4 ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พัน ธ์ ห ลั ก สู ต ร ข อ ง
มหาวิทยาลยัไม่โดดเด่น 

โอกาส (Opportunity)  
O1 มีการศึกษาแบบเรียนรู้ตลอดชีวิต 
O2 ค่านิยมการเรียนสูงในสังคมไทย  
O3 มี สิน เ ช่ื อ เพื่ อ ก า รศึ กษาและ
สามารถผอ่นช าระค่าใชจ่้ายได ้

กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy)  
S1, O1 เปิดรูปแบบการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สามารถเขา้คลาสต่างๆไดต้ลอดชีวิต 

S2, O2 ประชาสัมพัน ธ์หลัก สูตร ท่ี น่ าสนใจ 
ทนัสมยั ตอบโจทยต์ลาดแรงงาน ตอบรับค่านิยม
ของสังคมไทย 

O3,S3 มีการเรียน การสอน โดยใชน้วตักรรมและ
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ซ่ึงผูส้นใจสามารถเขา้ศึกษา
ได้ โดยมหาวิทยาลยัมีสินเช่ือเพื่อการศึกษาและ
สามารถผอ่นช าระค่าใชจ่้ายได ้

กลยุทธ์เชิงแก้ไข(WO Strategy)  
O1, W2 เน้นรูปแบบการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต 
แสดงภาพบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย ใน
อนาคตอนัใกล ้

O3, W4,  สร้างจุดเด่นในการประชาสัมพันธ์ 
หลกัสูตรและ สามารถผอ่นช าระค่าใชจ่้ายได ้

อุปสรรค (Threat) 
T1 เศรษฐกิจไม่ขยายตวั 
T2 มีโรคระบาด 
T3 สังคมสูงวยั 

กลยุทธ์เชิงป้องกนั(ST Strategy)  
T1, S3, S4 โปรโมทช่ือเสียงอาจารย์ผูส้อนและ
โปรโมชั่น ส่วนลดพิ เศษส าหรับศิษย์เ ก่าใน
ช่วงเวลาท่ีเศรษฐกิจไม่ขยายตวั 

กลยุทธ์เชิงรับ(WT Strategy)  
W1, T1, เนน้หลกัสูตรท่ีมีผูส้นใจจ านวนมาก ปิด
หลกัสูตรท่ีไม่ไดรั้บความนิยมเปิดสอนรูปแบบ
ออนไลน์เพิ่ม 
T1, W4 ประชาสัมพันธ์ เ ปิดคอร์สอบรมให้
ความรู้ท่ีมีค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก ปรับภาพลกัษณ์
มหาวิทยาลยัเอกชนท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง 
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จากข้อมูลข้างต้นผู้วจิัยจึงได้ก าหนดทางเลอืกที่เสนอการแก้ไขปัญหาโดยกลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy)  
 กลยุทธ์มุ่งเน้นการเติบโตโดยขยายฐานนกัศึกษากลุ่มเดิมท่ีเคยศึกษาในระดบัปริญญาตรี เปิดหลกัสูตรท่ีไดรั้บความ

สนใจและโดนเด่นท่ีตรงความตอ้งการ โดยรูปแบบการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถเขา้เรียนในคลาสออนไลน์ต่างๆของ
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยไดต้ลอดชีวิต  

  เนน้การประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรท่ีน่าสนใจ ทนัสมยั ตอบโจทยต์ลาดแรงงาน ตอบรับค่านิยมของสังคมไทย
ซ่ึงผูส้นใจสามารถเขา้ศึกษาได ้โดยสามารถผ่อนช าระค่าใชจ่้ายได ้เนน้ติดต่อเชิงรุกกบันกัศึกษา จบไปแลว้ 1-13 ปี พร้อมการ
ใหข้อ้มูลในดา้นหลกัสูตรท่ีตอบโจทยศิ์ษยเ์ก่า โปรโมทหลกัสูตรการศึกษาตลอดชีวิต 

กลยุทธ์ระดบักลุ่มองค์การ (Corporate Strategy) 
ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัตอ้งมีเป้าหมายและวางแผนร่วมกนักบัผูบ้ริหารระดบัคณะ เพื่อก าหนดกลยทุธ์มุ่งเนน้การเติบโต

โดยขยายฐานนกัศึกษาในระดบัปริญญาโท โดยการเพิ่มหลกัสูตรท่ีน่าสนใจ ทนัสมยัตอบโจทยต์ลาดแรงงานเพื่อตอบสนอง
ค่านิยมการเรียนการศึกษาของสังคมไทยในปัจจุบนั ปิดหลกัสูตรไม่ไดรั้บความนิยม เน้นโปรโมทการเป็นสถาบนัการศึกษา
ตลอดชีวิต ออกนโยบายสามารถผอ่นช าระค่าใชจ่้ายได ้ศิษยเ์ก่ามีส่วนลด 10-20 เปอร์เซ็นต ์เนน้ภาพลกัษณ์การเป็นมหาวิทยาลยั
ในการใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียน การสอน 

กลยุทธ์เชิงระดบัธุรกจิ (Business strategy) 
 เนน้การโปรโมทแสดงภาพบรรยากาศภายในมหาวิทยาลยัในอนาคตอนัใกล ้ประชาสัมพนัธ์ค่าใชจ่้ายตลอดหลกัสูตร
และสามารถผอ่นช าระค่าใชจ่้ายได ้

กลยุทธ์ระดบัหน้าที่ (Function Strategy) 
เน้นการท าแผนการตลาด เพิ่มการประชาสัมพันธ์ และเพิ่มหน้าท่ีให้บริการในด้านน้ี เน้นการรับรู้ข้อมูลของ

มหาวิทยาลยั โฆษณาแกสือประชาสัมพนัธ์ เปล่ียนภาพลกัษณ์ในหลายๆมุมของมหาวิทยาลยัมีส่วนลดพิเศษในช่วงเวลาท่ี
เศรษฐกืจไม่ขยายตวั 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
1. เม่ือพิจารณาปัจจยัในการ ตดัสินใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโทหลงัจากส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีมาแลว้ 1 ปี 

มากท่ีสุดร้อยละ 22.5 รองลงมาคือ 2 ปี ร้อยละ 14.6 และ 4 ปี ร้อยละ 13.5 โดยเพศชายตดัสินใจศึกษาต่อหลงัจากจบการศึกษา 1 
ปี มากท่ีสุดร้อยละ 21.2 รองลงมาคือ 2 ปีร้อยละ 15.2 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (สุชาวดี ก่ิงทอง, 2559) ซ่ึงมีผลการศึกษา 
พบว่านิสิตระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 79.19 ตอ้งการศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทและในจ านวนท่ีตอ้งการศึกษาต่อพบว่า มี
แนวโนม้ตอ้งการศึกษาหลงัจากไดง้านท ามากท่ีสุด มีแนวโนน้ตอ้งการศึกษาต่อภายใน 2 ปี หลงัจบปริญญาตรีมากท่ีสุด 

2. เม่ือพิจารณาปัจจยัในการใหค้วามส าคญัและความพึงพอใจในดา้นหลกัสูตร (Product) มากท่ีสุด ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ (พชัราภรณ์ เสนาศูนยแ์ละธีระ ฤทธิรอด, 2561)โดยจากการศึกษา ความสนใจและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ในการศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มตวัอย่างน้ีให้ความส าคญัดา้น
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ช่ือเสียงของสถาบนั ดา้นสังคม ดา้นการประกอบอาชีพ ดา้นการพฒันาตนเองมากกว่า ดา้นหลกัสูตร (Product) โดยมีอีก 1 
งานวิจยัท่ีไม่สอดคลอ้งกนั (ธนวรรณ รักอู่, 2557) โดยจากการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยั
ราชภฏักาญจนบุรี ทุกด้านอยู่ในระดบัมากเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย 3 ล าดบัแรก คือ ด้านบุคลากร รองลงมาคือ ด้าน
ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั และดา้นสถานท่ีตั้ง ส าหรับดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย 
ต่าสุด คือ ดา้นการประชาสมัพนัธ์ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้

1. มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยควรมีหลกัสูตรการศึกษาตลอดชีวิตให้กบันักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท
โดยมีนโยบายใหม้หาบณัฑิต สามารถเขา้เรียนหลกัสูตรต่างๆในระบบออนไลน์ไดต้ลอดชีวิต

2. สร้างหอ้งเรียนออนไลน์ท่ีมีคลิปการสอนของอาจารยใ์นแต่ละวิชาและโปรโมทเพื่อเป็นการประชาส าพนัธ์ หลกัสูตร
ตลอดชีวิตน้ี

3. โปรโมทส่วนลดค่าใชจ่้ายและผอ่นช าระได ้ในการเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 

1. ผูว้ิจยัควรวางแผนและใหร้ะยะเวลาในการเกบ็แบบสอบถาม
2. เพิ่มจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทั้ง 2 กลุ่ม และควรเพิ่มค าถามเก่ียวกบัคณะ สาขาท่ีอยากเขา้ศึกษาต่อ วนั เวลา ท่ี

สนใจเขา้ศึกษา
3. ผูว้ิจยัวางแผนในการเก็บแบบสอบบถามแบบตามสะดวก ไม่ไดก้ าหนดเฉล่ียผูต้อบแบบสอบถามเป็นโควตา้ในแต่ละ

คณะ จึงท าใหข้อ้มูลท่ีไดไ้ม่มีกระจายตวัของผูต้อบเท่าท่ีควร
4. ควรมีการสัมภาษณ์ผูอ้  านวยการหลกัสูตรในเพื่อให้ได้ขอ้มูลเชิงลึกในแต่ละดา้น และความเป็นได้ของกลยุทธท่ี

วิเคราะห์ออกมา
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การศึกษารูปแบบการด าเนินชีวติและการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการส่ังอาหารผ่าน
ทางแกร็บฟู้ดแอพพลเิคช่ัน ในกรุงเทพมหานคร 

The study of lifestyle and technology acceptance affecting the decision to order food delivery 
through Grab Foods Application in Bangkok 

นภัทร ภูวิชญพงศ์1 และ สุทธาวรรณ จีระพันธุ2 
Napat Phuvichayapong and Suthawan Chirapanda 

บทคดัย่อ 
     วตัถุประสงคก์ารศึกษาปัจจยัรูปแบบการด าเนินชีวิตและการศึกษาปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใน
การใชบ้ริการสั่งอาหารทางแกร็บฟู้ ด (GrabFoods) ในกรุงเทพมหานครโดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 184 คน อายรุะหวา่ง 18-60 ปี เป็นผูท่ี้เคยใชบ้ริการสั่งอาหารผา่นแกร็บฟู้ ดในกรุงเทพมหานคร โดยวิธีสุ่มตวัอยา่งแบบ
สะดวก แลว้ท าการทดสอบสมมุติฐานดว้ยสถิติอนุมานวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ  จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรมและความคิดเห็น ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลย ีดา้นการรับรู้ประโยชน์ใชง้านและการรับรู้ใชง้านง่ายมี
ผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการแกร็บฟู้ ดแอพพลิเคชัน่ในกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 

ค าส าคัญ: รูปแบบการด าเนินชีวิต, การยอมรับเทคโนโลยี, แกร็บฟู้ดแอพพลิเคช่ัน, การตัดสินใจซ้ือ  

Abstract 

     The purpose of this research is to provide a resource for examining the changes in consumer lifestyle and technological 
acceptance of the urban Thai populations. As an indicator for the shift in cultural norms to the predominance of online societal 
interactions, I have examined the demographic characteristics of customers who frequently order food from the delivery service 
Grab Foods Application in Bangkok.  The data was collected by questionnaire from convenience randomized samples of 184 
participants between the ages of 18 to 60 years old. The results were subjected to hypothesis testing with inferential statistics 
by multiple regression.  Lifestyle factors such as activities and opinion where shown to influence purchasing decisions to order 
food through the Grab Foods application and Technology acceptance factors including perceived usefulness and perceived ease 
of use influenced the purchasing decision to use Grab Foods application in Bangkok at 0.05 level of significance. 

Keywords: Lifestyle, Technology Acceptance, Grab Food Application, Purchasing Decision 
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1. บทน า 
     เทคโนโลยเีขา้มามีบทบาทต่อชีวิตประจ าวนัของผูบ้ริโภค การสร้างสรรคแ์พลตฟอร์มต่างบนโลกออนไลน์ เพื่ออ านวยความ
สะดวกและตอบสนองผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งรวดเร็ว ประเทศไทยในปี 2561 ขอ้มูลรายงานการส ารวจพฤติกรรมผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตใน
ประเทศไทย พบว่าคนไทยท ากิจกรรมต่างๆบนระบบออนไลน์เพิ่มมากข้ึน รวมทั้งการใชบ้ริการสั่งอาหาร คนไทยมีการใช้
บริการสั่งอาหารผ่านทางระบบออนไลน์ ร้อยละ 69.1 เทียบกบัออฟไลน์ ร้อยละ 30.9 จากปี 2560 สัดส่วนการสั่งผ่านทาง
ออนไลน์อยู่ท่ีร้อยละ 52.5 และออฟไลน์ ร้อยละ 47.5 แสดงให้เห็นถึงความนิยมในอาหารเดลิเวอร่ีเพิ่มมากข้ึน (ส านักงาน
พฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์, 2562)  ส าหรับธุรกิจอาหารมีการใชป้ระโยชน์จากแพลตฟอร์มต่างๆบนอินเตอร์เน็ต เป็นตวั
ช่วยในการบริหารจดัการร้าน สร้างการเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดใ้นวงกวา้ง และช่วยเพิ่มช่องทางในการขายผา่นทางออนไลน์ และเกิด
ธุรกิจตัวกลางท่ีให้บริการในการส่งอาหาร อาทิ Foodpanda, LineMan, GrabFood ท่ีท าหน้าท่ีเป็นตวักลางในการรวบรวม
ร้านอาหารต่างๆไวด้ว้ยกนั และใหบ้ริการจดัส่งอาหารไปยงัผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ของร้าน ผา่นทางแพลตฟอร์มบนมือถือ ซ่ึงช่วย
อ านวยประโยชน์ต่อธุรกิจร้านอาหาร และลดภาระในการบริหารจดัการดา้นการขนส่ง การเติบโตของธุรกิจอาหารเดลิเวอร่ี
ในช่วงระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา มีการเติบโตในอตัราเฉล่ียร้อยละ 7.7 ต่อปี จากปี 2557 มูลค่า 23,640 ลา้นบาท มาอยู่ท่ี 31,814 
ลา้นบาทในปี 2561 (สุนิษฐา เศรษฐีธร, 2562) จากการเปล่ียนแปลงรูปแบบด าเนินชีวิตของกลุ่มผูบ้ริโภค และเทคโนโลยีท่ีเขา้
มา จึงท าใหก้ารใชบ้ริการการสั่งอาหารผ่านทางแอพพลิเคชัน่บนมือถือกนัเพิ่มสูงข้ึนทุกปี โดยเฉพาะแกร็บฟู้ ดซ่ึงมียอดการเขา้
ใช้งานของผูบ้ริโภคสูงท่ีสุดจากกลุ่มผูใ้ห้บริการทั้งหมดในปัจจุบนั การเปล่ียนแปลงท่ีมีแนวโน้มเติบโตข้ึนน้ี อาจมาจาก
รูปแบบการด าเนินชีวิตและการยอมรับเทคโนโลยีท่ีถูกพฒันาข้ึนมา และยงัเป็นโอกาสให้กบัภาคธุรกิจอาหารขนาดใหญ่และ
ขนาดเล็กท่ีมีขอ้จ ากดัดา้นเงินทุนและการจดัส่ง การรับรู้ของผูบ้ริโภคทางดา้นการใชง้านแอพพลิเคชัน่ ท่ีถูกพฒันาข้ึนมาเพื่อ
อ านวยความสะดวกให้กบัผูบ้ริโภค รวมถึงการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการใช้บริการสั่งอาหารกบัแกร็บฟู้ ด
แอพพลิเคชัน่อาจส่งผลต่อการตดัสินใจใชง้าน ดงันั้นงานวิจยัในคร้ังน้ีจึงตอ้งการท่ีจะศึกษาวิจยัปัจจยัรูปแบบการด าเนินชีวิต 
และการยอมรับทางดา้นเทคโนโลยีของผูบ้ริโภคท่ีท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจในการใช้บริการการสั่งอาหารกบัทางแกร็บฟู้ ด 
เน่ืองจากเป็นแพลตฟอร์มท่ีมียอดการใชง้านท่ีสูงสุด โดยมีวตัถุประสงคข์องการวิจยัดงัน้ี  เพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการใช้บริการสั่งอาหารทางแกร็บฟู้ ดในกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาดา้นการยอมรับ
เทคโนโลย ีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการใชบ้ริการสัง่อาหารทางแกร็บฟู้ ดในกรุงเทพมหานคร  
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการวิจยัในคร้ังน้ี คือ  
     1)  เพื่อผูป้ระกอบการธุรกิจอาหาร สามารถน าขอ้มูลท่ีไดม้าใช้ในการวางกลยุทธ์ในการตลาดและการวางต าแหน่งของ
ผลิตภณัฑ ์ใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมาย เพื่อการเพิ่มยอดขาย หรือการท าโปรโมชัน่ 

     2)  เพื่อผูป้ระกอบการธุรกิจอาหาร สามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับใชใ้นการพฒันากระบวนการเพื่อเพิ่มช่องทางการใหบ้ริการ
เพื่อการเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคไดดี้ยิง่ข้ึน 
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     3)  เพื่อผูป้ระกอบการท่ีเป็นตวักลางในการให้บริการน าขอ้มูลไปพฒันาวางแผนกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างในการ
ใหบ้ริการเพื่อความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
     แนวคิดรูปแบบในการด าเนินชีวิต William Wells and Doug Tigert (1971), ดารา ทีปะปาล (2546: น.169) และอดุลย ์จาตุรง
คกุล (2543: น.261 อา้งอิงใน ชลวิกา อาจองค,์ 2555) ไดอ้ธิบายถึงวิธีการวดัรูปแบบการด าเนินชีวิต AIO ไวด้งัน้ี 

     A : Activities กิจกรรม หมายถึง ปฏิกิริยาท่ีแสดงออก เช่น การดูโทรทศัน์ ฟังวิทย ุการซ้ือของในร้านคา้ ถึงแมว้่าปฏิกิริยาน้ี
สามารถมองเห็นได ้แต่กย็งัไม่สามารถจะคาดเดาเหตุผลของการกระท าไดท้ั้งหมด  

     I : Interests ความสนใจ ซ่ึงหมายถึง ความสนใจในเหตุการณ์ เร่ืองราวต่างๆ หรือวตัถุ โดยมีระดบัของความต่ืนเตน้ท่ีเกิดข้ึน 
เม่ือไดต้ั้งใจติดต่อกนัหรือมีความตั้งใจเป็นพิเศษ กบัส่ิงนั้น 

     O: Opinions ความคิดเห็น ในรูปแบบของ การพดูหรือการเขียนตอบกลบั โดยบุคคลจะมีการแสดงการตอบกลบัต่อเหตุการณ์ 
ซ่ึงไดมี้การกระตุน้จากการถามค าถาม ความคิดเห็นเหล่านั้นเราใชเ้พื่ออธิบายและแปลความหมาย  

     Philip Kotler และ Kevin Lane Keller (1988) ทฤษฎีหรือแนวคิดเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ เป็นกระบวนการขั้น
พื้นฐานทางจิตวิทยาท่ีเราไดมี้การทบทวนถึงบทบาทท่ีส าคญัในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค บริษทัพยายามเขา้ใจกระบวนการ
ในการตดัสินใจของลูกคา้ จากประสบการณ์ทั้งหมดในการเรียนรู้ การเลือก การใชง้าน รวมถึงพฤติกรรมหลงัการใชง้านหรือ
การท้ิง แต่อยา่งไรก็ตาม อาจขา้มขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงไปหรืออาจจะยอ้นกลบัมาท่ีขั้นตอนใดซ ้ าก็ไดก่้อนท่ีจะซ้ือสินคา้นั้น 
โดยกระบวนการในการตดัสินใจในการซ้ือนั้นประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน คือ การรับรู้ปัญหา, การคน้หาขอ้มูล, การประเมิน
ทางเลือก, การตดัสินใจซ้ือ  

     ชลวิกา อาจองค์ (2555) แนวคิดเก่ียวกบัแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี เทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : 
TAM) ไดถู้กพฒันาขยายองคค์วามรู้มาจาก TRA ของ (Ajzen & Fishbein, 1975) โดย (Davis, 1989) จุดประสงคข์อง TAM คือ
ตวัแบบท่ีมีความน่าเช่ือถือส าหรับการพยากรณ์ความการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยขีองผูบ้ริโภค (Argwal & Prasad, 1997) TAM 
ไดใ้ช้ TRA เป็นแนวคิดพื้นฐานส าหรับการอธิบายการเช่ือมโยงกนัระหว่างตวัแปร 2 ตวั คือ การรับรู้ประโยชน์ (Perceived 
Usefulness: PU) เป็นตัวแปร ซ่ึงได้ถูกก าหนดว่าเป็น ระดับความเช่ือของบุคคลว่าท่ีเช่ือว่าระบบจะช่วยปรับปรุงท าให้
ประสิทธิภาพในการท างานดีข้ึน การรับรู้วา่ใชง้านง่าย (Perceived Ease of Use: PEOU) เป็นตวัแปรท่ีบ่งบอกถึงระดบัความเช่ือ
ของบุคคลวา่ระบบใชง้านง่ายและไม่ตอ้งใชค้วามพยามยามมาก 
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ภาพที่ 1.1 แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลย ี(Technology Acceptance Model : TAM) 

ท่ีมา: Technology Acceptance Model, Davis, Bagozzi et Warshaw (1989) 

        ศุภธิดา มีทอง และดร.ชุติมาวดี ทองจีน (2561)  ได้ศึกษาการตัดสินใจใช้แอพพลิเคชั่นสั่งอาหารออนไลน์ใน
กรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดรูปแบบ 7Ps ปัจจยัดา้นความเช่ือมัน่และปัจจยั
รูปแบบในการด าเนินชีวิตท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่สั่งอาหารออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษา
รูปแบบการด าเนินชีวิตมีผลต่อการตดัสินใจในการสัง่อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

สมมุติฐานของงานวิจยัน้ี ประกอบดว้ย สมมติฐานท่ี 1 รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรมส่งผลต่อการตดัสินใจในการใช้
บริการสั่งอาหารจากแกร็บฟู้ ด สมมติฐานท่ี 2 รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความสนใจส่งผลต่อการตดัสินใจในการใชบ้ริการสั่ง
อาหารจากแกร็บฟู้ ด สมมติฐานท่ี 3 รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความคิดเห็นส่งผลต่อการตดัสินใจในการใชบ้ริการสั่งอาหาร
จากแกร็บฟู้ ด สมมติฐานท่ี 4 ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์มีผลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการสั่งอาหารจากแกร็บฟู้ ด 
สมมติฐานท่ี 5  ปัจจยัดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้านมีผลต่อการตดัสินใจในการใชบ้ริการสัง่อาหารจากแกร็บฟู้ ด 

 

ภาพที ่2 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

3. วธีิการศึกษา 

     ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีมีอายุ 18 – 60 ปี เคยใช้บริการการสั่งซ้ืออาหารผ่านแกร็บฟู้ ดในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งจากจ านวนประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 
ดงันั้นขนาดตวัอย่างสามารถค านวนไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอย่างของ (W.G. Cochran ,1977 อา้งอิงใน ธีรวุฒิ เออะกุล, 
2543) โดยก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ในอตัรา 95 เปอร์เซ็นต์ มีค่าความคลาดเคล่ือนในระดบั ± 5 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงจะไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่งในการวิจยั 384 คน จากขอ้จ ากดัดา้นเวลาจึงไดมี้การปรับลดจ านวนกลุ่มตวัอยา่งลงเหลือ 217 คน ซ่ึงยงัผา่นเง่ือนไขทาง
สถิติ Regression โดยมีกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 50 คน และมากกว่า 5 เท่าของจ านวนค าถามท่ีจะใชใ้นการถามเก่ียวกบัตวัแปร
อิสระทั้งหมด (Hair, Black, Babin and Anderson, 2008:280) ซ่ึงจะท าใหร้ะดบัความคลาดเคล่ือนเพิ่มข้ึนอยูท่ี่ ± 6.93 เปอร์เซ็นต ์
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     การสุ่มตวัอยา่ง ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้ าการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยมีล าดบัขั้นตอน
ดงัน้ี 1)  วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) ใชว้ิธีการจบัฉลากแบบสุ่มเลือก 6 เขตเพื่อเป็นตวัแทนจากกลุ่ม
เขตปกครองทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมี 50 เขต  จากการสุ่มจบัฉลากเลือกตวัแทนของแต่ละกลุ่มเขตการบริหารปกครอง
ของกรุงเทพมหานคร ได ้6 เขต ดงัน้ี เขตดอนเมือง, เขตดินแดง, เขตปทุมวนั, เขตบางกะปิ, เขตคลองเตย และเขตบางแค 2)  การ
สุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling)  โดยการแจกแบบสอบถาม และท าการเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ18-
60 ปี และเป็นผูท่ี้เคยใชบ้ริการสั่งอาหารผ่านแกร็บฟู้ ด ท่ีพกัอาศยัในกรุงเทพมหานคร 3)  การเก็บรวบรวมขอ้มูล ท าการเก็บ
ขอ้มูลโดยใชข้อ้มูลปฐมภูมิ โดยแบบสอบถาม จ านวน 217 ชุด โดยมีขั้นตอนคือ การแจกแบบสอบถามตามสถานท่ีต่างๆในเขต
ท่ีจับสลากได้และรวมถึงทางอีเมล์ ช่องทางออนไลน์ จากนั้ นตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของการตอบกลับ
แบบสอบถาม ท าการคดัแยกแบบท่ีสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ออกจากกนั โดยจะตอ้งมีแบบสอบถามตอบกลบัขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง
ครบถว้นอยา่งนอ้ย 217 ชุด และผา่นการคดักรองไม่ต ่ากว่า 60 เปอร์เซ็นต ์ของจ านวนแบบสอบถามท่ีเก็บแลว้ท าการลงบนัทึก
ขอ้มูลเพื่อการประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ  4)  วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล ในการวิเคราะห์ขอ้มูล
เพื่อการศึกษาวิจยัหาความส าคญัของตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสั่งอาหารผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ โดยมีการ
วิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อการบรรยายลกัษณะของขอ้มูลท่ีรวมรวมไดจ้ากแบบสอบถาม ส่วน
ท่ี 2 รูปแบบการด าเนินชีวิต ส่วนท่ี 3 การยอมรับเทคโนโลยี และส่วนท่ี 4 คือการตดัสินใจใชบ้ริการ การแปลความหมายดว้ย
ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชค้วามหมายของระดบัของค่าเฉล่ีย ดงัน้ี ค่าเฉล่ีย 4.21 
– 5.00 คือ ระดบัมากท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 คือ ระดบัมาก, ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 คือ ระดบัปานกลาง, ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60 คือ 
ระดบันอ้ย และค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80 คือ ระดบันอ้ยท่ีสุด และการวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยการใช ้
Regression Analysis ในการหาน ้าหนกัความสัมพนัธ์ของตวัแปรตน้แต่ละตวั ท่ีไดจ้ากสมการเส้นตรงวา่ตวัแปรตน้แต่ละตวั ตวั
ใดท่ีมีระดับนัยส าคญัน้อยกว่า 0.05 โดยการพิจารณาถึงน ้ าหนักความสัมพนัธ์ว่ามากน้อยเพียงใด ท าการพิจารณาจากค่า 
Coefficient ตวัแปรตน้แต่ละตวั 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
ผูว้ิจยัไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามจ านวน 217 ชุด เม่ือผ่านการคดักรองดว้ยค าถามในส่วนท่ีหน่ึงแลว้ 

พบว่ามีค าตอบท่ีผ่านการคดักรองครบถว้นจ านวน 184 ชุด คิดเป็นอตัราร้อยละ 84.79 ซ่ึงจะท าให้ระดบัความคลาดเคล่ือนของ
การสุ่มตวัอยา่งเพิ่มข้ึนอยูท่ี่ 0.072 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลของปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวติ  
ดา้นกิจกรรม พบว่า จากกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรม โดยชอบเล่นอินเตอร์เน็ตและ

โซเชียลเน็ตเวิร์ค มกัเลือกท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ เวลาวา่งวนัหยดุชอบอยูบ่า้น และขอ้มูล  ดงัแสดงในแผนภูมิท่ี 4.1 
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แผนภูมิ 4.1 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นรูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม 

ดา้นความสนใจ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นส่วนของปัจจยัรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความสนใจอยูใ่นท่ีระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 ดงัแสดงในแผนภูมิท่ี 4.2  

 
แผนภูมิ 4.2 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นรูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นสนใจ 

จากแผนภูมิท่ี 4.2 พบวา่ รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความสนใจ กลุ่มตวัอยา่งสนใจในเทคโนโลยท่ีีช่วยอ านวยความสะดวก
ในชีวิตประจ าวนั สนใจสัง่อาหารและช าระเงินผา่นแกร็บหากมีส่วนลดหรือการสะสมแตม้ สนใจสัง่สินคา้หรือบริการออนไลน์ 
และมกัชอบดูหรือติดตามโปรโมชัน่ร้านอาหารท่ีอยูบ่นส่ือออนไลน์  
     ดา้นความคิดเห็น กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นส่วนปัจจยัรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความคิดเห็นอยู่ในระดบัท่ีมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09  ดงัแสดงในแผนภูมิท่ี 4.3  

 
แผนภูมิ 4.3 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นรูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความคิดเห็น 
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จากแผนภูมิท่ี 4.3 พบวา่ รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความคิดเห็นจากกลุ่มตวัอยา่ง มีความเห็นวา่การใชแ้อพพลเคชัน่บนมือ
ถือเป็นค่านิยมและส่ิงจ าเป็นในปัจจุบนั และกลุ่มตวัอยา่งจะเลือกสัง่อาหารและช าระเงินออนไลน์หากค่าใชจ่้ายถูกกวา่ท่ีร้าน อีก
ทั้งยงัคิดว่าธุรกิจอาหารท่ีมีโมบายแอพพลิเคชัน่ช่วยให้ประหยดัเวลาในการเดินทาง และกลุ่มตวัอย่างยินดีจ่ายเงินเพื่อความ
สะดวกสบาย  

ผลการศึกษาข้อมูลด้านการยอมรับเทคโนโลยขีองกลุ่มตัวอย่าง 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลย ีโดยรวมพบวา่ ผูท่ี้เคยใชบ้ริการสั่งอาหารผา่นแกร็บฟู้ ด n = 184  
มีระดบัความคิดเห็นดา้นการยอมรับเทคโนโลยอียูใ่นระดบัท่ีมาก โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.27  โดยมีระดบัความคิดเห็นรายดา้นดงั
แสดงในตารางท่ี 4.1 และตารางท่ี 4.2  

จากตารางท่ี 4.2 ด้านล่าง การยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ประโยชน์ใช้งาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า แกร็บฟู้ ด
แอพพลิเคชัน่ช่วยให้มีความสะดวกสบาย และช่วยให้ใชเ้วลาในแต่ละวนัไดมี้ประสิทธิภาพ อีกทั้งยงัช่วยให้เขา้ถึงร้านอาหาร
และเมนูโปรดไดง่้ายข้ึน 

 

ตารางที่ 4.1 แสดงระดบัความคิดเห็นดา้นการยอมรับเทคโนโลย ีดา้นการรับรู้ประโยชน์การใชง้าน 

 
ตารางที่ 4.2 แสดงระดบัความคิดเห็นดา้นการยอมรับเทคโนโลย ีดา้นการรับรู้ใชง้านง่าย 

 
จากตารางท่ี 4.2 การยอมรับเทคโนโลยดีา้นการรับรู้ใชง้านง่าย พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งสามารถใชง้านแกร็บฟู้ ดโดยไม่ไดต้อ้งมี

ผูอ่ื้นแนะน า และเห็นวา่การใชง้านแกร็บฟู้ ดในการสัง่อาหารนั้นเป็นเร่ืองง่าย กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่สามารถเรียนรู้วิธีใชง้านไดง่้าย

ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี Mean SD
ระดบัความ
คิดเห็น

ดา้นการรับรู้ประโยชน์การใชง้าน 4.28 0.79 มากท่ีสุด

แกร็บฟู้ ดแอพพลิเคชัน่สัง่อาหารช่วยให้ทา่นมีความ
สะดวกสบายมากข้ึน

4.51 0.61 มากท่ีสุด

แกร็บฟู้ ดแอพพลิเคชัน่สัง่อาหารช่วยให้ทา่นใชเ้วลาในแต่
ละวนัไดมี้ประสิทธิภาพข้ึน

4.27 0.72 มากท่ีสุด

การมีแกร็บฟู้ ดแอพพลิเคชัน่บนมือถือช่วยให้ทา่นเขา้ถึง
ร้านอาหารและเมนูโปรดไดง่้ายข้ึน

4.49 0.66 มากท่ีสุด

การมีแกร็บฟู้ ดแอพพลิเคชัน่สัง่อาหารท าให้ตดัสินใจได้
เร็วข้ึน

4.18 0.82 มาก

การมีแกร็บฟู้ ดแอพพลิเคชัน่สัง่อาหารและช าระเงินมีความ
แม่นย  ากว่าสัง่กบัพนักงานในร้าน

3.92 0.94 มาก

ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี Mean SD
ระดบัความ
คิดเห็น

ดา้นการรับรู้ใชง้านง่าย 4.27 0.70 มากท่ีสุด

การใชแ้กร็บฟู้ ดแอพในซ้ือเลือกเมนูและร้านอาหารนั้นท า
ไดง่้ายข้ึน

4.18 0.68 มาก

ทา่นสามารถใชง้านแกร็บฟู้ ดไดโ้ดยไม่ตอ้งมีผูอ่ื้นแนะน า 4.30 0.73 มากท่ีสุด

ทา่นคิดว่าแกร็บฟู้ ดแอพสามารถเรียนรู้วิธีการใชไ้ดง่้ายจาก
ค าแนะน าผูใ้ห้บริการ

4.21 0.73 มากท่ีสุด

การใชง้านแกร็บฟู้ ดแอพในการสัง่อาหารจากร้านนั้นเป็น
เร่ืองง่าย

4.35 0.67 มากท่ีสุด

ทา่นคิดว่าขั้นตอนการสัง่อาหารจนถึงการช าระเงินผ่าน
แกร็บแอพพลิเคชัน่ในปัจจุบนัไม่ซบัซอ้น

4.30 0.68 มากท่ีสุด
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จากค าแนะน าของผูใ้หบ้ริการ และมีความเห็นวา่ขั้นตอนการสั่งอาหารและการช าระเงินผา่นแกร็บฟู้ ดแอพลลิเคชัน่ในปัจจุบนั
ไม่ซบัซอ้น 

ผลการศึกษาข้อมูลด้านการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็น ในการตดัสินใจใชบ้ริการแกร็บเน่ืองจากสะดวกใชง้าน มีเมนูหรือร้านท่ีตอ้งการหาไดง่้าย และ
ตดัสินใจใชเ้น่ืองจากช่วยประหยดัเวลา และตดัสินใจใชเ้พราะการตอบสนองรวดเร็วหลงัสัง่ซ้ือ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.3 ดา้นล่าง 

     ตารางที่ 4.3 แสดงระดบัความคิดเห็นดา้นการตดัสินใจ 

 
การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจัยรูปแบบการด าเนินชีวติและปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการส่ัง

อาหารผ่านแอพพลเิคช่ันแกร็บฟู้ดในกรุงเทพมหานคร 

     ตารางที่ 4.4  แสดงการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่ง ปัจจยัรูปแบบการด าเนินชีวิตและปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยรีายดา้น
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสัง่อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่แกร็บฟู้ ด ในกรุงเทพมหานคร 

 
      จากตารางท่ี 4.4  ดา้นบน พบว่า R2 = 0.585 อธิบายไดว้่า การตดัสินใจใชบ้ริการสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชัน่แกร็บฟู้ ด ใน
กรุงเทพมหานคร มาจากปัจจยัรูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจ และดา้นความคิดเห็น และปัจจยัการ
ยอมรับเทคโนโลยดีา้นการรับรู้ประโยชน์การใชง้าน ดา้นการรับรู้ใชง้านง่าย 58.5% อีก 41.5% เป็นผลมาจากปัจจยัอ่ืนท่ีไม่อาจ
ทราบได้ การทดสอบสมมติฐานปัจจัยรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกกรรมและด้านความคิดเห็น และปัจจยัการยอมรับ
เทคโนโลยดีา้นการรับรู้ประโยชน์การใชง้าน ดา้นการรับรู้ใชง้านง่าย มีค่า Sig. ต ่ากวา่ค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐาน สรุปว่า ปัจจยัรูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรมและดา้นความคิดเห็นมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการสั่ง
อาหารผ่านแกร็บฟู้ ดในกรุงเทพมหานคร  และปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีดา้นการรับรู้ประโยชน์การใชง้าน ดา้นการรับรู้ใช้

ปัจจยัการตดัสินใจใชบ้ริการสัง่อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่
แกร็บฟู้ ด

Mean SD
ระดบัความ
คิดเห็น

ทา่นตดัสินใจใชบ้ริการสัง่อาหารจาก Grab เน่ืองจากส่ิง
กระตุน้ทางการตลาดอาทิโฆษณาและโปรโมชัน่

4.18 0.81 มาก

ทา่นตดัสินใจใชบ้ริการ Grabเน่ืองจากมีความสะดวกใชง้าน 4.47 0.61 มากท่ีสุด

ทา่นตดัสินใจใชบ้ริการ Grabเน่ืองจากมีเมนูหรือร้านท่ี
ตอ้งการหาไดง่้าย

4.28 0.72 มากท่ีสุด

ทา่นตดัสินใจใชบ้ริการ Grabแอพพลิเคชัน่สัง่อาหาร
เน่ืองจากช่วยประหยดัเวลา

4.47 0.65 มากท่ีสุด

ทา่นตดัสินใจใชบ้ริการสัง่อาหารกบั Grab เพราะมีความ
ปลอดภยั น่าเช่ือถือ

4.20 0.74 มาก

ทา่นตดัสินใจจะใชบ้ริการสัง่อาหาร Grab โดยไดรั้บ
ค าแนะน าจากเพ่ือนหรือคนรู้จกั

3.91 0.99 มาก

ทา่นตดัสินใจใชบ้ริการGrabFoodสัง่อาหารเพราะการ
ตอบสนองรวดเร็วหลงัท าการสัง่ซ้ือ

4.32 0.72 มากท่ีสุด

รวมปัจจยัดา้นการตดัสินใจใชบ้ริการ 4.26 0.77 มากท่ีสุด
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งานง่าย มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสั่งอาหารผา่นแกร็บฟู้ ดในกรุงเทพมหานคร  ส่วนรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความ
สนใจถูกปฏิเสธสมมติฐาน 
 

5. สรุปผลการศึกษา 

     ผลการศึกษาวิจยัมีความสอดคลอ้งกบัสมมติฐานคือปัจจยัรูปแบบการด าเนินชีวิตและการยอมรับเทคโนโลยีมีผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการสั่งอาหารผ่านแกร็บฟู้ ดในกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยผลการศึกษาความ
สอดคลอ้งของสมมติฐานจากแบบรายดา้น ดงัแสดงในตารางท่ี 5.1 

ตารางที่ 5.1  แสดงการผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัรูปแบบการด าเนินชีวิตและการยอมรับเทคโนโลยีรายดา้น ท่ีส่งผลต่อ

การตดัสินใจใชบ้ริการสัง่อาหารผา่นแกร็บฟู้ ดในกรุงเทพมหานคร  

 

5.1  การอภิปรายผลการศึกษา 

     ผลการศึกษาวิจยั ปัจจยัรูปแบบการด าเนินชีวิตมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสั่งอาหารผ่านแกร็บฟู้ ดแอพพลิเคชัน่ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีปัจจยัท่ีช่วยสนบัสนุน 2 ดา้นคือ ดา้นกิจกรรม และดา้นความคิดเห็น ซ่ึงผลการศึกษาวิจยั
ในคร้ังน้ีพบความสอดคลอ้งกบังานวิจยัการศึกษาการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่สั่งอาหารออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร โดย ศุภ
ธิดา มีทอง และดร.ชุติมาวดี ทองจีน (2561)  ซ่ึงพบวา่รูปแบบการด าเนินชีวิตทั้งสองดา้นส่งผลต่อการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่
สั่งอาหารออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร จะเห็นไดว้า่รูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคมีการเปล่ียนแปลงจากสภาพแวดลอ้ม
ในการด าเนินชีวิตและเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนตามยคุตามสมยัท าใหผ้ลการศึกษาวิจยัมีความสอดคลอ้งกนั 

     ผลการศึกษาวิจยั ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสั่งอาหารผ่านแกร็บฟู้ ดแอพพลิเคชัน่ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีปัจจยัท่ีช่วยสนบัสนุน 2 ดา้นคือ ดา้นการรับรู้ประโยชน์การใชง้าน และดา้นการรับรู้ใช้
งานง่าย ผลท่ีไดมี้ความสอดคลอ้งกบังานวิจยัการศึกษาการตดัสินใจในการใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ไลน์แมน LINE MAN ใน
กรุงเทพมหานคร อิสราวดี เนียมศรี (2561)  คือ ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยดีา้นการรับรู้ประโยชน์การใชง้าน และดา้นการรับรู้
ใชง้านง่ายมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

สมมติฐาน
สรุปผลการทดสอบ

สมมติฐาน

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัรูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม มีผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการสัง่อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่แกร็บฟู้ ดในกรุงเทพมหานคร

ยอมรับสมมติฐาน

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัรูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความสนใจ มีผลต่อการตดัสินใจ
ใชบ้ริการสัง่อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่แกร็บฟู้ ดในกรุงเทพมหานคร

ปฏิเสธสมมติฐาน

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัรูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความคิดเห็น มีผลต่อการตดัสินใจ
ใชบ้ริการสัง่อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่แกร็บฟู้ ดในกรุงเทพมหานคร

ยอมรับสมมติฐาน

สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีดา้นการรับรู้ประโยชน์การใชง้าน มีผล
ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสัง่อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่แกร็บฟู้ ดในกรุงเทพมหานคร

ยอมรับสมมติฐาน

สมมติฐานท่ี 5 ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีดา้นการรับรู้ใชง้านง่ายมีผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการสัง่อาหารผ่านแกร็บฟู้ ดในกรุงเทพมหานคร

ยอมรับสมมติฐาน
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ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังนี้ 

     จากการศึกษาวิจยั พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานะภาพโสดผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยใชบ้ริการกวา่ 80% อยู่
ในช่วงอาย ุ23-42 ปี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชนและประกอบธุรกิจส่วนตวั มีการใชง้านส่วนใหญ่ 1-5 คร้ังต่อเดือน มีการใช้
งานแกร็บฟู้ ดร่วมกบัแอพพลิเคชัน่ตวักลางอ่ืน ซ่ึงเห็นไดถึ้งช่องว่างในการให้บริการท่ีมีอยู่ท าให้ผูบ้ริโภคเลือกท่ีจะใชบ้ริการ
คู่แข่งของแกร็บฟู้ ดอ่ืนๆร่วมดว้ย เป็นไปไดว้่าทางคู่แข่งสามารถรองรับในจุดท่ีแกร็บฟู้ ดยงัไม่มีให้บริการ ปัจจยัรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตดา้นความคิดเห็นมีผลต่อการตดัสินใจในการใชบ้ริการสัง่อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่แกร็บฟู้ ดมากท่ีสุด ผูป้ระกอบการ
ควรให้มีการจดัโปรชัน่ร่วมกบัคู่ค่าอยา่งสม ่าเสมอและท าการส่ือสารการตลาด ดา้นความสะดวกสบายท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บโดย
ไม่ตอ้งเดินทาง โดยอาจเพิ่มทางเลือกอ่ืนให้กบัผูบ้ริโภคในการสั่งซ้ืออาหารจากร้านดงัท่ีไกลกว่าบริเวณพื้นท่ีท่ีอยูอ่าศยั หรือ
การบริการสัง่อาหารล่วงหนา้โดยการตั้งวนั เวลาท่ีตอ้งการ ดา้นกิจกรรมท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจผูป้ระกอบการควรมีการวางกล
ยทุธ์ในการท าการตลาดและโปรโมชัน่ผา่นส่ือออนไลน์ท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคนิยมใชง้าน หรือแอพพลิเคชัน่ทางการเงินบนมือถือ เพื่อ
เพิ่มความถ่ีในการเขา้ถึงและใชบ้ริการ รวมทั้งการโปรโมทการใชง้านโดยใชส่ื้อโฆษณาตามสถานท่ีท่องเท่ียวในจุดต่างๆ เพื่อ
สร้างการจดจ าแก่ผูบ้ริโภคเและนึกถึงเป็นอนัดบัแรก การส่ือสารกบัผูบ้ริโภคควรเนน้ในเร่ืองของความสะดวกสบายท่ีจะไดรั้บ
จากการใชบ้ริการ เพราะเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจและอาจท าใหลู้กคา้รายใหม่ๆหนัมาใชบ้ริการผา่นทางแอพพลิเคชัน่กนั
มากข้ึน ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยขีองกลุ่มตวัอยา่ง ดา้นการรับรู้ประโยชน์ในการใชง้านเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการมากท่ีสุด หากผูป้ระกอบการสร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ว่าแอพพลิเคชัน่สั่งอาหารนั้นมีความสะดวกใชง้านท าให้เกิด
ความสะดวกสบายแก่ผูบ้ริโภค ย่อมเป็นปัจจยับวกท่ีช่วยส่งเสริมการตดัสินใจใชเ้ป็นอย่างมาก การสร้างการรับรู้ว่าแกร็บฟู้ ด
แอพพลิเคชัน่ช่วยให้เขา้ถึงร้านอาหารโปรดและเลือกซ้ือเมนูท่ีตอ้งการไดง่้าย เป็นส่ิงท่ีท าใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจเขา้มาใชบ้ริการ 
และความง่ายในการใชง้านแอพพลิเคชัน่จากการออกแบบแพลตฟอร์มให้ดูสวยงาม ใชง่้ายไม่ซบัซ้อน เพื่อส่งเสริมการใชง้าน
และควรมีการปรังปรุงใหท้นัสมยั มีตอบสนองแบบเรียลไทม ์รวดเร็วและแม่นย  าอยูเ่สมอ  

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 

       ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยการศึกษาถึงตวัแปรความพึงพอใจในการใชบ้ริการของผูบ้ริโภค เน่ืองจากธุรกิจท่ีมีการเติบโต
สูงจึงมีผูป้ระกอบการอีกหลายรายท่ีสนใจจะเขา้มาเปิดตลาดเพื่อดึงส่วนแบ่งทางการตลาด และ ควรมีการศึกษาวิจยัเพิ่มเติมใน
เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ในเชิงลึก เพื่อศึกษาถึงการตดัสินใจในการใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่สั่งอาหาร การศึกษาของผูว้ิจยั
ในคร้ังน้ี มีการศึกษาประชากรกลุ่มตวัอยา่งเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลออกมายงัไม่ครอบคลุมทัว่ทั้งประเทศ ดงันั้นจึง
ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของจงัหวดัอ่ืนๆเพิ่มเติม เน่ืองจากในแต่ละจงัหวดัอาจมีความหลากหลายดา้นการด าเนินชีวิต 
สังคม วฒันธรรม ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจในการขยายการลงทุนหรือการท าการตลาดให้เหมาะกับ
กลุ่มเป้าหมายนั้นๆ 
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ศึกษากลยุทธ์การลงทุนระหว่าง Lump sum และ Dollar cost average ในกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชีพ 
RMF (ปีพ.ศ.2557-2561) 

Comparing Investment Strategies in Retirement Mutual Fund (RMF) between Dollar Cost 
Average and Lump Sum Methods (2557-2561) 

นภัสสร เหล่าสารคาม¹ และ ลลติา หงษ์รัตนวงศ์² 
Napatson Laosarakham and Lalita hongratanawong 

บทคดัย่อ 

 การศึกษาเร่ือง “การศึกษากลยทุธ์การลงทุนแบบ LUMP SUM และ DOLLAR COST AVERAGE ในกองทุน RMF” 
เป็นการศึกษาเก่ียวกบักลยุทธ์การลงทุนในกองทุนกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (Retirement Mutual Fund) เพื่อหากลยุทธ์ท่ี
เหมาะสมท่ีสุดท่ีจะน ามาใชใ้นการลงทุนในหน่วยลงทุน RMF โดยได ้ขอ้มูลมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (NAV) ยอ้นหลงัจ านวน 5 ปี 
ระยะเวลาในการศึกษาเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประกอบไปดว้ยจ านวนกองทุน
ทั้งส้ิน 20 กองทุน แบ่งตามระดบัความเส่ียง 1-8  และไดท้ าการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนเฉล่ียจากการลงทุนโดยวิธี IRR 
รวมถึงการทดสอบ ค่าเฉล่ียกรณีกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม (Two–Sample t–Test) 

 จากการศึกษาพบวา่ กลยทุธ์ DCA สามารถสร้างผลตอบแทนไดม้ากกวา่กลยทุธ์ LS แต่ทั้งน้ีอตัราผลตอบแทนข้ึนก็อยู่
กบัสภาวะตลาดอีกเช่นกนั  

ค าส าคญั: กลยทุธ์การลงทุน; LUMP SUM; DOLLAR COST AVERAGE; RMF 
ABSTRACT 

The purpose of this independent study is to compare the return on investment of the Dollar Cost Average Strategy (DCA) and 
Lump Sum (LS) strategy. The duration of study begins on 1st of January 2014 and ends on the 30th December 2018. The study 
consists of the Retirement Mutual Fund by selecting a sample group of 20 funds of different risk levels (level 1 to level 8 ). I 
will make a comparative analysis of the Internal Rate of Return (IRR) which is an important return on investment indicator. 
Results from the analysis of secondary data showed that DCA in Retirement Mutual Funds will give the highest return 
compared with LS. The test is based on a statistically significant period in the past. However, this allows investors to extrapolate 
using this trend, which allows for better decision-making when it comes to investment.  

Key words :  Investment; Dollar Cost Average Strategy (DCA); Lump Sum (LS) Strategy; RMF 
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1.บทน า 

ประเทศไทยก าลงักา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายแุละมีแนวโนม้ท่ีจะกลายเป็นสังคมผูสู้งอายโุดยสมบูรณ์ในอีกไม่ชา้ 
ซ่ึงการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรดงักล่าวยอ่มส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศดงันั้นภาครัฐจึงมี
แนวทางในการรับมือกบัสังคมผูสู้งอายมุากมายเพื่อเป็นการรับมือในรูปแบบต่างๆ และการสนบัสนุนการออมเงินเพื่อ
วยัเกษียณกถื็อเป็นหน่ึงในส่ิงท่ีภาครัฐใหค้วามสนบัสนุน  

โดยในปัจจุบนัการออมเงินเพื่อวยัเกษียณผา่นการซ้ือกองทุน RMF ก็เป็นอีกทางหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมจากนกั
ลงทุน เน่ืองจากประโยชน์ของการลงทุนมีมากมายเช่น สิทธิพิเศษในการลดหยอ่นภาษี ,กองทุนรวมมีการจดัการลงทุน
โดยมืออาชีพ, กองทุนรวมมีการกระจายการลงทุน ช่วยลดความเส่ียง, กองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนท่ีหลากหลาย นกั
ลงทุนสามารถเลือกลงทุนในกองทุนท่ีมีนโยบายเหมาะสมกับตนเองได้ นับได้ว่าการลงทุนในกองทุนรวม RMF 
นับเป็นการลงทุนทางออ้มอีกทางหน่ึงท่ีเหมาะกบันักลงทุนท่ีตอ้งการเก็บเงินเพื่อใชใ้นวยัเกษียณ รวมถึงนักลงทุนท่ี
ตอ้งการสิทธิประโยชน์ทางดา้นภาษีท่ีตอ้งการน าเงินมาลงทุนแต่อาจจะไม่มีเวลาในการศึกษาขอ้มูลและติดตามข่าวสาร
เก่ียวกบักบัการลงทุน เน่ืองจากกองทุนจะถูกบริการดว้ยผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในเร่ืองการลงทุนและอยูภ่ายใตก้รอบความ
เส่ียงท่ีผูล้งทุนยอมรับได ้ 

 โดยการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคข์องการศึกษาคือ เพื่อน าผลของการวิจยัไปใชป้ระกอบการตดัสินใจเลือกกล
ยุทธ์การลงทุนส าหรับกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ RMF โดยพิจารณาเทียบระหว่างกลยุทธ์ Dollar Cost Average 
(DCA) และ กลยทุธ์ Lump Sum (LS) วา่วิธีใดไดรั้บตน้ทุนของหน่วยลงทุนท่ีต ่ากวา่และไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงกวา่ ซ่ึง
ผลของขอ้มูลท่ีศึกษา เป็นประโยชน์ต่อนกัลงทุนในการใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อพิจารณาเลือกใชก้ลยทุธ์การลงทุนท่ีเหมาะสม
กบัแนวโนม้ตลาด และเหมาะกบัลกัษณะการลงทุนของนกัลงทุนแต่ละคน อย่างไรก็ตาม ยงัเป็นแนวทางการลงทุนท่ี
สามารถน ากลยทุธ์การลงทุนน้ีไปประยกุตใ์ชก้บัตลาดการเงินอ่ืนเพื่อใหเ้กิดการลงทุนอยา่งมีประสิทธิภาพได ้

2.ทบทวนวรรณกรรม 

 2.1 กลยุทธ์การลงทุนแบบ Lump Sum (LS) 

Mohayidin, Noor Amalina,2014 ให้ความคิดเห็นว่าการลงทุนแบบ LS เป็นกลยทุธ์การลงทุนท่ีน าเงินลงทุนทั้ง
จ านวนซ้ือหลกัทรัพยใ์นคร้ังเดียวทั้งกอ้น ซ่ึงแนวทางน้ีเหมาะกบันักลงทุนท่ีมีประสบการณ์และสามารถคาดการณ์
แนวโนม้ตลาดท่ีเกิดข้ึนดว้ยการจบัจงัหวะการลงทุนเพื่อซ้ือหลกัทรัพยใ์นขณะท่ีมีราคาต ่า ท าให้ไดรั้บผลตอบแทนสูง
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หากสามารถคาดการณ์ทิศทางและแนวโนม้ตลาดไดอ้ยา่งแม่นย  าแต่ในทางกลบักนัหากลงทุนผิดจงัหวะอาจสร้างความ
เสียหายต่อพอร์ตการลงทุนเป็นอยา่งมากและท าใหน้กัลงทุนสูญเสียโอกาสในการลงทุน  

2.2 กลยุทธ์การลงทุนแบบ DCA (dollar-cost averaging)  

ฐนิตพงศ ์ช่ืนภิบาล,2018 กล่าววา่การลงทุนแบบถวัเฉล่ียตน้ทุน หรือ DCA ซ่ึงคือการท่ีเราก าหนดการลงทุนเป็น
งวดๆ งวดละเท่า ๆ กนัอาจลงทุนเป็นรายเดือน รายไตรมาส โดยไม่สนใจว่าราคาหน่วยลงทุนหรือราคาหุ้นท่ีเราจะซ้ือ
ตอนนั้นเป็นราคาเท่าไรจะข้ึนหรือจะลง การลงทุนแบบน้ีจะเป็นการตดัเอาอารมณ์ความรู้สึกออกไป เป็นการลงทุนแบบ
อตัโนมติัไปเร่ือย ๆ โดยตั้งเป้าหมายเป็นจ านวนเงินท่ีตอ้งการลงทุนเป็นหลกั การท่ีเราลงทุนโดยซ้ือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวม หรือหุน้ดว้ยวิธี DCA จะท าใหเ้ราสามารถซ้ือหน่วยลงทุน หรือหุน้ในจ านวนท่ีมากข้ึนหากราคาหุน้ปรับตวั
ต ่าลง และจะซ้ือไดน้อ้ยลงในขณะท่ีราคาหุ้นปรับตวัสูงข้ึน แต่โดยเฉล่ียแลว้เราจะไม่ตอ้งมาคอยกะเก็งการข้ึนๆลงๆ 
ของราคาหุน้ หรือของกองทุนท่ีเราตอ้งการซ้ือเฉล่ีย  

 2.3 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 ลัดดา รอดเฉ่ียว ,2557 การศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยกลยุทธ์ Dollar Cost 
Averagingและ กลยทุธ์ Lump sum Investing กรณีศึกษา SET 50 Index (2014) ใชร้าคาปิดระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2547 
ถึง วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ดว้ยสถิติ t-test พบว่า ผลตอบแทนจากการลงทุนจากทั้งสองวิธีนั้นไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัไม่วา่จะลงทุนวนัใดของเดือน ผลตอบแทนท่ีไดก้ไ็ม่ต่างกนั หากพิจารณาผลตอบแทนรายปีจะมีความแตกต่าง
กนั ช่วงตลาดขาลงและช่วงตลาดไม่มีทิศทางชดัเจน วิธี DCA ให้ผลตอบแทนท่ีสูงกวา่ LS ส่วนในช่วงตลาดอยูใ่นช่วง
ขาข้ึน LS จะใหผ้ลตอบแทนท่ีดีกวา่ DCA 

 อนนัต ์กฤษฎาคพ์ร,2559 การศึกษากลยทุธ์การลงทุนแบบ LUMP SUM และ DOLLAR COST AVERAGE ใน
กองทุน LTF เป็นการศึกษาเก่ียวกบักลยทุธ์การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long term equity fund) ตั้งแต่เดือน
มกราคม พ.ศ. 2553 ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2559 พบว่าทั้งกลยุทธ์ DCA และ LS ไม่มีกลยุทธ์ใดสร้างผลตอบแทนได้
มากกวา่อีกกลยทุธ์หน่ึงแต่ข้ึนอยูก่บัสภาวะตลาดมากกวา่ ส าหรับตลาดแนวโนม้ขาข้ึน (Uptrend) กลยทุธ์ท่ีเหมาะสมคือ 
DCA ส่วนตลาดแนวโนม้ขาลง (Downtrend) และตลาดไม่มีแนวโนม้ (Sideway) กลยทุธ์ท่ีเหมาะสมคือ LS  

 นารี มงคลเกียรติชัย,2553 เปรียบเทียบตน้ทุนเฉล่ียต ่าสุดและหาอตัราผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการ  ลงทุนดว้ย 
Holding Period Return (HPR) จากวิ ธี  DCA และวิ ธี  LS ใช้ Auto Regressive Model Simulation ในการค านวณหา 
Expected NAV Return เก็บขอ้มูลกองทุน LTF ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ.2548 ถึง เดือน มกราคม พ.ศ.2554 จ านวน 31 
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กองทุนพบว่า DCA จะมีตน้ทุนเฉล่ียต ่ากว่า LS และมีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่า วิธี Lump sum โดยไม่มี
การค านึงค่าใชจ่้ายในการซ้ือขายหน่วยลงทุน  

 Rozeff,2537 ไดเ้ปรียบเทียบผลตอบแทนท่ีคาดหวงัและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานระหวา่ง LS และ DCA พบวา่หาก
ลงทุนในดัชนี S&P500 ในระยะเวลา 1 ปีระหว่างปี พ.ศ.2472-2542 โดยปรับระดับความเส่ียงท่ีเท่ากันด้วยการลด
จ านวนเงินลงทุนใน LS พบว่าการลงทุนดว้ยกลยทุธ์ LS ให้ผลตอบแทนท่ีดีกวา่ โดยเฉพาะในหุน้ของกิจการขนาดเลก็
ซ่ึงเป็นผลจากการลงทุนแบบ DCA และมีความเส่ียงท่ีสูงกวา่ 

 Karyl B.Leggio, Donald Lien,2554 เปรียบเทียบกลยทุธ์การลงทุน LS , DCA ,VA และ Buy&hold จากค่าเฉล่ีย
ความเส่ียง (S.D.) ,Sharpe ratio ภายใตแ้นวคิดทฤษฎี Expected Utility นกัลงทุนไม่ชอบ ความเส่ียง (Risk Averse) จาก
การถือครองการลงทุนรายปีในดัชนี S&P500 และหุ้นขนาดเล็กเก็บขอ้มูล ดชันี S&P500,หุ้นขนาดเล็ก,T-bill ช่วงปี 
พ.ศ. 2513-2542 พบว่า หุ้นขนาดใหญ่ (ดชันี S&P500) วิธีการลงทุนแบบ LS ให้ผลตอบแทนมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
DCA , B&H และ VA ตามล าดบั หุ้นขนาดเล็กวิธีการลงทุนแบบ LS ให้ผลตอบแทนมากท่ีสุดรองลงมาคือ VA , B&H 
และ DCA  

3. วธีิการศึกษา 

 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) ของบริษทัหลกัทรัพยท์ั้งหมดในตลาด โดยเลือกกองทุนท่ีมีอายกุารลงทุน
ท่ีมากกว่า 5 ปีเป็นตน้ไปมีทั้งส้ินจ านวน 128 กองทุน และท าการคดัเลือกโดยเฉล่ียจากความเส่ียงจากกองทุนตั้งแต่
ระดบั 1 -8 ตามอตัราส่วนในตลาด โดยวิธีสุ่มไดม้าทั้งส้ินจ านวน 20 กองทุนโดยใชข้อ้มูลของกองทุนในระยะเวลาวนัท่ี
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557- 31 ธนัวาคม 2561  

 ความเส่ียง ประเภทกอง ช่ือกองทุน บลจ 

1 กองทุนรวมตลาดเงินท่ี
ลงทุนในประเทศ 

Money Market Government KFCASHRMF KSAM 

1 กองทุนรวมตลาดเงินท่ี
ลงทุนในประเทศ 

Money Market Government RMF4 KTAM 
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3 กองท ุน รวมพ นัธบ ตัร
รัฐบาล 

Mid Term Government Bond KGBRMF KASSET 

3 กอง ทุนรวมพันธบัต ร
รัฐบาล 

Mid Term Government Bond RMF3 KTAM 

3 กอง ทุนรวมพันธบัต ร
รัฐบาล 

Short Term Government Bond LHGOVRMF LHFUND 

4 กองทุนรวมตราสารหน้ี Long term General Bond KFLTGOVRMF KSAM 

4 กองทุนรวมตราสารหน้ี Mid Term General Bond ASP-FRF ASP 

4 กองทุนรวมตราสารหน้ี Short Term Government Bond UOBSVRMF UOBAM 

5 กองทุนรวมผสม Aggressive Allocation BFLRMF BBLAM 

5 กองทุนรวมผสม Aggressive Allocation M-VALUE MFC 

6 กองทุนรวมตราสารทุน Equity General IN-RMF BBLAM 

6 กองทุนรวมตราสารทุน Set 50 Index Fund SCBRMS50 SCBAM 

6 กองทุนรวมตราสารทุน Commodities Precious Metal TGOLDRMF-H THANACHART 

6 กองทุนรวมตราสารทุน Wquity Large Cap KFDIVRMF KSAM 

6 กองทุนรวมตราสารทุน Equity General BERMF BBLAM 

6 กองทุนรวมตราสารทุน Asia Pacific Ex Japan TAPRMF TISCOAM 

8 กองทุนรวมท่ีลงทุนใน
สินทรัพยท์างเลือก 

Fund of Property fund - Thai and 
Foreign 

PHATRA 
PROPRMF 

PHATRA 

8 กองทุนรวมท่ีลงทุนใน
สินทรัพยท์างเลือก 

Commodities Precious Metals KGDRMF KASSET 
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8 กองทุนรวมท่ีลงทุนใน
สินทรัพยท์างเลือก 

Fund of Property Fund ONEPROP-RMF ONEAM 

8 กองทุนรวมท่ีลงทุนใน
สินทรัพยท์างเลือก 

Commodities Precious Metal SCBGOLDHRMF SCBAM 

 

3.2 การวเิคราะห์ข้อมูล 

วิธีท่ีใชค้  านวณ 

-   Dollar Cost Average เฉล่ียซ้ือถวัเฉล่ียกองทุนเดียวตาม ระยะเวลาตลอดระยะเวลาลงทุน   
-   Lump Sum (LS) การซ้ือหน่วยลงทุนภายในวนัใดวนัหน่ึง 

สถิติท่ีใช ้

 -   สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่อใชใ้นการอธิบายผลของขอ้มูลเบ้ืองตน้  
 -   ค่าเฉล่ีย (Mean) คือ การหารผลรวมของจ านวนทั้งหมดดว้ยจ านวนขอ้มูลทั้งหมด 
 -   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คือ การวดัการกระจายของขอ้มูลแต่ละตวัวา่ห่างจาก    ค่าเฉล่ียเท่าใด 
และเป็นไปในทิศทางอะไร 

อตัราผลตอบแทน 

- IRR คือ เพื่อทราบถึงอตัราผลตอบแทนภายใน 

น าขอ้มูลกองทุนรวมแต่ละประเภทมาค านวณหาอตัราผลตอบแทน โดยใช ้Excel เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็
ขอ้มูล ราคาขาย,ราคารับซ้ือคืน ,ราคามูลค่า NAV ต่อหน่วย ณ ส้ินวนัและน าค านวณอตัราผลตอบแทน Internal Rate of 
Return (IRR) เพื่อค านวณอตัราผลตอบแทนและค่าเฉล่ีย ระหวา่งกลยทุธ์การลงทนุ Dollar Cost Average (DCA) กบั กล
ยทุธ์ Lump Sum (LS)  

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนดว้ยวิธีการลงทุนแบบ DCA และ LS ซ่ึงค านวณจากช่วงระยะเวลาการลงทุน
ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2561 รวมทั้งส้ิน 5 ปี โดยวิธี DCA จะลงทุนทุกเดือน หรือรอบละ 12 คร้ัง แลว้จึงหาผลตอบแทน
เฉล่ียต่อปี โดยใชร้ะยะเวลาการลงทุน 5 ปี ในขณะท่ีวิธี LS จะ ลงทุนรอบละหน่ึงคร้ัง ต่อมาจึงน าอตัราผลแทนของแต่
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ละรอบการลงทุนมาหาอตัราผลตอบแทนเฉล่ีย ในช่วงระยะเวลาการลงทุน 5 ปี เพื่อให้เห็นภาพรวมของผลตอบแทน
จากการลงทุนดว้ยวิธีทั้งสองแบบ 

จากการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนการลงทุนเฉล่ีย 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2561 โดยลงทุน ณ. ช่วงเวลาท่ี
ก าหนดคือ ทุกวนัท่ี 3 ของเดือน จากผลลพัธ์ท่ีศึกษากล่าวไดว้่าทั้งสองกลยทุธ์มีอตัราผลตอบแทนการลงทุนท่ีแตกต่าง
กนัเพียงเล็กน้อย โดยการลงทุนแบบ DCA ให้ผลตอบแทนท่ีดีกว่า 17 กองทุน จากทั้งส้ิน 20 กองทุน และการลงทุน
แบบแนวคิด Lump Sum ให้ผลตอบแทนท่ีดีกวา่ 3 กองทุนจาก 20 กองทุน โดยส่วนต่างของอตัราผลตอบแทนระหวา่ง
กลยทุธ์ DCA และ LS แตกต่างกนัในช่วง -0.32% ถึง 2.72%  

อีกทั้งระดบัความเส่ียงของกองทุนท่ี ความเส่ียง ระดบั1-4 ความแตกต่างของอตัราผลตอบแทนมีความต่างกนั
โดยประมาณ 0.3% หรือคิดเป็นจ านวนเงินประมาน 2,000 บาท ในขณะท่ีกองทุนท่ีมีความเส่ียงในระดบัความเส่ียง 5-8 
จะมีความแตกต่างของอตัราผลตอบแทนของทั้งสองกลยทุธ์ท่ีสูงข้ึนอยู่ถึงประมาณ 1.9% คิดเป็นจ านวณเงินประมาณ 
5,000 ถึง 6,000 บาท จากตารางขา้งตน้แสดงให้เห็นส่วนต่างของอตัราผลตอบแทนระหว่างกลยุทธ์ DCA และ LS 
แตกต่างกนัในช่วง -12,672.82 บาท ถึง 20,253.46 บาท จากตารางจึงสรุปไดว้า่กลยทุธ์ DCA ใหป้ระสิทธิภาพสูงกวา่ LS 
ในภาพรวม 

5. สรุปผลการศึกษา 

เม่ือเปรียบเทียบกลยุทธ์การลงทุนแบบ DCA กบักลยุทธ์การลงทุนแบบ Lump sum ในกลุ่มตวัอย่างกองทุน 
RMF ทั้ง 20 กองทุน จะพบว่าระยะเวลาช่วงการลงทุนท่ีผ่านมา 5 ปีนั้น กลยุทธ์ทั้งสองกลยุทธ์ให้อตัราผลตอบแทนท่ี
แตกต่างกนัเพียงเล็กน้อย โดยกลยุทธ์ท่ีให้ผลตอบแทนเฉล่ียท่ีมากกว่า จะเป็นกลยุทธ์การลงทุนแบบ DCA โดยให้
ผลตอบแทนเฉล่ียต่อปี 3.52% ในส่วนของกลยทุธ์การลงทุนแบบ Lump sum ใหผ้ลตอบแทนเฉล่ียต่อปี 2.69%  

ซ่ึงผลจากการศึกษาพบวา่ เม่ือมีการเปรียบเทียบในส่วนของอตัราผลตอบแทนจากพอร์ตการลงทุน ซ่ึงพิจารณา
ไดจ้ากอตัราผลตอบแทนเฉล่ียจากพอร์ต การลงทุนดว้ยกลยุทธ์ DCA สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้
เหนือกวา่กลยทุธ์ Lump sum 

 อยา่งไรกต็ามเม่ือทดสอบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม พบวา่อตัราผลตอบแทนเฉล่ียต่อปีจากการลงทุนทั้ง 2 
วิธีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าการลงทุนแบบ DCA และ Lump sum นั้นให้
ผลตอบแทนท่ีไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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6.ข้อเสนอแนะ 

1. ผูท่ี้สนใจจะคน้ควา้งานการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบังานช้ินน้ีสามารถท าการศึกษาโดยเปล่ียนประเภทกองทุน
รวมท่ีท าการทดสอบนอกเหนือจากกองทุน RMF ไดอ้ย่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) , กองทุนรวมตราสารทุน, 
กองทุนรวมแบบผสม , กองทุนรวม หุน้ต่างประเทศ หรือเปล่ียนเป็นการทดสอบดชันีหุน้ไทยหรือดชันีหุน้ต่างประเทศ 
อยา่ง ดชันี SET50 , ดชันี NASDAQ เป็นตน้ 

2. ในการเปรียบเทียบผูว้ิจยัสามารถใชต้วัช้ีวดัอ่ืนนอกเหนือจากอตัราผลตอบแทน IRR อาจใชต้วัช้ีวดัท่ีค านึงถึง
ความเส่ียงดว้ย เช่น Sharpe ratio,Jensen เป็นตน้ 

3. ผูว้ิจยัอาจใชก้ลยทุธ์อ่ืนๆเพื่อท าการเปรียบเทียบนอกเหนือจากกลยทุธ์การลงทุนแบบ DCA กบักลยุทธ์การ
ลงทุนแบบ Lump sum เพียง 2 กลยุทธ์เช่น กลยุทธ์การลงทุนแบบ BH, กลยุทธ์การลงทุนแบบ VA, กลยุทธ์การลงทุน
แบบ Portfolio re-balancing เป็นตน้ 

4.  ผูว้ิจยัอาจท าการศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองของช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการลงทุนของแต่ละกลยุทธ์โดยท าการ
เปรียบเทียบระหว่างการเร่ิมลงทุนในแต่ละเดือนว่าให้ผลตอบแทนแตกต่างกนัหรือไม่ และแบบใดท่ีให้ผลตอบแทน
มากท่ีสุด    

5. ผูว้ิจยัควรเพิ่มกลุ่มตวัอยา่งและช่วงระยะเวลาในการทดสอบ เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน 

6. ผูว้ิจยัควรก าหนดช่วยเวลาการลงทุนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัความเป็นจริงและความสมเหตุสมผลมากข้ึน เช่น 
การลงทุนโดนกลยทุธ์ LS ควรลงทุนในช่วงโบนสัออก หรือช่วงส้ินปี เป็นตน้ 
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ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ไทย 
Factors Affecting the Deposit in Commercial Banking, Thailand 

นวโรจน์ รุญจ ารัส1 และ อภิชาติ พงศ์สุพฒัน์2 

Nawarot Runjamrat and Apichat Pongsupatt 

บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชยท่ี์มีนยัต่อความเส่ียงเชิงระบบในประเทศ 
โดยขอ้มูลท่ีใชศึ้กษาเป็นขอ้มูลอนุกรมเวลา รายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 4 ปี พ.ศ. 2552 - ไตรมาสท่ี 3 ปี 2562  รวม 40 ชุด
ขอ้มูล โดยผลของการศึกษาคือ อตัราแลกเปล่ียน ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบั
ปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย ในขณะท่ีผลิตภณัฑ์รวมในประเทศ ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัปริมาณเงินฝากในระบบธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศไทย ในส่วนของปัจจยัดา้นจ านวนสาขา ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน)   มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย และปัจจยัช่วงเวลา
การประกาศก ากบัดูแลธนาคารพาณิชยท่ี์มีนยัต่อความเส่ียงเชิงระบบในประเทศ (SIB) ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) มี
ความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
ส าคัญ: เงินฝาก, ธนาคารพาณิชย์ไทย, นัยต่อความเส่ียงเชิงระบบ 

 

Abstract 
The objective of this research is to study the effect of the deposit volumes in domestic systemically important bank. The data 
using in this study are the quarterly time series data from the 4th quarter of 2009 to the 3rd quarter of 2010. The analysis results 
were as follows: The exchange rate of Krungthai Bank associated in the same direction in the Deposit in commercial banking, 
Thailand. The gross domestic product of Krungthai Bank and Kasikorn Bank have the opposite direction in the Deposit in 
commercial banking, Thailand. A number of branches of Krungthai Bank and Bangkok Bank was associated in the same 
direction in the Deposit in commercial banking, Thailand. And domestic systemically important bank of Krungthai Bank was 
associated in the same direction in the commercial banking in Thailand at a significant level of 0.05 
Keywords: Deposit, Commercial bank in Thailand, Domestic systemically important bank 
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1. บทน า 
 
     ธนาคารพาณิชย ์(Commercial  Banks) ถือเป็นสถาบนัการเงินท่ีมีบทบาทและความส าคญัอย่างมากต่อการระดมทุนและ
จดัสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยท าหนา้ท่ีเป็นแหล่งระดมเงินออมและแหล่งเงินให้กูท่ี้ใหญ่ท่ีสุดในระบบ
การเงิน กล่าวคือในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีระบบการเงินเป็นกลไกส าคญัในการจดัสรรทรัพยากรระหวา่งภาคเศรษฐกิจ จากผู ้
ท่ีมีเงินออมไปยงัผูท่ี้ตอ้งการเงินทุน ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดการผลิตและการจา้งงานอนัเป็นแรงขบัเคล่ือนส าคญัท่ีท าใหร้ะบบเศรษฐกิจ
เติบโตและมีเสถียรภาพ ในระบบการเงินการส่งผ่านเงินสดจากผูอ้อม (ผูฝ้ากเงิน) ผ่านตวักลางทางการเงิน ซ่ึงธนาคารพาณิชย์
เป็นตวักลางส าคญัในการระดมเงินออมจากประชาชนเพื่อน าไปปล่อยสินเช่ือให้แก่ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคครัวเรือน  
ธนาคารพาณิชยจึ์งมีบทบาทส าคญัท่ีท าให้ระบบการเงินและเศรษฐกิจสามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งราบร่ืนและต่อเน่ือง รวมถึงเป็น
ช่องทางหลกัในการส่งผ่านการด าเนินนโยบายการเงิน หากธนาคารพาณิชยข์าดเสถียรภาพ เช่น การมีเงินทุนหมุนเวียนไม่
เพียงพอในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง อาจส่งผลกระทบต่อระบบการเงินและเศรษฐกิจโดยรวม ซ่ึงอาจเกิดเหตุการณ์ท่ีผูฝ้ากถอนเงิน
อยา่งกระทนัหนัหรือท่ีเรียกวา่ Bank Run หรือธนาคารขาดสภาพคล่อง 
     ทั้งน้ีจากภาวะเศรษฐกิจตกต ่าของไทยในปี 2562 ท่ีขยายตวัเพียง 2.8% ซ่ึงต ่ากว่าท่ีประเมินไวท่ี้ 3.3% และเศรษฐกิจไทยใน
ภาพรวมมีแนวโน้มขยายตวัต ่ากว่าท่ีประเมินไวเ้ดิมและต ่ากว่าระดบัศกัยภาพ ซ่ึงเป็นผลมาจากความไม่แน่นอนทางการเมือง 
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยท่ีชะลอลง การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มชะลอลงจากรายไดแ้ละการจา้งงานท่ีปรับลดลง 
แรงกดดนัจากหน้ีครัวเรือนท่ีอยู่ในระดบัสูง การปิดกิจการของบริษทัทั้งขนาดใหญ่จนถึงขนาดเล็ก รวมถึงผลกระทบจากภยั
ธรรมชาติ แมว้า่จะไดรั้บการสนบัสนุนจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐ แต่การลงทุนภาคเอกชนยงัมีแนวโนม้ขยายตวั
ต ่ากว่าท่ีประเมินไว ้ทั้งน้ีในช่วงปลายปี 2562 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ไดป้ระกาศลดอตัราดอกเบ้ียนโยบายลง
จากเดิม 1.75% ต่อปี เหลือ 1.25% ต่อปี และต่อมาในเดือน ก.พ. 2563 ไดป้ระกาศลดอตัราดอกเบ้ียนโยบายลงอีกคร้ัง จากเดิม 
1.25% ต่อปี มาอยูท่ี่ 1.00% ต่อปี ซ่ึงถือว่าต ่าสุดเป็นประวติัศาสตร์ ซ่ึง "ผูฝ้ากเงิน" จะไดรั้บดอกเบ้ียเงินฝากในอตัราลดลง เม่ือ 
"ดอกเบ้ียเงินฝากลดลง" ผลตอบแทนจากการฝากเงินยอ่มลดลงตามไปดว้ย อตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยแ์บบธรรมดาของ
กลุ่มธนาคารพาณิชยถ์วัเฉล่ีย ณ ปัจจุบนั (7 ก.พ. 63) อยู่ท่ี 0.05% – 2.25% ต่อปีเท่านั้น หากมีการลดดอกเบ้ียลงตามดอกเบ้ีย
นโยบายอีก ย่อมท าให้ประชาชนท่ีฝากเงินไดผ้ลตอบแทนท่ีต ่ากว่าเดิม และอาจไม่เกิดแรงจูงใจในการน าเงินไปฝากไวก้บั
ธนาคารพาณิชย ์อาจมองหาช่องทางการลงทุนในรูปแบบใหม่ๆ มาทดแทนอตัราผลตอบแทนเงินฝากธนาคาร น ามาสู่ความเส่ียง
ทางดา้นเงินฝากท่ีธนาคารพาณิชยต์อ้งบริหารจดัการอยา่งเหมาะสม 
     อีกทั้งในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา มีการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วประกอบกับนโยบายภาครัฐภายใต้แผน
ยทุธศาสตร์โครงการ National e-Payment ท่ีส่งเสริมใหมี้การใชร้ะบบการช าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ในการท าธุรกรรมมากข้ึน
รวมถึงพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการท่ีเปล่ียนแปลง ท าใหธุ้รกิจกลุ่มธนาคารพาณิชยต์อ้งปรับเปล่ียนการด าเนินการขององคก์รใหมี้
ประสิทธิภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัให้ย ัง่ยืน ซ่ึงเห็นไดช้ดัเจนจากการปิดสาขาและการยกเลิกค่าธรรมเนียม
บริการต่างๆ ผา่นธุรกรรมออนไลน์ โดยค่าธรรมเนียมนั้นถือเป็นรายไดห้ลกัของกลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย ์ 
     จากปัญหาดงักล่าว การศึกษาคร้ังน้ีจึงตอ้งการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยไ์ทย ท่ีมีนยั
ต่อความเส่ียงเชิงระบบในประเทศตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยจ านวน 5 ธนาคาร เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่ง
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ปัจจยัต่างๆ กบัปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย ์ เน่ืองจากปริมาณเงินฝากมีผลต่อการลงทุนและเป็นส่วนส าคญัของการ
ขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจในดา้นต่างๆ โดยการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนกัลงทุนส าหรับวิเคราะห์ปัจจยัท่ีอาจส่งผล
กระทบต่อการเปล่ียนแปลงของปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย ์สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจลงทุนได้
อยา่งถูกตอ้ง 
  

2. ทบทวนวรรณกรรม 
     ธนาคารพาณิชยท่ี์มีนยัต่อความเส่ียงเชิงระบบในประเทศ ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ของประเทศไทยนบัวา่มีบทบาทส าคญั
ในการท าหน้าท่ีเป็นตวักลางทางการเงินเพื่อสนบัสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศไทยมาโดยตลอด การก ากบัดูแลให้
ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ใหมี้ความมัน่คงและสามารถให้บริการทางการเงินไดอ้ยา่งต่อเน่ืองโดยไม่หยดุชะงกั จึงถือเป็นเร่ือง
ส าคญัโดยเฉพาะอยา่งยิ่งท่ีธนาคารพาณิชยถื์อวา่มีความเช่ือมโยงระหวา่งสถาบนัการเงินและระบบการเงินสูง มีผลิตภณัฑท์าง
การเงินท่ีมีความซบัซอ้น และเป็นผูใ้หบ้ริการหลกัในผลิตภณัฑท์างการเงินหรือโครงสร้างพื้นฐานท่ีส าคญัของประเทศ ธนาคาร
แห่งประเทศไทยจึงเห็นถึงความส าคญัและความจ าเป็นท่ีตอ้งก ากบัดูแลธนาคารพาณิชยด์งักล่าวให้เขม้งวดข้ึนกว่าธนาคาร
พาณิชยท์ัว่ไป โดยก ากบัดูแลให้ธนาคารพาณิชยท่ี์มีนัยต่อความเส่ียงเชิงระบบในประเทศ (Domestic systemically important 
banks: D-SIBs) มีความสามารถในการรองรับความเสียหายไดม้ากข้ึน เพื่อลดโอกาสท่ีธนาคารพาณิชยจ์ะประสบปัญหาฐานะ
ทางการเงิน และส่งผลกระทบ (Negative externalities) ต่อระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ อนัจะเป็นการ
ส่งเสริมใหร้ะบบสถาบนัการเงินของประเทศมีเสถียรภาพและไดรั้บการยอมรับตามมาตรฐานสากล โดยแนวทางการก ากบัดูแล
ธนาคารพาณิชยท่ี์มีนยัต่อความเส่ียงเชิงระบบในประเทศตามประกาศฉบบัน้ี ธนาคารแห่งประเทศไทยอา้งอิงจาก A framework 
for dealing with domestic systemically important banks ของ Basel Committee on Banking Supervision ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
มาตรการก ากบัดูแลสถาบนัการเงินตามหลกัเกณฑ ์Basel  
     แนวคิดเกี่ยวกับการลงทุน ท่ีมา: (สุภาว ์จุลนาพนัธ์, 2541) ในระบบเศรษฐกิจการซ้ือขายแลกเปล่ียนจะมีเงินเป็นส่ือกลางใน
การแลกเปล่ียนรายได ้ส่วนต่างนอกเหนือจากค่าใชจ่้ายก็จะกลายเป็นเงินออมท่ีเรียกวา่เงินออมเป็นบวก (Positive Saving) ส่วน
บุคคลท่ีมีรายไดน้อ้ยกวา่ค่าใชจ่้ายเรียกว่าเงินออมเป็นลบ (Negative Saving) บุคคลท่ีมีเงินออมเป็นบวกก็จะน าเงินส่วนท่ีเหลือ
ไปหาผลประโยชน์ในรูปต่างๆ  เช่น การลงทุน(Investment)โดยผูท่ี้น าเงินไปลงทุนมีการคาดการณ์เอาไวว้่าเม่ือเวลาผ่านไป
ระยะเวลาหน่ึงเงินท่ีน าไปลงทุนจะมีปริมาณเพิ่มข้ึน ส่วนบุคคลท่ีมีเงินออมเป็นลบหรือกลุ่มท่ีมีรายไดน้้อยกว่ารายจ่ายหาก
ตอ้งการจบัจ่ายใชส้อยหรือใช้บริการ ต่างก็จะตอ้งท าการกูย้ืมเงินจากกลุ่มท่ีมีเงินออมเป็นบวกโดยมีขอ้ตกลงกนัว่า จะจ่ายเงิน
คืนตามระยะเวลาท่ีก าหนดแต่เวลาจ่ายคืนตอ้งจ่ายในจ านวนเงินท่ีสูงข้ึน โดยเงินท่ีจ่ายเกินท่ีมาน้ีเรียกว่าอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
(Pure Rate of Interest) ซ่ึงจะมีค่าสูงข้ึนหรือต ่าลงมากนอ้ยเพียงใดจะข้ึนอยูก่บัอุปทานของรายไดส่้วนเกินและอุปสงคข์องการ
บริโภคส่วนท่ีเกินจากรายได ้ ดงันั้นแนวคิดในการ ลงทุนคือการท่ีนกัลงทุนตดัสินใจท่ีจะไม่ถือเงินนั้นไวก้บัตวัเองโดยจะน า
เงินไปลงทุนหาผลประโยชน์โดยจะไดผ้ลตอบแทนท่ีตอ้งการจะตอ้งครอบคลุมไปถึงอ านาจซ้ือของเงินหรือท่ีเรียกว่าภาวะเงิน
เฟ้อและความเส่ียงภยัต่างๆ  ท่ีจะท าใหน้กัลงทุนไม่ไดเ้งินตน้หรือผลตอบแทนคืนมา 
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 1900 

 

 

งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
     วิรุฬท์ อ่อนเจริญ (2547) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชยไ์ทย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชยไ์ทย ซ่ึงขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิรายปี 
ตั้งแต่พ.ศ. 2526 ถึง พ.ศ.2545 ใชว้ิธีการศึกษาเป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนาและเชิงปริมาณใชแ้บบจ าลองทางเศรษฐมิติ ท าการ
ประมาณค่าสัมประสิทธ์ิ ด้วยวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) ในรูปสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression) โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 ผลการศึกษาพบวา่ผลิตภณัฑภ์ายในประเทศเบ้ืองตน้ อตัราดอกเบ้ีย
เงินฝาก จ านวนสาขาของธนาคารพาณิชยไ์ทย อตัราผลตอบแทนของพนัธบัตรรัฐบาล และปริมาณเงินฝากในระบบบริษทั
เงินทุน มีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชยไ์ทยอยา่งมีนยัส าคญั ดว้ยระดบันยัส าคญั 0.01 โดยอตัราดอกเบ้ีย
เงินฝาก ผลิตภณัฑ์ภายในประเทศเบ้ืองตน้ จ านวนสาขาของธนาคารพาณิชยไ์ทย มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณเงินฝากในระบบ
ธนาคารพาณิชยไ์ทยในทิศทางเดียวกนั ในขณะท่ีอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล และปริมาณเงินฝากในระบบบริษทั
เงินทุน มีความสมัพนัธ์กบัปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชยไ์ทยในทิศทางตรงกนัขา้ม โดยสรุปแลว้หากธนาคารพาณิชย์
ไทยตอ้งการเพิ่มปริมาณเงินฝากให้เพิ่มสูงข้ึน ควรเพิ่มอตัราดอกเบ้ียเงินฝากให้สูงข้ึน เพื่อให้เขา้ถึงผูมี้เงินฝากไดม้ากข้ึน และ
การเพิ่มจ านวนสาขาใหม้ากข้ึน เพื่อจูงใจใหผู้ฝ้ากเงินมาฝากเงินกบัธนาคาร 
     กรรณิการ์ จะออ (2555) ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยท่ี์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยประเภทของขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ ปัจจยัท่ีน ามาศึกษา
ไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ีย ค่าเงินบาท ดชันีราคาผูบ้ริโภค และผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ ระยะเวลาท่ีใช้ใน
การศึกษาตั้งแต่มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2555 สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ทางสถิติดว้ยวิธีการ
ถดถอยเชิงซอ้นเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามและตวัแปรอิสระและค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ภายในโดยใชสู้ตร
ของเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า ดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัราดอกเบ้ีย อตัราเงินเฟ้อและค่าเงินบาทมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณเงิน
ฝากของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอย่างมีนยัส าคญั ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 โดยดชันี
ราคาผูบ้ริโภค อตัราดอกเบ้ียและค่าเงินบาท มีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนักบัปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย ์และอตัรา
เงินเฟ้อมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย ์คือ เม่ืออตัราเงินเฟ้อเพิ่มสูงข้ึนปริมาณเงินฝาก
ของธนาคารลดลง ส่วนตวัแปรท่ีเหลือเป็นตวัแปรท่ีไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่สามารถสะทอ้นการเปล่ียนแปลงของปริมาณ
เงินฝากของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดอ้ยา่งชดัเจน  
     เจดมะณี วงค์ภักดี (2559) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณเงินรับฝากของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) เพื่อ
ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินรับฝากของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจกบัปริมาณเงินรับฝาก
ของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ว่ามีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางใด ประชากรท่ีน ามาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือขอ้มูล
อนุกรมเวลา โดยเป็นการเกบ็ขอ้มูลแบบรายไตรมาส โดยผลการศึกษาพบวา่ดชันีราคาหลกัทรัพย ์อตัราผลตอบแทนตราสารหน้ี
ไทยพาณิชย ์และอตัราดอกเบ้ียไม่มีผลกระทบต่อปริมาณเงินรับฝากของธนาคารไทยพาณิชย ์ส่วนจ านวนสาขาของธนาคารไทย
พาณิชย ์มีผลต่อปริมาณเงินรับฝากของธนาคารอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 แต่เป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้ม คือเม่ือจ านวน
สาขาเพิ่มมากข้ึนจะส่งผลต่อปริมาณเงินรับฝากของธนาคารลดลง ค่าเงินบาทมีผลต่อปริมาณเงินรับฝากของธนาคารไทย
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พาณิชยอ์ยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 ในทิศทาง เดียวกนั ส่วนจ านวนสินทรัพยร์วมกมี็ผลต่อปริมาณเงินรับฝากของธนาคารไทย
พาณิชยอ์ย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.01 ในทิศทางเดียวกนั คือเม่ือจ านวนสินทรัพยร์วมหรือค่าเงินบาทสูงข้ึนจะส่งผล ท าให้
ปริมาณเงินรับฝากเพิ่มสูงข้ึนตามไปดว้ย 
 
กรอบแนวคิดการวจิัย 

 
 

รูปที่ 1 แสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

 

3. วธีิการศึกษา 
          การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยไ์ทย ผูศึ้กษาไดเ้ลือกกลุ่มตวัอยา่ง คือ ธนาคารพาณิชยข์นาด
ใหญ่ท่ีมีความมัน่คงและเป็นธนาคารพาณิชยท่ี์มีนยัต่อความเส่ียงเชิงระบบในประเทศ (Domestic systemically important banks: 
D-SIBs) ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าดว้ยแนวทางการระบุและการก ากบัดูแลธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ท่ีมี
นยัต่อความเส่ียงเชิงระบบในประเทศ ซ่ึงพิจารณาตามแนวทางการระบุธนาคารพาณิชยท่ี์มีนยัต่อความเส่ียงเชิงระบบในประเทศ 
โดยก าหนดใหธ้นาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ท่ีมีนยัต่อความเส่ียงเชิงระบบในประเทศตามรายช่ือประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
เร่ือง แนวทางการระบุและการก ากบัดูแลธนาคารพาณิชยท่ี์มีนัยต่อความเส่ียงเชิงระบบในประเทศ ประกอบดว้ย 5 ธนาคาร 
ไดแ้ก่ 1) ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 2)ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 3) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน)  4) 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 5) ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีน ามาวิเคราะห์เป็นรายไตร
มาสตั้งแต่ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2552  ถึง ไตรมาส 3 ปี 2562 ระยะเวลา 10 ปี (จ านวน 40 ไตรมาส) และไดเ้ลือกปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ 
จ านวนสาขาของธนาคารพาณิชย ์(Branch) อตัราแลกเปล่ียน (EXR) การยกเลิกค่าธรรมเนียม I-Banking (FEE) ผลิตภณัฑม์วล
รวมในประเทศ (GDP) อตัราดอกเบ้ียนโยบาย (INT) และช่วงเวลาการประกาศก ากบัดูแลธนาคารพาณิชยท่ี์มีนยัต่อความเส่ียง
เชิงระบบในประเทศ  (SIB) ซ่ึงปัจจยัขา้งตน้อาจส่งผลต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยไ์ทย ทั้ง 5 แห่ง 
     การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณเงินฝากในระบบของธนาคารพาณิชยไ์ทย ท่ีมีนยัต่อความเส่ียงเชิงระบบในประเทศไดน้ า
ขอ้มูลของตวัแปรอิสระมาหาความสัมพนัธ์กบัปริมาณเงินฝากในระบบของธนาคารพาณิชยไ์ทย ในรูปของสมการถดถอย
เชิงซอ้น (Multiple Regression Analysis) ดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares) เพื่อประมาณค่าสมัประสิทธ์ิ และ
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ทดสอบสมมติฐานด้วยเคร่ืองมือทางสถิติ  คือวิธีสหสัมพนัธ์อย่างง่าย (Simple Correlation) ในการวดัความสัมพนัธ์ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ในการค านวณด้วยวิธี Pearson Correlation ท่ีระดับนัยส าคญั 0.05 และสร้างสมการท่ีมีความ
สมบูรณ์เพื่อใช้ในการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อการศึกษาและอธิบายผลลพัธ์ โดยแยกผลการศึกษาเป็นราย
ธนาคาร   
     โดยแทนในสมการ  
 

𝐷𝐸𝑃𝑖 =  𝛼 + 𝛽1𝐵𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ + 𝛽2𝐹𝐸𝐸 + 𝛽3𝐺𝐷𝑃 + 𝛽4𝐸𝑋𝑅 + 𝛽5𝐼𝑁𝑇 + 𝛽6𝑆𝐼𝐵 
 
สมการท่ี (1) แสดงสมการถดถอยเชิงซอ้นของการศึกษา 

โดยก าหนดให ้
  DEP      = ปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย ์
  i      = ธนาคารพาณิชยไ์ทย (จ านวน 5 ธนาคารท่ีมีนยัต่อความเส่ียงเชิงระบบในประเทศ) 
  α      = ค่าสมัประสิทธ์ิของค่าคงท่ี 
  β1 – β5     = ค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ 
  Branch        = จ านวนสาขาของธนาคารพาณิชย ์
  FEE      = การยกเลิกค่าธรรมเนียม I-Banking (Dummy) 
  GDP      = ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ  
  EXR      = อตัราแลกเปล่ียน  

INT      = อตัราดอกเบ้ียนโยบาย 
SIB      = ช่วงเวลาการประกาศก ากบัดูแลธนาคารพาณิชยท่ี์มีนยัต่อความเส่ียงเชิงระบบใน        
                       ประเทศ  (Dummy) 

      
ในส่วนของสมมติฐานของการศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดต้ั้งสมมติฐานของตวัแปรอิสระแต่ละตวั ดงัน้ี 
     จ  านวนสาขาของธนาคารพาณิชย ์(Branch) หากธนาคารพาณิชยมี์จ านวนสาขาส าหรับให้บริการแก่ผูใ้ชใ้นปริมาณมากข้ึน 
สามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดทุ้กกลุ่มทุกพื้นท่ี คาดว่าจะส่งผลใหป้ริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชยไ์ทยเพิ่มสูงข้ึนตามปริมาณ
สาขาท่ีเพิ่มข้ึนในทิศทางเดียวกนั 
     อตัราแลกเปล่ียน (EXR) ค่าเงินบาทท่ีสูงข้ึนจะมีผลท าให้การเปล่ียนแปลงของปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยไ์ทยมี
ทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของค่าเงินบาทจะสามารถเป็นท่ีดึงดูดนกัลงทุนชาวต่างชาติเขา้ มาลงทุนในประเทศเพิ่ม
สูงข้ึนส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจท าใหก้ารไหลเขา้มาของเงินทุนเพิ่มสูงข้ึน 
     การยกเลิกค่าธรรมเนียม I-Banking (FEE) เม่ือค่าธรรมเนียมถูกยกเลิก และ/หรือ ปรับลดอตัราค่าธรรมเนียมการใชร้ะบบ I-
Banking ของธนาคารลง คาดว่าจะส่งผลให้มีจ านวนผูใ้ชบ้ริการน าเงินฝากเพื่อใชง้านผ่านระบบ I-Banking คาดว่าจะส่งผลให้
ปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชยไ์ทยเพิ่มสูงข้ึน 
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     ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) เม่ือค่า GDP มีค่าสูงข้ึนแสดงวา่ภาวะเศรษฐกิจอยูใ่นทิศทางท่ีดี ดงันั้นคาดวา่ค่า  GDP 
จะมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยไ์ทย 
     อตัราดอกเบ้ียนโยบาย (INT) เม่ือมีการปรับอตัราดอกเบ้ียลดลง การท่ีอตัราดอกเบ้ียลดลงจะน าไปสู่การลงทุนในช่องทางอ่ืน
ท่ีไม่ใช่การลงทุนในประเภทเงินฝากท่ีเพิ่มข้ึน คือเงินทุนก็จะเคล่ือนยา้ยจากตลาดเงินไปยงัตลาดทุนเพื่อหาผลตอบแทนท่ีดีกว่า 
ดงันั้นหากอตัราดอกเบ้ียลดลงคาดวา่จะส่งผลใหป้ริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชยไ์ทยลดลง  
     ช่วงเวลาการประกาศก ากบัดูแลธนาคารพาณิชยท่ี์มีนยัต่อความเส่ียงเชิงระบบในประเทศ  (SIB) เม่ือธนาคารพาณิชยมี์การเฝ้า
ระวงัและตั้งมาตรการบริหารจดัการความเส่ียงของธนาคารพาณิชยท่ี์เขม้งวดมากข้ึน คาดวา่จะน ามาซ่ึงความเช่ือมัน่ต่อผูฝ้ากเงิน
ในการฝากเงินกบัธนาคารพาณิชยไ์ทย และท าให้ปริมาณเงินฝากในระบบของธนาคารพาณิชยไ์ทยสูงข้ึน จึงควรมีทิศทาง
เดียวกนักบัปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยไ์ทย 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลรายไตรมาสยอ้นหลงัจ านวน 40 ไตรมาส เพื่อน ามาวิเคราะห์โดยเร่ิมจากการพิจารณา ค่าสถิติเชิง
พรรณนาของขอ้มูล สามารถอธิบายขอ้มูลโดยแยกผลการวิเคราะห์แยกเป็นรายธนาคาร ซ่ึงมีผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติตาม
ตารางท่ี 1 ดงัน้ี 
     1) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) มีค่าเฉล่ีย 919,281.8 ลา้นบาท ค่าฐานนิยม  821,868.9 ลา้นบาท ค่าสูงสุด 1,497,469 
ลา้นบาท ค่าต ่าสุด 520,514.6 ลา้นบาท และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 324,005.0 ลา้นบาท 
     2) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) มีค่าเฉล่ีย 1,767,979 ลา้นบาท ค่าฐานนิยม 1,956,254 ลา้นบาท ค่าสูงสุด 2,196,566 ลา้นบาท ค่า
ต ่าสุด 982,248.4 ลา้นบาท และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 356,082.5 ลา้นบาท 
     3) ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) มีค่าเฉล่ีย 1,578,441 ลา้นบาท ค่าฐานนิยม 1,641,611 ลา้นบาท ค่าสูงสุด 2,004,953 ลา้นบาท 
ค่าต ่าสุด 975,491.9 ลา้นบาท และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 314,292.6 ลา้นบาท 
     4) ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) มีค่าเฉล่ีย 1,704,906 ลา้นบาท ค่าฐานนิยม 1,849,996 ลา้นบาท ค่าสูงสุด 2,193,822 ลา้นบาท 
ค่าต ่าสุด 927,373.7 ลา้นบาท และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 407,333.3 ลา้นบาท 
     5) ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) มีค่าเฉล่ีย 1,940,276. ลา้นบาท ค่าฐานนิยม 1,997,026 ลา้นบาท ค่าสูงสุด 2,362,766 ลา้นบาท ค่า
ต ่าสุด 1,340,943 ลา้นบาท และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 341,341.6 ลา้นบาท 

ตารางที่ 1 วิเคราะห์หาค่าสถิติเชิงพรรณนาของขอ้มูล 

 DEP_BAY DEP_KTB DEP_KBANK DEP_SCB DEP_BBL 
      
 Mean  919281.8  1767979.  1578441.  1704906.  1940276. 

 Median  821868.9  1956254.  1641611.  1849996.  1997026. 

 Maximum  1497469.  2196566.  2004953.  2193822.  2362766. 

 Minimum  520514.6  982248.4  975491.9  927373.7  1340943. 

 Std. Dev.  324005.0  356082.5  314292.6  407333.3  341341.6 

 Skewness  0.365288 -0.716331 -0.439382 -0.701167 -0.452055 
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       ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อตรวจสอบปัญหาความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงระหวา่งตวัแปรอิสระ(Multicollinearity) โดยพิจารณา
จากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation Coefficient) ระหว่างตวัแปรอิสระแต่ละคู่ ซ่ึงเม่ือได้พิจารณาผลแยกเป็นราย
ธนาคารตามตารางท่ี 2 - 6 พบวา่ตวัแปรอิสระทุกตวัท่ีใชใ้นการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Regression Analysis) 
ไม่มีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั โดยค่าสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระของธนาคารแต่ละแห่ง มีค่าต ่ากว่า 0.8 จึงถือไดว้า่ตวั
แปรอิสระทุกตวัมีความเป็นอิสระต่อกนั 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงระหวา่งตวัแปรอิสระธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)   

  INT  EXR GDP  FEE  SIB  Branch_BAY 

INT 1.0000 
     

EXR -0.6872 1.0000 
    

GDP -0.1782 -0.0256 1.0000 
   

FEE  -0.2356 -0.1123 -0.0635 1.0000 
  

SIB  -0.3407 -0.0793 -0.0144 0.7796 1.0000 
 

Branch_BAY -0.4958 0.3543 -0.1430 0.6980 0.7719 1.0000 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงระหวา่งตวัแปรอิสระธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
  INT  EXR GDP  FEE  SIB  Branch_KTB 

INT 1.0000      

EXR -0.6872 1.0000     

GDP -0.1782 -0.0256 1.0000    

FEE  -0.2356 -0.1123 -0.0635 1.0000   

SIB  -0.3407 -0.0793 -0.0144 0.7796 1.0000  

Branch_KTB -0.2512 0.5425 -0.3378 0.0559 0.0853 1.0000 

 Kurtosis  1.804239  1.995709  2.001608  2.081384  1.900213 

 Jarque-Bera  3.272645  5.101863  2.948353  4.683992  3.378243 

 Probability  0.194695  0.078009  0.228967  0.096136  0.184682 

 Sum  36771270  70719152  63137635  68196241  77611044 

 Sum Sq. Dev.  4.09E+12  4.94E+12  3.85E+12  6.47E+12  4.54E+12 

 Observations  40  40  40  40  40 
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงระหวา่งตวัแปรอิสระธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
   INT  EXR GDP  FEE  SIB  Branch_KBANK 

INT  1.0000      

EXR  -0.6872 1.0000     

GDP  -0.1782 -0.0256 1.0000    

FEE   -0.2356 -0.1123 -0.0635 1.0000   

SIB   -0.3407 -0.0793 -0.0144 0.7796 1.0000  

Branch_KBANK  -0.5299 0.7529 -0.2442 -0.0514 0.0586 1.0000 

 
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงระหวา่งตวัแปรอิสระธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

  INT  EXR GDP  FEE  SIB  Branch_SCB 

INT 1.0000      

EXR -0.6872 1.0000     

GDP -0.1782 -0.0256 1.0000    

FEE  -0.2356 -0.1123 -0.0635 1.0000   

SIB  -0.3407 -0.0793 -0.0144 0.7796 1.0000  

Branch_SCB -0.0784 0.5194 -0.2727 -0.2922 -0.1994 1.0000 
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงระหวา่งตวัแปรอิสระธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 
      การทดสอบสมมติฐานของสัมประสิทธ์ิความชนัของตวัแปรจากสมการถดถอยท่ีไดต้ั้งไวก่้อนท าการทดสอบสมมติฐาน 
โดยทดสอบเป็นรายธนาคาร โดยมีจ านวน 3 ธนาคารท่ีตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวัท่ีมีผลการประมวลท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05  ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จ ากบั 
(มหาชน) ซ่ึงมีขอ้มูลดงัน้ี  
 
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ถดถอย ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

 

  INT  EXR GDP  FEE  SIB  Branch_BBL 
INT 1.0000      

EXR -0.6872 1.0000     

GDP -0.1782 -0.0256 1.0000    

FEE  -0.2356 -0.1123 -0.0635 1.0000   

SIB  -0.3407 -0.0793 -0.0144 0.7796 1.0000  

Branch_BBL -0.4906 0.5376 -0.2342 0.4097 0.5347 1.0000 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -1271668 406932.2 -3.125012 0.0038 
INT_SA -1390.139 36505.29 -0.03808 0.9699 
EXR_SA 41073.29 13632.47 3.012903 0.0051 
GDP_SA -49001.03 2252.449 -21.75455 0.0000 
FEE 15727.89 52131.64 0.301696 0.7649 
SIB 241753.8 47154.59 5.126836 0.0000 
BRANCH_KTB_SA 1712.061 150.8426 11.34998 0.0000 

R-squared 0.985094     Mean dependent var 1315288 
Adjusted R-squared 0.982209     S.D. dependent var 640372.7 
S.E. of regression 58021.65     Akaike info criterion 24.93984 
Sum squared resid 1.04E+11     Schwarz criterion 25.2415 
Log likelihood -466.857     Hannan-Quinn criter. 25.04717 
F-statistic 341.4458     Durbin-Watson stat 1.073223 
Prob(F-statistic) 0.0000     Weighted mean dep. 1394641 
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     การวิเคราะห์ผลจากแบบจ าลองตามสมการถดถอยพหุคูณ พบว่าธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) มีตวัแปรอิสระ คือ อตัรา
แลกเปล่ียน (EXR) ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) จ  านวนสาขาของธนาคารพาณิชย  ์(Branch) และช่วงเวลาการประกาศ
ก ากบัดูแลธนาคารพาณิชยท่ี์มีนัยต่อความเส่ียงเชิงระบบใน (SIB) มีผลการประมวลท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีค่า 
Adjusted R-squared  ท่ีร้อยละ 98.22 สามารถเขียนนรายงานผลของสมการถดถอยในรูปแบบสมการ ไดด้งัน้ี 

𝐷𝐸𝑃𝐾𝑇𝐵 = −1271668 + 1712.061(𝐵𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ) − 49001.03(𝐺𝐷𝑃)
+ 41073.29(𝐸𝑋𝑅) + 241753.8(𝑆𝐼𝐵) 

ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ถดถอย ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 1684679 1813906 0.928757 0.3602 
INT_SA 95760.24 153679.9 0.623115 0.5378 
EXR_SA -27733.51 27182.89 -1.020256 0.3155 
GDP_SA -13068.77 2950.285 -4.429666 0.0001 
FEE -5362.597 983346 -0.005453 0.9957 
SIB 21748.33 816080.8 0.02665 0.9789 
BRANCH_KBANK_SA 713.2516 1418.904 0.502678 0.6187 
AR(1) 0.964599 0.127437 7.569237 0.0000 
SIGMASQ 7.88E+09 1.59E+09 4.95195 0.0000 

R-squared 0.917868     Mean dependent var 1578431 
Adjusted R-squared 0.896672     S.D. dependent var 313763.3 
S.E. of regression 100857.9     Akaike info criterion 26.14256 
Sum squared resid 3.15E+11     Schwarz criterion 26.52256 
Log likelihood -513.8513     Hannan-Quinn criter. 26.27996 
F-statistic 43.30507     Durbin-Watson stat 2.344057 
Prob(F-statistic) 0.0000       

 
     การวิเคราะห์ผลจากแบบจ าลองตามสมการถดถอยพหุคูณ  พบว่าธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) มีตวัแปรอิสระ คือ 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มีผลการประมวลท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีค่า Adjusted R-squared  ท่ีร้อยละ 
89.66 สามารถเขียนนรายงานผลของสมการถดถอยในรูปแบบสมการ ไดด้งัน้ี 
 

𝐷𝐸𝑃𝐾𝐵𝐴𝑁𝐾 =  1684679 − 13068.77(𝐺𝐷𝑃) 
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ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ถดถอย ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 
     การวิเคราะห์ผลจากแบบจ าลองตามสมการถดถอยพหุคูณ พบวา่ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) มีตวัแปรอิสระ คือ จ านวน
สาขาของธนาคารพาณิชย ์(Branch) มีผลการประมวลท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีค่า Adjusted R-squared  ท่ีร้อยละ 99.20 
สามารถเขียนนรายงานผลของสมการถดถอยในรูปแบบสมการ ไดด้งัน้ี 

 
𝐷𝐸𝑃𝐵𝐵𝐿 =  −1715635 + 3666.289(𝐵𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ) 

 
     ในขณะท่ีอีกจ านวน 2 ธนาคาร ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  ตวั
แปรอิสระทุกตวัไม่มีผลต่อทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05   
 
     
      
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -1715635 309495.4 -5.54333 0.0000 
INT_SA 10852.97 27069.37 0.400932 0.6912 
EXR_SA -10067.65 9439.19 -1.06658 0.2944 
GDP_SA 1722.121 5781.016 0.297892 0.7678 
FEE 37970.73 55247.78 0.687281 0.4970 
SIB 64136.93 82504.48 0.777375 0.4428 
BRANCH_BBL_SA 3666.289 181.4593 20.20447 0.0000 
AR(1) 0.515886 0.178182 2.895273 0.0069 
SIGMASQ 7.17E+08 1.39E+08 5.144243 0.0000 

R-squared 0.993688     Mean dependent var 1940261 
Adjusted R-squared 0.992059     S.D. dependent var 341362.2 
S.E. of regression 30419.51     Akaike info criterion 23.6864 
Sum squared resid 2.87E+10     Schwarz criterion 24.0664 
Log likelihood -464.728     Hannan-Quinn criter. 23.82379 
F-statistic 610.0299     Durbin-Watson stat 1.553338 
Prob(F-statistic) 0.00000       
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5. สรุปผลการศึกษา 
 
     จากผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยไ์ทย ท่ีมีนัยต่อความเส่ียงเชิงระบบในประเทศ ดว้ย
สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regressions) โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รายไตรมาสตั้งแต่ไตรมาสท่ี 4 ของปี 
2552  ถึง ไตรมาส 3 ปี 2562 ระยะเวลา 10 ปี (จ านวน 40 ไตรมาส) และไดเ้ลือกปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ จ านวนสาขาของธนาคาร
พาณิชย ์(Branch) อตัราแลกเปล่ียน (EXR) การยกเลิกค่าธรรมเนียม I-Banking (FEE) ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 
อตัราดอกเบ้ียนโยบาย (INT) และช่วงเวลาการประกาศก ากบัดูแลธนาคารพาณิชยท่ี์มีนัยต่อความเส่ียงเชิงระบบในประเทศ  
(SIB) จึงสรุปไดว้่าปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยไ์ทย คือ อตัราแลกเปล่ียน (EXR) ของธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย (DEP) ณ 
ระดบันยัส าคญั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ กรรณิการ์ จะออ (2555) ในขณะท่ีผลิตภณัฑร์วมในประเทศ (GDP) ของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัปริมาณเงิน
ฝากในระบบธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย (DEP) ณ ระดบันยัส าคญั 0.05 ในส่วนของปัจจยัดา้นจ านวนสาขา (Branch) ของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)   มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณเงิน
ฝากในระบบธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย (DEP) ณ ระดบันยัส าคญั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วิรุฬท ์อ่อนเจริญ 
(2547) และปัจจัยช่วงเวลาการประกาศก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์ท่ีมีนัยต่อความเส่ียงเชิงระบบในประเทศ (SIB) ของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ
ไทย (DEP) ณ ระดบันยัส าคญั 0.05 โดยสรุปแลว้หากธนาคารพาณิชยไ์ทยตอ้งการเพิ่มปริมาณเงินฝากใหเ้พิ่มสูงข้ึน อาจตอ้งเพิ่ม
จ านวนสาขาใหม้ากข้ึน และการคาดการณ์ช่วงเวลาท่ีแนวโนม้ของอตัราแลกเปล่ียนเพิ่มข้ึนอาจจะช่วยจูงใจให้ผูฝ้ากเงินมาฝาก
เงินกบัธนาคารพาณิชยม์ากข้ึน 
     ส่วนปัจจยัท่ีไม่ส่งผลต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยไ์ทย ได้แก่ อตัราดอกเบ้ียนโยบาย (INT) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ เจดมะณี วงค์ภกัดี (2559) และการยกเลิกค่าธรรมเนียม I-Banking (FEE)  ทั้งน้ีผลการศึกษาพบว่ามีจ านวน 2 
ธนาคาร ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  ตวัแปรอิสระทุกตวัไม่มีผลต่อ
ทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
      การศึกษาในคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัจากการคดัเลือกตวัแปรอิสระท่ีมีการใชข้อ้มูลในการประมวลผล โดยใชต้วัแปรหุ่น (Dummy) 
จ านวน 2 ตวั จากตวัแปรอิสระทั้งหมด 6 ตวั ซ่ึงการก าหนดขอ้มูลตามช่วงเวลาอาจท าใหข้อ้มูลผิดพลาดหรือเกิดความเบ่ียงเบน
ได ้ดงันั้นจึงควรใชต้วัแปรอิสระท่ีเป็นขอ้มูลท่ีสามารถเกบ็ขอ้มูลยอ้นหลงัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและแม่นย  า    
     ส าหรับขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการวิเคราะห์ปัจจยัทางดา้นอ่ืนเพิ่มเติมดว้ย เช่น ปัจจยัพื้นฐานท่ีประกอบ
ไปดว้ย เช่น ปัจจยัทางการเมือง ปัจจยัของอุตสาหกรรม หรือแมแ้ต่ปัจจยัทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ เน่ืองจากรูปแบบการออม การลงทุน
มีรูปแบบท่ีปรับเปล่ียนไปอยา่งรวดเร็ว อาจท าใหมี้ตวัแปรใหม่ท่ีน่าสนใจและส่งผลต่อความสมัพนัธ์ของการศึกษาไดม้ากข้ึน 
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แนวทางการแก้ปัญหาการลดลงของรายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียมของ ธ.ก.ส. สาขาทับคล้อ จ.พจิิตร 
Solutions to the decreasing of service income and fees from BAAC Thap Khlo Branch Phichit 

Province 
นัฐชา บุญมี1 และ ภูษิต วงศ์หล่อสายชล2 

Nutcha Bunmee and Phusit Wonglosaichol 
บทคดัย่อ 

วตัถุประสงคข์องการศึกษาน้ี คือ 1) เพื่อวิเคราะห์สาเหตุการลดลงของรายไดค่้าบริการและค่าธรรมเนียมของ ธ.ก.ส. สาขาทบั
คลอ้ และ 2) เพื่อหาแนวทางการจดัการในการเพิ่มรายไดค่้าบริการและค่าธรรมเนียมของ ธ.ก.ส. สาขา   ทบัคลอ้ ประโยชน์ของ
การศึกษาคร้ังน้ี 1) รายไดค่้าบริการและค่าธรรมเนียมของธ.ก.ส. สาขาทบัคลอ้ เพิ่มข้ึน    2) ผลการด าเนินงานสาขาดีข้ึนและ
เป็นไปตามตวัช้ีวดัท่ีก าหนดไว ้เก็บขอ้มูลโดยการตอบแบบสอบถามของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการท่ี ธ.ก.ส. สาขาทับคลอ้ จ านวน 
300 คน หลงัจากเก็บรวบรวมขอ้มูลไดแ้ลว้ น ามาวิเคราะห์โดยตารางแจกแจงความถ่ีและใชแ้ผนผงักา้งปลา ผลการศึกษาพบว่า 
สาเหตุของรายไดค่้าบริการและค่าธรรมเนียมท่ีลดลงของ ธ.ก.ส.สาขาทบัคลอ้ คือ การรับช าระบิลต่าง ๆ การต่ออายกุรมธรรม์
ประกนั บริการหกับญัชีอตัโนมติั และพนกังาน ธ.ก.ส. สาเหตุขา้งตน้มีทั้งสาเหตุท่ีสามารถควบคุมไดแ้ละไม่สามารถควบคุมได ้
ซ่ึงสาเหตุของปัญหาท่ีสามารถควบคุมได ้คือ พนกังาน ธ.ก.ส. และการแกไ้ขปัญหา คือ การจดัทีมในการหารายไดค่้าบริการ
และค่าธรรมเนียมของธ.ก.ส. สาขาทบัคลอ้ ซ่ึงในหน่ึงทีมจะมีทั้งสายงานสินเช่ือ การเงิน และธุรการ เพื่อช่วยกนัหารายได้
ค่าบริการและค่าธรรมเนียม และเพื่อไม่ให้เกิดขอ้ขดัแยง้กนัระหวา่งสายงาน โดยทุกคนในทีมจะไดรั้บคะแนนในการช้ีวดัการ
ท างานในเร่ืองรายไดค่้าบริการและค่าธรรมเนียมเท่ากนั ทั้งยงัช่วยลดแรงกดดนัในการท างานเพื่อตวัช้ีวดัดา้นรายไดค่้าบริการ
และค่าธรรมเนียมรายคนไดด้ว้ย 

ค าส าคญั: รายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียม, พนักงาน, ดัชนีชีว้ัดการท างาน, กระบวนการ, การท างานเป็นทีม 

Abstract 

This research aims to 1) To analyze causes of income and fee was decreased at BAAC Thap Khlo branch Phichit province.  2) 
Solutions to increase income and fee decreased at BAAC Thap Khlo branch Phichit province. The data was collected by 300 
people. A questionnaire was use as a research equipment. The data was analyzed by fishbone diagram. The research found that 
there are causes of this problem include billing payment service, Insurance renewal, Automatic direct debit service and officer’s 
performance, which in some situation is unable to control. The solution is enhancing officer’s skill and evaluate their 
performance with Key Performance Indicator. 

Keywords: fee based income, staff, Key Performance Indicator, process, teamwork  
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1. บทน า 

 

     ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาทบัคลอ้ อยู่สังกดัส านกังานธ.ก.ส.จงัหวดัพิจิตร ฝ่ายกิจการ
สาขาภาคเหนือตอนล่าง ธ.ก.ส.สาขาทบัคลอ้ ให้บริการลูกคา้ในเขตของอ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพิจิตร มีจ านวน 4 ต าบล 56 
หมู่บา้น ไดแ้ก่ ต าบลทบัคลอ้ ต าบลเขาเจ็ดลูก ต าบลทา้ยทุ่ง และต าบลเขาทราย จ านวนประชากร 43,632 คน (ปี2561) พื้นท่ีท า
การเกษตร 172,150 ไร่ ส่วนใหญ่ปลูกขา้ว 158,052 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 91.80 ลูกคา้ส่วนใหญ่มีรายไดร้อบเดียวต่อปี เน่ืองจาก
ปลูกขา้วนาปี เกบ็เก่ียวผลผลิตรอบเดียว และในภาพรวมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีเป้าหมาย
การเติบโตรายไดค่้าบริการและค่าธรรมเนียมปีบญัชี 2562 จ านวน 5,000 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัเป้าหมายของปีบญัชี 2561 
จ านวน 4,800 ลา้นบาท โดยเพิ่มจากปีก่อน 200 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 4.17 ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัผลด าเนินงานของธนาคารท่ีส าคญั 
และรายไดค่้าบริการและค่าธรรมเนียมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาทบัคลอ้ จงัหวดัพิจิตร 
ณ 31 มีนาคม 2562 มีรายได ้3,144,711.28 บาท ลดลงจาก 31 มีนาคม 2561 จ านวน 173,312.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.22 และ                 
ณ 31 มีนาคม 2561 มีรายได ้3,318,023.76 บาท ลดลงจาก 31 มีนาคม 2560 จ านวน 132,926.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.85 จะเห็น
ไดว้า่ รายไดค่้าบริการและค่าธรรมเนียมของสาขาทบัคลอ้ มีแนวโนม้ท่ีลดลงและสวนทางกบัเป้าหมายดา้นรายไดค่้าบริการและ
ค่าธรรมเนียมท่ีเพิ่มข้ึน โดย ณ 31 มีนาคม 2562 มีเป้าหมายรายได ้4,820,000.00 บาท เพิ่มข้ึนจาก 31 มีนาคม 2561 จ านวน 
460,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.55 และ ณ 31 มีนาคม 2561 มีเป้าหมายรายได ้4,360,000.00 บาท เพิ่มข้ึนจาก 31 มีนาคม 
2560 จ านวน 240,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.83 การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 1) เพื่อวิเคราะห์สาเหตุการลดลง
ของรายไดค่้าบริการและค่าธรรมเนียมของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาทบัคลอ้ จงัหวดัพิจิตร 
และ2) เพื่อหาแนวทางการจดัการในการเพิ่มรายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียม ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาทบัคลอ้ จงัหวดัพิจิตร ดงัแสดงรูปภาพท่ี 1 
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     รายไดค่้าบริการและค่าธรรมเนียมทั้ง 5 หมวด ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หมวด 1 รายได้
ค่าบริการและค่าธรรมเนียมดา้นเงินฝาก หมวด 2 รายไดค่้าบริการและค่าธรรมเนียมดา้นสินเช่ือ หมวด 3 รายไดค่้าบริการและ
ค่าธรรมเนียมรับเงินแทนสถาบนัอ่ืน - ระบบ Payment หมวด 4 รายไดค่้าบริการและค่าธรรมเนียมรับเงินแทนสถาบนัอ่ืน - 
ระบบ SPIN และหมวด 5 รายไดค่้าบริการและคาธรรมเนียมดา้นบริการเสริมอ่ืน ๆ 

     แผนผงักา้งปลา คือ ผงัท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะทางคุณภาพ กบัปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งค าอธิบายคุณสมบติั 
คือผลท่ีเกิดข้ึนจากเหตุ ซ่ึงก็คือปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเป็นตน้เหตุของคุณลกัษณะอนันั้น เป็นแผนผงัท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คน้หาสาเหตุ
ต่าง ๆ วา่ มีอะไรมาเก่ียวขอ้งกนั สมัพนัธ์ต่อเน่ืองกนัอยา่งไรจึงท าใหผ้ลปรากฏตามมาในขั้นสุดทา้ย  

     ภาวะผูน้ าและการท างานเป็นทีม แคทเซนเซนแบชและสมิธ (Katzenbach & Smith) อธิบายวา่ ทีมเป็นการรวมตวัของบุคคล
ท่ีมีทกัษะประกอบกนัไดอ้ยา่งสมบูรณ์โดยมีการตกลงร่วมกนัในจุดมุ่งหมายมีเป้าหมายปฏิบติัการตามแนวทางท่ีกา้วร่วมกนัไป
ดว้ยความเช่ือมัน่ต่อกนัและกนั คลาร์ค (Clark) ใหข้อ้พิจารณาในดา้นพฤติกรรมการแสดงออกของสมาชิกทีมไว ้1)การแสดงตวั
ของสมาชิกในทีม การมีวิสัยทศัน์ และพนัธกิจร่วมกนั ซ่ึงสมาชิกใช้เป็นแนวทางและทิศทางในการท างานของทีมงานเพื่อ
ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการร่วมกนั 2)การผสานกนัระหว่างสมาชิกเป็นการแสดงออกของทีมงานถึงความผกูพนัเช่ือมโยงกนัในทีมดว้ย
จิตและวิญญาณท่ีบุคคลในทีมรู้สึกได ้3)การกระตุน้การท างาน สมาชิกในทีมจะใช้การประชุมเป็นเคร่ืองมือเพื่อก ากบัการ
ด าเนินการไปในทิศทางท่ีถูกตอ้ง ใชเ้ป็นเวทีในการส่ือสารเพื่อความชดัเจนในการปฏิบติังาน 4)การส่ือสารเม่ือการท างานข้ึนอยู่
กบัพลงัอ านาจท่ีแต่ละคนไดรั้บ การเปิดช่องทางการส่ือสารท าให้ทีมไดข้ายความคิดให้กนัและกนั อยา่งจริงใจ มีการรับฟังใน
ส่ิงท่ีส าคญั ความคิดท่ีแตกต่างมีคุณค่า และวิธีการบริหารความขดัแยง้ท่ีดีก่อใหเ้กิดผลดีกบัทีมงาน 5)ความยดืหยุน่ทีมท่ีมีความ
ยดืหยุน่จะท างานท่ีไดรั้บมอบหมายและรักษาหนา้ท่ีไวไ้ดต้ามท่ีก าหนด มีความรับผิดชอบและมีภาวะผูน้ าร่วมกนั 6)ความเป็น
เพื่อนท าใหข้วญัและก าลงัใจของสมาชิกแต่ละคนอยูใ่นระดบัท่ีจะสร้างความกระตือรือร้นในการท างาน รู้สึกภาคภูมิใจในท่ีได้
เป็นสมาชิกของทีม มีความมุ่งมัน่ในงาน เพื่อใหมี้ผลผลิตในระดบัท่ีทีมพึงพอใจร่วมกนั 

      “วาสินี เสถียรกาล (2559) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) โดยใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ไดแ้ก่ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยั
ดา้นกระบวนการ และปัจจยัดา้นกายภาพ รวมถึงปัจจยัทางประชากรศาสตร์ในดา้นอาชีพ และดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เพื่อเป็น
ส่วนหน่ึงในการวางแผนพฒันา และก าหนดกลยุทธ์ ปรับปรุง รวมถึงต่อยอดการให้บริการของธนาคารให้มีคุณภาพท่ีดียิ่งข้ึน
และตรงกบัความตอ้งการของผูท่ี้ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารต่อไปในอนาคต โดยประชากรท่ีท าการศึกษา คือ ประชากรผู ้
ท่ีใชบ้ริการ หรือเคยใชบ้ริการ กบัธนาคารกรุงเทพ จากดั (มหาชน) ท าการส ารวจโดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ผ่าน
ระบบออนไลน์ Google Docs ซ่ึงสามารถเก็บแบบสอบถามไดท้ั้งส้ิน 425 ชุด พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โดยเรียงล าดับตามอิทธิพลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจจากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้าน
กระบวนการ และเคร่ืองมืออุปกรณ์ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์โปรโมชัน่ และบริการหลงัการขาย ปัจจยัดา้นเทคโนโลย ีปัจจยัจ านวน
ช่องบริการ และสาขา ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นสถานท่ี และช่วงเวลาในการให้บริการ และปัจจยัดา้นช่ือเสียง นโยบาย และ
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ภาพลกัษณ์ ตามล าดับ ในส่วนผลการวิจัยทางลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีผลการ
ตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั ในขณะท่ีผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั 
มีผลการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ไม่แตกต่างกนั” 

     “นฏัฐภคั ผลาชิต (2560) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย ์ผา่นช่องทางธนาคารกรุงไทย ภายใน
ส านักงานเขตปทุมธานี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพยผ์่านช่องทาง
ธนาคารกรุงไทย ภายในส านกังานเขตปทุมธานี โดยศึกษาถึงปัจจยัขอ้มูลส่วนบุคคล ปัจจยัทางดา้นสังคมและปัจจยัทางดา้น
การตลาด โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 400 ชุด เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ คือ 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละและทดสอบสมมติฐาน โดยสถิติ เชิงอนุมาน คือแบบจ าลองโลจิท พบวา่ (1) ปัจจยั
ส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย ์คือ เพศ อาย ุสถานภาพและระดบัการศึกษา โดยส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จ านวน 242 คน มีอายไุม่เกิน 30 ปี มีสถานภาพโสด โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 40,001 – 50,000 บาท และจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี (2) ปัจจยัทางดา้นสังคม มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย ์ผ่านช่องทางธนาคารกรุงไทย มีความส าคญัระดบัปานกลาง โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย 1.157 
และมีโอกาสท่ีจะตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย ์ผ่านช่องทางธนาคารกรุงไทยมากข้ึนเป็น 3.181 เท่า (3) ปัจจยั
ทางด้านการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์บริการ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาดและด้านผลผลิตและ
คุณภาพ โดยทุกส่วนมีระดบัความส าคญัในระดบัการตดัสินใจมาก มีผลต่อการตดัสินใจท าประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย ์ผ่าน
ช่องทางธนาคารกรุงไทย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05” 

     “สุวรรณี คชเดช (2559) ปัญหาและแนวทางการพฒันาการสร้างทีมงานในโรงเรียนอ าเภอแก่งหางแมว สังกดัส านกังานเขต
พื้นทีการศึกษา ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัญหาและแนวทางการพฒันาการสร้าง
ทีมงานในโรงเรียนอ าเภอแก่งหางแมว สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 จ  าแนกขนาดโรงเรียน
และประสบการณ์สอนของครู เคร่ืองมือทีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) 5 ระดบั จ านวน 33 ขอ้ ซ่ึงค่าอ านาจจ าแนก อยูร่ะหวา่ง .30-.90 และค่าความเช่ือมัน่แบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั .98 กลุ่ม
ตวัอย่างครูผูส้อน จ านวน 152 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ คะแนนเฉล่ีย (X) ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) การทดสอบค่าที       (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เม่ือพบความ
แตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท าการเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) ผลการวิจยั พบว่า ปัญหา
การสร้างทีมงานในโรงเรียนอ าเภอแก่งหางแมว สังกดัส านกังานเขตพื้นทีการศึกษา ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 โดยรวมและ
รายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้ ดา้นการเปิดเผยและการเผชิญหนา้ และดา้นภาวะผูน้ าท่ีเหมาะสม อยูใ่นระดบัปานกลาง และผล
การเปรียบเทียบปัญหาการสร้างทีมงานในโรงเรียนอ าเภอแกงหางแมว สงักดัส านกังาน เขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 
เขต 1 จ  าแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติยกเวน้ ดา้นการพฒันาตนเอง ดา้น
สัมพนัธภาพระหว่างกลุ่ม และดา้นการส่ือสารทีดีแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีระดบั .05 และผลการเปรียบเทียบ
ปัญหาการสร้างทีมงานในโรงเรียนอ าเภอแก่งหางแมว สังกดัส านกังาน เขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 จ  าแนก
ตามประสบการณ์สอนของครูโดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ยกเวน้ ดา้นความชดัเจนของเป้ า
หมายแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั ทางสถิติทีระดบั .05  แนวทางการพฒันาการสร้างทีมงานในโรงเรียนอ าเภอแก่งหางแมว 
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สังกดัส านกังานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ผูบ้ริหารควรมีการก าหนดบทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบ 
ของบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ไวอ้ย่างครอบถว้นและชัดเจน ครูควรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย และแผนพฒันาโรงเรียน 
ผูบ้ริหารควรสร้างขวญัและก าลงัใจและส่งเสริมความกา้วหนา้ของบุคลากร อยูเ่สมอ ควรมีการติดตงัระบบการสือสารทีทนัสมยั 
สะดวกรวดเร็วในการประสานงานในโรงเรียนอยา่งเป็นระบบ” 

     “สยาม เกิดจรัส (2560) ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการท างานเป็นทีมกบัประสิทธิผล การท างานของบุคลากรการประปา
นครหลวง มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาปัจจยัการท างานเป็นทีมของบุคลากรการประปานครหลวง ส านกังานใหญ่ 2) เพื่อศึกษา
ประสิทธิผลการท างานของบุคลากรการประปานครหลวง ส านกังานใหญ่ และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัการท างาน
เป็นทีมกบัประสิทธิผลการท างานของบุคลากรการประปานครหลวง ส านกังานใหญ่ เป็นการวิจยัแบบผสมระหวา่งการวิจยัเชิง
ปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพ การวิจยัเชิงปริมาณเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือ บุคลากร
การประปานครหลวง ส านกังานใหญ่ จ านวน 248 คน และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ส่วนการ
วิจยัเชิงคุณภาพใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง โดยท าการสัมภาษณ์ผูอ้  านวยการกองบริหารความรับผิดชอบต่อ
สงัคมภายในการประปานครหลวงผลจากการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 1) บุคลากรการประปานครนครหลวง ส านกังานใหญ่ มีปัจจยัการ
ท างานเป็นทีมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นสภาพส่ิงแวดลอ้ม 
รองลงมา คือดา้นบทบาท ด้านความสามารถทางเทคนิคของผูป้ฏิบติังานภายในทีม ดา้นพฤติกรรมของคนและความสัมพนัธ์
ระหวา่งสมาชิกภายในทีม ดา้นระบบการท างาน และดา้นเป้าหมาย ตามล าดบั 2) บุคลากรการประปานครนครหลวง ส านกังาน
ใหญ่ มีประสิทธิผลการท างานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้น
การธ ารงรักษาสมาชิกรองลงมา คือดา้นการเรียนรู้และการพฒันาและดา้นผลลพัธ์ในการท างานตามล าดบั 3) ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบวา่ปัจจยัการท างานเป็นทีม มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัประสิทธิผลการท างานของบุคลากรการประปานครหลวง 
ส านกังานใหญ่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 4) ผลการสัมภาษณ์พบวา่การประปานครนครหลวงมีนโยบายส่งเสริมการท างานเป็นทีม
ผ่านกิจกรรม CSR และมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรไดพู้ดคุยกนัในทุกเร่ืองโดยการประชุมหารือกนั ท าให้บุคลากรมีความ
ใกลชิ้ด พบปะพูดคุยกนัไดง่้าย และสร้างให้หัวหนา้งานมีความใส่ใจสมาชิกให้มากข้ึน ท างานร่วมกนัเปรียบเสมือนเป็นเพื่อน 
เป็นพี่น้องกนั โดยกิจกรรม CSR ท่ีการประปานครหลวงท าเป็นแบบ In Process โดยมุ่งเน้นการสร้างการบริการท่ีดี และการ
สร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้และบุคลากร” 

3. วธีิการศึกษา 

     วิธีการเก็บขอ้มูล เก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิ ใชก้ารตอบแบบสอบถาม โดยกลุ่มตวัอยา่ง คือ ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาทบัคลอ้ และก าหนดกลุ่มตวัอย่างในการตอบแบบสอบถามจ านวน 300 คน 
และเกบ็ขอ้มูลแบบทุติยภูมิ โดยใชข้อ้มูลรายไดค่้าบริการและค่าธรรมเนียมยอ้นหลงั 3 ปี ซ่ึงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรแบ่งรายไดค่้าบริการและค่าธรรมเนียมออกเป็น 5 หมวด 

     เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม ในการคน้หาสาเหตุการลดลงของรายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียมของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาทบัคลอ้ จงัหวดัพิจิตร และจะใชเ้ป็นแนวทางการแกไ้ขการลดลง
ของรายไดค่้าบริการและค่าธรรมเนียมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาทบัคลอ้ จงัหวดัพิจิตร 
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     การวิเคราะห์ขอ้มูล การหาสาเหตุของการลดลงของรายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียมของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาทบัคลอ้ จงัหวดัพิจิตร เร่ิมจากการแสดงผลของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม โดยจะ
น าเสนอในรูปแบบของตารางแจกแจงความถ่ี จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม มาท าแผนผงักา้งปลาเพื่อคน้หา
สาเหตุของการลดลงของรายไดค่้าบริการและค่าธรรมเนียมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขา
ทบัคลอ้ จงัหวดัพิจิตร และการหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาของการลดลงของรายไดค่้าบริการและค่าธรรมเนียมของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.) สาขาทบัคลอ้ จงัหวดัพิจิตร เม่ือไดส้าเหตุของปัญหาการลดลงของรายไดค่้าบริการ
และค่าธรรมเนียมของ  ธ.ก.ส. สาขาทบัคลอ้ จ.พิจิตร จากการใชแ้ผนผงักา้งปลาแลว้นั้น กม็าวิเคราะห์หาแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ี
สอดคลอ้งกบัสาเหตุของปัญหาขา้งตน้ โดยพิจารณาทั้งขอ้ดี ขอ้เสีย และงบประมาณท่ีตอ้งใชใ้นการด าเนินการ 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

     จากการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ สาเหตุของรายไดค่้าบริการและค่าธรรมเนียมท่ีลดลงของ ธ.ก.ส.สาขาทบัคลอ้   จ.พิจิตร คือ การ
รับช าระบิลต่าง ๆ การต่ออายกุรมธรรมป์ระกนั บริการหกับญัชีอตัโนมติั และพนกังาน ธ.ก.ส.     ดงัแสดงรูปภาพท่ี 2 

 

รูปภาพท่ี 2 แสดงแผนผงักา้งปลาของการลดลงของรายไดค่้าบริการและค่าธรรมเนียมของ ธ.ก.ส. สาขาทบัคลอ้ 

สาเหตุขา้งตน้มีทั้งสาเหตุท่ีธ.ก.ส. สาขาทบัคลอ้สามารถควบคุมได้และไม่สามารถควบคุมได ้ซ่ึงสาเหตุของปัญหาท่ีสาขาทบั
คลอ้จะสามารถควบคุมได ้พนกังาน ธ.ก.ส. และแนวทางเลือกการแกไ้ขปัญหา มี 3 แนวทาง คือ 

     1. เพิ่มสัดส่วนคะแนน ตวัช้ีวดัการท างานของพนกังานรายคน ( KPI ) ในเร่ืองการหารายไดค่้าบริการและค่าธรรมเนียมให้
มากข้ึน เพื่อจูงใจให้พนกังานมีแรงจูงใจในการแนะน าผลิตภณัฑแ์ละบริการของธนาคารมากข้ึน ขอ้ดี คือ พนกังานมีแรงจูงใจ
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ในการท างานและการขายมากข้ึน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย และขอ้เสีย คือ อาจก่อใหเ้กิดแรงกดดนัในการท างานของพนกังานแต่
ละคนมากข้ึน 

     2. จดัทีมในการหารายไดค่้าบริการและค่าธรรมเนียมของธ.ก.ส. สาขาทบัคลอ้ เน่ืองจากในธ.ก.ส สาขาทบัคลอ้ มีสายงานอยู ่
3 สายงาน ไดแ้ก่ สายงานสินเช่ือ สายงานการเงิน และสายงานธุรการ โดยจะจดัทีมในการหารายไดค่้าบริการและค่าธรรมเนียม 
ซ่ึงในหน่ึงทีมจะมีทั้งสายงานสินเช่ือ สายงานการเงิน และสายงานธุรการรวมอยู่ด้วย เพื่อช่วยกนัท างานในการหารายได้
ค่าบริการและค่าธรรมเนียม และเพื่อไม่ใหเ้กิดขอ้ขดัแยง้กนัระหวา่งสายงาน โดยทั้งทีมจะไดรั้บคะแนนในการช้ีวดัการท างาน
ในเร่ืองรายไดค่้าบริการและค่าธรรมเนียมเท่ากนั ขอ้ดี คือ พนกังานในสาขามีความสามคัคี 

     3. ประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑแ์ละบริการของธนาคาร ใหเ้ขา้ถึงลูกคา้มากข้ึน ตามการจดักิจกรรมต่าง ๆ ของธนาคาร และออก
หนงัสือเชิญชวนถึงหวัหนา้กลุ่มลูกคา้ ธ.ก.ส. ใหม้าใชบ้ริการผลิตภณัฑแ์ละบริการของธนาคาร เช่น สินเช่ือเงินด่วน ( A-Cash ) 
ส าหรับลูกคา้ท่ีสามารถขอสินเช่ือเงินด่วนได ้เพื่อเป็นการเพิ่มรายไดค่้าบริการและค่าธรรมเนียมใหส้าขา ขอ้ดี คือ ลูกคา้สามารถ
เขา้ถึงบริการทางการของธ.ก.ส. ไดม้ากข้ึน เขา้ใจรายละเอียดของผลิตภณัฑ์แต่ละตวัไดดี้ และขอ้เสีย คือ ใชเ้วลาในการออก
หนงัสือเชิญชวนและจดัส่งหนงัสือเชิญชวนใหถึ้งมือหวัหนา้กลุ่มลูกคา้ ธ.ก.ส. แต่ละคน 

5. สรุปผลการศึกษา 

 

     จากปัญหาการลดลงของรายไดค่้าบริการและค่าธรรมเนียมของ ธ.ก.ส. สาขาทบัคลอ้ จ.พิจิตร ผูศึ้กษาได้พิจารณาแนว
ทางเลือกในการแกไ้ขปัญหา คือ การจดัทีมในการหารายไดค่้าบริการและค่าธรรมเนียมของ ธ.ก.ส. สาขา     ทบัคลอ้ ซ่ึงใน 
ธ.ก.ส สาขาทบัคลอ้ มีสายงานอยู่ 3 สายงาน ไดแ้ก่ สินเช่ือ การเงิน และธุรการ โดยจะจดัทีมในการหารายไดค่้าบริการและ
ค่าธรรมเนียม ซ่ึงในหน่ึงทีมจะมีทั้งสายงานสินเช่ือ การเงิน และธุรการรวมอยูด่ว้ย เพื่อช่วยกนัท างานในการหารายไดค่้าบริการ
และค่าธรรมเนียม และเพื่อไม่ให้เกิดขอ้ขดัแยง้กนัระหว่างสายงาน โดยทั้งทีมจะไดรั้บคะแนนในการช้ีวดัการท างานในเร่ือง
รายไดค่้าบริการและค่าธรรมเนียมเท่ากนั เน่ืองจากแนวทางเลือกการแกไ้ขปัญหาน้ี นอกจากจะสามารถช่วยเพิ่มรายไดค่้าบริการ
และค่าธรรมเนียมของ ธ.ก.ส. สาขาทบัคลอ้แลว้นั้น ยงัก่อใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจ ความสามคัคีกนัระหวา่งสายงานในสาขา
ทบัคลอ้ และยงัช่วยลดแรงกดดนัในการท างานเพื่อตวัช้ีวดัดา้นรายไดค่้าบริการและค่าธรรมเนียมรายคนไดด้ว้ย 

     ข้อเสนอแนะ ผูบ้ริหารในสาขาควรให้ความส าคัญกับการท างานเป็นทีมมากข้ึน เน่ืองจากในสาขามีหลายสายงาน 
หลากหลายวิธีการท างาน เพื่อใหเ้กิดความสามคัคี ร่วมมือกนัท างานมากข้ึน ผลการด าเนินงานมุ่งไปสู่เป้าหมายไดร้าบร่ืน ทั้งยงั
ลดความขดัแยง้ระหวา่งสายงานไดด้ว้ย 
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กลยุทธ์การเพิม่ยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์ กรณีศึกษา บริษัทหลกัทรัพย์กรุงศรี จ ากดั ( มหาชน ) 
The strategy to increase the sale income through online 

Case study of the Krungsri Securities Public Company Limited 

นัทริกา แก้วศิริ1 และ อนุฉัตร ช ่าชอง2 
Nattharika Kaewsiri and Anuchat Chamchong 

 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการลงทุน และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการบริษทัหลกัทรัพย ์ในการน ามาก าหนดกลยทุธ์เพื่อเพิ่มปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ผา่นช่องทางออนไลน์ โดย
เก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 400 ชุด และการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัทางผูบ้ริหารทีมธุรกิจอิเล็คทรอนิกส์ 
จากผลการศึกษาเลือกกลยทุธ์การเติบโต มุ่งเนน้กลยทุธ์การเจาะตลาด เน่ืองจากบริษทัมีการพฒันาดา้นผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ือง 
ดงันั้นจึงควรเพิ่มรายไดจ้ากผลิตภณัฑท่ี์เป็นบริการของบริษทัในปัจจุบนั โดยประชาสัมพนัธ์ให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิง่ข้ึน 
ไดแ้ก่ การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ผา่นทางผูมี้ช่ือเสียงดา้นการลงทุน และ การประชาสัมพนัธ์ท่ีเนน้ถึงจุดเด่นของผลิตภณัฑ์
บริษทัทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อกระตุน้ให้เกิดความเช่ือมัน่ต่อองคก์ร และตระหนกัต่อตราสินคา้ รวมถึงมีความ
สนใจในการเลือกใชบ้ริการของบริษทัหลกัทรัพยก์รุงศรีมากยิง่ข้ึน 
 

ค าส าคัญ: บริษัทหลกัทรัพย์, หลกัทรัพย์, ปริมาณการซื้อขายหลกัทรัพย์  
 

 Abstract 
The purposes of this study were to find out the investment behavior and marketing mix factors that can influence the decision 
of using the securities company’s service, in order to set strategies for the increase of Krungsri Securities’ trading volumes 
through Online. The data is collected from the questionnaires of the samples; general customers and customers who use the 
service of Krungsri Securities 400 persons, and in-depth interview the Krungsri electronic business management team. The 
researcher has chosen growth strategy focusing on the market penetration strategy for the increase of Krungsri Securities’ 
trading volumes through Online and the gain in higher market share in the future. 

Keywords: Broker, Securities, Trading volume   
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1. บทน า 
      
     ปัจจุบนัลูกคา้มีความนิยมในการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์่านทางอินเตอร์เน็ตมากยิ่งข้ึน โดยทางบริษทัมีการพฒันารูปแบบการ
ด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองในช่วง 3 ปี ท่ีผ่านมา เพื่อรองรับต่อความตอ้งการของลูกคา้ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพฒันา
เทคโนโลยทีางการเงิน มาใชใ้นการเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน และตอบสนองรูปแบบการใชชี้วิตดา้นการลงทุนของลูกคา้ ให้
สามารถใช้งานง่าย และสะดวกมากข้ึน อาทิเช่น แอปพลิเคชัน่ StockRadars และ Krungsri Stock Expert บนโทรศพัท์มือถือ 
เป็นตน้ รวมถึงพฒันาเคร่ืองมือการลงทุน โดยมีการปรับปรุงเวป็ไซต ์www.krungsrisecurites.com เพื่อให้นกัลงทุนสามารถใช้
เป็นช่องทางการเขา้ถึงขอ้มูล และเพิ่มโอกาสประสบความส าเร็จดา้นการลงทุนของลูกคา้ อีกทั้งยงัเป็นการช่วยให้บริษทัขยาย
ฐานลูกคา้นกัลงทุนรายบุคคลทัว่ไป  
     การด าเนินการขา้งตน้ท าให้มูลค่าการซ้ือขายผ่านทางอินเตอร์เน็ตนั้นเพิ่มสูงข้ึนในทุกปี ตั้งแต่ 2559 – 2561 โดยมีมูลค่ารวม
ตั้งแต่ปี 2561 – 2562 อยูท่ี่ 90,896 ลา้นบาท 92,906 ลา้นบาท และ 96,794 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงจากมูลค่าการซ้ือขายท่ีเพิ่มข้ึน
นั้น ท าให้บริษทักรุงศรียงัคงพฒันาช่องทางการขายผ่านทางออนไลน์อย่างต่อเน่ือง แต่ถึงแมว้่ายอดขายผ่านทางช่องทาง
อินเตอร์เน็ตของบริษทัจะเพิ่มข้ึน แต่สดัส่วนมูลค่าการซ้ือขายผา่นทางอินเตอร์เน็ตเทียบกบัมูลค่าซ้ือขายรวมของบริษทั กลบัลด
นอ้ยลงเม่ือเทียบกบัมูลค่าการซ้ือขายรวมของบริษทั จาก 17.95% ในปี 2560 เหลือเพียงแค่ 16.92% ในปี 2561  
     ดงันั้น จึงตอ้งการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบริษทัหลกัทรัพยผ์่านช่องทางออนไลน์หรือช่องทาง
อินเตอร์เน็ต เพื่อสามารถน ามาเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์่านช่องทาง
ออนไลน์ใหเ้พิ่มสูงข้ึน รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถของบริษทัและมีส่วนแบ่งการตลาดท่ีเพิ่มสูงข้ึนได ้ 
 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการลงทุน ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัหลกัทรัพย ์โดยผา่นช่องทางออนไลน์ 
2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการบริษทัหลกัทรัพย ์โดยผ่าน
ช่องทางออนไลน์ 
3. เพื่อก าหนดกลยทุธ์ในการเพิ่มปริมาณการซ้ือขายของบริษทัหลกัทรัพยก์รุงศรี โดยผา่นช่องทางออนไลน์ 
 

ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
1.ท าใหท้ราบถึงแนวทางในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และสามารถเพิ่มปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยไ์ด ้
2.ท าใหส้ามารถเพิ่มเพิ่มปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์า่นช่องทางออนไลน์ และเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดมากยิง่ข้ึน 
3.ท าใหบ้ริษทัสามารถแข่งขนักบับริษทัอ่ืนไดอ้ยา่งประสิทธิภาพ และเติบโตอยา่งมัน่คงและย ัง่ยนื 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การอ้างองิในเนือ้หา 
 
1. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภคและการตัดสินใจซ้ือ 
1.1 พฤติกรรมผูบ้ริโภค  
     (Kotler 1999, อา้งถึงในศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2541) ได้กล่าวถึงทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคไวว้่า เป็นการ
กระท าของบุคคลเก่ียวกบัการจดัหาให้ไดม้าซ่ึงสินคา้และบริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจ และการกระท าของ
บุคคลท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ 
     (ปรัชญา ปิยะรังสี, 2554) โดยเบ้ืองตน้ การวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภคสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ไดจ้าก 
7 ค าถาม (6Ws 1H) เพื่อคน้หา 7 ค าตอบ (7Os) เก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  
1.2 กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
     โดยทัว่ไปแลว้ผูป้ระกอบการอาจจะเขา้ใจวา่ลูกคา้จะมีรูปแบบและขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการทุกประเภท
ในลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั แต่ความจริงผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการแต่ละประเภทท่ีแตกต่างกนั ส าหรับสินคา้บาง
ประเภทผูบ้ริโภคอาจจะใชเ้วลาในการตดัสินใจนานและตอ้งการขอ้มูลจ านวนมาก แต่ส าหรับสินคา้บางประเภทกลับตรงกนั
ขา้ม คือ ใชเ้วลาสั้นและไม่จ าเป็นตอ้งมีขอ้มูลมากนกัในการตดัสินใจ หรือบางคร้ังลูกคา้อาจจะตดัสินใจในทนัที โดยไม่ตอ้ง
พิจารณาขอ้มูลเพิ่มเติม อยา่งไรก็ดีไม่วา่จะเป็นการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการประเภทใด ผูบ้ริโภคจะตอ้งยอมรับในส่ิง
ท่ีเขาไม่พึงปรารถนาจากการตดัสินใจซ้ือนั้น ๆ ดว้ย โดยผูบ้ริโภคมีจะขั้นตอนกระบวนการคิดทั้งก่อนตดัสินใจซ้ือและหลงัซ้ือท่ี
ค่อนขา้งเหมือนกนั ซ่ึงกระบวนการเหล่าน้ีเรียกวา่ กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
     ขั้นตอนท่ี 1 การรับรู้ถึงความตอ้งการ (Need Recognition) หรือการรับรู้ปัญหา (Problem Recognition)  
     ขั้นตอนท่ี 2 การคน้หาขอ้มูล (Information Search)  
     ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternative) นใจเลือกตรายี่ห้อท่ีจะซ้ือได้ซ่ึงถ้าเกิดเหตุการณ์น้ีข้ึน
ผูบ้ริโภคกต็อ้งแสวงหาขอ้มูลเพิ่มเติม 
     ขั้นตอนท่ี 4 การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision)  
     ขั้นตอนท่ี 5 พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post Purchase Behavior) 
 
2. แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix '7Ps) 
     (Philip Kotler,1997) ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ ซ่ึงบริษทัน ามาใช้
รวมกนั เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย  
     (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) ส่วนประสมการตลาด คือ องคป์ระกอบท่ีส าคญัในการด าเนินงานการตลาด เป็นปัจจยัท่ี
กิจการสามารถควบคุมได ้กิจการธุรกิจจะตอ้งสร้างส่วนประสมการตลาดท่ีเหมาะสมในการวางกลยทุธ์ทางการตลาดในธุรกิจ
ดา้นการบริการ ประกอบดว้ย 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ดา้น
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การส่งเสริม (Promotion)  ด้านบุคคล (People)  ด้านกายภาพและการน าเสนอ (Physical Evidence) และด้านกระบวนการ 
(Process)  
 
3. แนวคดิและทฤษฎกีารวเิคราะห์สภาวะแวดล้อมแบบ SWOT Analysis  
     (Albert Humphrey 1960-1970, อา้งถึงในเอกวินิต พรหมรักษา, 2555) ไดใ้ห้ความหมายของ SWOT ไวว้่า เป็นเคร่ืองมือใน
การประเมินสถานการณ์ ส าหรับองคก์ร หรือโครงการ ซ่ึงผูบ้ริหารน าไปใชส้ าหรับการหาจุดแข็งและจุดออ่นจากสภาพแวดลอ้ม
ภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอ้มภายนอก เพื่อสามารถน าไปก าหนดแผนงานโครงการ โดยจะใชเ้ป็นแนวทางใน
การก าหนดวิสัยทศัน์และกลยทุธ์เพื่อให้อุตสาหกรรมพฒันาไปในทางท่ีเหมาะสม โดย SWOT มาจากตวัยอ่ภาษาองักฤษ 4 ตวั 
ไดแ้ก่ 
     S (Strengths) หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแขง็ โดยเป็นขอ้ไดเ้ปรียบท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายในบริษทั เช่น จุดแขง็ดา้นส่วน
ประสมทางการตลาด จุดแขง็ดา้นการเงิน เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัจะตอ้งพยายามรักษาจุดแขง็เพื่อไวใ้ชป้ระโยชน์ในการแข่งขนัทาง
ธุรกิจต่อไป 
     W (Weaknesses) หมายถึง จุดดอ้ยหรือจุดอ่อน โดยเป็นขอ้เสียเปรียบท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายในต่างๆ ของบริษทั เช่น 
ดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นทรัพยากรบุคคล เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัจะตอ้งหาวิธีในการแกปั้ญหาสถานการณ์ภายในองคก์รท่ี
เกิดข้ึน 
     O (Opportunities) หมายถึง โอกาส การท่ีสภาพแวดลอ้มภายนอกของบริษทัเอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานของ
องคก์ร โดยโอกาสแตกต่างจากจุดแขง็ตรงท่ีโอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได ้เช่น ตลาด
และการแข่งขนั เทคโนโลย ีเป็นตน้ 
     T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรคหรือขอ้จ ากดั ซ่ึงเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายนอก ท่ีไม่สามารถควบคุมได ้บางคร้ังการ
จ าแนกโอกาสและอุปสรรคเป็นส่ิงท่ีท าได้ยาก เพราะทั้งสองส่ิงน้ีสามารถเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงการเปล่ียนแปลงอาจท าให้
สถานการณ์ท่ีเคยเป็นโอกาสกลบักลายเป็นอุปสรรคได ้เช่น เศรษฐกิจ ตลาดและการแข่งขนั เป็นตน้ 
     ดงันั้น SWOT Analysis จึงใชป้ระเมินสภาวะแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายในขององค์กร โดยเน้นจุดแข็งท่ีสามารถท าให้
องคก์รมีศกัยภาพและความพร้อม และทราบจุดอ่อนหรือจุดดอ้ยขององคก์ร เพื่อสามารถน าไปปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ยิง่ข้ึน รวมถึง
พยายามหลีกเล่ียงอุปสรรค ์หรือความเส่ียงจากสภาวะแวดลอ้มภายนอก เน่ืองจาก ปัจจยัเหล่าน้ีมีโอกาสท่ีจะก่อใหเ้กิดขอ้ดีและ
ขอ้ดอ้ยต่อองคก์ร ซ่ึงหากน าจุดแขง็และโอกาสท่ีมีอยูม่าใชจ้ะสามารถท าให้เกิดผลดีต่อองคก์ร ในขณะท่ีจุดอ่อนและอุปสรรค
ภายนอกอาจสร้างความเสียหายให้แก่องคก์รไดม้หาศาลเช่นเดียวกนั ดงันั้น การวิเคราะห์ SWOT จึงมีประโยชน์ในการด าเนิน
ธุรกิจเป็นอยา่งมาก 
 
4. แนวคดิและทฤษฎกีารก าหนดกลยุทธ์โดยใช้ TOWS Matrix 
     (เอกวินิต พรหมรักษา, 2555) TOWS Matrix เป็นการวิเคราะห์ปัจจยัของเคร่ืองมือทางธุรกิจโดยใชท้ฤษฎี SWOT ซ่ึง TOWS 
เป็นตวัยอ่ของปัจจยัส าหรับการเตรียมการท่ีจะวิเคราะห์ความแตกต่างกนัของจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ซ่ึง TOWS 
Matrix เป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยในการก าหนดวิธีการเลือกเชิงกลยทุธ์ท่ีองคก์รตอ้งเจอ ซ่ึงจะช่วยแสดงใหเ้ห็นวา่ปัจจยั ภายนอกท่ี
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เป็นโอกาสและอุปสรรคท่ีองคก์รก าลงัเผชิญอยูน่ั้น สามารถน ามาจบัคู่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัท่ี เป็นจุดแขง็
และจุดอ่อนขององคก์รโดยเป็นการจดัท ากลยทุธ์ท่ีเป็นทางเลือก 4 ชุด ซ่ึงสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดกลยทุธ์
ต่างๆ ดงัน้ี  
(1) กลยทุธ์เชิงรุก (SO–Strategy) เป็นการน าจุดแขง็กบัโอกาสมาใช ้เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 
(2) กลยทุธ์เชิงป้องกนั (ST–Strategy) เป็นการน าจุดแขง็มาใช ้เพื่อป้องกนัหรือหลีกเล่ียงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
(3) กลยทุธ์เชิงแกไ้ข (WO–Strategy) เป็นการน าโอกาสมาใชแ้กไ้ขจุดอ่อน เพื่อเกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม  
(4) กลยทุธ์เชิงรับ (WT–Strategy) เป็นการหากลยทุธท่ี์จะสามารถก าจดัจุดอ่อนและสามารถป้องกนัอุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึน 
 
5. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
     (พิบูล ทีปะปาล, 2551) ให้ความหมาย การจดัการเชิงกลยุทธ์ ว่าเป็นการก าหนดทิศทางหรือวิถีทางในการด าเนินงานของ
องคก์ารเพื่อให้งานบรรลุผลตามเป้าหมายหรือวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ซ่ึงการก าหนดแนวทางหรือทิศทางในการด าเนินงาน
นั้น ผูบ้ริหารจ าเป็นจะตอ้งท าการวิเคราะห์และประเมินปัจจยัต่างๆท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอ้มภายในและภายนอกองคก์าร เพื่อจดัท า
แผนงานด าเนินงานท่ีเหมาะสมท่ีสุด เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
     ดงันั้น การจดัการเชิงกลยทุธ์ หมายถึงการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มขององคก์ร เพื่อน าไปสู่ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั โดย
ตอ้งอาศยัการวิเคราะห์ วางแผน ในดา้นกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพื่อส่งผลให้องคก์รสามารถบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
โดยการก าหนดกลยทุธ์ เป็นการพฒันาแผนระยะยาวบนรากฐานของโอกาสและอุปสรรคท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ภายนอก และการวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อนท่ีไดจ้าการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน โดยองคก์ารจะตอ้งก าหนดและเลือกกล
ยุทธ์ท่ีดีท่ีสุดท่ีเหมาะสมกบัองค์การท่ีสุด ผูบ้ริหารตอ้งพยายามตอบค าถามว่าท าอย่างไรองค์การจึงจะไปถึงเป้าหมายท่ีได้
ก าหนดไวไ้ด ้โดยใชค้วามไดเ้ปรียบในการแข่งขนัขององคก์ารก าหนดเป็นกลยทุธ์ ทั้งน้ีจะตอ้งค านึงถึงระดบัท่ีแตกต่างกนัของ
กลยทุธ์ดว้ย ซ่ึงมีทั้งส้ิน 3 ระดบั ไดแ้ก่ กลยทุธ์ระดบัองคก์ร (Corporate Strategy) กลยทุธ์ระดบัธุรกิจ (Business Strategy) และ 
กลยทุธ์ระดบัหนา้ท่ี (Functional Strategy) 
 
งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
     1. ดลนภา สายณัห์ (2554) การศึกษาปัญหาการก าหนดกลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์การตลาด เพิ่มขีดความสามารถ ในการ
แข่งขนัเพื่อมุ่งเป็นผูน้ าทางตลาดธุรกิจบริการซ้ือขายหลกัทรัพย:์ กรณีศึกษา บริษทัหลกัทรัพยธ์นชาต มีวตัถุประสงค์ใน
การศึกษา คือ เพื่อศึกษาปัญหาและแนวโนม้การเติบโตขององคก์รและมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มรายไดใ้หก้บัองคก์ร รวมถึงเพื่อศึกษา
กลยุทธ์ทางการตลาดในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กร โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีระเบียบวิธีการศึกษา โดย
ท าการศึกษาขอ้มูลในส่วนท่ีเป็น ขอ้มูลทุติยภูมิ และขอ้มูลปฐมภูมิ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกลูกคา้บริษทัหลกัทรัพยธ์นชาต และ
สัมภาษณ์กลุ่มลูกคา้บริษทัหลกัทรัพยเ์มยแ์บงกกิ์มเอง็ และสัมภาษณ์ หวัหนา้ฝ่ายการตลาดอาวุโสของบริษทัหลกัทรัพยธ์นชาต 
นอกจากน้ียงัท าการวิเคราะห์เชิงกลยทุธ์จากขอ้มูลทุติยภูมิ และขอ้มูลปฐมภูมิ เพื่อศึกษา ถึงสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ และปัจจยั
อ่ืนๆท่ีส่งผลกระทบ เพื่อน าไปก าหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขนั ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์ท่ีน ามาใช้
แกปั้ญหาได ้คือ กลยทุธ์ในแต่ละระดบั ทั้งระดบัองคก์ร ระดบัธุรกิจ และระดบัหนา้ท่ี 
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     2. อนงศนุ์ช ธรรมเนียม (2549) ศึกษาเร่ืองกลยทุธ์การเพิ่มรายได ้กรณีศึกษา: บริษทัหลกัทรัพยย์โูอบีเคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาสภาพแวดลอ้มภายนอกและสภาพแวดลอ้มภายในของบริษทั เพื่อน ามาก าหนดกล
ยุทธ์การเพิ่มรายไดข้องบริษทัหลกัทรัพยย์โูอบีเคยเ์ฮียน โดยใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิและขอ้มูลปฐมภูมิ 
โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร บทความ รายงาน ประจ าปี และจากแบบสัมภาษณ์ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั และท า
การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณาโดยการน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดม้าท าการวิเคราะห์สภาพการแข่งขนัในอุตสาหกรรม การ
วิเคราะห์โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และจุดอ่อน ของบริษทั จากการศึกษาพบว่า การทราบสภาพแวดลอ้มภายนอกและภายใน
หลกัทรัพยมี์ผลต่อการเพิ่มรายไดข้องบริษทั ดงันั้นกลยทุธ์ท่ีบริษทัไดเ้ลือกใชใ้นระดบับริษทัเป็นการเจาะตลาด กลยทุธ์ระดบั
ธุรกิจ เป็นกลยุทธ์ท่ีมุ่งสร้างความแตกต่าง และกลยุทธ์ระดบัหน้าท่ีใชด้า้นการตลาด เพื่อจะไดต้อบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้และทนัต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง และยงัเพิ่มรายไดใ้ห้กบับริษทัเพิ่มมากข้ึน รวมถึงมีความพร้อมท่ีจะ
แข่งขนัในอนาคตต่อไปได ้
 

3. วธีิการศึกษา 
 

วธีิการเกบ็ข้อมูลในการศึกษา 

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ  
     1.1 เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารทีมธุรกิจอิเล็คทรอนิกส์ จ านวน 2 ท่าน โดยใชว้ิธีสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อหา
ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อรายได ้และแนวคิดในการเสนอแนะกลยทุธ์  
     1.2. เก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีเป็นลูกคา้เดิมท่ีสมคัรผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต จ านวน 200 คน และเก็บจากกลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมายใหม่ท่ีสนใจการลงทุน จ านวน 200 คน โดยใชร้ะยะเวลาส ารวจ 2 เดือน ตั้งแต่พฤศจิกายน ถึง ธนัวาคม 2562 โดย
ลูกคา้เดิมจะเป็นการท าแบบสอบถามออนไลน์ ซ่ึงส่งทางแอปพลิเคชัน่ไลน์ (LINE) และลูกคา้ทัว่ไปท่ีสนใจการลงทุน โดยเก็บ
จากงานออกอีเวนทด์า้นการลงทุน เช่น งาน Money Expo Year-End 2019 เป็นตน้ 
2. ขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นขอ้มูลเพื่อใชป้ระกอบการท าวิจยั ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้ าการเกบ็รวบรวมจากงานวิจยัในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งและสืบคน้
ขอ้มูลท่ีเผยแพร่ในเวป็ไซตต่์างๆ จากอินเตอร์เน็ตเพื่อใชเ้ป็นแนวทางของการศึกษาวิจยั 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

     ประชากรในการวิจยั คือ กลุ่มลูกคา้เดิมท่ีสมคัรผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต จ านวน 520 คน โดยใช้สูตรการ
ค านวณของ Taro Yamane (บุญชม ศรีสะอาด, 2553).ท่ีระดบัค่าความคลาดเคล่ือน 0.05 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวนทั้งส้ิน 227 คน 
โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล จ านวน 227 ชุด และกลุ่มลูกคา้เป้าหมายใหม่ท่ีสนใจการลงทุน ซ่ึงไม่ทราบ
จ านวนท่ีแน่นอน ดงันั้น ผูศึ้กษาใชว้ิธีก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรค านวณของ คอแครน (Cochran, 1977 อา้งถึงใน ธีร
วุฒิ เอกะกุล, 2543) ในกรณีไม่ทราบสัดส่วนของประชากร จึงก าหนดสัดส่วนประชากรท่ีสนใจเป็น 50% หรือ 0.5 ตอ้งการ
ระดบัความเช่ือมนั 95% และยอมรับค่าความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่งได ้5% หรือ 0.05 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจะค านวณ
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ไดจ้ านวน 385 ชุด แต่ดว้ยเง่ือนไขทางดา้นระยะเวลาเกบ็แบบสอบถาม ผูว้ิจยัจึงเกบ็แบบสอบถามกลุ่มลูกคา้เดิม จ านวน 200 ชุด 
และกลุ่มลูกคา้เป้าหมายใหม่ท่ีสนใจการลงทุนจ านวน 200 ชุด โดยน ามาวิเคราะห์และสรุปจากโปรแกรมส าเร็จรูป  
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

การเกบ็ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล 2 ส่วน ไดแ้ก่ขอ้มูลปฐมภูมิ  และ ขอ้มูลทุติยภูมิ ดงัน้ี 
     1. ขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นการเกบ็ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ กบัผูบ้ริหารทีมธุรกิจอิเลค็ทรอนิกส์ จ านวน 2 ท่าน โดยใชว้ิธีสมัภาษณ์
เชิงลึก และแจกแบบสอบถามใหก้บัลูกคา้ทัว่ไปและลูกคา้ท่ีใชบ้ริการบริษทัหลกัทรัพยก์รุงศรี จ านวน 400 ชุด แบ่งเป็น 3 ส่วน 
ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน และประสบการณ์ใน
การลงทุน ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการจ านวน 7 ขอ้ 
ส่วนท่ี 2 ปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมในการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์่านช่องทางออนไลน์ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ จ านวน 6 ขอ้ 
ส่วนท่ี 3 ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด 7P’s และระดบัในการตดัสินใจในการใชบ้ริการ โดยใชแ้บบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 28 ขอ้ 
     2. ขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นขอ้มูลเพื่อใชป้ระกอบการท าวิจยั ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้ าการเก็บรวบรวมจากงานวิจยัในอดีตท่ีเก่ียวขอ้ง และ
สืบคน้ขอ้มูลท่ีเผยแพร่ในเวป็ไซตต่์างๆ จากอินเตอร์เน็ต เพื่อใชเ้ป็นแนวทางของการศึกษาวิจยั 
 

วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

     การวิเคราะห์ขอ้มูลมีการน าสถิติเชิงพรรณนา มาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลตามส่วนต่างๆ ของแบบสอบถามแลว้น าขอ้มูลไป
ด าเนินขั้นตอนทางสถิติ ซ่ึงแบ่งสดัส่วนของขอ้มูลตามปัจจยัต่างๆ ในแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ น ามาวิเคราะห์หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ แลว้น าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
ส่วนท่ี 2 ปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ผ่านช่องทางออนไลน์ น ามาวิเคราะห์หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ แลว้
น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง  
ส่วนท่ี 3 ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด 7P’s และระดบัในการตดัสินใจในการใชบ้ริการ น ามาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลว้น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบ   

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
     
     การวิจยัเร่ือง “กลยทุธ์การเพิ่มยอดขาย ผา่นช่องทางออนไลน์ กรณีศึกษา บริษทัหลกัทรัพยก์รุงศรี จ ากดั มหาชน” ผูศึ้กษาได้
ด าเนินการวิจยัคร้ังน้ีใชว้ิธีการวิจยัแบบผสม ประกอบดว้ยการวิจยัวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยด าเนินการตาม
กรอบของแนวคิดดา้นกระบวนการการจดัการเชิงกลยทุธ์โดยผูศึ้กษาไดท้ าการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลจากขอ้มูลปฐมภูมิและ
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ทุติยภูมิจากสภาวะตลาดหุ้นในช่วงปี 2019 – 2020 ตลอดจนการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูบ้ริหารของฝ่ายธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส์ และ
ท าการสืบคน้ดว้ยตนเอง เพื่อออกแบบสอบถามไปยงัลูกคา้เดิมและลูกคา้ใหม่ของบริษทั โดยมีผลสรุป ดงัน้ี 
     จากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากลูกคา้เดิมและลูกคา้ใหม่ และบทสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร พบว่า ขอ้มูลปัจจยัทางด้าน
ประชากรศาสตร์ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายนุอ้ยกว่า 35 ปี มีสถานะโสด จบการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ
พนกังานเอกชน เงินเดือนประมาณสามหม่ืนถึงส่ีหม่ืนหา้พนับาท มีประสบการณ์การลงทุนประมาณหน่ึงถึงหา้ปี โดยสาเหตุใน
การเลือกใช้บริษทัหลกัทรัพยจ์ะมาจากการท่ีบริษทัมีช่ือเสียง โดยมีวตัถุประสงค์ในเร่ืองการเพิ่มรายได ้ส่วนความถ่ีในการ
ลงทุนส่วนใหญ่จะเป็นลงทุนอยา่งนอ้ยเดือนละคร้ัง ผา่นโปรแกรมStreamimg คร้ังละประมาณสามหม่ืนถึงหน่ึงแสนบาท   
     จากการสัมภาษณ์ผู ้บริหาร พบว่า ปัญหาการซ้ือขายหลักทรัพย์ท่ีลดลง เน่ืองจาก ในปัจจุบันสภาพการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมสูงมาก ทั้งในเร่ืองเทคโนโลยีและการประชาสัมพนัธ์ (PR) โดยคู่แข่งอาจท าไดดี้กว่า เร็วกว่า และถูกกว่า โดย
บริษทัตอนน้ีอาจอยูใ่นระดบัท่ีค่อนขา้งดอ้ยกวา่ถา้เทียบกบับริษทัหลกัทรัพยอ่ื์น ส่วนการวิเคราะห์ปัจจยัการวิเคราะห์ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัหลกัทรัพย ์โดยผ่านช่องทางออนไลน์ พบว่าให้
ความส าคญัทั้ง 7 ดา้น เช่น ดา้นผลิตภณัฑ ์คือ เวบ็ไซตข์องบริษทัตอ้งมีขอ้มูลครบถว้น หรือดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย คือ แอ
พลิเคชัน่ของบริษทัใชง้านไดส้ะดวก เป็นตน้  
     ดงันั้น จึงน าขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิมาประมวลผลร่วมกนั โดยใชแ้นวทางการจดัการเชิงกลยทุธ์ รวมถึงท าการวิเคราะห์ 
SWOT Analysis, และ TOWS Matrix เพื่อท่ีจะสามารถก าหนดกลยทุธ์ในการแกไ้ขปัญหา และสามารถเพิ่มปริมาณการซ้ือขาย
หลกัทรัพย ์และส่วนแบ่งการตลาดของบริษทั  
 

5. สรุปผลการศึกษา 

 
     จากกระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์  สามารถน าเสนอกลยทุธ์เพื่อแกไ้ขปัญหาทั้ง 3 ระดบัได ้ดงัน้ี กลยทุธ์ระดบัองคก์ร  ไดแ้ก่ 
กลยทุธ์การเติบโต โดยมุ่งเนน้กลยทุธ์การเจาะตลาด     
     1.มุ่งเน้นการประชาสัมพนัธ์กลุ่มลูกคา้ช่องทางออนไลน์มากยิ่งข้ึน โดยเน้นถึงความสะดวกต่อการใชง้านของโปรแกรม
บริษทั โดยใชช่้องทางท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ เช่น เวป็ไซต ์ไลน์ เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ เป็นตน้ 
     2. มีการประชาสัมพนัธ์ โดยใหผู้มี้ช่ือเสียงดา้นการลงทุน ในการเผยแพร่ข่าวสาร เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ร รวมถึง
มีการจูงใจใหน้กัลงทุนอยากลงทุน เช่น การประชาสมัพนัธ์บริษทัผา่นทางเพจลงทุนแมน เพจStock JourNoey เป็นตน้  
     3. มีการประชาสัมพนัธ์ท่ีเนน้ถึงจุดเด่นของบริษทัทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เช่น มีการออกอีเวนทเ์ก่ียวกบังานดา้น
การลงทุน เป็นตน้  
     ส่วนกลยทุธ์ระดบัธุรกิจ มุ่งเนน้กลยทุธ์การสร้างความแตกต่างทางการแข่งขนั เพื่อสร้างความแตกต่างจากบริษทัคู่แข่ง และ
กลยทุธ์ระดบัหนา้ท่ีมุ่งเนน้กลยทุธ์ดา้นการตลาด เป็นกลยทุธ์ท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้และเกิดการอยากใชบ้ริการบริษทัมาก
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ยิ่งข้ึน โดยเลือกใช้กลยุทธ์ท่ีอยู่ในส่วนประสมการตลาดบริการ (7 P’s) เพื่อให้กระบวนการด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีแนวทาง ดงัน้ี 
     1. ดา้นผลิตภณัฑ ์การพฒันาผลิตภณัฑเ์พิ่มเติม เช่น การสมคัรเปิดบญัชีผา่นทางออนไลน์ช่องทางต่าง ๆ ทั้ง เวบ็ไซตแ์ละแอ
พลิเคชัน่ โดยสามารถถ่ายรูปเพื่อสมคัรบญัชีไดท้นัทีและไม่จ าเป็นตอ้งแนบเอกสารเพิ่มเติม ท าให้ลูกคา้เกิดความสะดวกมาก
ยิง่ข้ึน รวมถึงเป็นการเพิ่มฐานลูกคา้รายใหม่ไดม้ากยิง่ข้ึน 
     2. ดา้นราคา ค่าธรรมเนียมขั้นต ่า มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือขายหลกัทรัพยข์องลูกคา้ ดงันั้นหากมีการปรับลดค่าธรรมเนียมขั้น
ต ่า อาจท าใหลู้กคา้หนัมาใชบ้ริการมากยิง่ข้ึน 
     3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ควรมีระบบท่ีรวดเร็วและมีเสถียรภาพ ทั้งช่องทางเวบ็ไซต ์และแอพลิเคชัน่ เพื่อเกิดการซ้ือ
ขายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
     4. ดา้นการส่งเสริม บริษทัควรมีการจดัโปรโมชัน่ส่งเสริมการขาย เช่น การลดค่าธรรมเนียมขั้นต ่า การมอบใบส่วนลดสินคา้ 
การสะสมคะแนนจากการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์พื่อแลกสินคา้สมนาคุณของบริษทั หรือแจกของสมนาคุณ เม่ือมีการซ้ือขายคร้ัง
แรกกบับริษทั เป็นตน้  
     5. ดา้นบุคคล พนกังานควรมีทกัษะและความรู้ในการท างาน รวมถึงสามารถช่วยเหลือและตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ลูกคา้ไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
     6. ดา้นกายภาพและการน าเสนอ บริษทัและพนกังานควรมีภาพลกัษณ์ท่ีดีอยูเ่สมอ เช่น การแต่งกายสุภาพเวลาอยูใ่นสถานท่ี
ท างาน หรือการออกบูธเพื่อน าเสนอผลิตภณัฑ ์เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บับริษทั และส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการของลูกคา้ 
     7. ดา้นกระบวนการ พนกังานควรมีกระบวนการจดัการท่ีดีและสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความประทบัใจแก่ลูกคา้ 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 

     1. เน่ืองจากผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่ ลูกคา้เลือกใชบ้ริษทัหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีมีช่ือเสียง ดงันั้น บริษทัควรใชจุ้ดแขง็ใน
เร่ืองช่ือเสียงของบริษทัท่ีดีมาเป็นตวัท่ีส่ือสารให้ลูกคา้ได้รับรู้ รวมถึงมีการสร้างจุดยืนให้ลูกคา้ เห็นได้ชัดเจนว่า บริษทัมี
ผลิตภณัฑท่ี์ดีและครบถว้น เหมาะกบัการลงทุน เพื่อให้ลูกคา้เกิดความไวว้างใจ และใชบ้ริการกบัทางบริษทั ซ่ึงผูศึ้กษาเห็นว่า 
การท าใหลู้กคา้ไวว้างใจและมัน่ใจในส่ิงเหล่าน้ีจะสามารถดึงดูดใหลู้กคา้หนัมาใชบ้ริการมากยิง่ข้ึน รวมถึงสร้างความไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขนัใหก้บับริษทัต่อไป 
     2. บริษทัควรติดตามผลการด าเนินงานอยูเ่สมอ โดยมีการนดัประชุมทีมเพื่อรายงานผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนวา่ท่ีท าไปนั้น
ผลออกมาดีหรือไม่ ควรท่ีจะปรับปรุงและเปล่ียนแปลงในเร่ืองใดบา้ง เช่น เม่ือประชาสัมพนัธ์ไปแลว้ 3 เดือน ลูกคา้เปิดบญัชี
ใหม่ก่ีราย และมูลค่าการซ้ือขายเพิ่มสูงข้ึนหรือไม่ เป็นตน้  
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อทิธิพลของการรับรู้ความสามารถของตนเองและการจัดการทางอารมณ์ ที่มีต่อผลการปฏิบัติงาน: 
กรณศึีกษาธนาคารของรัฐแห่งหนึ่ง 

The Relationship among self-efficacy, emotional intelligence toward 
 job performance: A case of a state Bank 

นนัทพร เมณฑกานุวงษ์1 และ พิทวสั เอ้ือสงัคมเศรษฐ์2 
Nunthaporn Menthakanuwong and Pittawat Ueasangkomsate 

 
บทคดัย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ความสามารถของตนเองและการจดัการทางอารมณ์ท่ีมีต่อผล
การปฏิบติังาน กลุ่มตวัอย่างประกอบไปดว้ยพนักงานท่ีปฏิบติังานในธนาคารของรัฐแห่งหน่ึง ในระดบัพนักงานปฏิบติัการ 
ผูช้  านาญการ และผูช่้วยผูจ้ดัการ จ านวน 196 คน ท าการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามแบบมาตรวดัประเมินค่าแบบลิเคอร์ท 5 
ระดบั (Likert 5 scale) ในการศึกษาปัจจยัของการรับรู้ความสามารถของตนเองและการจดัการทางอารมณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อผลการ
ปฏิบติังาน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน รวมถึงการวิเคราะห์ความถดถอย 
ผลการศึกษาพบวา่ การรับรู้ความสามารถของตนเองและการจดัการทางอารมณ์มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานของพนกังานใน
ธนาคารแห่งหน่ึง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  

ค าส าคญั : การรับรู้ความสามารถของตนเอง, การจัดการทางอารมณ์, ผลการปฏิบัติงาน, ธนาคารของรัฐ 

Abstract 

This study aims to identify the relationship among self-efficacy, emotional intelligence toward job performance: A case of a 
state bank. The sample group was 196 people who were comprised of staff and assistance managers. In this study, likert five 
point scale was applied for collection data with the questionnaires and measuring the variables. The statistics used for data 
analysis were percentage, mean, standard deviation, and regression analysis. According to this study, it was found that self-
efficacy and emotional intelligence a noticeable impact on job performance in a state bank at statistical significance level at 
0.05. 

Keywords: Self-Efficacy, Emotional Intelligence, Job Performance, State Bank 
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1. บทน า 
 
 การด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัลว้นตอ้งเผชิญกบัสภาพแวดลอ้มการแข่งขนัท่ีรุนแรง  ไม่เวน้แมแ้ต่ธุรกิจธนาคารเองก็ตอ้งเผชิญ
กบัสถานการณ์ท่ีตอ้งแข่งขนักนัในตลาดการเงิน เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากสภาวะการหดตวัทางเศรษฐกิจในปี 2562 
ประกอบกบัการคาดการณ์วา่เศรษฐกิจในปี 2563 จะมีการเติบโตไดต้ ่ากวา่ศกัยภาพ ท าใหธุ้รกิจตอ้งเพิ่มระดบัความสามารถของ
หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์การ ซ่ึงสามารถท าได้หลายวิธีโดยผ่านปัจจยัส าคญัต่าง เช่น ด้านบุคลากร (Man) ด้านการเงิน
(Money) ด้านวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองจักรกล (Material and Machine) รวมถึงด้านการจัดการ (Management) เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถแข่งขนัและความอยู่รอดให้กบัองค์การ นอกจากน้ียงัพบว่าหน่วยงานหรือองค์การท่ีมีขีดความสามารถสูงจะ
สามารถบริหารการท างานของบุคลากรในหน่วยงานหรือองคก์ารให้ร่วมมือกนัท างานเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององค์การ
และท าใหอ้งคก์ารประสบความส าเร็จ อีกทั้งยงัส่งผลต่อการพฒันาองคก์ารอยา่งย ัง่ยนื (ปิยะดา พิศาลบุตรม, จิราวรรณ คงคลา้ย 
และ เฉลิมชยั กิตติศกัด์ินาวิน, 2559)  
 อยา่งไรก็ตามองคก์ารจะประสบความส าเร็จไดจ้  าเป็นตอ้งอาศยัผลการปฏิบติังานท่ีดีและมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีพนกังานใน
องคก์ารเป็นปัจจยัส าคญัต่อการน าพาองคก์ารไปสู่ความส าเร็จ ซ่ึงหากพนกังานแต่ละรายมีผลการปฏิบติังานในระดบัสูงจะท า
ให้องค์การเกิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั โดยความส าเร็จขององค์การก็ข้ึนอยู่กบัผลการปฏิบติังานท่ีดีของพนักงานใน
องคก์ารดว้ย (Coloquitt, LePine and Watson, 2010 อา้งใน Yusoff, Ali and Khan, 2014) ซ่ึงผลการปฏิบติังานของพนกังานจะ
เกิดประสิทธิภาพหรือไม่นั้น มีสาเหตุไดจ้ากหลายปัจจยั เช่น การรับรู้ความสามารถของพนกังาน สมรรถนะของพนกังานใน
การปฏิบติังาน เป็นตน้ และผลการปฏิบติังานยงัสามารถถูกแสดงออกมาทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณได ้โดยหากพนกังาน
สามารถปฏิบติังานไดบ้รรลุตามเป้าหมาย จะก่อใหเ้กิดประสิทธิผลต่อองคก์ารในทิศทางตามท่ีองคก์ารไดก้ าหนดไว ้(วชัระ เลิศ
พงษว์รพนัธ์, 2553) 
 ดงันั้น องค์การจึงควรตระหนักและให้ความส าคญักบัทรัพยากรบุคคล เพราะพนักงานเปรียบเสมือนหัวใจส าคญัในการ
ขบัเคล่ือนองคก์ารให้บรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อความส าเร็จขององคก์าร (สุร
ศกัด์ิ ละมารัมย,์ 2560) ในคร้ังน้ี จากการทบทวนวรรณกรรมของผูว้ิจยัพบวา่ การรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นปัจจยัส าคญั
ท่ีส่งผลต่อผลการปฏิบติังาน จากการศึกษาของ Bandura พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองมีผลต่อการกระท าของบุคคล 
ซ่ึงบุคคลท่ีมีการรับรู้ความสามารถของตนเองสูง จะเป็นคนท่ีมีความอดทน อุตสาหะและพยายามท่ีจะแสดงความสามารถนั้น
ออกมาจนประสบความส าเร็จไดแ้ละมกัจะมีความตั้งใจ ใหค้วามสนใจในการท างาน มีความกระตือรือร้น มุ่งมัน่ท่ีจะท างานให้
ส าเร็จและบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้(Bandura, 1997; Bandura, 1994)  
 ผูว้ิจยัยงัพบวา่ นอกจากการรับรู้ความสามารถของตนเองท่ีส่งผลต่อผลการปฏิบติังานแลว้ การจดัการทางอารมณ์ถือวา่เป็น
ปัจจยัท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีส่งผลต่อผลการปฏิบติังานเช่นกนั เน่ืองจากการจดัการทางอารมณ์ (Emotional Intelligences) 
เป็นปัจจยัส าคญัในการช่วยให้มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างบุคคล โดยบุคคลจะมีการรับรู้ ตีความและแสดงภาวะอารมณ์ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง มีความสามารถในการใช้ภาวะอารมณ์นั้นๆ ทั้งต่อตนเอง ผูร่้วมงาน และมีการเรียนรู้ ตลอดจนเขา้ใจอารมณ์และ
ความรู้สึกท่ีไดรั้บ (สมมาศ ปพฤกษ ์และคณะ, 2560) ซ่ึงหากบุคคลมีการจดัการทางอารมณ์อยูใ่นระดบัสูง จะมีแนวโนม้ท่ีจะมี
ระดับผลการปฏิบัติงานท่ีสูงเช่นกัน และมียงัมีแนวโน้มท่ีจะให้ความสนใจในการแก้ปัญหาเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ 
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ทั้ งสองฝ่าย (Sendaro and Baharun, 2016, อ้างถึง  Bhalla & Nauriyal, 2004; Cherniss, Extein, Goleman, & Weissberg, 2006) 
นอกจากน้ียงัพบวา่พนกังานท่ีมีการจดัการทางอารมณ์ในระดบัสูงจะสามารถจดัการอารมณ์ของตนเองไดดี้  อีกทั้งยงัก่อใหเ้กิด
สุขภาพจิตท่ีดี ซ่ึงจะน าไปสู่ผลการปฏิบติังานท่ีดีข้ึน (Carmeli, 2003) 
 จากความส าคญัดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ความสามารถของตนเองและการจดัการทาง
อารมณ์ท่ีมีผลต่อผลการปฏิบติังาน กรณีศึกษาธนาคารของรัฐแห่งหน่ึง เพื่อเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายบริหารและฝ่ายทรัพยากร
บุคคลในการวางแผนกลยทุธ์ในการพฒันาทรัพยากรบุคคลให้สามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลน าไปสู่
การบรรลุเป้าหมายขององคก์ารต่อไป 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 ผลการปฏิบัติงาน (Job Performance) เป็นหน้าท่ีในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนในงานท่ีเฉพาะเจาะจงตาม
มาตรฐานท่ีก าหนดในค าบรรยายลกัษณะงานในต าแหน่งงานนั้น (Murphy & Kroeker, 1988) เป็นการวดัการกระท า พฤติกรรม
และผลลพัธ์ท่ีเก่ียวกบัพนกังาน หรือเป็นสาเหตุท่ีเช่ือมโยงและน าไปสู่เป้าหมายขององคก์าร (Viswesvaran & Ones, 2000) และ
เป็นคุณค่ารวมขององคก์ารท่ีไดม้าจากพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจากการกระท าของปัจเจกบุคคลในช่วงระยะเวลาหน่ึง 
(Motowidlo, Borman & Schmit, 1997) โดยไดน้ าเสนอว่านอกจากการปฏิบติัหน้าท่ีในงาน (Task Performance) ยงัมีส่ิงท่ีจะ
ส่งผลให้เกิดผลการปฏิบติังานท่ีดีข้ึนได ้คือ การปฏิบติังานนอกบทบาทหน้าท่ี (Contextual Performance) ซ่ึงการศึกษาน้ีได้
ศึกษาตามความหมายและแนวคิดของ Motowidlo, Borman & Schmit (1997)  
 ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) เป็นทฤษฎีท่ีถูกพฒันามาจากทฤษฎีการเรียนรู้ปัญญาสังคม (Social 
Cognitive Theory) โดย  Albert Bandura ซ่ึงได้ให้ความหมายของการรับรู้ความสามารถของตนเองว่าเป็นความเช่ือใน
ความสามารถของบุคคลๆหน่ึงเพื่อใหบ้รรลุผลลพัธ์ตามท่ีตอ้งการ โดยมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม แรงจูงใจ และน าไปสู่ความส าเร็จ
หรือความลม้เหลวของบุคคลนั้นๆ ( Pajares, 1996; Bandura, 1997; Lunenburg, 2011) นอกจากน้ีการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองยงัมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานอยา่งมีนยัส าคญั (Clercq, Haq & Azeem, 2017; Haddad & Taleb, 2016) โดยผูท่ี้มีระดบั
การรับรู้ความสามารถของตนเองสูงจะช่วยปรับปรุงผลการปฏิบติังานให้ดีข้ึนเพราะจะมีการใชค้วามพยายามและการท างาน
อยา่งต่อเน่ืองซ่ึงช่วยเพิ่มความเป็นไปไดใ้นการท างานใหส้ าเร็จ (Cetin & Askun, 2017) และจะมองการณ์ไกลไดดี้กวา่คนอ่ืนๆ 
ซ่ึงจะมีการสร้างมาตรฐานของตนท่ีสูงข้ึนและมีความคาดหวงัในผลการปฏิบติังานท่ีสูงเช่นเดียวกนั (Lai & Chen, 2012) 
 แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) เร่ิมจากแนวคิดว่า ความฉลาดทางองคค์วามรู้ (Cognitive 
Intelligence) ท่ีถูกวดัโดยความฉลาดทางเชาวปั์ญญา (Intelligence Quotients) เป็นเพียงความฉลาด (Intelligence) เพียงดา้นหน่ึง
จากหลายด้าน จึงมีการพฒันาแนวคิดความฉลาดท่ีไม่เก่ียวกบัองค์ความรู้ (Non-Cognitive Intelligence) ข้ึน โดยในปี 1990  
Salovey & Mayer เป็นคนแรกท่ีไดใ้ห้ค านิยามของการจดัการทางอารมณ์ วา่เป็นความสามารถในการสังเกตอารมณ์ของตนเอง
และผูอ่ื้นซ่ึงสามารถแยกความแตกต่างของสภาพอารมณ์นั้นๆ และใชข้อ้มูลทางอารมณ์ท่ีไดรั้บนั้นเป็นแนวทางในการคิดและ
แสดงออก และต่อมาไดมี้การให้ความหมายของการจดัการทางอารมณ์อยา่งหลากหลาย  เช่น Goleman (2000 อา้งใน Dhani & 
Sharma, 2016) กล่าววา่การจดัการทางอารมณ์เป็นความสามารถในการรับรู้ความรู้สึกของตนเองและผูอ่ื้น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้
ตวัเอง ในการบริหารจดัการอารมณ์อย่างมีประสิทธิภาพทั้งจากภายในตวัเองและภายนอก Mehta & Singh (2013 อา้งถึง Bar-
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On, 1997) อธิบายว่าการจัดการทางอารมณ์ คือ กลุ่มของความสามารถหรือทักษะท่ีไม่ใช่องค์ความรู้ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อ
ความสามารถในการประสบความส าเร็จของบุคคลในการรับมือกบัความตอ้งการจากสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลและ
ความกดดนั ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี ท าการศึกษาตามแนวคิดของ Salovey & Mayer (1990) ซ่ึงประกอบไปดว้ย การประเมิน
และการแสดงออกทางอารมณ์ตนเอง (Self Emotional Appraisal: SEA) การประเมินและการแสดงออกทางอารมณ์ของผูอ่ื้น (Others’ 
Emotional Appraisal: OEA ) การควบคุมอารมณ์ตนเอง  (Regulation of Emotional: ROE) และการใช้อารมณ์เพื่อส่งเสริมการ
แสดงออก (Use of Emotion: UOE) และให้ค าจ ากดัความของการจดัการทางอารมณ์ว่า เป็นความสามารถในการรับรู้อารมณ์
ความรู้สึกทั้งของตนเองและส่ิงท่ีเขา้มากระทบ เพื่อใหเ้กิดการบริหารจดัการทางอารมณ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการจดัการ
ทางอารมณ์มีผลต่อผลการปฏิบติังานอยา่งมีนยัส าคญั (Dhani & Sharma, 2017; Mohammad & Jais, 2016; Yozgat, yurtkoru & 
Bilginoglu, 2013) โดยถา้หากผูบ้ริหารระดบัสูงมีการจดัการทางอารมณ์ในระดบัสูงจะสามารถปฏิบติังานได้ดีกว่าผูบ้ริหาร
ระดบัสูงท่ีมีการจดัการทางอารมณ์ในระดบัท่ีต ่ากวา่ (Carmeli, 2003) 

 
กรอบแนวคิดงานวจิัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

ผลการปฏิบติังาน  
(Job Performance) 

 
 (Borman & Motowidlo, 1997) 

 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอิสระ 

การรับรู้ความสามารถของตนเอง 
(Self-Efficacy) 

(Bandura, 1997) 

การจดัการทางอารมณ์ 
- การประเมินและการแสดงออกทางอารมณ์
ตนเอง (Self Emotional Appraisal: SEA)  
- การประเมินและการแสดงออกทางอารมณ์
ของผูอ่ื้น(Others’ Emotional Appraisal: OEA )  
- การควบคุมอารมณ์ตนเอง (Regulation of 
Emotion: ROE)  
- การใช้อารมณ์เพื่อส่งเสริมการแสดงออก 
(Use of Emotion: UOE) 

(Salovey & Mayer, 1990) 
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สมมติฐานงานวิจัย 
1. การรับรู้ความสามารถของตนเองของพนกังานท่ีปฏิบติังานในธนาคารรัฐแห่งหน่ึงมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังาน 
2. การจดัการทางอารมณ์ของพนกังานท่ีปฏิบติังานในธนาคารรัฐแห่งหน่ึงมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังาน 

 

3. วธีิการศึกษา 
 
 การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยท าการเก็บรวบขอ้มูลจากการส ารวจความคิดเห็นโดยการใชแ้บบสอบถามใน
การเก็บข้อมูล แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2 การรับรู้
ความสามารถของตนเอง โดยศึกษาตามแนวคิดของ Bandura (1997) ส่วนท่ี 3 การจดัการทางอารมณ์ โดยศึกษาตามแนวคิดของ 
Salovey & Mayer (1990) โดยพฒันาแบบสอบถามมาจาก Wong & Law (2002) และส่วนท่ี 4 ผลการปฏิบติังาน ซ่ึงศึกษาตาม
แนวคิดของ Borman & Motowidlo (1997)โดยท าการทดสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา(Content Validity) โดยน าเสนอกบั
ผูท้รงคุณวุฒิและอาจารยท่ี์ปรึกษาและไดท้ าการปรับปรุงตามความเห็นเพื่อให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารศึกษาและไดท้ า
การทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability)  กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัประชากรท่ีจะศึกษาจ านวน 30 ตวัอยา่ง โดย
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อหาคุณภาพของแบบสอบถามโดยการค านวณหาค่า Cronbach’s Alpha ได้ผลการ
วิเคราะห์ ดงัน้ี 1. การรับรู้ความสามารถของตนเอง 0.83 2. การจดัการทางอารมณ์ 0.74 และ 3. ผลการปฏิบติังาน 0.87 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงานท่ีปฏิบติังานในธนาคารของรัฐแห่งหน่ึง ในระดับพนักงานปฏิบติัการ 
ผูช้  านาญการ และผูช่้วยผูจ้ดัการ จ านวนทั้งส้ิน 402 คน ขณะท่ีขนาดของกลุ่มตวัอย่างใชก้ารอา้งอิงตาม Krejcie & Morgan ท่ี
ระดบัความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ี 0.05 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจากการศึกษาคร้ังน้ีจ านวน 196 คน โดยใชว้ิธีการเลือก
หน่วยตวัอย่างแบบตามสะดวก (Convenience sampling) ไดรั้บการตอบกลบัโดยไดรั้บขอ้มูลท่ีครบถว้นตรงกบักลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 62.24  
 สถิติท่ีใชส้ าหรับการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
การท านายผลระหวา่งตวัแปรท่ีศึกษา คือ วิธีการวิเคราะห์ความถดถอย 
   

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
 ผลการศึกษาเบ้ืองตน้ของกลุ่มตวัอยา่งพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 82 สถานภาพโสด ร้อยละ 87.7 ช่วงอายรุะหวา่ง 
26-30 ปี ร้อยละ 65.6 ระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี ร้อยละ 56.6 ระดบัรายไดต่้อเดือน 25,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 24.6 
ท างานในระดบัพนกังานปฏิบติัการ ร้อยละ 43.4 ประสบการณ์ท างานเฉล่ีย 4.9 ปี  
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ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัการแปรผลของการรับรู้ความสามารถของตนเอง การจดัการทางอารมณ์
และผลการปฏิบติังานทั้งโดยรวมและรายดา้น 

(n=122) 
ตัวแปรที่ศึกษา Mean SD ระดบัการแปรผล 

การรับรู้ความสามารถของตนเอง 3.59 0.49 ระดบัสูง 

รวม 3.59 0.49 ระดบัสูง 

การจัดการทางอารมณ์    

การประเมินและการแสดงออกทางอารมณ์ตนเอง 4.22 0.61 ระดบัสูง 

การประเมินและการแสดงออกทางอารมณ์ของผูอ่ื้น 4.08 0.60 ระดบัสูง 

การควบคุมอารมณ์ตนเอง 3.90 0.68 ระดบัสูง 

การใชอ้ารมณ์เพื่อส่งเสริมการแสดงออก 3.80 0.73 ระดบัสูง 

รวม 4.00 0.65 ระดบัสูง 

ผลการปฏิบัติงาน    

การปฏิบติังานในหนา้ท่ี  3.84 0.67 ระดบัสูง 

การปฏิบติังานนอกเหนือหนา้ท่ี 3.65 0.71 ระดบัสูง 

รวม 3.75 0.60 ระดบัสูง 

 จากการศึกษาพบวา่ พนกังานมีการรับรู้ความสามารถของตนเองอยูใ่นระดบัสูงโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59  มีการจดัการทาง
อารมณ์โดยรวมอยู่ในระดบัสูง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าพนักงานมีค่าเฉล่ียการจดัการทาง
อารมณ์ดา้นการประเมินและการแสดงออกทางอารมณ์ตนเองสูงสุด  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22  
 ในแง่ของผลการปฏิบติังานพบวา่พนกังานมีผลการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75 เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบวา่พนกังานมีผลการปฏิบติังานดา้นการปฏิบติังานในหนา้ท่ีสูงสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84  

 
 สมมติฐานที่ 1 การรับรู้ความสามารถของตนเองของพนักงานท่ีปฏิบติังานในธนาคารรัฐแห่งหน่ึงมีอิทธิพลต่อผลการ
ปฏิบติังาน 
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ถดถอยของการรับรู้ความสามารถของตนเองท่ีมีผลต่อผลการปฏิบติังานโดยรวม 
ตัวแปรที่ศึกษา B Beta Std. Error t Sig. 

ค่าคงท่ี  1.249  0.339 3.681 0.000 

การรับรู้ความสามารถของตนเอง (X1) 0.689  0.557 0.094 7.351 0.000* 

R2 = 0.311 R2
adj = 0.305 F = 54.043 Sig. = 0.000 p < 0.05  

 จากตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยของการรับรู้ความสามารถของตนเองท่ีมีผลต่อผลการปฏิบติังาน พบวา่การรับรู้
ความสามารถของตนเองสามารถท านายผลการปฏิบติังานได ้30.5% อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสามารถเขียน
สมการท านายไดด้งัน้ี 
Y = 1.249 + 0.689 X1 
 
 ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1 ว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองของพนักงานท่ีปฏิบติังานในธนาคารรัฐแห่งหน่ึงมี
อิทธิพลต่อผลการปฏิบติังาน 
 
 สมมติฐานที่ 2 การจดัการทางอารมณ์ของพนกังานท่ีปฏิบติังานในธนาคารรัฐแห่งหน่ึงมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังาน 

 
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ถดถอยของการจดัการทางอารมณ์ท่ีมีผลต่อผลการปฏิบติังานโดยรวม 
ตัวแปรที่ศึกษา B Beta Std. Error t Sig. 

ค่าคงท่ี  1.595  0.434 3.673 0.000 

การประเมินและการแสดงออกทางอารมณ์
ตนเอง (X1) 

-0.126 -0.125 0.094 -1.332 0.186 

การประเมินและการแสดงออกทางอารมณ์
ของผูอ่ื้น (X2) 

0.124 0.121 0.086 1.436 0.154 

การควบคุมอารมณ์ตนเอง (X3) 0.331 0.366 0.085 3.919 0.000* 

การใช้อารมณ์เพื่อส่งเสริมการแสดงออก 
(X4) 

0.226 0.271 0.074 3.053 0.003* 

R2 = 0.276   R2
adj = 0.252 F = 11.175 Sig. = 0.000 p < 0.05  
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 จากตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยของการจดัการทางอารมณ์ท่ีมีผลต่อผลการปฏิบติังาน  โดยการจดัการทางอารมณ์
สามารถท านายผลการปฏิบัติงานได้ 25.2% และเม่ือพิจารณาอิทธิพลของการจัดการทางอารมณ์เป็นรายด้านต่อผลการ
ปฏิบติังาน พบวา่ดา้นการควบคุมอารมณ์ตนเองและดา้นการใชอ้ารมณ์เพื่อส่งเสริมการแสดงออกเป็น 2 ดา้นส าคญัท่ีมีอิทธิพล
ต่อผลการปฏิบติังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในขณะท่ีดา้นการประเมินและการแสดงออกทางอารมณ์ตนเองและ
การประเมินและการแสดงออกทางอารมณ์ของผูอ่ื้นไม่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังาน และสามารถเขียนสมการท านายไดด้งัน้ี 
 
Y = 1.595 - 0.126 X1 + 0.124 X2 + 0.331 X3 + 0.226 X4 
 
 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 ว่า การจดัการทางอารมณ์ของพนกังานท่ีปฏิบติังานในธนาคารรัฐแห่งหน่ึงมีอิทธิพลต่อผล
การปฏิบติังาน 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
 ผลการศึกษาพบว่าการรับรู้ความสามารถของตนเองมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานของพนกังานธนาคาร ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของ  Clercq, Haq & Azeem (2017) ท่ีไดท้ าการศึกษาความสมัพนัธ์ของการรับรู้ความสามารถของตนเองกบัผลการ
ปฏิบติังานของพนกังานและผูบ้ริหารขององคก์ารในปากีสถาน และพบว่าการรับรู้ความสามารถของพนกังานมีความสัมพนัธ์
เชิงบวกกบัผลการปฏิบติังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  Lai & Chen (2012) ท่ีไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ของการรับรู้
ความสามารถของตนเองกบัผลการปฏิบติังานของพนกังานขายรถยนตใ์นไตห้วนั ซ่ึงผลการศึกษาพบว่าการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการปฏิบติังาน โดยบุคคลท่ีมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในระดบัสูงมกัจะมองไป
ขา้งหน้าได้ดีกว่าเพื่อนร่วมงานคนอ่ืนๆ นั่นหมายถึงบุคคลท่ีมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในระดบัสูงจะมีการสร้าง
มาตรฐานของตนเองท่ีสูงและในขณะเดียวกนักจ็ะมีความคาดหวงัในผลการปฏิบติังานท่ีสูงกวา่บุคคลอ่ืนๆ และน าไปสู่โอกาสท่ี
จะประสบความส าเร็จในงานมากกวา่บุคคลอ่ืนในองคก์าร และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Cetin & Askun (2018) ท่ีพบวา่การ
รับรู้ความสามารถของตนเองจะช่วยปรับปรุงผลการปฏิบติังานได ้เพราะพนกังานท่ีมีการรับรู้ความสามารถของตนเองท่ีสูงจะมี
การใชค้วามพยายามท่ีมากกวา่และมีความมุ่งมัน่ในงานท่ีมากกวา่ในการท างาน ซ่ึงพฤติกรรมเช่นน้ีจะเพิ่มโอกาสในการประสบ
ความส าเร็จได ้
 อย่างไรก็ตามงานวิจยัฉบบัน้ียงัพบว่าการจดัการทางอารมณ์มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานของพนกังานธนาคาร และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นการควบคุมอารมณ์ตนเองและการใช้อารมณ์เพื่อส่งเสริมการแสดงออกเป็นดา้นส าคญัท่ีมี
อิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานโดยผูท่ี้มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ตนเอง จะท าให้บุคคลสามารถฟ้ืนตวัไดเ้ร็วจากส่ิงท่ี
เร้า หรือส่ิงท่ีเขา้มารบกวนและการใชอ้ารมณ์เพื่อส่งเสริมการแสดงออกจะท าให้บุคคลสามารถแสดงออกไดอ้ย่างสร้างสรรค์
ผ่านการกระท าต่างๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Shamsuddin & Rahman (2014) ท่ีท าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการ
จดัการทางอารมณ์กบัการปฏิบติังานในกลุ่มตวัแทนศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ ซ่ึงผลการศึกษาพบว่าการจดัการทางอารมณ์
โดยรวมมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังาน และทุกมิติมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานยกเวน้ดา้นการประเมินอารมณ์ตนเอง ท่ีเป็น
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เช่นน้ีเพราะบุคคลท่ีสามารถประเมินอารมณ์ของผูอ่ื้นและสามารถควบคุมตวัเองได ้จะมีระดบัความเช่ือและความกลา้ท่ีสูงซ่ึงจะ
ส่งผลใหเ้กิดการท างานท่ีจริงจงัและน าไปสู่ผลการปฏิบติังานท่ีดีในท่ีสุด 

 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาพบวา่การรับรู้ความสามารถของตนเองและการจดัการทางอารมณ์มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังาน ดงันั้น จึง
มีขอ้เสนอแนะส าหรับธนาคารและการวิจยัในคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับธนาคาร 
 1. เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนพฒันาบุคลากรท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัของธนาคารใหมี้การรับรู้ความสามารถของตนเอง และ
มีการจดัการทางอารมณ์ โดยเฉพาะดา้นการควบคุมอารมณ์ตนเองและดา้นการใชอ้ารมณ์เพื่อส่งเสริมการแสดงออกท่ีดีข้ึน ควร
มีการสนับสนุนให้มีการพฒันาศักยภาพด้านเหล่าน้ีให้สูงข้ึน เช่น การจัดท าโครงการให้พนักงานแสดงออกซ่ึงความรู้
ความสามารถ การเปิดเวทีใหพ้นกังานไดเ้รียนรู้ประสบการณ์ของบุคคลตน้แบบท่ีประสบความส าเร็จของธนาคาร การฝึกอบรม
พฒันาทกัษะทางสังคมท่ีสนับสนุนการท างานและเสริมสร้างภูมิคุม้กนัให้กบัพนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถรับมือกบั
สถานการณ์ต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกบัการปฏิบติังานและสามารถปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นไดดี้ซ่ึงจะส่งผลต่อผลการปฏิบติังานท่ีสูงข้ึน
ได ้เป็นตน้ 
 2. ในกรณีท่ีธนาคารใช้นโยบายเพื่อรับพนักงานใหม่แลว้ ควรท าการทดสอบการรับรู้ความสามารถของตนเองและการ
จัดการทางอารมณ์ โดยพิจารณาผลจากระดบัผลการทดสอบดงักล่าวประกอบการตดัสินใจรับสมคัรพนักงาน และบรรจุ
พนกังานในฝ่ายงานต่างๆ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในคร้ังต่อไป 
 การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัในเชิงปริมาณท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามในการวิเคราะห์ขอ้มูล แต่อยา่งไรกต็าม
เน่ืองจากการรับรู้ความสามารถของตนเองและการจดัการทางอารมณ์เป็นความรู้สึกภายในจิตใจ ดงันั้นจึงควรศึกษาในเชิง
คุณภาพเพิ่มเติมเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความชดัเจนเพิ่มมากข้ึน 
 

ข้อจ ากดัในการศึกษา 

 การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาภายใตบ้ริบทของธนาคารของรัฐแห่งหน่ึงซ่ึงอาจเป็นประโยชน์กบัธนาคารของรัฐแห่งอ่ืนๆ แต่
อาจไม่สามารถปรับใชไ้ดภ้ายใตบ้ริบทของธนาคารพาณิชย ์เน่ืองจากลกัษณะโครงสร้างองคก์าร สายการบงัคบับญัชา ขอบเขต
งานและวฒันธรรมองคก์ารท่ีแตกต่างกนั 
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ปัจจัยที่มีผลต่อ Tracking Error ของกองทุนลกัษณะ Passive ที่ติดตาม SET 50 Index 
Factors Affecting the Tracking Error of Passive Funds following the SET 50 Index 

บุรัสกร วงศ์สินไชย1 และ วรรณรพ ีบานช่ืนวิจิตร2 

Burassakorn Wongsinchai and Wanrapee Banchuenvijit 
บทคดัย่อ 

     ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีไดท้ าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ Tracking Error ของกองทุนลกัษณะ Passive ท่ีติดตาม Set 50 Index 
ซ่ึงปัจจยัท่ีน ามาใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์  (DJIA) อตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลอายุ 1 ปี 
(BOND) ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) และ ปริมาณการช้ือขายรวม 
(Volume) ใชอ้ตัราการเปล่ียนแปลงของปัจจยัในการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิรายเดือน โดยช่วงระยะเวลาท่ีท าการศึกษา เร่ิม
ตั้งแต่ เดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2557 ถึง เดือน ธนัวาคม ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 60 เดือน ดว้ยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น
โดยผ่านการทดสอบแบบ Panel Data Analysis ด้วยวิธี Pooled OLS model ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อค่า 
Tracking Error คือ ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA), ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) มีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางตรงกนัขา้มกนั ณ ช่วงความเช่ือมัน่ 99% และ อตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ1 ปี (BOND) มีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
ตรงกนัขา้ม ณ ช่วงความเช่ือมัน่ 95% 

 

ค าส าคัญ: ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA), อัตราดอกเบีย้พันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปี (BOND), ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 
(PII), ปริมาณการชือ้ขายรวม (Volume)     
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Abstract 

The objective of this study is to study the Factors Affecting the Tracking Error of Passive Funds Following the SET 50 Index. 
This research studies 5 factors that are Dow Jones Industrial Average (DJIA), 1 Year Government Bond Interest Rate (BOND), 
SET Index, Private Investment Index (PII) and the total trading volume (Volume). Use the rate of change of factors in the study 
as monthly secondary data, the study period is from January 2014 to December 2019 for 60 months. With the Complex 
Regression Analysis through Paneled Analysis from Pooled OLS model, the study found that the factors which affecting 
Tracking Errors are The Dow Jones Industrial Average (DJIA), SET Index have a opposite relationship at a 99% confidence 
interval, and a 1 Year Government Bond Interest Rate (BOND) has an opposite relationship at a 95% confidence interval. 

 

Keywords: Dow Jones Industrial Average (DJIA), 1 Year Government Bond Interest Rate (BOND), Private Investment Index 
(PII), total Trading volume (Volume) 
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       1.  บทน า 

      เศรษฐกิจไทยยงัอยูภ่าวะชะลอตวัจากผลกระทบต่อเน่ืองของสงครามการคา้ การชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก รวมถึงภาวะภยั
แลง้ท่ีรุนแรง และในปัจจุบนัยงัมีความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซ่ึงนบัว่าการสร้างผลตอบแทนจากการ
ลงทุนเป็นไปไดค่้อนขา้งยากท่ีจะสร้างผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงัจากความเส่ียงท่ีควบคุมไม่ไดท่ี้สูง ความเส่ียงดงักล่าวสะทอ้น
มายงัดชันี ตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศไทย บริษทัในกลุ่ม Set 50 Index นบัว่ามีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจท่ีดีเป็นกลุ่มธุรกิจ
ขนาดใหญ่ นอกจากน้ีจุดเด่นอีกอยา่งหน่ึงคือมีสภาพคล่องจากปริมาณการช้ือขายท่ีมาก และมีมูลค่าตลาดท่ีสูง ซ่ึงแสดงใหเ้ห็น
ถึงศกัยภาพและโอกาศท่ีนกัลงทุนจะสามารถลงทุนเม่ือเทียบกบัสภาวะตลาดท่ีชะลอตวัลง จากปัจจยัท่ีอยูเ่หนือการควบคุม 

     ดชันี Set 50 Index คือดชันีราคาหลกัทรัพยท่ี์ตลาดหลกัทรัพย์ จากเกณฑก์ารค านวณแบบถ่วงน ้ าหนกัดว้ยมูลค่าหลกัทรัพย์
ตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight) โดยใชร้าคาหุน้สามญั 50 อนัดบัแรก เพื่อแสดงถึงความเคล่ือนไหวของราคาหุน้
สามญั 50 อนัดบัแรกท่ีมีมูลค่าตลาดสูงและสภาพคล่องสูง  

    กองทุนรวมดชันี Set 50 Index คือกองทุนรวมท่ีมีการลงทุนเลียนแบบดชันี Set 50 Index เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนใกลเ้คียงดชันี
อา้งอิงมากท่ีสุด ซ่ึงถ้าจะลงทุนในกองทุนดชันีควรท่ีจะดูค่า Tracking Error คือค่าท่ีใชบ้อกว่ากองทุนสามารถลงทุนใกลเ้คียง
ดชันีช้ีวดัได้มากน้อยเพียงใด และการศึกษามีวตัถุประสงค์เพื่อหาปัจจยัใดท่ีส่งผลต่อ Tracking Error เพื่อใช้ประกอบการ
ตดัสินใจการลงทุน   

2.  แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

    ทฤษฎีประสิทธิภาพตลาด Efficient Market Hypothesis (EMH) โดยศาสตราจารยย์จีูนฟามา (2503) กล่าวคือEfficient Market 
Hypothesis (EMH) หรือ ทฤษฎีตลาดท่ีมีประสิทธิภาพเช่ือวา่ ราคาของหลกัทรัพยต่์างๆในการตลาดการเงินการลงทุนท่ีสามารถ
ซ้ือขายกนัไดน้ั้นมีประสิทธิภาพคือราคาหลกัทรัพยห์น่ึง ณ เวลานั้น ไดส้ะทอ้นมูลค่าจากขอ้มูลทั้งหมดของมนัเองออกมา
ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นข่าว มูลค่าพื้นฐานของบริษทัตามทฤษฎี EMH แลว้ หลกัทรัพยใ์นตลาดจะถูกซ้ือขายท่ีมูลค่ายุติธรรม
ตลอดเวลา ท าใหเ้ป็นไปไม่ไดเ้ลยท่ีนกัลงทุนจะสามารถซ้ือหลกัทรัพยร์าคาต ่ากว่ามูลค่าท่ีแทจ้ริงดงันั้นนกัลงทุนจึงไม่สามารถ
สร้างผลตอบแทนท่ีมากกวา่ตลาดโดยรวมได ้

    แนวคิดเก่ียวกบัค่า Tracking Error โดยดร.ฐนิตพงศ์ ช่ืนภิบาล (2550) กล่าวคือ tracking error คือความเส่ียงท่ีผลตอบแทน
ของพอร์ตการลงทุนจะเบ่ียงเบนไปจากเกณฑม์าตรฐาน (benchmark) นอกจากน้ียงัสามารถบ่งบอกลกัษณะการบริหารงานของ
ผูจ้ดัการกองทุนไดด้ว้ยโดยกองทุนท่ีเป็น active fund มกัจะมีค่า tracking error สูง เพราะผูจ้ดัการกองทุนจะคดัเลือกหุ้นท่ีมี
คุณสมบติัตรงกบันโยบายกองทุนโดยไม่จ าเป็นวา่การลงทุนจะตอ้งมีความใกลเ้คียงกบัดชันี โดยวิธีการค านวณ Tracking Error 
คือ Standard Deviation of (P - B) 
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    แนวคิดเก่ียวกบัผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในการเลียนแบบราคาสินทรัพยอ์า้งอิง โดย สาวิตรี อธิเกิด (2559) 
กล่าวคือ ผลตอบแทน คือ ส่วนต่างท่ีมากกวา่เงินตน้เร่ิมแรกจากการลงทุนในรูปแบบส่วนต่างราคา (Capital Gain) ซ่ึงเป็นก าไร
จากการลงทุนท่ีเกิดจากการขายในราคาท่ีสูงกวา่ราคาท่ีช้ือมา ความเส่ียง Risk คือ ความไม่แน่นอนในการไดรั้บผลตอบแทนท่ี
คลาดเคล่ือนกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั เป็นค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานจากอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั (Standard Deviation 
Return) ของสินทรัพย์นั้น ความเส่ียงจากการลงทุนในกองทุนท่ีไม่สามารถสร้างผลตอบแทนได้เท่ากับดัชนีท่ีอ้างอิงได้ 
(Tracking Error) ซ่ึงอาจเกิดจากปัจจยัหลายอย่างเช่น ค่าใช้จ่ายของกองทุน การถือครองหลกัทรัพยต์ามสัดส่วนของดชันีท่ี
อา้งอิง สภาพคล่องการช้ือการขาย เป็นตน้ ซ่ึงท าใหผ้ลตอบแทนคลาดเคล่ือนไปจากดชันีอา้งอิงได ้

    แนวคิดอตัราดอกเบ้ีย โดย Ronald McKinnon (2557) อตัราดอกเบ้ียเป็นตวัแปรส าคญัในเศรษฐศาสตร์มหภาค ท่ีเป็นตวั
เช่ือมโยงระหวา่งภาคการผลิต กบัภาคการเงิน กล่าวคือการก าหนดปริมาณเงิน จะส่งผลต่ออตัราดอกเบ้ียท่ีจะน าไปสู่การลงทุน
และรายไดป้ระชาชาติในท่ีสุด 

     กรกช ตั้งกิตติเวช (2560) จากการวิจยัคร้ังน้ีศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ(NAV) ของกองทุน SmallMid 
Cap ในประเทศไทยทั้งหมด 7 กองทุนดงัน้ี กองทุนเปิดกรุงศรีหุน้ ไดนามิค, กองทุนเปิดบวั หลวงปัจจยั 4, กองทุนเปิด อเบอร์
ดีนสมอลแค็พ, กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล, กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta , กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพื่อการ
เล้ียงชีพ , กองทุนเปิดบวัหลวงโครงสร้าง พื้นฐานเพื่อการเล้ียงชีพ และมีปัจจยัท่ีคาดวา่จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
(NAV) ทั้งหมด 4 ปัจจยัดงัน้ี ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET), ดชันีราคาผูบ้ริโภค (PII), ดชันีการลงทุน ภาคเอกชน 
(CPI), อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 1 ปีเฉล่ียของธนาคารพาณิชย ์3แห่ง (INT) จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์พบว่า ปัจจยัท่ี
ส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (NAV) ของกองทุน Small-Mid Cap ในประเทศไทย และเป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนด
มี ทั้งหมด 2 ตวัแปรท่ีสามารถอธิบายมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (NAV) ไดอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ คือ ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (SET) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 และ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 1 ปีเฉล่ียของธนาคารพาณิชย ์3แห่ง (INT) ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.1  ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อมูลค่า ทรัพยสิ์นสุทธิ(NAV) ของกองทุน Small-Mid Cap ในประเทศไทยไดอ้ย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ แต่ไม่ เป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดมีทั้งหมด 2 ตวัแปร คือ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (PII) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
และ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (CPI) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.1 

     รัชนี  รุ่งศรีรัตนวงศ ์(2553) การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET 50 ในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ปัจจยัท่ีท าการศึกษาไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี (MLR) ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 
(DJIA) มูลค่าการซ้ือขายถวัเฉล่ียรายเดือนของนักลงทุนรายย่อย (LOCAL) อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือนค่าเงินบาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ (THB) และ ราคาทองคาต่างประเทศถวัเฉล่ียรายเดือน (GOLD) จากการศึกษาพบวา่ตวัแปรอิสระท่ีส่งผลต่อดชันี
ราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET 50 และมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ท่ีระดบันยัส าคญั ร้อยละ 99 คือ ดชันีอุตสาหกรรมดาว
โจนส์ (DJIA) และมูลค่าการซ้ือขายถวัเฉล่ียรายเดือนของนกัลงทุนรายยอ่ย (LOCAL) ส่วนตวัแปรอิสระท่ีเหลือ อีก 3 ตวัแปร 
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ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี (MLR) อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (THB) และราคา
ทองคาต่างประเทศถวัเฉล่ียรายเดือน (GOLD) ไม่ส่งผลต่อดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET 50 

    สิริลกัษณ์ หลวงแกว้ (2562) งานวิจยัน้ีเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนเลียนแบบดชันีของกองทุนรวมดชันีและกองทุน
รวมอีทีเอฟท่ีจดทะเบียนช้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ปัจจยัท่ีท าการศึกษาไดแ้ก่  NAV ของกองทุนท่ีน ามาท า
การวิจยั SIZE ของกองทุนท่ีน ามาท าการวิจยั  DIVIDEND ของกองทุนท่ีน ามาท าการวิจยั ค่าใชจ่้ายทั้งหมดต่อมูลค่าทรัพยสิ์น
สุทธิ (TER) ของกองทุนท่ีน ามาท าการวิจยั จากการศึกษาพบว่า ตวัแปรหรือปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการลงทุน
เลียนแบบดชันีอา้งอิง ของกองทุนรวมดชันีและกองทุนรวมอีทีเอฟหรือมีนยัส าคญัทางสถิติมากท่ีสุด คือ เงินปันผลท่ีกองทุน
นั้นๆมีการจ่าย โดยใหค่้าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ในเชิงบวก และกองทุนท่ีใหค่้า Tracking Error ท่ีต ่าท่ีสุดเป็นกองทุนประเภท 
กองทุน LTF หรือกองทุนรวมหุน้ระยะยาว และกองทุนประเภท RMF หรือกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ซ่ึงทั้งสองกองทุนไม่มี
นโยบายจ่ายปันผล  

    เมลดา ไพรพิภชั (2557) การศึกษาเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุน ETF ท่ี
อ้างอิงดัชนีราคาหุ้นในประเทศ (Equity ETF) ปัจจัยท่ีน ามาศึกษา ได้แก่ อัตราดอกเบ้ียนโยบาย (INT) ราคาน ้ ามันดูไบ 
(DUBAI), ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP), อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรฐอัเมริกา (EX), เงินเฟ้อดชันี
ราคาผูบ้ริโภคของประเทศไทย (CPI), อตัราผลตอบแทนดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (R_DJIA), อตัราผลตอบแทนของดชันี 
S&P 500 (R_S&P 500), ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI), ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) และอตัราผลตอบแทนของดชันี
นิเคอิ(R_NIKKEI) จากการศึกษาพบว่า อตัราผลตอบแทนของดชันี S&P 500 (R_S&P 500), ส่วนต่างของดชันี การลงทุน
ภาคเอกชน (C_PII) และอตัราผลตอบแทนของดชันีนิเคอิ (R_NIKKEI) มีความสัมพนัธ์ กบัอตัราผลตอบแทนของกองทุน 
Equity ETF ในทิศทางเดียวกนั ส่วนปัจจยัท่ีเหลือไม่มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัทางสถิติ 
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กรอบแนวคิดส าหรับการวิจยั 

ตารางท่ี 1 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 

ตวัแปรตน้ท่ีศึกษา       ตวัแปรตามท่ีศึกษา 

 

 

 

 

 

 

3.  วธีิการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษากองทุนท่ีสร้างผลตอบแทนใกลเ้คียงกบัดชันี SET 50 Index ในประเทศไทย จ านวน 10 กองทุน 
เฉพาะชุดขอ้มูลกองทุนแบบ Passive management ท่ีมีนโยบายสะสมมูลค่า (ไม่จ่ายเงินปันผล) เท่านั้น 

ตารางท่ี 1 แสดงประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา 

1.กองทุนเปิดกรุงศรีเอน็แฮนซ์เซ็ท 50 (KFENSET50) 6.กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี เซ็ท 50 อินเดก็ซ์  

(PRINCIPAL SET50) 

2.กองทุนเปิดกรุงศรีหุน้ระยะยาว SET50 (KFLTF50) 7.กองทุนเปิดไทยพาณิชย ์SET50 INDEX เพื่อการเล้ียง
ชีพ (SCBRMS50) 

3.กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเล้ียงชีพ (KS50RMF) 8.กองทุนเปิดไทยพาณิชย ์SET50 INDEX (SCBSET50) 

4.กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 (K-SET50) 9.กองทุนเปิดทหารไทย SET50 (TMB50) 

5.กองทุนเปิดกรุงไทยหุน้ระยะยาว SET50 (KSET50LTF) 10.กองทุนเ ปิดทหารไทย SET50 เพื่ อการ เ ล้ียง ชีพ 
(TMB50RMF) 

 

ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์  (DJIA) 

อตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ1 ปี (BOND) 

ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  

ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) 

ปริมาณการช้ือขายรวม (Volume) 

Tracking Error (TE) 
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     ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) อตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ1 ปี (BOND)  ดชันี
ราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ปริมาณการช้ือขายรวม (Volume) 

     การศึกษาวิจยัน้ีจะใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data)โดยการเก็บขอ้มูลตั้งแต่เดือน มกราคม 2557 ถึง เดือน 
ธนัวาคม 2562 รวมระยะเวลา 60 เดือน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

    แบบจ าลองท่ีใชใ้นการคน้ควา้ปัจจยัท่ีมีผลต่อ Tracking Error ของกองทุนลกัษณะ Passive ท่ีติดตาม Set 50 Index ดว้ยการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ผ่านการทดสอบแบบ Panel Data Analysis ด้วยวิธี Pooled OLS 
model โดยแบบจ าลองมีดงัน้ี 

     แบบจ าลองท่ีใชใ้นการศึกษา 

    TEit = ai + b1 DJIAt + b2 BONDt+ b3 SETt+ b4 PIIt + b5 Volumeit  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     ส าหรับขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลอนุกรมแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) จ  านวน 10 กองทุนเฉพาะชุดขอ้มูลกองทุนแบบ Passive 
management ท่ีมีนโยบายสะสมมูลค่า (ไม่จ่ายเงินปันผล) เท่านั้นโดยเก็บรวบรวมขอ้มูลรายเดือนในช่วง เดือน มกราคม 2557 
ถึง เดือน ธนัวาคม 2562 รวมระยะเวลา 60 เดือน โดยแหล่งท่ีมาดงัต่อไปน้ี 

• NAV ของกองทุน ทั้ง 10 กองทุน น าขอ้มลูมาจาก Thaimutualfund 
โดย www.thaimutualfund.com 

• ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ DJIA น าขอ้มูลมาจาก finance yahoo 
โดย https://finance.yahoo.com/ 

• อตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ1 ปี (BOND) น าขอ้มูลมาจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย 

โดย www.investing.co.th 

• ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) น าขอ้มูลมาจาก finance yahoo 

โดย https://finance.yahoo.com/ 

• ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) น าขอ้มูลมาจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย 
โดย www.bot.com 

• ปริมาณการช้ือขายรวม (Volume) น าขอ้มูลมาจาก SETSMART 

โดย www.setsmart.com  

 

https://finance.yahoo.com/
https://finance.yahoo.com/
http://www.bot.com/
http://www.setsmart.com/
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

     การวิเคราะห์ขอ้มูลในเชิงปริมาณการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีส่งผลกระทบต่อ Tracking Error ของกองทุน
ลกัษณะ Passive ท่ีติดตาม Set 50 Index Tracking Error ของกองทุนลกัษณะ Passive ท่ีติดตาม Set 50 Index จากการท า Multiple 
Linear Regressionโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปโดยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

     ขั้นท่ี 1 ค านวณหาค่าเฉล่ียรายเดือนของ มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ NAV ของกองทุนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชว้ิเคราะห์และหาอตัราการ
เปล่ียนแปลงของแต่ละตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 

     ขั้นท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของตวัแปรต่างๆ 

     ขั้นท่ี 3 พิจารณาความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระตวัใดบา้งท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามกรณีตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนัจะ
เรียกว่าเกิดปัญหา Multicollinearity ซ่ึงการตรวจสอบค่าโดยใช ้Correlation Matrix หากมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ คู่ใดมีค่า
นอ้ยกวา่ -0.8 และมากกวา่ 0.8 จะเกิดปัญหา Multicollinearity  

     ขั้นท่ี 4 ค านวณหาค่า Tracking Error โดยใชส้มการ SD*(Rp-Rb) 

     ขั้นท่ี 5 การสร้างสมการแสดงความสมัพนัธ์ของตวัแปรตาม กบั ตวัแปรตน้ ดงัสมการ 

TEit = ai + b1 DJIAt + b2 BONDt+ b3 SETt+ b4 PIIt + b5 Volumeit  

4.  ผลการศึกษา 

ตารางท่ี 2 ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ตวัแปร ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่ามธัยฐาน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด 

TE (เท่า) 0.011084 0.0046477 0.010549 0.0034851 0.027930 

VOLUME 

(size ลา้นบาท) 

6.6672 11.921 2.8942 0.036401 115.18 

PII (จุด) 135.25 10.016 130.95 119.30 158.50 

DJIA (จุด) 21801. 3764.9 21620. 16285. 28538. 

SET (จุด) 1576.9 130.42 1578.6 1288.0 1830.1 

BOND (%) 1.7813 0.089563 1.7500 1.7000 2.1500 
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ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์  

     จากการทดสอบ ตวัแปรอิสระทั้ง 5 ตวัไม่มีคู่ใดมีค่า Correlation Matrix น้อยกว่า -0.8 หรือมากกว่า 0.8 จึงไม่เกิดปัญหา 
Multicollinearity 

การทดสอบ F-test จาก Pooled OLS      

     การทดสอบ F-test จาก Pooled OLS H0  :  β1  =  β2  = 0 ตวัแปรอิสระทุกตวัไม่มีความสัมพนัธ์แบบเส้นตรงต่อตวัแปรตาม
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ Ha  :  β1  ,  β2   ≠ 0   ตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวัมีความสัมพนัธ์แบบเส้นตรงต่อตวัแปรตามอยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติ P-value(F) = 3.80e-31 หรือประมาณเท่ากบั -20.6705  ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 ซ่ึง แสดงว่าเราสามารถปฎิเส
ธสมมติฐานหลกั และยอมรับสมมติฐานรอง แสดงถึงมีตวัแปรอิสระใดตวัแปรหน่ึงท่ีมีผลกระทบต่อตวัแปรตน้อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ 

การทดสอบ Panel diagnostics  

     การทดสอบ Panel diagnostics  H0 : Pooled OLS model p-value > 0.05  

Ha :  fixed effects p-value < 0.05  

จะพบว่าค่า P-value ท่ีไดมี้ค่าเท่ากบั 1 ซ่ึงพบว่ามีค่ามากกวา่ 0.05 จึงไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกัได ้นัน่คือขอ้มูลท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ทางสถิติมีความเพียงพอแลว้ 

การเขียนรายงานผลของสมการถดถอยในรูปแบบสมการ 

TE = 0.0969914 - 4.36329 DJIA - 0.496757 BOND - 1.78797 SET + 0.130817 PII + 0.0198661 Volume 

(5.918) ***  (-7.732) ***  (-2.081) **  ( -2.766) ***  ( 0.7271)  (1.699) 

R-squared = 0.229397    

     ค่า P-value = 3.80e-31 หรือประมาณเท่ากบั -20.6705 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% หมายถึง สามารถปฎิเสธสมมติฐานหลกั Ho 
และเลือกจะยอมรับสมมติฐานรอง Ha ตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวัมีความสัมพนัธ์แบบเส้นตรงต่อตวัแปรตามอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  
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5.  สรุปผลการศึกษา 

     ตารางท่ี 2 สรุปค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระท่ีส่งผลต่อ Tracking Error 

ตวัแปรอิสระ ค่าสมัประสิทธ์ิ ส่งผลต่อ TE 

ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA)  -4.36329 *** √ 

อตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ1 ปี (BOND) - 0.496757 ** √ 

ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) -1.78797 *** √ 

ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) 0.130817 - 

ปริมาณการช้ือขายรวม (Volume) 0.0198661 - 

 

สามารถอธิบายค่าสมัประสิทธ์ิของสมการเชิงซอ้นไดด้งัน้ี 

 1.ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ -4.36329 แสดงถึง เม่ือดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 
เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย จะส่งผลให ้Tracking Error เปล่ียนแปลงไป 4.36329 หน่วย ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

 2.อตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลอายุ 1 ปี มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั -0.496757 แสดงถึง เม่ือพนัธบตัรรัฐบาลอายุ 1 ปี 
เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย จะส่งผลให ้Tracking Error เปล่ียนแปลงไป 0.496757 หน่วย ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

 3.ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ -1.78797 แสดงถึง เม่ือดัชนีราคาตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย จะส่งผลให้ Tracking Error เปล่ียนแปลงไป 1.78797 หน่วย ในทิศทาง
ตรงกนัขา้ม 

 ตวัแปรอิสระ 3 ตวัท่ีส่งผลต่อค่า Tracking Error ของกองทุนท่ีติดตาม Set 50 Index (Passive) ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ดว้ย
ระดบัความเช่ือมัน่ 99% และ 95% โดยตวัแปรอิสระทั้ง 3 ตวัสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของค่า Tracking Error กองทุนท่ี
ติดตาม Set 50 Index (Passive) ไดร้้อยละ 22.9307 (R-squared = 0.229397) อีกร้อยละ 77.07 เกิดจากปัจจยัอ่ืน 

อภิปรายผล 

     จากการศึกษา พบวา่ตวัแปรท่ีน ามาวิเคราะห์ทั้ง 5 ตวัแปร มี 3 ตวัแปรอิสระมีผลต่อการเปล่ียนแปลง Tracking Error คือ 

    ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) มีผลต่อการเปล่ียนแปลง Tracking Error ของกองทุนลกัษณะ Passive ท่ีติดตาม Set 50 
Index ท่ีมีนโยบายสะสมมูลค่า (ไม่จ่ายปันผล) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 99% ทฤษฎีประสิทธิภาพตลาด ไดก้ล่าวไวว้่าราคาของ
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หลกัทรัพยต่์างๆในการตลาดการเงินการลงทุนท่ีสามารถซ้ือขายกนัไดน้ั้นไดส้ะทอ้นมูลค่าจากขอ้มูลทั้งหมดของมนัเองออกมา
ไม่วา่จะเป็นข่าว หรือแมแ้ต่มูลค่าพื้นฐานของบริษทั ในรูปแบบการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีเปิดกวา้งแบบเสรีราคาจึงเป็นตวัสะทอ้น
ระบบเศษฐกิจไดอ้ยา่งถูกตอ้งราคาหลกัทรัพยจึ์งจะสะทอ้นถึงมูลค่าท่ีแทจ้ริงตามขอ้มูลและปัจจยัพื้นฐาน (intrinsic value) ของ
แต่ละอุตสาหกรรมและบริษทั การเคล่ือนไหวของดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์นั้นส่งผลต่อตลาดทัว่โลกอนัเน่ืองมาจากดชันี
อุตสาหกรรมดาวโจนส์เป็นตลาดท่ีรวมบริษทัใหญ่ระดบัโลกไว ้30 บริษทั การเคล่ือนไหวของราคาก็จะสะทอ้นเศษฐกิจไดต้าม
ทฤษฎีประสิทธิภาพตลาด ซ่ึงถา้มีเหตุการณ์ส าคญักิดข้ึนนั้น Sentiment ของนกัลงทุนก็จะสะทอ้นมายงัราคาของหลกัทรัพย ์ซ่ึง
ก่อให้เกิดความผนัผวนในการลงทุน ซ่ึงจากการศึกษาความสัมพนัธ์จากขอ้มูลยอ้นหลงัแลว้พบว่า การเปล่ียนแปลงของดชันี
อุตสาหกรรมดาวโจนส์ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของ Tracking Error ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของคุณ รัชนี  รุ่งศรีรัตนวงศ ์(2553) ศึกษาถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET 50 ใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลการศึกษาระบุวา่ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) มีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงต่อ
ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET 50 ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในทิศทางเดียวกนั 

     อตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลอายุ 1 ปี (BOND) มีผลต่อการเปล่ียนแปลง Tracking Error ของกองทุนลกัษณะ Passive ท่ี
ติดตาม Set 50 Index ท่ีมีนโยบายสะสมมูลค่า (ไม่จ่ายปันผล) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% แนวคิดอตัราดอกเบ้ีย การลงทุนโดย
การช้ือพนัธบตัรซ่ีงก็จะท าใหเ้งินในการลงทุนสร้างผลตอบแทนของกองทุนท่ีเลียนแบบดชันีมีความผนัผวนตามอตัราดอกเบ้ีย
ในเชิงผกผนั กล่าวเม่ืออตัราดอกเบ้ียปรับสูงข้ึนแสดงถึงนกัลงทุนยอมรับความเส่ียงและน าเงินไปลงทุนท่ีหาผลตอบแทนท่ีสูง
กว่าการออมเงิน อีกทางหน่ีง เม่ืออตัราดอกเบ้ียปรับนอ้ยลงแสดงถึงนกัลงทุนยอมรับความเส่ียงจากการลงทุนไม่ได ้และไดน้ า
เงินมาพกัและเอาผลตอบแทนจากการออมเงิน ซ่ึงผลการศึกษาท่ีออกมาพบว่าอตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ1 ปี (BOND) 
ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของ Tracking Error ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของคุณ กรกช ตั้งกิตติเวช (2560) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (NAV) 
ของกองทุน SmallMid Cap ในประเทศไทย ซ่ึงหน่ึงตวัแปรท่ีส่งผลกระทบต่อ NAV คือ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 1 ปีเฉล่ีย
ของธนาคารพาณิชย ์3แห่ง (INT) ท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั และ งานวิจยัของคุณ เมลดา ไพรพิภชั (2557) การศึกษา
เร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุน ETF ท่ีผลการศึกษากล่าววา่ส่วนต่างของอตัรา
ดอกเบ้ียนโยบาย (C_INT) มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของ กองทุน Equity ETF  ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

     ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) มีผลต่อการเปล่ียนแปลง Tracking Error ของกองทุนลกัษณะ Passive ท่ี
ติดตาม Set 50 Index ท่ีมีนโยบายสะสมมูลค่า (ไม่จ่ายปันผล) ณ ระดับความเช่ือมัน่ท่ี 99% ในทิศทางตรงกันขา้ม ทฤษฎี
ประสิทธิภาพตลาด และ แนวคิดเก่ียวกบัอตัราผลตอบแทนการลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินต่างๆ นกัลงทุนต่างคาดหวงัส่ิง
เดียวกนัคือ ผลตอบแทนจากการลงทุนซ่ึงเป็นผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนไดรั้บ ณ ความเส่ียงท่ียอมรับไดแ้ละคุม้ค่ากบัการลงทุน 
โดย ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจะข้ึนลงตามราคาของหลกัทรัพยท่ี์เป็นองค์ประกอบของดชันี ซ่ึง ณ ระดบั
ราคาของหลกัทรัพยท่ี์เป็นองคป์ระกอบนั้นแต่ละหลกัทรัพยก์็มีมูลค่าตามราคาตลาดมีความมากนอ้ยแตกต่างกนัไป ซ่ึงการเกิด
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เหตุการณ์ส าคญัๆเฉพาะกลุ่มก็สามารถท าให้การเคล่ือนไหวของดชันีเปล่ียนแปลงได ้ซ่ึงก็มีผลต่อการสร้างผลตอบแทนและ
ความเส่ียงของกองทุนลกัษณะ Passive ท่ีก่อให้เกิดความคลาดเคล่ือนจากเหตุการณ์ท่ีไม่ปกติ จากการลงทุนของกองทุนท่ีไม่
อาจลงทุนไดค้รอบคลุมและหลกัทรัพยต์าม Bench mark ซ่ึงผลการศึกษาท่ีออกมาพบวา่ ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย (SET) ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของ Tracking Error ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของคุณ กรกช ตั้งกิตติเวช (2560) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (NAV) 
ของกองทุน SmallMid Cap ในประเทศไทย ซ่ึงหน่ึงตวัแปรท่ีส่งผลกระทบต่อ NAV คือ ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย (SET) ท่ีมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั  

     ส่วนตวัแปรอิสระอีก 2 ตวัแปร ไม่ส่งผลต่อค่า Tracking Error ของกองทุนลกัษณะ Passive ท่ีติดตาม Set 50 Index ท่ีมี
นโยบายสะสมมูลค่า (ไม่จ่ายปันผล) คือ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) และ ปริมาณการช้ือขายรวม (Volume) ซ่ึงสาเหตุท่ีท า
ให้ไม่ส่งผลต่อค่า Tracking Error อาจเกิดจากช่วงระยะเวลาท่ีศึกษาเป็นช่วงระยะเวลาท่ีเกิดสงครามการคา้ ซ่ึงเร่ิมตน้เม่ือวนัท่ี 
06 กรกฎาคม 2561 จนถึงปัจจุบนั นัน่คือการข้ึนภาษีน าเขา้ของประเทศสหรัฐอเมริกากบัประเทศจีน, การแยกตวัขององักฤษกบั
ยโุรป ซ่ึงเร่ิมตน้เม่ือเดือนมิถุนายน ปี 2559 และผลประกอบการบริษทัท่ีจดทะเบียนหลายบริษทัลดลงจากการขาดสภาพคล่อง
ในการใชจ่้ายของผูบ้ริโภคทั้งภายในและภายนอกประเทศ  

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้

     ปัจจุบนันโยบายการลงทุนในกองทุนต่างๆมีการแข่งขนัมากข้ึน และการบริหารจัดการการลงทุนของกองทุนเป็นอีก
ทางเลือกหน่ึงท่ีจะสร้างผลตอบแทนท่ีคุม้ค่ากวา่การลงทุนดว้ยตนเอง นกัลงทุนจึงตอ้งพิจารณาการเลือกลงทุนในกองทุนโดยใช้
ค่า Tracking Error ของกองทุนนั้น ซ่ึงค่า Tracking Error จะบ่งบอกถึงความเส่ียงท่ีผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนจะเบ่ียงเบน
ไปจากเกณฑ์มาตรฐาน เช่นในกรณีท่ีตลาดมีการเปล่ียนแปลงไป 2 หน่วย และมูลค่ากองทุนมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทาง
เดียวกนัท่ี 1.8 หน่วย ท าให้เกิดความเส่ียงท่ีผลตอบแทนจะเบ่ียงเบนไปจากเกณฑ์มาตรฐาน 0.2 จุด  และยงับ่งบอกถึงพฤติ
กรรมการบริหารของผูจ้ดัการกองทุนอีกดว้ย โดยถา้ค่า Tracking Error มีค่าสูงกว่าหรือเขา้ใกลร้้อยละ 1 จะสะทอ้นถึงพฤติ
กรรมการบริหารของผูจ้ดัการกองทุนว่ามีความพยายามท่ีจะเอาชนะตลาด จากผลการศึกษาไดปั้จจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
ของ Tracking Error ของกองทุนลกัษณะ Passive ท่ีติดตาม SET 50 Index ได้แก่ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI), อตัรา
ดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ1 ปี (BOND) และ ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) เพื่อใหน้กัลงทุนท่ีสนใจได้
ศึกษาปัจจยัต่างๆ และใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุน เพื่อใหเ้กิดประโยชน์และไดรั้บการพึงพอใจสูงสุด 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 

     การศึกษาคร้ังน้ีเป็นเพียงการศึกษาประชากรเฉพาะ กองทุนท่ีสร้างผลตอบแทนใกลเ้คียงกบัดชันี SET 50 index ในประเทศ
ไทย จ านวน 10 กองทุน เป็นกองทุนภายในประเทศเท่านั้น ซ่ึงอาจไม่สะทอ้นปัจจยัท่ีมีผลต่อ Tracking Error ไดม้ากนกั ส าหรับ
การศึกษาคร้ังต่อไปควรจะน ากองทุนท่ีสร้างผลตอบแทนใกลเ้คียงกบัดชันีอ่ืนๆ มาศึกษาเพิ่มดว้ยเพื่อใหท้ราบถึงความแตกต่าง
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การรับรู้ภาพลกัษณ์ของบริษัท XYZ ประกนัชีวติที่มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจ 
สมัครงานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

The Perception of the Corporate Image of XYZ Life Insurance Company Affecting the Decision-
making to application intentions in 

Bangkok 
บุษบา บัวใหญ่ และ ณัฐพนัธ์ บัววราภรณ์ 

 Busaba Buayai and Nattapan Buavaraporn 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการรับรู้ภาพลกัษณ์ของบริษทั XYZ ประกนัชีวิตท่ีมีผลต่อแนวโนม้การตดัสินใจสมคัร
งานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเชิงปริมาณเป็นเค ร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ี
เป็นวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายรุะหวา่ง 22 – 60 ปีจ านวน 200 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการการแจกแจงความถ่ี ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้เก่ียวกบั
ภาพลกัษณ์องคก์ร ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นการรับผดิชอบต่อสงัคมมีผลต่อแนวโนม้การสมคัรงานในทรรศนะของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 

ค าส าคัญ: การรับรู้ ภาพลกัษณ์องค์กร, การตัดสินใจ, การสมคัรงาน , ประกันชีวิต 
 

Abstract 
The objective of this research is to study the perception of the XYZ Life Insurance Company’s corporate image which affects 
the decision-making to application intentions in Bangkok. The questionnaire was used as a tool to collect data from 200 job 
seekers in Bangkok aged between 22 and 60. The data were random sampling then analyzed by means of frequency distribution, 
percentage, mean, standard deviation and multiple regression analysis. The results showed that the perception of the corporate 
image of products and social responsibility influenced the decision-making to application intentions in Bangkok.  
 
Keywords: perception, corporate image, decision making, application intentions, life insurance 
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1. บทน า 
 
     ในธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัอย่างรุนแรง ทรัพยากรบุคคล ถือเป็นส่ิงส าคญัในการขบัเคล่ือนธุรกิจ เป็นหน่ึงในเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การสร้างกลยุทธ์เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั องค์กรจึงตอ้งมีการพฒันาคนให้มีความพร้อม มีทกัษะท่ีเหมาะสม 
สามารถตอบโจทย์องค์กรได้ ควบคู่ไปกับองค์กรเองต้องมีสามารถในการเสาะแสวงหา คัดสรร ดึงดูดบุคลท่ีมีความรู้
ความสามารถให้เขา้มาร่วมงานกบัองค์กร ซ่ึงสถานการณ์แรงงานโลกปรับตวัตามกระแสการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท่ี
ก่อใหเ้กิดงานท่ีตอ้งอาศยัแรงงานท่ีมีทกัษะสูง รวมไปถึงธุรกิจมีการแข่งขนัท่ีซบัซอ้นมากข้ึน บริษทัตอ้งการแรงงานท่ีมีทกัษะ
สูงข้ึน  ท าใหเ้กิดสงครามแยง่ชิงคนเก่งเขา้ท างาน (Korn Ferry, 2019) 
     ดงันั้นองคก์รจึงตอ้งสร้างกลยทุธ์เพื่อใหเ้กิดความดึงดูด และสร้างความแตกต่างของการเป็นท่ีท างานท่ีน่าร่วมงานทั้งยงัมีจุด
แขง็เชิงคุณค่าแตกต่างและตอบโจทยก์ลุ่มเป้าหมายใหเ้ป็นแม่เหลก็พลงัแรงสูงดึงดูดใจทั้งพนกังานในปัจจุบนัและผูส้มคัรระดบั
ดาวรุ่งในตลาดแรงงาน โดยส่ิงส าคญัคือการวิเคราะห์ภาพลกัษณ์ท่ีท างานปัจจุบนัทั้งจากพนกังานปัจจุบนั ผูท่ี้มาสมคัรงาน และ
พนกังานท่ีก าลงัจะลาออก เพื่อจะไดรู้้ภาพลกัษณ์ตวัตนท่ีจะปรับเปล่ียนมีช่องว่างระหว่างส่ิงท่ีมีอยู ่เพื่อสามารถใหค้วามส าคญั
กบัภาพลกัษณ์และคุณค่าท่ีจะน าเสนอไดอ้ยา่งชดัเจน ความเช่ือถือในภาพลกัษณ์ท่ีท างานอนัเกิดจากรับรู้ดว้ยประสบการณ์ตรง 
อย่างสม ่าเสมอชดัเจน สามารถเป็นปัจจยัในการบ่งช้ีความส าเร็จได ้ไม่ต่างไปจากภาพลกัษณ์สินคา้ บริการ หรือตวับุคคล 
(เกรียงกานต ์กาญจนะโภคิน, 2555)  
     ในปัจจุบนัองค์กรต่าง ๆท่ีมีลกัษณะเป็นสาธารณะหรือเป็นองค์กรของมวลชน การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีจึงมีความอย่างยิ่ง
ส าหรับองคก์ร การท่ีบุคคลนั้นมีภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อองคก์รหน่ึงก็จะชกัน าให้บุคคลนั้นมีพฤติกรรมในทางบวกไม่ว่าจะเป็นการ
พูดถึง การสนใจเขา้ร่วมกิจกรรม การสนบัสนุน การเป็นลูกคา้หรือใชบ้ริการ โดยในบรรดาธุรกิจต่าง ๆ ท่ีมีในปัจจุบนั บริษทั
ประกนัชีวิตจ าเป็นตอ้งอาศยัภาพลกัษณ์มากท่ีสุด เพราะเป็นธุรกิจท่ีข้ึนอยูก่บัความศรัทธาและความเช่ือมัน่ของประชาชน  
     การรับรู้ภาพลกัษณ์ขององคก์รท่ีดียอ่มส่งผลโดยตรงต่อการตดัสินใจสมคัรงาน เป็นการกระตุน้ใหเ้กิดการบวนการตดัสินใจ 
ปัจจุบันจึงเกิดการสร้างภาพลักษณ์นายจ้าง (Employer Branding) ประกอบด้วยองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และการใช้
ประโยชน์ทางจิตวิทยาเพื่อการจ้างงาน โดยผสมผสานแนวคิดทางการตลาดและการจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ขา้ด้วยกันมี
จุดหมายเพื่อความตอ้งการท่ีจะตอบสนองในเร่ืองเก่ียวกบัการสรรหาพนกังาน และการสร้างความผกูพนั (Engagement) รักษา
พนกังาน ท่ีมีศกัยภาพให้ท างานกบัองคก์ารไดน้าน โดยหน่ึงในขั้นตอนการท าการสร้างแบรนด์นายจา้ง ควรมีการส ารวจการ
รับรู้ ทศันคติท่ีมีต่อองคก์ร โดยการท าวิจยัในคร้ังน้ีมีการวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาการรับรู้ภาพลกัษณ์ของบริษทั XYZ ประกนั
ชีวิตท่ีมีผลต่อแนวโนม้การตดัสินใจสมคัรงานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และ 2) เพื่อศึกษาถึงแนวทางในการเพิ่ม
จ านวนผูส้มคัรงานท่ีมีศกัยภาพ ของบริษทั   XYZ ประกนัชีวิต โดยไดท้ าการส ารวจกลุ่มคนวยัท างาน อายุ 22 – 60 ปี ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
2.1 แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกบัการรับรู้ (Perception) 
     Moven & Minor. (1998 อา้งในดารา ทีปะปาล, 2542) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ “การรับรู้ หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลเปิดรับ
ต่อขอ้มูลข่าวสาร ตั้งใจรับ ขอ้มูลนั้นและท าความเขา้ใจความหมาย” และไดอ้ธิบายเพิ่มเติมว่าในขั้นเปิดรับ (Exposure Stage) 
ผูบ้ริโภคจะรับขอ้มูลโดยผ่านทางประสาทสัมผสั ในขั้นตั้งใจรับ (Attention Stage) ผูบ้ริโภคจะ แบ่งปันความสนใจมาสู่ส่ิงเร้า
นั้น และขั้นสุดทา้ยคือขั้นเขา้ใจความหมาย (Comprehension Stage) 
     กระบวนการรับรู้ในแนวคิดของ Assael (1998 อา้งในดารา ทีปะปาล, 2542ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ 1) การเลือกรับรู้ 2) 
การจดัองคป์ระกอบการรับรู้ และ 3) และการแปล ความหมาย  
 
2.2 แนวคดิ และทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกบัภาพลกัษณ์ (Corporate Image) 
     Manto & Alan (2001) ไดก้ล่าววา่ค าวา่ภาพลกัษณ์องคก์ร (Corporate Image) และช่ือเสียงขององคก์ร (Corporate Reputation) 
ยงัไม่มีค าจ ากัดความท่ีชัดเจนและเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปส าหรับความแตกต่างระหว่างความหมายของทั้งสองค า ถึงแม้
วรรณกรรมในปัจจุบนัไดพ้ยามใหค้ านิยามวา่ภาพลกัษณ์ขององคก์รสามารถอธิบายไดว้า่เป็นส่ิงท่ีอยูใ่นใจของสาธารณชนเม่ือ
ไดย้นิช่ือของบริษทั หรือเห็นตราสญัลกัษณ์บริษทั โดยภาพลกัษณ์องคก์รน้ีสร้างข้ึนโดยผา่นการส่ือสารท่ีเขา้ใจง่าย ดงันั้นไม่วา่
บริษทัจะมีภาพลกัษณ์ท่ีดีหรือไม่ดีข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีบริษทัส่ือสารกบัภายนอกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

     การรักษาภาพลกัษณ์ท่ีดีและช่ือเสียงเป็นพื้นฐานของการสร้างการก าไร และมีความเก่ียวขอ้งและการด ารงอยู่ของธุรกิจ 
ประโยชน์หลกัของการมีภาพลกัษณ์และช่ือเสียงท่ีแขง็แกร่ง ไดแ้ก่ 1) ปรับปรุงการรับรู้ของลูกคา้เก่ียวกบัคุณภาพของผลิตภณัฑ์
หรือบริการท าให ้บริษทั สามารถคิดราคาระดบัสินคา้ในระดบัท่ีสูงข้ึนได ้2) ยกระดบัขวญัก าลงัใจของพนกังานเพื่อการท างาน
ท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 3) ปรับปรุงเสริมสร้างความสามารถในการสรรหา การดึงดูด รวมไปถึงการรักษาพนักงานท่ีมี
ศกัยภาพ 4) ปกป้องคุณค่าของบริษทั มีเกิดผลกระทบ และเม่ือประสบปัญหาวิกฤต หรือการโจมตีจากคู่แข่งขนั 5) สร้างความ
แตกต่างของบริษทัจากคู่แข่งและสร้างต าแหน่งทางการตลาดท่ีดีกวา่ และ 6) ดึงดูดนกัลงทุนจ านวนมากข้ึน โดยการเพิ่มมูลค่า
ตลาดของ บริษทั และลดความเส่ียงส าหรับองคก์ร 
 
2.3 แนวคดิ และทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกบัการสร้างภาพลกัษณ์นายจ้าง (Employer Branding) 
     เสรี วงษ์มณฑา (2541) กล่าวว่า องค์ประกอบของการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีตอ้งครอบคลุมหลาย ๆ เร่ืองดว้ยกนั เน่ืองจาก
ภาพลกัษณ์องคก์ร (Corporate Image) เป็นผลรวมของการประสมประสานหลายส่ิงขององคก์รเขา้ดว้ยกนั โดยสามารถจ าแนก
องคป์ระกอบไดด้งัน้ี 1.ภาพลกัษณ์ของผูบ้ริหาร (Executive) 2.ภาพลกัษณ์ของพนกังาน (Employees)  3.ภาพลกัษณ์ของสินคา้ 
(Product) 4.ภาพลักษณ์การด าเนินธุรกิจ (Business practice) 5.ภาพลักษณ์ของกิจกรรมทางสังคม (Social Activities) 6. 
ภาพลกัษณ์ของเคร่ืองมือเคร่ืองใชห้รืออุปกรณ์ส านกังาน (Artifacts)  
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2.4 งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
     ดนยั เสรีไพศาล (2560) ไดศึ้กษาภาพลกัษณ์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแนวโนม้การตดัสินใจเขา้ท างานกบับริษทัซีพี ออลล ์จ ากดั 
(มหาชน) จากกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผลการศึกษาพบวา่ภาพลกัษณ์โดยรวมและ
ดา้นภาพลกัษณ์สถาบนัองค์การ ดา้นผลิตภณัฑ์หรือบริการ และดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมาก ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ประสบการณ์ สถานท่ีสมคัรงาน 
มีแนวโนม้การตดัสินใจเขา้ท างานกบับริษทัแตกต่างกนั และภาพลกัษณ์มีความสมัพนัธ์กบัแนวโนม้กบัตดัสินใจสมคัรงาน กลุ่ม
ตวัอยา่งผูท่ี้สนใจสมคัรงาน โดยพบกลุ่มตวัอยา่งท่ีบูธรับสมคัรงานของบริษทั และงานนดัพบแรงงานของมหาวิทยาลยั และนดั
พบแรงงานของกรมจดัหางาน  
     วิชุดา จรูญรัตนกุล (2555)ไดศึ้กษาการรับรู้ภาพลกัษณ์บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาถึงภาพลกัษณ์ของบริษทั และศึกษาถึงความสัมพนัธ์ดา้นลกัษณะประชากรกลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้
ภาพลกัษณ์บริษทักรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) และการเปิดรับข่าวสารมีผลต่อระดบัการรับรู้กบัแนวโนม้พฤติกรรมการ
ใชบ้ริการบริษทั โดยการแจกสอบถามแบบสอบถามจ านวน 300  โดยใชแ้บบสอบถามแบบปลายเปิด และชนิดปลายปิด ประ
มวยผลดว้ยโปรแกรมทางสถิติ โดยวิเคราะห์ในเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน พบว่ากลุ่มตวัอย่างเปิดรับข่าวสารผ่านส่ือ
โทรทัศน์มากท่ีสุด การรับรู้ด้านภาพลักษณ์องค์กรอยู่ในระดับปานกลางแบ่งเป็นด้านองค์กร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านความ
รับผดิชอบต่อสงัคม การบริหารจดัการ และพบวา่การเปิดข่าวสารมีแนวโนม้การใชบ้ริการของบริษทั 
 
กรอบแนวคิด 
 

             ตัวแปรต้น 
การรับรู้ภาพลกัษณ์ของบริษัท 
(Corporate Image) 

- ดา้นองคก์ร 
- ดา้นการบริหารจดัการ 
- ดา้นบุคลากรและการใหบ้ริการ 
- ดา้นผลิตภณัฑ ์

    -  ดา้นการรับผดิชอบต่อสงัคม 
(เสรี วงษม์ณฑา, 2541)   

 ตัวแปรตาม 

Decision-making to application intentions 
in XYL Life Assurance  

 

แนวโน้มการตัดสินใจสมัครงานกับ
บริษทั XYZ ประกนัชีวิต 
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3. วธีิการศึกษา 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ กลุ่มคนวยัท างานท่ีมีอาย ุ22 –  60 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน  200 คน โดยมี
ประชากรในระบบประกนัสังคมพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จ านวน 3,740, 579 คน (ส านักงานประกนัสังคม,  2560) เลือกลุ่ม
ตวัอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Cluster Sampling)  และใชว้ิธีแบ่งพื้นท่ีโดยเลือกจาก Office Zone จากนั้นเลือกวิธีสุ่มตวัอย่าง
แบบง่ายโดยการจบัเลือกเขตพื้นท่ี ใชต้ารางของ Krejcie & Morgan (1970) โดยมีความคาดเคล่ือน (Margin of Error) ในระดบั 
0.05 ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 384 คน แต่ดว้ยขอ้จ ากดัทางดา้นเวลาในการรวบรวมขอ้มูล 
ผูว้ิจยัจึงท าการลดตวัอย่างขนาดกลุ่มตวัอย่างลงเหลือเพียง 200 คน ซ่ึงผ่านเง่ือนไขทางสถิติ Regression โดยท่ีกลุ่มตวัอย่างมี
มากกว่า 50 คน และมากกว่า 5 เท่าของจ านวนค าถามท่ีจะใชใ้นการถามเก่ียวกบัตวัแปรอิสระทั้งหมด (Hair, Black, Babin, & 
Anderson. 2008) 
 
3.2 การเกบ็ข้อมูล 
     ผูว้ิจยัไดท้ าการเก็บแบบสอบถามดว้ยตวัเอง โดยรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม เลือกสุ่มตวัอยา่งสถานท่ีจากในเขต Office Zone 
โดยในแบบสอบถามมีการเปิดเผยช่ือของบริษทั XYZ ประกนัชีวิต เพื่อให้ทราบถึงการรับรู้ภาพลกัษณ์ท่ีมีผลต่อแนวโน้มการ
ตดัสินใจสมคัรงานกบับริษทัของกลุ่มตวัอยา่ง  
 
3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
     1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชว้ิเคราะห์ ดงัน้ี 
 - ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

- การรับรู้เก่ียวกบัภาพลกัษณ์องคก์ร และแนวโนม้การตดัสินใจสมคัรงานกบับริษทั XYZ ประกนัชีวิต โดยใชค่้าเฉล่ีย 
(Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
     2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
 ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ภาพลกัษณ์ธุรกิจของบริษทั XYZ ประกนัชีวิตท่ีมีผลต่อแนวโน้มการสมคัรงานใน
ทรรศนะของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ใชส้ถิติการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
 

  4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 
     ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31 – 35 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน รายได ้50,001 บาทข้ึนไป ส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีประกนัชีวิต และไม่ไดเ้ป็นลูกคา้ของบริษทั XYZ ประกนัชีวิต 
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     การรับรู้ต่อภาพลกัษณ์องคก์ร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับรู้ต่อภาพลกัษณ์องคก์รโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของวิชุดา จรูญรัตนกุล ได้ศึกษาการรับรู้ภาพลกัษณ์บริษทั กรุงเทพประกันภยั จ ากดั 
(มหาชน) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ภาพลกัษณ์บริษทักรุงเทพประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) โดยรวมในระดบัปานกลาง  
     การรับรู้ต่อภาพลกัษณ์องคก์ร ดา้นองคก์ร พบว่า มีการรับรู้ต่อการเป็นองคก์รระดบัสากลท่ีมีความมัน่คงในการด าเนินงาน
เป็นอนัดบัหน่ึง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนภวรรณ ตนัติเวชกุล และคณะ (2555) พบวา่ กลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ภาพลกัษณ์
ขององคก์รในดา้นการเป็นองคก์รท่ีเปิดกิจการมายาวนาน มีความมัน่คงสูงสุด และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของดนยั เสรีไพศาล 
(2558) พบวา่ ผูส้มคัรงานมีระดบัความคิดเห็นต่อดา้นภาพลกัษณ์ของสถาบนัองคก์าร ดา้นความมัน่คงและสามารถด าเนินธุรกิจ
ไดเ้ป็นอย่างดี และผลการศึกษายงัพบว่า การรับรู้ต่อภาพลกัษณ์องค์กรของบริษทั XYZ ประกนัชีวิต ดา้นองค์กรไม่มีผลต่อ
แนวโน้มการตดัสินใจสมคัรงานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของบริพตัร ดะรีพตัร์ 
(2560) พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามรู้สึกวา่บริษทั XYZ ประกนัชีวิตเป็นองคก์รท่ีน่าร่วมงานเป็นอนัดบัหน่ึง แต่กลบัพบวา่ในขอ้
ค าถามท่านสนใจสมคัรงานกบับริษทั XYZ ประกนัชีวิตกลบัมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ซ่ึงผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าแมว้่าบริษทั 
XYZ ประกนัชีวิตจะมีภาพลกัษณ์ในดา้นองคก์รท่ีดีแต่กย็งัไม่แน่ใจหากท่ีจะสมคัรงานกบับริษทั XYZ ประกนัชีวิต 
     ด้านการบริหารจดัการ พบว่า การรับรู้ต่อบริษทัยึดถือหลกัในการท าธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา เคารพต่อกฎหมาย และ
ขอ้บงัคบัตามมาตรฐานในธุรกิจเป็นอนัดบัหน่ึง และผูบ้ริหารของบริษทัออกมาแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ในดา้นธุรกิจ
ประกนัชีวิตนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิชุดา จรูญรัตนกุล (2555) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งรับรู้ในประเดน็เป็นบริษทัท่ีมี
วิสัยทศัน์ท่ีชัดเจน ด าเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้สูงสุด และผลการศึกษายงัพบว่า การรับรู้ต่อ
ภาพลักษณ์องค์กรของบริษทั  XYZ ประกันชีวิต ด้านการบริหารจัดการ ไม่มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจสมคัรงานของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Dineen, Ash & Noe (2002) อา้งโดยบริพตัร ดะรีพตัร์ 
(2560)โดยศึกษาเคร่ืองความสอดคลอ้งระหวา่งบุคคลกบัองคก์าร โดย หากผูส้มคัรทราบวา่ตนเองมีความสอดคลอ้งกบัองคก์าร
สูง จะรู้สึกถึงความดึงดูดขององคก์ารสูง และมีแนวโนม้การตดัสินใจสมคัรงานกบับริษทั โดยผูต้อบแบบสอบถามรับรู้วา่บริษทั 
XYZ ประกนัชีวิตยึดถือหลกัในการท าธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา เคารพต่อกฎหมาย และขอ้บงัคบัตามมาตรฐานในธุรกิจเป็น
อนัดบัหน่ึง แต่กลบัพบวา่ในขอ้ค าถามท่านสนใจสมคัรงานกบับริษทั XYZ ประกนัชีวิตกลบัมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงผลการศึกษา
แสดงให้เห็นว่าแมว้่าบริษทั XYZ ประกนัชีวิตจะมีภาพลกัษณ์ในดา้นบริหารจดัการท่ีดีแต่ก็ยงัไม่แน่ใจหากท่ีจะสมคัรงานกบั
บริษทั XYZ ประกนัชีวิต 
     ดา้นบุคลากรและการให้บริการ พบว่า มีการรับรู้ต่อบุคลิกพนกังานมีความเช่ือถือ และเป็นภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบับริษทัเป็น
อนัดบัหน่ึง รองลงมาคือ พนกังานมีความรู้ เขา้ใจในผลิตภณัฑข์องบริษทัเป็นอยา่งดี สามารถใหค้ าแนะน าทางดา้นประกนัชีวิต 
และการลงทุนใหเ้ขา้ใจ และสถานท่ีตั้งของบริษทั เดินทางสะดวกในการติดต่อนอ้ยท่ีสุด และการรับรู้ต่อภาพลกัษณ์องคก์รของ
บริษทั XYZ ประกนัชีวิต ดา้นบุคลากรและการให้บริการ ไม่มีผลต่อแนวโน้มการตดัสินใจสมคัรงานของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเกษราภรณ์ จนัทนะโสตถ์ิ (2556) พบวา่ ปัจจยัดา้นพนกังานในประเด็นบุคลิก
พนักงานมีความน่าเช่ือถือ น่าเข้ารับบริการซ่ึงมีความเหมาะสมกับภาพลักษณ์องค์กรมากท่ีสุด และมีความสัมพนัธ์กับ
ภาพลกัษณ์ของบริษทั 
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     ดา้นผลิตภณัฑ ์พบว่า มีการรับรู้ต่อมีผลิตภณัฑท่ี์หลากหลายรูปแบบ ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้ป็นอนัดบัหน่ึง 
และผลการศึกษายงัพบว่า การรับรู้ต่อภาพลกัษณ์องค์กรของบริษทั XYZ ประกนัชีวิต ดา้นผลิตภณัฑ์   มีผลต่อแนวโน้มการ
ตดัสินใจสมคัรงานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของของ นภวรรณ ตนัติเวชกุล และคณะ 
(2555) พบว่า ภาพลกัษณ์ของสินคา้บริษทั โอสถสภา จ ากัด เป็นสินคา้ท่ีมีความหลากหลายมีค่าเฉล่ียสูงสุด และการรับรู้
ภาพลกัษณ์ ดา้นสินคา้และการบริการมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัความตั้งใจสมคัรงานท่ีบริษทั โอสถสภา จ ากดั 
     ดา้นการรับผิดชอบต่อสังคม พบว่า มีการรับรู้ต่อมีเป็นองคก์รท่ีด าเนินธุรกิจอย่างซ่ือสัตย ์เพื่อยกระดบัมาตรฐานในสังคม
เป็นอนัดบัหน่ึง และเป็นองคก์รท่ีเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ให้กบัสังคมนอ้ยท่ีสุด และผลการศึกษายงัพบว่า การ
รับรู้ต่อภาพลกัษณ์องคก์รของบริษทั XYZ ประกนัชีวิต ดา้นการรับผิดชอบต่อสังคม มีผลต่อแนวโนม้การตดัสินใจสมคัรงาน
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิชุดา จรูญรัตนกุล (2555) พบว่า กลุ่มตวัอย่างรับรู้ใน
ประเด็นเป็นองค์กรท่ีประชาสัมพนัธ์และจดักิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบทางสังคม (CSR) น้อยท่ีสุด และยงัสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของศุภิสรา ดวงแกว้ (2557) พบว่า การรับรู้ของลูกคา้ต่อกิจกรรมเพื่อสังคม CSR มีผลต่อภาพลกัษณ์ขององคก์รดีแทค 
ในกรุงเทพมหานคร 
 
ตาราง 1 การรับรู้ภาพลกัษณ์ธุรกิจของบริษทั XYZ ประกนัชีวิตท่ีมีผลต่อแนวโนม้การสมคัรงานในทรรศนะของประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
 
การรับรู้เก่ียวกบัภาพลกัษณ์องคก์ร แนวโน้มการตัดสินใจสมัครงานกับบริษัท XYZ 

ประกนัชีวิต (Y) 
 
t 

 
Sig. 

B SE Beta 
ค่าคงท่ี (Constant) .519 .264  1.963 0.049* 
ดา้นองคก์ร (X1) -.022 .139 -.017 -.157 0.875 
ดา้นการบริหารจดัการ(X2) -.239 .186 -.198 -1.284 0.201 
ดา้นบุคลากรและการใหบ้ริการ (X3) .119 .168 .096 .705 0.482 
ดา้นผลิตภณัฑ ์(X4) .542 .146 .423 3.708 0.000* 
ดา้นการรับผดิชอบต่อสงัคม (X5) .362 .131 .300 2.771 0.006* 
* ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05,  R   = .593,  R2 = .352, Adjusted R2 = .335, SE = .813 
      
     การรับรู้ภาพลกัษณ์ธุรกิจของบริษทั XYZ ประกนัชีวิตท่ีมีผลต่อแนวโน้มการสมคัรงานในทรรศนะของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ การรับรู้เก่ียวกบัภาพลกัษณ์องคก์ร ดา้นผลิตภณัฑ ์(Sig = 0.000) และดา้นการรับผิดชอบต่อสังคม (Sig 
= 0.006) มีผลต่อแนวโนม้การสมคัรงานในทรรศนะของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
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5. สรุปผลการศึกษา 
 
     ผลการศึกษาการรับรู้เก่ียวกบัภาพลกัษณ์องคก์ร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับรู้ต่อภาพลกัษณ์องคก์รโดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีการรับรู้ต่อภาพลกัษณ์องคก์รในดา้นการบริหารจดัการเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาคือ ดา้น
บุคลากรและการใหบ้ริการ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นองคก์ร และดา้นการรับผดิชอบต่อสงัคม ตามล าดบั 
     ผลการศึกษาแนวโนม้การตดัสินใจสมคัรงานกบับริษทั XYZ ประกนัชีวิต พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีแนวโน้ม
การตดัสินใจสมคัรงานกบับริษทั XYZ ประกนัชีวิต โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัไม่แน่ใจ/ เฉยๆ โดยมีความสนในต่อท่านรู้สึกว่า
บริษทั XYZ ประกนัชีวิตเป็นองคก์รท่ีน่าร่วมงานเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาคือ ท่านอยากทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการสมคัรสอบ 
ผลตอบแทน สวสัดิการ และรายละเอียดต่าง ๆ และท่านสนใจสมคัรงานกบับริษทั XYZ ประกนัชีวิตนอ้ยท่ีสุด 
 
     ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาในคร้ังนี ้
     น าผลจากการวิจยัในการท าแบบสอบถามมาใช้ในการวางแผนการับรู้ภาพลกัษณ์ให้ดียิ่งข้ึน โดยมุ่งเน้นไปท่ี 2 เร่ือง 1. 
ภาพลกัษณ์องคก์รดา้นผลิตภณัฑ ์2. ภาพลกัษณ์องคก์รดา้นการรับผิดชอบต่อสังคม เพราะมีผลต่อการตดัสินใจสมคัรงาน และ
ท าการวางแผนการเสริมสร้างภาพลกัษณ์ให้ดียิ่งข้ึน โดยใชห้ลกัวิชาการตลาดมาประยุกตใ์ชใ้นการสร้างแบรนด์นายจา้ง เพื่อ
เสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี ให้มีผลต่อแนวโนม้การตดัสินใจสมคัรงานกบัองคก์ร น าหลกัทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer 
Behavior) Kotler & Keller เพื่อเขา้ใจพฤติกรรมของผูส้มคัรงาน ต่อมาน าหลกัการการสร้างคุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity) 
David Aaker Model มาใชใ้นการพฒันาแบรนดน์ายจา้งของบริษทั XYZ ประกนัชีวิต และใชท้ฤษฎี IMC เพื่อเป็นเคร่ืองมือใน
การเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงตอกย  ้าภาพลกัษณ์ท่ีเป็นจุดแขง็ของบริษทั เพื่อใหอ้ยูใ่นใจผูส้มคัรงาน 
 
     ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้
     1. ภาพลกัษณ์องค์กร ด้านองค์กร ผูบ้ริหารของบริษทัควรปรากฏตามส่ือต่าง ๆ ให้เป็นท่ีรู้จกัในสังคมมากข้ึน นอกจาก
ช่ือเสียง และสญัลกัษณ์ของบริษทัแลว้ ผูบ้ริหารยงัถือไดว้า่เป็นอีหน่ึงภาพลกัษณ์ขององคก์รดว้ย 
     2. ภาพลกัษณ์องคก์ร ดา้นการบริหารจดัการ นอกเหนือจากการประกอบธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา เคารพต่อกฎหมาย และ
ขอ้บงัคบัตามมาตรฐานในธุรกิจ ความน่าเช่ือถือของบริษทัแล้ว ผูบ้ริหารของบริษทัควรออกมาแสดงความคิดเห็นท่ีเป็น
ประโยชน์ในดา้นธุรกิจประกนัชีวิต เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธ์ใหก้บัองคก์รใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน 
     3. ภาพลกัษณ์องค์กร ด้านบุคคลากรและการให้บริการ บุคลิกพนักงานท่ีดีท่ีได้ว่าเป็นการสร้างความเช่ือถือ และเป็น
ภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บับริษทั รวมถึงการจดัการระบบการท างานท่ีมีความรวดเร็ว สินคา้และบริการของบริษทัตอ้งสามารถเคลม
ง่ายและเป็นไปตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์
     4. ภาพลกัษณ์องค์กร ดา้นผลิตภณัฑ์ การท่ีบริษทัมีผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายรูปแบบ สามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของ
ลูกคา้ได้ บริษทัจะตอ้งมีความสามารถในการส่ือสารภาพลกัษณ์ดงักล่าวผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง และให้ตรงกบั
กลุ่มเป้าหมาย 
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     5. ภาพลกัษณ์องค์กร ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม บริษทัควรมีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ให้กบัสังคม 
รวมถึงจดักิจกรรมเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
     6. จากผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ภาพลกัษณ์ธุรกิจของบริษทั XYZ ประกนัชีวิตท่ีมีผลต่อแนวโน้มการ
สมคัรงานในทรรศนะของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ การรับรู้เก่ียวกบัภาพลกัษณ์องคก์ร ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้น
การรับผิดชอบต่อสังคมมีผลต่อแนวโนม้การสมคัรงานในทรรศนะของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันั้น บริษทั XYZ 
ประกนัชีวิต จะตอ้งมีการน าเอากลยทุธ์การส่ือสารการตลาดแบบผสมผสาน (Integrated Marketing Communication หรือ IMC) 
น ามาเสริมสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์ร โดย Kotler & Armstrong (1999) กล่าวว่า การส่ือสารการตลาดไดรั้บการพฒันาใหเ้ป็น
กลยทุธ์อนัทรงประสิทธิภาพยิง่ข้ึน โดยเนน้เป้าหมายและกลวิธีส่ือสารท่ีมีความเขม้ขน้และสอดประสานกนัอยา่งมีพลงัเรียกกล
ยุทธ์น้ีว่าการส่ือสารการตลาดแบบผสมผสานเป็นการผสมสานเคร่ืองมือส่ือสารมาใช้ร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการ
โฆษณาผ่านส่ือมวลชน (Mass-media Advertising) การขายโดยพนักงาน (Personal Selling) การส่งเสริมการขาย (Sales 
Promotion) การประชาสมัพนัธ์ (Public Relations) การตลาดทางตรง(Direct Marketing) บรรจุภณัฑ ์(Packaging) และอ่ืน ๆ เพื่อ
เผยแพร่ข่าวสารท่ีมีความชดัเจน (Clear) คงท่ี (Consistent) และจบัใจ (Compelling) เก่ียวกบัองคก์ารและผลิตภณัฑ ์ 
 
     ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 
     ควรมีการศึกษาภาพลกัษณ์องคก์รในกลุ่มตวัอยา่งอ่ืน ๆ เช่น ภาพลกัษณ์องคก์รในความคิดเห็นของพนกังาน เช่น ภาพลกัษณ์
องคก์รในความคิดเห็นของผูบ้ริโภค และมีการวางแผนการประชาสมัพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง จดัท าโครงการรายปี และมีการประเมิน
เพื่อน ามาใชป้รับปรุง เพื่อให้ไดข้อ้มูลในการก าหนดแผนการด าเนินงานท่ีเป็นประโยชน์สูงสุด รวมไปถึงมีการจดัท า Brand 
นายจา้งเพื่อใหดึ้งดูดผูส้มคัรงานใหส้นใจสมคัรงานกบับริษทัมากข้ึน 
 

บรรณานุกรม 
 
เกษราภรณ์ จนัทนะโสตถ์ิ. (2556). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านพนักงานกับภาพลักษณ์ของบริษัท กรณีศึกษา บริษัท 

อเมริกันอินเตอร์เนช่ันแนลแอสชัวร์รันส์ จ ากัด บริษัท ไทยประกันชีวิต จ ากัด และบริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากัด . 
การคน้ควา้อิสระ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ 

เก รียงกานต์  กาญจนะโภคิน.  (2555). สร้างภาพลักษณ์ที่ท างาน (Employer Branding) .  ออนไลน์ : เข้า ถึงได้จาก 
https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/455874 

ดนยั เสรีไพศาล. (2558). ภาพลักษณ์ที่มีความสัมพนัธ์กับแนวโน้มการตัดสินใจเข้าท างานกับบริษัทซีพ ีออลล์ จ ากัด (มหาชน). 
การคน้ควา้อิสระ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

ดารา ทีปะปาล. (2542). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพมหานคร: รุ่งเรืองสาสน์การพิมพ.์ 
นภวรรณ ตนัติเวชกลุ และคณะ. (2555). การรับรู้ภาพลกัษณ์ ความตั้งใจสมคัรงาน พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบั บริษทั 

โอสถสภา จ ากดั. วารสารการประชาสัมพนัธ์และการโฆษณา, 5(1), 1 – 20. 

https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/455874


การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 1962 

 

 

บริพตัร ดะรีพตัร์. (2560). ผลของการน าเสนอข้อมูลความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การที่มีผลต่อความต้ังใจสมัครงาน. 
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต จิตวิทยาอุตสาหกรรม บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

วิ ชุดา จรูญรัตนกุล . (2555). การรับรู้ภาพลักษณ์บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร . วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการจัดการส่ือสารองค์กร บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

ศุภิสรา ดวงแก้ว . (2557). การรับรู้ของลูกค้าต่อกิจกรรมเพื่อสังคม CSR ที่มีผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรดีแทค ใน
กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต การจัดการ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ
ประสานมิตร. 

เสรี วงษม์ณฑา. (2541). ภาพพจน์น้ันส าคญัไฉน. กรุงเทพมหานคร: ธีระฟิลม์ และไซเทก็ซ์. 
Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2008). Multivariate data analysis: A global perspective. New 

Jersey: Pearson Education Inc. 
Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological 

Measurement, 30(3), 607 - 610. 
Korn Ferry (KFY). (2019). Talent Wars ซอฟท์แวร์. ออนไลน์: เขา้ถึงไดจ้าก www.konferry.com 
Manto, G., & Alan, W. (2001). Corporate image versus corporate reputation. Retrieved form 

https://ivanazecevic.com/2018/02/12/what-is-the-difference-between-corporate-image-and-corporate-
reputation/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.konferry.com/
https://ivanazecevic.com/2018/02/12/what-is-the-difference-between-corporate-image-and-corporate-reputation/
https://ivanazecevic.com/2018/02/12/what-is-the-difference-between-corporate-image-and-corporate-reputation/


การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 1963 

 

 

แนวทางการจัดการหนีค้้างช าระ (NPLs) ของธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
Solutions for Managing Outstanding Debt of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives. 

ปฏิวัติ  ศรีชัย1 และ ภูษิต วงศ์หล่อสายชล2  
Patiwat  Srichai and Phusit Wonglosaichol 

บทคดัย่อ 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาน้ี คือ 1) เพื่อวิเคราะห์สาเหตุท่ีท าให้เกิดหน้ีคา้งช าระของ ธ.ก.ส. และ 2) เพื่อคน้หาแนวทางการ
จดัการหน้ีคา้งช าระ (NPLs) ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูล โดยกลุ่มตวัอย่าง คือ 
ลูกคา้ ธ.ก.ส. ซ่ึงจะแบ่งเป็น 1) กลุ่มลูกคา้ท่ีมีสัญญาเงินกูท่ี้ไดรั้บการจดัชั้นปกติ 200 คน 2) กลุ่มลูกคา้ท่ีมีสัญญาเงินกูท่ี้ไดรั้บ
การจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 50 คน 3) กลุ่มลูกคา้ท่ีมีสัญญาเงินกูท่ี้ไดรั้บการจดัชั้นต ่ากว่ามาตรฐาน 20 คน 4) กลุ่มลูกคา้ท่ีมี
สัญญาเงินกูท่ี้ไดรั้บการจดัชั้นสงสัย 50 คน และ 5) กลุ่มลูกคา้ท่ีมีสัญญาเงินกูท่ี้ไดรั้บการจดัชั้นสงสัยจะสูญ 50 คน หลงัจากเกบ็
รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามแลว้น ามาวิเคราะห์โดยแผนผงักา้งปลา ผลการศึกษา พบวา่ สาเหตุหลกัของปัญหามาจากดา้น
หน้ีสินและค่าใชจ่้าย ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างจ านวน 238 รายจาก 370 ราย มีหน้ีสินท่ีตอ้งช าระสูงกว่ารายไดท่ี้หาได ้เน่ืองมาจากกลุ่ม
ตวัอยา่งมีหน้ีสินท่ีเป็นสัญญาระยะสั้น (1 ปี) เป็นจ านวนหลายสัญญาซ่ึงสัญญาเหล่าน้ีไม่สามารถท่ีจะผอ่นช าระเป็นรายงวดได ้
จึงท าใหลู้กคา้มีภาระหน้ีสินท่ีตอ้งช าระจ านวนมาก และเม่ือไม่สามารถช าระตน้เงินและดอกเบ้ียไดค้รบถว้น ก็จะเกิดปัญหาหน้ี
คา้งช าระสะสมจนเกินความสามารถในการช าระหน้ีของลูกคา้ และการแกปั้ญหา คือ การรวมสัญญาเงินกูเ้พื่อจดังวดช าระใหม่
ใหส้อดคลอ้งกบัท่ีมาแห่งรายไดจ้ริงในแต่ละปี ทั้งยงัไม่เสียประวติัการช าระหน้ี และไม่ตกชั้นลูกคา้ของ ธ.ก.ส. 

ค าส าคญั: หนีค้้างช าระ, เกษตรกร, สัญญาเงินกู้  

Abstract 

This research aims to 1) Analyze cause of outstanding debt of BAAC. 2) Study the efficient solutions for managing outstanding 
debt of BAAC. The samples of 370 population were selected by ranking customers of BAAC. 200 customers of pass cluster, 
50 customers of special mention cluster, 20 customers of sub-standard  cluster, 50 customers of doubtful and 50 customers of 
doubtful loss. The data was collected by questionnaire and analyzed by fishbone diagram. The result of this research found that 
there are 2 causes of this problems include debt and expenditure. Moreover we found that 238 customers from 370 population 
have portal of debt higher than income because they have many short-term contracts for each person (Have to payback in a 
year) that effect them to have outstanding debt. The solution is refinance and arrange new installment which suitable for 
customer income. 

Keywords: Non-performance loan, farmers, Loan agreement 
1 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ MBAOnline มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400  
2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 100400 email: ton_mai_zaa@hotmail.com   
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1. บทน า 

 

     ส่ิงท่ีเกิดมาควบคู่กบัการให้สินเช่ือ ก็คือการผิดนัดช าระของลูกหน้ี โดยในปัจจุบนัธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร มีสดัส่วนของสินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(Non-Performing Loan: NPL) ต่อสินเช่ือรวม อยูท่ี่ ร้อยละ 3.86 ประกอบ
กบัปริมาณหน้ีคา้งช าระทั้งหมดของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เม่ือเทียบกบัภาพรวมของธนาคารพาณิชย ์ณ 
ส้ินปี 2561 ท่ีมีสัดส่วนสินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(Non-Performing Loan: NPL) ต่อสินเช่ือรวม อยูท่ี่ร้อยละ 2.93 ซ่ึงใกลเ้คียง
กบัปี 2560 ท่ีร้อยละ 2.91 จะเห็นไดว้่าสัดส่วนของสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดต่้อสินเช่ือรวมของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรนั้นสูงกว่าค่าเฉล่ียของธนาคารพาณิชย ์และเม่ือเกิดปัญหาการคา้งช าระของลูกคา้ ส่ิงท่ีตามมาก็คือมีการจดั
ชั้นของสินเช่ือแต่ละประเภท ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย วา่ดว้ยเร่ืองหลกัเกณฑก์ารจดัชั้นและการกนัเงินส ารอง
ของสถาบนัการเงิน (สนส.23/2561) ซ่ึงการจดัชั้นหน้ีแต่ละชั้นมีการตั้งค่าเผือ่สงสยัจะสูญ และการกนัเงินส ารองของธนาคารใน
อตัราท่ีต่างกนั “ธนาคารแห่งประเทศไทยไดมี้การก าหนดหลกัเกณฑใ์นการจดัชั้นและการกนัเงินส ารองเพื่อใหส้ถาบนัการเงินมี
การกนัเงินส ารองไวอ้ยา่งเพียงพอท่ีจะรองรับความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากสินทรัพยท่ี์สถาบนัการเงินถือครองอยู ่โดยเฉพาะ
เงินใหสิ้นเช่ือซ่ึงเป็นสินทรัพยห์ลกัของสถาบนัการเงิน” ซ่ึงการจดัชั้นหน้ีตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย จะแสดง
ให้เห็นว่าปริมาณสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(หน้ีชั้น 3 – 5) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีแนวโนม้ท่ี
เพิ่มมากข้ึนคือ ปี 2559 สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ รวม 37,522.15 ล้านบาท ปี 2560 สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ รวม 
46,902.98 ลา้นบาท และปี 2561 สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้รวม 53,112.91 ลา้นบาท ซ่ึงจะท าให้มีการตั้งค่าเผื่อสงสัยจะสูญ 
และมีการกันเงินส ารองของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพิ่มข้ึนไปด้วย โดยการค้นควา้อิสระคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงค ์คือ 1) เพื่อวิเคราะห์สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดหน้ีคา้งช าระของ ธ.ก.ส. และ 2) เพื่อคน้หาแนวทางการจดัการหน้ีคา้งช าระ 
(NPLs) ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แสดงดงัรูปภาพท่ี 1 

 

รูปภาพที่ 1 ขอ้มูลการตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญจากรายงานทางการเงินยอ้นหลงั 3 ปี 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

     ทฤษฎีกา้งปลา เรียกอีกอยา่งวา่แผนผงัสาเหตุและผลเป็นแผนผงัท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัญหากบัสาเหตุทั้งหมดท่ี
เป็นไปไดท่ี้อาจก่อใหเ้กิดปัญหาโดยสามารถใชแ้ผนผงัน้ีเม่ือตอ้งการคน้หาสาเหตุแห่งปัญหาหรือตอ้งการท าการศึกษา ท าความ
เขา้ใจ หรือท าความรู้จกักบักระบวนการอ่ืน หลกัการเบ้ืองตน้ของแผนภูมิกา้งปลาคือการใส่ปัญหาท่ีตอ้งการวิเคราะห์ ดา้นใด
ดา้นหน่ึงของแผนภูมิ โดยมีเส้นหลกัตามแนวยาวของกระดูกสันหลงั จากนั้นใส่ช่ือของปัญหาย่อย ซ่ึงเป็นสาเหตุของปัญหา
หลกั 3 - 6 หวัขอ้ โดยลากเป็นเส้นกา้งปลา ท ามุมเฉียงจากเส้นหลกั เส้นกา้งปลาแต่ละเส้นใหใ้ส่ช่ือของส่ิงท่ีท าใหเ้กิดปัญหานั้น
ข้ึนมา ระดบัของปัญหาสามารถแบ่งยอ่ยลงไปไดอี้ก ถา้ปัญหานั้นยงัมีสาเหตุท่ีเป็นองคป์ระกอบยอ่ยลงไปอีก โดยทัว่ไปมกัจะมี
การแบ่งระดบัของสาเหตุย่อยลงไปมากท่ีสุด 4 – 5 ระดบั เม่ือมีขอ้มูลในแผนภูมิท่ีสมบูรณ์แลว้ จะท าให้มองเห็นภาพของ
องคป์ระกอบทั้งหมด ท่ีจะเป็นสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

     การวางแผนทางการเงินเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยเตรียมความพร้อมให้ชีวิตไปสู่ความมัน่คงทางการเงิน ซ่ึงควรเร่ิมจากการออม
และการใชเ้งินอย่างสมเหตุสมผล โดยมีขั้นตอน 5 ขั้นตอน 1) ประเมินตนเอง คือ ท าการประเมินตนเองทางดา้นการเงิน เช่น 
การท าบญัชีรายรับรายจ่าย เพื่อให้เห็นพฤติกรรมทางการเงินของตนเองไดช้ดัเจนข้ึน และสามารถประเมินรายจ่ายว่าร่ายจ่าย
ประเภทใดท่ีสูงเกินความจ าเป็นแลว้จึงท าการลดหรือตดัค่าใชจ่้ายบางประเภทนั้นได ้2) ตั้งเป้าหมาย คือการก าหนดเป้าหมาย
ทางการเงินขิงตวัเอง เพื่อให้ตนเองมีแรงจูงใจท่ีจะท าให้ไดต้ามเป้าหมาย แต่การตั้งเป้าหมายนั้นควรตั้งให้เหมาะสมกบัตนเอง 
เช่น ตั้งเปาหมายท่ีจะเก็บเงินใหไ้ด ้100,000 บาท ภายในระยะเวลา 1 ปี เป็นตน้ เม่ือบรรลุเป้าหมายแลว้ควรมีการเพิ่มเป้าหมายท่ี
มากข้ึนเพื่อเป็นการกระตุน้ตนเองไปในตวั 3) วางแผนทางการเงิน คือ การท าแผนการบริหารเงินและสินทรัพยต่์างๆ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้เช่น ท าแผนว่าเราจะออมเดือนละเท่าไร่หรือหากรายได้ไม่เพียงพอควรท่ีจะหาเพิ่มเท่าไหร่ จึงจะ
สามารถท าใหเ้ราบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้4) ด าเนินการตามแผนอยา่งเคร่งครัด เม่ือไดจ้ดัท าแผนทางการเงินแลว้ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด
คือความมีวินยัเพราะหากขาดการปฏิบติัท่ีจริงจงัและต่อเน่ืองจะส่งผลใหเ้ราไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได ้และ5) ตรวจสอบและ
ปรับแผนตามสถานการณ์ คือ ควรมีการตรวจสอบแผนทางการเงินของตนเองอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้สามารถปรับและเปล่ียน
ตามสถานการณ์ต่างๆท่ีเปล่ียนแปลงไปได ้

     การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ จุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์ขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นกระบวนการคิดและจดักระท า
อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่แรกเร่ิมเขา้สู่สนาม ตั้งแต่การตั้งค าถาม การจดักระท ากบัขอ้มูลดว้ยวิธีต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายของ การ
วิเคราะห์เพื่อคน้หาค าตอบส าคญัของค าถามวิจยัและตอบปัญหาหรือโจทยว์ิจยั ซ่ึงสามารถอธิบายความเป็นเหตุเป็นผลและ
ความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งท่ีท าให้เกิดความเขา้ใจในปรากฏการณ์ท่ีศึกษา โดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือและการ
ตรวจสอบยนืยนัความถูกตอ้งตามความเป็นจริงได ้รวมทั้ง สร้างความเขา้ใจแก่ผูอ่ื้นให้สามารถเรียนรู้, ติดตาม,และน าไปใชไ้ด้
ต่อไป ดงันั้นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ คือ การน าขอ้มูลเชิงคุณภาพมาบนัทึกเป็นขอ้ความเพื่อท าการวิเคราะห์เน้ือหาขอ้ความท่ี
สัมพนัธ์และเช่ือมโยงกนัระหวา่งตวัขอ้มูลและบริบทกบัความหมาย ของการคิด, การกระท าในเหตุการณ์, ปรากฏการณ์ท่ีศึกษา 
ซ่ึงน าไปสู่การตีความหมายเพื่อสร้างค าอธิบายเชิงนามธรรม ท่ีแสดงความเป็นเหตุเป็นผลอนัซบัซ้อนของแบบแผนการกระท า
,กิจกรรม และความหมายของมนุษยภ์ายใตบ้ริบทเฉพาะ โดยสัมพนัธ์เช่ือมโยงใกลชิ้ดกบัรูปธรรมของขอ้มูลในสนาม วิจยั 
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อย่างไรก็ตามค าอธิบายเชิงนามธรรมน้ีเป็นเพียงค าอธิบายเชิงทฤษฎีท่ีมีความเฉพาะเจาะจงกบักรณี ศึกษามากกว่าท่ีจะเป็น
ทฤษฎีทัว่ไป ท่ีน ามาอธิบายกรณีเดียวกนัท่ีเกิดข้ึนท่ีอ่ืนไดด้ว้ย 

     สิรีรัตน์ เชษฐสุมน และผอ่งพรรณ ตรัยมงคล (พ.ศ.2557) ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อการก่อหน้ีสินของนกัศึกษาปริญญา
ตรีในกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อการก่อหน้ีสินของนกัศึกษาท่ีนอกเหนือจากการ
กูย้ืมจากกองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซ่ึงรายงานน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใช้แบบสอบถาม กบักลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 1,601 คน ท่ีไดม้าจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน จาก 5 มหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวา่ มีนกัศึกษา
ท่ีมีหน้ีสินคงคา้งซ่ึงเป็นการกูย้ืมท่ีนอกเหนือจากการกูย้ืม กยศ. จ านวน 591 คน หรือประมาณร้อยละ 37 ของจ านวนผูต้อบ
แบบสอบถาม เม่ือแยกตามประเภทของหน้ีสินพบวา่นกัศึกษาคา้งช าระบตัรเครดิตร้อยละ 1 คา้งช าระบตัรกดเงินสดร้อยละ 0.5 
มีหน้ีสินจากการจ าน าร้อยละ 12 มีหน้ีสินจากการผ่อนช าระสินคา้ร้อยละ 11 และหน้ีสินค่าสาธารณูปโภคร้อยละ 15 โดย
ภาพรวม นกัศึกษาก่อหน้ีจากอิทธิพลของรายไดค้าดการณ์หลงัเรียน ค่าครองชีพ ความคาดหวงัในอรรถประโยชน์จากการศึกษา
ฯ พฤติกรรมแบบบริโภคนิยม ทศันคติต่อสภาวะเศรษฐกิจ ความกดดนัทางการเงินรายไดข้องครอบครัว ทศันคติเชิงบวกต่อการ
ก่อหน้ี อ านาจซ้ือและทรัพยสิ์นของนักศึกษาจ านวนเงินออม และรายไดต่้อเดือน ตามล าดบั ขณะท่ีการก่อหน้ีจะลดลงจาก
อิทธิพลของสมรรถนะตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรู้ทางการเงิน เงินออมต่อเดือน ความตระหนกัในการออม 
และการบริหารจดัการการเงินของนกัศึกษา 

     วรณัฏฐกานต์ นุชพุ่ม (พ.ศ.2557) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการช าระหน้ีบตัรเครดิต ธนาคารพาณิชยไ์ทย ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยั ท่ีมีอิทธิพลต่อการ ช าระหน้ีบตัรเครดิตแบบเต็มจ านวน การศึกษาน้ีเก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจ านวน 400 ตวัอย่าง วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชเ้คร่ืองมือทางสถิติ ไดแ้ก่ หาความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วน เบ่ียงเบนมาตรฐาน แบบจะลองโลจิต และการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ี มีผลต่อการ ช าระหน้ี จาก
การศึกษาพบว่า มีกลุ่มตวัอย่าง 207 คนช าระหน้ีเต็มจ านวน ส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง อายุเฉล่ีย 34 ปี ส่วนใหญ่โสด และมี
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีเงินออมเฉล่ีย 14,387.44 บาท/เดือน รายได้เฉล่ีย 31,823.67 บาท/เดือน และค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 
17,436.23 บาท/ เดือน มีบตัรในครอบครองมากกว่า 1 ใบ มีการวางแผนการใชจ่้ายเงินดว้ยบตัรเครดิตล่วงหน้า ผูท่ี้จ่ายเต็ม
จ านวนส่วนใหญ่ มีความรู้ทางการเงินในเร่ืองของการค านวณดอกเบ้ีย และเครดิตบูโร 

 

3. วธีิการศึกษา 

 

     การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์สาเหตุของการค้างช าระของลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ใชก้ารตอบแบบสอบถาม โดยประชาการท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะท าการตอบแบบสอบถามแยกออกเป็นลูกคา้     ธ.
ก.ส. สาขาจตุัรัส จ.ชยัภูมิ จ  านวน 5 กลุ่ม เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลจากกลุ่มลูกคา้แต่ละประเภท ดงัน้ี 1) กลุ่มลูกคา้ท่ีมีสญัญาเงินกูท่ี้ไดรั้บ
การจดัชั้นปกติ จ านวน 200 คน 2) กลุ่มลูกคา้ท่ีมีสัญญาเงินกูท่ี้ไดรั้บการจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ จ านวน 50 คน         3) กลุ่ม
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ลูกคา้ท่ีมีสัญญาเงินกูท่ี้ไดรั้บการจดัชั้นต ่ากว่ามาตรฐาน จ านวน 20 คน 4) กลุ่มลูกคา้ท่ีมีสัญญาเงินกูท่ี้ไดรั้บการจดัชั้นสงสัย 
จ านวน 50 คน และ5) กลุ่มลูกคา้ท่ีมีสญัญาเงินกูท่ี้ไดรั้บการจดัชั้นสงสยัจะสูญ จ านวน 50 คน 

     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม โดยจะแบ่งส่วนประกอบของแบบสอบถามออกเป็น 4 
ส่วน โดยแต่ละส่วนจะให้ข้อมูลท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของลูกค้า ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานะภาพ ซ่ึงเป็นค าถามเชิงลกัษณะท่ีสามารถตอบไดเ้พียงตวัเลือกเดียวเท่านั้น ส่วนท่ี 2 สอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัรายได ้ ไดแ้ก่ 
รายไดจ้ากการเกษตร ปริมาณผลผลิต ราคาผลผลิต รายไดท่ี้ไม่ใช่การเกษตร รายไดท่ี้ไดรั้บจากภาครัฐเป็นประจ า รายไดข้อง
บุคคลในครัวเรือน ส่วนท่ี 3 สอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัหน้ีสินและค่าใชจ่้าย ไดแ้ก่ ค่าลงทุนในภาคการเกษตร ค่าลงทุนอ่ืนท่ีไม่ใช่
การเกษตร ค่าใชจ่้ายในครัวเรือน ปริมาณหน้ีสินท่ีตอ้งช าระ และส่วนท่ี 4 แบบสอบถามดา้นทศันคติและพฤติกรรมทางการเงิน 
ซ่ึงเป็นแบบสอบถามท่ีใชว้ดัดา้น พฤติกรรมทางการเงิน ซ่ึงจะถามเก่ียวกบัพฤติกรรมในการบริหารเงิน การกูย้ืมเงิน การออม 
การวางแผนรายรับ-รายจ่าย และการช าระหน้ี 

     การวิเคราะห์ขอ้มูล การหาสาเหตุของการเพิ่มข้ึนของหน้ีคา้งช าระของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร     1) 
วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มประชากรตวัอยา่ง โดยน าเสนอในรูปแบบของตารางแจกแจงความถ่ี และ2) 
วิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปัญหา น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มประชากรตวัอย่าง มาแยกเป็นหมวดหมู่ 
จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดท้ั้งจากการตอบแบบสอบถามมาท าแผนผงักา้งปลาเพื่อคน้หาสาเหตุของปัญหาดงัน้ี เร่ิมตน้ดว้ยการก าหนด
ปัญหาให้ชดัเจน  จากนั้นน าขอ้มูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี  2 - 4 มาบนัทึกลงในแผนผงัในส่วนของสาเหตุหลกั แลว้น าขอ้มูล
ย่อยในแบบสอบถามของแต่ละส่วนมาบนัทึกลงในลงในส่วนของสาเหตุรอง และจดัเรียงล าดบัความส าคญัของแต่ละสาเหตุ 
พร้อมทั้งตดัสาเหตุท่ีไม่มีความส าคญัออก ประกอบกบัวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามดา้นพฤติกรรมทางการเงินของลูกคา้ 
และการหาแนวทางในการจดัการหน้ีคา้งช าระ (NPLs) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เม่ือวิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหาจากแผนผงัก้างปลาท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง แลว้น าขอ้มูลท่ีได้จากแผนผงัก้างปลามา
วิเคราะห์หาแนวทางแกไ้ขปัญหาต่อไปใหส้อดคลอ้งกบัสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดหน้ีคา้งช าระ 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

     เม่ือไดท้ าการใชแ้ผนผงักา้งปลาในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาแลว้จะไดข้อ้มูลท่ีสามารถบ่งบอกถึงสาเหตุของปัญหา
ได ้โดยแบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ สาเหตุของปัญหาท่ีมาจากดา้นรายได ้สาเหตุของปัญหาท่ีมาจากดา้นหน้ีสินและค่าใชจ่้าย 
และสาเหตุของปัญหาท่ีมาจากพฤติกรรมทางดา้นการเงินของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงสาเหตุหลกัท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาหน้ีคา้งช าระของ ธ.
ก.ส. คือ สาเหตุของปัญหาท่ีมาจากดา้นหน้ีสินและค่าใชจ่้าย และจากการศึกษากลุ่มตวัอยา่งพบวา่ มีกลุ่มตวัอยา่งถึง 238 รายจาก 
370 ราย ท่ีมีหน้ีสินท่ีตอ้งช าระในรอบปีสูงกว่าระดบัรายไดท่ี้หาได ้เน่ืองมาจากกลุ่มตวัอย่างมีหน้ีสินท่ีเป็นสัญญาระยะสั้น 
(ระยะเวลาส่งช าระภายใน 1 ปี) เป็นจ านวนหลายสญัญาซ่ึงสญัญาเหล่าน้ีไม่สามารถท่ีจะผอ่นช าระเป็นรายงวดได ้จึงท าใหลู้กคา้
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มีภาระหน้ีสินท่ีตอ้งช าระจ านวนมาก และเม่ือไม่สามารถช าระหน้ีสิน ตน้เงินและดอกเบ้ียไดค้รบถว้น ก็จะเกิดปัญหาหน้ีคา้ง
ช าระสะสมจนเกินความสามารถในการช าระหน้ีของลูกคา้ ดงัรูปท่ี 2 

 

รูปที่ 2 แผนผงักา้งปลา 

แนวทางการแกปั้ญหาจากปัญหาท่ีเกิดจากสาเหตุขา้งตน้นั้น ผูศึ้กษาไดท้ าการศึกษาและสามารถแยกออกเป็นแนวทางแกปั้ญหา
ของแต่ละหมวดหมู่ได ้ดงัน้ี 

     1) ขั้นตอนการจดัท าการรวมสัญญาเงินกู ้เร่ิมจากสอบขอ้มูลจากลูกคา้เพื่อน าขอ้มูลไปประมาณการกระแสเงินสดท่ีเขา้ออก
ในแต่ละปี จากนั้นน าไปค านวณหาความสามารถในการช าระหน้ี แลว้เตรียมการรวมสัญญา โดยการค านวณดอกเบ้ียท่ีลูกคา้ยงั
คา้งช าระอยูเ่พื่อใหลู้กคา้ไดช้ าระใหแ้ลว้เสร็จก่อนการด าเนินการรวมสัญญา จากนั้นใหพ้นกังานสินเช่ือด าเนินการเตรียมสัญญา
เพื่อส่งใหผู้อ้นุมติั อนุมติัการรวมสัญญา และเม่ือผูอ้นุมติัไดท้ าการอนุมติัแลว้ ใหพ้นกังานการเงินท าการโอนตน้เงินจากสัญญา
เงินกูเ้ดิมมาสู่สญัญาท่ีไดอ้นุมติัแลว้ ซ่ึงมีขอ้ดี คือ ลูกคา้สามารถช าระหน้ี ตน้เงินรวมดอกเบ้ียไดต้ามศกัยภาพท่ีแทจ้ริง และลูกคา้
ไม่เสียประวติัการช าระหน้ี และไม่ตกชั้นลูกคา้ธ.ก.ส. 

     2) ขั้นตอนการจดัท าการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี เร่ิมจากการด าเนินการติดตาม เร่งรัดหน้ีจากลูกคา้ผูกู้ ้เพื่อสอบสาเหตุท่ีคา้ง
ช าระ และสอบท่ีมาแห่งรายไดปั้จจุบนัของลูกคา้ จากนั้นด าเนินการติดตาม บอกกล่าวผูค้  ้าประกนั เพื่อร่วมกนัหาทางแกไ้ขใหผู้ ้
กู ้ประชุมกลุ่มลูกคา้ เพื่อจดัท าค าขอ หนงัสือปรับปรุงโครงสร้างหน้ี พร้อมช้ีแจงขอ้ดี ขอ้เสียท่ีจดัท าการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 
และน าค าขอปรับปรุงโครงสร้างหน้ี เขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการหน้ีคา้งช าระประจ าสาขา กรณีวงเงินกูไ้ม่เกินอ านาจอนุมติัของ
สาขา (จ านวน 2,000,000 บาท) เม่ือค าขอไดรั้บการอนุมติั พนกังานสินเช่ือจดัท าสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีรวมตน้เงินและ
รวมดอกเบ้ีย จดังวดช าระให้ตรงกบัท่ีมาแห่งรายไดข้องลูกคา้ และส่งให้ผูอ้นุมติั เม่ือผูอ้นุมติัไดท้ าการอนุมติัแลว้ ให้พนกังาน
การเงินท าการโอนตน้เงินจากสัญญาเงินกูเ้ดิมมาสู่สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีรวมตน้เงิน และโอนดอกเบ้ียจากสัญญาเงินกู้
เดิมมาสู่สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีรวมดอกเบ้ีย ซ่ึงจะมีขอ้ดี คือ ลูกคา้สามารถช าระหน้ีเงินกู ้ตน้เงินพร้อมดอกเบ้ียไดต้าม
ศกัยภาพ และขอ้เสีย คือ ลูกคา้จะไม่สามารถขอสินเช่ือใหม่ไดจ้นกวา่จะช าระเงินกูส้ัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีเสร็จส้ิน และ
ลูกคา้เสียประวติัในการขอสินเช่ือคร้ังใหม่ 
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     3) ขั้นตอนการด าเนินคดี เร่ิมจากการด าเนินการติดตาม เร่งรัดหน้ีจากลูกคา้ผูกู้ ้เพื่อสอบสาเหตุท่ีคา้งช าระ และสอบท่ีมาแห่ง
รายไดปั้จจุบนัของลูกคา้ ด าเนินการติดตาม บอกกล่าวผูค้  ้าประกนั ส่งหนงัสือเรียกคืนเงินกูจ้ากผูกู้ ้และผูค้  ้าประกนั ใหช้ าระหน้ี
ภายใน 30 วนัหลงัจากไดรั้บหนงัสือเรียกคืนเงินกู ้แลว้สืบทรัพยสิ์น สงัหาริมทรัพย ์อสงัหาริมทรัพยข์องผูกู้ ้และผูค้  ้าประกนัทุก
ราย เพื่อประเมินมูลค่าหลกัทรัพย ์เม่ือท าการขายทอดตลาดและเพียงพอยอดหน้ีคา้งช าระ จากนั้นส่งเร่ืองด าเนินคดีพร้อม
เอกสารสัญญาเงินกู ้ขอ้ตกลงต่อทา้ยแต่ละสัญญา ใหนิ้ติกรของธนาคาร เป็นผูด้  าเนินการต่อไป โดยมีขอ้ดี คือ ธนาคารสามารถ
ลดยอดหน้ีคงคา้งตามบญัชี และขอ้เสีย คือ มีระยะเวลาด าเนินการจนส้ินสุดกระบวนการนาน 

5. สรุปผลการศึกษา 

     จากปัญหาการการเกิดหน้ีคา้งช าระของ ธ.ก.ส. สาเหตุหลกัท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาหน้ีคา้งช าระของ   ธ.ก.ส. คือ สาเหตุของปัญหา
ท่ีมาจากดา้นหน้ีสินและค่าใชจ่้ายซ่ึงมีหน้ีสินท่ีตอ้งช าระในรอบปีสูงกวา่ระดบัรายไดท่ี้หาได ้เน่ืองมาจากกลุ่มตวัอยา่งมีหน้ีสิน
ท่ีเป็นสัญญาระยะสั้น (ระยะเวลาส่งช าระภายใน 1 ปี) หลายสัญญาซ่ึงไม่สามารถท่ีผ่อนช าระเป็นรายงวดได ้จึงท าให้ลูกคา้มี
ภาระหนักในการช าระหน้ีสิน และเม่ือไม่สามารถช าระหน้ีสิน ตน้เงินและดอกเบ้ียไดค้รบถว้น ก็จะเกิดปัญหาหน้ีคา้งช าระ
สะสมจนเกินความสามารถในการช าระหน้ีของลูกคา้ ผูศึ้กษาไดพ้ิจารณาแนวทางเลือกในการแกไ้ขปัญหา คือ การรวมสัญญา
เงินกู้เพื่อจดังวดช าระใหม่ให้สอดคลอ้งกบัท่ีมาแห่งรายได้หรือกระแสเงินสดท่ีลูกคา้พึงจะหาได้จริงในแต่ละปี เน่ืองจาก
แนวทางน้ีสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างตรงประเด็นมากกว่าแนวทางท่ีเหลือ อีกทั้งไม่จ าเป็นตอ้งเพิ่มค่าใชจ่้ายให้แก่ธนาคาร 
เน่ืองจากเป็นกระบวนการท างานปกติท่ีสามารถด าเนินการได ้ส่วนของลูกคา้สามารถไดป้ระโยชน์จากการจดัสรรงวดช าระใหม่
ท่ีเหมาะสมกบัท่ีมาแห่งรายไดข้องลูกคา้ ทั้งยงัไม่เสียประวติัการช าระหน้ี ไม่ตกชั้นลูกคา้ของธ.ก.ส. 

     ขอ้เสนอแนะ จากผลการศึกษาจะเห็นว่ากลุ่มตวัอย่างมีภาระหน้ีสินค่อนขา้งหนกั ดงันั้น รัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ควรออกโครงการพกัช าระต้นเงิน หรือลดอตัราดอกเบ้ียให้เกษตรกร เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับเกษตรกร และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง เขา้มาควบคุมดูแล ราคาผลผลิตทางการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรจะสามารถคาดการณ์ราคาผลผลิตเกษตรได้และ
วางแผนในการช าระหน้ีต่อไปได ้
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กลยุทธ์สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กบัร้านริมเลยบุฟเฟต์หมูกระทะ อิม่ละ 99 บาท 
Competitive advantage strategy of Rim Loei BBQ Buffet 99฿ 

ปนัดดา มาระวงั  และ พรีพงษ์ ฟูศิริ 
Panadda Marawang and Piraphong Foosiri 

 

บทคดัย่อ 
 
การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกรับประทานหมูกระทะของผูบ้ริโภคบริเวณพื้นท่ีอ  าเภอ
เมือง จงัหวดัเลย เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ร้านริมเลย และเพื่อสร้างกลยทุธ์ความไดเ้ปรียบใหก้บัร้านริมเลยบุฟเฟตห์มู
กระทะริมเลย 99 บาทเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเลย โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 
จ านวน 134 คน ผลการศึกษา ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม คือ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการเลือกรับประทานหมูกระทะ ความถ่ีในการรับประทานสูงสุดจะเป็น 1-3 คร้ัง ต่อ
สัปดาห์ โดยช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการเยอะท่ีสุด เป็นช่วงเวลา 18.00 น. – 20.00 น. ส่วนมากมากบัเพื่อน และรู้จกัร้านริมเลยจาก
ช่องทางป้ายโฆษณา/ป้ายร้าน ส่วนท่ี 3 ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือหมูกระทะของผูต้อบแบบสอบถาม 
(7P’s)  สรุปไดว้่า 1.ดา้นผลิตภณัฑ์ ร้านริมเลยมีรสชาติของอาหารและน ้ าจ้ิมท่ีดี อร่อย กว่าร้านจาจา 2.ดา้นราคา ร้านริมเลยมี
ราคาท่ีเหมาะกบัปริมาณท่ีมากกวา่ร้านจาจา 3.ดา้นสถานท่ีจดั ร้านริมเลยมีท าเลท่ีตั้งท่ีดี สะดวกต่อการเดินทาง ร้านอยูติ่ดถนน 
ดีกว่าร้านจาจา 4.ด้านการส่งเสริมการตลาด ร้านจาจามีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ การมีส่วนลด และสะสมแตม้ท่ีเขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมายไดม้ากวา่ร้านริมเลย 5.ดา้นบุคลากร ร้านริมเลยพนกังานมีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดี แต่งกายสะอาดเรียบร้อยมากกวา่ร้าน
จาจา 6.ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ร้านริมเลยมีมาตรฐานในการใหบ้ริการท่ีดีกวา่ร้านจาจา และร้านริมเลยเปิดบริการทุกวนั 7.
ดา้นกายภาพ ร้านริมเลยมีภาพลกัษณ์ ช่ือเสียง เป็นท่ีรู้จกั มากกว่าร้านจาจา แต่การตกแต่งภายในร้าน ร้านจาจาจะมีความโดด
เด่นมากกวา่ 
ค าส าคัญ :สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน, หมกูระทะ, ริมเลย, จาจา 
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Abstract 
 
This research is conducted with the purposes of studying factors influencing customers’ purchase intention and subsequent 
decision towards Thai barbeque consumption within the context of Loei city, examining the degree of customer satisfaction 
towards the catering services of Rim Loei BBQ Buffet 99, Mueang District, Loei Province, and developing advantageous 
strategies for the application of integrated or multidisciplinary researches, that is, the employment of both quantitative and 
qualitative approaches within a single study through the use of questionnaire distribution to the sample of 134 respondents. 
The distributed questionnaire is designed to document three primary sections of data: Section 1: General demographical data 
of respondents mention about gender, age, status, education, occupation, and income. Section 2: BBQ consumption behavior, 
of which frequency is average 1-3 times per week and peak time of consumption is between 18.00 – 20.00 PM. Most customer 
is group of friend and they know Rim Loei from sign advertisement. Section 3: Marketing factors influencing consumer’s 
purchase intention towards BBQ consumption (7P’s) is conclude as following 1. Product factor: Food tased and Sauce of Rim 
Loei is better than Naja 2. Price Factor: Price is suitable with the quantity when compared with Naja 3. Place factor: Rim Loeis 
is located in better location 4.  Promotion factor: Rim Loei has better promotion and advertisement that meet the target group. 
5. People factor: Staff is grooming and friendly than Naja. 6. Process factor: Service standard is better than Naja and opened 
every day. 7. Physical evidence factor: Rim roei has better image and well known than Naja but Naja is better decortion. 
Keywords: Competitive Advantage, BBQ, RimLoei, Jaja 
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1.บทน า 
      
     คนในสังคมไทยในปัจจุบนัวิถีชีวิตของเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ธุรกิจร้านหมูกระทะในปัจจุบนั มีผูป้ระกอบการเกิดข้ึนมาก 
จนตกอยูใ่นสภาพการแข่งขนัสูงในกลุ่มอาหารท่ีเป็นบุฟเฟตเ์น่ืองจากหมูกระทะเป็นอาหารท่ีไดรั้บความนิยมและเป็นท่ีดึงดูดใจ
ของคนท่ีมาเป็นกลุ่ม ทั้งกลุ่มนกัเรียน นกัศึกษา วยัท างาน และบุคคลทัว่ไป ส่งผลให้ผูป้ระกอบการสนใจในการท าธุรกิจเปิด
ร้านหมูกระทะ การเก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิ โดยใช ้Observation พบว่า ในบริเวณรอบมหาลยั มีร้านหมูกระทะทั้งหมด 4 ร้าน 
เน่ืองจากมองเห็นโอกาสในการเติบโต ท าให้ธุรกิจมีคู่แข่งจ านวนมาก ทางร้านจึงตอ้งวิเคราะห์หากลยุทธ์ทางการตลาดท่ี
เหมาะสมเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั เพื่อใหธุ้รกิจเกิดความมัง่คัง่และย ัง่ยนื ร้านริมเลยบุฟเฟตห์มูกระทะ อ่ิมละ 99 
บาท เปิดบริการ 17.00 น. ถึง 23.00 น. ในบริเวณใกลเ้คียงมีคู่แข่งจากร้านประเภทเดียวกนั รวมถึงร้านชาบู เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
ในระยะเวลา 2ปีท่ีผ่านมา ท าให้ลูกคา้มีทางเลือกมากข้ึนประกอบกบัยอดขายของทางร้านมีผลประกอบการท่ีไม่แน่นอนและมี
แนวโนม้ท่ีจะมียอดขายนอ้ยลง วตัถุประสงคข์องการศึกษาในคร้ังน้ี  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกรับประทานหมูกระทะ
ของผูบ้ริโภค เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ร้านริมเลยบุฟเฟต์หมูกระทะ อ่ิมละ 99 บาท และเพื่อสร้างกลยุทธ์ความ
ไดเ้ปรียบให้กบัร้านริมเลยบุฟเฟต์หมูกระทะริมเลย 99 บาทเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเลย จากการท าวิจยัประโยชน์ท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บ สามารถรักษาฐานลูกคา้เดิม และเพิ่มฐานลูกคา้ใหม่ ท าใหมี้ยอดขายเพิ่มมากข้ึนในทุกๆ ปี ท าใหลู้กคา้ไดรั้บการบริการท่ี
พึงพอใจในทุกๆ ดา้นมากยิ่งข้ึน และเพื่อใชใ้นการพฒันา ปรับปรุง และวางแผนทางการตลาดของร้านริมเลยและผูท่ี้สนใจจะ
ประกอบกิจการร้านอาหารหมูกระทะ 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     1.  แนวคดิทฤษฎกีารวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
     อลัเบิร์ต ฮมัฟรี (1960) การวิเคราะห์สถานการณ์จะประกอบไปดว้ยการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายและภายนอก ซ่ึง
ได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจยั 4 ประการ คือ ปัจจัยด้านจุดแข็ง (Strengths) ปัจจัยด้านจุดอ่อน (Weaknesses) ปัจจัยด้านโอกาส
(Opportunities) และปัจจยัดา้นอุปสรรค (Threats) 

     2.  แนวคดิและทฤษฏีเกีย่วกบัการวิเคราะห์ TOWS Matrix 

     Michael E.Porter (1970) TOWS Matrix เป็นเคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับการวิเคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอก เพื่อให้สามารถ
ก าหนดกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมกบัองคก์รและสภาพแวดลอ้มภายนอก โดยน าการวิเคราะห์ SWOT คือ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรค ท่ีไดม้าวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทั้งภายในและภายนอก ซ่ึงผลของการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ของขอ้มูลในแต่ละคู่นั้น จะก่อให้เกิดกลยทุธ์ท่ีสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท 1.  กลยทุธ์ SO (SO Strategy) จดัท ากลยทุธ์
โดยใชจุ้ดแข็งภายในองคก์ร 2.  กลยุทธ์ WO (WO Strategy) เป็นการจดัท ากลยุทธ์ท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงจุดอ่อนภายใน
องค์กรดว้ยการฉกฉวยประโยชน์จากโอกาสและสภาพแวดลอ้มภายนอก  3.  กลยุทธ์ ST (ST Strategy) เป็นการจดัท ากลยุทธ์
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โดยใชจุ้ดแขง็ขององคก์รเพื่อหลีกเล่ียงหรือลดผลกระทบจากอุปสรรคภายนอกองคก์ร 4.  กลยทุธ์ WT (WT Strategy) เป็นการ
จดัท ากลยทุธ์ท่ีเพื่อลดจุดอ่อนภายในและหลีกเล่ียงอุปสรรคจากภายในอก ถือเป็นสถานการณ์ท่ีเลวร้ายท่ีสุด 

     3.  แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการวเิคราะห์การแข่งขันในอุตสาหกรรม ด้วยแบบจ าลอง (Five Forces Model Analysis) 

     Michael E.Porter (1979) การก าหนดกลยุทธ์ทางการแข่งขนัโดยใชก้ารวิเคราะห์แบบจ าลองแรงผลกัดนั 5 ประการ (Five 
Forces Model) ประกอบดว้ย   1.ภยัคุกคามจากผูเ้ขา้แข่งขนัรายใหม่ 2.การแข่งขนักนัภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั 3.อ านาจการ
ต่อรองของผูซ้ื้อ 4.อ านาจการต่อรองของผูข้ายวตัถุดิบ 5. ภยัคุกคามจากสินคา้หรือบริการทดแทน  

     4. แนวคดิและทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด (7Ps) 

ฟิลลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler) (1950) 7Ps ประกอบไปด้วย 7 อย่าง 1. สินค้า/บริการ (Product) 2. การส่งเสริมการขาย 
(Promotion)  3. ราคา (Price) 4. สถานท่ี (Place) 5. สภาพแวดลอ้ม (Physical Environment) 6. บุคคล (People) 7. กระบวนการ
ด าเนินงาน (Process) 

     5. แนวคดิและทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 

     ฉัตยาพร เสมอใจ. (2550). การวิเคราะห์ผูบ้ริโภค คือ การประเมินว่าผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมอย่างไรเพื่อรู้ถึงพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภควา่ตอ้งการอะไร และท าใหส้ามารถน าไปปรับใชก้บัธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

     6. ทฤษฎกีารการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) 

     ระดบักลยทุธ์ (Strategy Level) ทั้ง 3 ระดบั ตามหลกัการจดัการเชิงกลยทุธ์ แบ่งออกเป็น 3 ระดบั โดยท่ีกลยทุธ์แต่ละระดบั
จะใชใ้นการวางแผนกลยทุธ์กลยทุธ์ในแต่ละส่วนขององคก์ร ระดบัของกลยทุธ์ ตามหลกั การจดัการเชิงกลยทุธ์ จะแบ่งกลยทุธ์
ออกเป็น 3 ระดบั ประกอบดว้ย กลยทุธ์ระดบับริษทั (Corporate Strategy) กลยทุธ์ระดบัธุรกิจ (Business Strategy) กลยทุธ์ระดบั
หนา้ท่ี (Functional Strategy) 

     7. ทฤษฎกีารเปรียบเทียบสรรถนะ Benchmarking  

     บุญญากิจและกมลวรรณ  ศิริพานิช(2545: 9-11) ไดใ้ห้ความหมายทั้งสามค าไวว้า่ Benchmark หมายถึง Best-in-class คือเก่ง
ท่ีสุดหรือดีท่ีสุดระดบัโลกอนัจะเป็นตน้แบบท่ีจะใชว้ดัเพื่อเปรียบเทียบความสมารถของตนเอง ส่วน Benchmarking คือวิธีการ
ในการวดัและเปรียบเทียบผลิตภณัฑ ์บริการ และวิธีการปฏิบติักบัองคก์รท่ีสามารถท าไดดี้กวา่ เพื่อน าผลการเปรียบเทียบมาใช้
ในการปรับปรุงองคก์รของตนเพื่อมุ่งความเป็นเลิศทางธุรกิจ และ Best Practices 

       

8. งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

     วิชยา ทองลพัท ์(2559) ไดศึ้กษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านอาหารประเภทชาบูของผูใ้ชบ้ริการใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านอาหารประเภทชาบู
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โดยเรียงตามล าดบัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบุคคลากร กระบวนการและความสะอาด ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นส่งเสริม
การตลาด และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ส าหรับปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและลกัษณะทางกายภาพ และปัจจยับริการส่งถึง
บา้น ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้าน นอกจากน้ีผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความแตกต่างกนัในดา้นระดบั
การศึกษา อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านอาหารประเภทชาบูท่ีแตกต่างกนั 

     แทนพงศ ์แท่นชยักุล (2559) ไดศึ้กษา แผนธุรกิจร้านชาบูฟาร์ม (Shabu Farm) พบว่ามูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกิจการ (NPV) 
ร้านชาบูฟาร์มมีค่าเป็นบวก อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) มีค่าสูงกวา่ตน้ทุนทางการเงิน (WACC) และกิจการมี
ระยะเวลาคืนทุน (Payback period) อยูท่ี่ประมาณ 2 ปี 7 เดือน ซ่ึงต ่ากวา่เป้าหมายของกิจการท่ีตั้งเป้าไวไ้ม่เกิน 3 ปี แสดงใหเ้ห็น
ถึงความน่าสนใจและความคุม้ค่าในการลงทุน 

     กตญัชลี ลอยสกุล (2559) ไดศึ้กษา ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดและพฤติกรรมการใช้
บริการร้านอาหารบาร์บีคิวพลาซ่าในเขตกรุงเทพมหานคร ผล พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก โดย
ความคิดเห็นต่อการส่ือสารดา้นการส่งเสริมการขาย การใชพ้นกังานขาย การส่ือสารดา้นโฆษณา การส่ือสารดา้นประชาสมัพนัธ์ 
และ การส่ือสารดา้นการตลาดทางตรง อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทั้งส้ิน 

     กิรติพงษ ์ปัญญาเรือง,สันติธร ภูริภกัดี (2558) ไดศึ้กษา กลยุทธ์ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัท่ีมีต่อผลความส าเร็จในการ
ด าเนินงานตามแนวคิด Balance Scorecard ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแปรรูปอาหาร ของจงัหวดัสุพรรณบุรี ผล
การศึกษา พบว่า กลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยให้ความส าคญั ดา้น ผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด 
ทางดา้นความส าคญักลยทุธ์ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ขณะท่ี ความส าเร็จในการด าเนินงาน
ตามแนวคิด Balance scorecard โดยรวมอยู่ในระดบั ปานกลาง ขนาดของสถาน ประกอบการท่ีแตกต่างกนัจะใชก้ลยุทธ์ส่วน
ประสมทางการตลาดแตกต่างกนั และกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดมี ความสัมพนัธ์กบักลยุทธ์ความไดเ้ปรียบทางการ
แข่งขนั 
  

3. วธีิการศึกษา 
 
     ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูท่ี้มาใชบ้ริการ จ านวน 200 คน ณ ร้านริมเลย ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียของจ านวนลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้
บริการต่อวนั โดยมีวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง จากผูท่ี้มาใชบ้ริการของทางร้านริมเลย โดยวิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ในกรณี
ท่ีทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ตามวิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างของ ยามาเน่ (Taro Yamane) ผูว้ิจยัมีความประสงค์จะเก็บ
ขอ้มูลแบบปฐมภูมิใหค้รบตามจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนด คือ  จ านวน 134 คน  

     เคร่ืองมือทีใช้ในการศึกษา 

     เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม ในส่วนของการเก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม ซ่ึงผูว้ิจยัได้ท าการ
ออกแบบแบบสอบถาม เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือก
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บริโภคของลูกคา้ กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงมีโครงสร้างค าถาม 4 ส่วน ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง  ส่วน
ท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายปิดแบบให้เลือกตอบ ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบั
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคหมูกระทะ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีผูต้อบตอ้งแสดงความคิดเห็น
ตามความรู้สึกท่ีเป็นจริง มีการแบ่งค าตอบมาตรวดัออกเป็น 5 ระดบั (Likert Scale) ส่วนท่ี 4 เป็นขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม โดยเป็น
ค าถามปลายเปิดใหแ้สดงความคิดเห็นจ านวน 1 ขอ้ เพื่อใหท้ราบถึงความตอ้งการผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเลยมากข้ึน 

     การวเิคราะห์ข้อมูล 

     1.  การวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพื่อใชอ้ธิบายลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล ดว้ยสถิติค่าร้อยละ 
(Percentage) และการแจกแจงความถ่ี (Frequency)  

     2.  การประเมินผลคะแนนของผูต้อบแบบสอบถามจากค่าเฉล่ีย (Mean) ซ่ึงผูท้  ากรณีศึกษาคน้ควา้ไดก้ าหนดความหมายของ
ระดบัค่าเฉล่ียโดยค านวณจาก ระดบัการใหค้ะแนนเฉล่ียในแต่ละระดบัชั้นใชสู้ตรการค านวณช่วงความกวา้งของอนัตรภาคชั้น
ดงัน้ี โดยมีการแบ่งระดบัของคะแนนดว้ยการใชสู้ตรของ นายสัญชยั ครบอุดม (2558) มาค านวณและค าอธิบายส าหรับแต่ละ
ช่วงชั้น 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     ผลการศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิจากการเก็บแบบสอบถามทั้งหมด 134 ชุด สามารถจ าแนกสาเหตุของปัญหาได ้โดยการใช ้ผงั
กา้งปลา Cause & Effect Diagram  ดา้นคุณภาพของอาหาร จะเห็นไดว้า่ คุณภาพอาหารของร้านริมเลย มีค่าเฉล่ียท่ีนอ้ยกวา่ร้าน
ของคู่แข่ง ซ่ึงน่าจะเป็นสาเหตุท่ีส่งผลกระทบต่อรายไดข้องทางร้าน  การส่ือสารและการประชาสัมพนัธ์ จะเห็นไดว้า่ การรับรู้
ข่าวสารขอ้มูลของกลุ่มเป้าหมาย ทางร้านจาจาท าการประชาสมัพนัธ์ใหเ้ป็นท่ีรู้จกักวา้งขวางกวา่ร้านริมเลย ทกัษะของพนกังาน 
ร้านจาจา มีรูปแบบการใหบ้ริการและการแนะน าเมนูอาหารต่างๆ ไดดี้ กลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้ไปใชบ้ริการ ค่อนขา้งมีความพึงพอใจใน
การใชรั้บบริการ การตกแต่งสวยงาม ทางร้านจาจามีการตกแต่งท่ีทนัสมยั ดึงดูดใจ สร้างความน่าสนใจใหก้บักลุ่มเป้าหมายไดดี้ 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
     สรุปผลขอ้มูลแบบปฐมภูมิ ซ่ึงมาจากการเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม จ านวน 134 ชุด 
     ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ผูต้อบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซ่ึงมีจ านวน 94 คน และเป็นเพศชาย จ านวน 40 คน (30%) โดยอยูใ่นช่วงอาย ุ
20-26 ปี ท่ีมีมากถึง 67 คน (50%) ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีมากถึง 110 คน (82.5%) อยู่ในระดบัปริญญาตรีถึง 70 คน 
(52.5%) มากท่ีสุด ซ่ึงมีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา ท่ีมีมากถึง 77 คน (57.5%) และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 
บาท จ านวน 77 คน (57.5%)  

     ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการเลือกรับประทานหมูกระทะ 
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พฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถาม มักจะเลือกรับประทานหมูกระทะจากร้านค้าแบบบุฟเฟต์มากท่ีสุด ความถ่ีในการ
รับประทานสูงสุดจะเป็น 1-3 คร้ัง ต่อสปัดาห์ จะเป็นช่วงเวลา 18.00 น. – 20.00 น. ส่วนมากมากบัเพื่อน และรู้จกัร้านริมเลยจาก
ช่องทางป้ายโฆษณา/ป้ายร้าน 

     ส่วนท่ี 3 ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือหมูกระทะ 

การตดัสินใจเลือกซ้ือหมูกระทะของผูต้อบแบบสอบถาม โดยท าการเปรียบเทียบขอ้มูลทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด สรุป
ไดว้า่  

     ด้านผลติภัณฑ์ ร้านริมเลยมีรสชาติของอาหารและน ้าจ้ิมท่ีดี อร่อย กลมกล่อม กวา่ร้านจาจา 

     ด้านราคา ร้านริมเลยมีราคาท่ีเหมาะกบัปริมาณท่ีมากกว่าร้านจาจา ประกอบกบัท่ีร้านมีการเติมวตัถุดิบตลอดเวลาในการ
ใหบ้ริการ แต่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา่คุณภาพวตัถุดิบของร้านจาจาดีกวา่ร้านริมเลย 

     ด้านสถานที่จัด ร้านริมเลยมีท าเลท่ีตั้งท่ีดี สะดวกต่อการเดินทาง ร้านอยูติ่ดถนน ดีกวา่ร้านจาจา 

     ด้านการส่งเสริมการตลาด ร้านจาจามีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ การมีส่วนลด และสะสมแตม้ท่ีเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดม้า
กวา่ร้านริมเลย 

     ด้านบุคลากร ร้านริมเลยพนกังานมีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดี แต่งกายสะอาดเรียบร้อยมากกวา่ร้านจาจา 

     ด้านกระบวนการให้บริการ ร้านริมเลยมีมาตรฐานในการใหบ้ริการท่ีดีกวา่ร้านจาจา และร้านริมเลยเปิดบริการทุกวนั 

     ด้านกายภาพ ร้านริมเลยมีภาพลกัษณ์ ช่ือเสียง เป็นท่ีรู้จกั มากกวา่ร้านจาจา แต่การตกแต่งภายในร้าน ร้านจาจาจะมีความโดด
เด่นมากกวา่ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้

       การเก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิ ควรจะมีการเก็บแบบสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ เพื่อท่ีจะทราบถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของ
เจา้ของกิจการ 

     1. การศึกษาขอ้มูลทางดา้นกลยทุธ์ของคู่แข่งขนัทั้งทางตรงและทางออ้ม ภายในอ าเภอเมือง จงัหวดัเลย  

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 

     1.การศึกษาลกัษณะการบริหารจดัการของผูน้ า โดยใชแ้นวความคิด 7s ท่ีจะเป็นลกัษณะการวิเคราะห์ทางดา้นธุรกิจ 

     2.การเก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิท่ีมุ่งเนน้ไปทางดา้นการสังเกตพฤติกรรมของลูกคา้ในแต่ละร้าน เพื่อท าการเปรียบเทียบความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
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การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลอืกเล่นเกม ROV  
ในประเทศไทย 

A Study the Behavior and Marketing Mix Factors Affecting the Decision to Play ROV in Thailand 

ประภัสร์ ดปีระหลาด1 และ รวดิา วริิยกจิจา2 

Prapas Deepralard and Rawida Wiriyakitjar 

บทคดัย่อ 

การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกเล่นเกม ROV ในประเทศไทย กลุ่มตวัอยา่ง 
คือ บุคคลท่ีเคยเล่น ROV ในประเทศไทย และการเก็บแบบสอบถามออนไลน์จ านวน 400 ชุดโดยการเก็บผ่านเพจ Facebook 
ROV Thailand มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเล่นเกม ROV ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของ
ผูบ้ริโภคท่ีผลต่อการเลือกเล่นเกม ROV โดยใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบเชิงพรรณนา ค่าเฉล่ีย ค่าความถ่ี ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ T-test และ F-test ผลการศึกษาพบว่าลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่เพศชายมีจ านวนมากกวา่เพศหญิง ช่วงอาย ุ20-26 ปีระดบัการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป อาชีพพนกังานบริษทั รายไดเ้ฉล่ียต ่า
กวา่ 5,000 บาท ในส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีระดบัความส าคญัมากท่ีสุดคือขั้นตอนกระบวนการอยูท่ี่ค่าเฉล่ีย 4.7 
ในดา้นความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัส่วนของประชากรศาสตร์ มีรายไดเ้ฉล่ีย ดา้นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนของในดา้นพฤติกรรม 
6W1H ท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั ในส่วนของค าถามWho มีดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด การน าเสนอ, 
What มีดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ส่งเสริมการตลาด, Where มีดา้นราคา ส่งเสริมการตลาด, Why มีดา้นผลิตภณัฑ,์ Whom มีดา้น
ช่องทางจดัจ าหน่าย การน าเสนอ, How มีดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั      
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Abstract 

A study of consumer behaviour and marketing mix factors influencing customer playing decision for ROV  
in Thailand has ROV gamers samples in Thailand and the research was through conducting an online  
survey of around 400 persons in Rov Thailand Facebook page. This research aims to study consumer behaviour and marketing 
mix factors influencing customer playing decision for ROV which were analyzed by Descriptive statistics including T-test and 
F-test Anova from hypothesis testing. The findings reveal that the majority of ROV tend to be men which were age duration 
20-26 years old, graduated bachelor’s degree, officer, and average income lower than 5,000 Thai Baht. In a part of the marketing 
mix the most priority processes ( average 4.7 ). In a part of the significant difference of demography is only average income. 
Next is consumer behaviour 6W1H in part of the significant difference of Who have place promotion presentation, What have 
place and promotion, Where have price and promotion, Why have product, Whom have place and presentation, How have 
promotion 
 
keyword : consumer behavior,marketing mix, ROV 
 

1. บทน า 
     ความเป็นมาของ ROV จากบริษทั Garena ท่ีเป็นตวัแทนพฒันาเกม ROV และเวบ็ไซต ์OS Station (2018)         ผลส ารวจใน
ปี 2559 มียอดผูเ้ล่นสูงสุด 50 ลา้นคนต่อวนั และมีผูเ้ล่นมากถึง 200ลา้นคน ในส่วนของปี2017 ROVเป็นเกมท่ีท ารายได้มาก
ท่ีสุดในโลกพร้อมกบัสถิติผูเ้ล่น160ลา้นคนต่อวนั เน่ืองจากเกม ROVเป็นเกมท่ีมีอิทธิพลและเป็นท่ีนิยมอยา่งแพร่หลายจึงไดมี้
การจดัการแข่งขนัสนบัสนุน จากการท่ี ROV ไดรั้บความนิยมอยา่งมากในประเทศไทยท าใหก้ระแสเกมประเภทเดียวกนัก็ไดรั้บ
ความนิยมเยอะมากข้ึนตามไปดว้ย ผลการส ารวจขอ้มูล ณ วนัท่ี 15 ตุลาคม 2562 ยอดดาวน์โหลดเกมฟรียอดนิยม หมวดเกม
ประเภทเดียวกนั ผ่านช่องทาง Play store และ App store ต าแหน่งของเกม ROV อยู่อนัดบัท่ี 1 และเกมประเภทเดียวกนัอย่าง 
Mobile Legends อยูอ่นัดบัท่ี 2 และเกม Heroes Arena อยูอ่นัดบัท่ี 3 เกมขา้งตน้ท่ีกล่าวมาคือเกมท่ีเป็นคู่แข่งของ ROV ในส่วนน้ี
อนัดบัของROV และ Mobile Legends อยู่ในระดบัค่าคะแนนต่างกนัเล็กน้อย ซ่ึงมีโอกาสท่ีคู่แข่งจะพฒันาและไดส่้วนแบ่ง
การตลาดท่ีเราอยูไ่ป ในอนาคตจะมีคู่แข่งทางการตลาดประเภทเดียวกนัเพิ่มคือ LOL mobile ในปี 2563 และ Marvel super war  
ผลกระทบของปัญหานั้นหากไม่มีการพฒันาท่ีดีตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ท่ีจะสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดไป จึง
ควรหาแนวทางรักษาส่วนแบ่งการตลาดท่ีมีอยู ่ในส่วนของการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1.ศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ี
เล่นเกม ROV ในประเทศไทย      2. ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคท่ีผลต่อการเลือกเล่นเกม ROV ใน
ประเทศไทย ในส่วนของผลประโยชน์ของงานวิจยัท่ีคาดวา่จะไดรั้บคือ 1. เพื่อใหท้างผูพ้ฒันา ROV ไดรู้้ถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภค
และไดน้ าไปพฒันาปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบัตวัเกม 2. เม่ือทางผูพ้ฒันาทราบถึงปัจจยัทางการตลาดท่ีมีส่วนช่วยในการตดัสินใจ
เลือก จะท าใหส้ามารถท าการตลาดไดต้รงต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค   

 

https://dict.longdo.com/search/significant%20difference
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1.1 กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

    2.1 แนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วข้องและความหมายพฤติกรรม 

     ชิฟแมน และคานุก (Schiffman and Kanuk , 1994) ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่าเป็นพฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภค
แสดงออกไม่วา่จะเป็นการเสาะหา ซ้ือ ใช ้ประเมินผล หรือการบริโภคผลิตภณัฑ ์บริการ และแนวคิดต่าง ๆ ซ่ึงผูบ้ริโภคคาดว่า
จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนไดเ้ป็นการศึกษาการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใชท้รัพยากรท่ีมีอยู ่ทั้งเงิน เวลา 
และก าลงัเพื่อบริโภคสินคา้และบริการต่าง ๆ อนัประกอบดว้ย ซ้ืออะไร ท าไมจึงซ้ือ ซ้ือเม่ือไร อยา่งไร ท่ีไหน และบ่อยแค่ไหน 

     ธนา ตนัติเอมอร, 2558 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการคน้หาค าตอบของพฤติกรรมคือ 6W1H 1. Who ใครคือกลุ่มเป้าหมาย ในการขาย
สินคา้หรือบริการผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่มธุรกิจ จะตอ้งตอบค าถามให้ไดว้่า ผูบ้ริโภคของธุรกิจคือใคร เพศหญิง หรือเพศชาย 
วยัรุ่น เดก็ หรือผูใ้หญ่ หรือ ผูมี้รายไดน้อ้ย ซ่ึงจะท าใหรู้ปแบบการผลิตสินคา้แตกต่างกนัไปตามกลุ่มผูบ้ริโภค 2. What อะไร คือ
ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือคือส่ิงท่ีตอ้งวิเคราะห์ว่า กลุ่มผูบ้ริโภคของเราตอ้งการอะไร เราตอ้งตอบสนองผูบ้ริโภคกลุ่มใด ถา้
วิเคราะห์ไดว้่า กลุ่มผูบ้ริโภคของเราเป็นกลุ่มท่ีตอ้งการมาพบปะสังสรรคก์บัเพื่อนฝูง ธุรกิจควรจะเน้นการจดับรรยากาศของ
ร้านให้ดูดีเหมาะท่ีจะมอบคุณค่าทางดา้นอารมณ์ 3. Where ซ้ือท่ีไหนผ่านช่องทางอะไร ผูบ้ริโภคของเราชอบเดินเขา้ไปซ้ือ

ตวัแปรอสิระ 6W1H 

Who  

What  

Where  

When  

Why  

Whom  

How  

 

ตวัแปรตาม การตดัสนิใจเลอืกเล่น
เกม ROV โดยใชก้ารตัง้ค าถามตาม
ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด 

Product  

Price  

Place  

Promotion  

People  

Presentation  

Process  
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สินคา้ในสถานท่ีแบบใด ถา้รู้จะไดน้ าสินคา้ของเราไปวางจ าหน่าย ไดถู้กท่ี 4. When ซ้ือเม่ือไหร่ ตน้เดือน ปลายเดือน หรือศุกร์ 
เสาร์ อาทิตย ์ ช่วงเชา้ ช่วงเยน็ ดงันั้นธุรกิจตอ้งเตรียมความพร้อมในการใหบ้ริการแก่ผูบ้ริโภค ในดา้นการใหบ้ริการ การเตรียม
วตัถุดิบในการผลิต หรือดา้นผูใ้ห้บริการเพื่อมอบความพึงพอใจให้แก่ผูบ้ริโภค 5. Why ท าไมถึงเลือกท่ีจะซ้ือสินคา้ หรือส่ิงใด
คือเหตุผลท่ีสร้างแรงจูงใจใหผู้บ้ริโภคมาอุดหนุนสินคา้ เช่น ซ้ือสินคา้ประเภท แบรนดซุ์ปไก่ มกัจะซ้ือไปฝากบุคคลท่ีเคารพรัก
เสมอ ๆ 6. Whom ใครมีอิทธิพลในการเลือกซ้ือ บางคร้ังการตดัสินใจซ้ือไม่ไดมี้แค่ผูบ้ริโภคคนเดียว ดงันั้น การมุ่งตอบสนอง
เฉพาะคนจ่ายเงินอาจจะยงัไม่ใช่ค าตอบของธุรกิจ ตวัอยา่งท่ีพบเห็นง่ายๆ โดยทัว่ไป ส่วนใหญ่สินคา้ท่ีมีราคาแพงๆ เพราะคนท่ี
คอยจ่ายเงินอาจจะเป็นตวัคุณสามี แต่การไปจบัจ่ายเลือกอาจจะเป็นคุณภรรยา 7. How ซ้ืออยา่งไร อะไรเป็นตวักระตุน้ ผูบ้ริโภค
ของเรามีการตดัสินใจซ้ืออย่างไร  ท าให้ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจซ้ือต่างกนั เช่น ถา้สินคา้ท่ีมีราคาสูง ผูบ้ริโภคก็อาจจะถามหา
การใหเ้ครดิตของร้านคา้ ถา้ขายเป็นเงินสด กอ็าจจะปฏิเสธการซ้ือกเ็ป็นไปได ้

 

    2.2 แนวคดิ ทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกบัส่วนประสมทางการตลาด 

     Kotler, 2012 ไดก้ล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด คือ เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีควบคุมไดซ่ึ้งน าไปประยุกต์ใชก้บัธุรกิจ 
เคร่ืองมือเหล่าน้ีสามารถใชต้อบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย ส่วนประสมทาง
การตลาดแบ่งออกได ้7 กลุ่ม หรือ 7Ps ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) , ราคา (Price) , การจดัจ าหน่าย (Place) , การส่งเสริมทาง
การตลาด (Promotion) , บุคลากร (People) , ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) , กระบวนการ (Process) การท่ีสามารถ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ผูบ้ริโภคตอ้งค านึกถึงความตอ้งการและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคโดยใช้หลกัการส่วนประสมทาง
การตลาดของ McCarthy ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดหรือตวัแปรท่ีนกัการตลาดนิยมใชง้านกนั ประกอบดว้ยตวัแปรส าคญั 

     แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือ 

     Walters, 1987 กล่าววา่ การตดัสินใจ หมายถึง การเลือกท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยเลือกจากทางเลือกท่ีมีอยูห่ลายทางเลือก 

     ธนพร แตงขาว, 2541 ไดใ้ห้ความหมายการตดัสินใจว่า การเลือกบนทางเลือกท่ีประกอบดว้ยทางเลือกหลายทาง ตอ้งใช้
เหตุผลในการพิจารณา ท่ีมีเป้าหมายท่ีชดัเจนวา่การตดัสินใจท าเพื่อส่ิงใด 

     ถวลัย ์วรเทพพุฒิพงศ,์ 2540 ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การตดัสินใจหมายถึง กระบวนการเลือกทางปฏิบติัทางใดทางหน่ึงจาก
ทางเลือกท่ีมีมากมาย เพื่อท่ีจะใหบ้รรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการ โดยใชห้ลกัเกณฑบ์างประการพิจารณาและตดัสินใจ 

 

     2.3 งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

     วรุฒม ์ประไพพกัตร์ (2556) ปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อกระบวนการ
การตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองครัวในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง ทั้งหมด 400 คน ผลการวิจยัพบวา่ พฤติกรรมการซ้ือ
ของผูบ้ริโภคส่งผลต่อกระบวนการการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองครัว ในดา้นค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือสินคา้ แหล่งขอ้มูล ช่วงเวลาใน
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การซ้ือ วนัในการซ้ือ สถานท่ีซ้ือ และวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการส่งผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองครัวในดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการ ดา้นคน้หาขอ้มูล ดา้นการประเมินผลทางเลือก ดา้นการตดัสินใจซ้ือ 
และดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

     ธนากาญจน์ ดวงใน (2559) ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในแฟชัน่คา้ส่งเดอะแพลน
ตินมั แฟชัน่มอลล ์กลุ่มตวัอย่างท่ีใช ้คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือสินคา้ภายในศูนยแ์ฟชัน่มอลล ์จ านวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ20-30 ปีระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท 
มีความถีในการซ้ืออยู่ท่ี 1-2 คร้ังต่อเดือน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ รายได้เฉล่ีย กบั
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในแฟชัน่มอลล์ มีความสัมพนัธ์กนัส่วนปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดด้าน ผลิตภณัฑ์ ราคา 
สถานท่ี การส่เสริมการตลาด บุคลากร กายภาพ ขั้นตอนกระบวนการ กบัพฤติกรรมการซ้ือมีความสมัพนัธ์กนั  

     รัตติญา สิทธิศกัด์ิ (2559) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านเอสแอนดพ์ีของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผูท่ี้เคยใช้บริการเอสแอนด์พี และอาศยัอยู่ในกรุงเทพกบัปริมณฑล โดยเก็บ
แบบสอบถามออนไลน์ จ านวน 402 คน จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกในดา้นประชากรในเขตกรุงเทพกบั
ปริมณฑล คือ ดา้นราคา และการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ในส่ือต่างๆ ดา้นบุคคลและกระบวนการ ดา้นการสร้างและน าเสนอ 
ดา้นผลิตภณัฑแ์ละช่องทางจดัจ าหน่าย รวมถึงดา้นประชากรศาสตร์ในส่วนของอาชีพและรายไดเ้ฉล่ีย จะมีระดบัการตดัสินใจ
เลือกอยูใ่นระดบัทีมากกวา่าระดบัดา้นอ่ืนๆ  

     กฤตนยั แซ่อ้ึง (2559) ศึกษาพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา และผลกระทบ
จากการเล่นเกมออนไลน์ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา เป็นการเกบ็ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม กลุ่มตวัอยา่งคือ
นักศึกษาภาคปกติในมหาวิทยาลยัทั้ง 6 คณะ จ านวน 450 ชุด จากการศึกษาพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ใช้เวลาในการเล่นเกม
ออนไลน์เฉล่ีย 2-6 คร้ังต่อสัปดาห์ โดยเล่นประมาณวนัละ 2-3 ชัว่โมง และ เล่นในช่วงเวลา 20:00-24:00 น. มากท่ีสุด และมี
พฤติกรรมเล่นก่อนหน้าน้ีมาแลว้ 1-2 ปี ส่วนใหญ่สถานท่ีเล่นคือ หอพกัและบา้น นิยมเล่นเพื่อความบนัเทิง ความสนุกสนาน 
ผอ่นคลายความตึงเครียด ผลกระทบจากการเล่นเกมภาพรวมจะอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาพบวา่ผลกระทบส่วนใหญ่ท่ี
เกิดคือดา้นสุขภาพ ร่างกาย รองมาคือดา้นการเงิน ดา้นการศึกษาและสติปัญญา ดา้นความสัมพนัธ์ในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน 
อารมณ์ตามล าดบั ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเล่นเกมออนไลน์ ไดแ้ก่ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน ปัจจยัดา้น
ความสมัพนัธ์ และปัจจยัดา้นอารมณ์ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลในระดบัปานกลาง       

3. วธีิการศึกษา 
     3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั พฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเล่นเกม ROV มีจ านวน
ท่ีเล่น ROV ทั้งหมด 12,009,745 คน (Garena 28 พ.ย. 2562) โดยมีกลุ่มตวัอยา่งคือคนท่ีเล่น ROV จ านวน 384 คน ตามสูตรของ
คอแครน (Cochran, 1977) 
     3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
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     ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น คือ การเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยไม่ไดค้  านึกถึงวา่มีโอกาสถูกเลือกมากหรือนอ้ยแค่
ไหน ซ่ึงมีหลายแบบทางดา้นผูว้ิจยัได้เลือกวิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ คือ เป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งเพื่อใหไ้ดจ้  านวน
ตามตอ้งการโดยไม่มีเกณฑ์วดั กลุ่มตวัอย่างจะเป็นใครก็ได ้ซ่ึงแบบสอบถามท่ีจดัท าข้ึนจะถามในกลุ่มผูเ้ล่นเกม ROV ทาง
โซเซียลออนไลน์ เป็นแบบสอบถามออนไลน์ โดยจะกระจายตามกลุ่มต่างๆโดยมีกลุ่มหลกั เช่น กลุ่ม ROV Thailand หลงัจาก
ส่งแบบสอบถามมีการตอบรับจ านวน  410  ชุด 
     3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวจิัย 
     ผูค้น้ควา้วิจยัไดส้ร้างเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงัต่อไปน้ี 
         ส่วนท่ี 1 เก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเล่นเกม ROV ตั้งแต่ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได ้
ความถ่ีในการใชง้าน เหตุผลต่างๆท่ีผูบ้ริโภคเลือกแสดงออกมา โดยมีลกัษณะค าถามปลายปิด มีจ านวน 5 ขอ้ โดยใชร้ะดบัการ
วดัขอ้มูลนามบญัญติัและการวดัขอ้มูลประเภทเรียงล าดบัตามท่ีไดร้ะบุ 
        ส่วนท่ี 2 เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเล่นเกม ROV มีค าถาม 7 ขอ้ ไดแ้ก่ ค าถามเก่ียว
ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ ์การน าเสนอต่างๆ รวมถึงระบบ
การท างานขั้นตอนต่างๆ โดยมีลกัษณะค าถามปลายปิด มาตราท่ีใชว้ดัแบบลิเคิร์ทสเกล 
 
     3.4 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
     วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลของงานวิจยัพฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเล่นเกม ROV โดย
ใชข้อ้มูลทางสถิติดงัน้ี 

     1. วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ เป็นสถิติเชิงพรรณนาท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีนามบญัญติั 

     2. ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เป็นสถิติเชิงพรรณนาท่ีใชว้ิเคราะห์ใหท้ราบคุณภาพของคะแนนในแต่ละดา้นของ
ขอ้มูล ซ่ึงเป็นตวัแปรเชิงปริมาณมาตรวดัอนัตรภาค 

     3. Independent T-test เป็นสถิติเชิงอนุมาน ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่าง ไดแ้ก่ เพศ  เป็นตน้ ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจ 

     4. One-way ANOVA หรือ F-test เป็นสถิติเชิงอนุมานใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของขอ้มูลท่ีมีมากกวา่ 
2 ตวัเลือก เช่น การศึกษา รายได ้อายุ ท่ีผลต่อการเลือกเล่นเกม ROV กรณีพบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั
นัยส าคญั 0.05 จะท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วยวิธีของ LSD (Least Square Difference) เพื่อหาค่าเฉล่ียคู่ท่ี
แตกต่างกนั 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
     4.1 ผลการศึกษา 
     1.1ขอ้มูลลกัษณะของประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง 
       ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัน้ีพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย(86.5%) ซ่ึงมีจ านวน
มากกว่าเพศหญิง (13.5%) แสดงให้เห็นว่าเพศชายมีความสนใจในเกมROVมากกว่าแต่ก็ยงัมีเพศหญิงท่ีให้ความสนใจในเกม
ROVอยูบ่า้ง โดยช่วงอายท่ีุเล่นมากท่ีสุดคือ20-26 ปี (47.3%) รองลงมาคือ26ปีข้ึนไป (25.3%) และ13-19ปี (22.3%) จ านวนนอ้ย
ท่ีสุดคือ6-12ปี (5.3%) ในส่วนของระดบัการศึกษาพบวา่ระดบัการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป (71.8%) ให้ความสนใจในเกมROV 
มากท่ีสุดรองลงมาคือระดบัมธัยมศึกษา (24.8%) นอ้ยท่ีสุดคือระดบัประถมศึกษา (3.5%) ดา้นอาชีพท่ีมีความสนใจในเกม ROV 
มากท่ีสุดคือ พนกังานบริษทั (49.3%) รองลงมาคือนกัศึกษา (35.5%) และนอ้ยท่ีสุดคืออ่ืนๆ (15.5%) ดา้นรายได้ เฉล่ียท่ีมีความ
สนใจในเกม ROV มากท่ีสุดคือคนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต ่ากว่า5,000บาท (30.3%) และรองลงมาคือคนท่ีมีรายได1้5,000-20,000บาท 
(28.5%) ต่อมาคือคนท่ีมีรายได2้0,000-25,000บาท (16.0%) ล าดบัต่อมาคือคนท่ีมีรายไดเ้ท่ากบั10,000-15,000บาท (15.8%) 
ต่อมาจ านวนคนท่ีความสนใจในเกม ROV มีเท่ากนัคือ5,000-10,000กบั25,000-30,000บาท (4.0%) และน้อยท่ีสุดคือคนท่ีมี
รายไดเ้ฉล่ียเท่ากบั30,000ข้ึนไป (1.5%) 
       1.2 ลกัษณะขอ้มูลพฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่ง  
       ลกัษณะพฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยัน้ีพบว่า จากค าถามดา้นWhoบุคคลท่ีกลุ่มตวัอยา่งใชเ้วลาเล่นดว้ยมากท่ีสุด
คือเพื่อน (58.3%) รองลงมาคือแคลนในเกม (35.8%) อนัดบัต่อมาคือแฟน (3.3%) และนอ้ยท่ีสุดคือเล่นคนเดียว (2.8%) สรุปได้
วา่ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งใช ้ 
เวลากบัเพื่อนในการเล่น ROV ค าถามต่อมาดา้นWhatอะไรท่ีท าใหเ้ล่นเกมพบวา่มากท่ีสุดคือระบบท่ีคุน้เคย (64.8%) รองลงมา
คือกระแสสังคม (29.3%) อนัดบัต่อมาคือดาราหรือส่ือโฆษณา (4.8%) ค่านอ้ยท่ีสุดคืออ่ืนๆ (1.3%) สรุปไดว้่าคนท่ีเล่นคุน้เคย
กบัระบบมากกวา่และตามกระแสสังคมรองลงมา ค าถามต่อมาคือWhenความถ่ีในการเล่นมากพบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เล่น
1-2 ชัว่โมง (52.5%) รองลงมาคือ2-3ชัว่โมง (30.8%) ต่อมาคือนอ้ยกว่า 1 ชัว่โมง (14.0%) และนอ้ยท่ีสุดคือมากกว่า 3 ชัว่โมง 
(2.8%) ค าถามต่อมาดา้นWhereส่ือท่ีท าใหรู้้จกัเกมพบวา่ ส่ือท่ีกลุ่มตวัอยา่งรับรู้สารมากท่ีสุดคือกลุ่มเพื่อน (40.0%) รองลงมาคือ
กลุ่มโฆษณา (36.0%) อนัดบัต่อมากลุ่มส่ือออนไลน์ (23.0%) และนอ้ยท่ีสุดคืออ่ืนๆ (1.0%) สรุปคือกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่รับรู้
สารจากเพื่อนมากท่ีสุดซ่ึงรองลงมาคือโฆษณา ค าถามถัดมาคือWhyท าไมถึงเล่นเกมพบว่า กลุ่มตัวอย่างเล่นเพื่อความ
สนุกสนานมากท่ีสุด (93.0%) รองลงมาคือสตรีมเมอร์ (4.0%) ต่อมาคืออ่ืนๆ (1.8%) และนอ้ยท่ีสุดคือไปแข่งขนั (1.3%) สรุป
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เล่นเพื่อความเพลิดเพลิน ดา้นต่อมาคือWhomบุคคลท่ีท าใหเ้ล่นเกมโดยพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ตอบ
กลุ่มเพื่อนมากท่ีสุด (48.3%) รองลงมาคือเพื่อนในเกม (47.3%) ต่อมาคือครอบครัว (3.5%) และนอ้ยท่ีสุดคืออ่ืนๆ (1.0%) สรุป
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เล่นจาการถูกชกัชวนจากเพื่อนค าถามดา้นสุดทา้ยคือHowกลุ่มตวัอย่างมาเล่นเกมไดอ้ย่างไรโดยพบว่า
กลุ่มตวัอย่างเคยเล่นเกมประเภทเดียวกนัมากท่ีสุด (59.8%) รองลงมาคือเล่นตามเพื่อน (31.3%) อนัดบัต่อมาตวัละครในเกม 
(8.0%) และนอ้ยท่ีสุดคืออ่ืนๆ (1.0%) สรุปกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เล่นจากการท่ีมีพื้นฐานจากเกมประเภทเดียวกนัมาก่อนแลว้ 
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       1.3 ลกัษณะขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
       ลกัษณะขอ้มูลปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดงานวิจยัน้ีพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในดา้นขั้นตอน
กระบวนการมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.70 และรองลงมาเป็นดา้นการน าเสนอมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.57 ต่อมาเป็นดา้นบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.52 ถดัมาคือดา้นผลิตภณัฑ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.51 ล าดบัต่อมาคือดา้นการส่งเสริมทางการตลาดมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.48 ต่อมาคือดา้นราคามีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.47 และล าดบัสุดทา้ยคือดา้นช่องทางจดัจ าหน่ายมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.46 
ตามล าดบั สรุปไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งไดใ้หค้วามส าคญัในดา้นขั้นตอนกระบวนการของเกม ROV มากท่ีสุดตามล าดบัท่ีกล่าวมา 
 
     4.2 อภิปราย 

     สมมติฐานท่ี 1 ขอ้มูลประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเล่นเกมท่ีแตกต่างกนั 

      ในส่วนของขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่าดา้นรายไดเ้ฉล่ียท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเล่นเกม ROV ท่ี
แตกต่างกนั แมเ้กมจะเป็นเกมประเภทท่ีคนทุกกลุ่มสามารถเล่นไดแ้ต่ตวัละครในเกมบางตวัละครหรือชุดก็ยงัจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
เติมเงินซ้ือหรือการเขา้ร่วมกิจกรรมการสุ่มแจกของโดยการใชเ้งินท่ีเติมสุ่มถา้เป็นของรางวลัท่ีมีใหเ้ฉพาะคนเขา้ร่วมกิจกรรมจะ
ท าให้มีการเปรียบเทียบของคนกลุ่มท่ีเหมือนถูกเอาเปรียบ โดยพบว่าสอดคลอ้งกบังานวิจยัของคุณธนาการณ์ ดวงใน ซ่ึงใน
งานวิจยัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในศูนยแ์ฟชั่นคา้ส่งเดอะแพลนตินัม แฟชัน่มอลล์ 
พบว่าด้านรายได้เฉล่ียของข้อมูล ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีความสัมพนัธ์ต่อการตัดสินใจท่ีแตกต่างกัน จากการ
เปรียบเทียบแบบจ าแนกปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดพบว่าดา้นท่ีมีความแตกต่างท่ีสอดคลอ้งกนัคือดา้นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
เป็นไปตามนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 และงานวิจยัของคุณรัตติญา สิทธ์ิศกัด์ิ งานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการร้านเอสแอนดพ์ีของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงมีความแตกต่างดา้นรายไดท่ี้สอดคลอ้งกนั 
เป็นไปตามนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของคุณกฤตนยั แซ่อ้ึง ในงานวิจยัศึกษาพฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมาและผลกระทบจากการเล่นเกมออนไลน์ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราช
ภฎันครราชสีมา  ไดพ้บว่าดา้นรายไดเ้ฉล่ียของขอ้มูลประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมท่ีเล่นเกมออนไลน์ท่ี
แตกต่างกนั 

       สมมติฐานท่ี 2 ขอ้มูลพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการเลือกเล่นเกมท่ีแตกต่างกนั 

       1.2 ขอ้มูลพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัมีผลการกาตดัสินใจเลือกเล่นเกม ROV ท่ีแตกต่างกนั จากงานวิจยัน้ีพบว่าดา้นท่ีมีความ
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั ไดแ้ก่ ดา้นค าถามบุคคลท่ีคุณเล่นเกมดว้ยกนั (WHO) ,ดา้นค าถามอะไรท่ีท าใหเ้ล่นเกม (WHAT) ,ดา้น
ค าถามส่ืออะไรท่ีไดรั้บสารเก่ียวกบัเกม (WHERE) ,ดา้นค าถามท าไมถึงเล่นเกม (WHY) ,ดา้นค าถามบุคคลใดท่ีมีอิทธิพลในการ
มาเล่นเกม (WHOM) ,ดา้นค าถามคุณมาเร่ิมเล่นเกมไดอ้ยา่งไร (HOW) โดยไดท้ าการเปรียบเทียบกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นดา้น
ต่อด้าน ด้านแรกคือด้านค าถามบุคคลท่ีคุณเล่นด้วยเป็นประจ า (WHO) สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ปัจจยัพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองครัวในอ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง 
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ของคุณวรุตม์ ประไพพกัตร์ จ าแนกรายคู่พบว่าดา้นท่ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัมี ช่องทางจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด การ
น าเสนอ ท่ีเป็นไปตามนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นท่ีสองคือดา้นค าถามอะไรท่ีท าใหเ้ล่นเกม (WHAT) สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองครัวใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง ของคุณวรุตม ์ประไพพักตร์ จ าแนกรายคู่พบว่าดา้นท่ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัมี ช่องทางจดัจ าหน่าย 
และ การส่งเสริมการขาย ท่ีเป็นไปตามนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นท่ีสามคือดา้นค าถามส่ืออะไรท่ีไดรั้บสารเก่ียวกบัเกม 
(WHERE) สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองครัวในอ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง ของคุณวรุตม ์ประไพพกัตร์ จ าแนกเป็นรายคู่พบว่าดา้นท่ี
สอดคลอ้งกบังานวิจยัมี ราคา และ การส่งเสริมการตลาด ท่ีเป็นไปตามนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นท่ีส่ีคือดา้นค าถามท าไมถึง
เล่นเกม (WHY) สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองครัวในอ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง ของคุณวรุตม ์ประไพพกัตร์ จ าแนกเป็นรายคู่พบว่าดา้นท่ี
สอดคลอ้งกบังานวิจยัมี ผลิตภณัฑ์ ท่ีเป็นไปตามนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นท่ีห้าดา้นค าถามบุคคลใดท่ีมีอิทธิพลในการมา
เล่นเกม (WHOM) สอดคลอ้งงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ     
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองครัวในอ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง ของคุณวรุตม ์ประไพพกัตร์ จ าแนกเป็นรายคู่พบว่าดา้นท่ี
สอดคลอ้งกบังานวิจยัมี ช่องทางจดัจ าหน่าย และ การน าเสนอ ท่ีเป็นไปตามนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นท่ีหกคือดา้นค าถาม
คุณมาเร่ิมเล่นเกมไดอ้ย่างไร (HOW) สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองครัวในอ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง ของคุณวรุตม ์ประไพพกัตร์ จ าแนก
เป็นรายคู่พบวา่ดา้นท่ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัมี การส่งเสริมการตลาด ท่ีเป็นไปตามนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ท่ีกล่าวมาจะเห็นได้
วา่มีแค่ดา้นความถ่ีในการเล่นเกม (WHEN) ท่ีส่งผลต่อการเลือกเล่นท่ีไม่แตกต่างกนัแต่ดา้นท่ีเหลือส่งผลต่อการเลือกท่ีแตกต่าง 
โดยส่วนใหญ่ในแต่ละดา้นจะให้ความส าคญัในเร่ืองของช่องทางจดัจ าหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด การน าเสนอ จาก
แบบสอบถามพบว่ากลุ่มสังคมในเกม ROV มีหลายกลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีพฤติกรรมการเล่นท่ีแสดงออกต่างกนั เช่น กลุ่มเพื่อนท่ี
ชวนกนัมาเล่นจะเล่นเพื่อใชเ้วลาดว้ยกนัสนุกสนาน เพื่อนท่ีเจอในเกมเนน้การท าดาวเพื่อข้ึนไปไดร้ะดบัสูง กลุ่มสตรีมเมอร์ท่ี
เนน้การร่วมสนุกกบัคนท่ีมาดู  

5. สรุปผลการศึกษา 
     5.1 สรุป 
     ประชากรศาสตร์ เพศท่ีให้ความส าคญัในการตดัสินใจเล่นมากท่ีสุดคือชาย มีอายุ20-26ปีข้ึนไป ระดบัการศึกษาคือปริญญา
ตรีข้ึนไป ปัจจยัในดา้นพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการเลือกเล่นมากท่ีสุดในแต่ละดา้นคือ การเล่นกบัเพื่อน ระบบของเกมท่ีคุน้เคย เคย
เล่นเกมประเภทเดียวกนัมาก่อน ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกเล่นมากสุดคือดา้นขั้นตอนกระบวนการ เช่น 
ความถูกตอ้งของขอ้มูล ความเร็วในการใหบ้ริการของเกม และช่วยเหลือผูท่ี้ประสบปัญหา และแกไ้ขถูกตอ้งและรวดเร็วตามท่ี
ก าหนด 
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 5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 

     1.ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัลกัษณะของกลุ่มลูกคา้ท่ีเล่นเกม 

       การศึกษางานวิจยัในคร้ังน้ีพบว่า ดา้นรายไดเ้ฉล่ียท่ีมีความสนใจในเกม ROV มากท่ีสุดคือคนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต ่ากว่า5,000
บาท (30.3%) และรองลงมาคือคนท่ีมีรายได้15,000-20,000บาท (28.5%) ต่อมาคือคนท่ีมีรายได2้0,000-25,000บาท (16.0%) 
ล  าดบัต่อมาคือคนท่ีมีรายไดเ้ท่ากบั10,000-15,000บาท (15.8%) ต่อมาจ านวนคนท่ีความสนใจในเกม ROV มีเท่ากนัคือ5,000-
10,000กบั25,000-30,000บาท (4.0%) และนอ้ยท่ีสุดคือคนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียเท่ากบั30,000ข้ึนไป (1.5%) โดยแนะน า ปรับเปล่ียน
ตวัละครให้สามารถใชเ้งินในเกมซ้ือไดทุ้กตวั การลดราคาตวัละครในเกม โดยไม่ไดล้ดคูปองท่ีตอ้งเติมซ้ือแต่ลดท่ีเหรียญท่ี
สามารถสะสมจากการเล่นบ่อย หรือสามารถใชเ้พชรท่ีไดจ้ากการลอ็กอินเกมทุกๆวนั ในการซ้ือตวัละครบางตวัอาจจะตวัละคร
เก่าๆ หรือตวัละครตามวนัส าคญัต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสใหพ้ดูเล่นสามารถมีตวัละครเล่นท่ีหลากหลายและเป็นช่องทางในการขาย
ชุดตวัละครในอนาคต เพราะรองลงมายงัมีคนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 15,000-20,000 ท่ีมีเปอร์เซ็นท่ีใกลเ้คียงกนั  

       2.ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการใหค้วามส าคญัในขั้นตอนกระบวนการ  

       การศึกษางานวิจยัในคร้ังน้ีพบว่ากลุ่มตวัอยา่งไดใ้ห้ระดบัความส าคญัในดา้นขั้นตอนกระบวนการมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.70 ซ่ึงโดดเด่นท่ีสุดจากขอ้มูลจากแบบสอบถาม ROV ควรมีความถูกตอ้งในการให้บริการเกม เช่น การแจง้ข่าวสารท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเกม การอพัเดท การปิดปรังปรุง หรือการแกไ้ขปัญหาภายในเกม ROV ต่อมาคือการสั่งซ้ือหรือการช าระเงินท่ี
สะดวกของเกม ROV ปัจจุบนัช่องทางการเติมเกมมีความหลากหลาย ควรรักษาความเสถียรของระบบการเติมเพื่อให้คงความ
สะดวกแก่ตวัผูเ้ล่น ต่อมาคือเกม ROV มีความรวดเร็วในการให้บริการ เช่น การแกไ้ขปัญหาในเกมต่างๆ การอพัเดท หรือปิด
ปรังปรุง ควรท าให้เสร็จเร็วกว่าเวลาท่ีก าหนด และ สามารถใชไ้ดทุ้กระบบพร้อมกนัทั้ง IOS และ Andriod หรือการให้บริการ
โดยตรงกบัลูกคา้ การติดต่อขอ้มูลข่าวสารเกมหรือสอบถามต่างๆ   

     5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 

     1.งานวิจยัน้ีเก็บแบบสอบถามออนไลน์กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน ขั้นต ่าตามสูตรซ่ึงเม่ือเทียบกบัจ านวนประชากรท่ีมีมาก
หากท างานศึกษาและทดสอบจ านวนท่ีมากข้ึนหรือการสัมภาษณ์เชิงลึก ซ่ึงอาจมีการแสดงผลสรุปสมมติฐานหรือขอ้มูลท่ีได้
แตกต่างออกไป  

      2.สถานการณ์วงการเกม ปัจจุบนัมีเกมใหม่เกิดข้ึน ทางผูท้  าการวิจยัอยากแนะน าให้เพิ่มหรือเปล่ียนตวัแปรการศึกษาเป็น
ความพึงพอใจ, ความจงรักภกัดีและความผูกพนัธ์ต่อเกม ROV คิดว่าจะไดข้อ้มูลเชิงลึกท่ีส าคญัต่อการรักษาสัดส่วนทางการ
ตลาด หรือกลยทุธ์ป้องกนัรักษาสดัส่วนทางการตลาดเกม ของประเทศไทย 
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กลยุทธ์ในการสร้างความผูกพนัของพนักงานระดับปฏิบัติการ  
ในพืน้ที่ส านักงานใหญ่ การประปานครหลวง 

Employment Engagement Strategies for Operation Level of  MWA Headquarter 
ประภาวรรณ มั่นบุญสม1 และ ลดัดาวลัย์ เลขมาศ2 

Prapawan  Monboonsom1 and Laddawan Lekmat2 

บทคดัย่อ 

 การศึกษาเร่ือง กลยุทธ์ในการสร้างความผูกพนัของพนักงาน ระดบัปฏิบติัการ ในพื้นท่ีส านักงานใหญ่ การประปานครหลวง มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลาออก ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรักษาและสร้างความผกูพนัของพนกังาน และก าหนด
กลยุทธ์ในการรักษาและการสร้างความผูกพนัของพนักงานระดบัปฏิบติัการในพื้นท่ีส านักงานใหญ่การประปานครหลวง เพื่อรักษา
พนักงานให้มีความผูกพนัต่อองค์กรอยู่ท างานกบัองค์กรไดน้านท่ีสุด โดยท าการศึกษาจากใชก้ารสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง  กลุ่ม
ตวัอย่างฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล จ านวน 1 คน และกลุ่มตวัอย่างพนกังานระดบัปฏิบติัการ ในพื้นท่ีส านกังานใหญ่ดว้ยแบบสอบถาม
จ านวน 100 คน ผลการศึกษาพบว่าพนกังานส่วนใหญ่รู้สึกว่างานท่ีไดรั้บมอบหมายไม่มีความหลากหลาย ไม่มีความทา้ทาย ไม่สามารถมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจในงานได ้บางอยา่งองคก์รก็ยงัไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการได ้  เช่น การใหบ้ทบาทใหพ้นกังานรู้สึกตนเอง
มีความส าคญัต่อองคก์รส่ิงเหล่าน้ีจึงท าใหพ้นกังานรู้สึกไม่มีความผกูพนัองคก์รแลว้อยากจะลาออก ดงันั้นตอ้งสร้างกลยทุธ์ความผกูพนัมา
แกไ้ขและท าใหพ้นกังานอยากลาออกลดนอ้ยลง 

ค าส าคัญ : การลาออก, ความผกูพันต่อองค์กร  

Abstact 

 This study aims to research the factors that influence making decision to resign, maintaining and establishing employee 
engagement, and to set the strategy for maintaining and creating employee engagement of operation level empolyees within the 
Headquarter of Metropolitan Waterworks  Authority (MWA) in order to sustain the employees to be engaged and are likely to work for 
their organization in long term. This research collected the data from the 1,318 employees at the operation level  i n the MWA Headquarter 
by Semi-Structured Interview (1 sample employee from Human Resources Management  Department) and Close-ended questionnaires 
(100 employees). According to the study, the majority of  employees feel that the assigned works are repetitive tasks, unchallenged, 
unable to involve in decision making of some work, and unable to respond some employee needs of organization, for example; to 
boost individual employees feel that they are important and valued part of the organization.  These factors are resulted in the 
disengagement of employees and the resignation respectively, so that the employee engagement strategies should be established for 
improving and reducing the numbers of employee resignation.                                                                                                                   
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1.บทน า  

การประปานครหลวงเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงอยู่ภายใตส้ังกดักระทรวงมหาดไทย โดยมีหน้าท่ีตาม พ.ร.บ. การ
ประปานครหลวง พ.ศ.2510 คือ ส ารวจ จัดหาแหล่งน ้ าดิบให้ได้มาเพื่อใช้ในการประปา โดยจะผลิต จัดส่ง และจ าหน่าย
น ้าประปาใหก้บัประชาชนในพื้นท่ี  3 จงัหวดั คือ จงัหวดักรุงเทพฯ จงัหวดันนทบุรี และจงัหวดัสมุทรปราการ และด าเนินธุรกิจ
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือเป็นประโยชน์แก่การประปา โดยค านึงถึงประโยชน์ของรัฐและประชาชน ซ่ึงแหล่งน ้ าดิบท่ีน ามาผลิตนั้น 
ไดม้าจากแม่น ้าเจา้พระยาและแม่น ้าแม่กลอง (การประปานครหลวง, 2562) 
 มนุษยถื์อเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัในการบริหารองคก์รและขบัเคล่ือนการท างานให้ประสบผลส าเร็จตามท่ีไดต้ั้งเป้าหมาย
ไว ้ โดยองคก์รและผูบ้ริหารตอ้งมีหนา้ท่ี วางแผน จดัการทรัพยากรมนุษยก่์อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด เพื่อจะขยายองคก์รและน า
เทคโนโลยมีาใช ้จึงตอ้งใชพ้นกังานท่ีมีทกัษะ  ซ่ึงการจดัการทรัพยากรมนุษย ์คือ ขั้นตอนตั้งแต่การคดัเลือกพนกังาน การจดัวาง
ต าแหน่งงานใหเ้หมาะสม การใหส้วสัดิการค่าตอบแทน การฝึกอบรมและ การพิจารณาบทบาทหนา้ท่ีใหพ้นกังานคนนั้นท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากไม่ให้ความส าคญักับพนักงาน ละเลย ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น ไม่เปิดให้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ และมีความไม่เป็นธรรม มอบหมายงาน ไม่ตรงตามความเหมาะสม จะส่งผลให้พนกังานมีความตอ้งการท่ีจะ
ลาออก (ปาริชาติ บวัเป็ง, 2554 : 12) 
 รายงานโครงสร้างองคก์รของการประปานครหลวง (2562) พบว่าท่ีผ่านมามีพนกังานลาออกในทุกเดือนเฉล่ียแลว้เดือน
ละ 1 – 6 คนต่อปีงบประมาณ ซ่ึง 5 ปียอ้นหลงัพบวา่มีพนกังานลาออกเฉล่ีย20 – 37คนต่อปี (แสดงดงัตารางท่ี 1) 

  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 

ปีงบประมาณ2558 3 1 1 1 1 0 0 1 1 3 6 5 23 
ปีงบประมาณ2559 1 4 3 4 3 2 1 2 1 1 6 5 33 
ปีงบประมาณ2560 6 4 3 1 3 2 4 2 1 3 5 3 37 
ปีงบประมาณ2561 4 2 2 0 2 2 1 0 2 2 3 1 21 
ปีงบประมาณ2562 2 4 2 3 1 3 1 5 2 2 4 6 35 

รวม 149 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนพนกังานประจ าลาออกตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 – 2562 
ท่ีมา : รายงานโครงสร้างองคก์รของการประปานครหลวง (2562) 

การลาออกของพนกังานจึงส่งผลกระทบทั้งต่อองคก์รและตวัพนกังาน  ท าให้องคก์รลงทุนไปสูญเปล่า  อีกทั้งตอ้งเสีย
ค่าใชจ่้ายในกระบวนการสรรหาและคดัเลือกพนกังานใหม่มาทดแทนบุคคลเหล่านั้นท่ีลาออกไปและยงัไม่นบัรวมพนกังานท่ี
เกษียณอายุ ซ่ึงการคดัเลือกสรรหาพนักงานใหม่นั้นท าให้เป็นตน้ทุนค่าใช้จ่ายท่ีองค์กรตอ้งเสียไปแทนท่ีจะน าเงินจ านวน
ดงักล่าวไปใชพ้ฒันาประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์รใหดี้ข้ึน(ปาริชาต บวัเป็ง, 2554 : 21)   

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลาออกของพนกังาน 2. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการรักษาและสร้างความผกูพนัของพนกังาน 3. เพื่อก าหนดกลยทุธ์ในการรักษาและการสร้าง  ความผกูพนัของพนกังาน 
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2.ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีการจดัการเชิงกลยทุธ์ 
การจดัการเชิงกลยทุธ์ มี 4 ขั้น(วรางคณา ผลประเสริฐ, 2554) 
 1.  การวิ เคราะห์  คือ การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) (Environmental analysis) เ ป็นการวิ เคราะห์ปัจจัย
สภาพแวดลอ้มภายใน ภายนอกองคก์ร 2. การก าหนดกลยทุธ์ คือ กิจกรรมท่ีต่อเน่ืองจากการวิเคราะห์เชิงกลยทุธ์ท าใหผู้บ้ริหาร
สามารถก าหนดเป้าหมายขององคก์รไดใ้นอนาคต3. การน ากลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติั 4. การประเมินและการควบคุมกลยทุธ์  เพื่อ
ประเมินว่ากิจกรรมนั้นๆได้รับการปฏิบติัอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่   เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขและ
ปรับปรุงผลการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานในองคก์ร 
2.2 แนวคดิและทฤษฏี SWOT Analysis 
 SWOT Analysis   คือ การวิเคราะห์สภาพขององคก์ร ณ ปัจจุบนั เพื่อคน้หา จุดแข็ง จุดดอ้ย โอกาสและอุปสรรคท่ีเกิด
ข้ึนกบัทั้งภายในและภายนอกองคก์รเพื่อน าไปวิเคราะห์และหาวิธีพฒันาหรือแกไ้ขกบัปัญหาท่ีเป็นอยู ่ณ ปัจจุบนั   (รุ่งรัตน์ อมร
ประดิษฐ์กุล,2558) 

2.3 แนวคิดและทฤษฏี TOWS Matrix 
 น าขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพนัธ์แบบแมตริกซ์โดยใช้ตารางวิเคราะห์ท่ีน าขอ้มูลท่ีได้จากการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนโอกาส และขอ้จ ากดั มาก าหนดออกมาเป็นกลยทุธ์ประเภทต่าง ๆ ในการน าเทคนิคท่ีเรียกว่า TOWS 
Matrix มา เป็น 4 กลยุทธ์ดงัน้ี 1. กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) 2. กลยุทธ์เชิงป้องกนั (ST Strategy)    3. กลยุทธ์เชิงแกไ้ข (WO 
Strategy) 4. กลยทุธ์เชิงรับ (WT Strategy) (ทศันีย ์มูลจนัดา ,2560) 

2.4 แนวคิดและทฤษฏีความผกูพนัต่อองคก์ร 
Porter et al.(อา้งในอนุรักษ์ วฒันะถาวรวงศ์, 2560)  ความผูกพนัองค์กร พบว่า มีองค์ประกอบดังน้ี    ความเช่ือมัน่ 

ยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมขององคก์ร เป็นความเช่ือ ยอมรับใน และพร้อมท่ีจะปฏิบติัตามเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร
รวมถึงความรู้สึกวา่เป้าหมายและค่านิยมของตนเองสอดคลอ้งกบัองคก์ร  

O’Reilly and Chatman (อา้งในจ ารัส ตนัตระกลู, 2551) กล่าวถึงความผกูพนัวา่ความผกูพนัต่อองคก์รเป็นความรู้สึกทาง
จิตใจท่ีแต่ละบุคคลมีต่อองคก์รของตนโดยความรู้สึกดงักล่าวจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงคุณลกัษณะภายในของบุคคลนั้นหรือมาจาก
การยอมรับในคุณลกัษณะขององคก์รของตน 

Allen and Mayer (อา้งในปาริชาติ บวัเป็ง,  2554) แบ่งความผูกพนัองค์กรเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้สึก ดา้นความ
ต่อเน่ือง และท่ีเกิดจากบรรทดัฐานทางสงัคม 

Mowday et al. (อา้งในอนุรักษ ์วฒันะถาวรวงศ,์ 2560)ความผกูพนัองคก์รประกอบดว้ย ระดบัความตอ้งการของบุคลากร
ในการระบุตนเอง การมีส่วนร่วมกบัองคก์รโดยยอมรับค่านิยมขององคก์ร เต็มใจทุ่มเทในการบรรลุเป้าหมาย รวมทั้งเสียสละ
เพื่อประโยชน์และความส าเร็จขององคก์ร ท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิกอยูก่บัองคก์รตลอดไป 
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2.5 แนวคิดความผกูพนัของพนกังาน ของ The Gallup Organization และ International Survey Research (ISR) 
พนกังานทุกระดบัในทุกองคก์รเป็นตวัสร้างการเจริญเติบโตและท าก าไรใหก้บัองคก์ร สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือใหพ้นกังาน

สามารถปฏิบติังานไดดี้ท่ีสุด ตอ้งรู้จกัจูงใจและรักษาพนกังานท่ีมีความสามารถไว ้ เพื่อใหพ้นกังานเกิด  ความผกูพนัซ่ึงจะช่วย
เพิ่มและรักษาลูกคา้ท่ีสร้างก าไรใหแ้ก่องคก์รได ้ (ปาริชาติ บวัเป็ง, 2554) 
 ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน (3–D Model) ดงัน้ี 1. ดา้นการรับรู้ (Cognitive) หรือส่ิงท่ีท าให้พนกังานคิดเก่ียวกบั
องคก์ร 2. ดา้นอารมณ์ความรู้สึก (Affective) หรือส่ิงท่ีท าให้พนกังานรู้สึกเก่ียวกบัองคก์ร 3. ดา้นพฤติกรรม (Behavioral) เป็น
พฤติกรรมท่ีพนกังานแสดงออกมาในองคก์ร (ลลิตา จนัทร์งาม, 2559 ) 
2.6 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 
 Blum &Naylor (อา้งในปฐมพร พึ่งสุขพระกาฬ ,2553)ความพึงพอใจในการท างานว่า เป็นทศันคติต่าง ๆ ซ่ึงเป็นผลมา
จากงานและปัจจยัต่างๆ เช่น ค่าจา้งความมัน่คงในการท างาน โอกาสความกา้วหนา้ การยอมรับนบัถือ 
 Vroom (อา้งในปวีณา เประกนัยา, 2559) ไดเ้สนอรูปแบบของความคาดหวงัในการท างานเรียกวา่ VIE Theory  เป็นกระบวนการจูง
ใจในการท างาน  V  = Valance หมายถึง ความพึงพอใจ I  =  Instrumentality หมายถึงความเป็นเคร่ืองมือของผลลพัธ์ (Outcomes น าไปสู่ความพึง
พอใจ E = Expectancy ไดแ้ก่ ความคาดหวงัถึงความเป็นไปไดซ่ึ้งผลลพัธ์       
 Davis (อา้งในจิรพงษ์ สุทธะมุสิก, 2556) ความพึงพอใจเป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีท าให้งานส าเร็จ การท่ีบุคลากรใน
องคก์รเกิดความพึงพอใจในการท างานมากหรือนอ้ยนั้น ข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารและส่ิงจูงใจท่ีเป็นองคป์ระกอบและมีอยูใ่นองคก์ร
นั้นซ่ึงความพึงพอใจจึงเป็นเร่ืองส าคญัเร่ืองหน่ึงท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองคก์ร 
2.7 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง  
 จ ารัส ตนัตระกลู (2551)ศึกษาเร่ืองความผกูพนัต่อองคก์รเพื่อการคงอยู ่ศึกษากรณีบริษทั ลอ็กซเล่ย ์จ  ากดั (มหาชน)พบวา่ 
ความผกูพนัทางความรู้สึกและความผกูพนัทางบรรทดัฐานอยูใ่นระดบัสูง ส่วนความผูกพนัทางการ อยูต่่อเน่ืองอยูใ่นระดบัปาน
กลางความผูกพนัทางความรู้สึกและความผูกพนัทางบรรทัดฐานอยูใ่นระดบัสูงส่วน  ความผกูพนัทางการอยูต่่อเน่ือง  มีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัปานกลางมีความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมไม่แตกต่างกนั  องคก์รตอ้งใหค้วามส าคญักบัทรัพยากรมนุษย ์โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่โลกยคุสารสนเทศ เพื่อน ามาซ่ึงความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 
 ปาจรีย ์หอมนิยม (2551) ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างการสนบัสนุนจากองคก์ความผูกพนัต่อองคก์รและ  อตัมโน
ทศัน์ในการท างานของพนกังานการไฟฟ้านครหลวงพบว่าการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพไดต้้องให้ความสนใจกับคนไม่ใช่งาน
เพยีงอย่างเดยีว การสนองความต้องการของคนจะช่วยเพิม่ประสิทธิภาพในการท างาน องคก์รท่ีมีคุณภาพจึงตอ้งพยายามพฒันา
บุคคลากรของตนเองใหมี้ศกัยภาพเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่วนัท่ีรับเขา้มาท างานใหมี้ศกัยภาพการท างานเตม็ท่ีแลว้กต็อ้งสร้าง
แรงจูงใจใหพ้นกังานเหล่านั้นยงัจงรักภกัดีท่ีจะท างานใหอ้งคก์รต่อไป 
 ปาริชาต บวัเป็ง (2554) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั ไดก้ินอินดสัทรีส์ ประเทศ
ไทย (จ ากดั) พบว่า ด้านความรู้สึกมีผลต่อความผูกพนัเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือด้านบรรทัดฐานทางสังคม และด้านความ
ต่อเน่ืองความผูกพันองคก์รเป็นกุญแจส าคญัท่ีจะคอยผกูมดับุคลากรให้ปฏิบติังานอยูก่บัองคก์รไปนานๆ นอกจากน้ีแลว้ความ
ผูกพนัองค์กรยงัมีความมัน่คงมากกว่าความพึงพอใจในงาน โดยท าหน้าท่ีเป็นแรงผลกัดนัและจูงใจให้พนักงานอุทิศตนเพื่อ
องคก์ร 
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 เปลวเทียน เสือเหลือง (2557) ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมและความผูกพนัองค์กรท่ีส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมอนัพึง
ประสงค์ของพนกังาน กลุ่มอุตสาหกรรมยางรถยนต์ พบว่า บุคลากรหรือแรงงานถือไดเ้ป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคญัต่อการ
พฒันาองคก์รเป็นอยา่งมากดงันั้นตอ้งมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อที่พนักงานได้รู้สึกมี
ส่วนร่วมทั้งงานหลกั และกิจกรรมต่างๆขององค์กร จะท าให้รับรู้ถึงความผูกพนั ในการท างานซ่ึงจะแสดงออกถึงพฤติกรรมอนั
พึงประสงคข์องตวับุคคลท่ีมีต่อองคก์ร 
 ชยัศรี นาคละมยั (2550) ศึกษาความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานระดบัปฏิบติัการสายงานวิศวกรรมการประปานคร
หลวง พบว่า ควรเพิ่มแรงจูงใจให้พนักงานโดยการให้ผลประโยชน์คุ้มค่าและส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพให้ มากขึน้ ความ
ผูกพนัต่อองค์กรคอืความรู้สึกของพนักงานที่แสดงว่าตนเป็นส่วนหน่ึงกบัองค์กร 

3.วธิีการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีคือพนกังานระดบัปฏิบติัการในพื้นท่ีส านกังานใหญ่  การประปานครหลวง  จ านวน 1,318 คน 

(การประปานครหลวง, 2562)  ท าการสัมภาษณ์ตวัแทนจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล จ านวน 1 คน  และเก็บแบบสอบถามพนักงาน
ระดบัปฏิบติัการ จ านวน 100 คน  โดยการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของยามาเน่ (Yamane, 1973) ระดบัความเช่ือมัน่ 90 
% 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
1.การเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชก้ารสมัภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้างตวัแทนฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล จ านวน 1 คน 

           2.เก็บแบบสอบถามผา่น Google Form โดยมีค าถามชนิดปลายปิดพนกังานระดบัปฏิบติัการในพื้นท่ีส านกังานใหญ่ การประปา
นครหลวง จ านวน 100 คน โดยการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของยามาเน่ (Yamane, 1973) 

การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 1.โดยน าขอ้มูลจากการสัมภาษณ์มาสรุปโดยอาศยัแนวคิดและทฤษฎีเป็นกรอบในการวิเคราะห์เพื่อท าความเขา้ใจใน
พื้นฐานปัญหา และหาแนวทางแกไ้ขปัญหา ในกรณีท่ีตอ้งการศึกษา หรือตามวตัถุประสงคก์ารวิจยัในรูปแบบพรรณนาความ 
(Descriptive analysis) เพื่ออธิบายส่ิงท่ีเกิดข้ึน 
 2.โดยน าขอ้มูลจากแบบสอบถามพวกปัจจยัส่วนบุคคล ดว้ยสถิติค่าร้อยละ (Percentage) และอธิบายความคิดเห็นดา้น
ลกัษณะงาน ประสบการณ์ในงาน และความรู้สึกในความผกูพนัองคก์รดว้ยสถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
4.ผลการศึกษาและอภิปราย     
        ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร คือการมอบหมาย กระจายงานให้เหมาะสมกบัพนกังานแต่ละคน โดยมีการทบทวนรายงาน
กระบวนการอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อลดการท างานท่ีไม่จ าเป็นและซ ้ าซอ้น  อีกทั้งการท่ีผูบ้งัคบับญัชาไม่พึงพอใจในผลงาน ซ่ึงเราไดใ้ชว้ิชาชีพ
ท่ีไดศึ้กษามาเสนอความคิดดว้ยความถูกตอ้งแต่ผูบ้งัคบับญัชาบางท่านใชก้ฎเกณฑข์องตนเอง เนน้การสัง่การ โดยไม่ค านึงวา่ส่ิงนั้นถูกหรือ
ผดิ นัน่คือการไม่รับฟังความคิดเห็นและใชอ้  านาจของตนเองตดัสินใจเพียงผูเ้ดียว 
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        ผลการศึกษาจากแบบสอบถาม พบว่า   ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ31-35 ปี มีสถานภาพโสด
ระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ระะยะเวลาท่ีท างานการประปานครหลวงน้อยกว่าหรือเท่ากบั 5 ปี  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
15,000 – 30,000 บาท ระดบัการปฏิบติังานเฉล่ียเป็นพนกังานระดบั 5  สายงานท่ีปฏิบติังาน สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง    
         ผลจากการศึกษาค่าเฉล่ีย (x ̄)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ไดต้ามตารางดงัน้ี 
ตารางที่ 4.1 แสดงค่าเฉล่ีย (x ̄) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดบัความคิดเห็นดา้นต่างๆของพนกังาน ระดบัปฏิบติัการ 

x̄ S.D. แปลผล

ลักษณะงาน 3.58 0.674 เห็นด้วยมาก

1. ท่านมีความเขา้ใจในงานท่ีท าเป็นอยา่งดี 4.1 0.541 เห็นดว้ยมาก
2. ท่านรู้สึกวา่งานของท่านมีความหลากหลาย 3.28* 0.805 เห็นดว้ยปานกลาง
3. ท่านรู้สึกวา่งานของท่านมีความทา้ทาย 3.35* 0.642 เห็นดว้ยปานกลาง
4.ท่านมีบทบาทหนา้ท่ีและสามารถตดัสินใจไดด้ว้ยตวัเองในงานของท่าน 3.42* 0.606 เห็นดว้ยปานกลาง
5. ท่านมีความคาดหวงัในการเล่ือนต าแหน่ง 3.95 0.77 เห็นดว้ยมาก
6. ท่านมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในงาน 3.42* 0.684 เห็นดว้ยปานกลาง
ลักษณะและคุณภาพของประสบการณ์ 3.89 0.653 เห็นด้วยมาก
1. ท่านรู้สึกวา่ท่านมีบทบาทและมีความส าคญัต่อองคก์ร 3.42* 0.606 เห็นดว้ยปานกลาง
2. ท่านรู้สึกวา่องคก์รสามารถตอบสนองความตอ้งการของท่านไดอ้ยา่งเหมาะสม 3.35* 0.642 เห็นดว้ยปานกลาง

3. ท่านมีความเช่ือมัน่และใหค้วามไวว้างใจต่อองคก์ร 4.04 0.724 เห็นดว้ยมาก
4. ท่านมีทศันคติท่ีดีกบัเพ่ือนร่วมงานในองคก์ร 4.14 0.62 เห็นดว้ยมาก
5. ท่านมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร 4.18 0.657 เห็นดว้ยมาก
6.ท่านมีความรู้สึกวา่องคก์รน้ีสามารถพ่ึงพาได้ 4.2 0.667 เห็นดว้ยมาก

ด้านความรู้สึก 3.87 0.72 เห็นด้วยมาก

1. ท่านรู้สึกภาคภูมิใจท่ีบอกผูอ่ื้นไดว้า่ท  างานท่ี องคก์รน้ี 3.98 0.681 เห็นดว้ยมาก
2. ท่านรู้สึกวา่ท่านพร้อมเสียสละเวลาส่วนตนใหก้บัองคก์ร 3.75* 0.809 เห็นดว้ยมาก
3. ท่านรู้สึกดีต่อสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รน้ี 3.95 0.702 เห็นดว้ยมาก
4. ท่านรู้สึกไดรั้บความยติุธรรมในการประเมินผลงาน 3.92 0.706 เห็นดว้ยมาก
5. หากไดย้ินผูอ่ื้นพดูถึงองคก์รในทางไมดี่ท่านพร้อมท่ีจะช้ีแจงเพ่ือความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง 3.93 0.607 เห็นดว้ยมาก
6. ท่านค านึงถึงผลประโยชนอ์งคก์รเช่นเดียวกบัผลประโยชนข์องตนเอง 3.67* 0.817 เห็นดว้ยมาก

ด้านความต่อเนือ่ง 3.95 0.728 เห็นด้วยมาก

1. ท่านจะมีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ล  าบาก หากตดัสินใจออกจากองคก์รน้ี 3.68* 0.909 เห็นดว้ยมาก
2. องคก์รน้ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของท่านไดเ้พียงพอ 3.89* 0.751 เห็นดว้ยมาก
3. ท่านคิดวา่องคก์รน้ีใหใ้นส่ิงท่ีท่านตอ้งการมากกวา่องคก์รอ่ืน 4.09 0.605 เห็นดว้ยมาก
4. ท่านพอใจในสวสัดิการขององคก์รน้ีและยงัคงอยากท่ีจะท างานท่ีองคก์รน้ีต่อไป 4.04 0.724 เห็นดว้ยมาก
5. ท่านคิดวา่จะท างานท่ีองคก์รน้ีไปจนเกษียณอายุ 4.06 0.649 เห็นดว้ยมาก

ตวัแปร
ระดบัความคดิเห็น
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x̄ S.D. แปลผล

ด้านความบรรทัดฐานทางสังคม 3.5 0.782 เห็นด้วยมาก
1. ท่านไมคิ่ดท่ีจะลาออกจากองคก์รน้ีเพราะท่านมีความผูกพนักบัเพ่ือนร่วมงานในองคก์รน้ี 4 0.667 เห็นดว้ยมาก
2. ท่านจะรู้สึกผิดหากตดัสินใจลาออกจากองคก์รน้ีขณะท่ีองคก์รก าลงัมีปัญหา 2.71* 0.902 เห็นดว้ยปานกลาง
3. แมจ้ะมีขอ้เสนอท่ีเป็นประโยชนต่์อตวัท่านก็รู้สึกวา่ไมถู่กตอ้งท่ีจะลาออกในตอนน้ี 3.09* 0.818 เห็นดว้ยปานกลาง
4. ท่านไมเ่คยคิดท่ีจะยา้ยไปร่วมงานกบัองคก์รคู่แข่ง 3.97 0.627 เห็นดว้ยมาก
5. ท่านพร้อมท่ีจะตอบแทนบุญคุณต่อองคก์รเพ่ือใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จ 3.74 0.895 เห็นดว้ยมาก
ความพึงพอใจในลักษณะงานที่ท า 3.96 0.683 เห็นด้วยมาก
 1. ท่านพอใจในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 4.2 0.569 เห็นดว้ยมาก
 2. ท่านพอใจกบัความเหมาะสมของปริมาณงาน 4.21 0.591 เห็นดว้ยมาก
 3. ท่านพอใจในงานท่ีท าใหท้่านไดเ้พ่ิมพนูทกัษะมากข้ึนแมง้านจะมีลกัษณะยากข้ึนก็ตาม 3.71* 0.913 เห็นดว้ยมาก
4.ท่านพอใจในงานท่ีมีความน่าสนใจและทา้ทายต่อความรู้ความสามารถของท่าน 3.88* 0.656 เห็นดว้ยมาก
5.ท่านพอใจงานลกัษณะท่ีท าใหท้่านมีโอกาสใชค้วามคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 3.82* 0.687 เห็นดว้ยมาก

ความพึงพอใจในโอกาสได้รับความก้าวหน้า 4.01 0.762 เห็นด้วยมาก

1.   ท่านพึงพอใจการเล่ือนต าแหน่งในหนา้ท่ีท่ีท่านปฏิบติังานอยู่ 4.00* 0.651 เห็นดว้ยมาก
2.   ท่านพึงพอใจการไดรั้บการพิจารณาความดีความชอบประจ าปี 4.21 0.743 เห็นดว้ยมาก
3.   ท่านพึงพอใจท่ีองคก์รของท่านเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดศึ้กษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ 3.82* 0.892 เห็นดว้ยมาก

ความพึงพอใจในความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคบับัญชา 3.89 0.875 เห็นด้วยมาก

1.   ท่านพึงพอใจในความช่วยเหลือของผูบ้งัคบับญัชาเม่ือท่านมีปัญหาในการปฏิบติังาน 3.74* 0.906 เห็นดว้ยมาก
2. ท่านพึงพอใจในการเอาใจใส่ดูแลของผูบ้งัคบับญัชา 3.78* 0.917 เห็นดว้ยมาก
3. ท่านพึงพอใจในความไวว้างใจในการปฏิบติังานของ ผูบ้งัคบับญัชา 3.9 0.969 เห็นดว้ยมาก
4. ท่านพึงพอใจท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมายงานใหใ้นปริมาณกบัค่าตอบแทนท่ีไดรั้บ 4.13 0.706 เห็นดว้ยมาก

ตวัแปร
ระดบัความคดิเห็น

 

ตารางที่ 4.2 ตารางวิเคราะห์ SWOT Analysis  

จุดแขง็ (Strengths) จุดอ่อน (Weakness)

1.เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ แบบผูกขาดดา้นระบบผลิต จดัส่ง และ
จ าหน่ายน ้าประปารายเดียวท่ีใหบ้ริการประชาชนในพ้ืนท่ี 3 จงัหวดั 
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมทุรปราการและเป็นท่ียอมรับใน

1. การบริหารงานมีลกัษณะเป็นแบบขา้ราชการ ท าใหมี้ขั้นตอนการ
ด าเนินการหลายขั้นตอน ล่าชา้ ไมค่ล่องตวัเหมือนกบัธุรกิจเอกชน

2.มีระบบงานวิเคราะห์ทดสอบและหอ้งปฏิบติัการขององคก์ร ไดรั้บ
การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล

2.การบริหารมีการใชอ้  านาจการตดัสินใจของระดบัผูบ้ริหารมากกวา่การ
ใหพ้นกังานระดบัปฏิบติัการตดัสินใจและบริหารงานดว้ยตนเองท าให้
ผูบ้ริหารไมไ่ดรั้บรู้ปัญหา หรือรับฟังความคิดเห็นถึงของพนกังานระดบั

3.พนกังานมีองคค์วามรู้ และความเช่ียวชาญสูง เน่ืองจากตอ้งผ่าน 3. ผูบ้ริหารมีการตอบสนองชา้ต่อความตอ้งการของพนกังาน
คดัเลือก 4. ปริมาณงานของแต่ละส่วนงานมีความรับผิดชอบท่ีไมเ่ท่าเทียมกนั ท า

ใหพ้นกังานท่านนั้นอาจรู้สึกวา่งานไมมี่ความทา้ทาย
5.พนกังานระดบัปฏิบติัการขาดความผูกพนัจึงท าใหมี้อตัราการลาออก

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat)

1. ท่ีพกัอาศยัในชุมชนเมืองท่ีเติบโต ส่งผลใหก้ารใหบ้ริการท่ีปรึกษา
เร่ืองการบริหารจดัการน ้าแก่อาคารสูงและอาคารพาณิชยเ์ป็นท่ี
ตอ้งการมากข้ึน จึงท าใหค้วามตอ้งการใชน้ ้าเติบโตสูงข้ึน

1.นโยบายองคก์รคือเป็นองคก์รท่ีไมแ่สวงหาก าไร ท าเพ่ือประชาชน

2.นโยบายรัฐบาล สร้างความเช่ือมโยงในภูมิภาคอาเซียน ท าใหพ้ื้นท่ี
รับผิดชอบของ กปน. เป็นศูนยก์ลาง ส่งผลต่อความตอ้งการใช้

2.คุณภาพน ้าดิบในปัจจุบนัเส่ือมโทรมลงส่งผลให ้กปน. ตอ้งมีค่าใชจ่้าย
ในการผลิตน ้าเพ่ิมข้ึน

3.ทิศทางการพฒันาเทคโนโลยีท่ีชดัเจนเพ่ือใหต้อบสนองนโยบาย 
Thailand 4.0 ช่วยให ้กปน. ส่ือสารไดท้ัว่ถึง

3.ภยัธรรมชาติท่ีท  าใหเ้กิด น ้าแลง้ น ้าท่วมและน ้าเคม็ ส่งผลให ้กปน.ไม่

สามารถผลิตน ้าประปาท่ีมีคุณภาพไดเ้หมือนเดิม  
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น าการท่ีไดว้ิเคราะห์ SWOT มาท าการสร้างทางเลือกในการท ากลยทุธ์ดว้ยวิธีการท า TOWS Matrix  
ตารางที่ 4.3 ตาราง TOWS Matrix  

SO Strategy 
-กลยทุธ์ท่ีมุ่งเนน้การเจริญเติบโต การมุ่งความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น 

WO Strategy 
- กลยทุธ์การสร้างความผกูพนั 

ST Strategy 
- กลยทุธ์ผูน้ าดา้นตน้ทุน 

WT Strategy 
-  กลยทุธ์การส่ือสารภายในองคก์ร 

  
 กลยุทธ์ท่ี 1 : กลยุทธ์ท่ีมุ่งเน้นการเจริญเติบโต การมุ่งความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน  ผูบ้ริหารจึงต้องมุ่งเน้นการให้
ความส าคญักบัพนกังาน ให้พนกังานมีการพฒันาองคค์วามรู้ และเพิ่มทกัษะในงานใหห้ลากหลาย ทา้ทาย การใชน้วตักรรมใน
การพฒันาบุคลากร  เช่น การมีบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ การออกแบบโปรแกรมส าหรับการท างานในดา้นต่างๆ เช่น การพฒันา
ระบบการประชุมอิเลก็ทรอนิกส์น ามาช่วยลดขั้นตอนในการท างาน 
 กลยุทธ์ท่ี 2 : กลยุทธ์การสร้างความผูกพัน โดยต้องสนับสนุนให้มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ท่ีรองรับการท างาน                    
การกระจายงานให้เหมาะสม มอบหมายงานให้ตรงตามต าแหน่ง และส่ิงส าคญัคือการปรับเปล่ียนระบบการส่ือสารจากบนลง
ล่างท่ีส่งผา่นจากล าดบัชั้นผูบ้ริหารระดบัสูงลงไปยงัพนกังานระดบัปฏิบติัการ การมีส่วนร่วมในการบริหารงานหรือตดัสินใจได้
ดว้ยตนเอง ดงันั้นควรมีการปรับเปล่ียนการส่ือสารจากบนลงล่างเป็นล่างข้ึนบน  
 กลยทุธ์ท่ี 3 : กลยทุธ์ผูน้ าดา้นตน้ทุน โดยเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์รใหพ้นกังานในองคก์รเห็นความส าคญัของ โดยเร่ิม
จากการท างานกนัเป็นทีม ทุกงานมีความส าคญั ทุกคนในทีมตอ้งมีส่วนร่วมในงาน การสร้างบรรยากาศให้พนกังานมีความสุข
เพื่อให้ผลงานออกมามีคุณภาพ โดยอาจส่งเสริมเสริมสร้างความส าคญัในงานและประสบการณ์ในการท างาน ความผกูพนักบั
เพื่อนร่วมงาน ให้พนักงานทั้งองค์กรไดมี้การพบปะ และรู้จกักนัขา้มสายงาน เม่ืองานส าเร็จก็จะส่งผลให้คุณภาพของงานมี
ประสิทธิภาพ ช่วยใหล้ดค่าใชจ่้าย และเพิ่มรายไดใ้หก้บัองคก์ร ท าใหเ้ป็นผูน้ าดา้นตน้ทุน 
 กลยทุธ์ท่ี 4 : กลยทุธ์การส่ือสารภายในองคก์ร โดยขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัน ้าทั้งเร่ืองคุณภาพ ภยัธรรมชาติต่างๆ นโยบาย
องคก์ร ผลการด าเนินงาน ผูบ้ริหารตอ้งมีช่องทางในการแจง้ขอ้มูลข่าวสารใหพ้นกังานในองคก์รรับทราบก่อนท่ีจะกระจายข่าว
ไปยงัภายนอก จึงควรมีช่องทางการแจง้ขอ้มูลข่าวสารผ่านทางช่องทางต่างๆ ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ เผื่อเวลามีปัญหาหรือ
เหตุการณ์ใดๆ พนกังานในองคก์รจะคอยแนะน า ถาม-ตอบให้ขอ้มูลแก่ประชาชนได ้เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีตอ้งสร้างและส่ือสารให้
พนกังานรับรู้อยูเ่สมอ 
 จากแนวทางทั้งหมด 4 แนวทาง ผูศึ้กษาไดน้ าเสนอใหต้วัแทนผูบ้ริหาร โดยผูบ้ริหารท าการพิจารณาดชันีช้ีวดัความส าเร็จ 
ดว้ยวิธีการถ่วงน ้ าหนกั (Weighting factors decision) เต็ม 10 คะแนน กลยทุธ์ท่ีไดค้ะแนนสูงสุดคือ                   กลยทุธ์ท่ี 2 กล
ยทุธ์การสร้างความผกูพนั ซ่ึงไดค้ะแนนรวม 8.25 คะแนน ส่วนแนวทางเลือกท่ีไดค้ะแนนนอ้ยท่ีสุดคือแนวทางเลือก กลยทุธ์ท่ี 
1 กลยทุธ์ท่ีมุ่งเนน้การเจริญเติบโต การมุ่งความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ได ้7.25 คะแนน 
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5.สรุปผลการศึกษา 
สรุปผลข้อมูลเชิงคุณภาพจากการเกบ็ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
 ผลการศึกษา การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ให้ความเห็นสรุปไดว้่า การส่ือสาร การเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นจากระดบัผูบ้ริหาร เพราะถือวา่เป็นส่วนหน่ึงท่ีผูบ้ริหารมีความใส่ใจพนกังานและการไม่ใชอ้  านาจของตนเองเพียง
คนเดียวในการตดัสินใจ ตอ้งมีความยติุธรรม กระจายงานให้เหมาะสม เปิดโอกาสให้พนกังานไดมี้บทบาทรับผิดชอบในงาน 
มอบหมายงานท่ีทา้ทาย เพื่อใหพ้นกังานไดพ้ฒันาตนเอง และงาน เพื่อองคก์รต่อไป 
สรุปผลข้อมูลเชิงปริมาณ จากการเกบ็ข้อมูลจ านวน 100 ชุด 
 ผลการศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลาออก คือ รูปแบบการบริหารงานของระดบัผูบ้ริหารในองค์กรมีการ
สั่งงานแบบระบบบนลงล่าง เนน้การใชค้  าสั่งมากกว่าการเปิดรับฟังความคิดเห็น ซ่ึงท าให้การท างานของพนกังาน ตอ้งปฏิบติั
ตามค าสั่งผูบ้ริหารเท่านั้น ท าใหง้านไม่มีความทา้ทาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Allen and Mayer (1990) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ี
ก่อให้เกิดความผูกพนัองคก์รดา้นความรู้สึก คือการรับรู้ลกัษณะงาน การไม่มีอิสระในงาน และรู้สึกไม่ไดเ้ป็นส่วนนึงในการ
บริหาร ท าให้พนกังานรู้สึกไม่มีส่วนร่วมและผกูพนัในงาน และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปาจรีย ์หอมนิยม (2551) ท่ีกล่าววา่ 
การสนองความตอ้งการของคน การพิจารณาในการเล่ือนต าแหน่งแต่งตั้งการมอบหมายงานให้พนกังานรับผิดชอบดว้ยตนเอง
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน การท างาน องคก์รท่ีมีคุณภาพจึงตอ้งพยายามพฒันาบุคคลากรของตนเองมอบหมายงานท่ีมีความทา้
ทายและหลากหลาย ให้พนักงานมีศกัยภาพในการท างานเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่วนัท่ีรับเขา้มาท างาน และ เม่ือพฒันา
บุคคลากรเหล่านั้น ให้มีศกัยภาพการท างานเต็มท่ีแลว้ก็ตอ้งสร้างแรงจูงใจให้พนักงานเหล่านั้นยงัจงรักภกัดีท่ีจะท างานให้
องคก์รต่อไป  
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้ 
 จากการศึกษา จึงเลือกกลยุทธ์การสร้างความผูกพนั เป็นแนวทางการแกไ้ขปัญหา เน่ืองจากในองค์กรยงัใชร้ะบบการ
ส่ือสารจากบนลงล่างท่ีส่งผ่านจากล าดบัชั้นผูบ้ริหารระดบัสูงลงไปยงัพนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ โดยระดบั
ผูบ้ริหารส่วนใหญ่จะเน้นการใชอ้  านาจตดัสินใจมากกว่าการให้พนกังานไดใ้ชค้วามรู้ ความสามารถในการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานหรือตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงผูบ้ริหารไม่ไดรั้บรู้ปัญหา หรือ ไม่ไดรั้บฟังความคิดเห็นของพนกังาน ดงันั้นกลยทุธ์
ในการรักษาและการสร้างความผกูพนั คือ ผูบ้ริหารควรเปิดใจรับฟังความคิดเห็นนั้น เพื่อท่ีตวัพนกังานจะรู้สึกวา่ตนเองมีส่วน
ร่วมในการท างาน และมีความส าคญั ควรมีการปรับเปล่ียนการส่ือสารจากบนลงล่างเป็นล่างข้ึนบน โดยควรมีการจัดท า
แบบสอบถามความพึงพอใจของพนักงาน การประกาศนโยบายเปิดประตูกวา้งให้สามารถเขา้พบผูบ้ริหารไดส้ะดวกข้ึน  การ
เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นผา่น QR Code การประชุมผูบ้ริหารระดบัสายงานและระดบัปฏิบติัการ การพดูคุย Morning Talk  
การเปิดช่องทางการส่ือสารออนไลน์ Community หรือการสร้างพื้นท่ีสันทนาการไวใ้ห้พนกังานทุกระดบัไดมี้พื้นท่ีมาพบปะ
พูดคุย แลกเปล่ียนข่าวสาร การมีช่องทางในการส่ือสารท าให้ผูบ้ริหารไดรั้บฟังถึงปัญหา ท่ีผูบ้ริหารควรน ามาพิจารณาและ
ปรับปรุงการบริหารงานให้ไดร้วดเร็วข้ึน  ท าให้ลดความกดดนัหากปัญหาเหล่านั้นไดรั้บการแกไ้ขจะท าให้พนักงานรู้สึกมี
ความส าคญักบัองค์กร ได้รับการดูแลเอาใจใส่ ส่ิงส าคญัคือองค์กรตอ้งกระตุน้ให้เกิดการส่ือสารระหว่างกนัในช่องทางท่ี
เหมาะสม องค์กรตอ้งเปิดใจและใจกวา้งพอท่ีจะรับฟังเปิดรับความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ หรือสนใจต่อประเด็นท่ีจะเป็น
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ปัญหาในอนาคต และควรหมัน่ส ารวจขอ้มูลติดตาม ช่วยกนัดูแล  มีการช่ืนชม หรือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ส่ือสารและขบัเคล่ือน
ไปพร้อมกนัเสมอ  
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  
1. จ  านวนกลุ่มตวัอย่าง การศึกษาคร้ังต่อไปควรเพิ่มจ านวนพนักงานของพนกังาน หรือเก็บขอ้มูลจากพนักงานของพนกังาน
ระดบัปฏิบติัการ ในพื้นท่ีอ่ืน หรือองคก์รอ่ืนๆ  เพื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาวา่มีความเหมือนหรือต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร  
2. ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผลต่อการสร้างความผูกพนัขององค์กร เช่น 
โครงสร้างขององคก์ร วฒันธรรมองคก์ร เป็นตน้  
3. การเกบ็ขอ้มูลในเชิงคุณภาพ การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาการวิจยัเชิงคุณภาพในกลุ่มพนกังานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ
เพื่อไดข้อ้มูลเชิงลึกถึงประเดน็ปัญหาท่ีท าการศึกษาในงานวิจยัน้ี และเพิ่มความครบถว้นสมบูรณ์ของผลการวิจยัท่ีได ้ 
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บทคดัย่อ 
การคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมของลูกคา้ และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ในการตดัสินใจซ้ือ
อลูมิเนียมส าเร็จรูป ของบริษทั ซิมเมอร์ เมตลั สแตนดาร์ด จ ากดั โดยก าหนดกลุ่มตวัอยา่งคือลูกคา้ท่ีซ้ืออลูมิเนียมส าเร็จรูปของ
บริษทั ซิมเมอร์ เมตลั สแตนดาร์ด จ ากดั จ านวน 152 ราย พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นการประกอบธุรกิจประเภทผูค้า้ปลีก 
คิดเป็นร้อยละ 48.7 ระยะเวลาการด าเนินธุรกิจมากกวา่ 20 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 30.3 ไม่มีการจดัทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
คิดเป็นร้อยละ 82.9 ไม่มีการร่วมทุนกบัต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 74.3 มีจ านวนพนกังาน นอ้ยกวา่ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 
ทุนจดทะเบียน 5 – 10 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 17.8 รายไดป้ระจ าปี 20 – 50 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 22.4 ผูมี้อ  านาจตดัสินใจคือ
ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 48.7 และลกัษณะการแข่งขนัขององคก์รเนน้การแข่งขนัดา้นคุณภาพ โดยมีความส าคญัอยูใ่น
ระดบัมากดงันั้นผูผ้ลิตตอ้งมีกระบวนการผลิตท่ีทนัสมยั และมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้ไดม้ากท่ีสุด 
และยงัพบว่าประเภทธุรกิจท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ ในดา้นช่องทางการรับรู้ของผลิตภณัฑ์ ยอดการ
สั่งซ้ือต่อเดือน ความถ่ีในการสั่งซ้ือ  ประเภทผลิตภณัฑ์ และเหตุผลในการสั่งซ้ือผลิตภณัฑ์จากบริษทัอ่ืน แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้น ผูผ้ลิต ตอ้งให้ความส าคญักบัพนกังานขาย มีการอบรม พฒันาความรู้และทกัษะให้กบั
พนกังานขายอยา่งต่อเน่ืองเพื่อเพิ่มศกัยภาพ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัทางดา้นการขาย เพื่อพาธุรกิจเหนือกวา่บริษทั
คู่แข่ง และลูกคา้ท่ีมีประเภทธุรกิจแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ืออลูมิเนียมส าเร็จรูป ท่ี แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ดงันั้น ผูผ้ลิตควรมีการจ าแนกลูกคา้ตามลกัษณะของพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ เพื่อให้การก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 
ค าส าคัญ: บริษัท ซิมเมอร์ เมตัล สแตนดาร์ด จ ากัด, อลมิูเนียมส าเร็จรูป, พฤติกรรมลกูค้า, การตัดสินใจซ้ือ 
 

Abstract 
The objective of this independent research is to study the customer behavior and the marketing mix factor in buying decision 
on the prefabricated aluminum of Schimmer Metal Standard Co., Ltd., The samples used in this research are the 152 
customers. The finding indicated that most of the sample have operated the retail business at 48.7%, with business operation 
period of more than 20 years and over at 30.3%, non-listing in the Stock Exchange at 82.9%, no overseas joint venture at 
74.3%, lesser than 50 employees at 27.0%, registered capital of 5 – 10 million Baht at 17.8%, yearly revenue of 20 – 50 
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million Baht at 22.4%, and the procurement department manager as the authorized person for making the decision at 48.7%. 
The nature of the organizational competition focused on the quality competition at high level of significance. Therefore, the 
manufacturer must have innovation production processes and quality to meet the customer's needs as much as possible. In 
addition, the different types of businesses differently affected the buying decision behavior in terms of product perception 
channel, monthly orders, ordering frequency, type of product, and reason to order products from other companies at statistical 
significance level of 0.05. Therefore, the manufacturer has to focus on salespersons with training to develop their knowledge 
and skills consecutively. They will have the potentiality of competition to drive business is better than the competitors. The 
customers with different types of businesses differently decided to buy the prefabricated aluminum at statistical significant 
level of 0.05. Therefore, the manufacturer should have customer classification based on buying decision behavior to 
formulate marketing strategy and marketing mix factors for efficiency and effectiveness. 

 
 
Keywords: Schimmer Metal Standard Co., Ltd., Prefabricated Aluminum, Customer Behavior, Buying Decision 
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1. บทน า 
      
     ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมดา้นการผลิตอลูมิเนียมส าเร็จรูปเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญัต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก 
เพราะช่วยในการพฒันาประเทศในหลาย ๆ ดา้น ทั้งการคมนาคม ถนน สะพาน โรงงาน การก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั ช้ินส่วนรถยนต ์
หรืออุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ เป็นตน้ รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตอลูมิเนียมส าเร็จรูปในปัจจุบนัน้ีมีการแข่งขนัค่อนขา้งรุนแรง
เน่ืองจากมีบริษทัผลิตอลูมิเนียมส าเร็จรูปรายใหม่เกิดข้ึนหลาย ๆ บริษทัรวมถึงบริษทัเดิมอีกหลาย ๆ บริษทัท่ีมีการพฒันา
เทคโนโลยใีนดา้นการผลิตใหมี้ความทนัสมยัมากข้ึนเพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เดิมท่ีมีอยูแ่ละเพื่อดึงดูด
ลูกคา้รายใหม่โดยในปัจจุบนัอลูมิเนียมส าเร็จรูปมีความตอ้งการของตลาดค่อนขา้งสูงเน่ืองจากหลาย ๆ อุตสาหกรรมหันมาใช้
อลูมิเนียมทดแทนวตัถุดิบเดิม เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีหันมาใชอ้ลูมิเนียมส าเร็จรูปแทนไมห้รือเหล็กท่ีใชอ้ยู่เดิม หรือแม้
กระทั้งอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ก็มีการปรับเปล่ียนมาใชอ้ลูมิเนียมส าเร็จรูปแทนไมห้รือสแตนเลสท่ีใชอ้ยูเ่ดิม หรืออีกหลาย ๆ 
ธุรกิจท่ีหนัมาใชอ้ลูมิเนียมส าเร็จรูปแทนวตัถุดิบเดิม และจากพฤติกรรมการเปล่ียนแปลงดงักล่าวท่ีเกิดข้ึนจึงท าใหค้วามตอ้งการ
อลูมิเนียมส าเร็จรูปเพิ่มข้ึนรวมถึงการแข่งขนัทางการตลาดก็เพิ่มมากข้ึนดว้ย ดงันั้นจึงท าให้แต่ละบริษทัตอ้งพฒันาเพื่อรักษา
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ลูกคา้เดิมไว ้อีกทั้งประเทศไทยนั้นมีศกัยภาพทางดา้นกระบวนการผลิตอลูมิเนียมส าเร็จรูป แบบครบวงจรท่ีดี เม่ือเปรียบเทียบ
กบัภูมิภาคอ่ืน ๆ ในอาเซียน 
     ดว้ยเหตุท่ีกล่าวมาขา้งตน้ท าใหผู้ว้ิจยัสนใจศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของลูกคา้ และปัจจยัทางดา้นการตลาดท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ืออลูมิเนียมส าเร็จรูป โดยยกกรณีศึกษาของบริษทั ซิมเมอร์ เมตลั สแตนดาร์ด จ ากดั เน่ืองจากบริษทั ซิมเมอร์ 
เมตัล สแตนดาร์ด จ ากัด เป็นบริษทัท่ีติดอันดับ 1 ใน 5 ของผูผ้ลิตอลูมิเนียมส าเร็จรูปในประเทศไทย เพื่อประโยชน์ต่อ
ผูป้ระกอบการคา้อลูมิเนียมในการพฒันาสินคา้ และปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ อนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อการน าไปใชป้รับปรุงธุรกิจการผลิตอลูมิเนียม เพื่อใหส้ามารถแข่งขนักบัคู่แข่งและด าเนินธุรกิจไดต่้อไป 

 

2. ทบทวนวรรณกรรมและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
2.1 แนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 
 
     ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือเทคนิคทางการตลาดท่ีบริษทัใชใ้นการผลิตเพ่ือตอบสนองความตอ้งการและส่งมอบ
คุณค่าให้กบัผูบ้ริโภค ซ่ึงประกอบดว้ย 7 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นกระบวนการ ปัจจยัดา้นบุคคล และปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพดงัน้ี1) ผลิตภณัฑ ์หมายถึงสินคา้หรือ
บริการกไ็ด ้ ส่วนของสินคา้ส าเร็จรูป หมายถึงคุณภาพของสินคา้ รูปแบบ ความหลากหลาย คุณลกัษณะ ตราผลิตภณัฑ ์ และบรรจุภณัฑ ์
รวมถึงบริการต่าง ๆ 2) ดา้นราคา หมายถึง คุณประโยชน์หรือคุณค่าของผลิตภณัฑใ์นลกัษณะตวัเงิน 3)  ดา้นการจดัจ าหน่ายเป็นกิจกรรม
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในการน าเสนอผลิตภณัฑห์รือบริการใหแ้ก่ลูกคา้ 4) การส่งเสริมทางการตลาดเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความส าคญั
ในการส่ือสารกบัลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ เพ่ือแจง้ข่าวสารหรือชกัจูงใหเ้กิดทศันคติ และพฤติกรรมการใชบ้ริการหรือซ้ือผลิตภณัฑ5์.) ดา้น
บุคคลหรือพนกังานท่ีเกิดจากการคดัเลือก การฝึกอบรม และการจูงใจ เพ่ือใหส้ามารถใหบ้ริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กบั 6) ดา้น
กายภาพและการน าเสนอเป็นแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอใหก้บัลูกคา้ใหเ้ห็นเป็นรูปธรรม 7) ดา้นกระบวนการ
เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการปฏิบติัในดา้นการบริการท่ีน าเสนอใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ (Kotler & Armstrong, 2011)  
     Phillip Kotler กล่าววา่ จุดมุ่งหมายทางการตลาดท่ีส าคญัก็คือ การตอบสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดย
ท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความพึงพอใจในการบริโภคสินคา้ ดว้ยเหตุน้ีการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคจึงเป็นการศึกษาผูบ้ริโภคทั้งท่ี
จ  าแนกตามประเภทของบริษทัและรูปแบบของบริษทั วา่มีการเลือกซ้ือ เสาะหา การใชส้อย การประเมินผลการใชสิ้นคา้และ
บริการอยา่งไร และการเร่ิมตน้ท าความเขา้ใจพฤติกรรมผูบ้ริโภคตอ้งอาศยัโมเดลท่ีแสดงถึงการกระตุน้ - การตอบสนอง หรือท่ี
เรียกกนัวา่ โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค หรือ S-R Theory ดงัแสดงในรูปท่ี 1 กล่าวคือ ณ จุดเร่ิมตน้ของโมเดลผูบ้ริโภคจะไดรั้บ
อิทธิพลจากส่ิงกระตุน้ทางการตลาดและส่ิงกระตุน้อ่ืน ๆ ซ่ึงส่ิงกระตุน้เหล่าน้ีค่างมีผลต่อความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคท่ี
ก่อใหเ้กิดความตอ้งการในตวัสินคา้ แลว้ยงัเป็นเหตุจูงใจใหเ้กิดการบริโภคตามมา และในขณะเดียวกนันั้น จากจากมีส่ิงกระตุน้
แลว้ ลกัษณะของผูบ้ริโภค ตลอดจนกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเองต่างกมี็อิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค
ดว้ย จนกระทัว่ผูบ้ริโภคเกิดการตอบสนองหรือมีการตดัสินใจในทา้ยท่ีสุด (Kotler, 2008) 
     บริษทั ซิมเมอร์ เมตลั สแตนดาร์ด จ ากดั เป็นผูผ้ลิตอลูมิเนียมเส้นส าเร็จรูปเส้นหนา้ตดั ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2535 ตั้งอยูท่ี่
อ  าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา บนเน้ือท่ีกวา่ 62 ไร่ โดยมีทุนจดทะเบียนทั้งส้ินจ านวน 450 ลา้นบาท ออฟฟิศ ตั้งอยูท่ี่ 1070/4-6 
ถนนพหลโยธิน, แขวงลาดยาว, เขตจตุจกัร, กรุงเทพฯ 10900 เบอร์ติดต่อ : 02-617-6006 แฟกซ์ : 02-272-1546  โรงงานตั้งอยูท่ี่ 1/4 หมู่ 7 
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ต.บา้นแถว, อ.เสนา, จ.พระนครศรีอยธุยา 13110 เบอร์ติดต่อ : 03-537-5080-3 แฟกซ์ : 03-537-5084 บริษทัฯ มีเป้าหมายในการให้บริการ
โดยเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายอะลูมิเนียมเส้นหนา้ตดัเพ่ือใชเ้ป็นวตัถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ และมีกระบวนการผลิตท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และสงัคม รวมถึงมีการพฒันารูปแบบของสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินชีวิต เพ่ือตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ 
บริษทัฯ ท าการผลิตอลูมิเนียมส าหรับงานอุตสาหกรรมและสถาปัตยกรรมต่างๆมากมายอาทิเช่น อุตสาหกรรมรถยนต,์ ไฟฟ้าและ
อิเลคทรอนิกส์, ก่อสร้าง, โฆษณา และเฟอร์นิเจอร์ ปัจจุบนัสินคา้ของบริษทัฯไดถู้กน าไปใชใ้นหลากหลายประเทศตั้งแต่ประเทศใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย ตะวนัออกกลาง สหรัฐอเมริกา และ ยโุรปเป็นตน้ 
      อลูมิเนียมเป็นวสัดุธรรมชาติท่ีไดจ้ากการสกดัแร่อลูมิเนียม เป็นวสัดุท่ีทนความร้อนสูงแผค่วามร้อนต ่า เป็นโลหะท่ีไดรั้บการใชง้าน
มากท่ีสุดในกลุ่มโลหะ ทั้งน้ีเพราะอลูมิเนียมมีคุณสมบติัท่ีดีเด่นหลายประการกล่าวคือ อลูมิเนียมมีความหนาแน่นนอ้ย น ้าหนกัเบา มี
ความเหนียวมาก สามารถข้ึนรูปดว้ยกรรมวิธีต่าง ๆ ไดง่้าย จุดหลอมเหลวต ่า หล่อหลอมง่าย มีค่าการน าไฟฟ้าไม่สูงนกั เป็นโลหะท่ีไม่มี
พิษต่อร่างกาย ผิวหนา้ของ อลูมิเนียมบริสุทธ์ิ มีดชันีการสะทอ้นแสงสูงมาก จึงใชท้  าแผน่สะทอ้น ในแฟลสถ่ายรูป , จานสะทอ้นแสงใน
โคมไฟ และไฟหนา้รถยนต ์
ทนทานต่อการเกิดเป็นสนิม และการผกุร่อน ซ้ือหาไดง่้าย ในทอ้งตลาดและราคาไม่แพงนกั และในปัจจุบนัไดมี้การน าอลูมิเนียมมา
ประยกุตใ์ชใ้นหลายวงการตั้งแต่การท าเป็นอุปกรณ์เคร่ืองใชท้ัว่ไป เคร่ืองมือแพทย ์ อวยัวะเทียมไปจนถึงอากาศยาน เน่ืองจากคุณสมบติั
โดดเด่นต่างๆของอลูมิเนียม  
  
2.2 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง  
     อรรพล ฟูไฟ (2560) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ืออลูมิเนียมส าเร็จรูป Lynn ผ่านช่องทาง
โมเดิร์นเทรดในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ จากการศึกษาพบวา่ ในดา้นผูบ้ริโภค ผูว้ิจยัพบว่าอาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการ
ใชผ้ลิตภณัฑแ์ละรายไดส่้วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือนมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือประตู/หนา้ต่างอลูมิเนียมส าเร็จรูป ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 เห็นไดว้า่ ลูกคา้ท่ีมีอายมุากข้ึนและระดบัการศึกษาท่ีสูงมกัมีการคิดวิเคราะห์ในการเลือกสินคา้ท่ี
มากข้ึนโดยเฉพาะในเร่ืองของการดีไซน์การออกแบบความสวยงาม มากกวา่การพิจารณาเพียงแค่ราคาสินคา้และโปรโมชัน่ของ
สินคา้เท่านั้น รวมถึงระยะเวลาท่ีใชสิ้นคา้และรายไดส่้วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือนก็เป็นส่วนหน่ึงขององคป์ระกอบในการตดัสินใจ
ใชจ่้ายเงินของลูกคา้ สินคา้ท่ีมีการใชง้านบ่อยคร้ังอยา่งประตูและหนา้ต่างลูกคา้มกัมีความสนใจในเร่ืองคุณสมบติัความแขง็แรง 
ทนทานมาก ประกอบกบัถา้ลูกคา้ท่ีมีรายไดส่้วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือนสูงการตดัสินใจในเร่ืองคุณภาพก็สูงข้ึนเช่นกนั มกัจะ
สามารถลงทุนท่ีจะไดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพดีมาใชง้าน ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีเป็นค่านิยมของลูกคา้ส่วนใหญ่ท่ีใชป้ระกอบการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ต่างๆ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ   ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541:130)  ท่ีกล่าวว่า ลกัษณะของผูซ้ื้อหรือผูบ้ริโภคจะได้รับ
อิทธิพลจากปัจจยัต่าง ๆ ดงัน้ี คือ ปัจจยัดา้นวฒันธรรม ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา กล่าวคือ 
ลกัษณะดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายขุนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได ้อาชีพ การศึกษา เหล่าน้ีเป็น
เกณฑท่ี์นิยมใชใ้นการตดัสินใจ 
      นิดา สุราสา (2552) ได้ศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกตวัแทนออกของบริษทัในนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูนจากการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการตวัแทนออกของเรียงล าดบัความส าคญั คือ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยั
ด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัด้านการสร้างการน าเสนอทางกายภาพและปัจจยัด้านการส่งเสริม
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การตลาด เรียงตามล าดบัดงัน้ี ขอ้มูลลูกคา้เป็นความลบัและเก็บรักษาขอ้มูลเป็นอยา่งดี มีการแกไ้ขปัญหาให้ลูกคา้อยา่งรวดเร็ว 
การขนส่งสินคา้ปลอดภยั สินคา้ไม่เสียหาย การตอบสนองการแกปั้ญหาไดอ้ย่างถูกตอ้ง ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ 
ระยะเวลาในการปฏิบติังานจนแลว้เสร็จ ตรงต่อเวลา มีความรู้เร่ืองกฎเกณฑ์พิธีการศุลกากรและการด าเนินพิธีการศุลกากร 
ค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการท่ีเหมาะสม ละมีการติดตามผลการด าเนินงาน 
     ผณินทรา ตนัตระกลู (2552) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสุขภณัฑก์ะรัต
ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ผลการวิจยัพบวา่ ผูใ้ชสุ้ขภณัฑก์ะรัตส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใชสุ้ขภณัฑก์ะรัตเน่ืองจากมีรูปแบบ
ท่ีสวยงาม คุณภาพดี และไดรั้บค าแนะน าจากร้านคา้ โดยเลือกซ้ือสินคา้ท่ีร้านอุดรนานาภณัฑ์ และร้านศรีไทยใหม่บริการ ใน
ราคาท่ีเหมาะสมต่อห้องน ้ า1 ห้อง อยู่ระหว่าง 1,000 – 2,000 บาท และยืนยนัว่าจะใชสุ้ขภณัฑ์กะรัตอีกเม่ือมีโอกาสในการซ้ือ
คร้ังต่อไป โดยปัจจัยด้านผลิต๓ณฑ์มีความส าคญัอยู่ในระดับมาก โดยผูใ้ช้ให้ความส าคญัในเร่ือง ความสวยงาม ความ
หลากหลาย และคุณภาพสินคา้ ราคาท่ีเหมาะสมตามคุณภพสินคา้ ตลอดจนร้านท่ีมีมากเพียงพอและมีท าเลท่ีตั้งเหมาะสม 
ตลอดจนส่ือการจูงใจใหซ้ื้อผลิตภณัฑจ์ากพนกังานขาย 
 
2.3 กรอบแนวคดิงานวจัิย 
                        ตัวแปรตาม 

        
          1.  ปัจจัยด้านพฤติกรรม     

               - พฤติกรรมดา้นการตดัสินใจซ้ือ 

      ตัวแปรต้น             2.  ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด    

     - ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product)  

       ประเภทธุรกจิ    - ปัจจยัดา้นราคา (Price) 
 - ผูจ้ดัจ  าหน่ายคา้ปลีก   - ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)  

- ผูผ้ลิต     - ปัจจยัดา้นส่งเสริมการขาย (Promotion)  
- ผูใ้หบ้ริการ    - ปัจจยัดา้นบุคลากร (People) 

      - ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ( Physical Evidence) 
      - ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  (Process) 
 
รูปที่  2    กรอบแนวคิดงานวิจยั 
2.4 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของลูกคา้ในการตดัสินใจซ้ืออลูมิเนียมส าเร็จรูป ของบริษทั ซิมเมอร์ เมตลั สแตนดาร์ด จ ากดั  
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของลูกคา้ในการตดัสินใจซ้ืออลูมิเนียมส าเร็จรูป ของบริษทั ซิมเมอร์ เมตลั สแตนดาร์ด จ ากดั 

จ าแนกตามประเภทบริษทั 
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3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ืออลูมิเนียมส าเร็จรูป ของบริษทัซิมเมอร์ เมตลั 
สแตนดาร์ด จ ากดั  

4. เพื่อศึกษาปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ในการตดัสินใจซ้ืออลูมิเนียมส าเร็จรูป ของบริษทั ซิมเมอร์ เมตลั 
สแตนดาร์ด จ ากดั จ าแนกตามประเภทบริษทั 

 
2.5 ประโยชน์ที่ได้รับ 

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการธุรกิจผลิตอลูมิเนียมส าเร็จรูปสามารถใชปั้จจยัดา้นความสามารถทางการแข่งขนั ซ่ึง
ประกอบดว้ยทฤษฎีหรือปัจจยัทั้ง 7 ดา้นมาประยกุตใ์ชใ้นธุรกิจ เพื่อวางแผน บริหารจดัการ รวมถึงก าหนดกลยทุธ์ต่างๆ เพื่อให้
สามารถรับมือกบัการแข่งขนัทางการตลาดท่ีสูงข้ึน อีกทั้งสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยนื 
 

3. วธีิการศึกษา 
 
     ในงานวิจยัน้ีค านวณหากลุ่มตวัอย่าง โดยใช้กลุ่มตวัอย่างจากลูกคา้ปัจจุบนัท่ียงัมีการซ้ือสินคา้กบั บริษทั ซิมเมอร์ เมตลั 
สแตนดาร์ด จ ากดั ของ Taro Yamane และก าหนดค่าความเช่ือมัน่ 95% ค่าความคาดเคล่ือนในการประมาณไม่เกิน 5% ซ่ึง
ค านวณไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่าง 152 ตวัอย่าง โดยแจกแบบสอบถามเฉพาะกลุ่มลูกคา้ท่ียงัซ้ือสินคา้กบั บริษทั ซิมเมอร์ เมตลั 
สแตนดาร์ด จ ากัด และท าการแจกแบบสอบถามให้กับทางกลุ่มตัวอย่าง 30 ตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบความน่าเช่ือถือของ
แบบสอบถามโดยวิเคราะห์หาค่า ครอนบาร์ค แอลฟ่า ซ่ึงไดค่้าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าเท่ากบั 0.946 ซ่ึงมีความน่าเช่ือถือสูงอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีใช้ได้ จากนั้นน าแบบสอบถามไปแจกกลุ่มตวัอย่าง 152 ตวัอย่าง เพื่อน าขอ้มูลไปวิเคราะห์ทางสถิติดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ต่อไป 
     การวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายลกัษณะ
ทางด้านพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps โดยใช้ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 2)การวิเคราะห์เชิงอนุมาน โดยการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติทดสอบสมติฐานงานการวิจยัคร้ังน้ี โดย 
2.1) การทดสอบสมมติฐานโดยใช้ Chi-Square, Persen Correlation ซ่ึงเป็นการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรปัจจัย
ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ ประเภทธุรกิจ  ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ ไดแ้ก่ ช่องทางการรับรู้ ยอดการสั่งซ้ือ ความถ่ีใน
การสั่งซ้ือ ชนิดสินคา้ และเหตุผลในการซ้ือ 2.2) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบปัจจยั หรือตวัแปรท่ีมี
มากกว่า 2 ตวัแปรข้ึนไป เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างตวัแปรดงักล่าวว่าปฏิเสธ หรือไม่ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งข้ึนโดยการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     จากผลการศึกษากลุ่มตวัอย่างลูกคา้ท่ีซ้ืออลูมิเนียมส าเร็จรูปของบริษทั ซิมเมอร์ เมตลั สแตนดาร์ด จ ากดั จ านวน 152 กลุ่ม
ตวัอยา่ง และใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติทดสอบสมติฐานงานการวิจยัคร้ังน้ี พบวา่ ประเภทธุรกิจ  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่จะเป็นธุรกิจกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาการด าเนินธุรกิจมากกว่า 20 ปีข้ึนไป ไม่มีการจัดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์คิดเป็นร้อยละ 82.9 ไม่มีการร่วมทุนกบัต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 74.3 จ  านวนพนกังาน น้อยกว่า 50 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.0 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีทุนจดทะเบียน 5 – 10 ลา้นบาท มีรายไดป้ระจ าปี 20 – 50 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 22.4 ผูท่ี้
มีอ  านาจตดัสินใจส่วนใหญ่คือผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 48.7 
     ผลการวิจยัทางดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด เป็นการแสดงขอ้มูลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ประกอบดว้ย 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น
บุคลากรผูใ้หบ้ริการ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
     สมมุติฐานขอ้ท่ี 1 พฤติกรรมของลูกคา้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออลูมิเนียมส าเร็จรูป ของบริษทั ซิมเมอร์ เมตลั 
สแตนดาร์ด จ ากดั แตกต่างกนั โดยใช ้Chi-Square และ Persen Correlation ซ่ึงเป็นการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรปัจจยั
ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ ประเภทธุรกิจ  ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ ไดแ้ก่ ช่องทางการรับรู้ ยอดการสั่งซ้ือ ความถ่ีใน
การสัง่ซ้ือ ชนิดสินคา้ และเหตุผลในการซ้ือพบวา่ช่องทางการรับรู้ ของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีช่องทางรับรู้
จากพนกังานขาย คิดเป็นร้อยละ 40.9 รองลงมาการแนะน าและบอกต่อจากลูกคา้ คิดเป็นร้อยละ 21.7 และทางป้ายโฆษณาผ่าน
ร้านตวัแทนจ าหน่าย มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.9 ยอดการสั่งซ้ือ ส่วนใหญ่มียอดการสั่งซ้ือเฉล่ียต่อเดือน 1,000,001 – 
2,000,000 บาท และมากกว่า 5,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.7 รองลงมา 2,000,001 – 3,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.8 
และ 4,000,001 – 5,000,000 บาท มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 8.6 ความถ่ีในการจดัซ้ือ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะมี
ความถ่ีในการจดัซ้ือต่อเดือน 1 – 3 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 45.4 รองลงมา 4 – 6 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 34.2 และมากกว่า 10 คร้ัง มี
จ านวนน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 9.9 เหตุผลในการจดัซ้ือกบับริษทัอ่ืน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะมีเหตุผลในการจดัซ้ือ
สินคา้อลูมิเนียมส าเร็จรูปกบับริษทัอ่ืนคือเร่ืองคุณภาพผลิตภณัฑ์ คิดเป็นร้อยละ 42.8 รองลงมาเร่ืองราคา คิดเป็นร้อยละ 41.4 
และเร่ืองการบริการ มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.6  
 
     สมมุติฐานขอ้ท่ี 2 พฤติกรรมของลูกคา้จ าแนกตามประเภทบริษทัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออลูมิเนียมส าเร็จรูป 
ของบริษทั ซิมเมอร์ เมตลั สแตนดาร์ด แตกต่างกนั แสดงผลการวิจยัดงัตารางท่ี 1 พบวา่  
     ช่องทางการรับรู้ของผลิตภณัฑ์ จ  าแนกตามประเภทของธุรกิจ พบว่า ลูกคา้ท่ีมีประเภทธุรกิจแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ืออลูมิเนียมส าเร็จรูป ดา้นช่องทางการรับรู้ของผลิตภณัฑ ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
     ดา้นยอดสั่งซ้ือต่อเดือน จ าแนกตามประเภทของธุรกิจ พบว่า ลูกคา้ท่ีมีประเภทธุรกิจแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการตดัสินใจ
ซ้ืออลูมิเนียมส าเร็จรูป ดา้นยอดการสัง่ซ้ือต่อเดือน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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     ดา้นความถ่ีในการซ้ือ จ าแนกตามประเภทของธุรกิจ พบวา่ ลูกคา้ท่ีมีประเภทธุรกิจแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
อลูมิเนียมส าเร็จรูป ดา้นความถ่ีในการซ้ือ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
     ดา้นประเภทผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามประเภทของธุรกิจ พบวา่ ลูกคา้ท่ีมีประเภทธุรกิจแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
อลูมิเนียมส าเร็จรูป ดา้นประเภทผลิตภณัฑ ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
     ดา้นเหตุผลในการซ้ือผลิตภณัฑ์จากบริษทัอ่ืน จ าแนกตามประเภทของธุรกิจ พบว่า ลูกคา้ท่ีมีประเภทธุรกิจแตกต่างกนั มี
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออลูมิเนียมส าเร็จรูป ดา้นเหตุผลในการซ้ือผลิตภณัฑ์จากบริษทัอ่ืน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  
 
ตารางที่ 1 ความแตกต่างของประเภทธุรกิจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ 

การตัดสินใจเลอืกซ้ือ M Sig. 
1. ช่องทางการรับรู้ของผลิตภณัฑ์กขค 32.607 0.000* 
2. ยอดการสัง่ซ้ือต่อเดือนกขค 29.531 0.003* 
3. ความถ่ีในการสัง่ซ้ือกขค 17.723 0.007* 
4. ประเภทผลิตภณัฑ์กขค 16.295 0.012* 
5. เหตุผลในการสัง่ซ้ือผลิตภณัฑจ์ากบริษทัอ่ืนกขค 23.112 0.001* 
ภาพรวม 4.34 0.50 

หมายเหตุ * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ก แสดงนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ระหวา่งระหวา่งผูจ้ดัจ  าหน่ายคา้ปลีก (Chi-Square) 
 ข แสดงนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ระหวา่งผูผ้ลิต (Chi-Square) 
 ค แสดงนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ระหวา่งผูใ้หบ้ริการ (Chi-Square) 
          สมมุติฐานขอ้ท่ี 3 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออลูมิเนียมส าเร็จรูป ของบริษทั
ซิมเมอร์ เมตลั สแตนดาร์ด จ ากดั แตกต่างกนั   
ตารางที่ 2  ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด M S.D. ระดบั 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.05 0.72 มาก 
2. ดา้นราคา 4.04 0.84 มาก 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.11 0.66 มาก 
4. ดา้นการส่งเสริมการขาย 4.03 0.71 มาก 
5. ดา้นบุคลากร 4.25 0.62 มาก 
6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 4.17 0.71 มาก 
7. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 4.34 0.63 มาก 

รวม 4.14 0.59 มาก 
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     จากตารางท่ี 2 ในภาพรวมของกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของอลมิูเนียมส าเร็จรูป อยู่
ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบว่า ทุกดา้น มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นกระบวนการให้บริการ มี
ระดบัความคิดเห็นสูงท่ีสุด รองลงมาคือดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น
ราคา และดา้นการส่งเสริมการขาย ตามล าดบั 

     สมมุติฐานขอ้ท่ี 4 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออลูมิเนียมส าเร็จรูป ของบริษทัซิม
เมอร์ เมตลั สแตนดาร์ด จ ากดั จ าแนกตามประเภทบริษทั แตกต่างกนั  และไดผ้ลการทดสอบสมมติฐานตามตารางท่ี 3 ดงัน้ี 
     ดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่ ลูกคา้ท่ีมีประเภทธุรกิจแตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD พบวา่ลูกคา้ท่ีมีธุรกิจประเภทผู ้
จดัจ าหน่ายคา้ปลีก มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑสู์งกวา่ลูกคา้ท่ีมีธุรกิจประเภทผูผ้ลิต
และผูใ้หบ้ริการ 
     ด้านราคา พบว่า ลูกคา้ท่ีมีประเภทธุรกิจแตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา 
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD พบว่าลูกคา้ท่ีมี
ธุรกิจประเภทผูจ้ดัจ าหน่ายคา้ปลีก มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคาสูงกว่าลูกคา้ท่ีมีธุรกิจ
ประเภทผูผ้ลิตและผูใ้หบ้ริการ 
     ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า ลูกคา้ท่ีมีประเภทธุรกิจแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีผลการทดสอบความแตกต่าง
เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD พบวา่ ลูกคา้ท่ีมีธุรกิจประเภทผูจ้ดัจ าหน่ายคา้ปลีก มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายสูงกวา่ลูกคา้ท่ีมีธุรกิจประเภทผูใ้หบ้ริการ 
     ดา้นบุคลากร พบวา่ ลูกคา้ท่ีมีประเภทธุรกิจแตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคลากร 
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD พบว่า ลูกคา้ท่ีมี
ธุรกิจประเภทผูจ้ดัจ าหน่ายคา้ปลีก มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคลากร สูงกว่าลูกคา้ท่ีมีธุรกิจ
ประเภทผูผ้ลิต 
     ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ พบวา่ ลูกคา้ท่ีมีประเภทธุรกิจแตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ย
วิธี LSD พบว่าลูกค้าท่ีมีธุรกิจประเภทผูจ้ ัดจ าหน่ายค้าปลีก มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
กระบวนการใหบ้ริการสูงกวา่ลูกคา้ท่ีมีธุรกิจประเภทผูผ้ลิต 
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ตารางที่ 3 คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด จ าแนกตามประเภทธุรกิจ 

ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด 

ประเภทธุรกิจ n M S.D. F Sig. 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ ผูจ้ดัจ าหน่ายคา้ปลีก 74 4.19 0.73 3.310 0.039* 
 ผูผ้ลิต 64 3.93 0.72   
 ผูใ้หบ้ริการ 14 3.80 0.51   
ดา้นราคา ผูจ้ดัจ าหน่ายคา้ปลีก 74 4.32 0.61 9.000 0.000* 
 ผูผ้ลิต 64 3.76 0.95   
 ผูใ้หบ้ริการ 14 3.83 0.90   
ดา้นช่องทางการจดั ผูจ้ดัจ าหน่ายคา้ปลีก 74 4.24 0.61 4.514 0.012* 
จ าหน่าย ผูผ้ลิต 64 4.03 0.65   
 ผูใ้หบ้ริการ 14 3.71 0.79   
ดา้นการส่งเสริมการขาย ผูจ้ดัจ าหน่ายคา้ปลีก 74 4.11 0.72 1.051 0.352 
 ผูผ้ลิต 64 3.94 0.70   
 ผูใ้หบ้ริการ 14 4.00 0.66   
ดา้นบุคลากร ผูจ้ดัจ าหน่ายคา้ปลีก 74 4.41 0.56 5.270 0.006* 
 ผูผ้ลิต 64 4.07 0.64   
 ผูใ้หบ้ริการ 14 4.27 0.66   
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูจ้ดัจ าหน่ายคา้ปลีก 74 4.22 0.67 0.355 0.702 
 ผูผ้ลิต 64 4.13 0.76   
 ผูใ้หบ้ริการ 14 4.09 0.72   
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ผูจ้ดัจ าหน่ายคา้ปลีก 74 4.47 0.53 3.255 0.041* 
 ผูผ้ลิต 64 4.21 0.71   
 ผูใ้หบ้ริการ 14 4.23 0.58   
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
     กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นการประกอบธุรกิจประเภทผูค้า้ปลีก คิดเป็นร้อยละ 48.7 ระยะเวลาการด าเนินธุรกิจมากกวา่ 20 ปี
ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 30.3 ไม่มีการจดัทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์คิดเป็นร้อยละ 82.9 ไม่มีการร่วมทุนกบัต่างประเทศ คิดเป็น
ร้อยละ 74.3 มีจ านวนพนกังาน น้อยกวา่ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 ทุนจดทะเบียน 5 – 10 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 17.8 รายได้
ประจ าปี 20 – 50 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 22.4 ผูมี้อ  านาจตดัสินใจคือผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 48.7 และลกัษณะการ
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แข่งขนัขององคก์รเนน้การแข่งขนัดา้นคุณภาพ โดยมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ดงันั้นผูผ้ลิตตอ้งมีกระบวนการผลิตท่ีทนัสมยั 
และมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
     ในภาพรวมของกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของอลูมิเนียมส าเร็จรูป อยูใ่นระดบัมาก 
(M= 4.14 S.D. = 0.59) และเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบว่า ทุกดา้น มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยดา้นกระบวนการ
ให้บริการ มีระดบัความคิดเห็นสูงท่ีสุด รองลงมาดา้นบุคลากร และดา้นการส่งเสริมการขาย มีระดบัความคิดเห็นน้อยท่ีสุด 
ดงันั้น ผูผ้ลิตตอ้งให้ความส าคญักบักระบวนการให้บริการทั้งก่อนและหลงัการขาย รวมถึงพฒันาเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อท าให้
ผูบ้ริโภคเกินความมัน่ใจและพึงพอใจอยา่งสูงสุด 
     ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การเปรียบเทียบประเภทธุรกิจท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออลูมิเนียม พบว่า 
ประเภทธุรกิจแตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ ในดา้นช่องทางการรับรู้ของผลิตภณัฑ์ ยอดการสั่งซ้ือต่อเดือน 
ความถ่ีในการสั่งซ้ือ  ประเภทผลิตภณัฑ ์และเหตุผลในการสั่งซ้ือผลิตภณัฑจ์ากบริษทัอ่ืน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 การเปรียบเทียบประเภทธุรกิจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออลูมิเนียมส าเร็จรูป พบวา่ ลูกคา้ท่ีมีประเภทธุรกิจแตกต่าง
กนั มีการตดัสินใจซ้ืออลูมิเนียมส าเร็จรูป ของบริษทั ซิมเมอร์ เมตลั สแตนดาร์ด จ ากดั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ดงันั้น ผูผ้ลิตควรมีการจ าแนกลูกคา้ตามลกัษณะของพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ เพื่อให้การก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยัในอนาคต 
     1. เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกอลูมิเนียมส าเร็จรูป ของบริษทั ซิมเมอร์ เมตลั สแตนดาร์ด จ ากดั ของ
ลูกคา้ จึงควรท าการศึกษาและวิจยัเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม ควบคู่ไปกบัการท าการวิจยัเชิงส ารวจ 
เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความเฉพาะเจาะจง ซ่ึงจะช่วยให้ผูผ้ลิตสามารถน าขอ้มูลเหล่าน้ีไปพฒันาผลิตภณัฑ์อลูมิเนียมส าเร็จรูป 
เพื่อใหส้ามารถตอบนสองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
     2. การวิจยัฉบบัน้ีเป็นเพียงการศึกษาขอ้มูลของลูกคา้บางกลุ่มตวัอยา่งเท่านั้น จึงน่าจะขยายขอบเขตการวิจยัให้กวา้งข้ึน เพื่อ
การศึกษาครอบคลุมถึงลูกคา้ทั้งหมด รวมถึงลูกคา้ท่ีสนใจจะซ้ือผลิตภณัฑอ์ลูมิเนียมส าเร็จรูป ในอนาคต เพื่อท่ีจะท าให้ผูผ้ลิต
ทราบถึงพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ คววามตอ้งการของลูกคา้  และยงัรวมถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
อลูมิเนียมส าเร็จรูปท่ีแตกต่างกนั เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกลยทุธ์ใหเ้หมาะสมกบัผูบ้ริโภค จ าแนกตามประเภทธุรกิจ 
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กลยุทธ์การเพิม่ยอดขายของบริษัท เอม็ คอนกรีต จ ากดั 

Strategies to increase sales volume of M Concrete Company Limited 

ปรางทิพย์ จันทร์สิวานนท์1 และ พรีพงษ์ ฟูศิริ2 

Prangtip Jansiwanon and Piraphong Foosiri 

บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุการลดลงของยอดขายคอนกรีตผสมเสร็จและเพื่อสร้างกลยุทธ์ในการเพิ่ม
ยอดขายของ บริษทั เอ็ม คอนกรีต จ ากดั ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลโดยแจกแบบสอบถามจ านวน 73 ชุด เป็นลูกคา้ภาคเอกชน
ทั้ งหมด ผลจากการศึกษาพบว่าปัจจัยท่ีส าคัญท่ีลูกค้าเลือกซ้ือคือปัจจัยทางด้านความคุ้มค่าและปัจจัยทางด้านโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ เน่ืองจากบริษทัฯเพิ่งเปิดใหม่และยงัมีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ไม่มากเท่าท่ีควร จึงท าใหย้งัไม่เป็นท่ีรู้จกัในวง
กวา้ง ส่งผลให้มีผลต่อความน่าเช่ือถือของผลิตภณัฑ์ ทางดา้นของพนักงานพบว่าพนักงานไม่มีการติดตามผลหลงัการขาย 
เน่ืองจากสาเหตุหน่ึงคือบริษทัยงัมีพนกังานจ านวนไม่มาก จึงส่งผลใหพ้นกังานท าหลายหนา้ท่ี  

ค าส าคัญ: คอนกรีตผสมเสร็จ 

Abstract 

The objectives of  this study is to study the causes of reduction in ready mixed concrete’s sales and to create strategies in order 
to increase the sales of  M Concrete Co., Ltd. The researcher has collected data by distributing 73 sets of questionnaire surveys 
as all private customers. The result of the study shows that the important factors that customers concern to buy are the factors 
of worth and the factors of advertisement and public relations. Since the company has just opened and there are not many 
advertisements as it should be Therefore, not being widely known. It is affecting the reliability of products. In employees side, 
it is found that the employees do not keep tracking after-sales matter, According to our company has insufficient human 
resource, so it makes employee has to handle many responsibilities. 

Keywords: Ready mixed concrete 

 

 

_______________________________ 
1นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 email: pt.prangtip@gmail.com 

2คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 2013 

 

 

1. บทน า 

     อุตสาหกรรมก่อสร้างภายในประเทศไทยยงัคงขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ในปี 2562 (ค.ศ.2019) มูลค่าการก่อสร้างรวมของไทย
มีแนวโนม้ปรับตวัข้ึนราว 6.5% เทียบปีต่อปี เป็น 1.38 ลา้นลา้นบาทโดยมีปัจจยัสนบัสนุนจากการปรับตวัข้ึนของปริมาณ และ
มูลค่าโครงการก่อสร้างทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยการก่อสร้างภาครัฐคาดเติบโตราว 9% เป็นมูลค่าราว 8.15 แสนลา้นบาท 
ซ่ึงเป็นผลมาจากการก่อสร้างโครงการโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานดา้นคมนาคมทั้งขนาดใหญ่และขนาด
เล็ก และการก่อสร้างภาคเอกชนคาดเติบโตราว 3.5% เป็นมูลค่าราว 5.6 แสนล้านบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากกการก่อสร้าง
คอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าและโครงการอาคารพาณิชยกรรมประเภทส านกังานและ mixed-use เป็นหลกั (ปรียา เทศนอก, 
2562) 

     บริษทั เอ็ม คอนกรีต จ ากดั ส านกังานใหญ่ ตั้งอยูท่ี่ 429/33 หมู่บา้นพรีเม่ียมเพลส 9 ถนนสุคนธสวสัด์ิ แขวงลาดพร้าว เขต
ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 ก่อตั้งโดย คุณสมศรี ล าเพาเลิศวิไล ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารและเป็นเจา้ของกิจการแต่เพียงผูเ้ดียว 
โดยเปิดท าการวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบนั เป็นเวลา 2 ปี ทุนจดทะเบียนปัจจุบนั 66 ลา้นบาท การด าเนินกิจการ
ของบริษทัฯ ท่ีผ่านมาพบว่า ในปี พ.ศ.2561-2562 แนวโน้มยอดขายคอนกรีตผสมเสร็จเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วเพียงระยะแรกแต่
กลบัคงตวัและมีแนวโนม้ลดนอ้ยลง ผลการศึกษาล่าสุดในไตรมาสท่ี 3/2562 ปัญหาท่ีพบคือการมียอดขายคอนกรีตผสมเสร็จท่ี
เ ร่ิมคงท่ีและมีแนวโน้มลดลงในอนาคต ปัญหาท่ีสองคือมีการแข่งขันท่ีรุนแรงหรือมีคู่แข่งมาก โดยเฉพาะในเขต
กรุงเทพมหานคร ประกอบกบัสภาวะเศรษฐกิจท่ีค่อนขา้งชะลอตวัลง จึงส่งผลใหย้อดขายมีแนวโนม้ลดลงอยา่งต่อเน่ือง 

รูปที่ 1 แสดงยอดขายของคอนกรีตผสมเสร็จของบริษทัฯ ไตรมาส 3/2562 

ท่ีมา: ฝ่ายการตลาด บริษทั เอม็ คอนกรีต จ ากดั (2562) 

    

  การศึกษาวิจยัมีวตัถุประสงคด์งัน้ี เพื่อศึกษาสาเหตุการลดลงของยอดขายคอนกรีตผสมเสร็จของบริษทัฯ ศึกษาพฤติกรรมการ
ซ้ือของผูซ้ื้อคอนกรีตผสมเสร็จ รวมไปถึงศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการซ้ือคอนกรีตผสมเสร็จและเพื่อศึกษา
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แนวทางในการพฒันากลยทุธ์เพื่อการแข่งขนั ในส่วนของประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บของงานวิจยัคร้ังน้ีคือท าให้บริษทัฯทราบ
ถึงสาเหตุท่ียอดขายคอนกรีตผสมเสร็จลดลง รวมไปถึงความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือคอนกรีตผสมเสร็จ 
และเพื่อให้ผูป้ระกอบการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปใชใ้นการก าหนดกลยทุธ์และวางแผนการตลาด หรือเป็นขอ้มูลพื้นฐาน
ส าหรับการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักลยทุธ์การเพิ่มยอดขายคอนกรีตผสมเสร็จในภายภาคหนา้ 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

     2.1 ทฤษฎี Ansoff’s Matrix 

     Igor Ansoff (อา้งใน Ansoff, I., 1957 : 113-124) ไดใ้หข้อ้คิดวา่การท่ีองคก์รธุรกิจจะเติบโตไดน้ั้น สามารถเลือกใชก้ลยทุธ์ 4 
อย่าง ดังน้ี กลยุทธ์เจาะตลาด (Market Penetration), กลยุทธ์พฒันาตลาด (Market Development), กลยุทธ์พฒันาผลิตภัณฑ์ 
(Product Development), กลยทุธ์กระจายความเส่ียงออกไป (Diversification) 

     1. กลยทุธ์เจาะตลาด (Market Penetration) 

     กลยทุธ์การเจาะตลาด องคก์รพยายามท่ีจะเติบโตโดยใชว้ตัถุดิบท่ีมีอยู ่ในตลาดเดิมท่ีมีคือพยายามท่ีจะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด
ในสถานการณ์ตลาดปัจจุบนั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่มตลาดท่ีมีอยูเ่ดิม สามารถท าไดโ้ดยการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑห์รือบริการใหก้บัลูกคา้ท่ีมีอยูเ่ดิมหรือหาลูกคา้ใหม่ๆ ภายในตลาดเดิมท่ีมีอยู ่ 

     2. กลยทุธ์พฒันาตลาด (Market Development) 

     กลยทุธ์การพฒันาตลาดคือบริษทัพยายามท่ีจะขยายสู่ตลาดใหม่ โดยใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีมีอยูเ่ดิม สามารถท าไดโ้ดย หา
กลุ่มลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั หาผูซ้ื้อกลุ่มอุตสาหกรรม ในกรณีท่ีแต่เดิมสินคา้น้ีขายให้กบักลุ่มครัวเรือนเท่านั้น พื้นท่ีหรือภูมิภาค
ใหม่ ๆ ภายในประเทศ ตลาดต่างประเทศ 

     3. กลยทุธ์พฒันาผลิตภณัฑ ์(Product Development) 

     กลยทุธ์การพฒันาผลิตภณัฑ ์บริษทัพยายามท่ีจะสร้างผลิตภณัฑแ์ละบริการใหม่ๆ โดยมุ่งเนน้ไปท่ีตลาดท่ีมีอยูเ่พื่อใหเ้กิดการ
เติบโตเพิ่มข้ึน ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการกระจายผลิตภณัฑท่ี์มีอยู ่ในตลาดท่ีมีอยูเ่ดิม การผลิตภณัฑเ์หล่าน้ีไดม้าจากการลงทุนในการ
วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์เพิ่มเติม การไดม้าซ่ึงสิทธิในการผลิตสินคา้ของผูอ่ื้น การซ้ือผลิตภณัฑ์และเปล่ียนตราสินคา้เป็นแบ
รนดข์องตวัเอง ร่วมพฒันากบับริษทัเจา้ของผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการเขา้ถึงช่องทางการจดัจ าหน่ายหรือติดตราสินคา้ของบริษทัเรา 

     4. กลยทุธ์กระจายความเส่ียงออกไป (Diversification) 

     การกระจายธุรกิจองคก์รจะพยายามเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดดว้ยการน าเสนอผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ในตลาดใหม่ๆ ซ่ึงเป็นกลยทุธ์ท่ี
มีความเส่ียงมากท่ีสุดเน่ืองจากจ าเป็นต้องมีทั้งผลิตภณัฑแ์ละการพฒันาตลาด โดยสามารถด าเนินการได ้2 วิธี ดงัน้ี การกระจาย
ไปสู่ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจเดิมซ่ึงมีความสมัพนัธ์และการกระจายไปสู่ธุรกิจท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจเดิม 
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     2.2 ทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค  

     Philip Kotler อา้งใน (อดุลย ์จาตุรงคกุล ดลยา จาตุรงคกุล 2550 : 3) การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior 
analysis) เป็นการคน้หาหรือวิจยัท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและบริโภคเพื่อทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการ
ซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค ค าตอบท่ีไดจ้ะช่วยใหส้ามารถจดักลยทุธ์การตลาด ท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภค
ไดอ้ยา่งเหมาะสม ดงัรายละเอียดน้ี 

     1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who constitutes the market?) เป็นค าตอบเพื่อให้ทราบคุณลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย 
(Occupants) 

     2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What does the market buy?) เป็นค าถามเพื่อทราบถึงส่ิงท่ีตลาดซ้ือ (Objects) 

     3. ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why does the market buy ?) เป็นค าถามเพื่อทราบถึงวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ (Objectives) 

     4. ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Who participates in the buying ?) เป็นค าถามเพื่อทราบถึงบทบาทของกลุ่มต่าง ๆ ท่ีมี
อิทธิพลหรือส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Organization) 

     5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the market buy ?) เป็นค าถามเพื่อทราบโอกาสการซ้ือ (Occasions)  

     6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the market buy ?) เป็นค าถามเพื่อทราบถึงโครงการสร้างช่องทาง ท่ีผูบ้ริโภคจะไปซ้ือใน
ช่องทางการจดัจ าหน่ายนั้นๆ (Outlets) 

     7. ผูบ้ริโภคซ้ืออย่างไร (How does the market buy ?) เป็นค าถามเพื่อทราบถึงขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ (Operations) (ค า
นาย อภิปรัชญาสกุล, 2556, หนา้ 23) 

     2.3 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

     ชลวิทย ์วรรณโชติผาเวข (2560) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการซ้ือคอนกรีตผสมเสร็จ พบว่า
ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ ท าเลท่ีตั้ง และการประชาสัมพนัธ์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการซ้ือคอนกรีต
ผสมเสร็จอยา่งมีนยัสาคญั เช่นเดียวกบัปัจจยัดา้นความคุม้ค่า คุณภาพสินคา้ การส่งมอบสินคา้ และความน่าเช่ือถือ รวมทั้ง ปัจจยั
ดา้นกระบวนการช่องทางการสั่งซ้ือ การต่อรองราคา และความหลากหลายของสินคา้ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการซ้ือ
คอนกรีตผสมเสร็จ อย่างไรก็ตาม ปัจจยัดา้นการบริการลูกคา้ การส่งเสริมการตลาด และตราสินคา้ ไม่มีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจในการซ้ือคอนกรีตอย่างมีนัยสาคญั เช่นเดียวกับปัจจัยด้านความทันสมัยและเหมาะสมของผลิตภณัฑ์ ระดับราคา 
สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีจ าหน่าย และปัจจยัสภาพแวดลอ้มของโรงงาน  

     มธุสร จรดล (2559) ศึกษาสาเหตุท่ียอดขายคอนกรีตลดลงของบริษทั นครหลวง คอนกรีต จ ากดั ดว้ยวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ
พบวา่ลูกคา้แต่ละรายมีเหตุผลหลกัในการตดัสินใจใชบ้ริการคอนกรีตผสมเสร็จท่ีไม่แตกต่างกนั โดยจะพิจารณาถึงคุณภาพของ
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ผลิตภณัฑแ์ละบริการ โดยผูใ้ห้บริการคอนกรีตแต่ละรายจะสร้างคุณภาพของตนเองใหไ้ดต้ามความตอ้งการท่ีลูกคา้ก าหนดไว้
อยู่แลว้จากนั้นลูกคา้จะพิจารณาถึงราคาขายท่ีต ่าสุดหรือราคาท่ีไม่แตกต่างกนัมากจนเกินไปเป็นปัจจยัประการแรก และจะ
พิจารณาถึงความสามารถในการให้บริการจดัส่งคอนกรีตท่ีต่อเน่ืองและรวดเร็วเป็นปัจจยัรองลงมา แต่มีความส าคญัมากท่ีสุด 
ซ่ึงจะเป็นตัวช้ีวดัในการสร้างยอดขายให้กับบริษัท ทั้ งน้ีหากบริษทัไม่สามารถแข่งขนัทางด้านราคาได้ตั้ งแต่แรกและมี
ความสามารถในการจดัส่งไม่เพียงพอหรือไม่ต่อเน่ืองก็จะกลายเป็นเหตุผลท่ีทาใหลู้กคา้เปล่ียนไปพิจารณาผูใ้หบ้ริการคอนกรีต
ผสมเสร็จรายอ่ืนแทน 

     ศุภวรรณ นครนอ้ย (2554) ไดศึ้กษาวิธีการสร้างกลยทุธ์ทางธุรกิจและแผนการตลาดของผลิตภณัฑปู์นซีเมนต ์- กรณีศึกษา 
ปูนซีเมนตต์ราชา้ง บริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) พบว่า หลงัจากรัฐบาลประกาศให้ลดราคาปูนซีเมนตล์ง มีผลท าให้
ก าไรสุทธิของบริษทัลดลง ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีการท าการตลาด เพื่อรักษาส่วนครองตลาด และยอดขายให้มีก าไรมากข้ึน 
บริษทัควรท ากลยทุธ์การพฒันาตลาด ซ่ึงบริษทัมีขอ้ไดเ้ปรียบจากการท่ีบริษทั ไดรั้บความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ ช่ือเสียงบริษทั 
และมีส่วนครองตลาดเป็นอนัดบัหน่ึง นอกเหนือจากนั้นบริษทัยงัมีพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีเหนียวแน่น นอกจากน้ีแลว้ บริษทัควร
ก าหนดกลยุทธ์ระดบัหน่วยธุรกิจ บริษทัใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง โดยการสร้างความแตกต่างผลิตภณัฑ์ในด้านคู่
แข่งขนัการผลิตปูนซีเมนตท่ี์มี เจาะจงใหเ้หมาะสมกบังาน  

3. วธีิการศึกษา 

     ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

     เน่ืองจากกลุ่มประชากรเป้าหมายของบริษทัฯ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มงานก่อสร้างโครงการภาครัฐ 70% และ
กลุ่มงานก่อสร้างภาคเอกชน 30% โดยกลุ่มประชากรเป้าหมายท่ีผูว้ิจยัเลือกศึกษาคือกลุ่มลูกคา้ภาคเอกชนทั้งหมด 30% ซ่ึงลูกคา้
ภาคเอกชนของบริษทัมีทั้งส้ิน 86 ราย สาเหตุเพราะกลุ่มลูกคา้งานก่อสร้างภาคเอกชนทั้งหมดเป็นผูท่ี้มีอ  านาจในการตดัสินใจ
ซ้ือคอนกรีตผสมเสร็จและสามารถสัง่ซ้ือคอนกรีตผสมเสร็จดว้ยตวัเอง 

 

     การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     การเลือกกลุ่มตวัอย่างจ านวนประชากรการศึกษาส าหรับการวิจยัน้ี ผูว้ิจยัมีการเลือก กลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดย
เลือกเป็นกลุ่มลุกคา้ตวัอยา่งท่ีเป็นภาคเอกชนท่ีเคยซ้ือและใชง้านคอนกรีตผสมเสร็จเท่านั้น ผูว้ิจยัไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ในระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ระยะเวลารวม 31 วนั หรือ 1 เดือน จากลูกคา้ของบริษทัฯทั้งหมด 86 
ราย โดยผูว้ิจยัท าการจดัเก็บทั้งหมด 73 ราย โดยอา้งอิงจากขนาดกลุ่มตวัอย่างของเครซ่ีและมอร์แกน เลือกเก็บในเกณฑ์ท่ีมี 
ขนาดประชากร 90 ราย โดยเกบ็ขนาดตวัอยา่งอยูท่ี่ 73 ราย 
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     การวเิคราะห์ข้อมูล 

     การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนามีวตัถุประสงคเ์พื่อบรรยายลกัษณะของขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัได้รวบรวมมาจากแหล่งต่างๆ
ท่ีท าการศึกษาโดยการใชส้ถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ส าหรับขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามและ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนกรีตผสมเสร็จของผูต้อบแบบสอบถามใช ้ค่ากลางของขอ้มูล การกระจายของขอ้มูล ส าหรับอธิบาย
ความหมายของพฤติกรรมของผู ้บริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนกรีตผสมเสร็จ ซ่ึงประกอบไปดว้ย ขอ้มูลปัจจยัดา้น
ลกัษณะประชากรศาสตร์ ขอ้มูลพฤติกรรมของผูบ้ริโภค และระดบัความพึงพอใจในการซ้ือคอนกรีตผสมเสร็จ ตามล าดบั 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

     ผลการศึกษาพบวา่ ขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 55 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 75.3 รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนของลูกคา้คือ 45,000 บาท หรือสูงกว่า จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 52.05 ระดบัการศึกษา ส่วนใหญ่ อยู่ในระดบั
ปริญญาตรีจ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 82.2 ดา้นอาย ุส่วนใหญ่ อยูใ่นช่วง 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.7 ตามล าดบั  

     ผลการศึกษาของการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิคือทางบริษทัฯมีช่องทางในการติดต่อนอ้ยเกินไป ส่งผลให้ลูกคา้ไม่สะดวกในการ
สั่งซ้ือคอนกรีตผสมเสร็จ ประกอบกบัการโฆษณาหรือประชาสัมพนัธ์ยงันอ้ยเกินไป จึงท าใหย้งัมีเพียงลูกคา้กลุ่มเดิมท่ีรู้จกัและ
ยงัไม่กวา้งขวา้งในตลาด ลูกคา้จะเลือกซ้ือเฉพาะช่วงเวลาท่ีบริษทัจดัโปรโมชัน่ลดราคาเท่านั้น ทางดา้นบริการพบวา่พนกังานยงั
บริการลูกคา้ไดไ้ม่ทัว่ถึงเน่ืองจากพนกังาน 1 คนตอ้งดูแลลูกคา้เป็นจ านวนมาก และพนกังานท่ีเขา้มาใหม่ยงัขาดความช านาญใน
งาน ท าใหมี้การบริการท่ีไม่คงท่ี  

ตารางที่ 1 แสดงการสรุปผลความพึงพอใจของลูกคา้ 

สรุป จ านวน น้อยท่ีสุด มากท่ีสุด ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลรวมความพึงพอใจดา้นความเป็นรูปธรรม
ของการบริการ 

73 3.00 5.00 4.0959 0.45297 

ผลรวมความพึงพอใจดา้นความน่าเช่ือถือ 
ไวใ้จในการบริการ 

73 3.00 5.00 4.3242 0.35992 

ผลรวมความพึงพอใจดา้นการตอบสนองต่อ
ผูบ้ริโภค 

73 2.67 4.67 3.6210 0.44899 

ผลรวมความพึงพอใจดา้นการใหค้วามมัน่ใจ
แก่ผูรั้บบริการ 

73 2.67 5.00 4.2785 0.40830 

ผลรวมความพึงพอใจดา้นความเห็นอกเห็นใจ
ผูรั้บบริการ 

73 3.67 5.00 4.1713 0.43333 
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     ผลการศึกษาจากขอ้มูลทุติยภูมิหลงัจากผูว้ิจยัไดล้งไปหนา้งานจึงพบวา่ทางแพลน้ทมี์การจดัวางเคร่ืองจกัรไม่เป็นระเบียบจึง
ส่งผลให้การท างานเป็นไปอย่างล่าช้า เน่ืองจากมีพื้นท่ีจ ากดัและมีเคร่ืองจกัรและพาหนะเป็นจ านวนมาก พื้นท่ีท่ีแคบและ
พนกังานท่ีเยอะ ส่งผลใหไ้ม่คล่องตวัในการท างาน จึงส่งผลใหก้ารท างานเป็นไปไดอ้ยา่งล่าชา้ 

5.สรุปผลการศึกษา 

     ผลการศึกษากลยทุธ์การเพิ่มยอดขายของบริษทั เอ็ม คอนกรีต จ ากดั มีปัจจยัมีผลท่ีเหมือนกนักบัผลการศึกษาจากงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการซ้ือคอนกรีตผสมเสร็จ (ชลวิทย์ วรรณโชติผาเวช, 2560) ปัจจัยท่ี
เหมือนกนัคือปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์มีผลอยา่งมากต่อความรู้สึกของลูกคา้ หากมีการประชาสัมพนัธ์มาก แบรนดเ์ป็นท่ี
รู้จกัจะส่งผลให้ลูกคา้มีความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ ปัจจยัท่ี 2 ท่ีคลา้ยคลึงกนัคือปัจจยัทางดา้นความคุม้ค่าหรือราคา ลูกคา้มกัจะ
มองความคุม้ค่าหรือสินคา้ท่ีราคาถูกเป็นอนัดบัตน้ๆของการเลือกซ้ือสินคา้ และพิจารณาควบคู่กบัปัจจยัอ่ืนๆ เช่นเดียวกนักบั
ช่องทางในการติดต่อสั่งซ้ือ หากมีหลายช่องทาง ส่งผลให้ลูกคา้สั่งซ้ือสะดวก ท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจในการสั่งซ้ือและ
อาจจะเกิดการซ้ือซ ้า 

     ผลการศึกษาจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเร่ืองการศึกษาสาเหตุท่ีมีผลต่อยอดขายคอนกรีตลดลงกรณีศึกษาบริษทั นครหลวง
คอนกรีต จ ากดั (มธุสร จรดล, 2559) เม่ือเปรียบเทียบผลลพัธ์พบวา่มีทั้งปัจจยัท่ีเหมือนกนัคือปัจจยัดา้นราคา 

     ผลการศึกษาจากงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งเร่ืองการศึกษากลยุทธ์ทางธุรกิจ และกลยุทธ์การตลาดของผลิตภณัฑ์ปูนซีเมนต์ - 
กรณีศึกษา ปูนซีเมนตต์ราชา้ง บริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) (ศุภวรรณ นครนอ้ย, 2554) เม่ือเปรียบเทียบผลลพัธ์ของ
งานวิจยัและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่มีทั้งปัจจยัท่ีเหมือนกนัคือปัจจยัดา้นราคา 

     ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 

     เน่ืองจากองคก์รมีความเป็นทางการ รวมไปถึงมีล าดบัขั้นตอนท่ีสูง จึงท าใหข้อ้มูลท่ีไดม้าภายในระยะเวลาท่ีจ ากดัจ าเป็นตอ้ง
ประมวลผลแบบย่อ ซ่ึงท าให้การศึกษาในคร้ังน้ีไม่สามารถลงรายละเอียดไดใ้นบางประเด็น เช่น การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารเพื่อ
ทราบถึงปัญหาท่ีผูบ้ริหารพบเจอ เป็นตน้ ขอ้มูลท่ีไดม้าส่วนมากจะมาจากความคิดเห็นของลูกคา้เกือบทั้งหมด อาจจะท าใหไ้ม่
เห็นปัญหารอบดา้นเท่าท่ีควร อยา่งไรกต็ามหากมีเวลาในการท าวิจยัมากกวา่น้ี อาจจะไดผ้ลลพัธ์ท่ีรอบดา้นกวา่น้ี 

     ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

     ปัจจยัในการเพิ่มข้ึนของการซ้ือคอนกรีตผสมเสร็จอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามรูปแบบของยคุสมยัหรือปัจจยัภายนอก ผูท่ี้
สนใจจะน างานวิจยัน้ีไปวิจยัต่อในหวัขอ้เร่ืองท่ีคลา้ยคลึงหรือใกลเ้คียงกนั ผูศึ้กษาควรมีการศึกษาขอ้มูลจากหลายๆ แหล่งขอ้มูล
แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าเปรียบเทียบกนั เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด เป็นการป้องกนัการตดัสินใจไปในทางท่ีผิด 
นอกจากนั้นแลว้ แนวโนม้ของตลาดมีการเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา ยอ่มส่งผลต่อธุรกิจท่ีแตกต่างกนัไปผลการศึกษาอาจให้
ความส าคญัต่อปัจจยัหน่ึง เม่ือตลาดมีการเปล่ียนแปลงไปปัจจยัท่ีใหค้วามส าคญัยอ่มตอ้งมีการเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย ทั้งน้ีเม่ือ
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น ้ าหนกัความส าคญัของปัจจยัเปล่ียนแปลงไปก็จะส่งผลต่อน ้ าหนกัของทางเลือก ดงันั้น ผูท่ี้มีความสนใจในดา้นน้ีควรมีการ
ทดสอบความไวของปัจจยั (Sensitivity Analysis) ร่วมดว้ยเพื่อให้ค าตอบท่ีไดมี้ความแม่นย  า และเหมาะสมท่ีสุด ผูว้ิจยัแนะน า
ใหท้ดลองน าทฤษฎีอ่ืนๆ เขา้มาวิเคราะห์ เป็นทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการหรือการท างานภายในองคก์ร เช่น McKinsey 
7-S Framework รวมไปถึงทฤษฎีเก่ียวกบัภาวะผูน้ า และทฤษฎีจูงใจ เป็นตน้  
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การวเิคราะห์เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่บริหาร
โดยธนาคารพาณิชย์ กบัสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคาร ในประเทศไทย 

Analysis and Comparison of the Return and the Risk of LTF Managed by Commercial Banks and 
Non-bank Financial Institutions in Thailand 

                                                  ปาณิศา สว่างวรรณ1 และ ลลติา หงส์รัตนหงศ์2 
Panisa Swangwan and Lalita Hongratanawong 

 
 

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคข์องการศึกษาเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนหุ้นรวมหุน้
ระยะยาว ระหวา่งกองทุนท่ีบริหารโดยธนาคารพาณิชยก์บัสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารในประเทศไทย และขอ้มูลท่ีศึกษาในคร้ัง
น้ีคือ แบบอนุกรมเวลา ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 จนถึงเดือนธนัวาคม 2562 จ านวน 20 กองทุน หลงัจากท่ีผูว้ิจยัท าการศึกษาจึงพบวา่ 
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีบริหารจัดการโดยธนาคารพาณิชยมี์อตัราผลตอบแทนฉล่ียเท่ากบั 0.211 ต่อเดือน ในขณะท่ีอตัรา
ผลตอบแทนของกองทุนรวมท่ีบริหารจดัการโดยสถาบนัการเงินท่ีมิใช่ธนาคารค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.225 ต่อเดือน ซ่ึงพบวา่กองทุน
รวม LTF ท่ีบริหารจดัการโดยกลุ่มธนาคารพาณิชยจ์ะมีอตัราผลตอบแทนโดยเฉล่ียท่ีต ่ากว่าเล็กนอ้ย และในส่วนค่าความเส่ียง
เฉล่ียต่อเดือนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีบริหารโดยธนาคารพาณิชย ์กบัสถาบนัการเงินท่ีมิใช่ธนาคารในประเทศไทยอยู่
ในช่วง 0.041-0.486 ต่อเดือน ในส่วนผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบการบริหารจดัการกองทุนรวมของธนาคาร
พาณิชย ์กบัสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย โดยใชก้ารทดสอบ T-Test พบวา่ พบวา่ มีนยัส าคญัทางสถิติ 
จึงยอมรับสมมติฐาน H1 คือกองทุนรวม LTF ท่ีบริหารจดัการโดยธนาคารพาณิชยมี์ผลการด าเนินงาน ไม่เท่ากบักองทุนรวม  LTF 
ท่ีบริหารจดัการโดยสถาบนัการเงินท่ีมิใช่ธนาคาร  
 

ค าส าคัญ: กองทุนรวมหุ้นระยะยาว, อัตราผลตอบแทน, ความเส่ียง 
 

Abstract 
The research aims as well to study and compare Rate of Return and risk of Long-Term Equity Funds between funds managed 
by Commercial Banks and Non-Bank Financial Institutions in Thailand. The Time Series data was studied from January, 2015 
to December, 2020, totally 20 funds. The average yield of fund managed by Commercial Banks was 0.211 per month while 
the one managed by Non-Bank Financial Institutions was 0.225 per month. LTF managed by Commercial Banks has slightly 
lower average yields. A monthly average risk of LTF managed by Commercial Banks and Non-Bank Financial Institutions in 
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Thailand was 0.041-0.486 per month. Their management comparison by T-Test hypothesis testing was found to be statistically 
significant, and hence, H1 hypothesis was accepted.   Performance of LTF managed by Commercial Banks was not equal to 
one of the Non-Bank Financial Institutions. 
 

Keywords: Efficiency Increase, Electronic Evidence, Collecting and Gathering of Evidence 
 

1. บทน า 
 

     กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) หรือท่ีเรียกย่อๆว่า กองทุนรวม LTF ถูกจัดตั้งข้ึนมา โดยได้รับการ
สนบัสนุนจากภาครัฐ เพื่อเพิ่มสัดส่วนผูล้งทุน และเพื่อช่วยให้ตลาดทุนไทยมีเสถียรภาพมากยิ่งข้ึนเป็นกองทุนท่ีเนน้ลงทุนใน 
“หุน้” ระยะยาวไม่ต ่ากวา่ 65 % ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม โดยมีทั้งกองทุนท่ีจ่ายเงินปันผลและไม่จ่ายเงินปันผล 
ผูล้งทุนสามารถน าเงินลงทุนไปใชสิ้ทธิลดหย่อนภาษีได ้แต่ในปัจจุบนัไดมี้มติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการออมระยะยาว 
ตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอใหจ้ดัตั้งกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ซ่ึงจะมีผลตั้งแต่ปี 2563 ทั้งน้ี เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
การออมระยะยาวมากข้ึน และเพื่อมาแทนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ท่ีสิทธิประโยชน์ทางภาษีจะส้ินสุดในส้ินปี 2562 แต่
อยา่งไรก็ตามกองทุนรวม LTFยงัคงกองทุนเป็นท่ีน่าสนใจในการลงทุน และเป็นกองทุนรวมท่ียงัคงมีประสิทธิภาพ ซ่ึงดูไดจ้าก
เม่ือมองยอ้นไปตั้งแต่แรกเร่ิมของการจดัตั้งกองทุน LTF ในปี 2004 หรือเม่ือ 15 ปีท่ีแลว้จนถึงส้ินเดือนกนัยายน 2562 ท่ีผา่นมา
กองทุนรวม LTF มีการเติบโตเฉล่ียมากกว่า 30% ต่อปี เม่ือเทียบกบักองทุนหุ้นไทยท่ีเป็นกองทุนเปิดทัว่ไปท่ีเติบโตเฉล่ียเพียง
ราว 9% ต่อปี (Morningstar Direct, 30 กนัยายน 2019) แสดงให้เห็นว่ากองทุน LTF ยงัคงไดรั้บความสนใจมากกว่ากองทุนหุน้
ไทยท่ีเป็นกองทุนเปิดในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาดงัขอ้มูลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดท้ าการศึกษาในเร่ือง “การวิเคราะห์
เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ท่ีบริหารโดยธนาคารพาณิชย ์กบัสถาบนั
การเงินท่ีมิใช่ธนาคาร ในประเทศไทย ” เพื่อน าผลจากการวิจยัมาเป็นแนวทางในการพิจารณาเปรียบเทียบ และเป็นทางเลือกใน
การตดัสินใจลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาวในระดบัความเส่ียง และอตัราผลตอบแทนท่ีผูส้นใจลงทุนยอมรับได ้
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ทฤษฏีอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวม (Rate of Return): (จิรัตน์ สงัขแ์กว้, 2540) 
 

การค านวณอตัราผลตอบแทน (Rate of Return) โดยใชก้ารเปล่ียนแปลงของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยในช่วงเวลาหน่ึง 
สามารถเขียนสมการท่ีใชใ้นการค านวณดงัน้ี 

 
𝑅𝑝𝑡  = 

𝑁𝐴𝑉𝑡 − 𝑁𝐴𝑉𝑡−1 

𝑁𝐴𝑉𝑡−1
 × 100 (1) 

 

โดยท่ี 𝑅𝑝𝑡  คือ   อตัราผลตอบแทนของกองทุนรวม ณ เวลาท่ี t 
 𝑁𝐴𝑉𝑡  คือ   มูลค่าของทรัพยสิ์นสุทธิ ณ เวลาท่ี t 
 𝑁𝐴𝑉𝑡−1 คือ   มูลค่าของทรัพยสิ์นสุทธิ ณ เวลาท่ี t-1  
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2.2 ทฤษฎีการวัดความเส่ียง (Measuring Risk): (จิรัตน์ สงัขแ์กว้, 2540) 
 

การค านวณความเส่ียงของกองทุนรวม สามารถวดัไดจ้ากค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของอตัราผลตอบแทน
ของกองทุนรวม สามารถเขียนสมการท่ีใชใ้นการค านวณดงัน้ี 

 

𝜎𝑝  =  [∑ (𝑅𝑝𝑡 − �̅�𝑝)
2𝑛

𝑡−1 /𝑛 − 1]
1/2

  (2) 
 

โดยท่ี 𝜎𝑝  คือ  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวม 
 𝑅𝑝𝑡  คือ  อตัราผลตอบแทนของกองทุนรวม ณ เวลาท่ี t 
 �̅�𝑝 คือ  อตัราผลตอบแทนเฉล่ียของกองทุนรวม 
 n  คือ  จ านวนงวดระยะเวลา 
 

2.3 ทฤษฎมีาตรวดัตามตัวแบบของ Sharpe Ratio: (จิรัตน์ สงัขแ์กว้, 2540) 
 

โดยก าหนดให้ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอตัราผลตอบแทนเป็นความเส่ียงตามแนวคิดน้ี สามารถเขียนสมการท่ีใชใ้นการ
ค านวณดงัน้ี 

 
𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒′𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  (�̅�𝑝 − �̅�𝑓)/𝜎𝑝 (3) 
 

โดยท่ี �̅�𝑝 คือ  อตัราผลตอบแทนเฉล่ียกองทุนรวมท่ีคาดหวงั 
 �̅�𝑓  คือ  อตัราผลตอบแทนเฉล่ียท่ีปราศจากความเส่ียง 
 𝜎𝑝  คือ  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกองทุนรวม 
 

2.4 มาตรวดัตามตัวแบบของ Treynor : (จิรัตน์ สงัขแ์กว้, 2540) 
 

      โดยการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมท่ีปรับดว้ยความเส่ียง (Risk Adjusted Return) กบัอตัราผลตอบแทน
ของตลาดท่ีปรับดว้ยค่าเส่ียงแลว้ โดยค่าความเส่ียง คือ ค่าเบตา้ สามารถเขียนสมการท่ีใชใ้นการค านวณดงัน้ี 
 
𝑇𝑟𝑒𝑦𝑛𝑜𝑟′𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  (�̅�𝑝 − �̅�𝑓)/𝛽𝑝 (4) 
 

 โดยท่ี �̅�𝑝  คือ  อตัราผลตอบแทนเฉล่ียของกองทุนรวม 

  �̅�𝑓  คือ  อตัราผลตอบแทนเฉล่ียท่ีปราศจากความเส่ียง 
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  𝛽𝑝  คือ  ค่าเบตา้ของกองทุนรวม 
 

2.5 ทฤษฎีมาตรวดัตามตัวแบบของ Jensen Alphe : (จิรัตน์ สงัขแ์กว้, 2540) 
 

โดยสามารถค านวณไดจ้าก Capital Asset Pricing Model (CAPM) เปรียบเทียบกบัค่าอลัฟ่า (Alpha) ของกองทุน สามารถ
เขียนสมการท่ีใชใ้นการค านวณดงัน้ี 

 

𝛼𝑝 =  �̅�𝑝 − (�̅�𝑓 − 𝛽𝑝(�̅�𝑚 + �̅�𝑓)) (5) 
 

โดยท่ี 𝛼𝑝  คือ  ค่าอลัฟ่าของ Jensen หรือตวัวดัผลการด าเนินงานของ Jensen 
 �̅�𝑝  คือ  อตัราผลตอบแทนเฉล่ียของกองทุนรวม 
 �̅�𝑓  คือ  อตัราผลตอบแทนเฉล่ียท่ีปราศจากความเส่ียง 
 �̅�𝑚  คือ  อตัราผลตอบแทนเฉล่ียของตลาด 
 𝛽𝑝  คือ  ค่าเบตา้ของกองทุนรวม 

 

2.6 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 

บุญชยั วิรยะยรรยงสุข (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองวิเคราะห์เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทน และความเส่ียงของกองทุนรวมหุน้ระยะ
ยาว (LTF) ท่ีบริหารจดัการโดยธนาคารพาณิชย ์กบัสถาบนัการเงินท่ีมิใช่ธนาคารในประเทศไทย พบว่า กองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวท่ีบริหารจดัการโดยกลุ่มธนาคารพาณิชย ์มีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียสูงกว่ากลุ่มสถาบนัการเงินท่ีมิใช่ธนาคาร โดยท่ีทั้ง 2 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ัดการกองทุนรวมมีอัตราผลตอบแทนเฉล่ียสูงกว่าตลาดหลกัทรัพย ์และมีค่าความเส่ียงท่ีต ่ากว่าตลาด
หลกัทรัพย ์

อรสิริ  แซ่ว่อง (2558) ไดศึ้กษาเร่ืองการวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) 
บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมบัวหลวง จ ากดั พบว่า อตัราผลตอบแทนเฉล่ียรายเดือนของตลาดหลกัทรัพยเ์ท่ากับ 
0.4794% กองทุนเปิดบวัหลวงเพื่อการเล้ียงชีพมีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียรายเดือนอยูร่ะหวา่ง 0.1656 – 1.1201% โดยมาตรวดัทั้ง 
3 แบบใหผ้ลสอดคลอ้งกนั โดยกองทุนท่ีมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานสูงสุด คือ กองทุนเปิดบวัหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
การเล้ียงชีพ (IN-RMF) 

สัมภาส จนัผะกา (2559) ไดศึ้กษาเร่ืองผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุนจากการลงทุนในระยะสั้น และการลงทุนใน
ระยะยาว พบว่า ผลตอบแทนจากการลงทุนระยะสั้นให้ผลตอบแทนดีกว่าผลตอบแทนของตลาดทุกกองทุน ส่วนผลตอบแทนจาก
การลงทุนในระยะยาวให้ผลตอบแทนดีกว่าผลตอบแทนของตลาดทั้งหมด 11 กองทุน และเม่ือเปรียบเทียบผลตอบแทนและ
ผลตอบแทนท่ีปรับด้วยค่าความเส่ียงตามมาตรวดั Sharpe และ Treynor จากการลงทุนในระยะสั้ นกับระยะยาว พบว่า 
ผลตอบแทนและผลตอบแทนท่ีปรับด้วยค่าความเส่ียงตามมาตรวดั Sharpe และ Treynor จากการลงทุนในระยะสั้ น ให้
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ผลตอบแทนนอ้ยกวา่การลงทุนระยะยาวทุกกองทุนยกเวน้กองทุนเปิดบวัหลวงร่วมทุนท่ีผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะสั้น
ใหผ้ลตอบแทนมากกวา่การลงทุนในระยะยาว 

 สุนทร วิไลรัตนสุวรรณ (2557) ไดศึ้กษาเร่ืองการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีบริหารงาน 
โดยธนาคารพาณิชยแ์ละท่ีบริหารงานโดยบริษทัหลกัทรัพย ์พบว่า กองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีบริหารงานโดยธนาคารพาณิชย ์
และท่ีบริหารงานโดยบริษทัหลกัทรัพย ์เม่ือน ามาท าการทดสอบสมมติฐานดว้ย T-test ค่าท่ีไดจ้ะไม่มีความแตกต่างกนัเลย  

ปกรณ์ ติรกาญจน์ (2558) ไดศึ้กษาเร่ืองการวิเคราะห์ผลตอบแทนและความผนัผวนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long 
Term Equity Fund: LTF) ในประเทศไทย พบวา่ ผลตอบแทนเฉล่ียจากการลงทุน 1 ปี ทั้ง 52 กองทุน อยูท่ี่ร้อยละ 7.89 ต่อปี โดย
มีกองทุนจ านวน 28 กองทุนท่ีเหมาะสมแก่การพิจารณาลงทุน โดยสามารถสร้างผลตอบแทนสูงมากกวา่ผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บ และเม่ือพิจารณา Sharpe Ratio ประกอบเพื่อหากองทุนท่ีสามารถสร้างผลตอบแทนเทียบกบัหน่ึงหน่วยความเส่ียงแลว้
เหมาะสมท่ีสุด พบว่า มีกองทุน 5 อนัดบัแรกท่ีเหมาะสมในการพิจารณาลงทุน คือ กองทุน BLTF75, กองทุน CG-LTF, กองทุน 
KTLF70/30, กองทุน BLTF และกองทุน MS-Core-LTF 

 

3. วธีิการศึกษา 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากร ท่ีใช้ในการศึกษา คือ  กองทุนรวม LTF ท่ีบ ริหารจัดการโดยธนาคารพาณิชย์กับ ท่ีบริหารจัดการ 
โดยสถาบนัการเงินท่ีมิใช่ธนาคาร ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 ถึงธันวาคม 
2562 โดยผูว้ิจยัได้ท าการพิจารณาคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง โดยวิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง (Sampling) ของกองทุนรวม LTF ท่ีจด
ทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประเภทกองทุนทั้งท่ีมีและไม่มีการจ่ายเงินปันผล จึงไดน้ ามาสรุปรายช่ือกองทุนท่ี
ท าการคดัเลือกเป็นกลุ่มตวัอย่าง โดยการแบ่งเป็นกลุ่มธนาคารพาณิชยจ์  านวน 10 กองทุน และกลุ่มสถาบนัการเงินท่ีมิใช่
ธนาคาร (Non-Bank) จ านวน 10 กองทุน และเป็นจ านวนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ทั้งส้ิน 20 กองทุน 

 

3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

โดยมีวิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลคือ ขอ้มูลหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของแต่ละกองทุน รวมทั้งส้ิน 
20 กองทุนจากสมาคมบริษทัจดัการลงทุน ขอ้มูลดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยจ์ากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลตอบแทน
จากการลงทุนท่ีไม่มีความเส่ียง โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลระยะยาว 5 ปี จากสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
และรวบรวมขอ้มูลจากหนงัสือ และเวบ็ไซดต่์างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

โดยมีวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลได้แก่ ค านวณหาผลตอบแทนของกองทุนรวม ซ่ึงจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
(NAV) ค านวณหาผลตอบแทนเฉล่ียน าผลตอบแทนท่ีไดจ้ากขอ้ 1 มาท าการหาเฉล่ียอตัราผลตอบแทนเฉล่ียของแต่ละกองทุน
เป็นรายเดือน เพื่อท่ีจะน าไปใชค้ านวณหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค านวณหาความเส่ียงของกองทุนรวม โดยจะใชค่้าส่วน
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เบ่ียงเบนมาตรฐานของอตัรา ผลตอบแทนกองทุน วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม โดยใชว้ิธีการค านวณ Sharpe Ratio 
Treynor Ratio และ Jensen’s Alpha และท าการทดสอบสมมติฐานโดยใช ้T-Test แบบ Two-Sample Independent test (เปรียบเทียบ
แบบรวมกลุ่ม) เน่ืองจากตวัแปรทั้ง 2 กลุ่มท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานไม่เท่ากนั โดยใชร้ะดบันยัส าคญัท่ี 0.05 

 
 

3.4 กรอบแนวความคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กองทุนรวมหุน้ระยะยาว(LTF)ท่ีบริหารจดัการ
โดยธนาคารพาณิชย ์

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ท่ีบริหาร
จดัการโดยสถาบนัการเงินท่ีมิใช่ธนาคาร 

ค านวณหาอัตราผลตอบแทน และหา
ผลตอบแทนเฉล่ียของแต่ละกองทุนรวม
เป็นรายเดือน ท่ีบริหารจดัการโดยธนาคาร
พาณิชย ์

ค านวณหาอัตราผลตอบแทน และหา
ผลตอบแทนเฉล่ียของแต่ละกองทุนรวม
เป็นรายเดือน ท่ีบริหารจดัการโดยสถาบนั
การเงินท่ีมิใช่ธนาคาร 

ค านวณหาค่าความเส่ียงของแต่ละกองทุนรวมท่ี
บริหารจดัการโดยธนาคารพาณิชย ์

ค านวณหาค่าความเส่ียงของแต่ละกองทุนรวมท่ี
บริหารจัดการโดยสถาบันการ เ งิน ท่ี มิใ ช่
ธนาคาร 
 

วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม ท่ี
บริหารจัดการโดยธนาคารพาณิชย์ โดยใช้
วิธีการค านวณ Sharpe Ratio Treynor Ratio และ 
Jensen’s Alpha 

วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม ท่ี
บ ริหารจัดการโดยสถาบันการ เ งิน ท่ี มิ ใ ช่
ธนาคาร โดยใช้วิธีการค านวณ Sharpe Ratio 
Treynor Ratio และJensen’s Alpha 

ท าการทดสอบค่าโดยใช้ T-Test แบบ 
Two-Sample Independent test   

สรุปผลการศึกษา 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
4.1 ผลการศึกษา 
 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงคข์องการศึกษาเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนของกองทุน
หุ้นรวมหุ้นระยะยาว ระหว่างกองทุนท่ีบริหารโดยธนาคารพาณิชย ์กบัสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารในประเทศไทย ผล
การศึกษา พบว่า กองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีบริหารงานโดยธนาคารพาณิชยมี์ผลตอบแทนรวมเฉล่ียเท่ากับ 0.211 ต ่ากว่า
ผลตอบแทนรวมเฉล่ียต่อเดือนของกองทุนท่ีบริหารงานโดยสถาบนัการเงินท่ีมิใช่ธนาคารมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.225 เพียงเลก็นอ้ย 
แต่เม่ือเทียบกบัผลตอบแทนเฉล่ียของตลาดหลกัทรัพยจ์ะพบวา่กองทุนรวม LTF ของทั้ง 2 กลุ่มมีอตัราผลตอบแทนรวมเฉล่ียต่อ
เดือนสูงกวา่ตลาดหลกัทรัพย ์โดยกองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีบริหารโดยธนาคารพาณิชย ์ท่ีมีค่าเฉล่ียอตัราผลตอบแทนเฉล่ียต่อ
เดือน 3  อนัดบัแรก ไดแ้ก่ กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว, กองทุนเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล และกองทุน
เปิด JUMBO 25 ปันผลหุ้นระยะยาว ค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.373, 0.339 และ 0.330 ตามล าดบั ส าหรับสถาบนัการเงินท่ีมิใช่ธนาคารมี
ค่าเฉล่ียอตัราผลตอบแทนเฉล่ียต่อเดือน 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์คอร์, หุน้ระยะยาว  กองทุนเปิดเอม็เอฟซี
เพิ่มทรัพยหุ์น้ระยะยาว และกองทุนเปิดเอม็เอฟซีโกลบอลหุน้ระยะยาว ค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.383, 0.325 และ 0.316 ตามล าดบั 

ค่าความเส่ียงหรือส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอตัราผลตอบแทนต่อเดือนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีบริหารโดยธนาคาร
พาณิชย ์กบัสถาบนัการเงินท่ีมิใช่ธนาคาร ในประเทศไทยอยู่ในช่วง 0.041-0.486 ต่อเดือน และกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ี
บริหารโดยธนาคารพาณิชยท่ี์มีความความเส่ียงสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ กองทุนเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล, 
กองทุนเปิดไทยพาณิชยหุ์น้ระยะยาวทาร์เกต็ และกองทุนเปิดเค 20 ซีเลค็ทหุ์น้ระยะยาวปันผล โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.126, 0.517 
และ 0.712 ตามล าดบั ส าหรับกองทุนรวมของสถาบนัการเงินท่ีมิใช่ธนาคารท่ีมีความความเส่ียงสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ กองทุน
เปิดเอม็เอฟซีเพิ่มค่าหุน้ระยะยาว, กองทุนเปิดวรรณเอเอม็ซีเลค็ทีฟหุน้ระยะยาว และกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุน้ระยะยาว โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 0.486, 0.311 และ 0.302 ตามล าดบั 

ส าหรับประสิทธิภาพการด าเนินงานของกองทุนรวมระยะยาวท่ีบริหารงานโดยธนาคารพาณิชย ์เม่ือพิจารณาจากมาตรวดั 
Sharpe Ratio มีค่าเฉล่ียต่อเดือนเท่ากับ -0.399 ซ่ึงมีค่ามากกว่ากองทุนรวมระยะยาวท่ีบริหารงานโดยสถาบนัการเงินท่ีมิใช่
ธนาคารในประเทศไทย เม่ือพิจารณาจากมาตรวดั Sharpe Ratio มีค่าเฉล่ียต่อเดือนเท่ากบั -0.525 

และประสิทธิภาพการด าเนินงานของกองทุนรวมระยะยาวท่ีบริหารงานโดยธนาคารพาณิชย ์เม่ื อพิจารณาจากมาตรวดั 
Treynor Ratio มีค่าเฉล่ียต่อเดือนเท่ากบั 0.395 ซ่ึงมีนอ้ยกวา่กองทุนรวมระยะยาวท่ีบริหารงานโดยสถาบนัการเงินท่ีมิใช่ธนาคาร
ในประเทศไทย เม่ือพิจารณาจากมาตรวดั Treynor Ratio มีค่าเฉล่ียต่อเดือนเท่ากบั 0.721 

และประสิทธิภาพการด าเนินงานของกองทุนรวมระยะยาวท่ีบริหารงานโดยธนาคารพาณิชย ์เม่ือพิจารณาจากมาตรวดั 
Jensen’s Alpha มีค่าเฉล่ียต่อเดือนเท่ากับ -0.010 ซ่ึงมีมากกว่ากองทุนรวมระยะยาวท่ีบริหารงานโดยสถาบนัการเงินท่ีมิใช่
ธนาคารในประเทศไทย เม่ือพิจารณาจากมาตรวดั Jensen’s Alpha มีค่าเฉล่ียต่อเดือนเท่ากบั -0.014 

ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบการบริหารจดัการกองทุนรวมของธนาคารพาณิชย ์และ สถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศไทย โดยใช้สถิติทดสอบ T-Test พบว่า ตวัแปรท่ีศึกษา คือ ค่าเบต้า พบว่า มีนัยส าคญัทางสถิติ จึงปฏิเสธ
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สมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 คือกองทุนรวม LTF ท่ีบริหารจดัการโดยธนาคารพาณิชยมี์ผลการด าเนินงาน ไม่
เท่ากบักองทุนรวม  LTF ท่ีบริหารจดัการโดยสถาบนัการเงินท่ีมิใช่ธนาคาร  

 

4.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 

ผลการวิจัยในคร้ังน้ี พบว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีบริหารงานโดยธนาคารพาณิชย์  
มีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่าอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีบริหารงานโดยสถาบนัการเงินท่ีมิใช่
ธนาคาร ซ่ึงขดัแยง้กบังานวิจยัของ บุญชยั วิรยะยรรยงสุข (2551) ท่ีศึกษาวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว (LTF) ท่ีบริหารจดัการโดยธนาคารพาณิชยก์บัสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารในประเทศไทย ท่ีพบว่า อตัรา
ผลตอบแทนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีบริหารงานโดยธนาคารพาณิชยมี์อตัราผลตอบแทนเฉล่ียสูงกว่ากองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวท่ีบริหารจดัการโดยสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารในประเทศไทย  และยงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัท่ีผา่นมาของ บุญ
ชยั วิริยะยรรยงสุข (2551) ท่ีศึกษาพบว่า อตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีบริหารจดัการโดยธนาคารพาณิชย์
และบริหารงานโดยสถาบันการเงินท่ีมิใช่ธนาคารมีอัตราผลตอบแทนสูงกว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กล่าวคือ กองทุนรวม LTF ของทั้ง 2 กลุ่มมีอตัราผลตอบแทนรวมเฉล่ียต่อเดือนสูงกว่าตลาด
หลกัทรัพยเ์ช่นกนั 

ขณะท่ีความเส่ียงของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีบริหารงานโดยธนาคารพาณิชยมี์ค่าความเส่ียงสูงกว่ากองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวท่ีบริหารงานโดยสถาบนัการเงินท่ีมิใช่ธนาคาร ซ่ึงขดัแยง้กบัผลการวิจยัท่ีผ่านมาของ สุนทร วิไลรัตนสุวรรณ (2557) ท่ี
พบว่ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีบริหารงานโดยบริษทัหลกัทรัพยมี์ความเส่ียงรวมเฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 4.7899% ซ่ึงมีค่าความ
เส่ียงสูงกว่ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีบริหารงานโดยธนาคารพาณิชยมี์ความเส่ียงรวมเฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 4.6045% เน่ืองจาก
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีบริหารงานโดยบริษทัหลกัทรัพยมี์ผลตอบแทนสูงกว่ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีบริหารงานโดย
ธนาคารพาณิชย ์ดงันั้นเม่ือผลตอบแทนความเส่ียงกจ็ะสูงตามอตัราของผลตอบแทนไปในทิศทางเดียวกนั 

โดยกองทุนเปิดบวัหลวงหุ้นระยะยาวท่ีมีอตัราผลตอบแทนสูงท่ีสุดในกลุ่มธนาคารพาณิชยน์ั้น และยงัเป็นกองทุนท่ีมี
ประสิทธิภาพการบริการจดัการท่ีดีท่ีสุดตามมาตรวดั Jensen ในขณะท่ีกองทุนเปิดแมนไลน์ สเตร็งค ์คอร์ หุ้นระยะยาวท่ีมีอตัรา
ผลตอบแทนสูงท่ีสุดในกลุ่มสถาบนัการเงินท่ีมิใช่ธนาคาร และยงัเป็นกองทุนท่ีมีประสิทธิภาพการบริการจดัการท่ีดีท่ีสุดตาม
มาตรวดั Jensen เช่นกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุนทร วิไลรัตนสุวรรณ (2557) ท่ีวา่มาตรวดั Jensen Alpha จะช่วยช้ีใหเ้ห็น
กองทุนท่ีมีค่า Jensen Alpha สูงสามารถท่ีจะสร้างผลตอบแทนไดเ้หนือกวา่ตลาด โดยทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความสามารถในการบริการ
จดัการกองทุน จากการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาวมีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียต่อเดือน 0.373 และกองทุน
เปิดแมนไลน์ สเตร็งค ์คอร์ หุ้นระยะยาวท่ีมีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียต่อเดือน 0.383 โดยทั้ง 2 กองทุนขา้งตน้มีอตัราผลตอบแทน
เฉล่ียต่อเดือนสูงกวา่อตัราผลตอบแทนเฉล่ียต่อเดือนของตลาดหลกัทรัพยอ์ยท่ี 0.110  

 

5. สรุปผลการศึกษา 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
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อตัราผลตอบแทนและค่าความเส่ียงระหวา่งกองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีบริหารโดยธนาคารพาณิชย ์กบัสถาบนัการเงินท่ีมิใช่
ธนาคาร สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 

ตารางที่ 1  สรุป 3 อนัดบัอตัราผลตอบแทนเฉล่ียต่อเดือนสูงสุดของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีบริหารโดยธนาคารพาณิชย ์กบั
สถาบนัการเงินท่ีมิใช่ธนาคาร ในช่วงระยะเวลา 5 ปี 

 

อนัดบั ช่ือกองทุน (Bank) 
อตัรา

ผลตอบแทน 
อนัดบั ช่ือกองทุน (Non-Bank) 

อตัรา

ผลตอบแทน 

1 กองทุนเปิด B-LTF 0.373 1 กองทุนเปิด MS-CORE LTF 0.383 

2 กองทุนเปิด UOBLTF 0.339 2 กองทุนเปิด MA-LTF 0.325 

3 กองทุนเปิด JB25LTF 0.330 3 กองทุนเปิด MG-LTF 0.316 

ตารางที่ 2 สรุป 3 อนัดบัค่าความเส่ียงหรือส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอตัราผลตอบแทนต่อเดือนสูงสุดของกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวท่ีบริหารโดยธนาคารพาณิชย ์กบัสถาบนัการเงินท่ีมิใช่ธนาคาร ในช่วงระยะเวลา 5 ปี 

 

อนัดบั ช่ือกองทุน (Bank) S.D. อนัดบั ช่ือกองทุน (Non-Bank) S.D. 

1 กองทุนเปิด UOBLTF 0.126 1 กองทุนเปิด MV-LTF 0.486 

2 กองทุนเปิด SCBLTT 0.517 2 กองทุนเปิด 1S-LTF 0.311 

3 กองทุนเปิด K20SLTF 0.712 3 กองทุนเปิด ABLTF 0.302 

      
ส าหรับประสิทธิภาพการด าเนินงานของกองทุนรวมระยะยาวท่ีบริหารงานโดยธนาคารพาณิชย ์เม่ือพิจารณาจากมาตรวดั 

Sharpe Ratio มีค่าเฉล่ียต่อเดือนเท่ากับ -0.399 ซ่ึงมีค่ามากกว่ากองทุนรวมระยะยาวท่ีบริหารงานโดยสถาบนัการเงินท่ีมิใช่
ธนาคารในประเทศไทย เม่ือพิจารณาจากมาตรวดั Sharpe Ratio มีค่าเฉล่ียต่อเดือนเท่ากบั -0.525 

และประสิทธิภาพการด าเนินงานของกองทุนรวมระยะยาวท่ีบริหารงานโดยธนาคารพาณิชย ์เม่ือพิจารณาจากมาตรวดั 
Treynor Ratio มีค่าเฉล่ียต่อเดือนเท่ากบั 0.395 ซ่ึงมีนอ้ยกวา่กองทุนรวมระยะยาวท่ีบริหารงานโดยสถาบนัการเงินท่ีมิใช่ธนาคาร
ในประเทศไทย เม่ือพิจารณาจากมาตรวดั Treynor Ratio มีค่าเฉล่ียต่อเดือนเท่ากบั 0.721 
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และประสิทธิภาพการด าเนินงานของกองทุนรวมระยะยาวท่ีบริหารงานโดยธนาคารพาณิชย ์เม่ือพิจารณาจากมาตรวดั 
Jensen’s Alpha มีค่าเฉล่ียต่อเดือนเท่ากับ -0.010 ซ่ึงมีมากกว่ากองทุนรวมระยะยาวท่ีบริหารงานโดยสถาบนัการเงินท่ีมิใช่
ธนาคารในประเทศไทย เม่ือพิจารณาจากมาตรวดั Jensen’s Alpha มีค่าเฉล่ียต่อเดือนเท่ากบั -0.014    

 จากการทดสอบ T-test ผลการทดสอบพบว่า มีนยัส าคญัทางสถิติ จึงปฎิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 
อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 กล่าวคือกองทุนรวม LTF ท่ีบริหารจดัการโดยธนาคารพาณิชยมี์ผลการด าเนินงาน ไม่เท่ากบักองทุนรวม  
LTF ท่ีบริหารจดัการโดยสถาบนัการเงินท่ีมิใช่ธนาคาร โดยกลุ่มธนาคารพาณิชยจ์ะมีผลการด าเนินงานท่ีดีกว่ากลุ่มสถาบนั
การเงินท่ีมิใช่ธนาคาร โดยมีค่า t-test เท่ากบั 16.599  

 

5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้ 
 

     1. จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีคดัเลือกมาศึกษาในคร้ังน้ี ไม่ไดเ้ป็นการศึกษาตั้งแต่ระยะเวลาเร่ิมจดัตั้งกองทุน ฉะนั้นผลจากศึกษาท่ีได้
ในคร้ังน้ี อาจไม่สามารถสรุปความสามารถในการบริหารจดัการกองทุนท่ีแทจ้ริงได ้ดงันั้นผูท่ี้ตอ้งน าผลการศึกษาในคร้ังไป
เป็นตวัช่วยในตดัสินใจในการลงทุน ควรท าใหเ้ขา้เง่ือนไข และขอบเขตการจดัท างานวิจยัเล่นน้ีก่อน 
     2. นักลงทุนสามารถท่ีจะใช้ผลงานของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีบริหารโดยธนาคารพาณิชย ์กบัสถาบนัการเงินท่ีมิใช่
ธนาคาร ในการท าก าไรจากการลงทุน อนัเน่ืองมาจาก Sharpe Ratio จะช่วยในการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนใน
ประเภทเดียวกนั ท าให้นกัลงทุนสามารถท่ีจะเลือกลงทุนกองทุนท่ีสามารถท าผลงานไดดี้กว่า ส่วนดา้น Treynor Ratio ช่วยให้
นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนในกองทุนท่ีสามารถท าผลการด าเนินงานได้ดีกว่าตลาด โดยนักลงทุนควรจะเลือกลงทุนใน
กองทุนท่ีมีค่าเป็นมาก ส่วนด้าน Jensen Alpha ช่วยให้นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนกองทุนท่ีสามารถท าผลตอบแทนได้
เหนือกวา่ตลาด โดยนกัลงทุนควรจะเลือกลงทุนในกองทุนท่ีมีค่าเป็นบวกหรือมีค่า Alpha สูง 
     3. ส าหรับนักลงทุนท่ีตอ้งการลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษี ณ ปัจจุบนั (ตั้งแต่ปี 2563) กองทุนรวมหุ้นระยะยาวไดย้กเลิกสิทธิ
พิเศษในการลดหย่อนภาษีในปี 2562 แลว้ ดงันั้นนกัลงทุนท่ีตอ้งการลงทุนเพื่อลดหยอ่นภาษี ควรติดตามสถานการณ์ข่าวสาร
สม ่าเสมอ 
 

5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 
 

     1. ควรศึกษาขอ้มูลในระยะเวลาท่ียาวข้ึน กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาท่ีมากกวา่น้ี และความถ่ีของขอ้มูลท่ีละเอียดข้ึน ซ่ึงอาจใช้
เป็นขอ้มูลรายวนั เพื่อใหไ้ดผ้ลการศึกษาท่ีละเอียด ถูกตอ้ง และมีความแม่นย  ามายิง่ข้ึน 
     2. ควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวมระยะยาวท่ีจดัตั้ งข้ึนมาใหม่ (กองทุนรวมเพื่อการออม หรือ SSF) เพื่อน ามาเปรียบเทียบ
ความสามารถในการด าเนินงานกบักองทุนรวมหุ้นระยะยาว (กองทุนรวม LTF) ท าให้เห็นถึงความสามารถในการด าเนินงาน 
และความแตกต่างของกองทุนรวมทั้ง 2 กองทุน ซ่ึงอาจเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินในการลงทุนต่อไป 
 
 
 
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 2030 

 

 

บรรณานุกรม 
 

จิรันต ์ สงัขแ์กว้.  (2540). การลงทุน. กรุงเทพหมานคร: โรงพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
จิรันต ์ สงัขแ์กว้.  (2545). การลงทุน. กรุงเทพหมานคร: โรงพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
บุญชยั  วิรยะยรรยงสุข. (2551). วิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน และความเส่ียงของ กองทุนรวมหุ้นระยะ ย า ว 
(LTF) ท่ีบริหารจัดการโดยธนาคารพาณิชย์ กับสถาบันการเงินท่ีมิใช่ธนาคารในประเทศไทย. การ ศึกษาค้นคว้าด้ว ย
ตนเอง สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย. 
ปกรณ์ ติรกาญจน์. (2558). การวิเคราะห์ผลตอบแทนและความผนัผวนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  (Long Term  Equity 
Fund: LTF) ในประเทศไทย. การคน้ควา้อิสระ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. (2548). กองทุนรวม คืออะไร [ออนไลน์].  เ ข้ า ถึ ง
ไดจ้าก: https://www.set.or.th/yfs/main/download/YFS2017_YFSCamp_FinPL_Reading02.pdf 
สมัภาส  จนัผะกา. (2559). ผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุนจากการลงทุนในระยะส้ัน และการลงทุนใน ร ะ ย ะ
ยาว. การคน้ควา้อิสระ สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ. 
สุนทร วิไลรัตนสุวรรณ. (2557). การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีบริหารงาน โดยธนาคาร
พาณิชย์และท่ีบริหารงานโดยบริษัทหลกัทรัพย์. การศึกษาคน้ควา้อิสระ กลุ่มวิชาการเงิน  คณบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัย
หอการคา้ไทย. 
อรสิริ  แซ่วอ่ง. (2558). การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ (RMF)  บ ริ ษั ท 
หลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จ ากัด. การศึกษาคน้ควา้อิสระ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ           ค ณ ะ บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. 
MORNINGSTAR THAILAND. (2562). มู ล ค่ า ท รั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ ก อ ง ทุ น  LTF [อ อ น ไ ล น์ ] .  เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก : 
 https://www.morningstarthailand.com/th/news/archive.aspx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.set.or.th/yfs/main/download/YFS2017_YFSCamp_FinPL_Reading02.pdf
https://www.morningstarthailand.com/th/news/archive.aspx


การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 2031 

 

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ในกลุ่ม 
SET 100 Index 

The relationship between financial ratio and stock return of. The SET 100 index 

                 ปิยนันท์ เจริญผล1 และ ธฤตพน อู่สวสัดิ์2 
Piyanan Jareonpol and Thitapon Ousawat 

 

      บทคดัย่อ  

การศึกษาคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์
ในกลุ่มSET 100 Index  โดยเก็บขอ้มูล ตั้งแต่ปี  2557 – 2561  จ านวน 100 บริษทั โดยน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา 
(Descriptive Analysis), การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Pearson Correlation) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ 
(Multiple Regression) ผลการศึกษาพบว่า อตัราส่วนทางการเงิน กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ได้แก่ อตัราส่วน
ผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น  อตัราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย ์ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ อตัราส่วนเงินทุน
หมุนเวียน  อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว  อตัราก าไรสุทธิ อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้  อตัราส่วนความสามารถ
ช าระดอกเบ้ีย ซ่ึงมีผลการศึกษาของท่ีไม่แตกต่างกันมาก จึงท าให้นักลงทุนสามารถน าผลการศึกษาของอัตราส่วนท่ีมี
ความสมัพนัธ์กบั อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์น าไปวิเคราะห์ได ้

ค าส าคัญ: อัตราส่วนทางการเงิน, อัตราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์  

      Abstract                                                                                    

This research study The objective is to study the relationship between financial ratios and the yields of securities in the SET 
100 Index. Data were collected from 2014 - 2018 for a total of 100 companies. Data analysis for this research consisted of 
descriptive analysis, Pearson Correlation Test and Multiple Regression Analysis at the statistical significance at 0 .05  level. 
The result of this study Financial ratios with the rate of return such as Return on equity, Total Assets Turnover, Return On 
Assets, Current ratio, Quick ratio,  Net Profit Margin, Debt to Equity Ratio and  Interest Coverage Ratio The results of the 
study are different, so investors can take the results of the results of the ratio associated with the yield of securities. It's possible 
to analyze it. 

Keyword: financial ratios, Rate of return of securities 

_________________________ 
1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 email: Piyanan.Jareon@hotmail.com 
2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 2032 

 

 

1. บทน า 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถือเป็นสถาบนัการเงินท่ีส าคญัในตลาดทุนและตลาดเงิน ตลาดทุนประเทศไทยใน
ยคุใหม่ โดยมีจุดเร่ิมตน้มาจากการประกาศใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจ แห่งชาติฉบบัท่ี 1 (ในปี พ.ศ. 2504 - 2509) เพื่อรองรับการ
เติบโตและยงัส่งเสริมความมัน่คงทางเศรษฐกิจและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบบัท่ี 2 (ในปี พ.ศ. 2510 - 2514) ไดมี้การเสนอให้มีการจดัตั้ง  ตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีระบบระเบียบข้ึนเป็นคร้ังแรก โดยให้มี
บทบาทส าคญัในการเป็นแหล่งระดมเงินทุน เพื่อสนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ 

        ในปัจจุบนันั้นมี ผูส้นใจเขา้มาลงทุนจ านวนมาก ซ่ึงสังเกตุไดว้่าประชาชนส่วนใหญ่นิยมเก็บเงินในรูปแบบของเงินฝาก
ธนาคาร เพื่อท่ีจะเพิ่มมูลค่าของเงิน คือการไดรั้บดอกเบ้ียเงินฝาก และมีผูส้นใจเขา้มาลงทุนในหลกัทรัพย ์ซ่ึงผูล้งทุนมองวา่ การ
ฝากเงินกบัธนาคารนั้น ไดด้อกเบ้ียท่ีต ่า ซ่ึงไม่สัมพนัธ์ กบัค่าใชจ่้ายในปัจจุบนัโดยเฉล่ียสินคา้หรือบริการนั้นมีราคาสูงข้ึน จึงท า
ใหมู้ลค่าท่ีแทจ้ริงของเงินลดลง จึงท าใหผู้บ้ริโภคใชส้อยไดน้อ้ยลงตามไปดว้ย จึงท าใหก้ารออมเงินกบัธนาคารไม่สามารถตอบ
โจทยใ์นการใหผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่าเพียงพอ มีผลใหผู้ล้งทุนหรือผูอ้อมเงินมองหาทางเลือกอ่ืนท่ีจะสร้างผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าได้
มากกว่าการออมเงินกบัธนาคารนัน่คือการลงทุนในหลกัทรัพย ์ โดยผูล้งทุนนั้นต่างมีความคาดหวงัท่ีจะไดผ้ลตอบแทน จาก
ก าไรจากการซ้ือขายหุ้นและเงินปันผล ของราคาหลักทรัพย์จะมีการเปล่ียนแปลงเคล่ือนไหวข้ึนหรือลงตลอดเวลาและ
ผลตอบแทนนั้นจะไดรั้บน้อยหรือมากนั้นส่วนหน่ึงจะข้ึนอยู่กบัตลาดทุนว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด แต่ดว้ยการเปล่ียนแปลง
เคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยน์ั้น ย่อมมีความเส่ียงมากกว่าการฝากเงินไวก้บัธนาคาร จ่ึงเป็นผลกระทบของปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
ดงันั้นผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลให้ดีก่อนการตดัสินใจลงทุนซ้ือหุ้น ท่ีส าคญัของการท่ีจะลงทุนนั้น คือผูล้งทุนบางกลุ่มท่ีไม่มี
ความรู้ และความสามารถเพียงพอในการวิเคราะห์ จึงอาศยักลยทุธ์ซ้ือและขายหุน้ตาม ค าแนะน าของผูท่ี้มีประสบสบการณ์ ดา้น
ความส าเร็จในการซ้ือขายหุ้น และส่ือสังคมต่างๆ (Social media) ต่าง ๆ ดงันั้นการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีจึง เพื่อหาความสัมพนัธ์
ของอตัราส่วนทางการเงินต่อราคาหลกัทรัพย ์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย วา่มีความสมัพนัธ์กนัมากนอ้ยเพียงใด  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ทฤษฎกีารวเิคราะห์ปัจจัยพืน้ฐาน (Fundamental Analysis).  

      (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2553) อธิบายไดว้่า การวิเคราะห์และพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก โดย
ปัจจยัภายในวดัไดจ้ากผลการด าเนินงานของบริษทั ในส่วนของการท าก าไร ความสามารถในการช าระหน้ี  โดยดูไดจ้ากขอ้มูล
เชิงตวัเลขของบริษทั ส่วนปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ภาวะเศรษฐกิจ  อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ีย และนโยบายของทางรัฐบาล  การ
วิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใช้ปัจจยัพื้นฐาน จะเห็นไดว้่า ในทางปฏิบติันั้นการเลือกพิจารณาขอ้มูลเพื่อประกอบการวิเคราะห์
ส าหรับแต่ละหลกัทรัพยน์ั้นอาจมีความแตกต่างกนัในรายละเอียดข้ึนอยูก่บัประเภทของธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมถึงภาวะ
เศรษฐกิจในขณะนั้น ๆ ซ่ึงผูล้งทุนควรให้ความสนในศึกษาและวิเคราะห์อยา่งรอบคอบเพื่อประโยชน์ต่อการตดัสินใจลงทุน
ของตนเอง การวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใชปั้จจยัพื้นฐาน เป็นการวิเคราะห์ท่ีล าดบัการ พิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจมายงัสภาพ
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อุตสาหกรรมตลอดถึงผลการด าเนินงานของบริษทั โดยรวบรวมขอ้มูลทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและของบริษทัมาวิเคราะห์แต่
ละส่วน เพื่อน าไปสู่การคาดการณ์ผลการด าเนินงานในอนาคตและน าไปสู่ผลของอตัราผลตอบแทน ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีน ามา
วิเคราะห์ในการหาประสิทธิภาพของบริษทับริษทันั้นๆ ดว้ย   ในการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไรของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ตลอดจนระดบัราคาของหลกัทรัพย ์ผูว้ิเคราะห์
หลกัทรัพยจึ์งจ าเป็นตอ้งพิจารณาดชันีช้ีภาวะเศรษฐกิจ นโยบายการเงินและนโยบายการคลงัรวมทั้งนโนบายเศรษฐกิจอ่ืน ๆ 
ของรัฐบาล ฯลฯในการวิเคราะห์อุตสาหกรรม ผูว้ิ เคราะห์หลกัทรัพยค์วรพิจารณาวฏัจกัรธุรกิจประภทของอุตสาหกรรม 
วงจการขยายตวัของอุตสาหกรรม และโครงสร้างการแข่งขนั ของอุตสาหกรรมควบคู่กนัไปหลงัจากท่ีผูล้งทุนไดว้ิคราะห์
สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เพื่อศึกษา ถึงภาวะการลงทุน และประเทของอุตสาหกรรมท่ีจะเลือกลงทุนแลว้ ขั้นต่อไปกจ็ะ
เป็น การวิเคราะห์บริษทัเพื่อศึกษาถึงบริษทัท่ีควรลงทุนและราคาหลกัทรัพยท่ี์ควรซ้ือ โดยท่ี ผูล้งทุนควรจะวิเคราะห์ ทั้งในเชิง
คุณภาพและในเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์หลกัทรัพยเ์ป็นการวิเคราะห์ท่ีประกอบด้วยขั้นตอนการเก็บ รวบรวมขอ้มูล 
การศึกษาและวิเคราะขอ้มูลและการตีความผลท่ีไดจ้ากการศึกษา เพื่อน ามาพิจารณาก าหนดหลกัทรัพย ์หรือกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์จะ
ลงทุน 

 

2.2 การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) 

      (จนัทนา โรจน์รุ่งศศิธร, 2554) แนวคิดทฤษฎี ของอตัราส่วนทางการเงินโดยมีจุดมุ่งหมาย คือน าการวิเคราะห์อตัราส่วนทาง
การเงินมาเปรียบเทียบในการหาความสมัพนัธ์ ระหวา่งขอ้มูลในงบการเงินของกิจการนั้นๆ เพื่อท่ีจะหาฐานะทางการเงินและผล
การด าเดินงานของกิจการ และเป็นการประกอบเพื่อการตดัสินใจต่อการลงทุน 

     (เริงรัก จ าปาเงิน, 2554) โดยมีแนวคิดทฤษฎีของอตัราส่วนทางการเงิน หมายถึง การท่ีน าอตัราส่วนทางการเงิน มาเป็น
เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ งบการเงินและเปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดความสัมพนัธ์ เพื่อให้ไดข้อ้มูลเก่ียวฐานะทางการเงิน และผล
ประกอบการ ซ่ึงอตัราส่วนจะอยูใ่นรูปแบบของร้อยละ  

 

2.3 งานวจิัยทีเ่กี่ยวข้อง 

        (กฤตยชญ ์ศรีสุข, 2556) ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยใ์น
ดชันี SET50 โดยมีการเก็บขอ้มูลรายไตรมาส ยอ้นหลงั จ านวน 5 ปี ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ปี 2550 ถึงไตรมาสท่ี 4 ปี 2554 ของ
หลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นดชันี SET 50 จ  านวน ทั้งหมด 30 บริษทั โดยเลือกใช้ขอ้มูลอตัราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์
และแบบจ าลองสมการถดถอยเชิงพหุคูณเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัการเปล่ียนแปลงของราคา
หลกัทรัพย ์ผลการศึกษาพบว่า อตัราส่วนทางการเงินท่ีมี ความสัมพนัธ์กับการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพย์ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารมากท่ีสุดคืออตัราผลตอบแทนของส่วนของผูถื้อหุ้น  ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจ
การเงิน กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างและกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร ผลตอบแทนของสินทรัพย ์  ส่วนกลุ่ม
อุตสาหกรรมบริการนั้นไม่มีอตัราส่วนทางการเงินใดมีความสัมพนัธ์กบั การเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพย ์และในกลุ่ม
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อุตสาหกรรมเทคโนโลย ีคือ อตัราส่วนราคาหุน้ ต่อมูลค่าทางบญัชีจากผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่อตัราส่วนทางการเงิน นั้นมี
ความสมัพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์

         (อนุวตัร รองเงิน, 2559)  ศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบั ผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์กลุ่มธุรกิจ
วสัดุก่อสร้างเพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัผลตอบแทนท่ีคาดหมาย ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมวดธุรกิจวสัดุก่อสร้าง โดยมีการน าอตัราส่วนทางการเงิน ได้แก่ อตัราการหมุนเวียนของ
สินทรัพยร์วม, อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน, อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรต่อหุ้น, อตัราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบญัชี, 
อตัราส่วนหน้ีสิน รวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล เคร่ืองมือการศึกษาวิจยั โดย สถิติเชิงพรรณนา 
วิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ และการวิเคราะห์ความถดถอย พบว่าอตัราส่วนทางการเงินท่ีไม่มีความสัมพนัธ์อัตรา
ผลตอบแทนกลุ่มธุรกิจดงักล่าวคือ อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน, อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม, อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อ
ส่วนของผู ้ถือหุ้น,อตัราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบญัชี และอตัราส่วนราคาตลาดต่อกาไรต่อหุ้น อตัราส่วนทาง การเงินท่ีมี
ความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์อยา่งมีนยัส าคญัท่ีร้อยละ 95 และสามารถน ามาใชเ้ป็นตวัแปรในสมการพยากรณ์
ผลตอบแทนหลักทรัพย์ คือ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อ หุ้นโดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน และ อัตรา
ผลตอบแทนจากเงินปันผลมีความสมัพนัธ์ในทิศ ตรงขา้ม 

        (นนัทาภา กุลสัมพนัธ์โกศล, 2557) เป็นการศึกษาอตัราส่วนทางการเงิน กรณีศึกษา ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึง
ท าการเก็บขอ้มูลอตัราส่วนทางการเงินรายปีทั้งหมด 5 อตัราส่วน ดงัน้ี อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ROE) อตัราส่วนเงินทุน
หมุนเวียน (Current Ratio) อตัราหมุนเวียนของ สินทรัพยร์วม (Total Asset Turnover) อตัราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) และ
อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน (D/E Ratio) โดยใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ (Pearson Correlation Coefficient) พบว่า อัตรา
หมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (Total Asset Turnover) และอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (D/E Ratio) มีความ สัมพนัธ์เชิงบวกกับ
ผลตอบแทนของหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตแต่หากศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง อตัราส่วนทางการเงินรายไตรมาศกบั
ผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วง พ.ศ. 2548-2555 โดยใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ 
(Pearson Correlation Coefficient) จะพบว่าอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ROE) อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม  (Total Asset 
Turnover) อัตราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) และอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน (D/E Ratio) มีความสัมพันธ์ เชิง บวกกับ
ผลตอบแทนของหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัส าคญัในขณะท่ีอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) จะมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบั
ผลตอบแทนของหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

       (Martani, Mulyono, และ Khairurizka, 2009) ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัหมวดอุตสาหกรรมการผลิต ตลาดหลกัทรัพยอิ์นโดนีเซีย พบวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วน
ทางการเงินกบัอตัราผลตอบแทนสะสมท่ีปรับตวัตลาด จะพบวา่อตัราก าไรสุทธิอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้  อตัราส่วนหน้ีสินต่อ
ทุน อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเชิงบวกกับอัตราผลตอบแทนการลงทุนใน
หลกัทรัพย ์ในขณะท่ีอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน  อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม สินทรัพยร์วม และอตัราส่วนกระแส
เงินสดสุทธิ  
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2.4 กรอบแนวคิด  

 

   ตวัแปรอิสระ                                                  ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 1  กรอบแนวคิด 

3. วธีิการศึกษา 
 

     ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

     ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ขอบเขตประชากรของงานวิจยัน้ีประกอบดว้ย ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในดชันี SET 100 Index จ านวน 100 บริษทั 

     กลุ่มตัวอย่าง 

     ใชก้ลุ่มตวัอย่างโดยเก็บขอ้มูลยอ้นหลงั 5 ปี ตั้งแต่ปี  2557 – 2561  จ  านวน 72 บริษทั โดยการตดัหลกัทรัพยท่ี์มีขอ้มูลท่ีไม่
ครบและหลกัทรัพยท่ี์มีค่าผดิปกติ ออกจากการวิเคราะห์ เน่ืองจากไม่มีขอ้มูลตวัแปรอิสระ 

      การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูล ใชข้อ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series Data) ของหลกัทรัพยท่ี์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง อัตราส่วนทางการเงินกับอัตรา
ผลตอบแทนในหลกัทรัพย ์โดยขอ้มูลทางดา้นการเงิน เป็นขอ้มูลจากงบ การเงินประจ าปีท่ี 56-1 โดยจะใชข้อ้มูลงบการเงินรวม 
จาก www.setsmart.com 

 

1. อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current ratio ) 

2. อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick ratio ) 

3. อตัราก าไรสุทธิ (NPM)  

4 .อตัราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) 

5. อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA)  

6. อตัราหมุนเวียนของสินทรัพย ์(TAT) 

7. อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E Ratio) 

8. อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (ICR) 

อตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย 

 

http://www.setsmart.com/
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     วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

     โดยใชข้อ้มูลรายปี จ านวน 5 ปี เก็บขอ้มูลแบบ Panel Data Analysis  คือ ขอ้มูลท่ีประกอบดว้ยตวัอยา่ง หลายตวัอยา่งและตวั
แปรอิสระ  ท่ีมาจากตวัอยา่งเดียวกนัและจุดเวลาเดียวกนั หลายช่วงเวลาติดต่อกนั จากทั้งหมด 100 บริษทั และน าขอ้มูลไปการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เป็นการสรุปในหารูปแบบของตวัแปรท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์. การ
ทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (multicollinearity) เพื่อท าการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์และทิศทางระหว่างตวัแปรอิสระ
และตวัแปรตาม และ และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

การวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive static) 

ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive static)ของตวัแปรตามและตวัแปรอิสระท่ีศึกษา 
 

 จากตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive static) พบว่า ค่าเฉล่ียอตัราส่วนผลตอบแทนจากส่วน
ของผูถื้อหุ้น (ROE) มีค่าเท่ากบั  23.323 %  ค่าเฉล่ียอตัราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย ์(TAT) มีค่าเท่ากบั 0.780 %  ค่าเฉล่ีย
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) มีค่าเท่ากบั 10.800 %  ค่าเฉล่ียอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) มีค่าเท่ากบั 1.576  เท่า 
ค่าเฉล่ียอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว(QR) มีค่าเท่ากับ 1.434 เท่า อัตราก าไรสุทธิ (NPM) มีค่าเท่ากับ 2.877 % ค่าเฉล่ีย
อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (D/E) มีค่าเท่ากบั 1.112 เท่า  ค่าเฉล่ียอตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (ICR) มี
ค่าเท่ากบั 1.188 

 N Mean Minimum Maximum Std. Deviation 

CR 360 1.576 0.24 6.01 0.812 

QR  360 1.434              0.10             5.09 3.033 

NPM 360 2.877              0.03             28.06 2.023 

ROE 360 23.323             - 42.01          56.90 1.761 

ROA 360 10.800   - 21.29 20.21 0.557 

TAT 360   0.780 - 11.60          43.43 1.341 

D/E 360 1.112 0.10 1.94 0.322 

ICR 360 1.188             - 2.76 38.90 65.984 

Return%                    360 30.011               -84.56           183.01 165.982                 
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การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ์ (multicollinearity)  

ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 

    CR QR NPM ROE ROA TAT D/E ICR 

CR     Pearson Correlation .590** 
     

 
 

Sig. (2-tailed) .000 .002 
     

 
 

NPM Pearson Correlation -.145 0.32 
    

 
 

Sig. (2-tailed) .000 .145 .525 
    

 
 

ROE Pearson Correlation -.235 .256** .052 
   

 
 

Sig. (2-tailed) .000 .75 .012 .361 
   

 
 

ROA Pearson Correlation .132** .121 .081** -.256 
  

 
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .058 .002 .085 
  

 
 

TAT Pearson Correlation .053 .227 .085 .158** .144 
 

 
 

Sig. (2-tailed) .000 .492 .002** .125 .001 .785 
 

 
 

D/E Pearson Correlation .182 .085 -.310 -.012 .315** .152**  
 

Sig. (2-tailed) .000 .074 .142 .000 .952 .001 .000  
 

ICR Pearson Correlation .312 .258** .250** .112 .007 .028 .007 
 

Sig. (2-tailed) .000 .001** .003 .005 .047 .852 .852 .456 
 

Return%                            Pearson Correlation .118 .265 .021 .337** .244** .310** .032 .012 

Sig. (2-tailed) .000 .127 .125 .045 .005 .001 .002 .485 .052 

 

การวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ์ (Pearson Correlation) 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

        ค่าสหสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ 
อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และ อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์จาก
การทดสอบพบว่า ค่า P-Value มีค่า 0.127  0.125  0.05  0.485 และ 0.052  ตามล าดับ ซ่ึงมากกว่าระดับนัยส าคญั 0.05 นั่น
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หมายความวา่ อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET 100 Index อยา่ง
มีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

        ค่าสหสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยท์ั้งหมด และอตัรา
หมุนเวียนของสินทรัพย ์ กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์จากการทดสอบพบว่า ค่า P-Value มีค่า 0.005 0.001 และ 0.002 
ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั0.05 หมายความวา่ อตัราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทน
ของหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET 100 Index อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 อยูใ่นทิศทางเดียวกนั 

 

การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์จากการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) 

ตารางท่ี 4 ผลค่าสัมประสิทธ์ิจากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ  

R-squared : 0.167   มีระดบันยัส าคญั 0.05    หมายเหตุ : * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4 พบว่า ค่า R-squared  มีค่าเท่ากบั 0.167  หมายความว่า แสดงความสัมพนัธ์ของอิทธิพลของตวัแปรอิสระต่อตวั
แปรตาม โดยอตัราส่วนทั้ง  8 อตัราส่วน คือ อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว  อตัราก าไรสุทธิ  
อตัราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยท์ั้งหมด  อตัราหมุนเวียนของสินทรัพย ์ อตัราส่วน
หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย  อธิบายการเปล่ียนแปลงของ ตวัแปรตาม คืออตัรา
ผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ได้ร้อยละ 16.70%  โดยค่าความเช่ือมัน่ ของอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 
อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว  อตัราก าไรสุทธิ  อตัราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัราส่วนความสามารถช าระ

ตวัแปร Coefficients 

Beta 

P-value การทดสอบสมมติฐาน 

CR 0.089 0.331 ปฏิเสธ 

QR 0.063 0.451 ปฏิเสธ 

NPM -0.025 0.867 ปฏิเสธ 

ROE 0.345 0.430 ปฏิเสธ 

ROA 0.266 0.004* ยอมรับ 

TAT 0.288 0.023* ยอมรับ 

D/E -0.051 0.041* ยอมรับ 

ICR 0.089 0.450 ปฏิเสธ 
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ดอกเบ้ีย  มีค่าเท่ากบั 0.331  0.451  0.867  0.430 และ 0.450 ตามล าดบั ซ่ึงมีค่ามากกว่าค่านยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 แสดงว่า ไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 ส่วนอตัราผลตอบแทน
จากสินทรัพย ์อตัราหมุนเวียนของสินทรัพย ์ อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E Ratio)มีค่าความเช่ือมัน่ คือ 0.004  
0.023 และ 0.041 มีค่าน้อยกว่านัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 แสดงว่า มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นตลาด
หลกัทรัพย ์ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินซ่ึงประกอบไปดว้ย 8 อตัราส่วน กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์
ในกลุ่ม SET 100 Index จ านวน 100 บริษทั โดยเลือกท่ีจะศึกษากลุ่ม SET 100 Index จ านวน 100 บริษทั สาเหตุเน่ืองมาจากเป็น
ตลาดท่ีมีขนาดใหญ่และมีความน่าเช่ือถือในการน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ โดยผลของความสมัพนัธ์  การวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ (Pearson Correlation) พบวา่ อตัราส่วนทางการเงินท่ีมีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม 
SET 100 Index ไดแ้ก่ อตัราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) อตัราหมุนเวียนของสินทรัพย ์(TAT) อตัรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA)  และพบวา่อตัราส่วนทางการเงินท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์น
กลุ่ม SET 100 Index ไดแ้ก่ อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (QR) อตัราก าไรสุทธิ (NPM) 
อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E ratio) อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (ICR)  จากการทดสอบ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์
ในกลุ่ม SET 100 Index ในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือเม่ืออตัราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) มีการเปล่ียนแปลง
เพิ่มข้ึนหรือลดลงจะส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทนมีการปรับตวัเพิ่มข้ึนหรือ ลดลงไปในทิศทางเดียวกนัดว้ย  เป็นอตัราส่วนท่ีมี
ความส าคญัในการท่ีจะวดัความสามารถของการด าเนินงานในกิจการ และ ความสามารถในการท าก าไร ซ่ึงอตัราส่วนน้ีเป็น
อตัราส่วนท่ีน ามาใชใ้นการ ประเมินประสิทธิภาพ หรือน่ามาเป็นเกณฑใ์นการท่ีจะวดัผลการด าเนินงานจึงท าสามารถใช้
อตัราส่วนมาใชใ้นการประกอบกการตดัสินใจในการลงทุน เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีตอ้งการ สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของนนั
ทาภา กลุสมัพนัธ์โกศล (2557), ภณิตา สัจจะเดชาชยั(2550), ท่ีพบวา่อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROE) มีความสมัพนัธ์กบั
ราคาหลกัทรัพยแ์ละอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET 100 Index ในทิศทางเดียวกนั  ความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยท์ั้งหมด (ROA) มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET 100 Indexใน
ทิศทางเดียวกนั กล่าวคือเม่ืออตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยท์ั้งหมด (ROA)  มีการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลง จะส่งผลให้
อตัราผลตอบแทนมีการปรับตวัเพิ่มข้ึนหรือลดลงไปในทิศทางเดียวกนัดว้ย ซ่ึงอาจท าใหน้กัลงทุนมองไดว้า่ การลงทุนนั้น สร้าง
สามารถสร้างก าไรใหก้บันกัลงทุนได ้และจะมีผลตอบแทนท่ีมากข้ึนในอนาคต สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ (ภณิตา สจัจะเด
ชาชยั, 2550)และ (ไพสิฐ โกวิทยามงคล, 2553) ท่ีพบวา่อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยท์ั้งหมด (ROA) และอตัราผลตอบแทน
ของหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET 100 Index ในทิศทางเดียวกนั  ความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราหมุนเวียนของสินทรัพย ์(TAT)  มี
ความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET 100 Indexในทิศทางเดียวกนั เม่ืออตัราการหมุนเวียนของ
สินทรัพย ์(TAT) มีการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงจะส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทนมีการปรับตวัเพิ่มข้ึนหรือลดลงไปในทิศทาง
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เดียวกนัดว้ย สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ  (นนัทาภา กลุสมัพนัธ์โกศล, 2557) ท่ีพบวา่อตัราหมุนเวียนของสินทรัพย ์(TAT) 
และอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET 100 Index ในทิศทางเดียวกนั  โดยมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัอตัรา
ผลตอบแทนของหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 

        ผลการวิจยัผลการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET 100 
Index โดยการศึกษาคร้ังน้ีไดท้ดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรแต่ละตวัดว้ยวิธีการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
(Multicollinearity)  อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick ratio) , อตัราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) อตัรา
หมุนเวียนของสินทรัพย ์(Total asset turnover)  มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET 100 Index ใน
ทิศทางเดียวกนัอย่างมีนัยส าคญั  ส่วนอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current ratio) อตัราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin)  อตัรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทั้ งหมด (ROA) อัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผู ้ถือหุ้น (Debt to equity ratio) อัตราส่วน
ความสามารถช าระดอกเบ้ีย (Interest coverage ratio) มีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET 100 Index ใน
ทิศทางตรงกนัขา้มกนั 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

        ส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไปในอนาคต จะท าการศึกษาโดยน าอตัราส่วนทางการเงินอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากการทดสอบ 
มาใช้ทดสอบหาความสัมพนัธ์กับอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET 100 Index กับปัจจัยต่างๆ ท่ีแตกต่างกัน 
เพราะฉะนั้นอาจมีอตัราส่วนทางการเงินอ่ืนๆ ท่ีจะน ามาสามารถอธิบาย ผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET 100 Index ได้
ครอบคลุมและดีมากยิงข้ึน รวมถึงมุมมอง ทศันคติของนักลงทุน และทั้งปัจจยัภายในและภายนอกธุรกิจ  และลกัษณะการ
ด าเนินกิจการของบริษทัต่างๆใน SET 100 มีส่วนท่ีจะสามารถอธิบายถึงผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET 100 Index 
เพื่อมาเป็นส่วนประกอบในการตดัสินใจและยงัเป็นเคร่ืองมือส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีจะสามารถน ามาการพยากรณ์ผลตอบแทนของ
หลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET 100 Index ไดดี้ 

ยิง่ข้ึน และท าใหแ้ม่นย  ามากข้ึน  
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การเพิม่ประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลงั  
กรณศึีกษา บริษัท P.P Furniture And Service Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร 

Increasing Inventory Management Efficiency  
Case Study P.P Furniture And Service Co., Ltd. Bangkok 

ปุณยาพร ช่างเกบ็1  และ ฐานิตา ฆ้องฤกษ์2 

Punyaporn Changkeb and Thanita Kongrerk  

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาเร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงั บริษทั P.P. FURNITURE AND SERVICE CO.,LTD. กรุงเทพมหานคร 
มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัเก็บสินคา้ในคลงัให้เหมาะสม วิเคราะห์ถึงสาเหตุท่ีท าให้เกิดการเพ่ิมข้ึนของสินคา้คงคลงั 
และศึกษาการจดัการสินคา้คงคลงั รวมทั้งแนวทางในการแกไ้ขปัญหาระบบสินคา้คงคลงัในรูปแบบท่ีเหมาะสมเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยใชเ้คร่ืองมือจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกกบัพนกังานทุกฝ่ายท่ีท างานในบริษทั พี.พี. เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั จ านวน

ทั้งส้ิน 9 คน ท าการวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแกไ้ขเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการกบัสินคา้ เช่น การแบ่งโซนสินคา้ท่ีชดัเจนท า
ใหส้ะดวกในการขนยา้ย และลดตน้ทุนของพ้ืนท่ีไดม้ากข้ึน จากการศึกษาพบว่าการบริหารสินคา้คงคลงัให้มีประสิทธิภาพ โดยน าทฤษฎี 

(ABC Analysis) เขา้มาจดัการพ้ืนท่ีวางสินคา้ให้เป็นระบบเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และน าเทคนิคการจดัการคลงัสินคา้เขา้ก่อน-ออก
ก่อน (FIFO – LIFO) มาประยกุตใ์ชป้รับปรุงการปฏิบติังานของพนกังานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

ค าส าคัญ: สินค้าคงคลงั การจัดการ คลังสินค้า เฟอร์นิเจอร์ส านักงาน การเพ่ิมประสิทธิภาพ 

 

Abstract 

The Study of Optimizing Inventory Management, The Company P.P. FURNITURE AND SERVICE CO., LTD.  
Bangkok is intended to optimize the storage, inventory optimization to analyze the causes of the increasing in the 
inventory. Education and Inventory Management the way to fix the system the inventory in the proper form for 
maximum benefit. Using tools from in-depth interviews with all staffs who working in The Company P.P. 
FURNITURE LIMITED which consisted of 9 men and analyze problems. And find solutions to optimize the 
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management of items, such as zoning clear product makes it easy to transport. And reduce the cost of space even more. 
From the study, it is found that the inventory management is effective by using the ABC Analysis to manage the product 
area in order to maximize benefits. And apply FIFO - LIFO techniques to improve the operations of employees in order 
to increase warehouse management efficiency more efficiently. 

Keywords: inventory, management, warehouse, office furniture, increase efficiency 
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1. บทน า 

ปัจจุบนัธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ส านักงาน มีบทบาทส าคญัเป็นอย่างยิ่งส าหรับสถานประกอบธุรกิจต่าง ๆ ประกอบกบัภาวะ

เศรษฐกิจมีการเปล่ียนแปลงและประชากรมีจ านวนเพิ่มข้ึน ความจ าเป็นท่ีจะใชสิ้นคา้ประเภทน้ียงัมีมากข้ึน ดงันั้นความตอ้งการ

เฟอร์นิเจอร์ส านกังานเพิ่มข้ึนดว้ย แมว้่าในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนัท่ีถือว่ามีปัญหาไม่น้อย ความตอ้งการเฟอร์นิเจอร์ท่ีจ าเป็น

ยงัคงมีอยู่แต่อาจจะเปล่ียนแปลงรูปแบบไป เช่น เฟอร์นิเจอร์ส านกังานชนิดท่ีถอดประกอบได ้และสะดวกในการติดตั้ง หรือ

การขนส่ง และยงัข้ึนอยู่กบัรสนิยมของธุรกิจนั้น ส่วนใหญ่กลุ่มลูกคา้ส่วนหน่ึงเป็น ผูรั้บเหมาก่อสร้าง  กลุ่มราชการและ

รัฐวิสาหกิจ กลุ่มโรงพยาบาลและสถานการศึกษาของมหาวิทยาลยัซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้ใหญ่ ซ่ึงมีงบประมาณในการจัดซ้ือ

เฟอร์นิเจอร์ส านกังานจ านวนมาก อีกส่วนหน่ึงเป็นผูใ้ชสิ้นคา้เอง หรือเจา้ของธุรกิจรายยอ่ยท่ีตอ้งการสินคา้ท่ีมีคุณภาพ และการ

บริการท่ีดี ซ่ึงมียอดสั่งซ้ือท่ีไม่มาก โดยมีการซ้ือจากโชวรู์มโดยตรง ในปัจจุบนับริษทั พี.พี.เฟอร์นิเจอร์ แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั 

กรุงเทพมหานคร เป็นธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ส านกังาน ท่ีประกอบดว้ย โต๊ะท างาน ชั้นวางของ ตูเ้อกสาร เกา้อ้ีท างาน ฉากกั้นแบ่ง

สดัส่วนพื้นท่ีส านกังาน โต๊ะประชุม โต๊ะรับแขก ชุดเกา้อ้ีโซฟารับแขกในส านกังาน ซ่ึงปัญหาท่ีพบ ไดแ้ก่ 1. เน่ืองจากบริษทัฯ มี

การประมูลสินคา้เขา้มาในปริมาณมาก ซ่ึงสินคา้บางอยา่งมีการสั่งซ้ือใหม่เพื่อใหต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้  2. สินคา้บาง

ชนิดผิดแบบเสียเวลาให้ทางโรงงานแก้ไขจึงท าให้เสียตน้ทุนในการจัดเก็บสินคา้ท่ีเขา้มาก่อนสินคา้เก่าท่ีถูกจดัเก็บภายใน

คลงัสินคา้ 3. ไม่มีการน าระบบเทคโนโลยเีขา้มาใชใ้นการระบุประเภทและปริมาณสินคา้ท าให้บริษทัฯ ตอ้งประสบปัญหาการ

จดัเก็บสินคา้บางรายการมีปริมาณสินคา้มากเกินภายในคลงั 4. ไม่ทราบจ านวนของสินคา้เขา้ – ออก ท่ีชดัเจน จึงมีพื้นท่ีในการ

จดัเก็บไม่เพียงพอท าให้มีตน้ทุนจมในพื้นท่ีจดัเก็บสินคา้และมูลค่าของสินคา้ท่ีขายไม่ได ้ดงันั้นจึงควรพิจารณาถึงการมีสินคา้

ในปริมาณท่ีเหมาะสม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจดัเก็บสินคา้ในคลงัใหเ้หมาะสม วิเคราะห์ถึงสาเหตุท่ีท าให้

mailto:Plengreview88888888@gmail.com
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เกิดการเพิ่มข้ึนของสินคา้คงคลงั และศึกษาการจดัการสินคา้คงคลงั รวมทั้งแนวทางในการแกไ้ขปัญหาระบบสินคา้คงคลงัใน

รูปแบบท่ีเหมาะสมเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งถา้ธุรกิจสามารถน าระบบเทคโนโลยเีขา้มาบริหารการจดัเก็บสินคา้ไดอ้าจ

เป็นผลดีต่อบริษทัปรับปรุงท างานให้ดียิ่งข้ึนอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน ลดตน้ทุนในการ

ท างานของบริษทัเพื่อรองรับเสริมสร้างศกัยภาพให้กบับริษทัไดใ้นอนาคต อีกทั้งสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้พียงพอและ

ทนัเวลาเม่ือมีการบริหารจดัการสินคา้ในคลงัสินคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ผงัสาเหตุและผล Cause and effect diagram 

ผงัแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) โดย ผศ. ดร. พนม เพชรจตุพร. (2562) ไดเ้ขียนไวว้่า เป็นผงัหรือภาพท่ี
แสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปรากฏการณ์ท่ีเป็นผลของปัญหา (Effect) กบัสาเหตุทั้งหมดท่ีเป็นไปไดซ่ึ้งอาจก่อให้เกิดปัญหานั้น 
โดยทัว่ไปจะคุน้เคยกนัในช่ือของ "ผงักา้งปลา (Fishbone Diagram)" มากกว่า เพราะหนา้ตาของผงัจะมีลกัษณะคลา้ยปลาท่ีเหลือแต่กา้ง 
โดยมีรายละเอียดในกา้งปลา ดงัน้ี 

1. ปัญหาหรือผลลพัธ์ (หวัปลา) จะตอ้งเป็นปัญหาท่ีชดัเจนซ่ึงจะแสดงอยูท่ี่หวัปลา 

2. สาเหตุใหญ่ (กา้งปลา) แต่ละสาเหตุสามารถยอ่ยไดอี้ก คือ ปัจจยั หรือสาเหตุท่ีส่งผลกระทบต่อปัญหา 

วิธีการสร้างผงักา้งปลามี 7 ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. เร่ิมจากการเขียนรูปกา้งปลา โดยหวัปลาจะอยูท่างดา้นขวามือ ส่วนจะมีก่ีกา้งยอ่มเป็นไปตามปัจจยัท่ีทีมตกลงกนั 
2. ก าหนดปัญหา และใส่ไวท่ี้หัวปลา ในการก าหนดปัญหานั้นควรก าหนดให้ชดัเจนเพราะถา้ก าหนดปัญหาไม่ชดัเจนจะท า

ใหเ้สียเวลาในการคน้หาสาเหตุ 
3. ก าหนดกลุ่มปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดปัญหานั้น และใส่ไวท่ี้ปลายกา้งปลา 
4. รวบรวมความคิดเพ่ือหาสาเหตุในแต่ละปัจจยัตามท่ีก าหนดข้ึนมา ท าไปทีละก้าง และเขียนสาเหตุย่อยเพ่ิมเขา้ไปใน

กา้งปลา 
5. หาสาเหตุของปัญหาท่ีน่าจะเป็นไปไดม้ากท่ีสุด 
6. น าผลท่ีไดม้าจดัล าดบัความส าคญัของสาเหตุ 
7. จดัท าแนวทางการปรับปรุง หรือแกไ้ขตามความจ าเป็นมากท่ีสุด 

 

2.2 ทฤษฎกีารวเิคราะห์ ABC Analysis 

ABC Analysis   การวิเคราะห์จดักลุ่มดว้ยระบบ ABC  เป็นวิธีการจดักลุ่มสินคา้คงคลงัท่ีนิยมใชก้นัอย่างแพร่หลายโดยแบ่ง
สินคา้คงคลงัออกเป็น 3 ชนิด คือ A B และ C ประเสริฐ ลาดสุวรรณ (2549) โดยวิธีน้ีอาศยัหลกัการของพาเรโต (Pareto) ท่ีมุ่งเน้นให้
ความส าคญัในสินคา้จ านวนนอ้ยแต่มีมูลค่ามากส าหรับความหมายของสินคา้คงคลงัทั้ง 3 ชนิด คือ 
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สินคา้คงคลงักลุ่ม A เป็นสินคา้คงคลงัท่ีมีมูลค่าในการสั่งซ้ือสูงหรือหมุนเวียนสูงท่ีสุด ถือเป็นสินคา้หลกัท่ีเคล่ือนไหว

เร็ว เป็นท่ีตอ้งการของลูกคา้ โดยปกติจะมีจ านวน 20% ของรายการสินคา้คงคลงัทั้งหมด 

สินคา้คงคลงักลุ่ม B เป็นสินคา้คงคลงัท่ีมีมูลค่าในการในการสั่งซ้ือหรือหมุนเวียนสูง ปานกลาง ถือเป็นสินคา้ท่ีมีความนิยม
ระดบัปานกลาง การจดัการระบบการเติมเตม็สินคา้คงคลงั ควรจดัใหน้อ้ยกวา่สินคา้กลุ่มแรก เพ่ือไม่ใหมี้สินคา้คงคลงัเกินความจ าเป็น 

สินคา้คงคลงักลุ่ม C เป็นสินคา้คงคลงัท่ีมีมูลค่าในการสั่งซ้ือหรือหมุนเวียนต ่าท่ีสุด แต่มีจ านวนมาก เป็นสินคา้ท่ีมกัจะมีทั้ง
รายการ (Item) และจ านวน (Quantity) มากในคลงัสินคา้ เพราะเกิดจากการขายสินคา้ไม่ออก หรือหมดความนิยมในตลาด ซ่ึงการจดัการ
กบัสินคา้เหล่าน้ีมีความจ าเป็นอยา่งมากท่ีตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากฝ่ายการตลาด และฝ่ายขาย  

 

2.3 ทฤษฎสิีนค้าเข้าก่อน – ออกก่อน  

ในเชิงการบริหารการปฏิบติัการ สินคา้ท่ีเขา้มาก่อนก็จะเป็นสินคา้ท่ีถูกน าออกไปใชก่้อน เพ่ือเป็นการง่ายๆส าหรับคนบริหาร
คลงัสินคา้ สินคา้ท่ีถูกน าเขา้มาทุกคร้ังจะตอ้งมีการแปะป้ายเพ่ือบอกว่าเป็นสินคา้ท่ีเขา้มาวนัไหน เพื่อให้พนกังานสามารถจดัการและ

บริหารคลงัสินคา้ไดง่้าย  First In First Out เป็นวิธีการจดัการวตัถุดบัและสินคา้คงคลงั โดยให้สินคา้ท่ีเขา้มาก่อนถูกใชง้านก่อน เพ่ือลด
ปัญหาการเส่ือมคุณค่าตามเวลาส่ิงตรงกนัขา้มกบั FIFO กคื็อ Last In First Out หรือ ‘เขา้หลงัออกก่อน’ (LIFO) ท่ีน าสินคา้ท่ีถูกซ้ือหรือ
จดัเก็บทีหลงัมาใชก่้อน Dibble (1988) กล่าวว่า เป็นท่ีน่าประหลาดใจท่ีพบว่าหลาย ๆ องคก์รพร้อมจะจ่ายเงินจ านวนหน่ึงหม่ืนเหรียญ
สหรัฐเพื่อใช ้FIFO มากกว่าท่ีจะเปล่ียนไปใช ้LIFO และ Okorocha (2014) กล่าวว่า FIFO นั้นท าให้แน่ใจว่าสินคา้ถูกลงบญัชีไวใ้น
ราคาท่ีแทจ้ริง ไม่มีก าไรหรือขาดทุนท่ีจะเกิดข้ึนโดยการปรับแต่งราคานั้น สันนิษฐานไดว้่าถา้มีการซ้ือสินคา้นั้นจะเป็นการหมุนเวียน

สินคา้ไปตามล าดบัก่อนหลงั  ชุมชนนกัลงทุน (2555) กล่าวว่า การเขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) เป็นวิธีท่ีใชใ้นการวดัตน้ทุนของสินค้าโดย
ตั้งอยู่บนสมมติฐานท่ีว่า สินคา้หรือวตัถุดิบท่ีซ้ือเขา้มาใชก่้อนจะตอ้งถูกน าออกขายหรือน ามาใชก่้อนเช่นกนั การเขา้ก่อนออกก่อนมี
แนวคิดเป็นไปตามการคา้โดยปกติท่ีบริษทัมกัจะตอ้งขายหรือใชข้องเก่าก่อนเสมอ ดงันั้นดว้ยระบบการเขา้ก่อนออกก่อน ตน้ทุนของ

วตัถุดิบท่ีซ้ือเขา้มาก่อนจะใชเ้ป็นตน้ทุนสินคา้ท่ีผลิตออกมาก่อนดว้ยเช่นกนั และ Platz and Osterdal (2012) กล่าววา่ FIFO เป็นส่ิงท่ีคน
ทัว่ ๆ ไปตระหนกัว่าเป็นส่ิงท่ี ยติุธรรมและท าให้เกิดระเบียบเรียบร้อยในกิจวตัรประจ าวนั เช่น การต่อแถวจ่ายเงินท่ีร้านขายของช า การ

บริการในธนาคาร หรือแมก้ระทัง่เม่ืออยูใ่นเหตุการณ์ท่ีตึงเครียดเช่น การรอรับบริจาคอวยัวะของคนไข ้และนอกจากนั้นพบการน า FIFO
ไปประยกุตใ์ชใ้นอุตสาหกรรมยานยนตม์านานแลว้เช่นในโรงงานสายการผลิตท่ีผลิตรถยนต ์VW Beetle ในเมือง Wolfsburg ตั้งแต่ปี 
1973 และยงัมีการน ามาใชอ้ยา่งต่อเน่ืองจนปัจจุบนั 

 

2.4 ทฤษฎกีารจัดการคลังสินค้า  

 การจดัการคลงัสินคา้ เป็นการจดัการในการรับ การจดัเกบ็ หมายถึง การจดัส่งสินคา้ให้ผูรั้บเพ่ือกิจกรรมการขาย เป้าหมายหลกั
ในการบริหาร ด าเนินธุรกิจในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคลงัสินคา้ก็เพ่ือให้เกิดการด าเนินการเป็นระบบให้คุม้กบัการ ลงทุน การควบคุม
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คุณภาพของการเก็บ การหยิบสินคา้ การป้องกนั ลดการสูญเสียจากการ ด าเนินงานเพื่อให้ตน้ทุนการด าเนินงานต ่าท่ีสุด และการใช้

ประโยชน์เตม็ท่ีจากพ้ืนท่ี ค านาย อภิปรัชญาสกลุ (2550) 

 

2.5 งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

ธิญาดา ใจใหมคร้าม (2558) การเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้กรณีศึกษาคลงัสินคา้ 2 ราษฎร์บูรณะ แนวทางท่ีใชใ้น
การศึกษาเพ่ือแกไ้ขปัญหา ดว้ยวิธีการจดัเก็บเป็นโซนตาม ABC จะท าการแบ่งตามประเภทสินคา้ท่ีท าการจดัเก็บก่อนเพ่ือให้ง่ายต่อการ
จดัวางแผนผงัโดยจะท าการแบ่งประเภทสินคา้ ABC ทีละกลุ่มสินคา้โดยผูศึ้กษาจะก าหนดสินคา้ประเภท A มีปริมาณ 20% ของสินคา้
ทั้งหมด กลุ่มสินค้า B มีปริมาณ 30% และ สินค้าในกลุ่ม C มีปริมาณ 50% เพ่ือให้การจัดวางต าแหน่งสินค้ามีความเหมาะสมกับ
คลงัสินคา้และง่ายต่อการเบิกจ่ายสินคา้ 

วิยดา สังโชติ (2558) การเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ส าเร็จรูป กรณีศึกษา โรงงานผลิตกระดาษเคลือบซิลิโคน 
ผลการวิจยัพบวา่ในปัจจุบนัพนกังานใชเ้วลาค่อนขา้งนานในการหยบิสินคา้เพ่ือเตรียมส่งและมีการหยบิสินคา้ไม่ครบตามเอกสารส่งมอบ

สินคา้เม่ือผูวิ้จยัไดน้ าเทคนิคการแบ่งกลุ่มสินคา้แบบ ABC Analysis พร้อมทั้งมีการจดัผงัรูปแบบใหม่โดยแยกตามกลุ่มสินคา้ท าให้
ค่าเฉล่ียในการหยิบสินคา้เพ่ือเตรียมจดัส่งแต่ละพาเลทลดลงคิดเป็นร้อยละ33.51 ในการส่งสินคา้ให้ลูกคา้งานวิจยัในคร้ังน้ีจึงก่อให้เกิด
การท างานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งสูงสุดต่อองคก์ร 

อนิรุต ทรัพยสุ์คนธ์ (2559) การวางผงัคลงัสินค้าห้องเย็น กรณีศึกษา ห้องเย็น ส.ทรัพยส์มุทร   วตัถุประสงค์หลกัคือ ลด
ขอ้ผิดพลาดในการหยิบสินคา้ ผิดและวางแผนการจดัการเรียงสินคา้ในคลงัให้มีประสิทธิภาพไดน้ าเทคนิคการจดัเรียงสินคา้แบบABC 
(ABC ANALYSIS) เขา้มาช่วย อีกทั้งยงัดึงวิธีการFirst In First Out : FIFO สินคา้ท่ีเขา้มาก่อนออก ก่อนป้องกนัของเสียท่ีเกิดจากการ
เก็บสินคา้ในวิธี ABC ให้เหมาะสมท่ีจะน ามาใชเ้พราะสินคา้ ไหนท่ีมียอดขายท่ีสูงจะตอ้งอยูใ่กลก้บัทางเขา้เพ่ือสามารถหยิบไดส้ะดวก 
ลดระยะเวลาในการเดินหยบิสินคา้ 

จิราภรณ์ เง่าพิทกัษก์ุล (2559) การวิเคราะห์ปัญหาของการบริหารสินคา้คงคลงักรณีศึกษาบริษทั เฟ้ลป์ส ดอดจ ์อินเตอร์เนชัน่
แนล (ไทยแลนด์) จ ากัด จากการวิเคราะห์ปัญหาด้วยผงัก้างปลา โดยการน าหลกัการ ไปตรวจจับปัญหาสินค้ารายการท่ีไม่มีการ
เคล่ือนไหว มีการอบรม พนกังานให้มีความรู้ความเขา้ใจในการบริหารสินคา้คงคลงัและอุปกรณ์ และการน าโปรแกรม ส าเร็จรูปมาใช้
เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการท างานมากข้ึน งานวิจยัในคร้ังน้ีจึงก่อใหเ้กิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพต่อองคก์ร สามารถลดตน้ทุน
และค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็นท่ีเกิดข้ึน และสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
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3. วธีิการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรบริษทั พี.พี.เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั กรุงเทพมหานคร ปัจจุบนัมีจ านวนทั้งส้ิน จ านวน 9 คน ผูว้ิจยัท าการ
วิจยัทั้งหมด ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร จ านวน 2 คน ผูจ้ดัการ จ านวน 1 คน  พนกังานฝ่ายขาย จ านวน 4 คน และพนกังานฝ่ายคลงัสินคา้ จ านวน 2 
คน 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดท้  าการเก็บขอ้มูลแบบเจาะจง ซ่ึงเป็นการเลือกกลุ่มพนกังานทุกฝ่าย จ านวนทั้งส้ิน 9 คน ไดแ้ก่ ฝ่าย
ผูบ้ริหาร จ านวน 2 คน ผูจ้ดัการ จ านวน 1 คน  พนกังานฝ่ายขาย จ านวน 4 คนและพนกังานฝ่ายคลงัสินคา้ จ านวน 2 คน พนกังานทุกฝ่าย
ท่ีท างานในบริษทั พี.พี.เฟอร์นิเจอร์ แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั กรุงเทพมหานคร โดยในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดใ้ชว้นัท่ีท าการสัมภาษณ์

ต่อบุคคลเป็นจ านวน 7 วนั โดยใชร้ะยะเวลาในการสมัภาษณ์ 30 นาทีต่อบุคคล  

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. ท าการสังเกตและส ารวจพ้ืนท่ีโชวรู์มและโกดงัคลงัสินคา้ ไดแ้ก่ ท าการส ารวจพ้ืนท่ีภายในคลงัสินคา้, ส ารวจประเภทสินคา้
ภายในโชวรู์ม และคลงัสินคา้ 

2. ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสัมภาษณ์โดยใชเ้คร่ืองมือทางธุรกิจดงัน้ี กลยทุธ์การจดัคลงัสินคา้แบบ (ABC Analysis) กลยทุธ์ 
(FIFO first in – first out และ LIFO Last in First Out) กลยทุธ์การจดัการคลงัสินคา้ (Warehouse Management) 

3. ใชเ้คร่ืองมือในการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการแกไ้ขโดยวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองมือผงัสาเหตุและผล (Cause and effect 
diagram) 
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กรอบแนวคดิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 ช่ือผูส้มัภาษณ์ 

 เพศ 

 อาย ุ

 ต าแหน่งงาน 

 

 กลยุทธ์ ผ ังส า เห ตุและผล  Cause and effect 
diagram 

 กลยทุธ์การจดัคลงัสินคา้แบบ ABC Analysis 

 กลยทุธ์ FIFO  first in – first out และ LIFO Last 
In First Out 

 กลยุทธ์ ก า รจัดก ารคลัง สินค้า  (Warehouse 
Management) 

 

 

 

แนวทางแก้ไขและบริหารจดัการ

คลงัสินค้าให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ 
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ขั้นตอนการด าเนินการวจิัย 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศกึษาความเป็นมาของปัญหาใน

ปัจจบุนั 

ก าหนดวิธีการวิจยั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 

เก็บรวบรวมข้อมลู 

วิเคราะห์ข้อมลู 

สรุปและเสนอแนะ 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

จากการศึกษาวิจยั การเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงั กรณีศึกษา บริษทั พี.พี.เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั 

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงน ากลยทุธ์ผงัสาเหตุและผล Cause and effect diagram มาใช ้เพ่ือหาผลลพัธ์ของปัญหาท่ีท าให้เกิดสินคา้คงคลงัท่ี

เป็นปัญหาหลกั จากการศึกษาของปัญหาและสัมภาษณ์ของพนกังานแต่ละฝ่าย ต่อมาไดน้ ากลยทุธ์ FIFO – LIFO มาแกปั้ญหาในเร่ือง
ของการจดัเก็บสินคา้ภายในคลงัสินคา้สินคา้ท่ีเขา้ก่อน - ออกก่อน เพ่ือจดัการและบริหารคลงัสินคา้ไดดี้ยิ่งข้ึน ในเชิงการบริหารการ
ปฏิบติัการและแกปั้ญหาพ้ืนท่ีภายในคลงัสินคา้ ผลลพัธ์ท่ีไดเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคห์ลกั คือ 1.  ศึกษาวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จดัเก็บสินคา้ในคลงัให้เหมาะสมเพ่ือวิเคราะห์สาเหตุท่ีท าให้เกิดสินคา้คงคลงัของบริษทั 2. ศึกษาการจดัการสินคา้คงคลงั เพื่อเสนอ
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาในการจดัระบบสินคา้คงคลงัในรูปแบบท่ีเหมาะสม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด พบว่าสอดคลอ้งกบังานวิจยั 
ของ สุนนัทา ศิริเจริญวเฒ่าน์ (2555) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ กรณีศึกษา บริษทั ภูมิไทย คอม
ซีส จ ากดั สาเหตุท่ีท าให้การด าเนินงานของบริษทั ขาดประสิทธิภาพคือ มีสินคา้คงคลงัปริมาณสูง คลงัสินคา้มีวิธีการจดัเก็บและ จดัวาง
ไม่เหมาะสม และกระบวนการเบิกจ่ายอะไหล่ให้ช่างใชเ้วลานานและมีขอ้ผิดพลาดสูง ดงันั้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้
ของบริษทั ภูมิไทย คอมซีส จ ากดั เร่ิมจากการปรับปรุงวิธีการด าเนินงานการรับสินคา้ การเบิกจ่าย การปรับปรุง จ านวนรายการอะไหล่ 
จ ากดัความส าคญัอะไหล่ดว้ยวิธี ABC การตั้งรหัสสินคา้และการตั้งรหัสจดัเก็บในคลงัสินคา้ในการออกแบบแผนผงัการ จดัเก็บ ระบุ
ต าแหน่งการจดัเก็บ จากนั้นท าการตรวจสอบนบัสินคา้ทั้งหมด จากผลการศึกษางานวิจยั พบว่ามีการใชห้ลกัการ FIFO ในการควบคุม
สินคา้ทุกคลงัสินคา้ ควบคุมการเขา้ออกของสินคา้การจดัเกบ็สินคา้รวมไปถึงการจดัส่งสินคา้อีกดว้ยและยงัสอดคลอ้งกบัผลวิจยัของ Lee 
(2006) ท่ีกล่าววา่ในงานวิจยัส่วนใหญ่ยงัส่วนใหญ่ท่ีศึกษาเก่ียวกบั แบบจ าลองการตดัสินใจของสินคา้คงคลงัสองรูปแบบ ซ่ึงไดแ้ก่ LIFO 
และ FIFO นั้น กล่าวว่า LIFO คือ รูปแบบท่ีสมควรจะน ามาประยุกต์แต่ไม่สอดคลอ้งกบัการท างานจริงของธุรกิจส่วนใหญ่ท่ีท าตาม
หลกัการ FIFO เม่ือเปรียบเทียบสองรูปแบบพบว่า FIFO มีค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานน้อยกว่า LIFO และ FIFO ยงัมีค่าใชจ่้ายความ
เส่ือมสินคา้และมีการจดัการคลงัสินคา้ดว้ย 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

 

สรุปผลวิจยัจากการศึกษาพบว่าปัญหาการจดัการคลงัสินคา้มีมากกวา่ท่ีควรจะเป็นหากมีสินคา้ในคงคลงัท่ีพร้อมส่งใหก้บัลูกคา้
ตลอดเวลาจะช่วยลดความเส่ียงท่ีจะเกิดการขาดแคลนสินคา้ ดงันั้นจึงตอ้งมีการบริหารสินคา้คงคลงัให้มีประสิทธิภาพ โดยน าทฤษฎี 

(ABC Analysis) เขา้มาจดัการพ้ืนท่ีวางสินคา้ เป็นระบบและวิธีในการใชพ้ื้นท่ีท่ีในการจดัเก็บในคลงัสินคา้ให้เกิดประโยชน์ และน า
เทคนิคการจดัการคลงัสินคา้เขา้ก่อนออกก่อน (FIFO – LIFO) มาประยกุตใ์ชป้รับปรุงการปฏิบติังานของพนกังานจดัเก็บสินคา้เพ่ือการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ท่ีช่วยจดัสรรทรัพยากรของคลงัสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยใช้ร่วมกบัทฤษฎีต่าง ๆ 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 2051 

 

 

งานวิจยัน้ีท าเร่ืองการจดัการสินคา้คงคลงัของบริษทั พี.พี. เฟอร์นิเจอร์ แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั โดยมีวตัถุประสงคใ์นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างานในคลงัสินคา้ โดยใชก้ารจดัเรียงสินคา้ตามเกณฑข์องมูลค่า และลดระยะทางในการขนยา้ยสินคา้ของพนกังานในคลงัสินคา้ 
ในปัจจุบนัคลงัสินคา้ยงัคงมีการจดัวางสินคา้ท่ีเป็นรูปแบบผสม เช่น มีพ้ืนท่ีว่างตรงไหนก็จะน าสินคา้ท่ีสั่งเขา้มาใหม่นั้นไปวางซ้อนทบั
ตรงนั้น จึงส่งผลต่อชนิดของสินคา้ท่ีมีการวางกระจายอยู่ในหลายต าแหน่งจึงท าให้พนกังานตอ้งใชเ้วลาในการคน้หาสินคา้ มากกว่าท่ี
ควรจะเป็น อีกทั้งยงัพบสินคา้ท่ีไม่มีการน าออกเป็นเวลานาน ซ่ึงเกิดจากการลืมต าแหน่งในการจดัเก็บเพราะในการปฏิบติังานยงัใช้
ทกัษะการจดจ าของพนกังานเพียงอยา่งเดียว เป็นตน้ 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังนี ้

1. การควบคุมสินคา้คงคลงับริษทัควรใหค้วามสนใจการดูแลจดัเกบ็สินคา้คงคลงักลุ่ม A มากท่ีสุด  
สินค้ากลุ่ม A จ าแนกออกเป็น โต๊ะท างาน  เกา้อ้ีท างานระบบไฮโดรลิคพนักพิงสูง  เกา้อ้ีท างานพนักพิงเต้ีย ตอ้งมีการ

ควบคุมอยา่งเขม้งวด สินคา้กลุ่ม A ควรมีการลงบญัชีทุกครั้งท่ีมีการรับเขา้ หรือ เบิกจ่ายมีการตรวจนบัจ านวนจริงกบัยอด
ตามบญัชี สัปดาห์ละ 2 ครั้ง การควบคุมสินคา้คงคลงั และบริษทัควรให้ความสนใจ ในการจดัซ้ือเพ่ือหาส่วนลดในการ
สัง่ซ้ือต่อเน่ืองจากสินคา้ มีราคาสูง  
สินค้ากลุ่ม B จ าแนกออกเป็น โซฟารับแขก  ล็อกเกอร์เก็บเอกสาร  ชั้นวางเอกสาร มีปริมาณการใชม้ากกว่ากลุ่ม C และ

ควรมีการตรวจสอบ 2 สปัดาห์ ครั้ง 

สินค้ากลุ่ม C จ าแนกออกเป็น โต๊ะผูบ้ริหาร  เก้าอ้ีท างานระบบไฮโดรลิคพนักพิงสูง (ส าหรับผูบ้ริหาร) ควรมีการ
ตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง 

2. ควรน าแนวคิดการมีสินคา้คงคลงัส ารองน ามาประยุกตใ์ชเ้พ่ือป้องกนัปัญหาการขาดแคลนของสินคา้คงคลงั และในบาง
รายการจากการท่ีไดม้าอาจมีรอบการสั่งซ้ือน้อยคร้ังต่อปีจะมีการพิจารณาทบทวนก่อนการสั่งซ้ือ เพราะอาจเกิดความ
ผิดพลาดได ้เน่ืองจากสินคา้ประเภทนั้นอาจมีการจ ากดัอายุการใช้งานการเปล่ียนแปลงรุ่นของสินคา้ หรือการมีสินคา้
ทดแทนท่ีดีกว่าซ่ึงอาจส่งผลให้สินคา้ ท่ีสั่งมาและเก็บไวใ้นคลงัสินคา้ นานเกิดเป็นสินคา้คงคลงัท่ีไม่เกิดการหมุนเวียน
และเป็นการเพ่ิมตน้ทุนมากกว่าเป็นการลดตน้ทุน 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 

ผลการวิเคราะห์พบว่าส่วนใหญ่เป็นงานวิจยัในลกัษณะการวิจยัเชิงพรรณนาเป็นการส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการ
บริหารสินคา้คงคลงัดงันั้น จึงควรมีการศึกษาวิจยัโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัอ่ืน ๆ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกและเขา้ถึงปัญหามากกว่าเดิม โดยใช้

ระเบียบเชิงปริมาณ (Quantitative) เพ่ือให้ไดข้อ้สรุปการวิเคราะห์เก่ียวกบัปัญหาดา้นการบริหารคลงัสินคา้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
จากการศึกษาการบริหารสินคา้คงคลงัมีความส าคญัมาก ควรมีการบนัทึกขอ้มูลไวเ้ป็นฐานขอ้มูลส าหรับการประมวลผลสรุปถึงผลการ
ท างานดา้นต่าง ๆ อย่างครอบคลุมและท าการวิเคราะห์ผลเพ่ือเปรียบเทียบขอ้มูลยอ้นหลงัส าหรับการปรับปรุงพฒันาต่อไป เพราะการ

พฒันาทางดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ ๆ (New technology and innovation) จะส่งผลต่อการบริหารคลงัสินคา้เป็นอยา่งยิง่ 
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การศึกษาความคาดหวงัในคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพงึพอใจในการใช้บริการ Call center ของ
ลูกค้าบริษัท Non-Bank แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  

The study of the expectation in the service quality influencing the satisfaction in using Call Center 
service of customer of one Non-Bank in Bangkok area 

    เปรมยุดา แสงแก้ว1และ สุทธาวรรณ จีระพนัธุ2 

          Premyuda Sangkaew and Suthawan Chirapanda 

 
บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาความคาดหวงัในคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการและศึกษาความพึงพอใจ
ในการใชบ้ริการ Call center ของลูกคา้บริษทั Non-Bank แห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมาหานคร โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 210 คน โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Random  Sampling)   
จากลูกคา้ท่ีใชบ้ริการสาขา ใน กทม.  ท่ีเคยใชบ้ริการ Call center  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ใช ้ANOVA รวมทั้ง  Multiple Regression ในการทดสอบความสัมพนัธ์ โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 และ
อตัราความคลาดเคล่ือนไม่เกินร้อยละ 5    ผลการศึกษาพบว่า ความคาดหวงัดา้นการสร้างความมัน่ใจ,ความคาดหวงัดา้นการ
เขา้ถึงจิตใจและความคาดหวงัดา้นความเป็นรูปธรรมส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการอย่างมีนัยส าคญั ในส่วนของ
ลกัษณะประชากรศาสตร์พบวา่ระดบัการศึกษาและอาชีพส่งผลต่อความพึงพอใจ 

ค าส าคัญ: ความคาดหวัง, คุณภาพบริการ, ความพึงพอใจ, Call center  

Abstract 
This research was the study of the expectation in the service quality influencing the satisfaction in suing Call Center service of 
customer of one Non-Bank in Bangkok area. The research was conducted by using the questionnaire to collect the data from 
the sample group of 210 people by random sampling that used the Call Center service. The statistics used were percentage, 
means, standard deviation, ANOVA and multiple regressions in relationship testing. The reliability was at 95 per cent and the 
error was not more than 5 per cent. From the study, it was found that the expectation on Assurance, Empathy and Tangible 
influencing the satisfaction in using the service with statistical significance. As for demographics, it was found that education 
and occupation influenced the satisfaction. 
 
Keywords: Expectation, Service Quality, Satisfaction, Call center 
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บทน า 

 

     หากกล่าวถึงกลุ่มธุรกิจท่ีให้บริการทางการเงิน Call center หรือ Contact Center มีความจ าเป็นและมีความส าคญัอย่างมาก 
เน่ืองจาก Call center เป็นช่องทางในการช่วยเหลือ และท าธุรกรรมต่างๆใหก้บัลูกคา้ตลอด 24 ช.ม. และในส่วนของบริษทั Non-
Bank แห่งหน่ึง หน่วยงาน Call center ถือเป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัขององคก์ร  เน่ืองจาก Call center นั้นนอกจากจะเป็นหน่วยงาน
ในการตอบค าถาม ดูแลแกไ้ขปัญหาให้กบัลูกคา้แลว้ Call center ยงัเป็นหน่ึงในการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (Customer 
Relationship Management)  มีบทบาทส าคญัในการส่งเสริมภาพลกัษณ์องค์กร และ Call center ยงัถือเป็นอีกหน่ึงช่องทางใน
การเพิ่มยอดขายทางธุรกิจใหก้บัองคก์ร นอกจากน้ีขอ้มูลการติดต่อของลูกคา้ท่ีติดต่อเขา้มายงั Call center ยงัสามารถบ่งบอกถึง
พฤติกรรมของกลุ่มลูกคา้ ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงขอ้มูลส าคญัท่ีสามารถน าไปวิเคราะห์เพื่อพฒันาและออกแบบผลิตภณัฑใ์ห้เหมาะสม
กบัตามพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปของกลุ่มลูกคา้ท่ีใช้บริการไดอี้กดว้ย  ขณะเดียวกนัยงัพบว่าแนวโน้มลูกคา้ Feedback & 
Complaint ในการให้บริการ Call center  มีมากข้ึนดว้ยเช่นเดียวกนั  ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการให้ขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง , การใช้
น ้ าเสียง-ค าพดู ท่ีไม่เหมาะสม หรือ แมก้ระทัง่เร่ืองความพร้อมของระบบในการใหบ้ริการ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจการศึกษาความ
คาดหวงัในคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ Call center ของลูกคา้บริษทั Non-Bank  แห่งหน่ึง ใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยผลท่ีไดจ้ากการศึกษาเป็นประโยชน์ต่อการน ามาปรับปรุงและพฒันา ให ้Call center  บริษทั  สามารถ
สร้างโอกาสทางธุรกิจ, สร้าง Customer Experience ส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกคา้ และเกิดการบอกต่อ (Word of 
mouse) ท าให้ลูกคา้มีความภกัดีต่อองค์กร (Customer Loyalty) ให้มากยิ่งข้ึนและเพื่อให้สามารถสร้างความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนัใหอ้งคก์รต่อไป 

 

2. การทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคดิและทฤษฎ ีเร่ืองความคาดหวงัและความคาดหวงัในคุณภาพการบริการ 

     Oxford (2000) ให้ความหมายของความคาดหวงัไวว้่า หมายถึง ความเช่ือ ความรู้สึกนึกคิด ท่ีคนเราคาดการณ์ต่อบางส่ิง
บางอยา่งไวล้่วงหนา้ว่าควรจะเป็นหรือควรจะเกิดข้ึน ส่วน วรรณวิษา  หนูมา (2559) กล่าวสรุปไวว้่าความคาดหวงันั้นคือการ
คาดการณ์ล่วงหน้าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ียงัไม่เกิดข้ึนแต่ก าลงัจะเกิดข้ึนในอนาคตโดยหวงั
เอาไวว้่าจะเป็นไปตามความตอ้งการของตนเองและเป็นไปในทิศทางท่ีดี ซ่ึงความคาดหวงัของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกนั
ออกไปตามความตอ้งการ ส่วน Vroom (1964 ) ไดก้ล่าวถึง ความคาดหวงัไวว้า่เป็นพฤติกรรมส่วนบุคคล ความตอ้งการ เหตุผล 
ในการท่ีจะท ากิจกรรมใดๆ เพื่อให้ไดผ้ลตอบแทนตามท่ีตอ้งการ นอกจากน้ีบุญเลิศ จิตตั้งวฒันาและพรภทัรวดี วงศปั์นทะนนั 
(2557) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบความคาดหวงัท่ีสามารถน ามาประยุกตร์วมกบัคุณภาพบริการ โดยอธิบายว่าความคาดหวงัใน
คุณภาพการบริการเกิดจาก  5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ เกิดจากปากต่อปาก หรือ Word of mouth  เป็นค าบอกเล่าของผูท่ี้เคยใชบ้ริการ
มาก่อน ,เกิดจากความตอ้งการของแต่ละ 
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บุคคล ท่ีมีความคาดหวงัในคุณภาพบริการท่ีเป็นไปตามคามต้องการของแต่ละคน , เกิดจากประสบการณ์ในอดีต ซ่ึงสืบ
เน่ืองมาจากประสบการณ์ท่ีเคยใชบ้ริการซ่ึงส่งผลต่อความคาดหวงัในคร้ังต่อไป ,เกิดจากผูใ้หบ้ริการมีการส่ือสารใหผู้รั้บบริการ
รู้วา่การใหบ้ริการมีคุณภาพ และเกิดจากการศึกษาขอ้มูลคุณภาพการบริการของคู่แข่ง 
     ส่วนคุณภาพการบริการนั้น วรรณวิษา  หนูมา (2559)  กล่าววา่คุณภาพการบริการท่ีดีตอ้งสามารถค านึงถึงความคาดหวงัและ
ความพึงพอใจของผูรั้บริการไดเ้ป็นอย่างดี หากสามารถท าให้ผูรั้บบริการพึงพอใจหรือเป็นไปตามความคาดหวงัแสดงว่าเป็น
การบริการท่ีมีคุณภาพ  ส่วน Parasuraman,Zeithaml and Berry (1985)  กล่าวไวว้า่คุณภาพการบริการนั้นคือการบริการท่ีตรงตาม
ส่ิงท่ีผูรั้บบริการคาดหวงั หรืออาจจะเกินว่าความคาดหวงัก็ได ้   โดยมีการใชเ้คร่ืองมือ SERVQUAL  ซ่ึง เป็นแนวคิดในการ
พฒันาส่ิงท่ีลูกคา้จะไดรั้บจากการบริการ ใหเ้หนือความคาดหวงัของลูกคา้  ทั้งน้ีเคร่ืองมือดงักล่าวไดถู้กน าไปทดสอบและศึกษา
อยูห่ลายคร้ังจนได ้ 5 มิติ ท่ีวดัคุณภาพบริการไดด้งัน้ี   
     1. ดา้นความเป็นรูปธรรม (Tangible)  คือคุณภาพในการบริการท่ีจบัตอ้งไดใ้นลกัษณะทางกายภาพ ไดแ้ก่เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์  เอกสาร สญัลกัษณ์ หรือ แมแ้ต่บุคลากร ท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารท่ีผูใ้ชบ้ริการสามารถสมัผสัได ้
     2. ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability)  คือ การท่ีผูใ้ห้บริการนั้นๆ สามารถบริการอย่างถูกตอ้งเหมาะสม และสม ่าเสมอ โดย
สามารถใหบ้ริการไดต้รงกบัท่ีสญัญาไวก้บัผูใ้ชบ้ริการไดทุ้กคร้ัง  ท าใหผู้ใ้ชบ้ริการมีความเช่ือถือและไวว้างใจ 
     3. ดา้นการตอบสนอง (Responsiveness)  คือ การท่ีผูใ้ชบ้ริการไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการอยา่งทนัท่วงที ดว้ยพร้อม
และความเตม็ใจจากผูใ้หบ้ริการ ท าใหผู้รั้บริการไดรั้บความสะดวกรวดเร็ว ไม่ตอ้งรอนาน 
     4. ดา้นการเขา้ถึง (Empathy) คือ การท่ีผูใ้หบ้ริการสามารถเขา้ถึงจิตใจ เขา้ใจและรู้จกัความตอ้งการของผูรั้บบริการ  ใหค้วาม
สนใจ ดูแลเอาใจใส่ในการแกไ้ขปัญหาดว้ยความเตม็ใจและใหเ้กียรติ ดว้ยความสุภาพ อ่อนนอ้มถ่อมตน 
     5. ด้านความมัน่ใจ (Assurance)  คือการท่ีผูใ้ห้บริการมีทักษะ มีความรู้ความสามารถ ในการให้บริการ สามารถท าให้
ผูรั้บบริการเกิดความเช่ือมัน่และไวว้างใจ 
     งานวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาตวัแปรคุณภาพการบริการทั้ง 5 ดา้นดงักล่าว เน่ืองจากคุณภาพบริการดงักล่าวน้ีไดถู้กก าหนด 
โดย Parasuraman,Zeithaml and Berry (1988)  พร้อมทั้งมีการศึกษาและทดลองอยู่หลายคร้ัง ท าให้หลกัการดงักล่าวมีความ
น่าเช่ือถือท่ีสามารถอา้งอิงไดว้่า เป็นตวัก าหนดการบริการท่ีมีคุณภาพ ดงันั้นจึงสามารถอา้งอิงในส่วนของคุณภาพบริการทั้ง 5 
มิติดงักล่าวในการศึกษาในคร้ังน้ีได ้

2.2 แนวคดิและทฤษฎ ีเร่ืองความพงึพอใจ 

     ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์ (2546) ให้ความหมายของความพึงพอใจ (Customer Satisfaction)ไวว้่า หมายถึงอารมณ์แห่งความสุข 
และความรู้สึกคุม้ค่าท่ีได้ใช้บริการและความรู้สึกนั้นน ามาซ่ึงความตอ้งการในการใช้บริการซ ้ า จนในท่ีสุดเกิดความติดใจ 
ตอ้งการใชบ้ริการกบัธุรกิจนั้นใหน้านเท่านานตราบเท่าท่ีความพอใจนั้นยงัอยู ่คือ ความจงรักภกัดี (Customer Loyalty)  ซ่ึงปัจจยั
หลกัท่ีสร้างความพึงพอใจ มี 3 ประการ 

     1.) ผูรั้บบริการ กล่าวคือผูรั้บบริการมีความตอ้งการและความคาดหวงัท่ีแตกต่างกนัไปและความตอ้งการกเ็ปล่ียนไปในแต่ละ
คร้ังในการเขา้รับบริการซ่ึงอารมณ์หรือลกัษณะเฉพาะของลูกคา้ยอ่มส่งผลต่อความพอใจของลูกคา้ 
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     2.) ผูใ้ห้บริการ หมายถึง ความพอใจของลูกคา้มีผลจากความรู้ ความสามารถ ความพร้อม ในดา้นกายและอารมณ์ในขณะ
ใหบ้ริการ รวมถึงความเตม็ใจของพนกังาน 
     3.) ส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ เช่น อากาศ แสงแดด เกา้อ้ี โต๊ะ ลอ็บบ้ี ส่ิงเหล่าน้ีลว้นมีผลกบัความพอใจของลูกคา้ทั้งส้ินจะเห็นวา่ความ
พอใจเป็นกระบวนการท่ีซบัซอ้น ไม่สามารถระบุไดช้ดัเจนวา่ในแต่ละคร้ังลูกคา้พอใจมาจากสาเหตุใดเป็นหลกัการบริการแบบ
เดียวกนัแต่อาจท าใหลู้กคา้บางรายเท่านั้นท่ีพอใจได ้

2.3 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

     ปิยะ พนาเวชกิจกลุ (2558)  ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยบ์ริการขอ้มูลทาง 
โทรศพัท ์(Call center) ของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยบ์ริการขอ้มูล ทางโทรศพัท ์(Call Center) ของธนาคารพาณิชยไ์ทย ไดแ้ก่ ปัจจยั 
ดา้นความคาดหวงัในเร่ืองของความรวดเร็วและการติดตามผล , ปัจจยัดา้นคุณภาพระบบ และความรวดเร็วในการใชบ้ริการ , 
ปัจจยัดา้นการตรวจสอบคุณภาพการใหบ้ริการ ส่วนลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์พบวา่ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความแตกต่างกนัในดา้น
อายอุาชีพและรายไดเ้ฉล่ียมีระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่ีต่างกนั  
ส่ิงท่ีควรปรับปรุงคือ เร่ืองคุณภาพสารสนเทศปรับปรุงในด้านความปลอดภยั เร่ืองคุณภาพระบบปรับปรุงในด้านความ
น่าเช่ือถือ  และเร่ืองคุณภาพบริการปรับปรุงในดา้น ความมัน่ใจ และดา้นการตอบสนอง 
     กาญจนา ทวินนัทแ์ละ แววมยุรา ค าสุข (2558)   ศึกษาคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ในธุรกิจการ
ท่องเท่ียวแบบพ านกัระยะยาวในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทย  ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีส่งผลเชิงบวกต่อความ
พึงพอใจของนักท่องเท่ียวสูงสุดคือ การรู้จักและเข้าใจลูกค้าการให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า ความเช่ือถือไวว้างใจได้ การ
ตอบสนองต่อลูกคา้ และความเป็นรูปธรรมของบริการ ตามล าดบัท่ีระดบันัยส าคญั .05 และระดบัความสัมพนัธ์ของปัจจยั
สามารถอธิบายความผนัแปรของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวได ้ร้อยละ 48.8 
     มุกดาฉาย แสนเมืองและชลธิศ ดาราวงษ ์(2560) ศึกษา ความคาดหวงั การรับรู้ และความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อคุณภาพ
การบริการ ในหลกัสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลยัไทย ผลการศึกษาพบวา่ นกัศึกษามีระดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพการบริการ
ทางการศึกษาดา้นต่าง ๆ ของหลกัสูตรนานาชาติอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด แต่ระดบัการรับรู้ในการบริการท่ีนกัศึกษาไดรั้บ
นั้นต ่ากวา่ท่ีระดบันกัศึกษาคาดหวงัไว ้คืออยูใ่นระดบัปานกลางถึงมาก โดยมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติในทั้ง 5 
ดา้น 
 

3. วธีิการศึกษา 

 

ประชากรท่ีศึกษาเป็นลูกคา้ท่ีใชบ้ริการของบริษทั Non-Bank แห่งหน่ึงในเขต กทม. ท่ียงัคงมีบญัชีสินเช่ือและยงัผอ่น 
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ช าระอยู่จ  านวน 91,564 บญัชี (ณ วนัท่ี 30 ก.ย.62) มีจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งการใชใ้นงานวิจยัน้ีเท่ากบั 382 คน ซ่ึงจ านวน
ดงักล่าวใชก้ารอา้งอิงจากตารางกลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสมของ Krejcie & Morgan(1970) โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 
และอตัราความคลาดเคล่ือนไม่เกินร้อยละ 5  นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัพิจารณาจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีผา่นเง่ือนไขทางสถิติ Regression 
ท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีมากกวา่ 50 คน และมีมากกวา่ 5 เท่า ของจ านวนค าถาม ท่ีใชใ้นการถามเก่ียวกบัตวัแปรตน้ทั้งหมด (Hair, Black, 
Babin, & Anderson ,2008)  ท่ีสามารถน ามาใชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างได ้ จึงลดขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเหลือ
เพียง 210 คน  ซ่ึงถือวา่ผา่นเง่ือนไขดงักล่าว 
     ในส่วนของการเก็บขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่างท่ีเคยใชบ้ริการ 
Call center   ภายใน 6 เดือน ทั้งน้ีจ  านวนกลุ่มตวัอย่าง เป็นกลุ่มท่ีใชบ้ริการสาขาในเขตกทม. ผูว้ิจยัเลือกใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่ง
แบบง่าย (Random Sampling)  โดยการจบัฉลากเลือกสุ่มสาขาจ านวน  7  สาขาจากทั้งหมด149 สาขา  และแจกแบบสอบถามให้
ลูกคา้สาขาละ 30 ชุด   
     ในส่วนของการวิเคราะห์ขอ้มูล ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) วิเคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ซ่ึงเป็นตวั
แปรเชิงลกัษณะ (Categorical)  อ่านผลการวิเคราะห์จาก ค่าจ านวน และ ร้อยละ รวมทั้งใช ้วิเคราะห์เก่ียวกบัความคาดหวงัใน
คุณภาพการบริการ ทั้ง 5 ด้าน และความพึงพอใจในการใช้บริการของ Call center  ของบริษทั Non-Bank แห่งหน่ึงในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นตวัแปรเชิงปริมาณ (Continuous)  โดยอ่านผลการวิเคราะห์จาก ค่าเฉล่ีย และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ในการทดสอบความสมัพนัธ์ ระหวา่ง ขอ้มูลประชากรศาสตร์ (ขอ้มูลเชิงลกัษณะ) 
ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ call center ของบริษทั Non-Bank แห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร (ขอ้มูลเชิง
ปริมาณ) โดยใช ้ANOVA และดูค่า sig ท่ีต ่ากวา่ 0.05 รวมทั้ง ใชใ้นการทดสอบความสัมพนัธ์ ระหวา่งความคาดหวงัในคุณภาพ
การบริการ (ขอ้มูลเชิงปริมาณ) ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ call center ของบริษทั Non-Bank แห่งหน่ึงในเขต
กรุงเทพมหานคร (ขอ้มูลเชิงปริมาณ) ใช ้Multiple Regression  โดยอ่านค่าจากตาราง 

รูปที่ 1  กรอบแนวคิด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลกัษณะส่วนบุคคล 

- เพศ , อาย ุ, อาชีพ ,ระดบัการศกึษา รายได้ 

และประเภทผลิตภณัฑ์ท่ีใช้บริการ 

 ความคาดหวงัในคุณภาพบริการ 

- ความคาดหวงัในดา้นความเป็นรูปธรรม (Tangible) 

- ความคาดหวงัในดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability)   

-ความคาดหวงัในดา้นการตอบสนอง (Responsiveness)   

-ความคาดหวงัในดา้นการเขา้ถึง (Empathy) 

-ความคาดหวงัในดา้น ความมัน่ใจ (Assurance)   

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม 
 

ความพึงพอใจในการใช้บริการ  
Call center ของบริษทั Non-Bank 
แห่งหน่ึง ในเขตกรงุเทพมหานคร 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
     ผลการศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 54.2   ส่วน
ใหญ่มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 40.6  ของกลุ่มตวัอยา่ง การศึกษาระดบัปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 35.9  ของกลุ่ม
ตวัอยา่ง โดยมีอาชีพพนกังานบริษทั คิดเป็นร้อยละ 37.5 ของกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่รายไดต่้อเดือนอยูท่ี่ 10,001- 20,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ  36.5 ของกลุ่มตวัอย่าง และส่วนใหญ่ประเภทผลิตภณัฑ์ท่ีใชบ้ริการเป็นสินเช่ือรถจกัรยานยนตคิ์ดเป็นร้อยละ 
41.7 ของกลุ่มตวัอย่าง  ในส่วนผลการศึกษาความคาดหวงัในคุณภาพบริการพบว่า ความคาดหวงัในคุณภาพการบริการดา้น
ความเป็นรูปธรรมมีค่าเฉล่ียรวม 4.37 ซ่ึงมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการเขา้ถึงจิตใจค่าเฉล่ียรวม 4.34  ต่อมาคือ ดา้นความ
เช่ือถือและไวว้างใจ และดา้นการให้ความมัน่ใจมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากนัอยู่ท่ี 4.32  และดา้นความเป็นรูปธรรมค่าเฉล่ียรวม 4.24 
ส่วนผลการศึกษาความพึงพอใจในการใชบ้ริการ Call center ของบริษทั Non-Bank แห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ความพึงพอใจในทุกดา้น ของการให้บริการ Call center ของบริษทัมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 4.38 รองลงมาคือความพึงพอใจดา้น
ความเช่ือถือและไวว้างใจค่าเฉล่ีย 4.29  ต่อมาคือ ความพึงพอใจดา้นการตอบสนอง ค่าเฉล่ีย 4.28 ต่อมาเป็นความพึงพอใจดา้น
การเขา้ถึงจิตใจ ค่าเฉล่ีย 4.23 ต่อมาคือความพึงพอใจดา้นความเป็นรูปธรรม ค่าเฉล่ีย 4.22 และความพึงพอใจดา้นการใหค้วาม
มัน่ใจ ค่าเฉล่ีย 4.21 
 

ตารางที่ 1  สรุปผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลประชากรศาสตร์และความพึงพอใจในการใชบ้ริการ  

Call center ของบริษทั Non-Bank แห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช ้ANOVA 
ขอ้มูลประชากรศาสตร์ ผลการทดสอบความสมัพนัธ์โดยใช ้ANOVA 

เพศ 
ค่าสถิติมีค่ามากกวา่ 0.05  ในความพึงพอใจทุกขอ้ ซ่ึงถือวา่มากกวา่ระดบันยัส าคญั เพศจึงไม่มี
ผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ Call center 

อาย ุ
ค่าสถิติมีค่ามากกวา่ 0.05  ในความพึงพอใจทุกขอ้ ซ่ึงถือวา่มากกวา่ระดบันยัส าคญั  อายจึุงไม่
มีผลต่อความพงึพอใจในการใชบ้ริการ Call center  

การศึกษา 

ค่าสถิติ ในดา้นความพึงพอใจโดยภาพรวมในทุกดา้นของคุณภาพการใหบ้ริการ Call center มี
ค่านอ้ยกวา่ 0.05 (Sig = 0.033) ซ่ึงถือวา่นอ้ยกวา่ ระดบันยัส าคญั ดงันั้น ระดบัการศึกษา มีผล
ต่อความพึงพอใจในเร่ืองความพึงพอใจโดยภาพรวมในทุกดา้นของคุณภาพการใชบ้ริการ Call 
center  

อาชีพ 
ค่าสถิติ ในดา้นความพึงพอใจในดา้นการสร้างความมัน่ใจและ มีค่านอ้ยกวา่ 0.05   ซ่ึงถือวา่
นอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั (Sig = 0.009)  และ ค่าสถิติในดา้นความพึงพอใจโดยภาพรวมในทุก
ดา้นของคุณภาพการใหบ้ริการ Call center มีค่านอ้ยกวา่ 0.05  (Sig = 0.011)  ดงันั้นอาชีพ มี
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ผลต่อความพึงพอใจในดา้นการสร้างความมัน่ใจและมีผลต่อความพึงพอใจโดยภาพรวมใน
ทุกดา้นของคุณภาพการใชบ้ริการ Call center 

รายได ้
ค่าสถิติมีค่ามากกวา่ 0.05  ในความพึงพอใจทุกขอ้ซ่ึงถือวา่มากกวา่ระดบันยัส าคญั รายได ้ไม่
มีผลต่อความพงึพอใจในการใชบ้ริการ Call center  

ประเภทผลิตภณัฑ ์

ท่ีใชบ้ริการ 

ค่าสถิติมีค่ามากกวา่ 0.05  ในความพึงพอใจทุกขอ้ซ่ึงถือวา่มากกวา่ระดบันยัส าคญั ประเภท
ผลิตภณัฑท่ี์ใชบ้ริการ ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ Call center  

 
จากผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษาส่งผลต่อความพึงพอใจ ในหัวขอ้ความพึงพอใจโดยภาพรวมในทุกด้าน โดยระดบั
การศึกษาปริญญาตรีมีค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด และอาชีพมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ Call center ใน
เร่ืองความพึงพอใจในคุณภาพการบริการดา้นการสร้างความมัน่ใจและส่งผลต่อความพึงพอใจโดยภาพรวมในทุกดา้น  โดย
อาชีพท่ีมีระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดคือ อาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  

ตารางที่ 2  Coefficients 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 0.271 0.23   1.177 0.241 

Tangible 0.179 0.075 0.164 2.374 .019* 

Reliability 0.175 0.097 0.163 1.813 .071 

Responsiveness 0.016 0.088 0.015 0.177 0.86 

Empathy 0.21 0.102 0.201 2.05 .042* 

Assurance 0.345 0.087 0.332 3.955 .000* 

a. Dependent Variable: Satisfaction 

 จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งความคาดหวงัในคุณภาพการให้บริการทั้ง 5 ดา้นและความพึงพอใจ พบว่า มีจ านวน 3 
ดา้น ส่งผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ Call center บริษทั Non-Bank แห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพกรุงเทพมหานคร 
คือ  ความคาดหวงัในคุณภาพการบริการในดา้นความเป็นรูปธรรม (Tangible)  , ความคาดหวงัในคุณภาพการบริการในดา้นการ
เขา้ถึงจิตใจ (Empathy)  และ ความคาดหวงัในคุณภาพการบริการในดา้นการสร้างความมัน่ใจ (Assurance)   
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5. สรุปผลการศึกษา 

 
      1. ความคาดหวงัในคุณภาพการบริการดา้นการสร้างความมัน่ใจ (Assurance) ถือวา่เป็นดา้นท่ีมีความส าคญัต่อความความพึง
พอใจในการใชบ้ริการ Call center มากท่ีสุด ซ่ึงหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพบริการในดา้นการสร้างความ 
มัน่ใจ เช่น การถ่ายทอดขอ้มูลไดอ้ยา่งชดัเจนของ Call center ,ความรู้ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาไดต้รงตามความตอ้งการ
ของลูกคา้ , การสอบถามความพึงพอใจทุกคร้ังก่อนวางสาย ,การตอบค าถามไดใ้นทุกเร่ืองท่ีลูกคา้สอบถาม และการท่ี Call 
center สามารถพฒันาทกัษะความรู้ความสามารถอยูเ่สมอ จะเห็นวา่จากความคาดหวงัดา้นความมัน่ใจส่วนใหญ่จะเก่ียวกบัเร่ือง 
Knowledge & Skill ในการส่ือสารดา้นขอ้มูลของ Call center แสดงให้เห็นว่า ขอ้มูลจาก Call center มีส่วนส าคญัในการสร้าง
ความมัน่ใจในการใชบ้ริการให้กบักลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการเป็นอยา่งมาก แต่พบว่าค่าเฉล่ียความพึงพอใจในดา้นความมัน่ใจน้ี ยงั
น้อยกว่าค่าเฉล่ียรวมของความคาดหวงัของกลุ่มลูกคา้ในดา้นการสร้างความมัน่ใจ   ส่งผลให้ระดบัความพึงพอใจในการใช้
บริการของลูกคา้นอ้ยกวา่ความคาดหวงัในดา้นน้ี 
     2.  ความคาดหวงัในคุณภาพการบริการดา้นการเขา้ถึงจิตใจ (Empathy) หวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพบริการในดา้น 
การเขา้ถึงจิตใจ เช่น  การแสดงออกถึงความใส่ใจในการให้บริการ อาทิมีค าพูดท่ีแสดงถึงความใส่ใจ , การให้ขอ้มูลท่ีจ าเป็น
มากกว่าท่ีลูกคา้สอบถาม  , การท่ี Call center ความสามารถเขา้ใจในความตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว , การท่ี Call center สามารถ
ช่วยใหส้บายใจ หรือคลายความกงัวลใจได ้ และ การส่ือสารท่ีนุ่มนวลเป็นกนัเอง ซ่ึงส่วนมากเป็นเร่ืองท่ีลูกคา้ตอ้งการให ้Call 
center แสดงออกถึงการเห็นอกเห็นใจ แต่จากการศึกษาค่าเฉล่ียความพึงพอใจด้านการเขา้ถึงจิตใจ ถือว่ายงัน้อยกว่าความ
คาดหวงัในดา้นการเขา้ถึงจิตใจ 
     3. ต่อมาคือความคาดหวงัในคุณภาพการบริการดา้นความเป็นรูปธรรมในการบริการ (Tangible) เป็นดา้นท่ีมีหัวขอ้ท่ีลูกคา้
คาดหวงัมากท่ีสุดในแบบสอบถามการวิจยัในคร้ังน้ี นัน่คือ  ความคาดหวงัว่า บริษทัจะมีระบบ Call center ท่ีสามารถบริหาร
จดัการขอ้มูลไดอ้ยา่งปลอดภยั (ค่าเฉล่ีย 4.44)  นอกจากน้ีกย็งัมีหวัขอ้ คาดหวงัวา่ไม่ตอ้งรอสายนาน , คาดหวงัวา่ระบบโทรศพัท์
อตัโนมติัสามารถกดเมนูท่ีไปถึง Call center ไดอ้ยา่งรวดเร็ว , คาดหวงัว่าระบบจะมีหวัขอ้ตามท่ีสอบถามทุกคร้ัง และคาดหวงั
วา่การใหบ้ริการดว้ย Call center กเ็พียงพอแลว้ ไม่จ าเป็นตอ้งมีระบบตอบรับอตัโนมติั ซ่ึงค่าเฉล่ียรวมของความคาดหวงัในดา้น
ความเป็นรูปธรรมน้ีถือวา่มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด เม่ือเทียบกบัความคาดหวงัในดา้นอ่ืน อาจแสดงใหเ้ห็นวา่ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการไม่ได้
ใหค้วามส าคญัต่อระบบตอบรับอตัโนมติัมากนกั  แต่ยงัคงใหค้วามส าคญักบัระบบท่ีช่วยรักษาความปลอดภยัในขอ้มูล และไม่
ตอ้งรอสายนานในการติดต่อ Call center   ซ่ึงพบว่า ความพึงพอใจดา้นความเป็นรูปธรรมมีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ความคาดหวงัดา้น
ความเป็นรูปธรรม แสดงวา่ลูกคา้อาจจะยงัไม่พึงพอใจในการใชบ้ริการในดา้นความเป็นรูปธรรมในการบริการ หรือดา้นระบบ
ต่างๆ เท่าท่ีควร 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 
     ผูบ้ริหาร Call center หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพการบริการของ Call center ควรให้ความส าคญัในการ
พฒันาและปรับปรุงโดยเนน้ดา้นท่ีมีความส าคญัมากสุดเรียงตามล าดบั ดงัต่อไปน้ี 
     1. ใหค้วามส าคญักบัคุณภาพการบริการดา้นการสร้างความมัน่ใจ(Assurance) จะเห็นวา่ความคาดหวงัในดา้นน้ี ลว้นเก่ียวขอ้ง
กบั Knowledge & Skill ในดา้นการให้ขอ้มูลและการแกไ้ขปัญหาของ Call center   ดงันั้นผูบ้ริหารควรให้ความส าคญักบัการ
พฒันาทกัษะความรู้ความสามารถในดา้นการแจง้ขอ้มูลของเจา้หนา้ท่ี Call center สามารถใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ
เท่าเทียมกนัแมจ้ะเป็นพนกังานใหม่หรือเก่ากต็าม โดยตอ้งบริหารจดัการองคค์วามรู้ในองคก์ร ซ่ึงกระจดักระจายอยูใ่นตวับุคคล 
หรือเอกสาร มาพฒันาให้เป็นระบบท่ีเรียกว่า KM หรือ Knowledge Management เพื่อให้เจา้หน้าท่ี Call center ทุกคนสามารถ
เขา้ถึงความรู้ท่ีถูกตอ้ง สะดวกและง่ายต่อการน ามาใช ้รวมทั้งควรมีเคร่ืองมือท่ีช่วยอ านวยความสะดวกใหเ้จา้หนา้ท่ี Call center 
สามารถสร้างความมั่นใจแก่ผูใ้ช้บริการว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เช่นเคร่ืองมือในการช่วยลดเวลาการ
ประสานงานกบัแผนกหรือหน่วยงานต่างๆ  อีกทั้งมีการจดัอบรมและพฒันาทกัษะ สนบัสนุนให้พนกังานพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง  
     2. ให้ความส าคญักบัคุณภาพการบริการดา้นการเขา้ถึงจิตใจ (Empathy) ผูบ้ริหารควรให้ความส าคญัตั้งแต่เร่ิมแรกในการ
คดัเลือกบุคลากรมาท างาน Call center เน่ืองจากงาน Call center นั้นถือเป็นงานท่ีอยูบ่นความเครียดและความกดดนั โดยให้มี
การทดสอบอยา่งมีมาตรฐานท่ีแตกต่างจากการการคดัเลือกพนกังานต าแหน่งอ่ืน เพื่อใหไ้ดค้นท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะงานจริงๆ 
โดยเฉพาะการทดสอบความฉลาดทางด้านอารมณ์และการรับมือกับสถานการณ์ท่ีกดดันในด้านบริการ และเม่ือได้คนท่ี
เหมาะสมกบัต าแหน่งงานแลว้ ส่ิงท่ีผูบ้ริหารควรให้ความส าคญัอย่างต่อเน่ืองคือ เร่ืองของการให้ความรู้และท าให้พนักงาน
มองเห็นความส าคญัของ Empathy โดยการสร้างแรงจูงใจพนกังาน เช่น การให ้Reward หรือ Benefit ต่างๆ จากการใหบ้ริการท่ี
ดี บวกกบัสร้างส่ิงแวดลอ้มในท่ีท างานใหมี้บรรยากาศท่ีก่อใหเ้กิดความรู้สึกผอ่นคลายเพื่อสร้างความสุขใหก้บัพนกังานเพื่อให้
พนกังานส่งต่อความสุขไปยงัลูกคา้     
     3. ให้ความส าคญักบัคุณภาพการบริการดา้นความเป็นรูปธรรมในการบริการ (Tangible)  ส่ิงท่ีผูบ้ริหาร Call center ควรให้
ความส าคญั คือการบริหารจดัการระบบ Call center ท่ีมีการดูแลความปลอดภยัในขอ้มูลของลูกคา้ เช่น การจ ากดัสิทธ์ิในการ
เขา้ถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ หรือมีระบบท่ีสามารถยืนยนัตวัตนลูกคา้ดว้ยเสียง เป็นตน้  อีกทั้งออกแบบ
ระบบโทรศพัท์ตอบรับอตัโนมติัท่ีไม่ซับซ้อนจนเกินไป ลูกคา้สามารถเขา้ถึงง่ายในการใช้งานและมีขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีลูกคา้
สามารถตรวจสอบผา่นระบบตอบรับอตัโนมติัไดเ้อง แต่ตอ้งสามารถใหลู้กคา้ท ารายการไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่ยุง่ยาก ส่งผลใหก้ลุ่ม
ลูกคา้ท่ีติดต่อในช่วงเวลา Peak time ไม่ตอ้งรอสายนาน ท าให้ Call center สามารถเพิ่มปริมาณการดูแลลูกคา้รายท่ีตอ้งการ
ขอ้มูลเชิงลึกไดม้ากข้ึน ลดโอกาสในการร้องเรียนท่ีจะเกิดข้ึนได ้และการมีระบบบริหารความสัมพนัธ์ลูกคา้ท่ีเรียกว่า CRM  
หรือ Customer Relationship Management  มาใช้ในการการเก็บข้อมูล ช่วยในการจัดการฐานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล   
ให้บริการแบบ  Omni channel  เช่ือมโยงลูกค้าท่ีเข้ามาผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ไวด้้วยกัน เพื่อให้ Call center  
สามารถมองเห็นเส้นทางการติดต่อของลูกคา้ไดใ้นทุกๆช่องทาง  
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พฤติกรรมและอทิธิพลของส่วนประสมทางการตลาด 
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือรถยนต์แบรนด์นิสสัน 

Behavior and influence of 7Ps Marketing mix which affect a car 
 purchasing decision of Nissan brand 

ปิยะพงศ์  เสนานุช1 พรมงคล ค าแก้ว2 และ เกยีรติศักดิ์ จันทร์แก้ว   
Piyapong Senanut, Pornmongkhon Khamkaew and Keattisak Chankaew 

บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค ์1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตแ์บรนด์นิสสัน  

2. เพ่ือศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์แบรนด์นิสสัน 
ส ารวจกลุ่มตวัอยา่งจากประชากรผูท่ี้ใชร้ถยนต ์โดยวิธีการแบบสุ่ม ค านวณโดยใชสู้ตรส าหรับกรณีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน
ของ เป็นจ านวน 400 คน ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัในดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพมากท่ีสุด รองลงมาในดา้น
ผลิตภณัฑ ์ดา้นบุคคลและดา้นกระบวนการ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการขาย ตามล าดบั และ พบว่าปัจจยั 
ดา้นเพศ อาย ุสถานภาพ และ อาชีพ ท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ท่ีระดบั .05 ในขณะเดียวกนั ระดบัการศึกษา และ รายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจ
เลือกเลือกซ้ือ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 
ค าส าคญั :  การตดัสินใจเลือกซ้ือ, ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 
 

Abstract 
The objective of this study is to study the marketing mix factors affecting the decision to buy Nissan brand cars. To 

study the demographic characteristics that affect the marketing mix factors and the decision to buy the Nissan brand cars. 
Survey the sample group from the population of car users By random methods Calculated using the formula for the exact 
population of Cocharn to 400 The results are summarized as follows: The sample group places the most importance on the 
physical environment. Followed as product, people and process, place, price, promotion, respectively, and found that gender, 
age, status, and occupation are different. It does not affect the marketing mix factors to the decision to buy With statistical 
significance at the level of .05 but Different educational levels and incomes affect the marketing mix factors in choosing to 
buy. Statistical significance at the level of .05 
 
 
1 คณะเทคโนโลยกีารจดัการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ 80110 
2 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการ) มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 71150 
 บทน า 
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ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ตลาดรถยนตท์ั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศมีการเติบโตข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั อนัเน่ืองมาจาก
เศรษฐกิจมีการฟ้ืนตวัอยา่งรวดเร็ว และการจ าหน่ายรถยนตข์ยายตวัถึง 3 – 5 % ในปี 2562 ซ่ึงบริษทัจดัจ าหน่ายรถยนตไ์ดมี้การ
จ าหน่ายรถยนตรุ่์นใหม่ๆ และ พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป จึงท าให้แต่ละบริษทัจ าเป็นตอ้งมีการปรับตวั  เน่ืองจากผู ้
ศึกษาไดรั้บโอกาสเรียนรู้งานท่ี บริษทั สยามนิสสนัเซลส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นดีลเลอร์รายแรกของทางบริษทั นิสสนั มอเตอร์ (ประเทศ
ไทย)  ไดเ้ล็งเห็นว่ากลยทุธ์ทางการตลาดในกลุ่มรถยนตย์งัไม่สามารถท าไดดี้เท่าท่ีควรโดยเฉพาะในปัจจุบนัท่ีส่ือออนไลน์เขา้
มามีบทบาทต่อธุรกิจ และ ผูบ้ริโภค รวมไปถึงการประชาสัมพนัธ์ หรือการออกส่ือโฆษณาต่างๆ อาทิ การส่ือสารยงัไม่ตอบ
โจทยผ์ูบ้ริโภค ทั้งในออฟไลน์และออนไลน์ ส่งผลกระทบใหผู้บ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามความตอ้งการ และ เป็นปัญหาท่ี
ส าคญัในการออกแบบส่ือโฆษณาต่างๆท าให้ทางบริษทัสามารถเพิ่มยอดขายไดน้อ้ย ดงันั้นผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาอิทธิพล
ของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตภ์ายใตแ้บรนดนิ์สสัน เพื่อจะสามารถน าไปพฒันาการท า
การตลาดออนไลน์ รวมไปถึงเพิ่มศกัยภาพในการส่ือสารออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยใชเ้กณฑ์และวิธีทางสถิติ 
และ มีตวัแปรท่ีใชต้ดัสินใจดงัน้ี ตวัแปรตน้ (เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ การศึกษา และ รายได้) ตวัแปรตาม (ค่าเฉล่ียระดบั
ความส าคญั) เพื่อแสดงให้เห็นถึงตวัแปรตน้แต่ละตวัแปรมีผลต่อการตดัสินใจต่อค่าระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดหรือไม่ ผลการวิจยัท่ีไดน้ั้นมีประโยชน์ต่อการพฒันากลยุทธ์ทางการตลาด และ แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริโภคให้
ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมากนอ้ยเพียงใด มีความตอ้งการส่ือการตลาดแบบใด งานวิจยัน้ีมีประโยชน์ต่อ
การพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดของอุตสาหกรรมรถยนตโ์ดยทัว่ไป และ น าไปประยกุตใ์ชใ้นแผนงานการตลาด เช่น การมีกล
ยุทธ์ดา้นการตลาด เพื่อสร้างแรงจูงใจในการตดัสินใจท่ีจะเลือกซ้ือรถยนต์ เช่น การจบักลุ่มเป้าหมาย (Target Marketing and 
Retargeting) การน าเสนอคุณประโยชน์ท่ีตรงความตอ้งการของลูกคา้เฉพาะกลุ่ม (Customised Benefits with Digital Marketing)                     
และการสร้างโซเชียลเน็ตเวิร์กแพลตฟอร์มของศูนยจ์  าหน่ายและบริการ 

 
ทบทวนทฤษฏีและวรรณกรรม 
 
1.ทฤษฏีที่เกีย่วข้อง 

1.1 ทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 
Kotler (1997) ไดก้ล่าวไวว้า่ ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตวัแปรหรือเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุม

ได ้บริษทัมกัจะน ามาใชร่้วมกนัเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมมี เพียงแค่ 
4 ตวัแปรเท่านั้น (4Ps) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานท่ีหรือช่องทางการ จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ (Place) การ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) ต่อมามีการคิดตวัแปรเพิ่มเติมข้ึนมา      อีก  3 ตวัแปร ไดแ้ก่ บุคคล (People) ลกัษณะทางกายภาพ 
(Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีส าคญัทางการตลาดสมยัใหม่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่
กบัธุรกิจ ทางดา้นการบริการ ดงันั้นจึงรวมเรียกไดว้า่เป็นส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps 

1.2 สถิติที่เกีย่วข้อง 
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- สถิติทดสอบที (t-test) เป็นเทคนิคการทดสอบสมมติฐานชนิดหน่ึงท่ีนกัวิจยันิยมใชก้ารทดสอบ  ผูท่ี้คน้พบการแจก
แจงของ t มีช่ือวา่ W.S.Gosset สถิติทดสอบ t ใชท้ดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียใชไ้ดก้บักรณีท่ีมีประชากรหน่ึงกลุ่มและสอง
กลุ่ม (อรุณี  อ่อนสวสัด์ิ, 2551) ในงานวิจยัน้ีจะใชก้ารทดสอบทีโดยมี สมมติฐานดงัน้ี 

H0: ค่าเฉล่ียของสองกลุ่มไม่แตกต่างกนั 
H1: ค่าเฉล่ียของสองกลุ่มแตกต่างกนั 

-สถิติทดสอบเอฟ (F-test) เป็นการทดสอบสมมติฐานว่าความแปรปรวนของประชกรเท่ากนัหรือไม่โดยปกติในการ
ทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัค่าเฉล่ียของประชากรโดยใช้ t-test ส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้งพิจารณาส่ิงหน่ึง คือ ความแปรปรวนของ
ประชากรเท่ากนัหรือไม่ และในการทดสอบวา่ ความแปรปรวนของประชากรจ ะแตกต่างกนัหรือไม่นั้น จะตอ้งใชก้ารทดสอบ
ความแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่งดว้ยสถิติทดสอบเอฟ โดยมีสมมติฐานดงัน้ี 

  H0: ความแปรปรวนของสองกลุ่มไม่แตกต่างกนั 
  H1: ความแปรปรวนของสองกลุ่มแตกต่างกนั 

 - การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เป็นวิธีการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เพื่อทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียของประชากรท่ีมีตั้งแต่ 3 กลุ่มข้ึนไป โดยในงานวิจยัน้ีจะใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ One-Way ANOVA ซ่ึง 
เป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวหรือการวิเคราะห์องคป์ระกอบเดียว เป็นการทดสอบความแตกต่าง ระหวา่งค่าเฉล่ีย
ของตวัแปรอิสระเพียงตวัเดียวหรือมีปัจจยั เดียว แต่จ าแนกเป็น 2 ระดบัหรือ 2 กลุ่มข้ึนไป โดยถือวา่ หน่วยท่ีไดรั้บปัจจยัระดบั
เดียวกนัมาจากประชากรเดียวกนั                                                                    
ขอ้ก าหนดการใช ้One-Way ANOVA คือ  
 1. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชท้ดสอบในแต่ละกลุ่มจะตอ้งมีการแจกแจงแบบปกติ 
 2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชท้ดสอบจะตอ้งมีความแปรปรวนเท่ากนั 
 3. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชแ้ต่ละกลุ่มจะตอ้งเป็นอิสระกนั 
 - การทดสอบภายหลังการวิเคราะห์ความแปรปรวน  การทดสอบภายหลงัการวิเคราะห์ความแปรปรวน หรือการ
เปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparisons) จะท าภายหลงัทดสอบ F-Test แลว้พบวา่มีนยัส าคญั หรือผลการทดสอบมีค่าเฉล่ีย
อย่างน้อย 1 คู่ท่ีแตกต่างกนั เม่ือตอ้งการทราบว่าคู่ใดแตกต่างกนับา้งตอ้งท าการเปรียบเทียบพหุคูณ ในท่ีน้ีผูว้ิจยัไดเ้ลือกวิธี 
Least-Significant Different (LSD) เป็นเทคนิคท่ี R.A. Fisherไดพ้ฒันาข้ึนเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียประชากรไดค้ร้ังละหลายคู่  
 
2.งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
    เอกศิลป์รุจิระก าธรชยั (2548) ไดท้ าการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกซ้ือรถยนต์นั่งขนาดเล็กของคนวยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทั้ง
ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นสถานท่ี ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบัมาก และ ปัจจยัดา้น 
เพศ อาย ุสถานภาพสมรส และ การศึกษา ส่วนใหญ่ไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลขนาดเล็ก 
แต่ปัจจยัดา้น รายได ้มีผลต่อการตดัสินในเลือกซ้ือรถยนตน์ัง่สวนบุคคลขนาดเลก็ต่างกนั 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 2066 

 

 

   ธนชล พิรุณสาร (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสองในตลาด รถยนตพ์ีเซ็นเตอร์ เขตตล่ิงชนั 
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือ คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้นราคา และ พบวา่ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ รายได ้ของผูบ้ริโภคมีความสมัพนัธ์ต่อ
การตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนั แต่เพศ อายุ และ ประสบการณ์ในการใชร้ถยนตมื์อสองของผูบ้ริโภคไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการ
ตดัสินใจซ้ือท่ีตกต่างกนั 
 ธนาภรณ์ ยศไพบูลย ์(2559) ไดท้ าการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ ตดัสินใจซ้ือรถยนต ์ยีห่อ้โต
โยตา้ รุ่นโคโรล่า อลัติส ของผูท่ี้อาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล โดยใชปั้จจยัดา้นประชากรศาสตร์ และปัจจยัดา้น
ส่วนประสมทางตลาด ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนใหญ่ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสมรรถนะ ดีไซน์ 
และราคา ปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือของผลิตภณัฑ ์ปัจจยัการส่งเสริมการตลาด และ พบวา่ เพศท่ีแตกต่างกนั อายท่ีุ แตกต่างกนั 
สถานภาพครอบครัวท่ีแตกต่างกนั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัและ อาชีพท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อระดบัการตดัสินใจซ้ือ
รถยนต ์                       

 ศิริวรรณ ปทุมสูติ (2561) ไดท้ าการศึกษาส่วนประสมการตลาดและพฤตกิรรมการซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลขนาดเลก็
ของผูบ้ริโภค ในเขตจงัหวดัสุพรรณบุรี ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดในการซ้ือรถยนตโ์ดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น และพบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานะสมรส และจ านวน
สมาชิกในครอบครัวแตกต่างกนั ให้ความส าคญักบัส่วนประสมการตลาดในการซ้ือรถยนตแ์ตกต่างกนั ส่วนผูบ้ริโภคท่ีมี เพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ให ้ความส าคญักบัส่วนประสมการตลาดในการซ้ือรถยนต ์ไม่แตกต่างกนั 

 
วธีิการด าเนินการวจิัย 
    การศึกษาพฤติกรรมและอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตแ์บ-รนดนิ์สสัน 
มีกรอบแนวคิดการวิจยัดงัรูปภาพท่ี 1 
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รูปภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 
การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงส ารวจ  (Survey Research) 

ประชากรท่ีใช้ศึกษาเป็นผูท่ี้ใช้รถยนต์ ผูว้ิจยัไดเ้ลือกตวัอย่างจากประชากร โดยวิธีการค านวณหากลุ่มตวัอย่าง โดยใช้สูตร
ส าหรับกรณีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนของ Cocharn (W.G.Cochran, 1977) ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง
เท่ากบั 385 คนโดยอาศยัหลกัการค านวณจากสูตร n = (P*(1-p)*Z2/(d2) โดยการสุ่มแบบเจาะจงจากผูท่ี้เคยใชร้ถยนต ์โดยมีการ
ส ารองความผดิพลาดจากการเกบ็ขอ้มูล 15 ตวัอยา่ง รวมเป็นกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
4 ชนิด คือ t-Test, F-Test, Anova, และ LSDเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล คือ การท าแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 3 
ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ การศึกษา รายได ้ส่วนท่ี 2 ขอ้มูล
การการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์โดยใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาด ใชห้ลกัเกณฑ์การแปลความหมายตามเกณฑ์ระดบั
คะแนนความส าคญัท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสนใจ (Likert,1961) ส่วนท่ี 3 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ คะแนนเฉล่ียของระดบั
ความส าคญั 4.21 – 5.00 คือ ส าคญัมากท่ีสุด , 3.41 – 4.20 คือ ส าคญัมาก , 2.61 – 3.40 คือ ส าคญัปานกลาง 1.81 – 2.60 คือ ส าคญั
นอ้ย, 1.00 – 1.80 คือ ส าคญันอ้ยท่ีสุด 

 
ผลการวจิัย 
   

ผลการวิจยัพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 236 คน คิดเป็น
ร้อยละ 54.9 โดยมีอายเุฉล่ียต ่ากวา่ 25 ปี มากท่ีสุดเป็นจ านวน 383 คน คิดเป็นร้อยละ 89.1 มีระดบัการศึกษาระดบัริญญาตรี เป็น

 
  ตวัแปรอสิระ                   ตวัแปรตาม          

     
 
 
 
 
 
 
 

   
  

 
 
 
 
 
 
 

ส ว ประสมทาการตลา บร การ 7Ps 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4. ดา้นการส่งเสริมการขาย 
5. ดา้นบุคคล 
6. ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
7. ดา้นกระบวนการ 

 

ลักษณะทา ประชากร 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพสมรส 
4. อาชีพ 
5. ระดบัการศึกษา 
6. รายได ้

 

การตัดสินใจเลือกซ้ือ  

-ระดบัคะแนนความส าคญัดา้นต่างๆ 
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จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2  มีสถานภาพโสดมากท่ีสุดจ านวน 388 คน คิดเป็นร้อยละ 90.2 มีอาชีพนกัศึกษา มากท่ีสุด
จ านวน 351 คิดเป็นร้อยละ 81.6 และ 6.7 ไม่มีรายได ้มากท่ีสุดจ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 38.6 
ตารางที่ 1 สรุปค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกซ้ือ
รถยนตแ์บรนดนิ์สสนั 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์แบรนด์

นิสสัน 
x  S.D. ระดับ

ความส าคญั 

อนัดับ 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.20 0.52 มาก 2 

2. ดา้นราคา 4.04 0.68 มาก 5 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.13 0.64 มาก 4 

4. ดา้นการส่งเสริมการขาย 3.93 0.63 มาก 6 

5. ดา้นบุคคล 4.14 0.68 มาก 3 

6. ดา้นสภาพแวดลอ้ม 4.21 0.65 มากท่ีสุด 1 

7. ดา้นกระบวนการ 4.14 0.67 มาก 3 

รวม (เฉล่ีย) 4.11 0.53 มาก  

ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัในดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 
4.21 โดยให้ความสนใจดา้นศูนยบ์ริการมีคุณภาพและมาตรฐานมากท่ีสุด ต่อมากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัในดา้นผลิตภณัฑ์ 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 โดยให้ความสนใจเร่ืองยี่ห้อรถมีความน่าเช่ือถือ รองลงมากลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัในดา้นบุคคล
และดา้นกระบวนการเท่ากนัคือ 4.14 โดยให้ความสนใจในดา้นบุคคลในเร่ืองพนกังานใหค้ าแนะน าไดส้มบูรณ์ ครบถว้น และ
ให้ความสนใจในดา้นกระบวนการในเร่ืองความตรงต่อเวลาในการนัดหมาย วนั เวลา ในการรับรถ จากนั้นกลุ่มตวัอย่างให้
ความส าคญัในด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.13 โดยให้ความสนใจในเร่ืองของศูนยบ์ริการมีความ
น่าเช่ือถือ ต่อมากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัในดา้นราคา โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 ให้ความสนใจในเร่ืองราคาสมเหตุสมผล 
สุดทา้ยกลุ่มตวัอยใหค้วามส าคญัในดา้นการส่งเสริมการขายมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 ใหค้วามสนใจในเร่ืองขอ้เสนอการดาวน์และ
มีอตัราดอกเบ้ียท่ีสมเหตุสมผล 
 
 
ผลการทดสอบวตัถุประสงค์ที่ 1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือรถยนต์แบรนด์นิสสัน 

ตารางที่ 2 จ  านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และอนัดบัปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อส่วนประสมทาง
การตลาดในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตแ์บรนดนิ์สสัน ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริม
การขาย ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ   
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ดา้นผลิตภณัฑ ์
(Product) 

ระดบัความส าคญั 
n = 400 

x  S.D. ระดบั
ความส าคญั 

อนัดบั 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

ด้านผลติภณัฑ์ (Product)          

1. ยีห่้อรถเป็นท่ีรู้จกั 32.5 49.3 15.8 2 .5 4.11 .77 มาก 5 

2. ยีห่อ้รถมีความน่าเช่ือถือ 40.3 47.5 11.3 1.0 0 4.27 .69 มากท่ีสุด 2 

3. ประหยดัน ้ามนั 42.8 39.0 18.0 0 .3 4.24 .75 มากท่ีสุด 3 

4. ระบบเทคโนโลยมีีความทนัสมยั 30.8 48.5 20.0 .5 .3 4.09 .73 มาก 6 

5. ระบบความปลอดภยั 46.5 39.5 13.0 .5 .5 4.31 .75 มากท่ีสุด 1 

6. รูปลกัษณ์ภายในและภายนอกท่ี 

สวยงาม 

37.0 48.3 
 

13.5 .3 
 

1.0 
 

4.20 .75 มาก 4 

ภาพรวม 4.20 .74 มาก  

ด้านราคา (Price)          

1. ราคาสมเหตุสมผล 38.3 46.8 14.5 5 0 4.23 .70 มากท่ีสุด 1 

2. ราคาในการบ ารุงรักษา มีความเหมาะสม 31.5 47.5 19.0 .5 1.5 4.07 .81 มาก 2 

3. ราคาขายต่อมีความเหมาะสม 25.8 43.5 26.0 2.5 2.3 3.88 .89 มาก 4 

4. ราคาอะไหล่มีความเหมาะสม 30.5 43.5 22.8 1.8 1.5 3.99 .85 มาก 3 

ภาพรวม 4.04 .81 มาก  

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)          

1. ศูนยบ์ริการมีจ านวนมากและครอบคลุม
ทุกพื้นท่ี 

32.3 43.0 23.3 1.5 0 4.06 .78 มาก 4 

2. ศูนยบ์ริการเขา้ถึงไดง่้ายและสะดวก 35.0 43.8 20.3 .5 .5 4.12 .77 มาก 2 

3. ศูนยบ์ริการมีความน่าเช่ือถือ 40.8 45.8 12.5 .5 .5 4.25 .72 มากท่ีสุด 1 

4. ระยะเวลาในการรอรับบริการมีความ
เหมาะสม 

35.0 42.5 21.5 1.0 0 4.11 .77 มาก 3 

ภาพรวม 4.13 .76 มาก  

ด้านการส่งเสริมการขาย(Promotion)          

1. การโฆษณา ส่ือ ประชาสัมพนัธ์มีความ
ทัว่ถึง 

22.5 51.3 23.8 1.5 1.0 3.93 .78 มาก 4 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 2070 

 

 

2. แคมเปญมีความเหมาะสมกบัลูกคา้ทุก
กลุ่ม 

29.3 45.0 24.3 1.0 5 4.01 .78 มาก 2 

3. การออก Booth พื้นท่ีต่างๆทัว่ถึง 19.8 40.0 34.5 4.0 1.8 3.72 .88 มาก 5 

4. ขอ้เสนอการดาวน์และมีอตัราดอกเบ้ียท่ี
สมเหตุสมผล 

27.2 47.0 22.3 1.0 .5 4.03 .77 มาก 1 

5. ส่วนลด และของแถม เหมาะสม 28.3 43.5 26.0 1.3 1.0 3.96 .82 มาก 3 

ภาพรวม 3.93 .80 มาก  

ด้านบุคคล (People)          

1. พนกังานบริการดว้ยความสุภาพ 36.1 42.9 19.5 1.0 .5 4.13 .79 มาก 3 

2. พนกังานใหค้  าแนะน าไดส้มบูรณ์ 
ครบถว้น 

44.3 40.5 13.3 1.0 1.0 4.26 .79 มากท่ีสุด 1 

3. พนกังานบริการดว้ยความรวดเร็ว 33.0 44.0 21.5 1.0 .5 4.08 .79 มาก 4 

4. พนกังานมีจ านวนเพียงพอต่อการ
ใหบ้ริการ 

30.8 44.0 23.8 1.0 .5 4.03 .79 มาก 5 

5. พนกังานมีความดูแลเอาใจทั้งก่อนรับ
บริการและหลงัรับบริการ 

40.8 43.5 14.8 .5 .5 4.23 .75 มากท่ีสุด 2 

ภาพรวม 4.14 .78 มาก  

ด้านลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

1. ศูนยบ์ริการมีคุณภาพและมาตรฐาน 42.5 41.5 15.5 5 0 4.26 .73 มากท่ีสุด 1 

2. ศูนยบ์ริการมีส่ิงอ านวยความสะดวก ครบ
ครัน ทนัสมยั 

42.3 41.5 15.3 1.0 0 4.25 .74 มากท่ีสุด 2 

3. ศูนยบ์ริการมีการบริการทุกอยา่งครบ
วงจร 

39.5 42.8 16.8 1.0 0 4.20 .74 มาก 3 

4. ศูนยบ์ริการมีสภาพแวดลอ้มทั้งภายใน
และภายนอกท่ีดี 

37.5 42.3 19.3 5 5 4.15 .78 มาก 4 

ภาพรวม 4.21 0.74 มากท่ีสุด  

ด้านกระบวนการให้บริการ (Process)          

1. การบริการและสั่งจองรถ มีความรวดเร็ว 31.8 47.8 20.5 0 0 4.11 .71 มาก 3 

2. การช าระเงิน มีความรวดเร็ว 30.5 48.5 20.5 .5 0 4.09 .72 มาก 4 
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3. การบริการในการซ่อมแซม มีความ
รวดเร็ว 

41.8 36.5 20.3 1.5 0 4.18 .80 มาก 2 

4. ความตรงต่อเวลาในการนดัหมาย วนั 
เวลา ในการรับรถ 

40.8 39.5 18.8 .5 .5 4.19 .78 มาก 1 

ภาพรวม 4.12 .75 มาก  

จากตารางท่ี 2 ผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต ์    แบรนดนิ์สสนั 
ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) โดยรวมอยู่ในระดับส าคญัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.20 ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัเร่ืองระบบความ
ปลอดภยัมากท่ีสุด ดา้นราคา (Price) โดยรวมอยู่ในระดบัส าคญัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัเร่ืองราคา
สมเหตุสมผลมากท่ีสุด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) โดยรวมอยูใ่นระดบัส าคญัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 ผูบ้ริโภคให้
ความส าคญัเร่ือง ศูนยบ์ริการมีจ านวนมากและครอบคลุมทุกพื้นท่ีมากท่ีสุด ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) โดยรวมอยูใ่น
ระดบัส าคญัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัเร่ืองขอ้เสนอการดาวน์และมีอตัราดอกเบ้ียท่ีสมเหตุสมผลมา
ท่ีสุด ด้านบุคคล (People) โดยรวมอยู่ในระดบัส าคญัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัเร่ือง พนักงานให้
ค าแนะน าไดส้มบูรณ์ ครบถว้น มากท่ีสุด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) โดยรวมอยูใ่นระดบัส าคญัมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั      4.21 ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัเร่ือง ศูนยบ์ริการมีคุณภาพและมาตรฐานมากท่ีสุด ดา้นกระบวนการให้บริการ 
(Process) โดยรวมอยูใ่นระดบัส าคญัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัเร่ือง ความตรงต่อเวลาในการนดัหมาย 
วนั เวลา ในการรับรถมากท่ีสุด  
 
ผลการทดลองวัตถุประสงค์ที่ 2 ผลการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการ
ตัดสินใจเลอืกซ้ือรถยนต์แบรนด์นิสสัน 
1.ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ดา้นเพศ อาย ุสถานภาพสมรส และ อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
2.ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ด้านระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ในด้านสถานท่ีจดั
จ าหน่าย ดา้นบุคคล ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และ ดา้นกระบวนการ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึง
ไดท้ าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดว้ยวิธีของ LSD ผลปรากฏดงัน้ี 

2.1 ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย ระดบัการศึกษาปริญญาตรีใหร้ะดบัความส าคญักบัดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่ายต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือของรถยนตแ์บรนดนิ์สสันมากกวา่ระดบัการศึกษาต ่ากวา่มธัยมศึกษา และ ระดบัการศึกษามธัยมศึกษา มีความแตกต่าง
รายคู่เท่ากบั .39977 และ .20217 ตามล าดบั ระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีให้ระดบัความส าคญักบัดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย
ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือของรถยนตแ์บรนดนิ์สสันมากกวา่ระดบัการศึกษาต ่ากวา่มธัยมศึกษา และ ระดบัการศึกษามธัยมศึกษา 
มีความแตกต่างรายคู่เท่ากบั .36340 และ .16580 ตามล าดบั 

2.2 ดา้นบุคคล ระดบัการศึกษาปริญญาตรีให้ระดบัความส าคญักบัดา้นบุคคลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือของรถยนต์แบ
รนดนิ์สสนัมากกวา่ระดบัการศึกษาต ่ากวา่มธัยมศึกษา และ ระดบัการศึกษามธัยมศึกษา มีความแตกต่างรายคู่เท่ากบั .46491 และ 
.18078 ตามล าดบั ระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีใหร้ะดบัความส าคญักบัดา้นบุคคลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือของรถยนตแ์บ
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รนดนิ์สสนัมากกวา่ระดบัการศึกษาต ่ากวา่มธัยมศึกษา และ ระดบัการศึกษามธัยมศึกษา มีความแตกต่างรายคู่เท่ากบั .49171 และ 
.20758 ตามล าดบั 

2.3 ด้านสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ระดบัการศึกษามธัยมศึกษาให้ระดับความส าคญักบัด้านสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือของรถยนต์แบรนด์นิสสันน้อยกว่าระดบัการศึกษาปริญญาตรี และระดบัการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี มีความแตกต่างรายคู่เท่ากบั .20131 และ .24191 ตามล าดบั 

2.4 ดา้นกระบวนการ ระดบัการศึกษามธัยมศึกษาใหร้ะดบัความส าคญักบัดา้นกระบวนการ มากกวา่ระดบัการศึกษาต ่า
กว่ามธัยมศึกษา มีความแตกต่างรายคู่เท่ากบั .31584 ระดบัการศึกษาปริญญาตรีให้ระดบัความส าคญักับด้านกระบวนการ
มากกว่าระดบัการศึกษาต ่ากว่ามธัยมศึกษา และระดบัการศึกษามธัยมศึกษามีความแตกต่างรายคู่เท่ากบั .55896 และ .24313 
ตามล าดบั ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีใหค้วามส าคญักบัดา้นกระบวนการมากกวา่ระดบัการศึกษาต ่ากวา่มธัยมศึกษา และ
ระดบัการศึกษามธัยมศึกษา มีความแตกต่างรายคู่เท่ากบั .52220 และ .20637 ตามล าดบั 
3. ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ดา้นรายได ้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์
แบรนด์นิสสันในทุกด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ีจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการขาย ด้านบุคคล ด้าน
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและดา้นกระบวนการ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 
5. สรุปผลการศึกษา 

 
ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดเป็นปัจจยัส าคญัในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต ์      แบรนดนิ์สสนั 

โดยกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัในดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพมากท่ีสุด ต่อมากลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัในดา้นผลิตภณัฑ ์
รองลงมากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัในดา้นบุคคลและดา้นกระบวนการเท่ากนั จากนั้นกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัในดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ต่อมากลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัในดา้นราคา สุดทา้ยกลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัในดา้นการส่งเสริม
การขาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภาวิณี ตนัติผาติและ กิตติพนัธ์คงสวสัด์ิเกียรติ (2554) และ งานวิจยัของ ธนาภรณ์ ยศ
ไพบูลย ์(2559) ท่ีวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดเป็นปัจจยัส าคญัในการตดัสินใจ 
5.1 วตัถุประสงค์ที่ 1 ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือรถยนต์แบรนด์นิสสัน 

5.1.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ผลการศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบัส าคญัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง
ใหค้วามส าคญักบัระบบความปลอดภยัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ยีห่อ้รถมีความน่าเช่ือถือ ประหยดัน ้ามนั ระบบเทคโนโลยมีีความ
ทนัสมยั ตามล าดบั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธนชล พิรุณสาร (2552) ท่ีวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑเ์ป็นปัจจยัในการตดัสินใจระดบั
มาก 

 5.1.2 ดา้นราคา (Price) ผลการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดบัส าคญัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้
ความส าคญักบัราคาสมเหตุสมผลมากท่ีสุด รองลงมาคือ ราคาในการบ ารุงรักษามีความเหมาะสม       ราคาอะไหล่ มีความ
เหมาะสม มีราคาขายต่อ และมีความเหมาะสม ตามล าดบั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ                ธนชล พิรุณสาร (2552) ท่ีวา่ปัจจยั
ดา้นราคา เป็นปัจจยัในการตดัสินใจระดบัมาก 
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 5.1.3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ผลการศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบัส าคญัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคญักับศูนยบ์ริการมีความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด รองลงมาคือ ศูนย์บริการเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก 
ระยะเวลาในการรอรับบริการมีความเหมาะสม ศูนยบ์ริการมีจ านวนมากและครอบคลุมทุกพื้นท่ี ตามล าดบั  

5.1.4 ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) ผลการศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบัส าคญัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่
กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบั ขอ้เสนอการดาวน์และมีอตัราดอกเบ้ียท่ีสมเหตุสมผล รองลงมาคือ แคมเปญมีความเหมาะสม
กบัลูกคา้ทุกกลุ่ม ส่วนลดและของแถมมีความเหมาะสม การโฆษณา ส่ือ ประชาสัมพนัธ์มีความทัว่ถึงการออก Booth ตามพื้นท่ี
ต่างๆทัว่ถึง ตามล าดบั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิริวรรณ ปทุมสูติ (2561) ท่ีว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่สนใจเร่ืองโปรโมชัน่ และ 
ใหค้วามส าคญักบัส่วนลด 
 5.1.5 ดา้นบุคคล (People) ผลการศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบัส าคญัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งให้
ความส าคญักบั พนกังานใหค้ าแนะน าไดส้มบูรณ์ ครบถว้น รองลงมาคือ พนกังานมีความดูแลเอาใจทั้งก่อนรับบริการและหลงั
รับบริการ พนกังานบริการดว้ยความสุภาพ พนกังานมีจ านวนเพียงพอต่อการใหบ้ริการ ตามล าดบั 
 5.1.6 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ผลการศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบัส าคญัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบั ศูนยบ์ริการมีคุณภาพและมาตรฐานมากท่ีสุด รองลงมาคือ ศูนยบ์ริการมีส่ิงอ านวย
ความสะดวก ครบครัน ทนัสมยั ศูนยบ์ริการมีการบริการทุกอยา่งครบวงจร ศูนยบ์ริการมีสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก
ท่ีดี ตามล าดบั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธนาภรณ์ ยศไพบูลย ์(2559) ท่ีวา่ศูนยบ์ริการท่ีดี ถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงในการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนต ์
 5.1.7 ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (Process) ผลการศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบัส าคญัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่
กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบั ความตรงต่อเวลาในการนดัหมาย วนั เวลาในการรับรถมากท่ีสุด รองลงมาคือการบริการในการ
ซ่อมแซมมีความรวดเร็ว การบริการและสัง่จองรถมีความรวดเร็ว การช าระเงินมีความรวดเร็ว ตามล าดบั สอดคลอ้งตาม 
5.2 วัตถุประสงค์ที่ 2 ผลการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจ
เลอืกซ้ือรถยนต์แบรนด์นิสสัน 
 5.2.1 ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัดา้น เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 
 5.2.2 ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัด้านระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ในด้าน
สถานท่ีจดัจ าหน่าย ดา้นบุคคล ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และ ดา้นกระบวนการ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  
 5.2.3 ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัดา้นรายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการตดัสินใจเลือก
ซ้ือรถยนตแ์บรนด์นิสสันในทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการขาย ดา้นบุคคล 
ด้านสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และด้านกระบวนการ แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ เอกศิลป์รุจิระก าธรชยั (2548) ท่ีพบวา่ รายไดมี้ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตน์ัง่ขนาดเลก็ของคน
วยัท างาน และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ภราดร ปรีดาศกัด์ิ. (2549) ท่ีกล่าววา่ ปริมาณการซ้ือสินคา้หรือบริการท่ีมีอยูใ่นช่วงเวลา
หน่ึงๆจะมากหรือนอ้ยจะข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ ส่วนหน่ึงไดแ้ก่รายไดข้องผูบ้ริโภค 
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ข้อเสนอแนะ 
1.จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัด้านลกัษณะทางกายภาพ โดยสนใจในดา้นศูนยบ์ริการมีคุณภาพและ
มาตรฐาน และ ศูนยบ์ริการมีส่ิงอ านวยความสะดวก ดังนั้นผูผ้ลิตและจ าหน่าย จึงควรพฒันาและให้ความส าคญัทางด้าน
ศูนยบ์ริการ 
2.ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ดา้นรายได ้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์
แบรนด์นิสสัน ดงันั้นผูผ้ลิตและจ าหน่ายจึงควรจดัการด้านส่งเสริมการขายดา้นราคา และดา้นอ่ืนๆ ให้สอดคลอ้งต่อความ
ตอ้งการของลูกคา้ เช่น การมีการส่งเสริมการตลาดท่ีหลากหลายเพื่อครอบคลุมลูกคา้แต่ละกลุ่ม 
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กลยุทธ์ทางการตลาดเพือ่เพิม่ผลประกอบการของธุรกจิอะไหล่อาวุธปืน 
กรณศึีกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พจีี แทคติเคลิ 

Marketing Strategies to Increase Performance of the Gun Spare Parts Business:   A case study of 
PG Tactical Partnership Limited 

พชรวรรณ ชุวานนท์1 และ จรัชวรรณ จันทรัตน์2 
Patcharawan chuwanon and Jaratchwahn Jantarat 

 

บทคดัย่อ 
 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัทางการตลาด และศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มผลประกอบการของธุรกิจ
อะไหล่อาวธุปืนของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั พีจี แทคติเคิล โดยผูศึ้กษาไดเ้กบ็รวบรวมทั้งขอ้มูลทุติยภูมิและขอ้มูลปฐมภูมิ ขอ้มูลทุติยภูมิ 
เป็นการศึกษาขอ้มูลผลการด าเนินงาน รายงานภายใน และงบการเงินของ หจก. บทความ รายงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ และใน
ส่วนของขอ้มูลปฐมภูมิจะเป็นสัมภาษณ์เชิงลึกจากลูกคา้เก่าและลูกคา้ใหม่ของห้างหุ้นส่วนจ ากดั พีจี แทคติเคิล เพื่อให้ทราบถึง
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนและแนวทางการแกไ้ขของธุรกิจ จากการศึกษาพบว่า การด าเนินธุรกิจมีโอกาสในการท าก าไรไดเ้พิ่มข้ึน และจาก
การสัมภาษณ์ควรน าสินคา้ไปจ าหน่ายท่ีสนามยิงปืน เพื่อขยายฐานลูกคา้เพิ่มข้ึน นอกเหนือจากการไปซ้ือท่ีหน้าร้าน ดงันั้นห้าง
หุ้นส่วนจ ากดั พีจี แทคติเคิล จึงตอ้งใชก้ลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดการจ าหน่ายอะไหล่อาวุธปืน โดยใชก้ลยุทธ์การเจริญเติบโตดว้ยการ
พฒันาตลาดเพื่อขยายตลาดมากข้ึน 
 
ค าส าคัญ: กลยทุธ์การตลาด, ปัจจัยทางการตลาด, ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
 
The objective of the study was to marketing strategies to increase performance of the gun spare parts business of PG Tactical Part., Ltd. 
The researcher has collected both secondary and primary data. The secondary data is the data based on the study of the firm’s performance 
results, internal reports as well as financial statements, articles and reports related to business. The primary data is based on the in-depth 
interview of old and new customers of PG Tactical Part., Ltd., in order to be aware of the problems and solutions of the business. The 
research shows that running a business has an opportunity to increase profit and from the interview, should sell the products at the shooting 
gallery to expand the customer base. Aside from going to buy at the shop. Therefore, The PG Tactical Part., Ltd. must use a strategy for 
increase sales of gun spare parts. By using Market development for expanding market. 
 
Keyword: Marketing strategy, Marketing Factors, Service Marketing Mix 

1. บทน า 
 

 
1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 email: rnn_patap13@hotmail.com 
2 คณะบร หารธุรก จ มหาว ทยาลัยหอการค้าไทย จ.กรุ เทพฯ 10400 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 2077 

 

 

     ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พีจี แทคติเคิล ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายอะไหล่อาวุธปืนหลากหลายประเภทท่ีมีใชใ้นหน่วยงานราชการ ปืน
ส าหรับนักกีฬายิงปืน โดยประเภทสินคา้ท่ีมีจ าหน่าย ไดแ้ก่ อะไหล่ปืนทุกชนิด กระเป๋าปืนและกลอ้งปืน ซองปืน ซองแม็ก 
Backpack เป้น ้า หมวก หนา้กาก โม่ง แวน่ตา ถุงมือ เส้ือ กางเกง สนบัศอก สนบัขา เขม็ขดั รองเทา้ สายสะพายปืน  เชือก ไฟฉาย
เลเซอร์ Magazine อุปกรณ์แต่งปืน ชุดประกอบปืนสั้น อะไหล่อพัเกรด อะไหล่ปืนลูกซอง เป็นตน้ ซ่ึงจากผลการด าเนินงาน
รายงานประจ าปีของห้างหุ้นส่วนจ ากดั พีจี แทคติเคิล ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2 พบว่า มีจ านวนลูกคา้ต ่ากว่าเป้าหมายและมียอด
จ าหน่ายสินคา้ลดลงร้อยละ 10 สืบเน่ืองมากจากห้างหุ้นส่วนจ ากดั พีจี แทคติเคิล สูญเสียลูกคา้ให้กบัคู่แข่งทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม ส่งผลให้ฐานลูกคา้เก่าลดลง และไม่สามารถสร้างลูกคา้ใหม่ได ้ส่งผลท าให้รายได้ลดลงและอาจเกิดการขาดทุน 
เน่ืองจากผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และสินคา้คา้งสต๊อคมาก ผูป้ระกอบการห้างหุ้นส่วนจ ากดั พีจี แทคติเคิล จึง
จ าเป็นท่ีจะตอ้งหากลยุทธ์ทางการตลาด และสร้างความแตกต่างจากธุรกิจ เพื่อขยายตลาด และเจาะกลุ่มลูกคา้เพื่อสร้างความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจคา้อะไหล่อาวุธปืน และปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยมีวตัถุประสงคข์องการศึกษาเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของธุรกิจ
อะไหล่อาวธุปืน และศึกษาปัจจยัทางการตลาด (ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s) และศึกษากลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่ม
ผลประกอบการของธุรกิจอะไหล่อาวุธปืนของห้างหุ้นส่วนจ ากดั พีจี แทคติเคิล เพื่อน าผลจากการศึกษามาเพิ่มยอดขายสินคา้
ของห้างหุ้นส่วนจ ากดั พีจี แทคติเคิล โดยน ากลยุทธ์ท่ีไดน้ั้นมาปรับใช ้สนับสนุน เพื่อให้เกิดประโยชน์ควบคู่กบัการพฒันา
ธุรกิจต่อไป 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1  แนวคดิเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s 
 
     ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) กล่าวไวว้่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการนั้น จะประกอบดว้ยกนั 7 ดา้น (Service 
Marketing Mix  หรือ 7P’s) ไดแ้ก่ 
     1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีธุรกิจเสนอต่อลูกคา้ เพื่อขายและสนองต่อความตอ้งการลูกคา้ ซ่ึงท าใหผู้ใ้ชบ้ริการ
นั้นเกิดความพอใจ เช่น ราคาสินคา้ ตราสินคา้ คุณภาพของราคาสินคา้นั้น ๆ 
     2.  ดา้นราคา (Price) หมายถึง คุณค่าของ ผลิตภณัฑ์ ท่ีอยู่ในรูปตวัเงิน หรือจ านวนของเงินท่ีตอ้งจ่ายไป เพื่อให้ไดสิ้นคา้นั้น ๆ 
ราคาถือเป็นตน้ทุนส าหรับลูกคา้ ซ่ึงลูกคา้ท าการเปรียบเทียบคุณค่าและราคาของสินคา้ (Value) ท่ีจ่ายไปเสมอ  
     3.  ดา้นการจดัจ าหน่าย (Place) คือ สถานท่ีหรือช่องทางในการจดัจ าหน่ายสินคา้และการบริการ ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
กบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในดา้นคุณค่าและดา้นคุณประโยชน์ของบริการ จึงตอ้งพิจารณาในดา้น
ท าเลท่ีตั้ง (Location) และช่องทางในการน าเสนอบริการ (Channels) ดว้ย 
     4.  ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เคร่ืองมือส่ือสารท่ีช่วยสร้างความเขา้ใจใหก้บัตราสินคา้และบริการเป็น
กุญแจส าคญัของการตลาดสายสัมพนัธ์ โดยจะจูงใจเพื่อให้เกิดความตอ้งการข้ึนและช่วยเหลือเตือนความทรงจ าภายในของ
สินคา้ โดยจะมีผลต่อความรู้สึกและพฤติกรรมการซ้ือ เพื่อสร้างทศันคติท่ีดีต่อกนั  



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 2078 

 

 

     5.  ดา้นบุคลากร พนกังาน (Employee) ซ่ึงตอ้งมีการคดัเลือกมีการฝึกอบรมในดา้นการจูงใจ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบั
ลูกค้าได้ และมีความแตกต่างเหนือคู่แข่งขัน ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ี และผูใ้ช้บริการ เจ้าหน้าจึงต้องมี
ความสามารถ มีทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการไดเ้ป็นอยา่งดี  
     6.  ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) หมายถึง กระบวนการบริการของธุรกิจตั้ งแต่ต้น จนจบหน้าท่ีรวมไปถึง
ประสิทธิภาพการบริการแก่กลุ่มลูกคา้โดยจะค านึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของผูใ้ชบ้ริการ 
     7.  ดา้นการน าเสนอลกัษณะในทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพใหก้บัลูกคา้ 
หรือผูท่ี้มาใชบ้ริการโดยการพยายามสร้างคุณค่าโดยรวมทั้งหมดให้กบัลูกคา้ ไม่ว่าจะดว้ยทางดา้นกายภาพ รูปแบบการให้บริการ 
ดา้นการแต่งกาย ท่ีสะอาดเรียบร้อย การเจรจาท่ีมีความสุภาพอ่อนโยนและการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว 
 
2.2  แนวคดิเกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือหรือตั้งใจซ้ือ 
 
     ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ไดอ้ธิบายว่า การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) เป็นขั้นตอนท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือ 
การซ้ือทัว่ไปเกิดข้ึนในร้านคา้ปลีก แต่อยา่งไรกต็ามอาจเกิดข้ึนในบา้นหรือส านกังานของลูกคา้กไ็ด ้ 
     องคป์ระกอบท่ีส าคญัเก่ียวกบัการซ้ือเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัยิง่ในกระบวนการตดัสินใจซ้ือ เน่ืองจากเป็นขั้นตอนท่ีผูบ้ริโภคลง
มือกระท าการซ้ือภายหลงัจากการท่ีไดผ้่านขั้นตอนอ่ืน ๆ ก่อนหน้าน้ีมาแลว้ตามล าดบั การซ้ือมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัคือ การ
ตั้งใจซ้ือ และลงมือซ้ือ ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของสภาวะแวดลอ้ม และความแตกต่างในตวัผูบ้ริโภค เช่นเดียวกบั
พฤติกรรมการซ้ือในขั้นตอนอ่ืน ๆ การซ้ือมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั ดงัน้ี 
     1. การตั้งใจซ้ือ หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภควางแผนวา่จะซ้ือผลิตภณัฑ/์ บริการอนัหน่ึงท่ีไหน อยา่งใด และเม่ือใด อยา่งไรก็ตาม
ผูบ้ริโภคจะวางแผนการซ้ืออยา่งละเอียดหรือไม่ ข้ึนอยูก่บัขนาดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจากการซ้ือผลิตภณัฑ/์บริการนั้นวา่มีมาก
นอ้ยเพียงใด จะเสาะหาขอ้มูลประกอบการประเมินทางเลือกเพื่อเลือก  
     2. การซ้ือ ผูบ้ริโภคจะกระท าการซ้ือตามแผนท่ีวางไว ้โดยอาจท าไดใ้น 2 ลกัษณะ คือ การซ้ือภายในบา้น และการออกไปซ้ือ
นอกบา้น  
     3. การประเมินภายหลงัการซ้ือ เกิดข้ึนหลงัจากซ้ือหรือใชผ้ลิตภณัฑไ์ปแลว้ ถา้เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไวผ้ลลพัธ์ ก็คือ ความ
พอใจ แต่ถา้ผลลพัธ์ต ่ากวา่ท่ีคาดหวงัไวผ้ลกคื็อความไม่พึงพอใจ  
     4. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคไดป้ระเมินผลการใชสิ้นคา้แลว้พบว่าให้ผลตามท่ีคาดไวห้รือเกินกว่าท่ี
คาดไว ้ประเด็นท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการเปรียบเทียบก็คือ คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ซ่ึงใชเ้ป็นเกณฑป์ระเมินทางเลือกก่อนตดัสินใจ
ซ้ือนัน่เอง หากพบว่าผลิตภณัฑท่ี์ใชส้ามารถตอบสนองความตอ้งการตามเกณฑท่ี์ตั้งไวเ้ป็นอยา่งดี ผูบ้ริโภคก็จะรู้สึกพึงพอใจใน
ตวัผลิตภณัฑ์นั้น ความรู้สึกดงักล่าวจะไปเสริมความเช่ือท่ีมีต่อคุณลกัษณะต่าง ๆ ของผลิตภณัฑ์ให้มากยิ่งข้ึน เป็นเหตุให้เกิด
ทศันคติท่ีดีต่อผลิตภณัฑน์ั้น และเกิดความตั้งใจท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑน์ั้นอีกในคราวต่อไป ส่วนการซ้ือซ ้าผูบ้ริโภคจะท าการประเมิน
การถา้ผลิตภณัฑน์ั้นยงัคงให้ผลดีเช่นเดิม ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนก็จะไปเสริมความเช่ือ ทศันคติ และความตั้งใจซ้ือให้มัน่คงข้ึน
ไปอีก เป็นเหตุใหมี้ความภกัดีในตราสินคา้ (Brand Loyalty) 
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2.3  แนวคดิเกีย่วกบัความพงึพอใจ 
 
     สรชยั พิศาลบุตร (2551) ไดก้ล่าวถึงการวดัระดบัความพึงพอใจของลูกคา้หรือผูใ้หบ้ริการวา่สามารถท าได ้2 วิธี คือ 
     1. วดัจากการสอบถามความคิดเห็นของลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการเป็นการวดัระดบัความพึงพอใจของลูกค้าหรือผูใ้ชบ้ริการจาก
การสอบถามความคิดเห็นของลูกค้าหรือผูใ้ช้บริการโดยตรงท าได้โดยก าหนดมาตรวดัระดับความพึงพอใจท่ีลูกคา้หรือ
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อคุณภาพของสินคา้หรือบริการนั้น ๆ และก าหนดเกณฑช้ี์วดัระดบัความพึงพอใจจากผลการวดัระดบัความพึง
พอใจเฉล่ียท่ีลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อคุณภาพของสินคา้หรือบริการนั้น ๆ 
     2.  วดัจากตวัช้ีวดัคุณภาพการใหบ้ริการท่ีก าหนดข้ึนโดยการวดัระดบัความพึงพอใจของลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการจากเกณฑช้ี์วดั
ระดบัคุณภาพสินคา้หรือบริการท่ีก าหนดข้ึนน้ีอาจใชเ้กณฑคุ์ณภาพระดบัต่าง ๆ ท่ีก าหนดข้ึนโดยผูใ้ห้บริการผูป้ระเมินผลการ
ใหบ้ริการและมาตรฐานกลางหรือมาตรฐานสากลของการใหบ้ริการนั้น 
 
2.4  แนวคดิเกีย่วกบั TOWS Matrix 
 
     ศิริลกัษณ์ โรจนกิจอ านวย (2553) TOWS Matrix เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ท่ีละเอียดในทุก
แง่มุม ซ่ึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 กลยทุธ์ ดงัน้ี 
     1. กลยทุธ์เชิงรุก (SO Strategy) ไดม้าจากการจบัคู่จุดแขง็ (S) กบัโอกาส (O) เพื่อรวมตวัเป็นกลยทุธ์ SO มาพิจารณาร่วมกนั
เป็นการหาแนวทางการด าเนินงานขององคก์ร โดยใชจุ้ดแข็งท่ีมีอยู่ เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบจากโอกาสท่ีเอ้ืออ านวยเพื่อท่ีจะ
น ามาก าหนดเป็นกลยทุธ์ในเชิงรุก 
     2. กลยุทธ์เชิงป้องกนั (ST Strategy) ไดม้าจากการจบัคู่จุดแข็งภายใน (S) กบัอุปสรรค (T) เพื่อรวมตวัเป็นกลยุทธ์ ST มา
พิจารณาร่วมกนั ทั้งน้ีการใชจุ้ดแขง็ขององคก์รเพื่อหาทางหลีกเล่ียงหรือลดผลกระทบจากอุปสรรคหรือภยัคุกคามจากภายนอก 
     3. กลยุทธ์เชิงแกไ้ข (WO Strategy)ไดม้าจากการจบัคู่จุดอ่อน (W) กบัโอกาส (O) เพื่อรวมตวัเป็นกลยุทธ์ WO มาพิจารณา
ร่วม ทั้งน้ีเป็นการใชค้วามพยายามเพื่อปรับปรุงจุดอ่อนภายในองค์กรให้ดีข้ึน ดว้ยการใชป้ระโยชน์จากโอกาสท่ีเกิดข้ึนจาก
ภายนอก 
     4. กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ไดม้าจากการจบัคู่จุดอ่อน (W) กบัอุปสรรค (T) เพื่อรวมตวัเป็นกลยุทธ์ WT มาพิจารณา
ร่วมกนั ทั้งน้ีเป็นการป้องกนัตวัขององคก์ร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดจุดอ่อนภายในใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดและเพื่อหลีกเล่ียงอุปสรรค
หรือภยัอนตัรายท่ีเกิดข้ึนจากภายนอก 
2.5  แนวคดิเกีย่วกบัการก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) 
 
     Wheelen and Hunger (2002) การก าหนดกลยทุธ์ เป็นการพฒันาแผนระยะยาวบนรากฐานของโอกาสและอุปสรรค ท่ีไดจ้าก
การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก และการวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อนท่ีไดจ้าการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน โดยองคก์าร
จะตอ้งก าหนดและเลือกกลยทุธ์ท่ีดีท่ีสุดท่ีเหมาะสมกบัองคก์ารท่ีสุด ซ่ึงมีทั้งส้ิน 3 ระดบั คือ 
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     1. กลยทุธ์ระดบัองคก์ร (Corporate Strategy) เป็นการก าหนดทิศทางโดยรวมของบริษทัในรูปของทศันคติทัว่ไป เพื่อจะได้
น าไปสู่การเจริญเติบโตและการบริหารจดัการในธุรกิจและสายผลิตภณัฑท่ี์หลากหลายของบริษทั  
     2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategies) เป็นกลยุทธ์ท่ีก าหนดข้ึนในระดับหน่วยธุรกิจหรือระดับผลิตภณัฑ์ โดยมุ่ง
ความส าคัญท่ีการปรับปรุงต าแหน่งทางการแข่งขัน (Competition Positioning) ของผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทใน
อุตสาหกรรมหรือส่วนตลาดเฉพาะเจาะจงของหน่วยธุรกิจ  
     3. กลยุทธ์ระดบัหน้าท่ี (Functional Strategies) เป็นการก าหนดกลยุทธ์ท่ีครอบคลุมวิธีการในการแข่งขนั แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งใน
หน่วยงาน (Function) ต่าง ๆ มุ่งเนน้ให้แผนกงานตามหนา้ท่ีพฒันากลยทุธ์ข้ึนมา โดยอยูภ่ายใตก้รอบของกลยทุธ์ระดบัองคก์ร
และกลยทุธ์ระดบัธุรกิจ 
 

3. วธีิการศึกษา 
 
     ประชากร 
     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ  
     1.  ผูบ้ริโภคท่ีเป็นลูกคา้ร้านอะไหล่ปืนท่ีเคยซ้ือสินคา้ของหา้งหุ้นส่วนจ ากดั พีจี แทคติเคิล ทั้งหมดท่ีมีการเปิดบิลขายสินคา้
แลว้ 
     2.  ผูบ้ริโภคท่ีมีการสอบถามขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบัสินคา้ของห้างหุ้นส่วนจ ากดั พีจี แทคติเคิล ทั้งหมดแต่ยงัไม่มีการเปิดบิล
ขาย  
 
     กลุ่มตัวอย่าง 
     กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ 
     1.  ผูบ้ริโภคท่ีเป็นลูกคา้ร้านอะไหล่ปืนท่ีเคยซ้ือสินคา้ของห้างหุ้นส่วนจ ากดั พีจี แทคติเคิล ท่ีมีการเปิดบิลขายสินคา้แลว้ใน
ระหวา่งเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 จ  านวน 10 ราย 
     2.  ผูบ้ริโภคท่ีมีการสอบถามขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบัสินคา้ของห้างหุ้นส่วนจ ากดั พีจี แทคติเคิล แต่ยงัไม่มีการเปิดบิลขาย ใน
ระหวา่งเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 จ านวน 10 ราย 
 
     วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใชว้ิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่างการเลือกแบบเจาะจง (Judgment Sampling) จากผูบ้ริโภคท่ีเป็นลูกคา้ท่ี
เคยมาซ้ือสินคา้ของห้างหุ้นส่วนจ ากดั พีจี แทคติเคิล ท่ีมีการเปิดบิลขายสินคา้แลว้ และผูบ้ริโภคท่ีเป็นลูกคา้ท่ีเคยมาสอบถาม
รายละเอียดสินคา้ของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั พีจี แทคติเคิล แต่ยงัไม่มีการเปิดบิลขาย ในระหวา่งเดือนมกราคม - มีนาคม 2563  
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     เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา   
 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เพื่อใช้สัมภาษณ์ โดยลกัษณะของแบบสัมภาษณ์เป็นแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างท่ีตั้งค าถามไวล้่วงหน้า โดยศึกษาเก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีมีความส าคญัต่อความพึงพอใจและการ
ตดัสินใจซ้ืออะไหล่อาวุธปืนของห้างหุ้นส่วนจ ากดั พีจี แทคติเคิล เพื่อให้สามารถน าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนความคิดเห็น
ของผูบ้ริโภคท่ีเป็นสาเหตุของประเด็นปัญหาไปตอบตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัท่ีตั้งไว ้และไดแ้บ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 
ส่วน ประกอบดว้ย  
 ส่วนท่ี 1 แบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน ลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายเปิด (Open-ended Questions)  
 ส่วนท่ี 2 แบบสมัภาษณ์เก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ืออะไหล่ปืน และอุปกรณ์เก่ียวกบัปืนของผูบ้ริโภค ลกัษณะค าถามเป็น
แบบปลายเปิด (Open-ended Questions)  
 ส่วนท่ี 3 แบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีมีความส าคญัต่อความพึงพอใจและการตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่ปืน 
และอุปกรณ์เก่ียวกบัปืนของผูบ้ริโภค ลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายเปิด (Open-ended Questions) ซ่ึงแยกตามแต่ละดา้น คือ 
ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ 
   
     การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     ผูว้ิจยัไดท้ าการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 2 แบบ คือ 
     1. ขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นการเก็บขอ้มูล โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกดว้ยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จากผูบ้ริโภคท่ีเป็น
ลูกคา้ท่ีเคยมาซ้ือสินคา้ของห้างหุ้นส่วนจ ากดั พีจี แทคติเคิล และผูบ้ริโภคท่ีเป็นลูกคา้ท่ีเคยมาสอบถามรายละเอียดสินคา้ของ
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พีจี แทคติเคิล โดยผูว้ิจยัเป็นผูส้มัภาษณ์ตามหวัขอ้ท่ีตั้งไวล้่วงหนา้  
     2. ขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นการรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ของธุรกิจจ าหน่ายอะไหล่อาวุธปืนจากขอ้มูลภายในของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั พี
จี แทคติเคิล ขอ้มูลผลการด าเนินงาน และงบการเงินของห้างหุ้นส่วนจ ากดั พีจี แทคติเคิล และศึกษาบทความ เอกสาร และ
รายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจจ าหน่ายอะไหล่อาวธุปืน ทั้งในสถานการณ์ปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคต 
 
 
     การวเิคราะห์ข้อมูล 
     การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Method) โดยการวิเคราะห์ขอ้มูล
นั้นจะน าผลการสรุปขอ้มูลปฐมภูมิท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ และขอ้มูลห้างหุ้นส่วนจ ากดั พีจี แทคติเคิล และรายละเอียดต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งเป็นขอ้มูลทุติยภูมิจากการวิจยัเชิงคุณภาพน ามาวิเคราะห์ประเด็นท่ีส าคญั ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือเร่ืองท่ีจะศึกษา โดย
อาศยัแนวคิด หลกัทฤษฎีท่ีก าหนดมาเป็นกรอบวิเคราะห์ จากนั้นน าขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ และประมวลผลตามกระบวนการ
จดัการเชิงกลยทุธ์ 
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     กรอบแนวคิด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
4.1 ผลการศึกษา 
 
     ผลการศึกษากลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มผลประกอบการของธุรกิจอะไหล่อาวธุปืนกรณีศึกษา หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พีจี แทคติ
เคิล พบวา่  
     ลูกคา้เก่าและลูกคา้ใหม่ท่ีคาดว่าจะท่ีซ้ืออะไหล่ปืน และอุปกรณ์เก่ียวกบัปืนจากห้างหุ้นส่วนจ ากดั พีจี แทคติเคิล ส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย มีอายรุะหวา่ง 46-55 ปี โดยมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัเป็นส่วนใหญ่ และมีรายไดต่้อ
เดือนไม่เกิน 30,000 บาท ซ่ึงสามารถน าขอ้มูลทัว่ไปผูบ้ริโภคไปประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมในการก าหนดกลยทุธ์ 
     ดา้นพฤติกรรมการซ้ืออะไหล่ปืน และอุปกรณ์เก่ียวกบัปืนจากห้างหุ้นส่วนจ ากดั พีจี แทคติเคิล ท่ีสรุปไดจ้ากความคิดเห็น
และขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกของลูกคา้เก่า พบวา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภคปัจจยัดา้นความตอ้งการสินคา้ ดา้นปัจจยั
ดา้นความถ่ีในการซ้ือสินคา้ ปัจจยัดา้นช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ ปัจจยัดา้นงบประมาณในการซ้ือสินคา้ ปัจจยัดา้นผูท่ี้มีบทบาทใน

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ 
และการตดัสินใจซ้ืออะไหล่อาวธุปืนของ 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พีจี แทคติเคิล 
     1. เพศ  
     2. อาย ุ
     3. ระดบัการศึกษา 
     4. อาชีพ 
     5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ 
และการตดัสินใจซ้ืออะไหล่อาวธุปืนของ 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พีจี แทคติเคิล 
     1. ดา้นผลิตภณัฑ ์
     2. ดา้นราคา 
     3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
     4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
     5. ดา้นบุคลากร 
     6. ดา้นกระบวนการ 
     7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

การวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด 
เพื่อเพิ่มผลประกอบการของธุรกิจอะไหล่

อาวธุปืนของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั พีจี แทคติเคิล 
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การเลือกซ้ือสินคา้ ปัจจยัดา้นการเลือกซ้ือสินคา้ และปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าวสาร ลูกคา้ส่วนใหญ่คิดว่ามีความเหมาะสมดีแลว้ 
เพียงแต่จะตอ้งมีการพฒันาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ของห้างหุ้นส่วน
จ ากดั พีจี แทคติเคิล ไดแ้ก่ การเพิ่มรายการสินคา้ประเภทอุปกรณ์แต่งปืนสั้นและปืนลูกซองใหห้ลากหลายมากข้ึน การเพิ่มวนั
ท าการ ในช่วงวนัเสาร์-อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ ช่วงเวลา 11.00-19.00 น และเพิ่มช่องทางการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารให้ลูกคา้
เพิ่มข้ึน เช่น นิตยสารเก่ียวกบัปืน ป้ายโฆษณา เป็นตน้ ซ่ึงสามารถน าขอ้มูลส่วนพฤติกรรมการซ้ืออะไหล่ปืน และอุปกรณ์
เก่ียวกบัปืนของผูบ้ริโภคไปประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
      ดา้นพฤติกรรมการซ้ืออะไหล่ปืน และอุปกรณ์เก่ียวกบัปืนจากห้างหุ้นส่วนจ ากดั พีจี แทคติเคิล ท่ีสรุปไดจ้ากความคิดเห็น
และขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกของลูกคา้ใหม่ พบว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคปัจจยัดา้นความตอ้งการสินคา้ ดา้น
ปัจจยัดา้นความถ่ีในการซ้ือสินคา้ ปัจจยัดา้นช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ ปัจจยัดา้นงบประมาณในการซ้ือสินคา้ ปัจจยัดา้นผูท่ี้มีบทบาท
ในการเลือกซ้ือสินคา้ ปัจจยัดา้นการเลือกซ้ือสินคา้ และปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าวสาร ลูกคา้ส่วนใหญ่ใหค้วามเห็นว่า สินคา้ตอ้งมี
ความหลากหลายตรงตามความต้องการของลูกคา้ และราคาต้องสมเหตุสมผล มีการให้ขอ้มูลรายละเอียดสินคา้ก่อนการ
ตดัสินใจซ้ือโดยเน้นไปท่ีส่ือดา้นอินเตอร์เน็ต ดงันั้นห้างหุ้นส่วนจ ากดั พีจี แทคติเคิล ควรมีการพฒันาปรับปรุงให้มีความ
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีคาดว่าจะเป็นลูกคา้ใหม่ ซ่ึงสามารถน าขอ้มูลส่วนพฤติกรรมการซ้ือ
อะไหล่ปืน และอุปกรณ์เก่ียวกบัปืนของผูบ้ริโภคไปประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
     ผลจากการสรุปการวิเคราะห์ขอ้มูลอตัราการเติบโตของรายไดร้วมของนิติบุคคล อตัราการอยูร่อดของธุรกิจ และแนวโน้ม
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อนิติบุคคลของธุรกิจของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ (2563) ท่ีไดจ้ดัท าไวน้ั้น สามารถสรุปแนวโน้มการ
ด าเนินกิจการ และแนวโนม้การท าก าไรจากการประกอบธุรกิจประเภทการขายส่งสินคา้เก่ียวกบัอาวธุ คือ ธุรกิจประเภทการขาย
ส่งสินค้าเก่ียวกับอาวุธนั้ นสามารถด าเนินกิจการไปได้อย่างต่อต่อมีอัตราการเติบโตของธุรกิจคู่ขนานไปกับอัตราการ
เจริญเติบโตของผลิตภณัฑร์วมในประเทศ นัน่กห็มายความวา่ เศรษฐกิจในประเทศดีก าลงัการซ้ือสินคา้อะไหล่ปืน และอุปกรณ์
เก่ียวกบัปืนของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั พีจี แทคติเคิลกจ็ะมียอดขายท่ีดีตามไปดว้ย โดยท่ีธุรกิจอะไหล่ปืน และอุปกรณ์เก่ียวกบัปืน มี
อตัราการอยูร่อดของธุรกิจเท่ากบั 93.90 % และการด าเนินธุรกิจจ าหน่ายอะไหล่ปืน และอุปกรณ์เก่ียวกบัปืนจะมีอายเุฉล่ียของ
ของธุรกิจเท่ากบั 53.10 ปี ซ่ึงถือไดว้า่เป็นระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจท่ียาวนานกวา่ธุรกิจการคา้ประเภทอ่ืน และท่ีส าคญัท่ีสุด 
คือการด าเนินธุรกิจการจ าหน่ายอะไหล่ปืน และอุปกรณ์เก่ียวกบัปืนของห้างหุ้นส่วนจ ากดั พีจี แทคติเคิล มีโอกาสในการท า
ก าไรไดเ้พิ่มข้ึนจากการขายสินคา้ในปี 2563 น้ี 
 
4.2 อภิปราย 
 
     จากผลการสัมภาษณ์ท่ีไดว้ิเคราะห์ในแต่ละทางเลือกแลว้พบวา่ แนวทางเลือกท่ีเหมาะสมและควรน ามาปฏิบติัในองคก์ร คือ 
กลยทุธ์การเจริญเติบโตดว้ยการพฒันาตลาด (Market  development strategy) เพื่อพฒันาตลาดข้ึนมาใหม่ โดยการหาลูกคา้กลุ่ม
ใหม่ดว้ยสินคา้เดิมท่ีมีจ าหน่ายอยูใ่นหา้งหุน้ส่วนจ ากดั พีจี แทคติเคิล ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของแพรวตา แพงแสน (2553) ท่ี
ศึกษาเก่ียวกบักลยทุธ์ธุรกิจและกลยทุธ์ทางการตลาดของธุรกิจเคร่ืองใชบ้นโต๊ะอาหารประเภทเซรามิค: กรณีศึกษา บริษทั รอยลั 
ปอรซ์เลน จ ากดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบวา่ ไดเ้สนอการเลือกกลยทุธ์ในการด าเนินงาน ไดแ้ก่ กลยทุธ์การเจริญเติบโต โดยใช้
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กลยทุธ์การเจาะตลาด และกลยทุธ์การพฒันาตลาด ควบคู่กนั เน่ืองจากกลยทุธ์หน่ึงจะไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ไดอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์ จึงควรใชก้ลยทุธ์ท่ีเลือกมาควบคู่กนั และเลือกใชก้ลยทุธ์การสร้างความแตกต่างซ่ึงจะส่งผลให้
ยอดขายเพิ่มข้ึนไดแ้ละยงัมีความสามารถในการแข่งขนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของประภาศรี พงศธ์นาพาณิช และคณะ (2561) ท่ี
ศึกษาเก่ียวกบัการศึกษาความสามารถทางการแข่งขนัของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป OTOP จงัหวดันนทบุรี ผลการศึกษา
พบว่า แนวทางการพฒันากลยุทธ์ส าหรับการสร้างความสามารถทางการแข่งขนัของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป OTOP ใน
จงัหวดันนทบุรี ควรใชก้ลยทุธ์การเจริญเติบโต โดยการพฒันาผลิตภณัฑข์ายในตลาดเดิม และขยายไปยังตลาดใหม่ ใหส้ามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ผลิตภณัฑ์มีความแตกต่างจากคู่แข่งขนั และเพิ่มยอดขายให้กับ
ผลิตภณัฑ ์และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของประภสัสรา หมัน่มานะ (2562) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการแกปั้ญหายอดขายวตัถุดิบทางเซรา
มิกลดลง กรณีศึกษา บริษทั สยามเทคนิเคล เซรามิค จ ากดั ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์ในระดบัองคก์รท่ีเลือก คือ กลยุทธ์การ
เติบโต (Growth Strategy) โดยการพฒันาผลิตภณัฑ ์(Product development strategy) บริษทัจึงเนน้การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของตลาดท่ีมีแนวโน้มการขยายตวัเพิ่มมากข้ึน ส่วนในตลาดหลกั คือ กลุ่มผูผ้ลิตเคร่ืองใช้บนโต๊ะ
อาหารจะเนน้การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ออกสู่ตลาดเพื่อใหลู้กคา้สร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 
 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
     จากผลสัมภาษณ์ท่ีไดส้ามารถน าไปวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งภายในและภายนอกขององค์กร (SWOT) ผงั
กา้งปลา (Fish bone diagram) และการวิเคราะห์แรงกดดนัในธุรกิจ (Five Force Model) แลว้สรุปไดว้า่ แนวทางเลือกท่ีเหมาะสม
และควรน ามาปฏิบติัในองคก์ร คือ กลยทุธ์การเจริญเติบโตดว้ยการพฒันาตลาด (Market  development strategy) โดยท่ีกลยทุธ์ท่ี
เลือกมาน้ี เพื่อจะพยายามเพิ่มยอดขายโดยการเนน้การท าตลาดเชิงรุกกบั กลุ่มเป้าหมาย ให้เกิดการซ้ือมากข้ึนและลองกระตุน้
กลุ่มท่ีเขา้ไม่ถึงให้หันมาลองซ้ือ โดยกระตุน้ลูกคา้ในลกัษณะการเพิ่มการใช้ผลิตภณัฑ์ ซ่ึงตอ้งมีการพฒันาช่องทางการจดั
จ าหน่ายใหก้วา้งออกไป เพื่อท่ีจะน าสินคา้สามารถไปถึงมือผูบ้ริโภคได ้โดยมุ่งเนน้การขยายฐานลูกคา้ให้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
ขยายออกสู่ต่างจงัหวดั เพื่อเพิ่มโอกาสและเพิ่มยอดขาย และสินคา้ท่ีจ าหน่ายมีคุณภาพข้ึนมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์และส่งเสริมกล
ยทุธ์เนน้ความแตกต่างของตวัสินคา้และบริการสามารถสร้างคุณค่าใหม่ ๆ ใหก้บัสินคา้และบริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ใหม่ ๆ 
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แรงจูงใจในการซ้ือและพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่าน AliExpress 
Motivation to buy and Online Shopping Behavior via AliExpress 

พรรทิพา  เลก็ตระกูลชัย1 และ ช่ืนจิตต์  แจ้งเจนกจิ 2 
Phanthipa Lektrakulchai and Chuenjit Changchenkit 

บทคัดย่อ 
     การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1.) ศึกษาแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีสั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์ผา่น AliExpress  2.) 
ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีสั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่าน AliExpress 3.) ศีกษาแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ของ
ผูบ้ริโภคท่ีสั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์ผา่น AliExpress จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ และ 4.) ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคา้
ของผูบ้ริโภคท่ีสั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่าน AliExpress จ  าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ เก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูบ้ริโภคคนไทยท่ีเคยใชบ้ริการสั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์จาก AliExpress 
และอาศยัอยูใ่นประเทศไทย จ านวน 400 คน แลว้จึงน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบดว้ยค่า t-test การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) การวิเคราะห์ต่อด้วยการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี LSD (Least Significant 
Difference) และการวิเคราะห์ Chi-Square ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 26-35 ปี การศึกษา
ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 15,000-30,000 บาท สถานภาพ
ครอบครัวโสด  ผูบ้ริโภคมีแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่าน AliExpress โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมีแรงจูงใจมากท่ีสุด ซ่ึง
แรงจูงใจท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 3 ล าดบั ไดแ้ก่ แรงจูงใจท่ีเกิดจากเหตุผล แรงจูงใจท่ีเกิดจากการอุปถมัภร้์านคา้ และแรงจูงใจจาก
ตวัผลิตภณัฑ์ ส่วนพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่าน AliExpress ผูบ้ริโภคมีความถ่ีในการเขา้ชมสินค้า 1-3 คร้ังต่ออาทิตย ์ 
ความถ่ีในการซ้ือสินคา้นอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อเดือน  ค่าใชจ่้ายเฉล่ียเพื่อซ้ือสินคา้ต่อคร้ังโดยเฉล่ีย 101-500 บาท ใชเ้วลาในการสั่งซ้ือ
แต่ละคร้ังโดยเฉล่ียประมาณ 6-15 นาที ประเภทสินคา้ท่ีซ้ืออนัดบัแรก ไดแ้ก่ เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย มีเหตุผลในการเลือกซ้ือสินคา้ 
คือ บริการส่งสินคา้ฟรี โอกาสในการซ้ือสินคา้เน่ืองจากเป็นของใชใ้นชีวิตประจ าวนั ผูมี้อิทธิพลในการเลือกซ้ือ คือ ตดัสินใจซ้ือ
ดว้ยตวัเอง  ช่องทางการใชง้านในการสัง่ซ้ือ คือ แอพพลิเคชัน่บนมือถือ และจะท าการซ้ือซ ้ าแน่นอน ประโยชน์จากผลการศึกษาน้ี  
สามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการน าเสนอขายสินคา้และบริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ การวางแผนการตลาด และก าหนดกล
ยทุธ์ทางการตลาด ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัได ้

ค าส าคัญ: แรงจูงใจในการซ้ือ, พฤติกรรมการซ้ือสินค้า, ช้อปป้ิงออนไลน์, AliExpress, 
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Abstract 
     The objective of this research were 1) to study the motivation who purchase products online via AliExpress 2) to study the 
consumer behavior who purchase products online via AliExpress 3) to study the motivation who purchase products online via 
AliExpress classified by demographic characteristics and 4) to study the consumer behavior who purchase products online via 
AliExpress classified by demographic characteristics. This is a quantitative research were collected data by using questionnaires. 
The sample group were 400 of Thai consumers who have used the online ordering service via AliExpress and live in Thailand. 
Statistical analysis were descriptive statistics that composed of frequency, percentage, mean, standard deviation and inferential 
statistics used for hypothesis test which composed of t-test, one way anova, continue analysis LSD comparison and Chi-Square 
analysis. The results showed that most of the samples were females, age between 26-35 years old with education background of 
bachelor’s degree or equivalent, worked as private company employee, average monthly income between 15,000-30,000 baht, 
Single Marital status. The hypothesis testing revealed that motivation to buy online product via AliExpress, with the overall are 
highest level motivated. The motivation that is in the highest three levels is Rational Buying Motives. Patronage Buying Motives 
and Product Buying Motives. As for online shopping behavior via AliExpress, consumers have 1-3 times per week of visits, The 
frequency of purchases is less than 1 time per month, The average cost to buy per time is 101-500 baht, The average purchase 
time is 6-15 minutes. The most popular product category is clothes, the most reason to buy products is free delivery service. 
occasion to buy products is normally product in everyday life. the influencers are purchasing by themselves. the method of ordering 
is a mobile application. and will definitely repeat the purchase. Benefits from this study can be applied for all people who interested 
in E-commerce marketing channel also can applied for marketing planning and formulate marketing strategies to be in line with 
the current market situation. 

Keywords:  Motivation, Consumer Behavior, Online Shopping, AliExpress 

1. บทน า 
     เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยไดมี้การพฒันาและเติบโตอย่างมาก ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตไดง่้ายยิ่งข้ึน
กวา่เดิม เป็นท่ียอมรับวา่อินเทอร์เน็ตเอ้ืออ านวยใหผู้บ้ริโภคไดรั้บความสะดวกสบายเป็นอยา่งมาก ส่งผลใหพ้ฤติกรรมของผูบ้ริโภค
เปล่ียนแปลงไป สนใจในกิจกรรมและธุรกรรมผา่นช่องทางออนไลน์มากกวา่แบบดั้งเดิม เขา้สู่ยคุสังคมดิจิทลัอยา่งเตม็รูปแบบ มีผล
ต่อเศรษฐกิจ สงัคมและไลฟ์สไตลก์ารด ารงชีวิต ส่ิงหน่ึงท่ีเห็นไดช้ดัจากการพฒันาของอินเทอร์เน็ต คือ การคา้ออนไลน์ จากรายงาน
ผลการส ารวจพฤติกรรมผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562 ของส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) 
พบวา่ คนไทยใชอิ้นเทอร์เน็ตนานข้ึนกวา่ปี 2561 เฉล่ียวนัละ 10 ชัว่โมง 22 นาที  มีการจดัล าดบั 10 อนัดบักิจกรรมออนไลน์ยอดนิยม
ของคนไทย ซ่ึงการซ้ือสินคา้ออนไลน์ คือ กิจกรรมยอดนิยมอนัดบัท่ี 7 คิดเป็น 57%  และช่องทางท่ีคนไทยนิยมซ้ือสินคา้ออนไลน์ 
คือ ซ้ือสินคา้ผ่าน Marketplace จากรายงานผลการส ารวจน้ี แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยัท่ี
เทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัท่ีเพิ่มมากข้ึนในทุกๆดา้น การซ้ือขายสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์จึงได้
กลายมาเป็นจุดส าคญัท่ีธุรกิจตอ้งปรับตวัตามให้ทนั ผูป้ระกอบการหลายรายไดเ้พิ่มช่องทางจดัจ าหน่ายเขา้สู่ช่องทางออนไลน์มาก
ข้ึน ท าให้ผูบ้ริโภคมีทางเลือกในการซ้ือสินคา้ออนไลน์มากข้ึนเช่นกนั  เช่น การซ้ือสินคา้ผ่านเวบ็ไซตข์องผูป้ระกอบการโดยตรง  
การซ้ือสินคา้ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ หรือการซ้ือสินคา้ผ่าน Marketplace ก็มีผูใ้ห้บริการหลายรายทั้งของไทยและของต่างประเทศ  
อีกหน่ึงช่องทางท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมอยา่งมากคือ การซ้ือสินคา้ออนไลน์จากประเทศจีนผา่น AliExpress ซ่ึงเป็น Marketplace ใน



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 2088 

 

 

เครือ Alibaba เปิดตวัในปี พ.ศ. 2553 โดย AliExpress รวบรวมผูผ้ลิตหรือผูค้า้ในประเทศจีน ซ่ึงประเทศจีนเป็นผูผ้ลิตสินคา้จ านวน
มากมายหลายประเภท ให้มาขายสินคา้ออนไลน์ให้กบัผูบ้ริโภคทัว่โลกไดโ้ดยตรง ท าให้ลดขั้นตอนคนกลาง ผูข้ายสามารถเพิ่มผล
ก าไรใหธุ้รกิจไดม้ากข้ึนกวา่เดิม ผูซ้ื้อก็สามารถซ้ือสินคา้ในราคาท่ีถูกลง แน่นอนวา่เม่ือผูบ้ริโภคสามารถสั่งสินคา้เองได ้ยอ่มท าให้
คนกลางหรือผูน้ าเขา้สินคา้ไดรั้บผลกระทบ  สินคา้ท่ีสั่งซ้ือผ่าน AliExpress จะถูกจดัส่งมาจากประเทศจีน จดัส่งตรงไปยงัผูซ้ื้อ
ออนไลน์ในหลายประเทศทัว่โลก ด้วยราคาสินคา้ท่ีจ าหน่ายอยู่ใน AliExpress มีราคาท่ีถูกมาก มีรายการส่งเสริมการขายอย่าง
ต่อเน่ือง ระบบการใชง้านท่ีง่าย รองรับการใชง้านหลายภาษา และยงัมีระบบคุม้ครองผูซ้ื้อ จึงท าให ้AliExpress ไดรั้บความนิยมอยา่ง
มาก ปัจจุบนั AliExpress มีจ านวนผูใ้ชง้านในระบบ 79 ลา้นคน ประเทศท่ีมียอดขายสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ รัสเซีย สเปน และฝร่ังเศส
(www.Alibabagroup.com)   AliExpress เร่ิมเป็นท่ีรู้จกัของคนไทย และก าลงัไดรั้บความนิยมมาก ในประเทศไทยเองก็มีผูใ้ห้บริการ 
Marketplace อยูเ่ป็นจ านวนมาก เช่น Lazada, Shopee, JD Central, Weloveshopping แต่เพราะเหตุใดผูบ้ริโภคถึงตอ้งไปเลือกซ้ือสินคา้
จาก AliExpress การศึกษาวิจยัดา้นแรงจูงใจและพฤติกรรมจึงมีความส าคญั ดว้ยเหตุผลดงักล่าวจึงเป็นหัวขอ้ท่ีผูว้ิจยัสนใจศึกษา
เพื่อใหไ้ดเ้ขา้ใจอยา่งแทจ้ริงต่อไป ซ่ึงประโยชน์ของงานวิจยัสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อใหผู้ป้ระกอบการหรือผูท่ี้สนใจสามารถน าไป
ประยุกตใ์ชใ้นการน าเสนอขายสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ ตอบสนองกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดต้รงจุด หาความแตกต่าง 
สร้างขอ้ไดเ้ปรียบ สร้างความพึงพอใจ น ามาซ่ึงการสร้างรายได ้และเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจได ้นอกจากน้ี ผล
การศึกษายงัสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อการปรับตวัใหท้นัต่อการหลัง่ไหลเขา้มาของสินคา้จากประเทศจีนไดอี้กดว้ย  

วตัถุประสงค์การวจิัย 
     1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีสัง่ซ้ือสินคา้ออนไลน์ผา่น AliExpress 
     2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีสัง่ซ้ือสินคา้ออนไลน์ผา่น AliExpress 
     3. เพื่อศีกษาแรงจูงใจในการซ้ือสินค้าของผูบ้ริโภคท่ีสั่งซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่าน AliExpress จ าแนกตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ 
     4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินค้าของผู ้บริโภคท่ีสั่งซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่าน AliExpress จ  าแนกตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
     ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าทฤษฏีประชากรศาสตร์ ทฤษฏีแรงจูงใจในการซ้ือ และทฤษฏีการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค มาใช้
อา้งอิงศึกษา เน่ืองจากการศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้ 
ความหลากหลายของลกัษณะของผูบ้ริโภคน้ี ลว้นแลว้มีผลต่อความคิดเห็นส่วนตวั มีผลต่อพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั และมีผลต่อรูปแบบ
วิถีการด าเนินชีวิตท่ีแตกต่างกนั ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) กล่าววา่ ประชากรศาสตร์จึงเป็นลกัษณะของผูบ้ริโภคท่ีส าคญั ท่ีนิยมน ามาใช้
เป็นเกณฑใ์นการแบ่งส่วนตลาด เพื่อเลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีธุรกิจจะขายสินคา้ ท าใหว้างแผนกลยทุธ์เร่ืองตลาดเป้าหมายไดแ้ม่นย  ายิ่งข้ึน 
เพราะสามารถเขา้ถึงไดง่้าย และมีประสิทธิผล รวมทั้งสามารถวดัค่าทางสถิติไดง่้ายกวา่ตวัแปรอ่ืน จากทฤษฎีดงักล่าวจะเห็นไดว้า่
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์จึงมีความส าคญัยิง่ต่อการศึกษา 
     John C. Mowen (1998)  ไดใ้ห้ความหมายแรงจูงใจ หมายถึง สภาวะท่ีเกิดข้ึนภายในบุคคลท่ีไดรั้บการกระตุน้ผลกัดนัให้
บุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมออกมา เพื่อให้บรรลุไปสู่เป้าหมายท่ีมุ่งหวงั ส่ิงจูงใจท่ีเป็นจุดเร่ิมต้นเป็นแรงผลกัดันให้แสดง
พฤติกรรมอยา่งมีล าดบัขั้นตอน ประกอบไปดว้ย แรงขบั (drive) แรงกระตุน้ (urge) ความปรารถนาหรือความตอ้งการ (wish or 
desire) ดงันั้นการท่ีบุคคลจะกระท าส่ิงใดย่อมมีแรงจูงใจเป็นตวัก าหนดทิศทางของพฤติกรรม  นักการตลาดจึงตอ้งคน้หา

http://www.alibabagroup.com/
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แรงจูงใจและน าส่ิงเหล่าน้ีมาตอบสนองผูบ้ริโภคให้ตรงจุด เม่ือผูบ้ริโภคมีแรงจูงใจในการซ้ือเป็นตวักระตุน้ ผูบ้ริโภคก็จะเกิด
ความตอ้งการในสินคา้ และท าตดัสินใจซ้ือ โดย พิบูล ทีปะปาล (2545) ไดก้ล่าวถึง สาเหตุของการเกิดแรงจูงใจในการซ้ือ แบ่ง
ไดเ้ป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 
     1. แรงจูงใจจากตวัผลิตภณัฑ ์(Product Buying Motives) เน่ืองจากสินคา้ในตลาดนั้นมีเป็นจ านวนมาก เม่ือผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ
สินคา้อย่างใดอย่างหน่ึง จึงท าให้ผูบ้ริโภคจ าเป็นตอ้งตดัสินใจเลือก โดยมีเหตุผลหลกัจากตวัผลิตภณัฑ์ ตามคุณสมบติัของ
ผลิตภณัฑ ์ลกัษณะเฉพาะ หรือตราสินคา้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเองใหไ้ดรั้บความพึงพอใจ 
     2. แรงจูงใจท่ีเกิดจากเหตุผล (Rational Buying Motives) เป็นแรงจูงใจท่ีเกิดจากการพิจารณาไตร่ตรองของผูบ้ริโภคอย่างละเอียด
รอบคอบก่อนการซ้ือ ว่าเหตุใดจึงท าการซ้ือสินคา้ช้ินน้ี มีการตดัสินใจเลือกในส่ิงท่ีให้อรรถประโยชน์สูงสุด เช่น ความประหยดั ความ
ปลอดภยั ความสะดวกสบาย 
     3. แรงจูงใจท่ีเกิดจากอารมณ์ (Emotional Buying Motives) เป็นการใชค้วามรู้สึกส่วนตวั หรือทศันคติในการเลือกสรรส่ิงท่ีสามารถ
ตอบสนองความต้องการให้ได้รับความพึงพอใจ เช่น ความกลวั ความเป็นมิตร ความภาคภูมิใจ สถานะทางสังคม เสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์ เป็นตน้  
     4. แรงจูงใจท่ีเกิดจากการอุปถมัภร้์านคา้ (Patronage Buying Motives) คือ ส่ิงท่ีเป็นเหตุของการซ้ือสินคา้จากร้านคา้ใดร้านคา้
หน่ึง หรือแหล่งใดแหล่งหน่ึงโดยเฉพาะเจาะจง เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในร้านคา้นั้นๆ สาเหตุการซ้ืออาจเกิดจาก
ความสะดวกต่อการซ้ือไม่ตอ้งเสียเวลาในการเดินทางนาน ความคุน้เคย การยอมรับในร้านคา้นั้นขายเฉพาะสินคา้ท่ีมีคุณภาพดี 
เป็นตน้ 
     เม่ือลูกคา้มีแรงจูงใจในการซ้ือ ก็จะเป็นการกระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือ Schiffman and Kanuk (1994) ใหค้วามหมาย พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าท่ีบุคคลแสดงออกมา ไม่วา่จะเป็นการคน้หา การคิด การซ้ือสินคา้ การใชสิ้นคา้ และการประเมินผล  เพื่อ
จะตอบสนองความตอ้งการของตนเองไดอ้ยา่งพึงพอใจ จึงเห็นไดว้า่นอกจากความแตกต่างในเร่ืองประชากรศาสตร์ท่ีท าใหผู้บ้ริโภคมี
การบริโภคสินคา้ท่ีหลากหลายแลว้ ยงัมีปัจจยัอ่ืนดว้ย ดงันั้นการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นส่ิงท่ีท าใหเ้ขา้ใจพฤติกรรมการเลือก
และการซ้ือของผูบ้ริโภค เม่ือสามารถเขา้ใจพฤติกรรมของผูบ้ริโภค นัน่หมายถึงธุรกิจสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้
อย่างตรงประเด็นมากยิ่งข้ึน ซ่ึง ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ได้อธิบายถึง การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ การคน้หาหรือวิจยั
พฤติกรรมการซ้ือและการบริโภคของผูบ้ริโภค เพื่อให้ทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือและการใช้สินคา้ของ
ผูบ้ริโภค ตลอดจนแนวคิดหรือประสบการณ์ท่ีจะท าใหผู้บ้ริโภคพึงพอใจ โดยการตั้งค าถามเพื่อคน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ 
6Ws และ 1H ค าถามประกอบไปด้วย Who What Why Who When Where และ How และจะท าให้ได้ค าตอบ 7 ประการหรือ 7Os 
ประกอบไปด้วย Occupants Objectives Organization Occasions Outlets และ Operations การวิ เคราะห์พฤติกรรมผู ้บริโภคจึงมี
ความส าคญัและจ าเป็นอยา่งมาก เพื่อสะทอ้นให้เห็นภาพวา่พฤติกรรมเป็นอยา่งไร อนัจะช่วยให้นกัการตลาดสามารถใชเ้ป็นแนวทาง
ในการสร้างกลยทุธ์การตลาดสร้างจุดเด่นหรือจุดขายท่ีดึงดูดผูบ้ริโภค และสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหแ้ก่ผูบ้ริโภคได ้
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3. วธีิการศึกษา 

ขอบเขตของการวจิัย 
     1. ขอบเขตดา้นเน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ศึกษาแรงจูงใจในการซ้ือและพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ผา่น AliExpress 
จ  าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์  
     2. ขอบเขตดา้นประชากร คือ ผูบ้ริโภคคนไทยท่ีเคยสั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์จาก AliExpress  อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง และอาศยัอยูใ่น
ประเทศไทย โดยไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 
     3.  กลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการศึกษา คือ ผูบ้ริโภคคนไทยท่ีเคยสั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์จาก AliExpress อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง และอาศยัอยูใ่น
ประเทศไทย  
    4. ขอบเขตดา้นเวลาในการเกบ็ขอ้มูล คือตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2562 ถึงมีนาคม 2563 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
     ในการศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการซ้ือและพฤติกรรมในการซ้ือสินคา้ออนไลน์ผา่น AliExpress มีกรอบแนวคิดการวิจยั ดงัแสดงในรูป
ท่ี 1 ดงัน้ี 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

วธิีการด าเนินการวจิัย 
     เน่ืองจากจ านวนประชากรไม่สามารถทราบจ านวนท่ีแน่นอนไดว้่ามีจ านวนเท่าใด จึงใชว้ิธีค  านวณหากลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตร
กรณีท่ีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนของ W.G.Cochran (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2554) ก าหนดค่าความเช่ือมัน่ 95% ค่าความคาด

พฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่าน AliExpress 
1. ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) 
2. ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ (Objects) 
3. วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ (Objectives) 
4. ผูมี้อิทธิพลในการซ้ือ (Organizations) 
5. โอกาสในการซ้ือ (Occasions) 
6. ช่องทางท่ีผูบ้ริโภคซ้ือ (Outlets) 
7. ขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือ (Operations) 

ท่ีมา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
6. สถานภาพครอบครัว 

ท่ีมา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) แรงจูงใจในการซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่าน AliExpress 
1. แรงจูงใจจากตวัผลิตภณัฑ ์
2. แรงจูงใจท่ีเกิดจากเหตุผล 
3. แรงจูงใจท่ีเกิดจากอารมณ์ 
4. แรงจูงใจท่ีเกิดจากการอุปถมัภร้์านคา้ 

ท่ีมา :พิบูล ทีปะปาล (2549) 
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เคล่ือน 5% จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีควรใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเท่ากบั 385 ตวัอยา่ง อยา่งไรกต็ามเพื่อป้องกนัปัญหาอนัอาจจะเกิดจากการ
ตอบแบบสอบถามไม่ครบถว้นสมบูรณ์นั้น ผูว้ิจยัจึงไดเ้พิ่มการจดัท าแบบสอบถามอีก 15 ตวัอยา่ง เพื่อให้ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีดี รวม
ทั้งหมดเป็น 400 ตวัอยา่ง 
     ผูว้ิจยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งโดยใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงแบบสอบถามไดผ้า่นการทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถาม จ านวน 30 ชุด ก่อนการเกบ็ขอ้มูลจริง (Pre-Test) โดยผลทั้งหมดรวมกนัไดค่้าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั เท่ากบั 
0.951 จึงสามารถยอมรับแบบสอบถามดงักล่าว เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือวิจยักบักลุ่มตวัอยา่งได ้ 
     กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูบ้ริโภคคนไทยท่ีเคยสั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์จาก AliExpress อย่างน้อย 1 คร้ัง และอาศยัอยูใ่นประเทศไทย  ผูว้ิจยัเลือก
กลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัน้ี จึงไดค้น้หากลุ่มตวัอยา่งจากกลุ่มสังคม
ออนไลน์ (Facebook Group) ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีรวบรวมผูใ้ชง้าน AliExpress ในประเทศไทย  จึงสามารถเขา้ถึงกลุ่มตวัอยา่งไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดย
การลิ้งค ์(Link) แบบสอบถามออนไลน์ไวใ้นกลุ่ม  หลงัจากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งมาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 
ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การ
ทดสอบดว้ยค่า t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) การวิเคราะห์ต่อดว้ยการเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธี 
LSD (Least Significant Difference) และการวิเคราะห์ Chi-Square 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกีย่วกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
     ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.25 มี
อายรุะหวา่ง 26-35 ปี จ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.75   จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 256 คน คิดเป็น
ร้อยละ 64.00 ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.25 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 
15,000-30,000 บาท จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 และมีสถานภาพครอบครัวโสด จ านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 56.50 

ส่วนที่ 2  แรงจูงใจในการซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่าน AliExpress 

ตารางที่  1  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ออนไลน์ผา่น AliExpress  

แรงจูงใจในการซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่าน AliExpress  SD ระดบัแรงจูงใจ 

ด้านแรงจูงใจที่เกดิจากเหตุผล 4.35 0.46 มากที่สุด 
1. สินคา้ราคาถูกกวา่แหล่งอ่ืนเม่ือเปรียบเทียบ 4.51 0.60 มากท่ีสุด 
2. สินคา้จดัส่งฟรี 4.43 0.70 มากท่ีสุด 
3. AliExpress มีระบบ Customer Reviews จากลูกคา้อ่ืนท่ีเคยซ้ือไปก่อนหนา้ ท า
ใหต้ดัสินใจซ้ือไดอ้ยา่งมัน่ใจ  

4.37 0.65 มากท่ีสุด 

4. AliExpress มีการจดัโปรโมชัน่ส่วนลดอยา่งต่อเน่ือง เช่น โคด้ส่วนลด คูปอง
ร้านคา้ ลดราคาตามเทศกาล ท าใหสิ้นคา้ยิง่มีราคาถกูลงกวา่เดิม  

4.26 0.78 มากท่ีสุด 

5. มีการส่งมอบสินคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ครบถว้นตามค าสัง่ซ้ือ 4.18 0.67 มาก 
ด้านแรงจูงใจที่เกดิจากการอุปถัมภ์ร้านค้า 4.32 0.66 มากที่สุด 

1. ใน AliExpress มีสินคา้ใหเ้ลือกหลากหลาย และมีร้านคา้ยอ่ยจ านวนมาก ท า
ใหส้ามารถเลือกและเปรียบเทียบได ้

4.51 0.60 มากท่ีสุด 
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2. AliExpress มีระบบคุม้ครองผูซ้ื้อ (Buyer Protection) ท าใหม้ัน่ใจวา่จะไดรั้บ
การดูแลหลงัการขาย 

4.35 0.74 มากท่ีสุด 

3. สัง่ซ้ือสินคา้เพราะไวว้างใจในความมีช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือในการเป็น
ผูน้ าดา้  E-commerce ของ AliExpress  

4.33 0.67 มากท่ีสุด 

4. ร้านคา้ใน AliExpress และ AliExpress มีการรักษาความลบัของลูกคา้ และมี
ความปลอดภยัของระบบขอ้มูล 

4.23 0.70 มากท่ีสุด 

5. ร้านคา้ใน AliExpress มีความตรงต่อเวลาในการจดัส่งสินคา้ และมีระยะเวลา          
การรอคอยสินคา้สมเหตุสมผล  

4.16 0.75 มาก 

ด้านแรงจูงใจจากตัวผลิตภัณฑ์ 4.22 0.53 มากที่สุด 
1. สินคา้มีให้เลือกหลากหลาย ทั้งรูปทรง แบบ สี ลวดลาย รุ่นท่ีตรงตามความ
ตอ้งการ 

4.38 0.62 มากท่ีสุด 

2. เป็นสินคา้ท่ีไม่มีจ าหน่ายในประเทศไทย 4.35 0.76 มากท่ีสุด 
3. สินคา้ออกใหม่ มีความทนัสมยั ซ้ือจาก AliExpress ไดก่้อน 4.28 0.73 มากท่ีสุด 
4. เป็นตรายีห่อ้เฉพาะจากประเทศจีน 4.08 0.97 มาก 
5. สินคา้ท่ีซ้ือเป็นสินคา้ดี มีคุณภาพ 4.04 0.72 มาก 

ด้านแรงจูงใจที่เกดิจากอารมณ์ 4.11 0.68 มาก 
1. ร้านคา้ต่าง ๆ น าเสนอรูปภาพสินคา้ หรือภาพเคล่ือนไหว 
    มีการน าเสนอไดอ้ยา่งสวยงามจบัใจ  ท าใหต้อ้งการซ้ือสินคา้นั้น 

4.22 0.65 มากท่ีสุด 

2. การโฆษณาแนะน าสินคา้ในหนา้แรก ดึงดูดใหค้ล๊ิกเขา้ไปชมและเลือกซ้ือ 
    โดยท่ีอาจไม่ไดต้ั้งใจซ้ือมาก่อน 

4.20 0.68 มาก 

3. ซ้ือสินคา้จาก AliExpress เพราะช่ืนชอบในเทคโนโลยขีองสินคา้ หรืออพัเดต
แฟชัน่ หรือติดตามของใหม่อยูเ่สมอ 

4.17 0.80 มาก 

4. มีกิจกรรม เช่น การเก็บเหรียญ หรือการเล่นเกมส์ เพื่อน ามาแลกสินคา้ได ้ท าให้
เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงยิง่ข้ึน 

3.99 0.96 มาก 

5. ซ้ือสินคา้ผา่น AliExpress เพราะไดรั้บค าแนะน าหรือการบอกต่อจากครอบครัว
หรือเพื่อน สร้างความมัน่ใจในการตดัสินใจซ้ือไดเ้ป็นอยา่งดี  

3.98 1.04 มาก 

รวม 4.45 0.51 มากที่สุด 

     แรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคคนไทยท่ีเคยใชบ้ริการสัง่ซ้ือสินคา้ออนไลน์จาก AliExpress โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมี
แรงจูงใจมากท่ีสุด (  = 4.45, SD = 0.51) ซ่ึงเร่ืองท่ีผูบ้ริโภคมีแรงจูงใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ แรงจูงใจท่ีเกิดจากเหตุผล  เม่ืออธิบาย
รายดา้นพบวา่            
     1. ด้านแรงจูงใจที่เกิดจากเหตุผล อยูใ่นระดบัมีแรงจูงใจมากท่ีสุด (  = 4.35, SD = 0.46) ซ่ึงเร่ืองท่ีผูบ้ริโภคมีแรงจูงใจอยู ่3 
อนัดบัแรก ไดแ้ก่ สินคา้ราคาถูกกวา่แหล่งอ่ืนเม่ือเปรียบเทียบ, สินคา้จดัส่งฟรี และAliExpress มีระบบ Customer Reviews จาก
ลูกคา้ท่านอ่ืนท่ีเคยซ้ือไปก่อนหนา้ท าใหต้ดัสินใจซ้ือไดอ้ยา่งมัน่ใจ 
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     2. ด้านแรงจูงใจที่เกิดจากการอุปถัมภ์ร้านค้า อยู่ในระดบัมีแรงจูงใจมากท่ีสุด (  = 4.32, SD = 0.66) ซ่ึงเร่ืองท่ีผูบ้ริโภคมี
แรงจูงใจอยู ่3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ใน AliExpress มีสินคา้ใหเ้ลือกหลากหลายและมีร้านคา้ยอ่ยจ านวนมากท าใหส้ามารถเลือกและ
เปรียบเทียบได้, AliExpress มีระบบคุม้ครองผูซ้ื้อ (Buyer Protection) ท าให้มัน่ใจว่าจะไดรั้บการดูแลหลงัการขาย และสั่งซ้ือ
สินคา้เพราะไวว้างใจในความมีช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือในการเป็นผูน้ าดา้น E-commerce ของ AliExpress 
     3. ด้านแรงจูงใจที่เกดิจากตัวผลติภัณฑ์ อยูใ่นระดบัมีแรงจูงใจมากท่ีสุด (  = 4.22, SD = 0.53) ซ่ึงเร่ืองท่ีผูบ้ริโภคมีแรงจูงใจ
อยู่ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ สินคา้มีให้เลือกหลากหลายทั้งรูปทรง แบบ สี ลวดลาย รุ่นท่ีตรงตามความตอ้งการ, เป็นสินคา้ท่ีไม่มี
จ าหน่ายในประเทศไทย และสินคา้ออกใหม่ มีความทนัสมยั ซ้ือจาก AliExpress ไดก่้อน 
     4. ด้านแรงจูงใจที่เกดิจากอารมณ์ อยูใ่นระดบัมีแรงจูงใจมาก (  = 4.11, SD = 0.68)  ซ่ึงเร่ืองท่ีผูบ้ริโภคมีแรงจูงใจอยู ่3 

อนัดบัแรก 
ไดแ้ก่ ร้านคา้ต่างๆ น าเสนอรูปภาพสินคา้ หรือภาพเคล่ือนไหว มีการน าเสนอไดอ้ยา่งสวยงามจบัใจ ท าใหต้อ้งการซ้ือสินคา้นั้น, 

การ 
โฆษณาแนะน าสินคา้ในหนา้แรกดึงดูดใหค้ล๊ิกเขา้ไปชมและเลือกซ้ือ โดยท่ีอาจไม่ไดต้ั้งใจซ้ือมาก่อน และซ้ือสินคา้จาก 

AliExpress 
เพราะช่ืนชอบในเทคโนโลยขีองสินคา้ หรืออพัเดตแฟชัน่ หรือติดตามของใหม่อยูเ่สมอ 

ส่วนที่ 3  พฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่าน AliExpress 
     การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคคนไทยท่ีเคยใช้บริการสั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์จาก 
AliExpress  แบ่งออกเป็น 10 ขอ้ ไดแ้ก่ ความถ่ีในการเขา้ชมสินคา้, ความถ่ีในการซ้ือสินคา้, ค่าใชจ่้ายเฉล่ีย, เวลาเฉล่ียในการสั่งซ้ือ, 
ประเภทของสินคา้, เหตุผลในการเลือกซ้ือสินคา้, โอกาสในการซ้ือ, ผูมี้อิทธิพลในการซ้ือสินคา้, ช่องทางการใชง้าน, และการพิจารณา
ซ้ือซ ้ า ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคคนไทยท่ีเคยใชบ้ริการสัง่ซ้ือสินคา้ออนไลน์จาก AliExpress ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการเขา้ชมสินคา้
ท่ี AliExpress 1-3 คร้ังต่ออาทิตย ์ มีความถ่ีในการซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่าน AliExpress นอ้ยกว่า 1 คร้ังต่อเดือน มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียเพื่อซ้ือ
สินคา้ผ่าน AliExpress ต่อคร้ังระหวา่ง 101-500 บาท มีเวลาโดยเฉล่ียท่ีใชใ้นการสั่งซ้ือสินคา้ผ่าน AliExpress แต่ละคร้ังประมาณ 6-15 
นาที มีประเภทของการซ้ือสินคา้ผ่าน AliExpress 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์กีฬา 
และนันทนาการ มีเหตุผลในการเลือกซ้ือสินคา้ผ่าน AliExpress คือ บริการส่งสินคา้ฟรี มีโอกาสในการซ้ือสินคา้ผ่าน AliExpress 
เน่ืองจากเป็นของใชใ้นชีวิตประจ าวนั มีผูท่ี้มีอิทธิพลในการเลือกซ้ือสินคา้ผา่น AliExpress คือ การตดัสินใจซ้ือดว้ยตวัเอง  มีช่องทาง
การใชง้าน AliExpress ในการสัง่ซ้ือสินคา้ผา่นแอพพลิเคชัน่บนมือถือ และมีการซ้ือซ ้าอยา่งแน่นอน 

ส่วนที่ 4  การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่าน AliExpress ที่
แตกต่างกนั 
     สมมติฐานที่ 1.1  ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่าน AliExpress ที่แตกต่างกัน ผล
การศึกษาพบวา่ เพศกบัแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ออนไลน์ผา่น AliExpress โดยภาพรวม และรายดา้นทุกดา้น ไม่มีความแตกต่าง
กนัทางสถิติ 
     สมมติฐานที่ 1.2  ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่าน AliExpress ที่แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบวา่ อายุ
กบัแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ออนไลน์ผา่น AliExpress โดยภาพรวม ดา้นแรงจูงใจจากตวัผลิตภณัฑ ์ดา้นแรงจูงใจท่ีเกิดจากอารมณ์ และดา้น
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แรงจูงใจท่ีเกิดจากการอุปถมัภร้์านคา้ ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ ส่วนดา้นแรงจูงใจท่ีเกิดจากเหตุผลมีความแตกต่างกนัทางสถิติ อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
     สมมติฐานที่ 1.3  ผู้บริโภคที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีแรงจูงใจในการซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่าน AliExpress ที่แตกต่างกนั 
ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัการศึกษากบัแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ออนไลน์ผา่น AliExpress โดยภาพรวม และรายดา้นทุกดา้น มี
ความแตกต่างกนัทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
     สมมติฐานที่ 1.4  ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่าน AliExpress ที่แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า 
อาชีพกบัแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่าน AliExpress โดยภาพรวม และรายดา้นทุกดา้น มีความแตกต่างกนัทางสถิติ อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
     สมมติฐานที่ 1.5  ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่าน AliExpress ที่
แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่าน AliExpress โดยภาพรวม และ
รายดา้นทุกดา้น มีความแตกต่างกนัทางสถิติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
     สมมติฐานที่ 1.6  ผู้บริโภคที่มีสถานภาพครอบครัวแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่าน AliExpress ที่แตกต่างกัน ผล
การศึกษาพบวา่ สถานภาพครอบครัวกบัแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ออนไลน์ผา่น AliExpress โดยภาพรวม และรายดา้นทุกดา้น ไม่มีความ
แตกต่างกนัทางสถิติ 

ตารางที่  2  สรุปสมมติฐานผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่าน AliExpress ท่ี
แตกต่างกนั 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
แรงจูงใจในการซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่าน AliExpress 

จากตัวผลติภัณฑ์ 
จาก 

เหตุผล 
จาก 

อารมณ์ 
จากการ 

อุปถัมภ์ร้านค้า 
รวม 

เพศ      
อาย ุ  ✓    
ระดบัการศึกษา ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
อาชีพ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
สถานภาพครอบครัว      

สมมติฐานที่ 2 ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่าน AliExpress ที่
แตกต่างกนั 
     สมมติฐานที่ 2.1  ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่าน AliExpress ที่แตกต่างกัน ผลการศึกษา
พบว่า เพศกบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่าน AliExpress ดา้นความถ่ีในการเขา้ชมสินคา้ ดา้นความถ่ีในการซ้ือสินคา้ ดา้น
ระยะเวลาในการสั่งซ้ือสินคา้ต่อคร้ัง ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ ส่วนดา้นค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้ต่อคร้ัง ดา้นประเภทของ
สินคา้ท่ีซ้ือ ดา้นเหตุผลในการเลือกซ้ือสินคา้ ดา้นโอกาสในการซ้ือสินคา้ ดา้นผูท่ี้มีอิทธิพลในการซ้ือสินคา้ ดา้นช่องทางในการซ้ือ
สินคา้ และดา้นการพิจารณาเพื่อใชบ้ริการซ้ือซ ้า มีความแตกต่างกนัทางสถิติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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     สมมติฐานที่ 2.2  ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่าน AliExpress ที่แตกต่างกัน ผลการศึกษา
พบว่า อายุกบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่าน AliExpress ดา้นความถ่ีในการเขา้ชมสินคา้ ดา้นช่องทางในการซ้ือสินคา้ และ
ดา้นการพิจารณาเพื่อใชบ้ริการซ้ือซ ้า ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ ส่วนดา้นความถ่ีในการซ้ือสินคา้ ดา้นค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้
ต่อคร้ัง ดา้นระยะเวลาในการสั่งซ้ือสินคา้ต่อคร้ัง ดา้นประเภทของสินคา้ท่ีซ้ือ ดา้นเหตุผลในการเลือกซ้ือสินคา้  ดา้นโอกาสในการ
ซ้ือสินคา้ และดา้นผูท่ี้มีอิทธิพลในการซ้ือสินคา้ มีความแตกต่างกนัทางสถิติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
     สมมติฐานที่ 2.3  ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่าน AliExpress ที่แตกต่างกัน ผล
การศึกษาพบว่า ระดบัการศึกษากบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่าน AliExpress ดา้นความถ่ีในการซ้ือสินคา้ และดา้นการ
พิจารณาเพื่อใชบ้ริการซ้ือซ ้ า ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ ส่วนดา้นความถ่ีในการเขา้ชมสินคา้ ดา้นค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้ต่อ
คร้ัง  ดา้นระยะเวลาในการสั่งซ้ือสินคา้ต่อคร้ัง ดา้นประเภทของสินคา้ท่ีซ้ือ ดา้นเหตุผลในการเลือกซ้ือสินคา้  ดา้นโอกาสในการซ้ือ
สินคา้ ดา้นผูท่ี้มีอิทธิพลในการซ้ือสินคา้ และดา้นช่องทางในการซ้ือสินคา้ มีความแตกต่างกนัทางสถิติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 
     สมมติฐานที่ 2.4  ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่าน AliExpress ที่แตกต่างกัน ผลการศึกษา
พบว่า อาชีพกบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่าน AliExpress ดา้นการพิจารณาเพื่อใชบ้ริการซ้ือซ ้ า ไม่มีความแตกต่างกนัทาง
สถิติ ส่วนดา้นความถ่ีในการเขา้ชมสินคา้ ดา้นความถ่ีในการซ้ือสินคา้ ดา้นค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้ต่อคร้ัง ดา้นระยะเวลาในการ
สั่งซ้ือสินคา้ต่อคร้ัง ดา้นประเภทของสินคา้ท่ีซ้ือ ดา้นเหตุผลในการเลือกซ้ือสินคา้ ดา้นโอกาสในการซ้ือสินคา้ ดา้นผูท่ี้มีอิทธิพลใน
การซ้ือสินคา้ ดา้นช่องทางในการซ้ือสินคา้ มีความแตกต่างกนัทางสถิติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
     สมมติฐานที่ 2.5  ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่าน AliExpress ที่แตกต่างกนั 
ผลการศึกษาพบว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่าน AliExpress ดา้นการพิจารณาเพื่อใชบ้ริการซ้ือซ ้ า 
ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ ส่วนดา้นความถ่ีในการเขา้ชมสินคา้ ดา้นความถ่ีในการซ้ือสินคา้ต่อคร้ัง ดา้นค่าใชจ่้ายในการซ้ือ
สินคา้ต่อคร้ัง ดา้นระยะเวลาในการสั่งซ้ือสินคา้ต่อคร้ัง ดา้นประเภทของสินคา้ท่ีซ้ือ ดา้นเหตุผลในการเลือกซ้ือสินคา้   ดา้นโอกาส
ในการซ้ือสินคา้ ดา้นผูท่ี้มีอิทธิพลในการซ้ือสินคา้ และดา้นช่องทางในการซ้ือสินคา้ มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 
     สมมติฐานที่ 2.6  ผู้บริโภคที่มีสถานภาพครอบครัวแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่าน AliExpress ที่แตกต่างกนั 
ผลการศึกษาพบว่า สถานภาพครอบครัวกบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่าน AliExpress ดา้นความถ่ีในการซ้ือสินคา้ต่อคร้ัง 
ดา้นเหตุผลในการเลือกซ้ือสินคา้ ดา้นช่องทางในการซ้ือสินคา้ และดา้นการพิจารณาเพื่อใชบ้ริการซ้ือซ ้ า ไม่มีความแตกต่างกนัทาง
สถิติ  ส่วนดา้นความถ่ีในการเขา้ชมสินคา้ ดา้นค่าใช้จ่ายในการซ้ือสินคา้ต่อคร้ัง ดา้นระยะเวลาในการสั่งซ้ือสินคา้ต่อคร้ัง ดา้น
ประเภทของสินคา้ ดา้นโอกาสในการซ้ือสินคา้ และดา้นผูท่ี้มีอิทธิพลในการซ้ือสินคา้ มีความแตกต่างกนัทางสถิติ อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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ตารางที่ 3  สรุปสมมติฐานผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ผา่น AliExpress ท่ี
แตกต่างกนั 

ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ 

พฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่าน AliExpress 
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เพศ   ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
อาย ุ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
ระดบัการศึกษา ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
อาชีพ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
สถานภาพครอบครัว ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓   

5.  สรุปผลการศึกษา 
1. แรงจูงใจในการซ้ือสินค้าของผู้บริโภคที่ส่ังซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่าน AliExpress  
     ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่าน AliExpress ของผูบ้ริโภคคนไทยท่ีเคยใช้บริการสั่งซ้ือสินคา้
ออนไลน์จาก AliExpress โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมีแรงจูงใจมากท่ีสุด ทั้งน้ีแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้เกิดจากสินคา้มีให้เลือก
หลากหลาย ทั้งรูปทรง แบบ สี ลวดลาย รุ่นท่ีตรงตามความตอ้งการ สินคา้ราคาถูกกว่าแหล่งอ่ืนเม่ือเปรียบเทียบ ร้านคา้ต่าง ๆ 
น าเสนอรูปภาพสินคา้ หรือภาพเคล่ือนไหวใน AliExpress สวยงามท าให้ดึงดูดใจ มีสินคา้ให้เลือกหลากหลาย และมีร้านคา้ย่อย
จ านวนมากท าให้สามารถเลือกและเปรียบเทียบได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กิตติวฒัน์ จิตรวตัร (2559) ท่ีไดท้ าการศึกษาเร่ือง 
ปัจจัยการซ้ือสินค้าออนไลน์และคุณภาพเว็บไซต์ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ สินค้าจากเว็บไซต์ลาซาด้าของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ออนไลน์ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในเวบ็ไซตล์าซาดา้ของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบ้ริโภคเห็นวา่ สินคา้ในร้านคา้ออนไลน์มีความหลากหลายทั้งในดา้นของราคาและ
ฟังค์ชัน่ของตวัสินคา้ สินคา้ท่ีน ามาเสนอขายในร้านคา้ออนไลน์ เป็นแบรนด์ใหม่และทนัสมยั ทั้งยงัเป็นเทรนด์ใหม่ๆ อยู่ใน
กระแส และร้านคา้ออนไลน์มีโปรโมชัน่ท่ีน่าสนใจ ดึงดูดความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั 
2. พฤติกรรมการซ้ือสินค้าของผู้บริโภคที่ส่ังซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่าน AliExpress 
     ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคคนไทยท่ีเคยใชบ้ริการสั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์จาก AliExpress ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการเขา้ชมสินคา้
ท่ี AliExpress 1-3 คร้ังต่ออาทิตย ์มีความถ่ีในการซ้ือสินคา้ออนไลน์ผา่น AliExpress นอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อเดือน มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียเพือ่ซ้ือ
สินคา้ผา่น AliExpress ต่อคร้ังระหวา่ง 101-500 บาท  มีเวลาโดยเฉล่ียท่ีใชใ้นการสัง่ซ้ือสินคา้ผา่น AliExpress แต่ละคร้ัง ประมาณ 6-
15 นาที มีประเภทของการซ้ือสินคา้ผา่น AliExpress 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ และอุปกรณ์
กีฬา และนันทนาการ  มีเหตุผลในการเลือกซ้ือสินค้าผ่าน AliExpress คือ บริการส่งสินค้าฟรี มีโอกาสในการซ้ือสินคา้ผ่าน 
AliExpress เน่ืองจากเป็นของใชใ้นชีวิตประจ าวนั  มีผูท่ี้มีอิทธิพลในการเลือกซ้ือสินคา้ผา่น AliExpress คือ ตดัสินใจซ้ือดว้ยตวัเอง  
มีช่องทางการใชง้าน AliExpress ในการสั่งซ้ือสินคา้ผ่านแอพพลิเคชัน่บนมือถือ และมีการใชบ้ริการ AliExpress เพื่อการสั่งซ้ือ
สินคา้ออนไลน์ซ้ือซ ้ า   ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐนี  คงห้วยรอบ (2559) ท่ีไดท้ าการศึกษาเร่ือง การส่ือสารการตลาดแบบ
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ดิจิทลัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์บนเวบ็ไซต์ LAZADA ในกรุงเทพมหานคร  ท่ีพบว่าขอ้มูลพฤติกรรมการซ้ือ
สินคา้ออนไลน์บน เวบ็ไซต ์LAZADA ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้ผา่นเวบ็ไซต ์LAZADA 1-2 คร้ัง ระยะเวลาภายใน 3 
เดือน มีเหตุผลท่ีตดัสินใจซ้ือสินคา้เพราะมีสินคา้หลากหลาย สะดวกต่อการสัง่ซ้ือ มีค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้ต่อคร้ัง คือ 501-1,200 
บาท ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากอินเตอร์เน็ต/Social Media และจะกลบัมาซ้ือสินคา้ซ ้ าแน่นอน 
3. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการซ้ือสินค้าของผู้ บริโภคที่ ส่ังซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่าน AliExpress จ าแนกตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์   
     ผลการศึกษาพบวา่ เพศ และสถานภาพครอบครัวท่ีแตกต่างกนั มีแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ออนไลน์ผา่น AliExpress ท่ีไม่แตกต่างกนัทาง
สถิติ ส่วนอาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ออนไลน์ผา่น AliExpress ท่ีแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ 0.01 ซ่ึงขดัแยง้กบังานวิจยัของ เปรมกมล หงษย์นต ์(2562) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ (ลาซาดา้) ของผูบ้ริโภคยคุดิจิทลัในกรุงเทพมหานคร ท่ีพบวา่ ตวัแปรดา้นเพศ อาย ุ
อาชีพ ระดบัการศึกษา และระดบัรายไดต่้อเดือน โดยภาพรวมไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ (ลา
ซาดา้) ของผูบ้ริโภคยคุดิจิทลัในกรุงเทพมหานคร 
4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินค้าของผู้ บริโภคที่ ส่ังซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่าน AliExpress จ าแนกตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ 
     ผลการศึกษาพบวา่ เพศกบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ผา่น AliExpress  ดา้นค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้ต่อคร้ัง ดา้นประเภท
ของสินคา้ท่ีซ้ือ ดา้นเหตุผลในการเลือกซ้ือสินคา้ ดา้นโอกาสในการซ้ือสินคา้ ดา้นผูท่ี้มีอิทธิพลในการซ้ือสินคา้ ดา้นช่องทางใน
การซ้ือสินคา้ และดา้นการพิจารณาเพื่อใชบ้ริการซ้ือซ ้า มีความแตกต่างกนัทางสถิติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ 0.01 
อายุกบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่าน AliExpress ดา้นความถ่ีในการซ้ือสินคา้ ดา้นค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้ต่อคร้ัง ดา้น
ระยะเวลาในการสั่งซ้ือสินคา้ต่อคร้ัง ดา้นประเภทของสินคา้ท่ีซ้ือ ดา้นเหตุผลในการเลือกซ้ือสินคา้  ดา้นโอกาสในการซ้ือสินคา้ 
และดา้นผูท่ี้มีอิทธิพลในการซ้ือสินคา้ มีความแตกต่างกนัทางสถิติ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ระดบัการศึกษากบั
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่าน AliExpress ด้านความถ่ีในการเขา้ชมสินคา้ ด้านค่าใช้จ่ายในการซ้ือสินคา้ต่อคร้ัง  ด้าน
ระยะเวลาในการสั่งซ้ือสินคา้ต่อคร้ัง ดา้นประเภทของสินคา้ท่ีซ้ือ ดา้นเหตุผลในการเลือกซ้ือสินคา้ ดา้นโอกาสในการซ้ือสินคา้ 
ดา้นผูท่ี้มีอิทธิพลในการซ้ือสินคา้ และดา้นช่องทางในการซ้ือสินคา้ มีความแตกต่างกนัทางสถิติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 อาชีพกบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่าน AliExpress ดา้นความถ่ีในการเขา้ชมสินคา้ ดา้นความถ่ีในการซ้ือสินคา้ ดา้น
ค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้ต่อคร้ัง ดา้นระยะเวลาในการสั่งซ้ือสินคา้ต่อคร้ัง ดา้นประเภทของสินคา้ท่ีซ้ือ ดา้นเหตุผลในการเลือกซ้ือ
สินคา้ ดา้นโอกาสในการซ้ือสินคา้ ดา้นผูท่ี้มีอิทธิพลในการซ้ือสินคา้ ดา้นช่องทางในการซ้ือสินคา้ มีความแตกต่างกนัทางสถิติ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ผา่น AliExpress ดา้นความถ่ีในการ
เขา้ชมสินคา้ ดา้นความถ่ีในการซ้ือสินคา้ต่อคร้ัง ดา้นค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้ต่อคร้ัง ดา้นระยะเวลาในการสั่งซ้ือสินคา้ต่อคร้ัง 
ดา้นประเภทของสินคา้ท่ีซ้ือ ดา้นเหตุผลในการเลือกซ้ือสินคา้ ดา้นโอกาสในการซ้ือสินคา้ ดา้นผูท่ี้มีอิทธิพลในการซ้ือสินคา้ และ
ดา้นช่องทางในการซ้ือสินคา้ มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และสถานภาพครอบครัวกบัพฤติกรรมการ
ซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่าน AliExpress ดา้นความถ่ีในการเขา้ชมสินคา้ ดา้นค่าใช้จ่ายในการซ้ือสินคา้ต่อคร้ัง ดา้นระยะเวลาในการ
สั่งซ้ือสินคา้ต่อคร้ัง ดา้นประเภทของสินคา้ ดา้นโอกาสในการซ้ือสินคา้ และดา้นผูท่ี้มีอิทธิพลในการซ้ือสินคา้ มีความแตกต่างกนั
ทางสถิติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ 0.01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์
ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ไดก้ล่าวไวว้่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (Demographic) ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ครอบครัว 
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้ความแตกต่างของผูบ้ริโภคน้ีจะมีผลต่อความคิดเห็นส่วนตวัและรูปแบบวิถีการด าเนินชีวิตท่ี
แตกต่างกนั ประชากรศาสตร์จึงเป็นลกัษณะของผูบ้ริโภคท่ีส าคญั ท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาดและช่วยก าหนดตลาด
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เป้าหมาย เพราะสามารถเขา้ถึงไดง่้าย และมีประสิทธิผลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งสามารถวดัค่าทางสถิติไดง่้ายกวา่ตวั
แปรอ่ืน โดยผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัจะมีลกัษณะทางจิตวิทยาต่างกนั 

ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการศึกษา 
     1. ผูข้ายสินคา้ควรมีการคดัเลือกคุณภาพของสินคา้ท่ีมาจ าหน่าย เพื่อใหผู้บ้ริโภคไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีดี มีคุณภาพ มีความคุม้ค่า 
คงทน นอกจากน้ีผูข้ายยงัสามารถคดัสรรสินคา้ท่ีเป็นตรายีห่อ้เฉพาะ หรือมีเอกลกัษณ์ท่ีหาซ้ือไดเ้ฉพาะทอ้งถ่ินของตวัเอง ท่ีหา
ซ้ือท่ีไหนไม่ได ้จะเป็นการเพิ่มแรงจูงใจในการซ้ือท่ีเกิดจากตวัผลิตภณัฑไ์ด ้
     2. การจดัโปรโมชัน่ลดราคาสินคา้อยา่งต่อเน่ือง ท่ีอาจจะบ่อยจนเกินไป จนผูบ้ริโภครู้สึกไม่แปลกใหม่ จึงควรพิจารณากลยทุธ์การ
ส่งเสริมการตลาดในหลายรูปแบบ หรือขอ้เสนอพิเศษท่ีหลากหลาย เพื่อสร้างความแตกต่างโดดเด่นในดา้นการสร้างแรงจูงใจในการ
ซ้ือท่ีเกิดจากเหตุผล 
     3. ดา้นแรงจูงใจท่ีเกิดจากอารมณ์น้ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นอนัดบัสุดทา้ยจากทั้ง 4 ดา้น เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ กิจกรรมเก็บเหรียญท า
ให้เพลิดเพลิน และการแนะน าบอกต่อท าใหม้ัน่ใจ มีค่านอ้ยท่ีสุด ผูข้ายจึงควรสร้างกิจกรรมรูปแบบใหม่ๆ ท่ีสร้างปฏิสัมพนัธ์ และ
ความประทบัใจอนัดีกบัลูกคา้ เม่ือปัจจยัท่ีดีหลายดา้นจากการซ้ือสินคา้ประกอบกนั อนัจะส่งผลถึงการซ้ือซ ้ า และการแนะน าบอก
ต่อให้ผูอ่ื้น ซ่ึงถือเป็นการสร้างผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือไดด้ว้ย  การไดรั้บการแนะน าจากบุคคลผูมี้อิทธิพลนั้น สามารถช่วย
เพิ่มกลุ่มลูกคา้ใหม่ท่ียงัไม่มีประสบการณ์ในการซ้ือสินคา้จากร้านคา้มาก่อนไดเ้ป็นอยา่งดี ส่งผลใหต้ดัสินใจซ้ือไดง่้ายและรวดเร็ว
ยิง่ข้ึน ซ่ึงเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจในการซ้ือท่ีเกิดจากอารมณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี  
     4. การสร้างความเช่ือมัน่ในการรักษาความลบัของลูกคา้และความปลอดภยัของระบบขอ้มูล จะเสริมสร้างความมัน่ใจให้กบั
ผูบ้ริโภคไดม้ากยิง่ข้ึนในการใชบ้ริการเพื่อการสัง่ซ้ือสินคา้ และร้านคา้ควรมีความตรงต่อเวลาในการจดัส่งสินคา้ ดว้ยการก าหนด
เป็นมาตราฐานการด าเนินงานจดัส่งให้ชดัเจน และแจง้ระยะเวลาการรอคอยสินคา้ เม่ือทั้งสองเร่ืองส่งเสริมกนั จะเป็นการสร้าง
ช่ือเสียงอนัดี สร้างความน่าเช่ือถือไดม้ากยิง่ข้ึน เป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค น ามาซ่ึงแรงจูงใจท่ีเกิดจากอุปถมัภร้์านคา้ไดเ้ป็นอยา่ง
ดี 
     5.จากผลการวิจยัจะเห็นไดว้่าพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่าน AliExpress มีความแตกต่างกนัออกไปในแต่ละบุคคล 
ดงันั้น ผูข้ายจึงควรเนน้การพิจารณาศึกษาในกลุ่มเป้าหมายของแต่ละธุรกิจ เพื่อสร้างกลยทุธ์การตลาดท่ีตรงใจผูบ้ริโภคเป้าหมาย
มากยิง่ข้ึน 
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กลยุทธ์ในการเพิม่ยอดบตัรเครดติพรีเมี่ยมของธนาคารออมสินภาค 14 
เขตพระนครศรีอยุธยา 1 

Strategies for increasing Premium Credit Cards of Government Savings Bank Region 14, Phra 
nakhon Si Ayutthaya District 1 

                        พชัรธร ตันวไิล และ อนุฉัตร ช ่าชอง 
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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมี วตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิตธนาคารออมสินและเพื่อเป็นแนวทางใน
การสร้างกลยุทธ์การเพิ่มยอดบตัรเครดิตธนาคารออมสิน ภาค 14 เขตพระนครศรีอยุธยา 1 โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการ
สัมภาษณ์ผูบ้ริหารและพนกังานปฏิบติัการ และใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลจากลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ จ านวน 204 คน 
ผลการศึกษา พบว่า ดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิต ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ถือครองบตัรเครดิต จ านวน 1 ใบ ส่วนใหญ่
เป็นธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย ซ่ึงปัจจยัส าคญัท่ีผูใ้ช้ส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการเพราะฟรี
ค่าธรรมเนียมรายปี และมีการส่งเสริมการขายท่ีตอบสนองความตอ้งการ สถานท่ีใชบ้ตัรเครดิตมากท่ีสุด คือ ห้างสรรพสินคา้ 
โดยใชบ้ตัรเครดิตในการช าระสินคา้หรือบริการ 1 – 10 รายการต่อเดือน และมูลค่าท่ีใชต้ ่ากว่า 5,000 บาท ผลการศึกษาปัจจยั
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสิน พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ทั้ง 7 ดา้น มี
ความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสินในระดบัมาก 

 

Abstract 
 
This study aims to explore factors affecting decision-making to apply for a credit card issued by the Government Savings Bank. 
It also serves as a model for strategy building concerning an increase of the credit card number, especially the cards issued by 
the Government Savings Branch’s branch 14 Phra Nakhon Sri Ayutthaya 1. The data was collected from an interview with 
executives and operational staff and a questionnaire from 204 of customer the bank.  The results showed that, in terms of credit 
card users’ behaviors, most users have 1 credit card, most of which belong to the Bank of Ayutthaya, Krung Thai Bank and 
Kasikorn Bank. Most of the users applied for the card due to free annual charge and sale promotions that serve their needs well. 
Most users used their card at a shopping mall, paying for 1-10 products or services monthly. The value paid via the card is less  
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than 5,000 THB. In terms of marketing results affecting decision-making to use a credit card of the Government Savings Bank, 
it was found that the 7P’s market mix played  important role at the very good level on the decision-making to use the card. 
 

1. บทน า 
 
     ธนาคารออมสินเป็นรัฐวิสาหกิจในรูปแบบของสถาบนัการเงิน ท่ีมีรัฐบาลเป็นประกนัและอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของ
กระทรวงการคลงั ปัจจุบนัธนาคารออมสินมีสาขาทั้งหมด 1,065 แห่ง และหน่วยใหบ้ริการ 23 แห่ง ทัว่ประเทศไทย (ขอ้มูลจาก 
Call Center ณ วนัท่ี 15 ส.ค. 62) และไดเ้ปิดด าเนินการมาเป็นเวลากว่า 106 ปี การด าเนินการท่ีผ่านมานั้น ธนาคารออมสินไดมี้
การปรับเปล่ียนและปรับปรุงพฒันาในส่วนของระบบการด าเนินงาน รวมถึงการปรับปรุงด้านการให้บริการในทุกๆด้าน 
ธนาคารไดมี้การปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มปัจจุบนั เพื่อรักษาลูกคา้ท่ีมีมากกว่า 26 ลา้นคนทัว่ประเทศ พร้อมทั้งการ
รวบรวมทรัพยากรในทุกๆดา้น เพื่อเตรียมการปรับปรุง พฒันา ภาพลกัษณ์ และการบริการท่ีทนัสมยัมากข้ึน เพื่อใหก้ารบริการ
ของธนาคารออมสินมีความสอดคลอ้งต่อความตอ้งการตลอดจนสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ในทุกช่วงวยั (ธนาคารออมสิน
,2559)  
     ธุรกิจบตัรเครดิตในปัจจุบนันั้น ธุรกิจการใหบ้ริการดา้นบตัรเครดิตมีการแข่งขนัสูง และมีทางเลือกใหลู้กคา้มากข้ึน ทั้งดา้น
การส่งเสริมการขาย การจดัโปรโมชัน่ต่างๆ อีกทั้งยงัมีประเภทบตัรเครดิตท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดต้าม
กลุ่มเป้าหมาย ส่งผลใหย้อดบตัรเครดิตพรีเม่ียมของธนาคารออมสินภาค 14 เขตพระนครศรีอยธุยา 1 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการด าเนินงานยอดบัตรเครดิตพรีเม่ียมของธนาคารออมสินภาค 14 เขตพระนครศรีอยุธยา 1  
ระยะเวลา 3 ปี 

ผลการด าเนินงานต่อปี เป้าหมายต่อปี ผลงานท่ีท าได ้ สูง (ต ่า) กวา่เป้าหมาย ร้อยละเป้าหมาย 
ปี 2559 1,213 556 (657) 45.84 
ปี 2560 1,445 772 (673) 53.38 
ปี 2561 1,270 562 (708) 44.25 

ท่ีมา: ธนาคารออมสินภาค 14 หน่วยแผนและพฒันางานสาขา, 2562 
     จากจ านวนยอดการสมคัรบตัรเครดิต ในระยะเวลา 3 ปี มานั้น แสดงให้เห็นว่า ยอดการสมคัรบตัรเครดิตนั้น มีแนวโน้ม
ลดลง ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากหลายๆปัจจยั อาทิเช่น ผลิตภณัฑ์ไม่เป็นท่ีน่าสนใจหรือไม่ตรงต่อความตอ้งการ การส่งเสริมการ
ขาย และการประชาสัมพนัธ์ ไม่ทัว่ถึง การน าเสนอและให้ขอ้มูลผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ชัดเจน ไม่ครอบคลุม การให้บริการของ
พนักงานธนาคารไม่เป็นท่ีพึงพอใจ ฯ ซ่ึงถ้าเกิดจากสาเหตุเหล่าน้ี อาจจะส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของธนาคารออมสิน โดยมี
วตัถุประสงคข์องการศึกษา เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิต, ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิต
ธนาคารออมสิน และเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างกลยุทธ์การเพิ่มยอดบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ภาค 14 เขต
พระนครศรีอยุธยา 1 ซ่ึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการศึกษาในคร้ัง เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ต่างๆ ให้
สอดคลอ้งกบัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน มุ่งหวงัให้ผลการด าเนินงานของธนาคารออมสินภาค 14 เขตพระนครศรีอยธุยา 1 เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด และเพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มยอดผูส้มคัรบตัรเครดิตธนาคารออมสินภาค 14 เขตพระนครศรีอยธุยา 1 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค เป็น การศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจใน
การเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการนั้นๆ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2552) โดยจะศึกษาปัจจยัต่างๆร่วมกนั ทั้งปัจจยัภายใน และปัจจยั
ภายนอก รวมถึงส่ิงกระตุน้ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการ 
     2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ  เป็นการตดัสินใจซ้ือท่ีเกิดมาจากปัจจยัภายใน คือ แรงจูงใจ การรู้รับ 
การเรียนรู้ บุคลิกภาพ และทศันคติ ซ่ึงผูบ้ริโภคจะแสดงให้เห็นถึงความตอ้งการและเกิดการตระหนักว่ามีสินคา้ให้เลือกซ้ือ
มากมายในตลาด โดยผูบ้ริโภคจะประมวลขอ้มูลของสินคา้ท่ีมีอยู ่เพื่อใหเ้กิดการประเมินทางเลือกท่ีดีท่ีสุด (Kotler, 2000) โดย
กระบวนการตดัสินใจซ้ือนั้น จะแสดงใหเ้ห็นถึงความตอ้งการซ้ือสินคา้หรือบริการ จนน าไปสู่การคน้หาขอ้มูลต่างๆ ท าใหรู้้ว่า 
สินคา้หรือบริการนั้นๆ มีใหเ้ลือกอยา่งหลากหลาย และน าขอ้มูลนั้นมาวิเคราะห์ พร้อมทั้งประเมินทางเลือกจนเกิดการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้หรือบริการนั้นๆ 
     2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 7Ps เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้วิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ เพื่อเป็น
แนวทางในการกระตุน้ผูบ้ริโภคให้เกิดความตอ้งการท่ีจะซ้ือสินคา้หรือบริการ และเพื่อให้ตอบสนองความตอ้งการและสร้าง
ความพึงพอใจให้กบัผูบ้ริโภค (ฉัตยาพร เสมอใจ และฐิตินันท์ วารีวนิช, 2551) ประกอบดว้ย 7 ปัจจยั ดงัน้ี 1.ดา้นผลิตภณัฑ์ 
(Product) 2.ดา้นราคา (Price) 3.ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 4.การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 5.บุคลากร (People) 6.การ
สร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และ7.กระบวนการใหบ้ริการ (Process)  
     2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นแนวทางหรือแผนท่ีองคก์รตอ้งค านึงสภาพแวดลอ้มต่างๆ
โดยรอบ เพื่อใหอ้งคก์รสามารถด าเนินกิจกรรมตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ กระบวนการเหล่านั้นจะพาองคก์ร
บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวไ้ด ้พร้อมทั้งก าหนดเป้าหมาย กระบวนการปฏิบติังานขององคก์รภายใตส้ภาพแวดลอ้มนั้นๆ และ
ควบคุมกลยุทธ์ขององค์กร  โดยการใช้เคร่ืองมือ SWOT Analysis วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (ST) และการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายนอก (OT) และเคร่ืองมือ Tows Matrix เป็นการน าเอาจุดแขง็และจุดอ่อนกบัโอกาสและอุปสรรคข์ององคก์ร
เขา้ดว้ยกนั เพื่อน ามาใชใ้นการก าหนดกลยทุธ์ขององคก์ร  
     2.5 ทฤษฎีแผนผังสาเหตุและผล แผนผงัสาเหตุและผลเป็นแผนผงัท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัญหา (Problem) 
และสาเหตุทั้งหมดท่ีเป็นไปได ้(Possible Cause) ท่ีอาจจะก่อให้เกิดปัญหานั้น แผนผงัสาเหตุและผลมีช่ือเรียกท่ีคุน้เคยว่า ผงั
กา้งปลา (Fish Bone Diagram) เน่ืองจากแผนผงันั้นมีรูปร่างหนา้ตาคลา้ยกบักา้งปลา โดยโครงสร้างแผนผงักา้งปลา (Fish Bone 
Diagram) ประกอบด้วย ส่วนปัญหา หรือผลลพัธ์ (Problem or Effect) จะแสดงอยู่บริเวณหัวปลา และส่วนสาเหตุ (Cause) 
สามารถแยกหวัขอ้ยอ่ยได ้คือ ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อปัญหา สาเหตุหลกั และสาเหตุยอ่ย (วนัรัตน์ จนัทกิจ, 2549) 
     2.6 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
     จุฑารัตน์ ธรรมชยั (2554) ไดท้ าการศึกษาปัญหาและการก าหนดกลยทุธ์ระดบัองคก์ร กลยทุธ์ระดบัธุรกิจ และกลยทุธ์ระดบั
ผลิตภณัฑ์ เพื่อเป็นผูน้ าในตลาดสินเช่ือส่วนบุคคล กรณีศึกษา ผลิตภณัฑ์สินเช่ือเงินสดทนัใจกสิกรไทย (K-Express Cash) 
ภายหลงัปัญหาอุทกภยั 2554 ของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) จากผลการศึกษาพบว่า กลยทุธ์ระดบัองค์กร คือ กลยทุธ์
การเติบโต (Growth Strategy) โดยมุ่งเนน้การใชก้ลยทุธก์ารเจาะตลาด (Market penetration strategy) เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด
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ของธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคล และกลยทุธ์การพฒันาผลิตภณัฑ ์(Product development strategy) อยา่งต่อเน่ือง กลยทุธ์ระดบัธุรกิจ 
คือ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) โดยเน้นนวตักรรมใหม่ๆ ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการสินเช่ือส่วน
บุคคลท่ีตอบสนอง Life Style กลุ่มลูกคา้รายยอ่ยไดดี้ท่ีสุด และกลยทุธ์ระดบัหนา้ท่ี คือกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s 
เพื่อสร้างการรับรู้และจดจ าดา้นผลิตภณัฑ ์และกลยทุธ์การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ (CRM) 
     กรรณลกัษณ์ ศรีวิชยั (2557) งานนิพนธ์เร่ือง ความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมการตลาดกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัร
เครดิตธนาคารออมสินของผูใ้ช้บริการ  ในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี พบว่า ในภาพรวมและดา้นปัจจยัส่วนประสมการตลาด มี
ความส าคญัต่อการใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสินของผูใ้ชบ้ริการในระดบัมาก และ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดในทุก
ดา้นไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสินของผูใ้ชบ้ริการในเขตอ าเภอเมืองชลบุรีท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ .05 
        ฐิติลักษณ์ สมบุญ (2558) ศึกษาการเลือกใช้บริการบัตรออมสินวีซ่าเดบิต สมาร์ทไลฟ์ ธนาคารออมสินภาค 3 
กรุงเทพมหานคร พบว่า เป็นลูกคา้ของธนาคารออมสินมากกว่า 5 ปี ข้ึนไป ใช้บตัรเบิกถอนเงินสดจากเคร่ืองเอทีเอ็ม และ
เลือกใชบ้ริการบตัรออมสินวีซ่าเดบิตมากกวา่บตัรวีซ่าเดบิตของธนาคารอ่ืนดว้ยเหตุผลดา้นตน้ทุน ดา้นระดบัการตดัสินใจของ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดบันอ้ย 6 ดา้น คือ ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ ดา้นราคา ดา้นบุคลากร และดา้นผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
     กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

ตัวแปรอสิระ 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
- เพศ, อาย,ุ สถานภาพ, รายได,้ การศึกษา, อาชีพ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s 
- ดา้นผลิตภณัฑ ์
- ดา้นราคา 
- ดา้นสถานท่ี  
- ดา้นการส่งเสริมการขาย 
- ดา้นบุคลากร 
- ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
- ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 

พฤติกรรมและการตัดสินใจ
เลอืกใช้บริการบัตรเครดติพรีเมี่ยม

ธนาคารออมสิน 

ตัวแปรตาม 
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3. วธีิการศึกษา  
 
     ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มลูกคา้ท่ีมีช่วงอาย ุ20 - 70 ปีบริบูรณ์ ท่ีเขา้มาใชบ้ริการธนาคารออมสินภาค 14 เขต
พระนครศรีอยธุยา 1 ทั้ง 10 สาขา ไดแ้ก่ สาขาท่าเรือ(อย.) สาขาภาชี สาขาอุทยั สาขาอยธุยาพาร์ค สาขาคลองสวนพลู สาขานิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน สาขาบางปะอิน สาขาประตูน ้ าพระอินทร์ สาขานครหลวง และสาขาวงัน้อย จ านวน 120,500 คน 
(ขอ้มูลลูกคา้เงินฝากแยกตามช่วงอายุ, 2562) ก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนท่ีผูว้ิจัยสามารถยอมรับได้ท่ีร้อยละ 7 สูตรการ
ค านวณหากลุ่มตวัอยา่งของ Taro Yamane ไดเ้ท่ากบั 203.74 ≈204 
     การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     การเกบ็ขอ้มูลปฐมภูมิ 
     การวิจยัเชิงคุณภาพ โดยสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร จ านวน 2 ราย และพนกังานปฏิบติัการสาขา จ านวน 1 ราย โดยค าถามส าหรับการ
สมัภาษณ์จะเก่ียวกบัปัญหาท่ียอดบตัรเครดิตไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีไดรั้บและวิธีการรับมือ/แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
     การวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามในการรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 204 คน โดยค าถามจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม, ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิต และขอ้มูล
สอบถามถึงปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสมคัรใชบ้ตัรเครดิตธนาคารออมสิน ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบ 5 
ระดบั ของ Likert Scale โดยก าหนดระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี 
           เกณฑท่ี์มีผลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด ก าหนดใหมี้ค่าเท่ากบั 5 

เกณฑท่ี์มีผลต่อการตดัสินใจมาก  ก าหนดใหมี้ค่าเท่ากบั 4 
           เกณฑท่ี์มีผลต่อการตดัสินใจปานกลาง ก าหนดใหมี้ค่าเท่ากบั 3 
           เกณฑท่ี์มีผลต่อการตดัสินใจนอ้ย  ก าหนดใหมี้ค่าเท่ากบั 2 
          เกณฑท่ี์มีผลต่อการตดัสินใจนอ้ยท่ีสุด ก าหนดใหมี้ค่าเท่ากบั 1 
     การเกบ็ขอ้มูลทุติยภูมิ 
          รวบรวมขอ้มูลงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มูลจากเอกสารของธนาคารออมสินจากเวบ็ไซต ์ผลการด าเนินงานของ
ธนาคารออมสิน ภาค 14 เขตพระนครศรีอยธุยา 1 และขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตจากเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง 
     การวเิคราะห์ข้อมูล 
     1. การวิเคราะห์โดยน าขอ้มูลจากผูถู้กสมัภาษณ์ มาถอดเทป เรียบเรียงและแยกประเดน็ต่างๆตามหวัขอ้ค าถาม 
     2. การวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพื่อใชอ้ธิบายลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล ดว้ยสถิติค่าร้อยละ 
(Percentage) และการแจกแจงความถ่ี (Frequency) 
     3. การประเมินผลคะแนนของผูต้อบแบบสอบถามจากค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     จากผลการศึกษาพบวา่ ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ มีความส าคญัต่อการตดัสินใจสมคัร
บตัรเครดิตในระดบัมาก ในดา้นของบตัรเครดิตธนาคารออมสินใชช้ าระสินคา้และบริการแทนเงินสดไดอ้ยา่งสะดวกสบายมาก
ท่ีสุด รองลงมาเป็น บตัรเครดิตธนาคารออมสินสามารถเบิกถอนเงินสดได ้เม่ือมีความจ าเป็นเร่งด่วน และบตัรเครดิตธนาคาร
ออมสินมีรูปแบบและลวดลายท่ีสวยงาม ทนัสมยั และปัจจยัดา้นราคา มีความส าคญัต่อการตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิตในระดบั
มาก ในดา้นของการยกเวน้ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และการยกเวน้ค่าธรรมเนียมรายปี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กรรณลกัษณ์ ศรีวิชยั 
(2557) ได้ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมการตลาดกับพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตธนาคารออมสินของ
ผูใ้ชบ้ริการในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี พบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ทีมีลวดลาย สวยงาม และความสะดวกในการเบิกถอนเงินสด 
ช าระสินคา้ และบริการแทนเงินสด และปัจจยัดา้นราคา ท่ีมีการยกเวน้ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และการยกเวน้ค่าธรรมเนียมรายปี 
     จากผลการศึกษาโดยการสัมภาษณ์เชิงผูบ้ริหารธนาคารออมสิน พบวา่ สภาพแวดลอ้มภายนอก ทั้งดา้นเศรษฐกิจ เทคโนโลย ี
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ส่งผลต่อค่านิยม และพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภค ในดา้นพฤติกรรมการใชจ่้าย 
การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ รวมถึงการคน้หาขอ้มูลต่างๆ ก่อนการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการ ท าใหธ้นาคารจึงตอ้งน าเสนอ
ขอ้มูลของผลิตภณัฑแ์ก่กลุ่มเป้าหมายโดยตรง โดยการจดัท าการตลาดใหม่ การจดัท าโปรโมชัน่ท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของกลุ่มเป้าหมาย การออกเชิงรุกตามสถานท่ีต่างๆ มากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั จุฑารัตน์ ธรรมชยั ไดศึ้กษาเร่ือง ปัญหาและการ
ก าหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นผูน้ าในตลาดสินเช่ือส่วนบุคคล 
กรณีศึกษา ผลิตภณัฑสิ์นเช่ือเงินสดทนัใจกสิกรไทย (K-Express Cash) ในเร่ืองของการใชก้ลยทุธ์การเติบโต (Growth Strategy) 
โดยมุ่งเนน้กลยทุธ์การเจาะตลาด (Market Penetration Strategy) โดยการน าเสนอผลิตภณัฑ ์และบริการใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมาย 
เพื่อรักษาฐานลูกคา้ และเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด 
     จากผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ มีความส าคญั
ต่อการตดัสินใจเลือกสมคัรบตัรเครดิตในระดบัมาก ซ่ึงขดัแยง้กบั ฐิติลกัษณ์ สมบุญ (2558) ศึกษาเร่ือง การเลือกใชบ้ริการบตัร
ออมสินวีซ่าเดบิต สมาร์ทไลฟ์ ธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร ท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบตัรออม
สินวีซ่าเดบิต สมาร์ทไลฟ์ในระดบัน้อย อาจเป็นเพราะผลิตภณัฑ์ท่ีศึกษานั้น ไม่ใช่ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนั และเขตพื้นท่ี
การศึกษาแตกต่างกนั ซ่ึงพฤติกรรมในการด าเนินชีวิตของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความแตกต่างกนันั้น ส่งผลให้ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแตกต่างกนัออกไป 
     การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก (SWOT Analysis) บตัรเครดิตธนาคารออมสิน 
จุดแข็ง (Strengths) 

1.  ธนาคารออมสินมีภาพลกัษณ์ท่ีมัน่คงและน่าเช่ือถือ 

2.  มีพนัธมิตรทางธุรกิจจ านวนมาก 

3.  ธนาคารออมสินมีสาขาให้บริการเป็นจ านวนมากทั่ว
ประเทศ 

4.  พนกังานธนาคารออมสินใส่ใจในการบริการลูกคา้ 

จุดอ่อน (Weakness) 

1.  บตัรเครดิตธนาคารออมสินเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมรายปี 

2.  ใชร้ะยะเวลาในการพิจารณาและอนุมติันาน 

3.  ใชเ้อกสารการสมคัรบตัรเครดิตเป็นจ านวนมาก 

4.  พนกังานขาดความรู้ ความเขา้ใจในผลิตภณัฑ ์

 5.  มีการใช้ส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์เก่ียวกับผลิตภณัฑ์
นอ้ย 

โอกาส (Opportunity) 

1.  กลุ่มคนช่วงวยัท างานนิยมใชบ้ตัรเครดิตเพิ่มมากข้ึน 

2.  พฤติกรรมการด าเนินชีวิตและการใช้จ่ายเปล่ียนไปจาก
อดีต 

3.  รัฐบาลออกนโยบาย Thailand 4.0 ผลกัดันให้สังคมไทย
เป็นสงัคมไร้เงินสด 

4.  มีการท าธุรกิจ Online shopping มากข้ึน 

อุปสรรค (Threats) 

1.  บตัรเครดิตของสถาบนัการเงินคู่แข่งฟรีค่าธรรมเนียมราย
ปี 

2.  สถาบนัการเงินคู่แข่งจดัการส่งเสริมการขายท่ีดึงดูดความ
สนใจ 

3.  มีสถาบนัการเงินท่ีใหบ้ริการดา้นบตัรเครดิตเพิ่มมากข้ึน 

4.  สถาบันการเงินคู่แข่งมีการร่วมมือกับร้านค้าชั้นน า / 
ร้านคา้ท่ีไดรั้บความนิยม ในการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย 

5.  ลูกค้ามีความระมัดระวังเ ร่ืองการใช้จ่าย เ น่ืองจาก
เศรษฐกิจชะลอตวั 
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ตารางที่ 3 การก าหนดกลยทุธ์โดยใช ้TOWS Matrix 
 
              ปัจจยัภายใน 
 
 
 
 
 
 
 

    ปัจจยัภายนอก 

จุดแข็ง (S) 
S1: ธนาคารออมสินมีภาพลกัษณ์ท่ีมัน่คง
และน่าเช่ือถือ 
S2: มีพนัธมิตรทางธุรกิจจ านวนมาก 
S3: ธนาคารออมสินมีสาขาให้บริการเป็น
จ านวนมากทัว่ประเทศ 
S4: พนกังานธนาคารออมสินใส่ใจในการ
บริการลูกคา้ 

จุดอ่อน (W) 
W1: บัตรเครดิตธนาคารออมสินเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมรายปี 
W2: ใชร้ะยะเวลาในการพิจารณาและอนุมติั
นาน 
W3: ใช้เอกสารการสมัครบัตรเครดิตเป็น
จ านวนมาก 
W4: พนักงานขาดความรู้ ความเข้าใจใน
ผลิตภณัฑ ์
W5: มีการใช้ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์
เก่ียวกบัผลิตภณัฑน์อ้ย 

โอกาส (O) 
O1: กลุ่มคนช่วงวัยท างานนิยมใช้บัตร
เครดิตเพ่ิมมากข้ึน 
O2: พฤติกรรมการด าเนินชีวิตและการใช้
จ่ายเปล่ียนไปจากอดีต 
O3: รัฐบาลออกนโยบาย Thailand 4.0 
ผลกัดนัใหส้งัคมไทยเป็นสงัคมไร้เงินสด 
O4: มีการท าธุรกิจ Online Shopping มาก
ข้ึน 

SO Strategy 
1.  กลยทุธ์ความแตกต่าง (Differentiation 
Strategy) 
- ร่วมมือกับพันธมิตรในการน าเสนอ
ผลิตภณัฑต่์างๆ 
- เพ่ิมส่วนประสมของสินค้า (Product 
Mix)  ใ ห้ มี ค ว า มห ล า กห ล า ย  เ พื่ อ
ตอบสนองต่อพฤติกรรมการด าเนินชีวิต
ในปัจจุบนั 
(S1, S2, S3, O1, O2, O4) 

WO Strategy 
2.  กลยุทธ์การเ ติบโต (Growth Strategy) 
โดยการมุ่ ง เน้นกลยุทธ์การ เจาะตลาด 
(Market Penetration Strategy)  น า เ ส น อ
ผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของ
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย  เ ช่ น  ก า ร โ ฆ ษ ณ า 
ประชาสัมพนัธ์รายละเอียดผลิตภณัฑ์และ
สิท ธิประโยช น์ ต่ า งๆ  ผ่ าน ช่องทาง ท่ี
หลากหลาย 
(W5, O2, O3) 

อุปสรรค (T) 
T1: บตัรเครดิตของสถาบนัการเงินคู่แข่ง
ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี 
T2: สถาบนัการเงินคู่แข่งจดัการส่งเสริม
การขายท่ีดึงดูดความสนใจ 
T3: มีสถาบันการเงินท่ีให้บริการด้าน
บตัรเครดิตเพ่ิมมากข้ึน 
T4: สถาบนัการเงินคู่แข่งมีการร่วมมือกบั
ร้านคา้ชั้นน า / ร้านคา้ท่ีไดรั้บความนิยม 
ในการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย 
T5: ลูกคา้มีความระมดัระวงัเร่ืองการใช้
จ่าย เน่ืองจากเศรษฐกิจชะลอตวั 

ST Strategy 
3.  กลยุทธ์ด้านการตลาด (Marketing 
Strategy) โดยใช ้7Ps  
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) เพ่ิม
หน่วยงานให้บริการด้านบัตรเครดิต 
ประจ าภาค 14 เพ่ือคอยช่วยเหลือปัญหา
ในดา้นต่างๆ 
ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) ให้
สิทธิพิเศษส าหรับลูกค้าท่ีช าระเงินผ่าน
บตัรเครดิต 500 บาท ลุน้กินฟรี เท่ียวฟรี 
ชอ้ปฟรี ลุน้ทุกเดือนตลอดปี 2563 
(S1, S2, S3, T2, T4, T5) 

WT Strategy 
4.  กลยุทธ์ความแตกต่าง (Differentiation 
Strategy)  
- อ านวยความสะดวกและความรวดเร็วดา้น
การบริการแมสเซ็นเจอร์(รับ-ส่งเอกสาร) 
ใหแ้ก่ลูกคา้ 
-  โฆษณาผลิตภัณฑ์ผ่ านทาง ส่ือสังคม
ออนไลน์ เช่น YouTube Facebook เป็นตน้ 
- การออกแคมเปญใหม่ๆ เพ่ือกระตุน้ตลาด 
-  เน้นการให้บริการแนะน า / ช่วยเหลือ
เก่ียวกบัผลิตภณัฑท์างออนไลน์ 
(W2,W3, W4, T2, T3) 
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5. สรุปผลการศึกษา 
     ผลการศึกษาตามวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิต โดยการใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูล 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20 – 30 ปี มีสถานะภาพ โสด จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษทั และมีรายได ้15,000 - 20,000 บาทต่อเดือนและผลดา้นการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการบตัรเครดิต พบว่า 
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ถือครองบตัรเครดิต จ านวน 1 ใบ ส่วนใหญ่เป็นธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารกรุงไทย และธนาคาร
กสิกรไทย ปัจจัยท่ีมีส่วนในการตดัสินใจเลือกใช้บตัรเครดิต คือ การฟรีค่าธรรมเนียมรายปี และมีการส่งเสริมการขายท่ี
ตอบสนองความตอ้งการ กลุ่มเป้าหมายเลือกปัจจยัฟรีค่าธรรมเนียมเป็นปัจจยัส าคญัในการสมคัรบตัรเครดิต สถานท่ีใชบ้ตัร
เครดิตมากท่ีสุด คือ ห้างสรรพสินคา้ โดยใชบ้ตัรเครดิตในการช าระสินคา้หรือบริการ 1 – 10 รายการต่อเดือน และมูลค่าท่ีใช้
บตัรเครดิตในการช าระสินคา้หรือบริการ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 
     จากผลการศึกษาดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิต ผูว้ิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกถือครองบตัรเครดิตของ
ธนาคารท่ีให้บริการฟรีค่าธรรมเนียมรายปี ซ่ึงเป็นประเด็นปัญหาส าคญัท่ีท าให้ยอดบตัรเครดิตของธนาคารออมสินไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย เน่ืองจากบตัรเครดิตธนาคารออมสินมีการเกบ็ค่าธรรมเนียมรายปี 
     ผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิตธนาคารออมสิน โดยเก็บรวบรวม
ขอ้มูลดา้นส่วนประสมทางการตลาด 7P’s พบว่า 1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) นั้น กลุ่มลูกคา้ให้ความส าคญักบัการท่ีบตัร
เครดิตธนาคารออมสินใชช้ าระสินคา้และบริการแทนเงินสดไดอ้ยา่งสะดวกสบายมากท่ีสุด 2. ปัจจยัดา้นราคา (Price) กลุ่มลูกคา้
จะให้ความส าคญักับมีการยกเวน้ค่าธรรมเนียมแรกเขา้มากท่ีสุด 3. ปัจจัยด้านช่องทางการจ าหน่าย (Place) กลุ่มลูกค้าให้
ความส าคญักบัสถานท่ีของสาขาท่ีใชบ้ริการมีความสะอาด เป็นระเบียบ และมีสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด 4. ปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) กลุ่มลูกคา้ให้ความส าคญักบัการธนาคารออมสินมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้ทราบถึง
โปรโมชัน่ผ่านทางส่ือต่างๆ มากท่ีสุด 5. ปัจจยัดา้นบุคลากร (People) กลุ่มลูกคา้ให้ความส าคญักบัการท่ีพนกังานธนาคารออม
สิน สามารถให้ขอ้มูลและช่วยท่านแก้ไขปัญหาได้มากท่ีสุด 6. ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  (Process) กลุ่มลูกค้าให้
ความส าคญักบัขั้นตอนและกระบวนการช าระค่าบริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากมากท่ีสุด 7. ปัจจยัดา้น
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) กลุ่มลูกคา้ใหค้วามส าคญักบับตัรเครดิตธนาคารออมสินมีความ
น่าเช่ือถือ และมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัมากท่ีสุด 
     จากผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิตธนาคารออมสิน ผูว้ิจยัพบวา่ ผูบ้งัคบับญัชา(ผูอ้  านวยการภาค/
ผูอ้  านวยการเขต/ผูจ้ดัการสาขา) สามารถน าผลการศึกษาปัจจยัดา้นต่างๆขา้งตน้ไปประยกุตใ์ชห้รือปรับปรุง/ปรับเปล่ียนวิธีการ
ด าเนินงาน เพื่อเพิ่มยอดบตัรเครดิตได ้แต่ปัจจยับางดา้นไม่สามารถเปล่ียนแปลงหรือปรับเปล่ียนเองได ้เน่ืองจากเป็นค าสั่งและ
ระเบียบจากธนาคารออมสินส านกังานใหญ่ 
     ผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างกลยุทธ์การเพิ่มยอดบตัรเครดิตธนาคารออมสิน ภาค 14 เขต
พระนครศรีอยธุยา 1 โดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 2 ราย สามารถสรุปประเด็นส าคญัไดด้งัน้ี สาขาในสังกดัธนาคารออมสินภาค 
14 เขตพระนครศรีอยธุยา 1 ตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก จึงท าให้มีฐานลูกคา้ท่ีหลากหลาย แต่เน่ือง
ดว้ยสภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการชะลอตวั จึงท าให้การเสนอขายผลิตภณัฑบ์ตัรเครดิตไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดและพนกังานยงัขาด
ความรู้ ความสามารถในเร่ืองของรายละเอียดผลิตภณัฑแ์ละในเร่ืองของการปิดการขายรวมทั้งยงัขาดประสบการณ์เก่ียวกบัการ
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จดัท าโปรโมชัน่ต่างๆ เน่ืองจากบตัรเครดิตธนาคารออมสินเปิดตวัไดเ้พียง 3 ปี เม่ือเทียบกบัธนาคารคู่แข่ง ท าให้การเสนอขาย
บตัรเครดิตเป็นไปได้ยากกว่าเดิม เน่ืองจากยงัไม่เป็นท่ีรู้จกั และยงัไม่เป็นท่ียอมรับจากลูกคา้ จึงตอ้งท าจดัท าโปรโมชัน่ท่ี
สามารถดึงดูดและมีการประชาสมัพนัธ์ ออกบูธตามสถานท่ีต่างๆ เพื่อใหเ้ขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ได ้เป็นตน้ และการสมัภาษณ์พนกังาน
ปฏิบติัการ 1 ราย สามารถสรุปไดด้งัน้ี มุ่งเสนอขายไปท่ีกลุ่มลูกคา้ท่ีมีประวติัการช าระสินเช่ือดี เน่ืองจากไดรั้บสิทธิพิเศษจาก
ธนาคาร และแนะน าโปรโมชัน่ร้านคา้ต่างๆ ท่ีร่วมรายการกบัธนาคารออมสิน แต่ปัญหาท่ีพบคือ การใช้เอกสารการสมคัร
จ านวนมาก ลูกคา้เตรียมเอกสารหรือลงลายมือช่ือไม่ครบถว้น ท าให้เอกสารถูกตีกลบั และการมีภาระหน้ีสูงในเครดิตบูโร ท า
ใหก้ารสมคัรบตัรเครดิตถูกปฏิเสธ 
     จากการศึกษาคร้ังน้ี สามารถสรุปหาแนวทางแกไ้ขปัญหา โดยการก าหนดกลยทุธ์ระดบัองคก์ร กลยทุธ์ระดบัธุรกิจ และกล
ยทุธ์ระดบัหนา้ท่ี เป็นทางเลือกในการแกปั้ญหา ดงัน้ี 
     1. กลยุทธ์ระดบัองค์กร คือ กลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy) โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์การเจาะตลาด (Market Penetration 
Strategy) เป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้า และเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด โดยการน าเสนอผลิตภัณฑ์ให้แก่
กลุ่มเป้าหมายโดยตรง ดว้ยการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัขอ้มูล และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของผลิตภณัฑ์ผ่านช่องทาง 
Social Media ต่างๆ การออกบูธตามสถานท่ีต่างๆ เพื่อใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน 
     2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ คือ กลยุทธ์ความแตกต่าง (Differentiation Strategy) โดยมุ่งเน้นสร้างความแตกต่าง ด้วยการจัด
โปรโมชัน่ท่ีสอดคลอ้งต่อความตอ้งการ และสอดคลอ้งต่อพฤติกรรมการด าเนินชีวิตในยคุดิจิทลั มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการ
ขาย การออกบูธ การแจกของสมนาคุณร่วมกบัพนัธมิตรของธนาคาร และการประชาสัมพนัธ์ผ่านช่องทาง Social Media ท่ีเป็น
ส่ือออนไลน์ท่ีไดรั้บความนิยม รวมถึงการบริการดา้นการรับเอกสารกบักลุ่มเป้าหมายโดยตรง ซ่ึงเป็นบริการท่ีอ านวยความ
สะดวกสบายใหแ้ก่กลุ่มเป้าหมาย 
     3. กลยุทธ์ระดบัหน้าท่ี คือ กลยุทธ์ทางการตลาดบริการ 7P’s (7P’s Strategy) เป็นการสร้างความแตกต่างในการบริการท่ี
ครอบคลุมทุกดา้น ดว้ยการน าเสนอจุดเด่นของผลิตภณัฑ ์สิทธิประโยชน์ต่างๆ การบริการท่ีอ านวยความสะดวกในดา้นช่องทาง
การรับช าระเงิน การให้ขอ้มูลของผลิตภณัฑ์ การอบรมพนกังาน เพื่อพฒันาความรู้ และความสามารถในการขาย และการท า
โฆษณา ประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑผ์่านทางช่องทางต่างๆ ท่ีครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่ง และเพื่อ
เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด 
     ข้อเสนอแนะ 
     การศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นท่ีอ่ืนเพิ่มเติม เพื่อให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบั
พฤติกรรมการเลือกสมคัรบตัรเครดิตธนาคารออมสินท่ีมีเขตพื้นท่ีต่าง และสภาพแวดลอ้มต่างกนั และควรศึกษาเก่ียวกับ
แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการสมคัรบตัรเครดิตธนาคารออมสิน เพื่อจะไดรู้้ถึงทศันคติ และแรงจูงใจของกลุ่มเป้าหมายในการเลือก
สมคัรใช้บริการบตัรเครดิต รวมถึงการศึกษาแนวคิดการบริหารความสัมพนัธ์ลูกคา้ (Customer Relationship Management: 
CRM) เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความภกัดีต่อธนาคาร การแนะน าผลิตภณัฑใ์นรูปแบบการบอกต่อ และการสร้างความสมั 
พนัธ์กบัลูกคา้ระยะยาว 
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แรงจูงใจของกลุ่มประชากรในการส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท างานเป็นพนักงานประจ า และพนักงาน
อตัราจ้าง ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครท่ีท างานธนาคารไทยพาณชิย์ส านักงานใหญ่ 

Motivation for Working at Siam Commercial Bank  Public Company Limited., of Contract and 

Permanent Employees in Bangkok Area 

พชัระ ชุนหสุนทร และ ฐานิตา ฆ้องฤกษ์ 
Patchara Chunhasoonthorn and Thanitha Kongrerk 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาว่า แรงจูงใจดา้นใดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ท างานเป็นพนกังานประจ าและพนกังาน
อตัราจา้งของธนาคารไทยพาณิชย ์ส านกังานใหญ่ โดยใชปั้จจยัดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ  ระดบัการศึกษา สถานะ 
รายไดต่้อเดือน และต าแหน่งงาน ประกอบดว้ย แรงจูงใจในดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ (Salary and Welfare) แรงจูงใจดา้น
สภาพแวดลอ้มการท างาน (The Work Environment ) แรงจูงใจดา้นความกา้วหนา้ในการท างาน (Career Progress) แรงจูงใจดา้น
ความมัน่คงในการท างาน (Security at work) แรงจูงใจดา้นการยอมรับนบัถือ (Acceptance) และแรงจูงใจดา้นลกัษณะของงาน 
(Work Characteristics) เป็นตวัแปรอิสระ ในการศึกษา เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัต่าง ๆ ส่งผลต่อการการตดัสินใจเขา้ท างานเป็น
พนกังานประจ าและพนกังานอตัราจา้งของธนาคารไทยพาณิชย ์ส านกังานใหญ่ และน าผลของการวิจยัมาประยกุตใ์ชห้รือเป็น
ขอ้มูลการศึกษาและแกไ้ขปัญหา ปรับปรุง และพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไปในอนาคต 

 ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจของกลุ่มประชากรในการตดัสินใจเขา้ท างานเป็นพนกังานประจ าและพนกังานอตัราจา้งท่ี
ธนาคารไทยพาณิชยส์ านักงานใหญ่ ไดแ้ก่ แรงจูงใจในดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ แรงจูงใจดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน  
(แรงจูงใจด้านความก้าวหน้าในการท างาน แรงจูงใจด้านความมัน่คงในการท างาน  แรงจูงใจด้านการยอมรับนับถือ และ
แรงจูงใจดา้นลกัษณะของงาน มีผลต่อการตดัสินใจเขา้ท างานธนาคารไทยพาณิชยส์ านกังานใหญ่ 

 ค าส าคญั แรงจูงใจ, การตดัสินใจ 

 

Abstact 

 The objective of this research is to study that What are the incentives that affect the decision to work as full-time 
employees or the staff at the rate of Siam Commercial Bank Head Office. By using demographic factors consisting of gender, 
education level, monthly income status And positions consisting of motivation in terms of salary and welfare, motivation in 
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the work environment, motivation for career progress Motivation for security at work, motivation of acceptance and motivation 
for work characteristics are independent variables. In the study, in order to know the various factors that affect the decision to 
work as full-time employees and the staff of the Siam Commercial Bank, the head office and apply the results of the research 
or study data and solve problems, improve and Improved in the future 

  The study found that. The motivation of the population to make a decision to work as permanent employees and the 
staff at the Siam Commercial Bank's head office are the incentives for salary and welfare. Motivation in the work environment. 
(Motivation for progress in work Motivation for security at work Motivation of acceptance and motivation in terms of work 
characteristics. Affecting the decision to work at the Siam Commercial Bank Head Office.) 

 Keywords Motivations, Decision 

1. บทน า 

  ในสภาวะการเปล่ียนทางดา้นเศรษฐกิจของประเทศไทย ท่ีมีการเปล่ียนไปตามสภาพการปกครองของปัจจุบนั และมี
ระบบเสรีทางการคา้เกิดข้ึน ท าให้ประชาชนในสังคมของประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากปัจจยัต่าง ๆ เช่น ระบบ
การคา้คมนาคมภายในประเทศและภายนอกประเทศ การเพิ่มข้ึนของประชากรและทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั ณ ปัจจุบนัเป็น
ตน้ ส่งผลท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงท่ีรุนแรงมากข้ึนกบัทางเศรษฐกิจ และสังคมอยา่งต่อเน่ืองในขณะเดียวกนั สถาบนัการเงิน
เป็นองคก์รท่ีมีความส าคญัมากในเร่ืองของการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ ซ่ึงประเทศไทยนั้นมีสถาบนัการเงินทั้งหมดอยู่ท่ี 18 แห่ง 
และสถาบนัการเงินในรูปแบบของบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์39 แห่ง ดงันั้นสถาบนัการเงินต่าง ๆ จึงจ าเป็นท่ีตอ้งมีการพฒันา
เปล่ียนแปลงให้ทนักบัสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนัท่ีมีการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนในปัจจุบนั และสืบเน่ืองไปยงัอนาคต เพื่อตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค และส่งผลให้เกิดการอยูร่อด และเติบโตของสถาบนัการเงินนั้น ๆ เก่ียวขอ้งกบัการบริหารเงินเพื่อ
ธุรกิจ ผลิตภณัฑสิ์นเช่ือทางการคา้ต่างประเทศ ผลิตภณัฑบ์ริหารการเงิน ผลิตภณัฑต์ราสารหน้ี และตลาดทุน บริการท่ีปรึกษา
ทางการเงิน วาณิชธนกิจ รวมไป 

 จะเห็นได้ว่าการศึกษาแรงจูงใจของกลุ่มประชากรท่ีในการส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกท างานเป็นพนักงามีความจ า
เป็นมากกบัทุกองค์กรในปัจจุบนั ไม่จ ากดัเพียงแค่สถาบนัการเงิน การท่ีบุคคลมีแรงจูงใจ และการตดัสินใจเขา้ไปท างานใน
องคก์รนั้น ยอ่มแสดงถึงประสิทธิภาพขององคก์รนั้นไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงการสร้างแรงจูงใจนั้นส่งผลโดยตรงต่อการท างาน และ
การตดัสินใจในการเขา้ท างานของกลุ่มประชากรในระดบัหน่ึง ซ่ึงขอ้มูลและผลการศึกษาน้ี อาจน าไปใชเ้พื่อเป็นแนวทางใน
การวางแผนการสร้างแรงจูงใจและการตดัสินใจท่ีจะรับพนกังานเขา้มาท างานในองคก์ร เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน  

  จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สาเหตุท่ีผูศึ้กษาเลือกท่ีจะศึกษาสถาบนัทางดา้นการเงินเน่ืองจากว่า ณ ปัจจุบนัสถาบนัการเงิน
ของธนาคารไทยพาณิชยส์ านักงานใหญ่ มีความตอ้งการจา้งบุคลากรทั้ง 2 รูปแบบ คือพนักงานอตัราจา้ง และพนักงานแบบ
ประจ า จึงอยากทราบว่าแรงจูงใจของกลุ่มประชากรท่ีตอ้งการเขา้มาท างานในหน่วยงานของธนาคารไทยพาณิชย ์ว่ามีความ
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คิดเห็นอยา่งไร โดยเพื่อศึกษาแรงจูงใจของกลุ่มประชากรท่ีในการส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกท างานเป็นพนกังานอตัราจา้งและ
พนักงานประจ า ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครท่ีท างานธนาคารไทยพาณิชยแ์ละเพื่อศึกษาความแตกต่างของแรงจูงใจของกลุ่ม
ประชากรท่ีในการส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกท างานเป็นพนกังานอตัราจา้งและพนักงานประจ า ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครท่ี
ท างานธนาคารไทยพาณิชย ์

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 จากการศึกษางานวิจยัเร่ือง แรงจูงใจของกลุ่มประชากรในการส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกท างานเป็นพนกังานประจ า 
และพนักงานอตัราจา้ง ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครท่ีท างานธนาคารไทยพาณิชยส์ านักงานใหญ่ มีการใช้ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 3 
ทฤษฎี ดงัต่อไปน้ี 

 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัแรงจูงใจ (Theory of Motivation) 

 ความหมายแรงจูงใจ พิสิทธ์ิ สารวิจิตร (2523 : 46) ไดใ้ห้ค านิยามความหมายของแรงจูงใจว่า หมายถึงการกระตุน้ให้
บุคคลนั้นท างานหรือส่ิงท่ีตนเองตอ้งการโดยมีผลตอบเป็นส่ิงต่างท่ีเป็นปัจจยัภายนอกหรือ การกระตุน้จากปัจจยัภายในโดย
ผสมผสานกบัความตอ้งการของบุคคลนั้น  เช่น ถา้หากท างานท่ีบริษทัน้ีเป็นเวลา 5 ปี จะไดรั้บโบนสัเป็น 5 เท่าของเงินเดือน  

  ประเภทของแรงจูงใจ  แรงจูงใจตามลกัษณะการแสดงออกทางพฤติกรรม ซ่ึงแบ่งได ้2 ประเภท ดงัน้ี (อารี พนัธ์มณี, 

2534 , หนา้ 181) 

 1 แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) ภาวะของแรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนภายใตจิ้ตส านึกของแต่ละตวับุคคล ไดแ้ก่ ความ
ตอ้งการหลากหลายท่ีเกิดข้ึน เช่น ความตอ้งการเจริญเติบโตในการท างาน ความตอ้งการความรัก ความอบอุ่น ทศันคติในเร่ือง
ต่าง ๆ ความหิว และความตอ้งการ เป็นตน้ 

         2 แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) เป็นภาวะท่ีบุคคลไดรั้บส่ิงเร้าหรือส่ิงกระตุน้จากภายนอก เช่นสภาพแวดลอ้ม 
เงิน ต าแหน่งงาน รางวลั ค าว่ากล่าวตกัเตือน ค าติชม ซ่ึงเป็นสาเหตุท าให้บุคคลมองเห็นส่ิงท่ีเป็นเป้าหมาย จึงเป็นดชันีท าให้
บุคคลมีความตอ้งการ และแสดงออกทางพฤติกรรมนั้น 

 นักวิชาการที่ให้ค านิยามความหมายของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ ที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย ยกตัวอย่างพอสังเขป

ดงันี ้

 ทฤษฎสีองปัจจัยของ เฮิร์ซเบิร์ก (Two Factor Theory) 

 ทฤษฎีสองปัจจยั (Two Factor Theory) ของ เฮิร์ซเบิร์ก (Herberz, 1819 อา้งถึงใน วินิต วิไลวงษว์ฒันกิจ, 2551, หนา้ 12) 
โดยทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจเป็นท่ีไดรั้บ ความสนใจ และเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลาย โดยรู้จกักนัในนามของทฤษฎีการ
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จูงใจ - ค ้าจุน (The Motivation Hygiene Theory) เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg, 1959,pp. 45 -49) โดยจุดเร่ิมตน้ของการศึกษาสาเหตุ
ของความพอใจใจงาน และความไม่พ่อใจในงานของวิศวกร และพนกังานบญัชีในโรงงานท่ีเมืองพิตเบิร์ก จ านวน 200 คน โดย
การท าวิจยัสร้างบทสัมภาษณ์ในส่วนของพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน โดยแบ่งออกกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก ถูกเรียกวา่ 
ปัจจยัจูงใจ (Motivator Factors) กลุ่มท่ีสอง เรียกวา่ ปัจจยัค ้าจุน (Hygiene Factor)  

  ทฤษฎลี าดบัขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’ Need Hierarchy) 

 มาสโลว ์(Maslow. 1970 อา้งถึงใน พรอุมา พุกกะณะสุต, 2549, หนา้ 30)  เป็นนกัจิตวิทยาท่ีมหาวิทยาลยั แบรนดีส์ ได้
พฒันาทฤษฎีการจูงใจท่ีเป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลายซ่ึงเป็นท่ีรู้จักกันมาก มาสโลว์ (Maslow)  ได้ระบุไวว้่าบุคคลจะมีความ
ตอ้งการท่ีเรียงล าดบัขั้นพื้นฐานมากท่ีสุดไปยงัระดบัสูงสุด มาสโลว ์(Maslow) ไดแ้บ่งระดบัความตอ้งการของบุคคล เป็น 5 
ระดบั จากระดบัต ่าไประดบัสูง ดงัน้ี 

  1. ความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological Need) หมายถึง แรงผลกัดนัทางด้านพื้นฐาน เช่น ความตอ้งการอาหาร 
อากาศ น ้า และท่ีอยูอ่าศยั เพื่อตอบสนองความตอ้งการเหลา้น้ี  

  2. ความต้องการความปลอดภยัและความมัน่คง (Safety and Belonging Need) ความต้องการความปลอดภยั จะถูก
กระตุน้ภายหลงัจากท่ีความตอ้งการทางด้านร่ายกายไดถู้กตอบสนองเรียบร้อย กล่าวคือความตอ้งการสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั
ปราศจากอนัตรายในดา้นต่างๆ รวมไปถึงจิตใจ  

  3. ความตอ้งการทางดา้นสังคมและความเป็นเจา้ของ (Social and Security Need) ความตอ้งการระดบัน้ีจะเป็นความ
ตอ้งการท่ีมีความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน อาจจะเป็น เพื่อนหรือหวัหนา้งาน โดยความตอ้งการน่ีตอ้งการท่ีจะถูกยอมรับโดยบุคคล
อ่ืน เพื่อตอบสนองความตอ้งการทางดา้นสงัคมของบุคคลนั้น  

 4. ความตอ้งการการยกย่องในสังคม (Esteem of Status Need) ความตอ้งการท่ีจะให้บุคคลอ่ืนนั้นเคารพตวับุคคลนั้น 
และไดรั้บค าชมเชยต่างๆจากบุคคลอ่ืน ๆ ความตอ้งการทางดา้นช่ือเสียง และการยกยอ่งจากบุคคลอ่ืน  

 5. ความต้องการได้รับผลส าเร็จดังท่ีคาดไว ้(Self Actualization or Self Realization Need) ความต้องการท่ีจะบรรลุ
เป้าหมายท่ีบุคคลนั้นไดส้ร้างไวด้ว้ยการใชค้วามสารถของบุคคลนั้น  

 ทฤษฎ ีX และ Y ของ McGregor 

 McGregor  (อา้งถึงใน สมยศ นาวีการ, 2539, หนา้ 131) ใหแ้นวความคิดวา่ในการบงัคบับญัชาของผูบ้ริหารแต่ละคนนั้น
จะข้ึนอยูก่บัความเช่ือเก่ียวกบัพนกังานวา่เป็นอยา่งไร การบริหารงานนั้นจะข้ึนอยูก่บัทศันคติ และความคิดเห็นเก่ียวกบัพนกังาน 
และแรงจูงใจของพนกังาน ดงันั้น McGregor จึงไดต้ั้งทฤษฎี X และ ทฤษฎี Y ซ่ึงอธิบายดงัน้ี 

 ทฤษฎี X  ไดต้ั้งขอ้สมมุติฐานไวว้า่ บุคคลทัว่ไปจะมีความเกียจคา้น และความไม่รับผิดชอบอยูใ่นตวั จึงท าใหผู้บ้ริหาร 
หรือหวัหนา้ออกกฎในการควบคุมบุคคลเหล่านั้น 
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 ทฤษฎี Y ไดต้ั้งขอ้สมมุติฐานไวว้า่ บุคคลทัว่ไป มีความขยนัหมัน่เพียร ใหค้วามร่วมมือ สนบัสนุน มีความรับผดิชอบต่อ
หนา้ท่ีการงาน  

 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบักระบวนการตัดสินใจ (Theory of Decision Making) 

 กระบวนการตดัสินใจหมายถึง การเลือกตดัสินใจทางเลือกหน่ึงจากหลากหลายทางเลือกในสถานการณ์ตอนนั้น โดย
ค านึงถึงปัจจยัของการเลือกตอนนั้นท่ีเป็นไปไดม้ากท่ีสุดในหลายทางเลือกเพื่อท่ีหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด และจะแสดงพฤติกรรม
ออกมาเพื่อกระตุน้จิตใจใหท้ าตามท่ีเลือกไวเ้พื่อใหบ้รรลุสู่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้

 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 (อชัรี หล่อเหล่ียม, 2555) ไดศึ้กษาในเร่ืองของ แรงจูงใจของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการตดัสินใจเขา้
ท างานองคก์รของรัฐ กรณีศึกษาอ าเภอนายอาม จงัหวดันนทบุรี พบว่า บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีแรงจูงใจในการ
ตดัสินใจท างานในองค์กรของรัฐ ปัจจัยท่ีท าให้เกิดแรงจูงใจ คือในดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน ดา้นลกัษณะของงาน ดา้น
ความกา้วหนา้ของการท างาน ดา้นเงินเดือนและเบ้ียเล้ียง ดา้นสวสัดิการ ดา้นการยอมรับนบัถือ และดา้นความมัน่คง ซ่ึงเห็นได้
จากงานวิจยัน้ีส่วนมากประชากรจะเห็นปัจจยัภายนอกเป็นท่ีตั้งหลกัในการเลือกตดัสินใจเขา้ท างานองคก์รรัฐ  

 (ศิวพร แกว้คุม้, 2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจในการท างานของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์
จ ากดั (มหาชน) พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานมีแรงจูงใจในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างมีระดบัแรงจูงใจในการท างาน 4 ดา้นความตอ้งการเพื่อการด ารงชีพ ดา้นความตอ้งการเพื่อความสัมพนัธ์ ดา้นความ
ตอ้งการกา้วหน้า ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการท างานโดยรวม ประชากรศาสตร์มีผลต่อระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้ต าแหน่งงาน ระยะเวลาการท างาน รวมไปถึงปัจจยัสนบัสนุนหน่วยงาน 

 (จิรวฒัน์ ตั้งศรีสุข, 2557) ไดศึ้กษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานธนาคาร กรุงไทย (มหาชน) จ ากดั ในเขต
เชียงราย ผลวิจยัพบว่า  คุณภาพชีวิตในการท างานภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา รายด้าน ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ การพฒันาตนเอง ดา้นสภาพการท างาน ดา้นความมัน่คงในการท างาน ดา้นการมส่วนร่วมใน
การท างาน และดา้นค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ตามล าดบั โดยผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร พบว่า พนกังานท่ีมี
อาย ุสถานภาพ รายไดต่้อเดือน อายงุาน และประเภทต าแหน่งงานแตกต่างกนั มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีแตกต่างกนั 
อย่างไรก็ตามแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตในการท างานนั้น ในด้านค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม เห็นควรสนับสนุนให้มี
ค่าตอบแทนท่ีมากข้ึน หรือสนบัสนุนในรูปแบบจ านวนเงินเพิ่มเติม คือ โบนสั หรือสวสัดิการต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกบั
สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั ดา้นสภาพการท างาน ควรสนบัสนุนใหมี้กิจกรรมร่วมกนัในหน่วยงานเพื่อสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อ
กนั ดา้นความมัน่คงในการท างานส่งใหผู้ป้ฏิบติังานไดเ้ลือกต าแหน่งในการปฏิบติังานท่ีเหมาะสมกบัความรู้ และความสามารถ
ของตนเอง ดา้นการพฒันาตนเอง ควรสนบัสนุนให้ผูป้ฏิบติัมีโอกาสไดใ้ชค้วามคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการปฏิบติังานไดอ้ยา่ง
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เต็มท่ี และดา้นการมีส่วนร่วมในงาน ควรสนบัสนุนให้มีการประเมินรูปแบบ 360 องศาเพื่อให้ผูป้ฏิบติังานมีโอกาสไดแ้สดง
ความคิดเห็นในเร่ืองการท างานหรือการปฏิบติังานอยา่งเป็นธรรม 

3. วธีิการศึกษา 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรทีทีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ พนักงานบริษทั ธนาคารไทยพาณิชย ์ส านัก
ใหญ่ จ านวน 384 คน โดยในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัจะใชจ้  านวนประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรค านวณแบบไม่
ทราบจ านวนประชากร ของ (Cochran,1977 อา้งใน ธีรวฒิุ เอกะกุล, 2543)  ดงัน้ี 

 N = 
p(1−p)(z2)

e2 = 
.9604

.0025
 = 384.16 ≈ 384 คน  

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัเลือกวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบเจาะจง จากพนักงานบริษทั ธนาคารไทยพาณิชย ์ส านักใหญ่ 
จ านวน 384 คน ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัจะใชจ้  านวนประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การแจกแจงความถ่ี และอตัราร้อยละ โดยวิเคราะห์จากขอ้มูลปัจจยัของกลุ่มตวัอยา่ง การหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เพื่อวิเคราะห์แรงจูงใจของกลุ่มตวัอยา่ง การทดสอบค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) เพื่อวิเคราะห์ความน่าเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถาม และOne way ANOVA ใช้วิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ การ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของแรงจูงใจของกลุ่มประชากรตวัอยา่งระหวา่ง
พนกังานประจ า และพนกังานอตัราจา้ง 

กรอบแนวคิด 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย โดยท่ีมีวุฒิการศึกษาในระดบัปริญญาตรี
เป็นส่วนมาก และรองลงเป็นระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี และเป็นระดบั อนุปริญญา/ปวส. ส่วนใหญ่จะมีรายไดอ้ยูท่ี่ประมาณ 25,001 
บาทข้ึนไป รองลงมาเป็นรายไดอ้ยูท่ี่ประมาณ 15,000 – 20,000 บาท รายไดป้ระมาณ 20,001 - 25,000 บาท และรายได ้ตั้งแต่ 15,000 
บาท ลงมา โดยท่ีกลุ่มประชากรท่ีศึกษาส่วนมามีสถานะ ส่วนมากโสด รองลงมาเป็นสถานะท่ีแต่งงานแลว้ และกลุ่มประชากร
ตดัสินใจเป็นพนกังานประจ าของธนาคารไทยพาณิชยสู์งกวา่พนกังานอตัราจา้งของธนาคารไทยพาณิชย ์

 การวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลต่อการตดัสินใจเขา้ท างานเป็นพนกังานประจ าและพนกังานอตัราจา้ง
ของธนาคารไทยพาณิชย ์ส านกังานใหญ่ พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้น ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สถานะ ต าแหน่ง
งาน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อแรงจูงใจในการเขา้ท างานเป็นพนกังานของธนาคารไทยพาณิชย ์ส านกังานใหญ่ ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้
ปัจจยัดา้นต าแหน่ง ท่ีมีความแตกต่างกนัอยูร่ะดบันยัส าคญัท่ี 0.05 จ  านวน 1 ขอ้ ไดแ้ก่ แรงจูงใจดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ 

 

5. สรุปผลการศึกษา 
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 จากการศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัระดบัแรงจูงใจของกลุ่มประชากรตวัอยา่งท่ีตดัสินใจเขา้ท างานท่ีธนาคารไทยพาณิชย ์
ส านกังานใหญ่ ส่วนมากจะเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย มีวฒิุการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ท่ีม่ีรายไดสู้งสุดอยูท่ี่ 25,001 ข้ึนไป
โดยมีสถานะเป็น โสด และต าแหน่งงานเป็นพนกังานประจ า  

 จากการศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัระดบัแรงจูงใจของกลุ่มประชากรตวัอยา่งท่ีตดัสินใจเขา้ท างานท่ีธนาคารไทยพาณิชย ์
ส านกังานใหญ่ พบวา่ กลุ่มประชากรในธนาคารไทยพาณิชยมี์แรงจูงใจในการตดัสินใจเขา้ท างานในธนาคารไทยพาณิชย ์ส านกังาน
ใหญ่ คือ แรงจูงใจดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ แรงจูงใจดา้นสภาพแวดลอ้มการท างานพบว่า แรงจูงใจดา้นความกา้วหน้าในการ
ท างาน แรงจูงใจดา้นความมัน่คงในการท างาน แรงจูงใจดา้นการยอมรับนบัถือ  และแรงจูงใจดา้นลกัษณะของงาน กลุ่มประชากร
ส่วนทอ้งถ่ินมีแรงจูงใจในการเขา้ท างานธนาคารไทยพาณิชย ์ส านกังานใหญ่ อยู่ในระดบัท่ีมาก ส่วนการตดัสินใจเขา้ท างานเป็น
พนกังานประจ า พบวา่ อยูใ่นระดบัท่ีมาก แต่พนกังานอตัราจา้ง อยูใ่นระดบัท่ีปานกลาง 

 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้

 1. ผูบ้ริหารควรมีการวางแผนนโยบายโดยให้พนักงานทั้งรูปแบบประจ าและพนักงานอตัราจา้งไดมี้ส่วนร่วม ในการ
แสดงความคิดเห็น เช่น การวางแผนการท างาน การแสดงความคิดเห็นในการท างานในส่วนต่าง ๆ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการ
ปฏิบติังานของบุคลากร และเป็นไปไดเ้พื่อใหไ้ดบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องบริษทัเพื่อใหเ้กิดความส าเร็จท่ีรวดเร็ว และตอบสนอง
ต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการสถาบนัการเงินของธนาคารไทยพาณิชย ์ 

 2. ผูบ้ริหารควรมีนโยบายส่งเสริมการท างานทั้ งพนักงานประจ า และพนักงานอัตราจ้างท่ีมอบหมายหน้าท่ีความ
รับผดิชอบในการท างานแต่ละงานใหช้ดัเจน และเสนอผลงานของบุคลากรนั้น และมีการใหร้างวลัในการท างาน อาจจะเป็นในดา้น
ของ เงินเดือน และสวสัดิการ เป็นตน้ เพื่อท าให้พนกังานขององคก์รเกิดความกระตือรือร้นในการท างานและใส่ใจกบัการท างาน
มากข้ึน 

 3. จากผลท่ีได้ท าการศึกษามา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ท างานธนาคารไทยพาณิชย ์ส านักงานใหญ่ของกลุ่ม
ประชากร พบวา่แรงจูงใจในการตดัสินใจเขา้ท างานมีผลในระดบัมาก ดงันั้น ผูบ้ริหารควรใส่ใจและใหค้วามส าคญัปัจจยัทั้งหมด 6 
ดา้น เพื่อสร้างก าลงัใจในการท างานให้กบัพนกังานในปัจจุบนั และเป็นแรงจูงใจในการตดัสินใจเขา้ท างานท่ีธนาคารไทยพาณิชย์ 
ส านกังานใหญ่ของพนกังานใหม่ ๆ ท่ีตอ้งการรับเพิ่ม 

 4. ควรจดัใหมี้การฝึกอบรมกบัพนกังานในองคก์ร เพื่อศึกษา และพฒันาความรู้เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพ และทกัษะการ
ท างาน เพื่อใหพ้นกังานในทุกระดบั และทุกต าแหน่งมีความสนใจ และเขา้ใจงานท่ีไดรั้บมอบหมายท่ีดีข้ึน ซ่ึงสามารถน าไปสู่ความ
กระตือรือร้น และความรับผดิชอบในหนา้ท่ีการงานท่ีไดรั้บมอบหมายของตนเอง 
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 5. ผูบ้ริหารควรปฏิบติัควรเปิดโอกาสใหพ้นกังานในองคก์รแสดงความคิดเห็น เพื่อรับแนวทางในการปฏิบติัท่ีแปลกใหม่ 
และส่งเสริมการท างนท่ีดีข้ึน โดยอาจจะเป็นการแจกแบบสอบถามความคิดเห็นในเร่ืองของการปฏิบติังาน เพื่อทราบความคิดเห็น
ของพนกังานในองคก์ร มุ่งไปสู่การรับรู้ถึง ขอ้ดี และขอ้เสีย แนวทางในการแกไ้ข เพื่อหาขอ้สรุปถึงความตอ้งการของพนกังานใน
องคก์ร น าไปสู่การพฒันาองคก์รท่ีดีข้ึน 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังถัดไป 

  1. การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาเฉพาะกลุ่มประชากรในธนาคารไทยพาณิชย ์ส านกังานใหญ่ เท่านั้น ในการศึกษา
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การบริหารการเปลีย่นแปลงท่ีส่งผลต่อการรู้ดจิิทัลของบุคลากรบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
Change Management affect Digital Literacy of staff PTT Public Company Limited 

พชิชาพร นาคเดช1 และ ฐานิตา ฆ้องฤกษ์2 

Phichaporn Nakdech and Thanita Konglerk 
 

บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อการรู้ดิจิทลัของบุคลากรบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) คือการใชข้อ้มูลหรือขอ้เท็จจริงท่ีไดม้าจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
แหล่งขอ้มูลโดยตรง เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ท่ีมีรูปแบบการวิจยัเป็นเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือซ่ึงเก็บรวบรวมจากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 280 ชุด ผลการวิจยัพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อายรุะหวา่ง 31-40 ปี ต าแหน่งเป็นพนกังานปฏิบติัการ มีระยะเวลาการท างาน 6-10 ปี ผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression) มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 พบว่า การบริหารการเปล่ียนแปลงด้านวฒันธรรมองค์กร ส่งผลต่อการรู้ดิจิทลัของ
บุคลากรบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ท่ีระดบั 0.03 และการบริหารการเปล่ียนแปลงดา้นโครงสร้างองค์กร ส่งผลต่อการรู้ดิจิทลัของ
บุคลากรบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ท่ีระดบั 0.00 อยา่งมีนยัส าคญั 

ค าส าคัญ: การบริหารการเปล่ียนแปลง, การรู้ดิจิทัล, บุคลากร ปตท. 

Abstract 

The purpose of this research study is to study Change Management effect Digital Literacy of staff PTT Public Company 
Limited. The researcher used the data collection tools as well as primary data directly from data sources which used quantitative 
research methods as well as a research survey model. Questionnaires were used as a tool which was collected from 280 samples. 
The results showed that most of the staff are female, aged between 31-40 years old, operating positions and working for period 
of 6-10 years.  Analysis results showed Multiple Regression with statistical significance at the level of 0.05 by Change 
Management of Organizational Culture affect Digital Literacy of staff, PTT Public Company Limited at the level of 0.03 and 
Change Management of Organizational Structure affect Digital Literacy of staff from PTT Public Company Limited at the 
level of 0.00. 

Keywords: Change Management, Digital Literacy, Staff PTT 
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1. บทน า 

 

จากลกัษณะการประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบันวตักรรมสร้างอนาคตท่ีย ัง่ยืนในรายงานประจ าปี 2562 แสดง
ขอ้มูลว่าปัจจุบนันวตักรรมเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเน่ืองสร้างความทา้ทายอย่างยิ่งส าหรับธุรกิจท่ียงัใช้เทคโนโลยี
แบบเดิม ท าให้ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ตอ้งเร่งคน้ควา้วิจยัและพฒันาเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยจะตอ้งให้ความส าคญัในการบริหาร
การเปล่ียนแปลงและการรู้ดิจิทลัของบุคลากรเพ่ือรองรับธุรกิจใหม่ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ีสายงานกลยทุธ์องคก์รไดมี้

การขยายการลงทุนดว้ยการสร้างธุรกิจใหม่ในระยะยาวดว้ยกลยทุธ์ท่ีเรียกว่า Design Now ถือเป็น New S-Curve ท่ีจะเติบโตอยา่งกา้ว
กระโดด ดว้ยเหตุน้ีการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วทางธุรกิจท าให้ ปตท. ตอ้งน าเอาเทคโนโลยีดา้นดิจิทลัเขา้มาใชใ้นกระบวนการบริหาร
จดัการทั้งองคก์รเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหม้ากยิง่ข้ึน 

จากรายงานผลการด าเนินงานองคก์ร ประจ าปี 2562 ไดก้ล่าวถึงการท่ีระบบดิจิทลัเขา้มามีบทบาทต่อการด าเนินงานของ ปตท. ส่งผล

ใหทิ้ศทางการด าเนินธุรกิจเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ท าใหส้ายงานบริหารองคก์รและความยัง่ยืนจ านวนบุคลากรมีการลดขั้นตอนการ

ท างานดว้ยการน าเอาเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั รวดเร็ว แม่นย  า เขา้มาใชง้านในแต่ละดา้น ท าให้ลดกระบวนการปฏิบติังานท่ีใชบุ้คลากรได้

ประมาณ 50% และการปรับลดจ านวนการรับบุคลากรใหม่ท่ีจะเขา้มาแทนบุคลากรเกษียณอายปุระมาณ 50% ซ่ึงมีการจดัสรรบุคลากร

แยกตามสัดส่วน ดงัน้ี  1) สรรหาบุคลากรใหม่ 10% ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะในดา้นเทคโนโลยีดิจิทลั 2) พฒันาบุคลากรเดิม 

40% ดว้ยการเสริมสร้างทกัษะใหม่ (Upskill) เป็นการเสริมทกัษะเพ่ิมเติมในความเช่ียวชาญเดิมในบริบทใหม่ 3) การหมุนเวียนบุคลากร 

50% จากสายงานท่ีมีการปรับลดจ านวนบุคลากรเน่ืองจากมีการใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาแทนท่ีในการปฏิบติังานดว้ยการเพ่ิมทกัษะใหม่ท่ี

จ าเป็น (Reskill) คือพฒันาทกัษะทั้งหมดของบุคลากรส าหรับเน้ืองานดา้นเทคโนโลยีดิจิทลั แต่จากการสรุปผลการด าเนินงานของ

หน่วยงานทรัพยากรบุคคลของหน่วยธุรกิจยงัพบขอ้จ ากดัเน่ืองจากบุคลากรบางส่วนเป็นเจนเนอร์เรชัน่เอ็กซ์ท่ีเกิดและเติบโตมาพร้อม

เทคโนโลยียุคอนาล็อก ยงัไม่สามารถปรับตวัเขา้กบัการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัไดแ้ละไม่สามารถเรียนรู้เท่าทนัการส่ือสารผ่านดิจิทลั จึง

จ าเป็นตอ้งมีการพฒันาพนกังานใหมี้ความเช่ียวชาญดว้ยการจดัฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีในแต่ละสายงาน  

จากขอ้มูลดงักล่าว ผูวิ้จยัไดเ้ห็นถึงความส าคญัของปัญหาจึงก าหนดวตัถุประสงคใ์นการศึกษาวิจยัดงัน้ี  1) เพื่อศึกษาการบริหารการ

เปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อการรู้ดิจิทลัของบุคลากรบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 2) เพ่ือศึกษาการรู้ดิจิทลัของบุคลากรบริษทั ปตท. จ ากดั 

(มหาชน) และมีการก าหนดสมมุติฐานในการวิจัย 5 สมมุติฐานในแต่ละด้าน คือ การบริหารการเปล่ียนแปลงด้านบุคลากร ด้าน

วฒันธรรมองคก์ร ดา้นเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดา้นโครงสร้างองคก์ร และดา้นลกัษณะการท างาน  ส่งผลต่อการรู้ดิจิทลั

ของบุคลากรบริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) โดยก าหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะบุคลากรท่ีปฏิบติังานในธุรกิจส านักงานใหญ่ ซ่ึง

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคือ 1) เพื่อน าผลการวิจยัเร่ืองการบริหารการเปล่ียนแปลงไปใชใ้นการวางแผนพฒันาบุคลากรสู่ทิศทางการ

ด าเนินธุรกิจในยคุดิจิทลัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อน าผลการวิจยัเร่ืองการรู้ดิจิทลัของบุคลากรไปใชใ้นการวางแผนพฒันาบุคลากร

เพ่ือเพ่ิมขีดความรู้ความสามารถในการปรับตวัเขา้สู่กระบวนการท างานดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั  
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกับการบริหารการเปลีย่นแปลง (Change Management) 

Holland & Davis 2007 (อา้งถึงในเชิดศกัด์ิ ศุภโสภณ 2553, 15) ไดอ้ธิบายความหมายของการบริหารการเปล่ียนแปลงว่าเป็นการใช้
เทคนิควิธีในการบริหารงาน เพ่ือเป็นการการันตีว่าการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นไปตามแผนท่ีวางไวเ้พ่ือก่อให้เกิดความคุม้ค่าและ
ประสิทธิภาพในการท างานในระยะเวลาก าหนดไว ้

ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการบริหารการเปลีย่นแปลง 

Schermerhorn, 2005 (อ้างถึงในชาติชาย คงเพ็ชรดิษฐ์ 2559, 898) อธิบายถึงปัจจัยการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีมีการมุ่งเน้น
เป้าหมาย 5 ประการ ไดแ้ก่ 1) การเปล่ียนแปลงบุคลากร เป็นการปรับเปล่ียนบุคลากรทั้งในเร่ืองของความสามารถและทศันคติ รวมถึง
ระบบการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 2) การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์ร ในเร่ืองของค่านิยมท่ีเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีจะน าไปสู่พฤติกรรม
ใหม่ท่ีพึงประสงค ์3) การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชใ้นการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กบัการด าเนินธุรกิจของ
องคก์ร 4) การเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์ร เป็นการเปล่ียนสายงานบังคบับญัชาในองคก์รเพื่อการบริหารจดัการท่ีเป็นระบบ 5) การ
เปล่ียนแปลงลกัษณะการท างาน เป็นการเปล่ียนแปลงกระบวนการท างานเพื่อให้บรรลุ เป้าหมายตามวิสัยทศัน์    พนัธกิจ กลยุทธ์ของ
องคก์ร เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 

2.2 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) 

แววตา เตชาทวีวรรณ 2559 (อา้งถึงในนิตยา วงศใ์หญ่ 2560, 1632) อธิบายถึงการรู้ดิจิทลัว่าเป็นทกัษะของแต่ละบุคคลในการใช้
เทคโนโลยดิีจิทลัเพ่ือเขา้ถึงและส่ือสารกนัในเชิงการวิเคราะห์ ประเมินผล จนน าไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ใหก้า้วทนัการเปล่ียนแปลงท่ีมี
ความส าคญัเป็นอย่างมากเน่ืองจากเทคโนโลยีดิจิทลัถือเป็นการเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมกบัการเรียนรู้แบบใหม่ท่ีมีผลต่อสังคม
โดยรวมและองคก์รท่ีจะสร้างโอกาสในการเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆ เพ่ือใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคแ์ละการสร้างนวตักรรม 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อทักษะการรู้ดิจิทัล 

Ribble, 2011 (อา้งถึงในกนกวรรณ ตระการจนัทร์ 2560, 22) ได้ให้แนวทางการประพฤติปฏิบติัในการเรียนรู้เทคโนโลยี แบ่ง
องค์ประกอบเป็น 9 ประการ ดังน้ี 1) การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ (Digital Access) เป็นความสามารถในการเข้าถึง
แหล่งขอ้มูลและติดต่อส่ือสารถึงกนัไดอ้ย่างเท่าเทียม 2) การซ้ือขายสินคา้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Commerce) เป็นการซ้ือขาย
ออนไลน์ ตอ้งมีการเรียนรู้กฎกติกาในการท าธุรกรรมเพื่อความเป็นระเบียบ 3) การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารผ่านทางส่ือดิจิทลั (Digital 
Communication) ถือเป็นความสามารถในการเรียนรู้แต่ละบุคคลท่ีจะติดต่อส่ือสารกบัคนอ่ืนๆ 4) การใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัอยา่งรู้เท่าทนั 
(Digital Literacy) ควรตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลก่อนจะส่งต่อให้กบัผูอ่ื้น 5) มารยาทในการใชส่ื้อดิจิทลั (Digital Etiquette) 
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ตอ้งรู้ว่าพฤติกรรมใดควรหรือไม่ควร เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม 6) กฎหมายเก่ียวกบัการใชส่ื้อดิจิทลั (Digital Law) ผูใ้ชท่ี้มีจริยธรรม

จะปฏิบติัตามกฎของสังคม ตอ้งเขา้ใจว่าการขโมยหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลงานของผูอ่ื้น 7) สิทธิและความรับผิดชอบในโลก
ดิจิทลั (Digital Rights & Responsibilities) เทคโนโลยีดิจิทลันั้นท าให้การส่ือสารในช่องทางออนไลน์เกิดข้ึน สะดวก รวดเร็ว หากใช้
ในทางท่ีผดิอาจจะส่งผลต่อตนเอง ครอบครัว องคก์ร และสงัคมได ้8) สุขภาพกายใจท่ีดีในโลกดิจิทลั (Digital Health & Wellness) ตอ้ง
เรียนรู้ถึงผลกระทบทางร่างกายท่ีจะส่งผลต่อกระดูกสันหลงัและสมอง 9) การป้องกนัความปลอดภยัในการใชดิ้จิทลั (Digital Security) 
เป็นการรู้จกัป้องกนัตวัเองจากผูท่ี้คิดร้าย หรือท าใหเ้ส่ือมเสีย 

 

2.3 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

ชาติชาย คงเพช็รดิษฐ์, 2559 เร่ืองการบริหารการเปล่ียนแปลงบทบาทของภาวะผูน้ าและการส่ือสารในองคก์ร มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) 
ศึกษาและทบทวนพ้ืนฐานความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีงานวิจยัรูปแบบความสัมพนัธ์ของการบริหารการเปล่ียนแปลงองคก์รกบับทบาท

ของภาวะผูน้ าและการส่ือสารองคก์ร 2) เพ่ือเสนอกรอบแนวคิดของความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารการเปล่ียนแปลงองคก์รกบับทบาท
ภาวะผูน้ าและการส่ือสารองคก์ร จากการศึกษาทบทวนเร่ืองแนวคิดทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือหาองคค์วามรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกบักรอบแนวคิดการบริหารการเปล่ียนแปลงองคก์รกบับทบาทภาวะผูน้ าและการส่ือสารองคก์ร ซ่ึงถือว่ามีความส าคญัอย่างมาก
ส าหรับองคก์รในปัจจุบนั ท่ีตอ้งเผชิญกบัภาวะการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ืองและการแข่งขนัท่ีรุนแรง องคก์รจึงจ าเป็นตอ้งขบัเคล่ือน
ภารกิจต่างๆ เพ่ือความอยูร่อด เจริญเติบโตและสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปไดอ้ยา่งมัน่คงย ัง่ยืน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจดัการ
ดา้นทรัพยากรมนุษยข์ององคก์รและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมทั้งไดท้ราบถึงการด าเนินงานในสภาพท่ีตอ้งเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงขององคก์ร
และบทบาทของภาวะผูน้ าและการส่ือสารองคก์รท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีประสิทธิภาพ
ต่อไป 

กนกวรรณ ตระการจนัทร์, 2560 เร่ืองการศึกษาการเรียนรู้ดิจิทลัของพนกังานบริษทัพีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) การวิจยั
เร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบนัในการเรียนรู้ดิจิทลัของพนกังานบริษทั   พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 2) 
ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ดิจิทลัของพนักงานบริษทัพีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 3) ศึกษาขอ้เสนอแนะแนวทาง
เก่ียวกบัการเรียนรู้ดิจิทลัของพนกังานบริษทัพีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โดยการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลของพนกังานบริษทัพีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) จ านวนทั้งส้ิน 

200 คน และการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติในการใช้
วิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ผลการวิจยัท่ีเป็นแนวทางเก่ียวกบัการเรียนรู้ดิจิทลัของพนกังานบริษทัพีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) ไดแ้ก่ พฒันาสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน สนบัสนุนอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีดิจิทลัส าหรับการปฏิบติังานให้เพียงพอในทุกสายงาน พฒันา
ทกัษะบุคลากรในการใชง้านเทคโนโลยีดิจิทลัให้มีความเช่ียวชาญมากข้ึน จดับุคลากรท่ีมีความเชียวชาญดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัมาให้
ความรู้แก่บุคลากรและปรับเปล่ียนทัศนคติแก่บุคลากรท่ีมีอายุหรือไม่ให้ความสนใจในดิจิทัลให้หันมาสนใจเพ่ือปรับใช้ในการ
ปฏิบติังานมากยิ่งข้ึน และขอ้เสนอแนะของผูวิ้จยัคร้ังน้ี ควรมีการจดัฝึกอบรมเก่ียวกบัการใช้แอพพลิเคชั่น เว็บไซต์ และให้ความรู้
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เก่ียวกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัจริยธรรมการส่ือสารเทคโนโลยีดิจิทลั ผลกระทบจากการใช้อุปกรณ์ดิจิทลัท่ีส่งผลต่อร่างกาย สนบัสนุน
ใหบุ้คลากรเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ดิจิทลั โดยการส่งศึกษาดูงานหรืออบรมสมัมนาเก่ียวกบัดิจิทลั 

 

3. วธีิการศึกษา 
 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ีผูวิ้จยัใชวิ้ธีการเกบ็ขอ้มูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) ใชแ้นวทางการวิจยัในเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) มีรูปแบบการวิจยัเป็นเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็

รวบรวมขอ้มูล ประชากรท่ีศึกษาคือ บุคลากรบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ท่ีปฏิบติังานในธุรกิจส านกังานใหญ่ จ านวนทั้งส้ิน 988 คน 

(ขอ้มูลจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562) ผูวิ้จยัท าการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 280 คน ตามสูตร Taro 

Yamane, 1967 ดงัน้ี 

เม่ือ  n = จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง    N = จ านวนประชากรทั้งหมด  

e = ค่าความคาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่ง 

จากสูตร  n  =  
N

1+N𝑒 2
  = 

988

1+988(0.06)2   =  277.78 

โดยใชเ้วลาในการเก็บรวบรวมตั้งแต่วนัท่ี 13- 30 มกราคม 2563 ดว้ยวิธีการแจกแบบสอบถามให้กบับุคลากรในแต่ละสายงาน ดงัน้ี 

1) สายงานกลยุทธ์องค์กร 9 หน่วยงานย่อยจ านวน 96 คน ภายในอาคารส านักงานใหญ่ 2) สายงานบริหารองค์กรและความยัง่ยืน 6 

หน่วยงานย่อยจ านวน 110 คน ภายในอาคารส านกังานใหญ่ และอาคารเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ 3) สายงานบริหารการเงิน 4 หน่วยงาน

ยอ่ยจ านวน 53 คน ภายในอาคารส านกังานใหญ่ 4) ส านกักฎหมาย 4 หน่วยงานยอ่ยจ านวน 50 คน ภายในอาคารส านกังานใหญ่ 5) ส านกั

ตรวจสอบภายใน 4 หน่วยงานยอ่ยจ านวน 48 คน ภายในอาคารส านกังานใหญ่ สามารถรวบรวมไดท้ั้งส้ิน 318 ชุด และน ามาวิเคราะห์

จ านวน 280 ชุด 

การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

เพ่ือใหไ้ดแ้บบสอบถามท่ีมีคุณภาพผูวิ้จยัจึงไดท้  าการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามในดา้นของความน่าเช่ือถือ (Reliability) โดย

น าแบบสอบถามไปท าการทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 ชุด เพ่ือหาค่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ (Coefficient) จากสูตรของครอน

บาร์ด Cronbach, 1990 ก าหนดค่าความเช่ือมัน่ตั้งแต่ 0.7 ข้ึนไปจึงจะถือว่ามีความน่าเช่ือถือและค่าสัมประสิทธ์ิจากการทดสอบของ

ขอ้มูล ดงัน้ี  
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ความแปรปรวนของคะแนนรวม จากสูตร 𝑠𝑡
2   = 

N ∑ 𝑥2− (∑ 𝑥)
2

𝑁(𝑁−1)
 

 

เม่ือ  N        = จ านวนแบบสอบถาม  ∑ 𝑥   = คะแนนรวม 

∑ 𝑥2   = คะแนนรวมยกก าลงัสอง  𝑠𝑡
2      = ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

สมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ จากสูตร α = 
𝐾

𝐾−1
[1 −

∑ 𝑆𝑖
2

𝑠𝑡
2 ] 

 

เม่ือ α.  = ค่าความเช่ือมัน่   K  = จ านวนแบบสอบถาม 

𝑠𝑖
2 = ความแปรปรวนของคะแนนรายขอ้ 𝑠𝑡

2  = ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 

หาค่าความเช่ือมัน่ของปัจจยัการบริหารการเปล่ียนแปลง 

แทนค่า 𝑠𝑡
2 =  

30(44,704)−1,1482

30(30−1)
  = 

23,216

870
 = 26.69 

แทนค่า α = 
30

30−1
[1 −

5.99

26.69
]  = 1.034(0.776) = 0.80 

ดงันั้น ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัการบริหารการเปล่ียนแปลง เท่ากบั 0.80 > 0.07 หมายความวา่คุณภาพ

ของแบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ 

 

หาค่าความเช่ือมัน่ของการรู้ดิจิทลัของบุคลากรบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)   

แทนค่า 𝑠𝑡
2 =  

30(362,967)−3,2752

30(30−1)
 = 

163,385

870
 = 187.80 

แทนค่า α = 
30

30−1
[1 −

16.94

187.80
]  = 1.034(0.91)  = 0.94 

ดงันั้น ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเก่ียวกบัการรู้ดิจิทลัของบุคลากรบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)  เท่ากบั 0.94 > 0.07 

หมายความวา่คุณภาพของแบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ 
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วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

1)  การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุต าแหน่งงาน ระยะเวลาในการท างาน โดยการหาค่าความถ่ี  
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) 

2)  การวิเคราะห์ปัจจยัการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อการรู้ดิจิทลั 5 ประการ ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร ดา้น 
วฒันธรรมองคก์ร ดา้นเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดา้นโครงสร้างองคก์ร ดา้นลกัษณะการท างาน โดยการใชเ้กณฑ์ในการ

วิเคราะห์แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Likert Scale) 5 ระดบัซ่ึงพิจารณาจากค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) โดยไดก้ าหนดเกณฑก์ารแจกแจงคะแนนดว้ยการใชค้่าสถิติการค านวณหาค่าเฉล่ีย 

3)  การวิเคราะห์การรู้ดิจิทลัของบุคลากรบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)  9 ประการ ไดแ้ก่ การเขา้ถึงเทคโนโลย ี
ดิจิทลัอยา่งสมบูรณ์ การซ้ือขายสินคา้ทางอิเล็กทรอนิกส์ การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารผ่านทางส่ือดิจิทลั การใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัอยา่ง
รู้เท่าทนั มารยาทในการใชส่ื้อดิจิทลั กฎหมายเก่ียวกบัการใชส่ื้อดิจิทลั สิทธิและความรับผิดชอบในโลกดิจิทลั สุขภาพกายใจท่ีดีในโลก

ดิจิทลั การป้องกนัความปลอดภยัในการใชดิ้จิทลั โดยการใชเ้กณฑใ์นการวิเคราะห์แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Likert Scale) 5 ระดบั 
ซ่ึงจะพิจารณาจากค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยไดก้ าหนดเกณฑก์ารแจกแจงคะแนนดว้ยการ
ใชค้่าสถิติการค านวณหาค่าเฉล่ีย 

4) การวิเคราะห์สมมุติฐานเพ่ือทดสอบความสมัพนัธ์หรือการส่งผลต่อกนัระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม  

ดว้ยการก าหนด H0 และ H1 หาค่า P-Value (Sig.) เพื่อทดสอบถึงความแตกต่างท่ีตวัแปรอิสระแต่ละตวันั้นมีต่อตวัแปรตาม จึงเลือกใช้

การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) Pedhazur, Elazar J 1982 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

กรอบแนวคดิ 

ตวัแปรอิสระ       ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัการบริหารการเปล่ียนแปลง 

1) ดา้นบุคลากร 

2) ดา้นวฒันธรรมองคก์ร 

3) ดา้นเทคโนโลยีและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

4) ดา้นโครงสร้างองคก์ร 

5) ดา้นลกัษณะการท างาน 

 

 

 

(Schermerhorn 2005) 

การรู้ดิจิทลัของบุคลากรบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)   

1) การเขา้ถึงเทคโนโลยดิีจิทลัอยา่งสมบูรณ์  

2) การซ้ือขายสินคา้ทางอิเลก็ทรอนิกส์  

3) การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารผา่นทางส่ือดิจิทลั 

4) การใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัอยา่งรู้เท่าทนั  

5) มารยาทในการใชส่ื้อดิจิทลั 

6) กฎหมายเก่ียวกบัการใชส่ื้อดิจิทลั 

7) สิทธิและความรับผดิชอบในโลกดิจิทลั  

8) สุขภาพกายใจท่ีดีในโลกดิจิทลั 

9) การป้องกนัความปลอดภยัในการใชดิ้จิทลั 

(Ribble 2011) 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร 

บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 64.64 และเพศชาย จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 35.36 มีอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 49.64 มีต าแหน่งเป็นพนักงานปฏิบติัการ จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 69.64 มี
ระยะเวลาการท างาน 6-10 ปี จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 53.21 มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกนกวรรณ ตระการจนัทร์ 2560 ใน
การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ดิจิทลัของพนกังานบริษทั       พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) คือ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง

ร้อยละ 70 ต าแหน่งงานเป็นพนกังานปฏิบติัการร้อยละ 62 และส่ิงท่ีไม่สอดคลอ้งกนัคืออายุท่ีส่วนใหญ่มีอายุ 51 ปีข้ึนไปร้อยละ 37.5 
และระยะเวลาการท างาน 10 ปีข้ึนไป ร้อยละ 61 

 

ผลการศึกษาปัจจัยการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัการบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management) ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.67 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.10 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ส่วนใหญ่มีความเห็นอยู่ใน
ระดบัมาก คือ ดา้นลกัษณะการท างานมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.99  ดา้นบุคลากรมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.81  ดา้นวฒันธรรมองคก์รมีค่าเฉล่ีย
รวมเท่ากบั 3.61  ดา้นเทคโนโลยีและสารสนเทศมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.55 ส่วนความเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง คือ ดา้นโครงสร้าง
องคก์รค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.36 ตามล าดบั 

 

ผลการศึกษาการรู้ดิจิทัลของบุคลากรบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการรู้ดิจิทลัของบุคลากรบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ในภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.90 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ส่วนใหญ่มีความเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นสิทธิและความรับผิดชอบ
ในโลกดิจิทลั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29 ดา้นมารยาทในการใช้ส่ือดิจิทลั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27 ดา้นกฎหมายเก่ียวกบัการใช้ส่ือดิจิทลั มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 ดา้นสุขภาพกายใจท่ีดีในโลกดิจิทลั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 ดา้นการป้องกนัความปลอดภยัในการใชดิ้จิทลั มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.93 ดา้นการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารผ่านทางส่ือดิจิทลั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85 ดา้นการเขา้ถึงเทคโนโลยีดิจิทลัอยา่งสมบูรณ์ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 ดา้นการซ้ือขายสินคา้ทางอิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 การใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัอย่างรู้เท่าทนั มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั  3.51 ตามล าดบั 

 

ผลการทดสอบสมมุติฐานในการวจิัย 

การทดสอบสมมุติฐานใชใ้นการวิเคราะห์เพ่ือทดสอบถึงความแตกต่างท่ีตวัแปรอิสระแต่ละตวันั้นมีต่อตวัแปรตาม สรุปไดด้งัน้ี 
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การบริหารการเปล่ียนแปลงดา้นบุคลากร ไม่ส่งผลต่อการรู้ดิจิทลัของบุคลากรบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) เน่ืองจากบุคลากร

สามารถปรับตวักบัการเปล่ียนแปลงใหม่ๆ ได ้และไดรั้บมอบหมายงานท่ีมีความถนดั 

การบริหารการเปล่ียนแปลงดา้นวฒันธรรมองคก์ร ส่งผลต่อการรู้ดิจิทลัของบุคลากรบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) เน่ืองจาก

บุคลากรมีความขดัแยง้กบัเพ่ือนร่วมงาน และขาดความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนักบัเพื่อนร่วมงาน 

การบริหารการเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยีและเทคโนโลยสีารสนเทศ ไม่ส่งผลต่อการรู้ดิจิทลัของบุคลากรบริษทั ปตท. จ ากดั 

(มหาชน) เน่ืองจากบุคลากรมีความเขา้ใจในการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ และองคก์รมีการให้ความรู้ดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั 

การบริหารการเปล่ียนแปลงดา้นโครงสร้างองคก์ร ส่งผลต่อการรู้ดิจิทลัของบุคลากรบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) เน่ืองจาก

โครงสร้างองคก์รไม่ทนัต่อการเปล่ียนแปลงภายนอก และองคก์รยงัขาดความยดืหยุน่ต่อการใหอิ้สระในการท างาน 

การบริหารการเปล่ียนแปลงดา้นลกัษณะการท างาน ไม่ส่งผลต่อการรู้ดิจิทลัของบุคลากรบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) เน่ืองจาก

องคก์รมีวิสยัทศัน์และกลยทุธ์ท่ีชดัเจน และมีการน าเทคโนโลยดิีจิทลัเขา้มาใช ้

 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

งานวิจยัคร้ังน้ีไดด้ าเนินการศึกษาตามวตัถุประสงค ์คือ 1) เพ่ือศึกษาการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อการรู้ดิจิทลัของบุคลากร
บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 2) เพ่ือศึกษาการรู้ดิจิทลัของบุคลากรบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี  

การบริหารการเปล่ียนแปลงสรุปไดว้่าดา้นลกัษณะการท างาน ดา้นบุคลากร ดา้นวฒันธรรมองค์กรเป็นปัจจยัพ้ืนฐานท่ีบุคลากรมี
ความเขา้ใจและเขา้ถึงอยูแ่ลว้ในการท างานในองคก์ร แต่ส าหรับดา้นเทคโนโลยแีละดา้นโครงสร้างองคก์รนั้นบุคลากรเห็นว่าเทคโนโลยี
มีการเปล่ียนแปลงท่ีกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วก าลงัเขา้มาเปล่ียนรูปแบบการด าเนินธุรกิจ แต่บุคลากรยงัไม่มีความเขา้ใจในการใชเ้ทคโนโลยี
สมยัใหม่รวมถึงองค์กรขาดการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี อีกทั้งโครงสร้างองค์กรยงัไม่ทนัต่อการเปล่ียนแปลงภายนอก ขาดความ

ยืดหยุ่นและอิสระในการท างาน ซ่ึงมีความสอดคล้องกับงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของชาติชาย คงเพ็ชรดิษฐ์  2559 เร่ืองการบริหารการ
เปล่ียนแปลงบทบาทของภาวะผูน้ าและการส่ือสารในองค์กร จากการศึกษาทบทวนเร่ืองแนวคิดทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งเพ่ือหาองคค์วามรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักรอบแนวคิดการบริหารการเปล่ียนแปลงองคก์รกบับทบาทภาวะผูน้ าและการส่ือสารองคก์ร 
ซ่ึงถือว่ามีความส าคญัอย่างมากส าหรับองคก์รในปัจจุบนั ท่ีตอ้งเผชิญกบัภาวะการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ืองและการแข่งขนัท่ีรุนแรง 
องคก์รจึงจ าเป็นตอ้งขบัเคล่ือนภารกิจต่างๆ เพ่ือความอยู่รอด เจริญเติบโตและสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปไดอ้ย่างมัน่คงย ัง่ยืน เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารจดัการดา้นทรัพยากรมนุษยข์ององคก์รและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมทั้งไดท้ราบถึงการด าเนินงานในสภาพท่ีตอ้งเผชิญ
กบัการเปล่ียนแปลงขององคก์รและบทบาทของภาวะผูน้ าและการส่ือสารองค์กรท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจดัการ
ทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีประสิทธิภาพ สรุปได้ว่าผลการวิจยัข้างต้นในเร่ืองของการบริหารการเปล่ียนแปลงต้องมีการบริหารจัดการ
โครงสร้างองคก์รใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงภายนอกและใหบุ้คลากรสามารถเผชิญกบัสภาพแวดลอ้มดา้นการแข่งขนัไดดี้ท่ีสุด  
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การรู้ดิจิทลัของบุคลากรบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) สรุปไดว้่ามีความสอดคลอ้งกบักนกวรรณ ตระการจนัทร์ 2560 ในการศึกษา

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ดิจิทลัของพนกังานบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์

ของผูวิ้จยักบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งอธิบายไดด้งัน้ี ดา้นสิทธิและความรับผดิชอบในโลกดิจิทลั ดา้นมารยาทในการใชส่ื้อดิจิทลั ดา้นกฎหมาย

เก่ียวกบัการใชส่ื้อดิจิทลั ดา้นสุขภาพกายใจท่ีดีในโลกดิจิทลั ดา้นการป้องกนัความปลอดภยัในการใชดิ้จิทลั ดา้นการแลกเปล่ียนขอ้มูล

ข่าวสารผ่านทางส่ือดิจิทลั ดา้นการเขา้ถึงเทคโนโลยีดิจิทลัอยา่งสมบูรณ์ ดา้นการซ้ือขายสินคา้ทางอิเล็กทรอนิกส์มีความสอดคลอ้ง แต่

การใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัอยา่งรู้เท่าทนัไม่สอดคลอ้งกนั ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากบุคลากรส่วนใหญ่ทราบถึงสิทธิและความรับผิดชอบในโลก

ดิจิทลั มารยาทในการใชส่ื้อดิจิทลั กฎหมายเก่ียวกบัการใชส่ื้อดิจิทลั สุขภาพกายใจท่ีดีในโลกดิจิทลั การป้องกนัความปลอดภยัในการใช้

ดิจิทลั การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารผา่นทางส่ือดิจิทลั การเขา้ถึงเทคโนโลยดิีจิทลัอยา่งสมบูรณ์ การซ้ือขายสินคา้ทางอิเลก็ทรอนิกส์ การ

ใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัอยา่งรู้เท่าทนัอยูแ่ลว้พอสมควรเพราะขอ้ก าหนดบางประการถือเป็นขอ้ก าหนดพ้ืนฐานท่ีบุคลากรทุกคนสามารถรับรู้

ไดโ้ดยไม่ตอ้งเรียนรู้หรือสัมผสักบัการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั เพียงแต่บุคลากรส่วนใหญ่ยงัขาดความสามารถในการเรียนรู้และการเขา้ถึง

เทคโนโลยีดิจิทลั กฎของการซ้ือขายสินคา้ออนไลน์ และความสามารถในการถ่ายทอดการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัให้กบัผูอ่ื้นได ้ขาดการ

ฝึกฝนการใชง้านแอพพลิเคชัน่ต่างๆ ในเคร่ืองมือแอพพลิเคชัน่อยา่งคล่องแคล่ว 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้

จากการผลการวิจยัและการทดสอบสมมุติฐานท าให้ทราบว่าการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อการรู้ดิจิทลัของบุคลากรบริษทั 
ปตท. จ ากดั (มหาชน) คือดา้นวฒันธรรมองคก์รและดา้นโครงสร้างองคก์ร 

1)  ดา้นวฒันธรรมองคก์รตอ้งลดปัญหาความขดัแยง้กบัเพ่ือนร่วมงานดว้ยการจดักิจกรรมหรือใหบุ้คลากรได ้
สร้างสามคัคีเพ่ิมความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัเพ่ือให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกนัในองคก์รไดอ้บอุ่นเหมือนครอบครัวเดียวกนัก็จะท าให้ทุก
คนท างานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

2)  ดา้นโครงสร้างองคก์รตอ้งปรับโครงสร้างองคก์รเพ่ือใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงภายนอกเปล่ียนสายงานบงั 
คบับญัชาในองคก์รเพ่ือการบริหารจดัการท่ีเป็นระบบ เพ่ือความสะดวกในการจดัระเบียบงาน การออกแบบงานใหม่ การกระจายอ านาจ
ในการตดัสินใจ ให้มีความรวดเร็วคล่องตวัยิ่งข้ึนเพ่ือให้ทนัต่อสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงไปและควรมีการให้ความรู้และ
พฒันาทักษะของบุคลากรในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความเช่ียวชาญมากยิ่งข้ึน เพ่ือให้สามารถน าส่ือดิจิทัลมาใช้ในการ
ปฏิบติังานและพฒันาธุรกิจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัใหอ้งคก์รสามารถเติบโตในยคุดิจิทลัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 

1)  ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการวิจยัเชิงคุณภาพเก่ียวกบัการบริหารการเปล่ียนแปลงและการรู้ดิจิทลัของ 
บุคลากรบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) โดยการสมัภาษณ์ในเชิงลึกของบุคลากรเพ่ือใหท้ราบถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีชดัเจนมากยิ่งข้ึน 
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2)  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการเกบ็ขอ้มูลเพียง 280 คน จากบุคลากรเพียงบางกลุ่มและไม่มีการเกบ็ขอ้มูลจากผูบ้ริหาร 
ระดบัสูงจึงท าให้ผลการวิเคราะห์ขาดความครอบคลุม หากมีการพฒันาเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์จริง ควรมีการเก็บขอ้มูลจากจ านวน
บุคลากรในทุกระดบั 
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บทคดัย่อ 
     การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารประเภทวิตามิน ศึกษาการรับรู้คุณลกัษณะของ 
Micro Influencers ของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามิน และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้คุณลกัษณะของ 
Micro Influencers กบัพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารประเภทวิตามินของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่ง 
คือ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยซ้ือและบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารประเภทวิตามิน ภายในเวลา 1 ปีท่ีผา่นมา จ านวน 400 
คน ใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาเพื่อหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานเพื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ และวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 31-40 ปี การศึกษาสูงสุด คือ ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพพนกังานบริษทั 
และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 55,000 บาทข้ึนไป มีการรับรู้คุณลกัษณะของ Micro Influencers และแนวโนม้ของพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารประเภทวิตามินอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีพบวา่การรับรู้คุณลกัษณะดา้นสร้างการใชมี้ผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารประเภทวิตามินมากท่ึสุด โดยมีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลาง และพฤติกรรมดา้นบทบาท
ของผูท่ี้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจบริโภคมีความสมัพนัธ์กบัการรับรู้คุณลกัษณะของ Micro Influencer มากท่ีสุด อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ค าส าคัญ: การรับรู้, Micro Influencers, พฤติกรรมการบริโภค, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามิน 
 

Abstract 
     This research aims to study the consumer behavior of vitamin supplement product. To study the perception of the characteristics 
of Micro Influencers to consumed vitamin supplements and to study the relationship between the perceived characteristics of Micro 
Influencers and the consumer behavior of vitamin supplements. The sample group consisted of 400 consumers in Bangkok who 
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bought and consumed vitamin supplements in the previous year using a questionnaire to collect data. The descriptive statistics was 
analyzed to determine the frequency, percentage, mean, standard deviation and inferential statistics to analyze the correlation 
coefficient and multiple regression. The results showed that most of sample group were women, ages between 31-40 years old, 
bachelor's degree or equivalent, company employee and having income more than 55 ,000 baht per month. There are perceived 
characteristics of Micro Influencers and the tendency of consumption behaviors of vitamin supplements in high level. It was found 
that the perception of the usage characteristics had the highest effect on the consumption behavior of vitamin supplements with a 
positive relationship at a medium level and the role behaviors of the people who are involved in the consumer decision making are 
most significantly related to the characteristics of the micro influencer at the 0.05 level. 
 
Keywords: Perception, Micro Influencers, Consumption Behavior, Vitamin supplement products 
 

1. บทน า 
 

ที่มาและความส าคญัของปัญหา 
     ปัจจุบนัส่ือโซเชียลมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอยา่งมาก ผูบ้ริโภคมกัคน้หาขอ้มูลสินคา้ผ่านการรีวิวบนโลกออนไลน์ก่อน
การตดัสินใจซ้ือ จึงเป็นท่ีมาของกลยุทธ์การตลาดท่ีใช้ผูท้รงอิทธิพล หรือ Influencers Marketing  อนุพงศ์  จันทร (2560) ได้แบ่ง 
Influencers ออกเป็น 4 กลุ่ม ตามจ านวนผูติ้ดตามจากมากไปนอ้ยดงัน้ี 1)Celebrities เป็นคนท่ีมีช่ือเสียงในสงัคม เช่น ศิลปินดารา 2)Power 
Influencers เป็นกลุ่มบล็อกเกอร์ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักวา้งขวาง 3)Peer Influencers เป็นกลุ่มบล็อกเกอร์ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น
และมีช่ือเสียงเฉพาะกลุ่ม และ 4)Micro Influencers เป็นกลุ่มคนทัว่ไปท่ีช่ืนชอบการรีวิวสินคา้หรือแชร์ประสบการณ์จริงหลงัจากใช้
ผลิตภณัฑ์ เม่ือลองใชแ้ลว้ดีก็จะบอกต่อผ่านช่องทางของตวัเองเหมือนการบอกแบบปากต่อปากหรือเพื่อนบอกเพื่อน ซ่ึงพบว่าในแง่
จ านวนผูติ้ดตามกลบัส่วนทางกบัความน่าเช่ือถือและความไวว้างใจจากผูบ้ริโภค โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มกัตดัสินใจบริโภคสินคา้จาก
การรีวิวผา่นประสบการณ์จริงของคนทัว่ๆไปมากกวา่ค าโฆษณาของดารานกัแสดง ท่ีท าไดแ้ค่สร้างการรับรู้ในตราสินคา้เท่านั้น แต่ไม่
สามารถสร้างความน่าเช่ือถือจากผูบ้ริโภคได้ จึงท าให้การแชร์ประสบการณ์ของกลุ่ม Micro Influencers ปิดการขายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด สามารถสร้าง Engagement ใหแ้ก่แบรนดสิ์นคา้ไดถึ้ง 5-8 % ในขณะท่ีกลุ่ม Power Influencers สร้างไดเ้พียง 1.6-
2 % เท่านั้น (Krungsri Guru, 2561) นอกจากน้ีในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหารเสริมของไทยท าก าไรขั้นตน้ไดสู้งประมาณ 
40-50% ต่อรายได ้จึงพบว่าผูป้ระกอบการหลายรายให้ความสนใจและเขา้มาแข่งขนัเป็นจ านวนมาก (ศูนยว์ิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี, 
2561) ประกอบกบักระแสรักสุขภาพเชิงป้องกนัจึงท าใหผู้บ้ริโภคสรรหาวิตามินและอาหารเสริมมาทานเพิ่มมากข้ึน อีกทั้งการหาซ้ือก็
ท าไดง่้ายและสะดวกจากหลากหลายช่องทาง อาทิ ร้านสะดวกซ้ือ ร้านขายยา รวมถึงช่องทางออนไลน์ ปัจจยัเหล่าน้ีลว้นส่งผลให้
ภาพรวมของตลาดวิตามินและผลิตภณัฑเ์สริมอาหารของไทยขยายตวัเติบโตต่อเน่ืองเฉล่ีย 6.3% ต่อปี และคาดวา่ในปี 2564 จะมูลค่าสูง
ถึง 74,300 ลา้นบาท  (ศูนยอ์จัฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหารสถาบนัอาหาร, 2560) ซ่ึงมีผูป้ระกอบการหลายรายไดน้ าเอากลยทุธ์การรีวิว
โดยกลุ่ม Micro Influencers มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดแต่ไม่ใช่ทุกรายท่ีจะประสบความส าเร็จจากการใช ้ กลยทุธ์ดงักล่าว จึง
เป็นขอ้สงสัยว่าคุณลกัษณะของ Micro Influencers น่าจะมีผลต่อการตดัสินใจบริโภค จึงเป็นท่ีมาของงานวิจยัเร่ืองการรับรู้คุณลกัษณะ
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ของ Micro Influencers ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารประเภทวิตามินของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อ
เป็นขอ้มูลส าหรับผูผ้ลิต ผูจ้ดัจ  าหน่าย นักการตลาด รวมถึงผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีสนใจในธุรกิจผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภท
วิตามินน าไปใชเ้เป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจ และใชใ้นการวางแผนพฒันาธุรกิจผลิตภณัฑเ์สริมอาหารหรือธุรกิจอ่ืนๆต่อไปใน
อนาคต 
 

วตัถุประสงค์ของการวิจัย 
    1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารประเภทวิตามินของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร      
     2. เพื่อศึกษาศึกษาการรับรู้คุณลกัษณะของ Micro Influencers ของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารประเภทวิตามินของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร      
     3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้คุณลกัษณะของ Micro Influencers กบัพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
ประเภทวิตามินของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตของการวจิัย 
     1. ขอบเขตเน้ือหามุ่งศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารประเภทวิตามิน การรับรู้คุณลกัษณะของ Micro Influencers 
ของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามิน และความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้คุณลกัษณะของ Micro Influencers กับ
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารประเภทวิตามินของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
     2. ขอบเขตประชากรท่ีใชใ้นศึกษา คือ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยซ้ือและบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารประเภทวิตามิน 
ภายในเวลา 1 ปีท่ีผา่นมา  
     3. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการด าเนินการวิจยัตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 
 
กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่  1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

การรับรู้คุณลกัษณะของ               
Micro Influencers 

1. ดา้นสร้างความชอบ 
2. ดา้นสร้างความเช่ือ 
3. ดา้นสร้างการใช ้

พฤติกรรมการบริโภคผลติภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
วติามินของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

1. ดา้นคุณลกัษณะของผูบ้ริโภค 

2. ดา้นผลิตภณัฑท่ี์บริโภค 

3. ดา้นวตัถุประสงคใ์นการบริโภค 

4. ดา้นบทบาทของผูท่ี้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจบริโภค 

5. ดา้นความถ่ีในการบริโภค 

6. ดา้นช่องทางในการจดัหาผลิตภณัฑ ์

7. ดา้นการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์ 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
    
     ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ คณะ (2541) กล่าวว่ากระบวนการรับรู้ คือ กระบวนการตั้งแต่การเปิดรับขอ้มูล การเลือก การตีความ และ
การจดัการกบัขอ้มูลท่ีไดรั้บ ซ่ึงแต่ละบุคคลจะตอบสนองหรือแสดงพฤติกรรมออกมาในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความรู้ 
ความเขา้ใจ และประสบการณ์เดิมของผูบ้ริโภคแต่ละคน ถา้หากผูบ้ริโภคตีความตามท่ีผูส่้งสารตอ้งการก็จะน าไปสู่การตดัสินใจซ้ือ
ได ้ดงันั้นกระบวนการรับรู้ของผูบ้ริโภคจึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญัมากท่ีท าใหธุ้รกิจประสบความส าเร็จ ซ่ึงผูส่้งสารจะตอ้งท าการ
ส่ือสารใหต้รงใจ ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค เพื่อกระตุน้ความสนใจและน าไปสู่การทดลองใชสิ้นคา้และบริการในท่ีสุด  
     P. Kotler and K.L. Keller (2012) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคท าการคน้หา การซ้ือ การ
ประเมินผล รวมถึงการใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการ ซ่ึงคาดวา่จะสนองความตอ้งการของตนเองได ้หรือการศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจ 
และการกระท าของคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและการขายสินคา้ โดยการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการใชค้ าถามเพื่อคน้หา
ค าตอบ 7 ประการ หรือ 7Os (Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets และ Operations) ของพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค โดยใชค้ าถาม  6Ws (Who, What, Why, Who, When, Where) และ 1H (How) เพื่อคน้หาหรือวิจยัลกัษณะความตอ้งการและ
พฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค ซ่ึงช่วยใหส้ามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม         
     อนุพงศ ์ จนัทร (2560) ไดใ้หค้วามหมายของ Micro Influencers คือ กลุ่มคนทัว่ไปท่ีช่ืนชอบการรีวิวสินคา้หรือชอบเขียนบลอ็กของ
ตวัเองเก่ียวกบัการแนะน าสินคา้จากประสบการณ์จริง เม่ือลองใชแ้ลว้ดีก็จะบอกต่อในลกัษณะเหมือนการบอกแบบปากต่อปากหรือ
เพื่อนบอกเพื่อน บุญยิ่ง คงอาชาภทัร (2562) คาดการณ์ว่าในปี 2562 กลุ่ม Micro Influencers จะมีแนวโนม้ทรงอิทธิพลและไดรั้บการ
ยอมรับจากผูบ้ริโภคมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นกลุ่มคนท่ีมีลกัษณะพิเศษ คือ มีความถนดัเฉพาะดา้น มีช่ือเสียงเฉพาะกลุ่ม และมีความ
เป็นตวัของตวัเอง ท าใหเ้ขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคไดต้รงกลุ่มเป้าหมาย และไดรั้บความน่าเช่ือถือมากกวา่กลุ่มอ่ืน โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อความ
น่าเช่ือถือของ Influencers ในความคิดของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ คือ ตอ้งมีสาระและสามารถให้ความรู้ได ้ มีความคิดสร้างสรรค ์และมี
ความเป็นตวัของตวัเอง คุณลกัษณะของการเป็น Influencers ประกอบดว้ย ดา้นสร้างความชอบ ดา้นสร้างความเช่ือ และดา้นสร้างการ
ใช้ ซ่ึงมาจาก 2 แนวคิดทฤษฎี คือ โมเดลพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ร่วมกบั 5A’s Model ของ P. Kotler จากหนังสือ Marketing 4.0 : 
Moving from Traditional to Digital  
     ศูนยอ์จัฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหารสถาบนัอาหาร (2560) รายงานแนวโนม้ภาพรวมของตลาดวิตามินและผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร
ของไทยมีการขยายตวัเพิ่มข้ึน และเติบโตต่อเน่ืองเฉล่ีย 6.3% ต่อปี และคาดว่าในปี 2564 จะมูลค่าสูงถึง 74,300 ลา้นบาท เน่ืองดว้ย
พฤติกรรมการใส่ใจสุขภาพยงัคงเป็นกระแสหลกัของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั ขณะเดียวกนัการกา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายกุ็ท าใหผู้บ้ริโภค
ทั้งคนหนุ่มสาวและผูสู้งวยัพร้อมลงทุนเพื่อสุขภาพท่ีดีด้วยการใช้จ่ายไปกับวิตามินและผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทต่างๆ 
นอกจากน้ีผูบ้ริโภคยงัสามารถหาซ้ือผลิตภณัฑไ์ดง่้ายและสะดวกจากหลากหลายช่องทาง อาทิ ร้านสะดวกซ้ือ ร้านขายยา ตวัแทนขาย
ตรง รวมถึงช่องทางออนไลน์ และในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหารเสริมของไทยยงัสามารถท าอตัราก าไรขั้นต้นได้
ค่อนขา้งสูงประมาณ 40-50% ต่อรายได ้จึงพบวา่มีผูป้ระกอบการหลายรายใหค้วามสนใจและเขา้มาแข่งขนัเป็นจ านวนมาก โดยส่วน
ใหญ่จะใชเ้คร่ืองมือส่ือสารการตลาดเป็นการสร้างการรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสรักสุขภาพ และกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคหนัมาใส่ใจดูแล
สุขภาพมากข้ึน โดยเนน้โฆษณาสินคา้ผา่นส่ือโซเชียลมีเดีย (ศูนยว์ิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอม็บี, 2561)  
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3. วธีิการศึกษา 
 
การสุ่ทตัวอย่างและวธีิการสุ่ม      

     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยซ้ือและบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารประเภทวิตามิน 
ภายในเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากประชากรมีจ านวนมาก ไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน จึงใช้สูตรค านวณกรณีท่ีไม่ทราบจ านวน
ประชากรท่ีแน่นอนของ Taro Yamane และก าหนดค่าความเช่ือมัน่ 95% ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 385 คน เพื่อป้องกนัความ
ผิดพลาดผูว้ิจยัจึงเก็บแบบสอบถามเพิ่มอีก 15 คน รวมขนาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน ท าการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก 3 ขั้นตอน 
ดงัน้ี ขั้นท่ี 1 สุ่มเลือกเขตเพื่อเป็นตวัแทนเขตจากแต่ละกลุ่มเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร ขั้นท่ี 2 สุ่มเลือกหา้งสรรพสินคา้ท่ีตั้งอยู่
ในเขตท่ีได้รับเลือกเป็นตัวแทนของแต่ละเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร ขั้นท่ี 3 สุ่มตัวอย่างแบบสะดวกโดยการการแจก
แบบสอบถามและแบบสอบถามออนไลน์บริเวณหา้งสรรพสินคา้ท่ีสุ่มไวใ้นขั้นท่ี 2 ในเขตต่างๆจนครบจ านวน 400 คน 
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ      
     ทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถามก่อนการเกบ็ขอ้มูลจริง (Pre-test) กบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 คน พร้อมทั้งปรับปรุงแกไ้ข
เพิ่มเติม เพื่อใหค้วามครอบคลุมวตัถุประสงคใ์นการวิจยัใหม้ากท่ีสุดก่อนท่ีจะน าไปใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลจริง โดยผลทดสอบความเช่ือ
มนัของแบบสอบถามไดค่้าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค โดยรวมเท่ากบั 0.911 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
     วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อใชอ้ธิบายขอ้มูล
ปัจจยัส่วนบุคคล การรับรู้คุณลกัษณะชอง Micro Influencers และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินของ
กลุ่มตวัอย่าง และวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ใชท้ดสอบสมมติฐานงานวิจยัโดยก าหนดระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ไดแ้ก่ การ
วิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย     
     
     ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งจ านวนทั้งหมด 400 คน พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
70.25 อายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 61.25 การศึกษาสูงสุด คือ ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 55.75 อาชีพ
พนกังานบริษทั คิดเป็นร้อยละ 51.00 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 55,000 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 37.50  
     ตารางท่ี 1  ความคิดเห็นในภาพรวมของกลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการรับรู้ต่อคุณลกัษณะของ Micro Influencers อยู่ในระดบัมาก และ
เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นสร้างความเช่ือมีระดบัการรับรู้มากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นสร้างความชอบ และดา้นสร้างการใช้
ตามล าดบั 
     ตารางท่ี 2  ความคิดเห็นในภาพรวมของกลุ่มตวัอย่างมีระดบัแนวโน้มของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภท
วิตามินอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑท่ี์บริโภคมีแนวโนม้ของพฤติกรรมมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้น
วตัถุประสงค์ในการบริโภค ดา้นคุณลกัษณะของผูบ้ริโภค ดา้นการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ ดา้นบทบาทของผูท่ี้มีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจบริโภค ดา้นความถ่ีในการบริโภค และดา้นช่องทางในการจดัหาผลิตภณัฑต์ามล าดบั 
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ตารางที่  1  ระดบัการรับรู้ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อคุณลกัษณะของ Micro Influencers 

คุณลกัษณะของ Micro Influencers  SD ระดบัการรับรู้ 

ดา้นสร้างความชอบ 3.91 0.73 มาก 
ดา้นสร้างความเช่ือ 
ดา้นสร้างการใช ้

3.95 
3.12 

0.83 
0.80 

มาก 
ปานกลาง 

รวม 3.66 0.63 มาก 
 
ตารางที่  2  ระดบัแนวโนม้ของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารประเภทวิตามิน 

พฤติกรรมการบริโภคผลติภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวติามิน  SD 
ระดบัแนวโน้ม
พฤติกรรม 

ดา้นคุณลกัษณะของผูบ้ริโภค 3.86 0.56 มาก 
ดา้นผลิตภณัฑท่ี์บริโภค 3.92 0.62 มาก 
ดา้นวตัถุประสงคใ์นการบริโภค 3.89 0.66 มาก 
ดา้นบทบาทของผูท่ี้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจบริโภค 3.32 0.75 ปานกลาง 
ดา้นความถ่ีในการบริโภค 3.27 0.63 ปานกลาง 
ดา้นช่องทางในการจดัหาผลิตภณัฑ ์ 3.03 0.78 ปานกลาง 
ดา้นการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์ 3.47 0.71 มาก 

รวม 3.54 0.52 มาก 
ตารางที่  3  การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้คุณลกัษณะของ Micro Influencers กบัพฤติกรรม  
                   การบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารประเภทวิตามิน 

การรับรู้คุณลกัษณะของ 

Micro Influencers 

พฤติกรรมการบริโภคผลติภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวติามิน  

คุณ
ลกั

ษณ
ะข

อง
ผ ู้บ

ริโ
ภค

 

ผล
ติภ

ณัฑ์
ที่บ

ริโ
ภค

 

วตั
ถ ุป

ระ
สง
ค์ใ
นก

าร
บริ

โภ
ค 

บท
บา
ทข

อง
ผ ู้ที่

มีส่
วน

ร่ว
มใ
นก

าร

ตัด
สิน

ใจ
บริ

โภ
ค 

คว
าม
ถี่ใ
นก

าร
บริ

โภ
ค 

ช่อ
งท

าง
ใน
กา
รจ
ัดห

าผ
ลติ

ภณั
ฑ์ 

กา
รต

ัดสิ
นใ
จซื้

อผ
ลติ

ภัณ
ฑ์ 

รวม 

ดา้นสร้างความชอบ        0.319* 0.296* 0.267*    0.254* 0.211* 0.130* 0.284* 0.321* 

ดา้นสร้างความเช่ือ          0.243* 0.276* 0.238*    0.343* 0.228* 0.203* 0.294* 0.339* 

ดา้นสร้างการใช ้             0.361* 0.369* 0.300*    0.584* 0.478* 0.485* 0.494* 0.577* 
รวม 0.374* 0.382* 0.326*    0.484* 0.376* 0.337* 0.438* 0.505* 
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* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

     สมมติฐานท่ี 1  การรับรู้คุณลกัษณะของ Micro Influencers มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
ประเภทวิตามิน จากตารางท่ี 3 พบว่าการรับรู้คุณลกัษณะของ Micro Influencers มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกบั
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารประเภทวิตามิน มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.505 โดยการรับรู้คุณลกัษณะดา้น
สร้างการใชมี้ผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารประเภทวิตามินมากท่ึสุด มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.577 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือพิจารณารายดา้นของพฤติกรรมการบริโภค พบว่าดา้นบทบาทของผูท่ี้มีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจบริโภคมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้คุณลกัษณะของ Micro Influencer มากท่ีสุด มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 
0.484 รองลงมาคือดา้นการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.438 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเสกสรรค์ วีระสุข และ วรางคณา อดิศรประเสริฐ (2557) ท่ีศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารประเภทวิตามินในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่สาเหตุท่ีผูบ้ริโภคซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารประเภทวิตามิน คือ ซ้ือตาม
คนรอบขา้งและไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากบุคคลท่ีรู้จกั  

     สมมติฐานท่ี 1.1  การรับรู้คุณลักษณะของ Micro Influencers ด้านสร้างความชอบมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารประเภทวิตามิน จากตารางท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณพบว่าการรับรู้คุณลกัษณะของ Micro 
Influencers ดา้นสร้างความชอบในเร่ืองการช่ืนชอบผูท้รงอิทธิพลทางความคิดท่ีใชรู้ปแบบการน าเสนอขอ้มูลท่ีชวนใหติ้ดตาม เช่น มี
รูปภาพ หรือ คลิปวีดีโอประกอบ เป็นตวัแปรท่ีสามารถท านายพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารประเภทวิตามิน ไดร้้อยละ 
10.60 (R2 = 0.106) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี   Y = 2.659 + 0.121 (X3)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของยิ่งศกัด์ิ อุดมเทิดสกุล (2560) ไดศึ้กษาการสร้างสรรค์เน้ือหาเพื่อการประชาสัมพนัธ์และรีวิวสินคา้ความงามของบุคคลทัว่ไป 
(Micro Influencer) ท่ีพบว่าการสร้างสรรคเ์น้ือหาเพื่อการประชาสัมพนัธ์และรีวิวสินคา้ความงามของ Micro Influencer มีแรงจูงใจมา
จากความช่ืนชอบเป็นหลกั ส่วนผลการวิจยั รูปแบบ ประเภทเน้ือหา และเทคนิคท่ีใชใ้นการสร้างสรรคเ์น้ือหาเพื่อการประชาสัมพนัธ์
และรีวิวสินคา้ความงามท่ีไดรั้บ Engagement สูงสุดส่วนใหญ่จะน าเสนอเน้ือหาแบบภาพน่ิงเป็นหลกั รองลงมาเป็น แบบคลิปวิดีโอ 
แชร์โพสต ์และการถ่ายทอดสด (Facebook Live!) 

     สมมติฐานท่ี 1.2  การรับรู้คุณลักษณะของ Micro Influencers ด้านสร้างความเช่ือมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารประเภทวิตามิน จากตารางท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณพบว่าการรับรู้คุณลกัษณะของ Micro 
Influencers ดา้นสร้างความเช่ือในเร่ืองการมีความเช่ือถือต่อผูท้รงอิทธิพลทางความคิดท่ีสามารถบอกเล่าประสบการณ์ตรงจากการ
ทดลองใชผ้ลิตภณัฑไ์ดจ้ริง เป็นตวัแปรท่ีสามารถท านายพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารประเภทวิตามิน ไดร้้อยละ 14.00 
(R2 = 0.140) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี   Y = 2.653 + 0.177 (X3)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของชญัญาภรณ์ แสงตะโก (2560) ท่ีศึกษาอิทธิพลของ Micro-Influencer ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ High Involvement ประเภทรถยนต์
นัง่ส่วนบุคคล พบวา่ความน่าเช่ือถือของตวั Micro-Influencer มีผลต่อความพึงพอใจและทศันคติของกลุ่มตวัอยา่ง โดยสามารถท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงทศันคติเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีไดรั้บ และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเสาวลกัษณ์ สายทองอินทร์ (2560) ท่ีศึกษา
ประเภทของผูท้รงอิทธิพล: ผลต่อการสร้างความน่าเช่ือถือและการตอบสนองของผูบ้ริโภค พบวา่การรับรู้ประเภทของผูท้รงอิทธิพล
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ท่ีไดรั้บความน่าเช่ือถืออนัดบัสูงสุด คือ Micro Influencer และการตอบสนองของผูบ้ริโภค สูงสุดทั้ง 3 ดา้น ประกอบไปดว้ย ทศันคติ

ต่อตราสินคา้ ความตั้งใจซ้ือ และ การบอกต่อ 

 ตารางที่  4  การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณการรับรู้คุณลกัษณะของ Micro Influencers กบัพฤติกรรมการ      
                    บริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารประเภทวิตามิน 
* หมายถึง  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ตัวแปรพยากรณ์ B SE Beta t Sig. 

ดา้นสร้างความชอบ 
ค่าคงท่ี (Constant) 

 
2.659 

 
0.134 

  
19.809 

  
 0.000* 

1. การช่ืนชอบผูท้รงอิทธิพลทางความคิดท่ีมีบุคลิกลกัษณะท่ี
โดดเด่น/มีความเป็นตวัของตวัเอง  

0.077 0.045 0.122 1.704 0.089 

2. การช่ืนชอบผูท้รงอิทธิพลทางความคิดท่ีมีการน าเสนอ
ขอ้มูลท่ีน่าสนใจ 

0.028 0.053 0.042 0.525 0.600 

3. การช่ืนชอบผูท้รงอิทธิพลทางความคิดท่ีใช้รูปแบบการ
น าเสนอข้อมูลท่ีชวนให้ติดตาม เช่น มีรูปภาพ หรือ คลิป
วีดีโอประกอบ 

0.121 0.040 0.202 3.032   0.003* 

R = 0.326    R2 = 0.106     Adjusted R2 = 0.100      SE = 0.49555 
ดา้นสร้างความเช่ือ 
ค่าคงท่ี (Constant) 

 
2.653 

 
0.127 

  
20.897 

  
 0.000* 

1. การมีความเช่ือถือต่อผูท้รงอิทธิพลทางความคิดท่ีน าเสนอ
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง และสามารถอา้งอิงท่ีมาได ้

0.058 0.046 0.100 1.273 0.204 

2. การมีความเช่ือถือต่อผู ้ทรงอิทธิพลทางความคิดท่ีมี
บุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือ และมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
เน้ือหาท่ีน าเสนอเป็นอยา่งดี 

-0.006 0.050 -0.010 -0.127 0.899 

3. การมีความเช่ือถือต่อผูท้รงอิทธิพลทางความคิดท่ีสามารถ
บอกเล่าประสบการณ์ตรงจากการทดลองใชผ้ลิตภณัฑไ์ดจ้ริง 

0.177 0.032 0.318 5.564   0.000* 

R = 0.374    R2 = 0.140     Adjusted R2 = 0.134      SE = 0.48612 
ดา้นสร้างการใช ้
ค่าคงท่ี (Constant) 

 
2.470 

 
0.094 

  
26.401 

  
 0.000* 

1. การอยากจะทดลองใชผ้ลิตภณัฑ์ตามท่ีผูท้รงอิทธิพลทาง
ความคิดแนะน า 

0.040 0.038 0.063 1.069 0.286 

2. การอยากจะแนะน าให้ผูอ่ื้นไดท้ดลองใชผ้ลิตภณัฑต์ามท่ีผู ้
ทรงอิทธิพลทางความคิดแนะน า 

0.157 0.041 0.263 3.842 0.000* 

3. การใชผ้ลิตภณัฑทุ์กชนิดตามท่ีผูท้รงอิทธิพลทางความคิด
ท่ีติดตามแนะน า 

0.157 0.028 0.323 5.613   0.000* 

R = 0.586    R2 = 0.343     Adjusted R2 = 0.338      SE = 0.42495 
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     สมมติฐานท่ี 1.3  การรับรู้คุณลกัษณะของ Micro Influencers ดา้นสร้างการใชมี้ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารประเภทวิตามิน จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณพบว่าการรับรู้คุณลกัษณะของ Micro Influencers 
ดา้นสร้างการใช้ในเร่ืองการอยากจะแนะน าให้ผูอ่ื้นไดท้ดลองใช้ผลิตภณัฑ์ตามท่ีผูท้รงอิทธิพลทางความคิดแนะน า และการใช้
ผลิตภณัฑ์ทุกชนิดตามท่ีผูท้รงอิทธิพลทางความคิดท่ีติดตามแนะน า เป็นตวัแปรท่ีสามารถท านายพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารประเภทวิตามิน ไดร้้อยละ 34.30 (R2 = 0.343)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี   Y = 2.470 
+ 0.157 (X2) + 0.157 (X3)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของรมิดา โพธิกุลธร และอภิรัตน์ กงัสดารพร (2562) ท่ีศึกษาปรากฏการณ์การ
ส่ือสารการตลาดของผูท้รงอิทธิพลในธุรกิจในโลกออนไลน์ พบว่าความตอ้งการในการส่ือสาร การแสดงความเป็นตวัตนหรืออตั
ลกัษณ์ของผูใ้ชง้าน การแบ่งปันความรู้และเร่ืองราวต่าง ๆ ให้แก่บุคคลท่ีสนใจ การขายสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ รวมไปถึงการ
ประกอบอาชีพรีวิวผลิตภณัฑ์ สถานท่ีท่องเท่ียว และร้านอาหาร การติดตามผูมี้ช่ือเสียง/ผูป้ระกอบการชั้นน า /ผูท้รงอิทธิพลในโลก
ออนไลน์ เพื่อสร้างแรงบนัดาลใจ ล้วนส่งผลต่อการตดัสินใจใช้ของผูบ้ริโภคทั้งส้ิน ซ่ึงจะส่งผลถึงพฤติกรรมในการเลือกใช้
ผลิตภณัฑด์ว้ยเช่นกนั      
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
  
     จากผลการวิเคราะห์การรับรู้คุณลักษณะของ Micro Influencers ของผูบ้ริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าคุณลกัษณะทั้ง 3 ดา้น ลว้นมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินทั้งส้ิน โดย
คุณลกัษณะดา้นสร้างการใชมี้ผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารประเภทวิตามินมากท่ึสุด และพฤติกรรมดา้นบทบาท
ของผูท่ี้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจบริโภคมีความสมัพนัธ์กบัการรับรู้คุณลกัษณะของ Micro Influencer มากท่ีสุด  
     ทั้งน้ี ผูผ้ลิต ผูจ้ดัจ  าหน่าย นกัการตลาด รวมถึงผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีสนใจในธุรกิจผลิตภณัฑเ์สริมอาหารประเภทวิตามิน ควร
ใช้การส่ือสารของผูท้รงอิทธิพลทางความคิดกลุ่ม Micro Influencers ท าการรีวิวผลิตภณัฑ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ให้เพิ่มมากข้ึน 
เน่ืองจากปัจจุบนัส่ือออนไลน์ถือไดว้า่เป็นช่องทางการส่งเสริมการตลาดท่ีก าลงัไดรั้บความนิยม และส่งผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคได้
เป็นอยา่งดี โดยควรเลือก Micro Influencers ท่ีมีคุณลกัษณะดงัน้ี  
     1)ดา้นสร้างความชอบ : มีบุคลิกลกัษณะท่ีโดดเด่น/มีความเป็นตวัของตวัเอง มีการน าเสนอขอ้มูลท่ีน่าสนใจ และใชรู้ปแบบการ
น าเสนอขอ้มูลท่ีชวนให้ติดตาม เช่น มีรูปภาพ หรือ คลิปวีดีโอประกอบ เพื่อดึงดูดความชอบให้ผูบ้ริโภคอยากท่ีจะติดตามเน้ือหาท่ี 
Micro Influencers น าเสนออยา่งต่อเน่ือง  
     2)ดา้นสร้างความเช่ือ : มีการน าเสนอขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง/สามารถอา้งอิงท่ีมาได ้มีบุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
เน้ือหาท่ีน าเสนอเป็นอย่างดี และสามารถบอกเล่าประสบการณ์ตรงจากการทดลองใชผ้ลิตภณัฑ์ไดจ้ริง เพื่อเดึงดูดให้ผูบ้ริโภคเกิด
ความเช่ือถือและสนใจท่ีอยากบริโภคเพิ่มข้ึน 
     3)ดา้นสร้างการใช ้: สามารถบอกเล่าประสบการณ์และผลจากท่ีตนเองไดท้ดลองใชผ้ลิตภณัฑจ์ริง เพื่อเป็นส่วนช่วยในการรับรู้ของ
ผูบ้ริโภควา่ผลิตภณัฑมี์คุณภาพและสามารถใชไ้ดจ้ริง และท าใหเ้กิดการตดัสินใจบริโภค และแนะน าใหผู้อ่ื้นไดใ้ชผ้ลิตเสริมอาหาร
ประเภทวิตามินตามท่ี Micro Influencers แนะน าในท่ีสุด 
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ข้อเสนอแนะ 
     ควรท าการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัผูท้รงอิทธิพลทางความคิดกลุ่มอ่ืนๆว่ามีผลต่อพฤติกรรมการบริโภ8ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
ประเภทวิตามินท่ีเหมือนหรือแตกต่างกนัอย่างไร นอกจากน้ีแลว้ควรศึกษาปัจจยัในดา้นอ่ืนๆ เช่น ส่วนประสมทางการตลาด และ
ทศันคติท่ีไดรั้บจากการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารประเภทวิตามินวา่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารประเภท
วิตามินอยา่งไร เพื่อน าผลการศึกษาท่ีไดม้าปรับปรุงพฒันากลยทุธ์และรูปแบบการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์สริมอาหารประเภทวิตามิน
ใหส้ามารถตอบสนองตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งถูกตอ้งต่อไป 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคา้อาหาร และเคร่ืองด่ืมในซูเปอร์มาร์เก็ตภายในกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล เพื่อน ามาใชใ้นการแบ่งกลุ่ม และศึกษาความแตกต่างในการบริโภคสินคา้ของผูบ้ริโภคแต่ละพื้นท่ี และเพื่อให้
สามารถออกแบบ และส่งมอบคุณค่าของสินคา้ให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยการศึกษาการออกแบบคุณค่าจาก
ผลิตภณัฑน์ ้ าผลไมท่ี้เหมาะสมกบัวิถีชีวิตของกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายท่ีต่อยอดมาจากการพฒันาผลิตภณัฑข์องธุรกิจเดิม และใช้
ผลิตภณัฑน์ ้ ามะนาวคั้นสด100% แช่แขง็ เป็นกรณีศึกษา โดยการศึกษากลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 ตวัอยา่ง  ท่ีมีการซ้ือสินคา้ใน
ซูเปอร์มาร์เก็ตในกรุงเทพฯและปริมณฑล จากการสังเกตตะกร้า และรถเข็นของกลุ่มตัวอย่าง และเก็บข้อมูลทาง
ประชากรศาสตร์และชนิดสินคา้ท่ีซ้ือ โดยแบ่งพื้นท่ีในการส ารวจขอ้มูลตามหลกัทางภูมิศาสตร์ และน าวิธี Two-step clustering 
analysis มาใชใ้นการวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์สามารถแบ่งผูบ้ริโภคไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี1 เป็นกลุ่มคนท่ีอยู่บริเวณชาน
เมืองไดแ้ก่ กรุงเทพฯตอนบน กรุงเทพฯตะวนัออก และกรุงเทพฯฝ่ังธนบุรี มีช่วงอาย ุ39-54 ปี (Generation X) ส่วนใหญ่มีการ
ซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารสด หมายความวา่มีการปรุงอาหารทานเอง และกลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มคนท่ีอยูใ่นเมืองไดแ้ก่ เขตกรุงเทพฯชั้นใน 
และย่านศูนยก์ลางธุรกิจ มีช่วงอาย ุ23-54 ปี (Generation XและY) ส่วนใหญ่มีการซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารส าเร็จรูปและเคร่ืองด่ืม 
หมายความวา่ไม่ไดท้ าอาหารทานเอง จากผลดงักล่าวจะน าไปใชใ้นการออกแบบคุณค่าของสินคา้ใหต้รงกบัความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่ม และน าขอ้มูลไปศึกษาต่อโดยใช้แพลทฟอร์มเฟซบุ๊กเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการขยายการทดสอบกลุ่ม
ผูบ้ริโภค (Lookalike audience) โดยใชว้ิธีการเปรียบเทียบกลุ่มเป้าหมาย (A/B testing) เพื่อศึกษาและทวนสอบวา่ผูบ้ริโภคกลุ่ม
ใดเป็นกลุ่มเป้าหมายของผลิตภณัฑ ์จากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีท าใหไ้ดว้ิธีการในการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ในทิศทางของการปรับ
ต าแหน่งผลิตภณัฑ์ใหม่ ท่ีเขา้ใจถึงคุณค่าท่ีผูบ้ริโภคต้องการ และใช้นวตักรรมหรือการสร้างคุณค่าใหม่ในการออกแบบ
ผลิตภณัฑเ์ชิงการสร้างคุณค่า เพื่อสร้างโอกาสใหม่ใหก้บัธุรกิจ  

ค าส าคัญ: การออกแบบผลิตภัณฑ์, วิถีชีวิตสังคมเมือง, การแบ่งกลุ่มผู้บริโภค, เทคนิคการวิเคราะห์กลุ่ม, น า้มะนาว 
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Abstract 
The objective of this research is studying the consumer behavior in buying foods and beverages at supermarket in Bangkok 
and metropolitan area. The result of the study will be used to divide groups and study the differences in consumption behaviors 
in each area in order to design and deliver the value of the products to meet the consumer’s need with urban lifestyle by improve 
and develop an original fruit juice product. The product is 100% frozen fresh squeezed lime juice in pouch and a sample group 
is consumers over 400 people who age more than 23 years old and usually buy products at supermarket. The survey is divided 
based on baskets, carts and geographic locations in Bangkok and segment the consumer groups by using two-step clustering 
analysis method. The first group is people who live in suburb such as Northern Bangkok, Eastern Bangkok and Thonburi 
district, aged between 39-54 years (Generation X). Most of them buy fresh product and cook at home. While the other group 
is people who live in the inner Bangkok and central business district, aged between 23-54 years (Generation X and generation 
Y). They buy instant food and beverage products. The results will be used to summarize the value that meet the consumer’s 
need in each groups. In addition, there will be using Facebook platform as a tool to study target group by testing and verify the 
results by doing Lookalike audience with A/B testing method. Finally, the product development that focus on a target group 
will develop the product with efficiency and create opportunities for innovation in the future. 
 
Keywords: Product design, Urban lifestyle, Consumer segmentation, Cluster analysis, Lime juice 
 

1. บทน า 
 

     คุณค่า คือส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระเมิน ซ่ึงหากมองในมุมมองของสินคา้จะเห็นว่าถา้สินคา้นั้นมีคุณค่าพอ ลูกคา้หรือ
ผูบ้ริโภคกจ็ะมีความยนิดีท่ีจะจ่ายเป็นมูลค่าออกไปในรูปของราคา แต่ถา้หากสินคา้นั้นมีราคาท่ีสูงกวา่คุณค่าท่ีผูบ้ริโภคประเมิน
ได ้สินคา้นั้นกจ็ะไม่ถูกซ้ือ ดงันั้นคุณค่าและราคาจึงเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญักบัการเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค ซ่ึงในปัจจุบนัการ
สร้างมูลค่าเพิ่ม การสร้างคุณค่า หรือการส่งมอบคุณค่า เป็นค าท่ีมีความส าคญั และมกัน ามาใชก้บัการพฒันาผลิตภณัฑ ์ 
     การพฒันาผลิตภณัฑใ์นยคุอุตสาหกรรมถือเป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคญัและมีความจ าเป็นในการผลิตสินคา้ทุกชนิด โดยตอ้ง
อาศยัความรู้และกลยุทธ์เป็นเคร่ืองมือในการท างาน เพื่อการพฒันาปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงผลิตภณัฑ์ต่างๆ ให้ดีข้ึนเพื่อให้
สินคา้มีความแปลกใหม่ โดดเด่น และมีมูลค่าสูงสุด ต่างจากยุคปัจจุบนัท่ีโลกทั้งโลกสามารถเช่ือมถึงกนัไดด้ว้ยอินเทอร์เน็ต 
ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการท่ีหลากหลายมากข้ึน สามารถเขา้ถึงส่ือต่างๆไดทุ้กท่ีทุกเวลา จึงหาขอ้มูลและเปรียบเทียบส่ิงต่างๆได้
ง่ายสามารถเลือกส่ิงท่ีท าใหเ้กิดความพอใจสูงสุดได ้นอกจากน้ีความแตกต่างของคนแต่ละช่วงวยัเป็นอีกปัจจยัส าคญั เน่ืองจาก
สภาพแวดลอ้มในการเติบโตและประสบการณ์ชีวิตท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้ความคิด การให้คุณค่า และพฤติกรรมการใชชี้วิต
แตกต่างกนัไปดว้ย ดงันั้นในการพฒันาหรือออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่ๆจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใส่ใจและเขา้ใจความรู้สึกของ
ผูบ้ริโภคทุกช่วงวยั เพื่อเขา้ใจถึงความแตกต่างของคุณค่าท่ีผูบ้ริโภคเหล่าน้ีตอ้งการ ท าให้สามารถพฒันาออกแบบผลิตภณัฑท่ี์
ส่งมอบคุณค่าไดต้รงกบัความตอ้งการ สามารถช่วยแกปั้ญหาท่ีผูบ้ริโภคไม่ตอ้งการพบได ้
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     ในปัจจุบนัการเลือกบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเขา้มามีบทบาทกบัชีวิตผูบ้ริโภคมากข้ึน จากการท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีรายได้
เพิ่มข้ึน มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน และจากการขยายตวัของสังคมเมือง จึงมีแนวโน้มความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม คือ 
ผูบ้ริโภคหนัมาสนใจดูแลสุขภาพมากข้ึน ทั้งในดา้นสุขภาพร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ Mintel (2018) บริษทัวิจยัการตลาดระดบั
โลกไดส้รุปผลการส ารวจส่ิงท่ีผูบ้ริโภคทัว่โลกมีความตอ้งการพฒันามากท่ีสุดคือ ตอ้งการมีโภชนาการท่ีดี และจากผลส ารวจ
ของสถาบนัวิจยัและบริการวิชาการ มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั (2560) พบวา่การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์เป็นปัจจยัอนัดบั
แรกท่ีคนกรุงเทพฯ มีความตระหนักถึงความส าคญัเพื่อดูแลสุขภาพ และจากแนวโน้มท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัท่ีส่งผลต่อ
อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมประจ าปี 2019 ส่วนใหญ่เป็นแนวโนม้ท่ีเก่ียวกบัการรักสุขภาพ และรักษโ์ลกไดแ้ก่ อาหารท่ีมี
กระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพ มีความสะดวก ความสวยงาม แปลกใหม่ และกระบวนการผลิต และการใชบ้รรจุภณัฑท่ี์รักษโ์ลก 
ไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ (Brand Buffet. 2561) ส่งผลให้ภาคธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งให้ความสนใจท่ีจะพฒันาและ
ออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ตอบโจทยค์วามตอ้งการเหล่าน้ี ซ่ึงในปัจจุบนันอกจากผูบ้ริโภคจะตอ้งการอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ 
มีความสะอาด และมีรสชาติท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจแล้ว ความแปลกใหม่ เอกลักษณ์ รวมถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ก็มี
ความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ ดงันั้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่จึงตอ้งทราบว่าแนวโน้มความตอ้งการของผูบ้ริโภคใน
ช่วงเวลานั้นคืออะไร จะตอ้งอาศยันวตักรรม เทคโนโลยแีละความคิดสร้างสรรค ์เพื่อสร้างและน าเสนอคุณค่าของผลิตภณัฑใ์ห้
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค  
       

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 นวตักรรม 
 
     นวตักรรม มาจากรากศพัทใ์นภาษาละตินวา่ innovare ซ่ึงหมายถึง การท าส่ิงใหม่ท่ี นวตักรรมมีความจ าเป็นอยา่งมากส าหรับ
ความอยู่รอดและความส าเร็จทางธุรกิจในปัจจุบนั Schumpter (1934) นักเศรษฐศาสตร์คนแรกท่ีกล่าวถึงความส าคญัของ
นวตักรรมเชิงพาณิชย ์นอกจากน้ียงัมีผูใ้ห้นิยามถึงนวตักรรมมากมาย ส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ (2549) ให้ค านิยามว่า 
นวตักรรม คือ การท าส่ิงใหม่จากการใชค้วามรู้และความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม Terwiesch and 
Ulrich (2009) ใหค้วามหมายวา่เป็นการจบัคู่ใหม่ระหว่างความตอ้งการและวิธีแกปั้ญหา สมนึกและคณะ (2553) ใหค้วามหมาย
ว่าเป็นส่ิงใหม่ท่ีเกิดจากการใช้ความรู้ ทกัษะประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค์ในการพฒันาข้ึน อาจจะมีลกัษณะเป็น
ผลิตภณัฑใ์หม่ บริการใหม่ หรือกระบวนการใหม่ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม ส่วน Campos (1934) กล่าวว่า
นวตักรรม คือความสามารถในการส่งคุณค่าใหม่ไปถึงลูกคา้ และสุภชา (2552) กล่าววา่การน านวตักรรมมาใชจ้ะช่วยใหส้ามารถ
สร้างคุณค่า หรือประโยชน์ท่ีเกิดจากความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อผลิตภัณฑ์ได้ ดังนั้นนวตักรรมไม่ใช่เพียงการสร้าง
เทคโนโลยใีหม่เพื่อใหเ้กิดส่ิงใหม่ แต่สามารถมุ่งเนน้การออกแบบคุณค่าใหม่ท่ีตอบโจทยก์ลุ่มเป้าหมายได ้
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2.2 การพฒันาผลติภัณฑ์ใหม่  

     การพฒันาผลิตภณัฑเ์ป็นขั้นตอนท่ีส าคญัในการสร้างผลิตภณัฑห์น่ึงๆข้ึนมา จะตอ้งอาศยัความรู้และกลยทุธ์เป็นเคร่ืองมือท่ี
ในการท างาน เพื่อพฒันาปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงให้เกิดผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย ์(ศรีเวียง และคณะ, 2561) จะต้องมีการ
เปล่ียนแปลงท่ีสามารถเขา้ถึงและทนัต่อการเปล่ียนแปลงความตอ้งการของผูบ้ริโภค (อภิญญา, 2558)  โดยกระบวนการพฒันา
ผลิตภณัฑ ์คือ ขั้นตอนหลงัจากท่ีมีการก าหนดศกัยภาพของผลิตภณัฑใ์หม่ และแนวทางการพฒันาผลิตภณัฑ ์ซ่ึงมีความส าคญั
ในการประเมินความเป็นไปไดท้างธุรกิจ นอกจากน้ีควรมีความรู้ และความเขา้ใจเก่ียวกบัความส าเร็จ และการลม้เหลวในการ
พฒันาผลิตภณัฑ ์เพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑอ่ื์นๆต่อไป (พิสิฏฐ์, 2555) การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่สามารถ
พิจารณาได้ 2 มิติ คือ เป็นความใหม่ส าหรับใคร (องค์กร หรือโลก) และเป็นความใหม่ในแง่ใด (เทคโนโลยี ตลาด หรือ
กระบวนการ) โดย Booz et. Al (1982) ไดจ้  าแนกประเภทการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ตามเกณฑ์ความใหม่ต่อองคก์ร และตลาด 
เป็น 6 ประเภท คือ ผลิตภณัฑ์ใหม่ของโลก สายผลิตภณัฑ์ใหม่ขององคก์ร ผลิตภณัฑเ์สริมในสายผลิตภณัฑ์เดิม การปรับปรุง
ผลิตภณัฑเ์ดิม การปรับต าแหน่งผลิตภณัฑใ์หม่ และการลดตน้ทุน ซ่ึงงานวิจยัน้ีเป็นการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ในทิศทางการปรับ
ต าแหน่งผลิตภณัฑใ์หม่ โดยการศึกษากลุ่มเป้าหมายใหม่ และสร้างคุณค่าท่ีตอบโจทย ์หรือเรียกวา่ การออกแบบผลิตภณัฑเ์ชิง
การสร้างคุณค่า เพื่อขยายตลาดและสร้างโอกาสใหม่ใหก้บัธุรกิจ  

2.3 แนวโน้มประเดน็การให้คุณค่าและพฤติกรรมการใช้ชีวติของผู้บริโภคในสังคมเมืองแบ่งตาม Generation  
     ในปัจจุบนัพฤติกรรมการใชชี้วิตของผูบ้ริโภคในสังคมเมืองเปล่ียนไป จากการท่ีมีรายไดเ้พิ่มข้ึน มีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน และ
จากการขยายตวัของสังคมเมือง ส่งผลใหผู้บ้ริโภคหนัมาสนใจดูแลสุขภาพมากข้ึน และการเลือกบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารไดเ้ขา้
มามีบทบาทกบัชีวิตผูบ้ริโภคมากข้ึนดว้ย มินเทล (2018) ไดส้รุปผลส ารวจในหัวขอ้ผูบ้ริโภคชาวไทยกบัแนวทางการพฒันา
ตนเองว่า ผูบ้ริโภคทัว่โลกจ านวนร้อยละ 79 ตอ้งการมีโภชนาการท่ีดีข้ึน ผูบ้ริโภคจ านวนร้อยละ 76 ระบุว่าอยากมีชีวิตสมดุล 
และผู ้บริโภคจ านวนร้อยละ  73 ตั้ งใจจะหันมาออกก าลังกายให้มากข้ึน นอกจากน้ีสถาบันวิจัยและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั (2560) ไดส้รุปวา่คนส่วนใหญ่หนัมาสนใจดูแลสุขภาพมากข้ึน และมีความตั้งใจจะท ากิจกรรมเพื่อดูแล
สุขภาพในอนาคตโดยอนัดบัแรก คือการรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ จากแนวโนม้ดงักล่าวส่งผลให้ภาคธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง
ใหค้วามสนใจท่ีจะพฒันาและออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ตอบโจทยค์วามตอ้งการเหล่าน้ี 
     ส่วนประเด็นส าคญัท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างของวิถีชีวิตของคนเมือง คือ การใหคุ้ณค่า และพฤติกรรมการใชชี้วิตของ
ผูบ้ริโภคแต่ละ Generation ซ่ึงหมายถึงการแบ่งกลุ่มประชากรตามหลกัประชากรศาสตร์ตามยคุสมยัปีท่ีเกิด โดยเป็นเพียงส่ิงท่ี
ช่วยแบ่งกลุ่มให้มีความชัดเจน แต่ส่ิงท่ีสร้างให้เกิดความคิดและวิถีชีวิต เกิดได้จากสภาพแวดลอ้ม การเล้ียงดู เทคโนโลยี 
เศรษฐกิจ รวมถึงประสบการณ์ในชีวิต ในปัจจุบนั Generation กลุ่มท่ีมีความสามารถในการซ้ือสินคา้ไดแ้ก่ Baby boomer เป็น
กลุ่มคนอายุ 55-73 ปี ส่วนใหญ่อยู่ในวยัเกษียณ จึงมีทั้งเงินและเวลา ไม่ชอบถูกมองว่าแก่ ต้องการได้รับความใส่ใจจาก
ผลิตภณัฑต่์างๆ จึงให้คุณค่ากบัส่ิงท่ีช่วยเพิ่มความสะดวก สามารถอ านวยความสะดวกในการใชชี้วิตได ้ส่วนกลุ่ม Generation 
X เป็นกลุ่มคนวยัท างานท่ีมีอายุ 39-54 ปี มีลกัษณะนิสัยท่ีชอบอะไรง่ายๆ ไม่ตอ้งเป็นทางการ ตอ้งรับผิดชอบทั้งเร่ืองงานและ
ดูแลคนในครอบครัว ให้คุณค่ากบัส่ิงท่ีท าให้คนในครอบครัวมีความสุข สุขภาพดี และไม่ค่อยมีเวลาให้ตวัเอง จึงตอ้งการส่ิงท่ี
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เพิ่มความสะดวกสบายตอบโจทยเ์ร่ืองเวลา ส่วนคนกลุ่ม Generation Y เป็นวยัท่ีพึ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลยัและก าลงั
ท างาน มีอาย ุ23-38 ปี คนกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มสุขนิยม ชอบความสบาย และรักการนอน ชอบทุกท่ีท่ีสบายท่ีเหมือนบา้น เติบโตมาใน
ยคุท่ีมีความเจริญของเทคโนโลย ี ยินดีจะจ่ายเพื่อรับประสบการณ์ใหม่ๆ แลว้เผยแพร่ในส่ือสังคม (Social media)  ชอบการซ้ือ
สินคา้ออนไลน์ แต่กย็งัตอ้งการสินคา้ท่ีพิเศษและแตกต่างจากคนอ่ืน (Premium และ Personalized) นอกจากน้ียงัมีความใส่ใจต่อ
โลกและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อตวัเองในอนาคตดว้ย ดงันั้นส่ิงท่ีคนกลุ่มน้ีให้คุณค่าจะเป็นทิศทางของการไดรั้บความสะดวกสบาย 
ความทนัสมยั ควบคู่กบัเทคโนโลยท่ีีดีต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 
2.4 วถิีชีวติสังคมเมือง  
 
       ในปัจจุบนัประเทศไทยมีการขยายตวัของสังคมเมืองเพิ่มมากข้ึน กรุงเทพมหานครเป็นพื้นท่ีท่ีมีการขยายตวัของสังคมเมือง
มากท่ีสุด ซ่ึงส่งผลให้เกิดความเปล่ียนแปลงทั้งดา้นพฤติกรรม ทศันคติ และวิถีชีวิต ส านักงานบริหารและพฒันาองค์ความรู้ 
(2558) ได้มีการศึกษาวิจัยโดยการส ารวจความคิดเห็นในหัวขอ้ชีวิตคนเมืองในสังคมไทยปี 2020 พบว่า ส่ิงท่ีคนเมืองให้
ความส าคญัในชีวิตมีทั้งหมด 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ ครอบครัว เวลาวา่ง การศึกษา สุขภาพ และความส าเร็จในอาชีพการงาน และ Mintel 
(2019) ไดส้รุปถึงพฤติกรรมการใชชี้วิตของคนเมืองส่วนใหญ่วา่ จะมีความเป็นปัจเจกหรือ Individuality ในการใชชี้วิตของคน
รุ่นใหม่มากข้ึน เน่ืองจากการเติบโตของโลกดิจิทลัท่ีใหค้วามส าคญักบัการส่ือสารออนไลน์มากกวา่การพบเจอกนั โดยแมว้า่จะ
ท าใหค้นเมืองดูเหมือนใชชี้วิตแบบโดดเด่ียว แต่ความสมัพนัธ์และความรู้สึกยงัสามารถส่ือสารถึงกนัไดต้ลอดเวลา  
  

3. วธีิการศึกษา 
 

     งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาขอ้มูลและเขา้ใจความตอ้งการของผูบ้ริโภคในแต่ละพื้นท่ี
กรุงเทพฯ และปริมณฑล เร่ิมจากการศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) จากวิทยานิพนธ์ งานวิจยั และวารสารวิชาการท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีในการท าวิจยั และศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) จากการส ารวจ (Observation) โดย
ก าหนดกลุ่มประชากรท่ีศึกษาได้แก่ ผูบ้ริโภคท่ีมีการซ้ือสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตท่ีมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มลูกค้า
ระดบักลางถึงระดบัสูง  รูปแบบธุรกิจเน้นดา้นคุณภาพสินคา้และบริการเป็นหลกั โดยจะศึกษาขอ้มูลในพื้นท่ีกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาคือ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ23 ปีข้ึนไป เพราะเป็นกลุ่มท่ีมีความสามารถในการซ้ือสินคา้ สามารถแบ่ง
ตามช่วงอายุได้เป็น 3 กลุ่มคือ ช่วงอายุ 23-38 ปี (Generation Y) ช่วงอายุ 39-54 ปี (Generation X) และช่วงอายุ 55 ปีข้ึนไป 
(Baby boomer) และไดก้ าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 ตวัอยา่ง จากการค านวณตามสูตรของคอแครน (Cochran, 1977) 
เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอนของกลุ่มประชากร โดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 หรือท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 มีสูตร
การค านวณดงัน้ี  
 

n = 
2

2

4 e

Z                           (1) 
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สมการท่ี (1) แสดงการค านวณกลุ่มตวัอยา่ง ตามสูตรของคอแครน (Cochran, 1977) 
โดย  n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
        e = ระดบัความคลาดเคล่ือนในการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้
        Z = ค่าทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีก าหนด (ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ค่า Z = 1.96)   
ดงันั้น n  =  384 คน หรือ ประมาณ 400 คน                            
 
   มีการแบ่งการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างตามลกัษณะทางภูมิศาสตร์ของกรุงเทพฯเป็น 5 พื้นท่ี ได้แก่ กรุงเทพฯชั้นใน ย่าน
ศูนยก์ลางธุรกิจ กรุงเทพฯตอนบน กรุงเทพฯตะวนัออก และกรุงเทพฯฝ่ังธนบุรี และใชก้ารสุ่มตวัอย่างตามวิธีการแบ่งชั้นภูมิ 
(Stratified sampling) เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีการกระจายตวัสม ่าเสมอ (อาธง, 2527) ส่วนปัจจยัท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลประกอบดว้ย
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ และขอ้มูลพฤติกรรมการซ้ือสินคา้อาหารและเคร่ืองด่ืม โดยจะใชว้ิธี Two-step cluster analysis ใน
การวิเคราะห์ขอ้มูลและแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภค เน่ืองจากเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีมีขนาดกลุ่มตวัอย่างเกิน 200 ขอ้มูล และน าผลท่ี
ไดม้าใชใ้นการออกแบบคุณค่าของผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสมกบัรูปแบบวิถีชีวิตของผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่ม  
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
     จากการส ารวจขอ้มูลประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการซ้ือสินคา้อาหารและเคร่ืองด่ืมภายในซูเปอร์มาร์เก็ตเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑลทั้ง 5 พื้นท่ี ไดแ้ก่ จากผูบ้ริโภคจ านวน 400 คน แสดงจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาขอ้มูลไดด้งัตารางท่ี 1  
 
ตารางที่ 1  จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล จากการสุ่มตวัอยา่งโดยการแบ่งแบ่งชั้นภูมิ 
 

การแบ่งพื้นท่ีกรุงเทพฯ 
จ านวนประชากร จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง  

ความถ่ี (คน) ร้อยละ ความถ่ี (คน) ร้อยละ  

กรุงเทพฯชั้นใน 1,338,767 24 136 24  

ยา่นศูนยก์ลางธุรกิจ 653,382 12 67 12  

กรุงเทพฯตอนบน 1,040,400 18 106 18  

กรุงเทพฯตะวนัออก 894,510 16 91 16  

กรุงเทพฯฝ่ังธนบุรี 1,754,208 31 179 31  

รวม 5,681,267 100 400 100  

 
ท่ีมา: กองยทุธศาสตร์บริหารจดัการ (2562) 
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     จากนั้นใชก้ารแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคโดยวิธีวิธี Two-step clustering analysis ไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี  
- กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ีซ้ือสินคา้บริเวณชานเมือง บริเวณเขตกรุงเทพฯตอนบน กรุงเทพฯตะวนัออก และกรุงเทพฯฝ่ังธนบุรี มีช่วงอาย ุ
39-54 ปี ซ่ึงจัดอยู่ใน Generation X และมีจ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ54 ของกลุ่มตัวอย่างทั้ งหมด ส่วนใหญ่มีการซ้ือ
ผลิตภณัฑผ์กั ผลไม ้เน้ือสตัว ์และอาหาร ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑอ์าหารสด หมายความวา่ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมีการปรุงอาหารรับประทาน
เองภายในบา้น 
- กลุ่มท่ี2 กลุ่มท่ีซ้ือสินคา้ในเมือง เป็นกลุ่มคนท่ีอาศยัหรือท างานในเมืองบริเวณเขตกรุงเทพฯชั้นใน และยา่นศูนยก์ลางธุรกิจ มี
ช่วงอาย ุ23-54 ปี ซ่ึงจดัอยูใ่น Generation X และY มีจ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ46 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด ส่วนใหญ่มีการ
ซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารส าเร็จรูป และเคร่ืองด่ืม หมายความวา่ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมีความตอ้งการสินคา้ท่ีใหค้วามสะดวก สบาย พร้อม
รับประทาน ไม่ไดมี้การปรุงอาหารรับประทานเอง หรืออาจจะมีการปรุงอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีขั้นตอนง่ายๆรับประทานเอง 

     ส่วนคุณลกัษณะอ่ืนๆไดแ้ก่ สัญชาติ และพฤติกรรมการซ้ือสินคา้อาหารประเภทอ่ืนๆ ไม่มีความส าคญัในการแบ่งกลุ่ม โดย
เรียงล าดบัขอ้มูลตามค่าระดบัความส าคญั (Important Level) เพื่อแสดงความสัมพนัธ์ของแต่ละปัจจยัในกลุ่มขอ้มูล ดงัขอ้มูลใน
ตารางท่ี 2 จากผลการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคท าให้เห็นว่าผูบ้ริโภคทั้ง 2 กลุ่ม มีความแตกต่างในการเลือกซ้ือสินคา้อย่างชดัเจน 
สามารถน าไปออกแบบคุณค่าใหก้บัผลิตภณัฑน์ ้ ามะนาวคั้นสด 100% แช่แขง็ได ้โดยน าเสนอคุณค่าของผลิตภณัฑท่ี์ใชส้ าหรับ
การปรุงอาหารให้กบักลุ่มท่ี 1 ท่ีมีการปรุงอาหารรับประทานเอง สามารถน าไปใชเ้พื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการท าอาหาร 
สามารถจดัเก็บไดน้าน พร้อมคงคุณค่าและความสดใหม่ ส่วนกลุ่มท่ี 2 ท่ีไม่เน้นการปรุงอาหารรับประทาน แต่เน้นการซ้ือ
อาหารพร้อมบริโภคและเคร่ืองด่ืม จะน าเสนอคุณค่าท่ีใหค้วามสะดวกสบายในการใชง้าน การปรุงอาหาร หรือ ท าเคร่ืองด่ืมเมนู
ง่ายๆ พร้อมประโยชน์จากวิตามินซี 

ตารางที่ 2 ขอ้มูลการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคจากการซ้ือสินคา้โดยใชว้ิธี Two step cluster analysis 

 

ปัจจัย 
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 ค่าระดับความส าคัญ 

(216 คน) (184 คน) (Importance Level) 

การซ้ือผลิตภณัฑผ์กั  
และผลไมส้ด 

มีการซ้ือ 65% 8% 
1 

ไม่มีการซ้ือ 35% 92% 

การซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือสตัวแ์ละอาหารทะเลสด 
มีการซ้ือ 43% 2% 

0.47 
ไม่มีการซ้ือ 57% 98% 

การซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืม  
มีการซ้ือ 10% 53% 

0.28 
ไม่มีการซ้ือ 90% 47% 

การซ้ือผลิตภณัฑข์นมขบเค้ียว 
มีการซ้ือ 5% 40% 

0.15 
ไม่มีการซ้ือ 95% 60% 
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การแบ่งพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ 

กรุงเทพฯชั้นใน 13% 36% 

0.07 

ยา่นศูนยก์ลางธุรกิจ 7% 25% 

กรุงเทพฯตอนบน 22% 13% 

กรุงเทพฯตะวนัออก 22% 9% 

กรุงเทพฯฝ่ังธนบุรี 36% 17% 

อาย ุ

55 – 73 ปี (Baby Boomer) 29% 11% 

0.04 39 – 54 ปี (Generation X) 51% 42% 

23 – 38 ปี (Generation Y) 20% 47% 

การซ้ือผลิตภณัฑผ์กัและผลไมแ้ปรรูป 
มีการซ้ือ 1% 4% 

0.03 
ไม่มีการซ้ือ 99% 96% 

 

5. สรุปผลการศึกษา   
 
จากศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคา้อาหารและเคร่ืองด่ืมภายในซูเปอร์มาร์เก็ตเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ท่ีมีการแบ่งพื้นท่ีใน
การเกบ็ขอ้มูลตามหลกัภูมิศาสตร์เป็น 5 พื้นท่ีไดแ้ก่ กรุงเทพฯชั้นใน ยา่นศูนยก์ลางธุรกิจ กรุงเทพฯตอนบน กรุงเทพฯตะวนัออก 
และกรุงเทพฯฝ่ังธนบุรี โดยการส ารวจขอ้มูลจากรถเข็น และตะกร้าสินคา้ของผูบ้ริโภคจ านวน 400 คน แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้า
วิเคราะห์ผลโดยวิธี Two step cluster analysis เพื่อแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภค พบว่าสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มท่ี1 คือ กลุ่มท่ีมี
การซ้ือสินคา้บริเวณชานเมืองไดแ้ก่บริเวณกรุงเทพฯตอนบน กรุงเทพฯตะวนัออก และกรุงเทพฯฝ่ังธนบุรี ส่วนใหญ่เป็นคน
กลุ่ม Generation X ท่ีเนน้การซ้ืออาหารสดไดแ้ก่ ผกั ผลไม ้เน้ือสตัว ์และอาหารทะเล เป็นตน้ หมายความวา่ คนกลุ่มน้ีมีการปรุง
อาหารรับประทานเอง และจากแนวโน้มพฤติกรรมการใชชี้วิตของคนกลุ่ม Generation X ท่ีระบุว่าเป็นกลุ่มคนวยัท างานท่ีมี
ลกัษณะนิสัยชอบอะไรง่ายๆ ไม่ตอ้งเป็นทางการ ตอ้งรับผิดชอบทั้งเร่ืองงาน และดูแลคนในครอบครัว ให้คุณค่ากบัส่ิงท่ีท าให้
คนในครอบครัวมีความสุข สุขภาพดี และไม่ค่อยมีเวลาใหต้วัเอง ท าใหต้อ้งการส่ิงท่ีเพิ่มความสะดวกสบายตอบโจทยเ์ร่ืองเวลา 
จึงออกแบบคุณค่าของสินคา้น ้ ามะนาวคั้นสด 100% แช่แข็งส าหรับคนกลุ่มน้ีคือ ช่วยสร้างความสะดวกสบายในการใช้งาน 
สามารถคงคุณค่าความสดแท ้และมีวิตามินซีสูง โดยเนน้การน าเสนอไปใชใ้นการปรุงอาหาร และกลุ่มท่ี 2 คือ กลุ่มท่ีซ้ือสินคา้
ในเมืองบริเวณกรุงเทพฯชั้นใน และย่านศูนยก์ลางธุรกิจ เป็นคนกลุ่ม Generation X และ Y ท่ีส่วนใหญ่มีการซ้ือผลิตภณัฑ์
อาหารส าเร็จรูป และเคร่ืองด่ืม หมายความว่าคนกลุ่มน้ีเน้นความสะดวกสบายจากผลิตภณัฑ์พร้อมทาน ไม่ได้ปรุงอาหาร
รับประทานเอง หรือมีการปรุงอาหารท่ีมีขั้นตอนง่ายๆรับประทานเอง และจากแนวโนม้พฤติกรรมการใชชี้วิตของคนกลุ่มน้ีท่ี
เป็นกลุ่มคนวยัท างานในเมืองท่ีใชชี้วิตเร่งรีบ เสียเวลาส่วนใหญ่กบัการเดินทาง ชอบความสะดวกสบาย ชอบการท่องเท่ียวและ
สังสรรค ์แต่ก็ให้ความส าคญัเร่ืองสุขภาพจากการออกก าลงักาย และเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ จึงออกแบบคุณค่า
ของสินคา้น ้ามะนาวคั้นสด 100% แช่แขง็ส าหรับคนกลุ่มน้ีคือ การน าไปใชไ้ดง่้าย ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายใหก้บัชีวิต ไม่ตอ้ง
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คั้นมะนาวใชเ้อง ตอบโจทยเ์ร่ืองเวลา และสามารถเก็บไวไ้ดน้านโดยท่ียงัคงรสชาติและคุณค่าจากน ้ ามะนาวคั้นสด มีวิตามินซี
สูง ดีต่อสุขภาพ และช่วยเสริมสร้างภมิูตา้นทานไดเ้ป็นตน้ โดยน าเสนอรูปแบบการน าไปใชท้ าเคร่ืองด่ืมเมนูต่างๆ หรือน าไปใช้
ปรุงอาหารท่ีมีขั้นตอนไม่มาก จากการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการพฒันาผลิตภัณฑ์ใหม่ในมิติทิศทางของการปรับต าแหน่ง
ผลิตภณัฑ์ใหม่ โดยการศึกษาวิถีชีวิตของผูบ้ริโภค แล้วน านวตักรรมหรือหรือการสร้างคุณค่าใหม่มาใช้ในการออกแบบ
ผลิตภณัฑใ์นเชิงการสร้างคุณค่า เพื่อใชใ้นการกระตุน้การรับรู้คุณค่าของผลิตภณัฑ ์และสามารถส่งมอบคุณค่าของผลิตภณัฑไ์ด้
ตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่ม และถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดและสร้างโอกาสใหม่ให้กบั
ธุรกิจ นอกจากน้ียงัสามารถน าไปต่อยอดในการศึกษากลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายโดยการใชแ้พลทฟอร์มเฟซบุ๊กเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วย
ในการขยายกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย หรือเรียกวา่ Lookalike audience โดยใชว้ิธีทดสอบการเปรียบเทียบกลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 กลุ่ม 
(A/B Testingหรือ Split Testing) เพื่อทวนสอบผลวา่ผูบ้ริโภคกลุ่มใดเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัของผลิตภณัฑ ์จากการวิจยัดงักล่าว
จะท าให้เขา้ใจขั้นตอนการพฒันาออกแบบผลิตภณัฑว์ิธีใหม่ ท่ีมีการน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาช่วยเพื่อเพิ่มประสิทธืภาพ
ในการท างาน ช่วยประหยดัเวลา และค่าใชจ่้าย และสามารถน าไปต่อยอดในการท าการทดสอบและออกแบบผลิตภณัฑอ่ื์นๆได้
ในอนาคต 
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การศึกษาอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ที่เข้าจดทะเบียน    
   ในตลาดหลกัทรัพย์ ปี พ.ศ. 2556 ในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ   
The Study of rate of return of securities listed in year 2013  

in Market for Alternative Investment (mai)  
พิชิต เอ่ียมแสงจนัทร์1 และ วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร2 

Pichit Iamsaengchan and Wanrapee Banchuenvijit   
 

บทคดัย่อ 

      การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคศึ์กษาตวัแปรท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
ปี พ.ศ. 2556 ในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ  โดยน าอตัราส่วนการเงินของกลุ่มตวัอย่างบริษทัท่ีเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ในปีดงักล่าว จ านวน 14 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) อตัราการหมุนของสินทรัพย์
รวม (TATO) อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนของผูถื้อหุ้น (D/E) อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อหุน้ (EPS) อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตาม
บญัชี (P/BV)  และปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศท (GDP) อตัราเงินเฟ้อ (Inflation rate) และอตัรา
แลกเปล่ียนเงินระหว่างเงินบาทกบัเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (Exchange rate: ER) โดยจดัเก็บขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) 
เป็นรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ปี 2557 ถึงไตรมาส 2 ปี 2562 รวมทั้งส้ิน 22 ไตรมาส คิดเป็น 308 ชุดขอ้มูล มาทดสอบโดย
วิเคราะห์สถิติความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ดว้ยวิธี Fixed Effects Model 

     ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ปี พ.ศ. 2556 ใน
ตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอไอ  อย่างมีนัยส าคญั จ านวน 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบญัชี (P/BV) และ
อตัราส่วนเงินเฟ้อ (Inflation rate) มีความสมัพนัธ์ต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยฯ์ ในทิศทางเดียวกนั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
99% และผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) มีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนของหลกัทรัพยฯ์ ในทิศทางตรงกนัขา้ม ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ส่วนตวัแปรอ่ืนๆ ไม่มีความสมัพนัธ์กบัผลตอบแทนของหลกัทรัพยฯ์  

ค าส าคญั: อัตราผลตอบแทนหลกัทรัพย์, ตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ  
 

Abstract 

     The objectives of this study were to examine the variables that could affect the rate of return of securities listed in 
the Market for Alternative Investment (MAI) over a five-year period by taking into consideration the financial ratios 
of 14 sample companies listed in the MAI in 2013. These included working Current Ratio (CR), Total Asset Turnover 
Ratio (TATO), Debt to Equity Ratio (D/E),  Earnings per Share Ratio (EPS), Price to Book Value Ratio (P/BV), and 
external factors such as Gross Domestic Product (GDP), Inflation rate and the Exchange rate of Thai baht (THB) vis-
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à-vis US dollar (USD). The information was collected as quarterly secondary data from 1Q2014 to 2Q2019 for a total 
of 22 quarters, making up 308 data sets and analyzed by multiple linear regression through the fixed effects model 
method. 

     The study found that the significant factors that affected the rate of return of securities listed in the Stock Exchange 
of Thailand (SET)’s MAI consisted of three variables, namely, the Price to Book Value Ratio (P/BV) ratio and 
Inflation rate that are concordant to the rate of return of securities in the same direction at a 99-percent confidence 
level, while the Gross Domestic Product (GDP) is concordant to the rate of return of securities in the opposite 
direction at a 95-percent confidence level. Other variables are not concordant to the Rate of Return of the Securities. 

Keywords: Rate of Return of Securities, Market for Alternative Investment (MAI) 
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บทน า 

     ‘เงินทุน’ เป็นปัจจยัส าคญัในการเร่ิมตน้ท าธุรกิจ โดยแหล่งเงินทุนแรกเร่ิมก่อตั้งท าธุรกิจจะมาจากส่วนของเจา้ของหรือผู ้
ก่อตั้งบริษทั เม่ือตอ้งการขยายธุรกิจการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน เป็นช่องทางท่ีภาคเอกชนนิยมใช ้แมมี้ภาระตน้ทุนทาง
การเงินก็ตาม แต่ปัจจุบัน ตลาดทุนไทย เป็นช่องทางหน่ึงให้บริษทัท่ีมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ตามข้อบังคบัของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ใชต้ลาดทุนเพื่อระดมเงินน าไปใชข้ยายกิจการ ผ่านการออกหุ้น
สามญัเพิ่มทุนเพื่อจ าหน่ายให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (Initial Public Offering หรือ IPO) ช่วยเพิ่มขีดศกัยภาพด าเนิน
ธุรกิจ และท่ีส าคญัคือ ผูก่้อตั้งบริษทัยงัคงครองความเป็นเจา้ของกิจการ ผ่านสัดส่วนการถือครองหลกัทรัพยเ์กิน 50% ของ
จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกและเรียกช าระแลว้ทั้งหมด โดยนักลงทุนท่ีถือครองหลกัทรัพยใ์นตลาดแรก  (Primary Market) หรือ
ตลาดรอง (Secondary Market)  ต่างคาดหวงัไดรั้บผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผล (Dividend) ท่ีมาจากก าไรจากการด าเนิน
กิจการ หรือส่วนต่างราคาหลกัทรัพยท่ี์มาจากมูลค่าหลกัทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึน (Capital Gain)  

     ปัจจุบนั ตลาดรองท่ีซ้ือขายแลกเปล่ียนหลกัทรัพย ์มีดว้ยกนั 2 ตลาด ไดแ้ก่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (The Stock 
Exchange of Thailand: SET) ส าหรับบริษทัท่ีมีทุนจดทะเบียนตั้ งแต่ 300 ล้านบาทข้ึนไป และตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ 
(Market for Alternative Investment: MAI) ส าหรับบริษทัขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ท่ีมีทุนจดทะเบียน 50 ลา้นบาทข้ึน
ไป แต่ไม่เกิน 300 ลา้นบาท  

mailto:p_pichit69@hotmail.com
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     จุดเด่นของการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ นั้น เป็นศูนยร์วมของบริษทัจดทะเบียนขนาดกลางถึงขนาดเลก็ 
โดยจากขอ้มูลจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) พบว่า ในช่วงปี 2560-2562 มีบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ เพิ่มข้ึน 57 บริษทั ส่งผล ณ ส้ินปี 2562 มีบริษทัจดทะเบียนรวมทั้งส้ิน 169 บริษทั อยา่งไรก็ตาม มีหลาย
บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ท าก าไรในเกณฑท่ี์ดีและจ่ายปันผลสม ่าเสมอ แต่พบว่า บางหลกัทรัพยก์ลบั
ไม่ไดรั้บความสนใจจากกลุ่มนักลงทุนเท่าท่ีควร โดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนสถาบนัท่ีลงทุนระยะยาว ซ่ึงตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ไดร้ายงานมูลค่าการซ้ือขายของนกัลงทุนกลุ่มสถาบนัในประเทศ  บญัชีบริษทัหลกัทรัพย ์นกัลงทุน ต่างประเทศ 
และกลุ่มภายในประเทศ ยอ้นหลงั 3 ปี หรือตั้งแต่ปี 2560-2562 พบว่า นกัลงทุนสถาบนัซ้ือ 21,110.35 ลา้นบาท ขาย 23,458.91 
ลา้นบาท เหลือสุทธิ -2348.56 ลา้นบาท บญัชีบริษทัหลกัทรัพยซ้ื์อ 3,409.65 ลา้นบาท ขาย 2875.69 ลา้นบาท เหลือสุทธิ 533.96 
ลา้นบาท และนักลงทุนต่างประเทศซ้ือรวม 39,853.74 ลา้นบาท ขาย 39,984.93 ลา้นบาท เหลือสุทธิ -131.19 ลา้นบาท ท าให้
ราคาหลกัทรัพยไ์ม่สะทอ้นมูลค่าไดอ้ยา่งแทจ้ริง บางบริษทัจึงเลือกเพิ่มทุนจดทะเบียนใหเ้ป็นไปตามเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยและเขา้ซ้ือขายในตลาดดงักล่าวแทน โดยในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา มี 10 บริษทัยา้ยเขา้เขา้ไปซ้ือขายในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย     

     การศึกษาคร้ังน้ี จึงมุ่งศึกษาอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ปี พ.ศ.2556 ในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และปัจจุบันยงัเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ ซ่ึงหลังจากระดมทุนน าเงินไปแล้วสามารถสร้าง
ผลตอบแทนให้แก่นกัลงทุนเป็นอย่างไร โดยใชต้วัแปรอตัราส่วนทางการเงินและปัจจยัภายนอก ท่ีน ามาศึกษามีผลต่อทิศทาง
อตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยห์รือไม่ เพื่อใหน้กัลงทุนพิจารณาก่อนตดัสินใจเขา้ลงทุนเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนตามท่ีคาดหวงั  
 

สมมติฐานการวิจัย  

 การศึกษาคร้ังน้ี ไดก้ าหนดสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรจากการน าขอ้มูลทางเงิน หรือ Financial Ratio 
ไดแ้ก่ อตัราส่วนทุนหมุนเวียน อตัราการหมุนของสินทรัพยร์วม อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อ
หุน้ อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบญัชี และปัจจยัภายนอก หรือ External Factor ดา้นเศรษฐกิจต่างๆ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑม์วล
รวมในประเทศ อตัราเงินเฟ้อ อตัราแลกเปล่ียนเงินระหว่างเงินบาทกบัเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีสมมติฐานท่ีว่า ตวัแปรอยา่ง
น้อย 1 ปัจจยั มีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ปี พ.ศ. 2556 ในตลาดหลกัทรัพย ์
เอม็ เอ ไอ   
 
ปัจจัยอตัราส่วนทุนหมุนเวยีน (Current Ratio: CR) 

 H0: อตัราส่วนทุนหมุนเวียน มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
ปี พ.ศ. 2556 ในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ   
 H1: อัตราส่วนทุนหมุนเวียน ไม่มีความสัมพนัธ์กับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ท่ีเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์ปี พ.ศ. 2556 ในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ   
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ปัจจัยอตัราการหมุนของสินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover: TATO) 
 H0: อตัราการหมุนของสินทรัพยร์วม มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์เขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์ปี พ.ศ. 2556 ในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ   
 H1: อตัราการหมุนของสินทรัพยร์วม ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์เขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์ปี พ.ศ. 2556 ในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ   

ปัจจัยอตัราส่วนหนีสิ้นต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio: D/E) 
 H0: อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์เขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์ปี พ.ศ. 2556 ในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ   
 H1: อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์เขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์ปี พ.ศ. 2556 ในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ   

ปัจจัยอตัราส่วนก าไรต่อหุ้น (Earnings per Share Ratio: EPS) 
 H0: อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อหุ้น มีความสัมพนัธ์กับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ท่ีเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์ปี พ.ศ. 2556 ในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ   
 H1: อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อหุ้น ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์เขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์ปี พ.ศ. 2556 ในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ   

ปัจจัยอตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio: P/BV)  
 H0: อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบญัชี มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์เขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์ปี พ.ศ. 2556 ในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ   
 H1: อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบญัชี ไม่มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์เขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์ปี พ.ศ. 2556 ในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ   

ปัจจัยผลติภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)  
 H0: ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์เขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์ปี พ.ศ. 2556 ในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ   

 H1: ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์เขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์ปี พ.ศ. 2556 ในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ   

ปัจจัยอตัราเงินเฟ้อ (Inflation rate)  
 H0: อตัราเงินเฟ้อ มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ปี พ.ศ.  
2556 ในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ   
 H1: อตัราเงินเฟ้อ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ปี พ.ศ. 
2556 ในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ   
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ปัจจัยอตัราแลกเปลีย่นเงินระหว่างเงินบาทกบัเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (Exchange rate) 
 H0: อตัราแลกเปล่ียนเงินระหวา่งเงินบาทกบัเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์
ท่ีเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ปี พ.ศ. 2556 ในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ   
 H1: อัตราแลกเปล่ียนเงินระหว่างเงินบาทกับเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ไม่มีความสัมพนัธ์กับอัตราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพยท่ี์เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ปี พ.ศ. 2556 ในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ   
 

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยเกีย่วข้อง 

     แก้วมณี อุทิรัมย์.  (2556) ศึกษาเร่ือง ‘ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัผลตอบแทนท่ีคาดหมายของบริษทัท่ี
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี’ พบว่า อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 
อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว อตัราส่วนหมุนเวียนของลูกหน้ี ระยะเวลาการเก็บหน้ี อตัราการหมุนของสินคา้คงเหลือ ระยะ
การขายสินคา้ อตัราการหมุนของสินทรัพยถ์าวร อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อ
หุ้น อตัราส่วนวดัความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย อตัราส่วนก าไรขั้นตน้ อตัราส่วนก าไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
รวม อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อตัราก าไรต่อหุน้ อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรต่อหุน้ อตัราส่วนราคาตลาดต่อราคา
ตามบญัชี อตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล มีผลต่อผลตอบแทนท่ีคาดหมายของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์  

    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.  (2558)  แนวคิดการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐานเป็นการ วิเคราะห์
ปัจจัยพื้นฐานท่ีเป็นตวัก าหนดอตัราผลตอบแทนจากหลกัทรัพยฯ์ ความเส่ียงจากการลงทุน โดยการวิเคราะห์แบ่งเป็น 1.
วิเคราะห์เศรษฐกิจโดยทัว่ไป ทั้งปัจจุบนัและแนวโน้มการเติบโตในอนาคต โดยใชต้วัเลขผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP)  2.วิเคราะห์อุตสาหกรรม มองถึงวฎัจกัรทางธุรกิจ แนวโน้มการเติบโตอุตสาหกรรม และ 3.วิเคราะห์บริษทั ผ่านงบ
การเงินตั้งแต่อดีตและปัจจุบนั น าใชพ้ิจารณาหลกัทรัพยห์รือกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์เขา้ลงทุน เพื่อเป้าหมายผลตอบแทนคาดหวงัจาก
การลงทุนท่ีดีในระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้ 

     ธนโชค กาญจนนันทวงศ์. (2016) ศึกษาเร่ือง ‘การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพย ์กลุ่มประกนัภยั
และประกนัชีวิต โดยใชแ้บบจ าลอง Arbitrage Pricing Theory’ โดยใชข้อ้มูลเฉพาะหลกัทรัพยก์ลุ่มประกนัภยัและประกนัชีวิตท่ี
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ านวน 16 หลกัทรัพย ์จากทั้งหมด 18 หลกัทรัพย ์เก็บขอ้มูลเป็นรายเดือน 
ตั้ งแต่มกราคม พ.ศ. 2552 ถึงธันวาคม พ.ศ. 2556 รวม 60 เดือน เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์ในกลุ่มประกันภัยและประกันชีวิตกับปัจจัยทางเศรษฐกิจ  ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ  ปริมาณเงิน  ดัชนีผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรม ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยข์องธนาคารพาณิชย  ์น ามาประมาณค่าความเส่ียง
จากปัจจยัทางเศรษฐกิจ ค่าชดเชยความเส่ียงจากปัจจยัทางเศรษฐกิจ และอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพย  ์โดยใช้
แบบจ าลอง Arbitrage Pricing Theory (APT) พบว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ อตัราการเปล่ียนแปลงของอตัราเงินเฟ้อ อตัรา
การเปล่ียนแปลงของดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม  และอัตราการเปล่ียนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ มีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์โดยอตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรัพยมี์ผลต่อการเปล่ียนแปลง
ของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยม์ากท่ีสุด 
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     นันทกา แซ่เอง (2559) ศึกษาเร่ือง ‘ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจ
การเงิน’ โดยปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีใช้ศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน อตัรา
แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์ สหรัฐอเมริกาและดชันีราคาผูบ้ริโภค ดว้ยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ จดัเก็บขอ้มูลเป็นราย
เดือน ตั้งแต่มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงธนัวาคม พ.ศ. 2558 รวมระยะเวลา 60 เดือน พบว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อดชันีราคา
หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยใ์น
ทิศทางเดียวกนั ขณะท่ีดชันีการลงทุนภาคเอกชน อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และดชันีราคาผูบ้ริโภค มี
ความสมัพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นทิศทางตรงกนัขา้ม  

     Dwi, Mulyono and Rahfiani (2009) ไดศึ้กษาเร่ือง ‘The effect of Financial rations, firm size, and cash flow from operating 
activities in the interim report to the stock return’ หรือ ความสัมพนัธ์อตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน
ในหลักทรัพย์ของบริษทัท่ีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing Industries) ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
อินโดนีเซีย’ โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยอิ์นโดนีเซีย ท่ีมีการซ้ือขายหลกัทรัพยต์ั้งแต่ปี 2003-2006 
และส่งงบการเงินครบทั้ง 5 ปี รวม 39 กลุ่มตวัอย่าง เพื่อมาทดสอบความสัมพนัธ์อตัราส่วนทางการเงินพื้นฐานบอกฐานะ
การเงินและผลด าเนินงานบริษทั ไดแ้ก่ ความสามารถท าก าไร ความสามารถช าระหน้ีระยะยาว ความสามารถช าระหน้ีระยะสั้น 
การมีประสิทธิภาพในการใชสิ้นทรัพย  ์มูลค่าตลาด และเพิ่มตวัแปรในการทดสอบ ไดแ้ก่ ขนาดของบริษทัหรือกิจการ กระแส
เงินสดจากการด าเนินงาน อตัราส่วนก าไรจากยอดขาย อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ อตัราการหมุนเวียนสินทรัพยร์วม อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ สินทรัพย์
รวม และอตัราส่วนกระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงานต่อยอดขาย โดยพบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงิน
ต่างๆกบัอตัราผลตอบแทนสะสมท่ีปรับดว้ยตลาด (Cumulative market adjusted return) มีอตัราก าไรสุทธิ อตัราผลตอบแทน
ส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจ้าของ อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น มีความสัมพนัธ์ทิศ
ทางบวกกบัอตัราผลตอบแทน ขณะท่ีอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนอตัราการหมุนเวียนสินทรัพยสิ์นทรัพยร์วม และอตัราส่วน
กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงานต่อยอดขาย มีความสัมพนัธ์ในทิศทางลบกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน
หลกัทรัพย ์แต่หากทดสอบความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนผิดปกติสะสม (Cumulative Abnormal Return) พบวา่ อตัราส่วน
ทางการเงินทุกอตัราส่วนมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัอตัราผลตอบแทนผิดปกติสะสม ยกเวน้อตัราการหมุนเวียนสินทรัพย ์และ
สินทรัพยร์วมมีความสมัพนัธ์ในทิศทางบวกกบัอตัราผลตอบแทนผดิปกติสะสม 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

          ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ปี พ.ศ. 2556 ในตลาดหลกัทรัพย ์
เอม็ เอ ไอ โดยน าอตัราส่วนทางการเงินและปัจจยัดา้นเศรษฐกิจมาเป็นกรอบแนวคิดการวิจยั ไดด้งัน้ี  
 
            
                Financial Ratio 
   อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR)  
   อตัราการหมุนของสินทรัพยร์วม (TATO) 
   อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E) 
   อตัราส่วนก าไรต่อหุน้ (EPS) 
   อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบญัชี (P/BV)     
                        อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์เขา้จด 
              ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ปี พ.ศ. 2556  
                    ในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ  
       Economy Indicator 
   ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) 
   อตัราเงินเฟ้อ (Inflation rate) 
  อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทกบัเงินดอลลาร์ (ER)  

 
 
 
ระเบียบวธีิศึกษาวจิัย 

     การศึกษาอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ปี พ.ศ. 2556 ในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอไอ  
ไดจ้ดัเก็บขอ้มูลทุติยภูมิรายไตรมาส แบบ Panel Data ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2557 - ไตรมาส 2 ปี 2562 (มีนาคม 2557 ถึง มิถุนายน 
2562) รวมจ านวน 22 ไตรมาส รวมทั้งส้ิน 308 ชุดขอ้มูล โดยใช้อตัราส่วนการเงิน จ านวน 14 หลกัทรัพย ์ท่ีเร่ิมเขา้ซ้ือขาย
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ในปี พ.ศ.2556 ซ่ึงปัจจุบนัยงัเป็นสมาชิกบริษทัจดทะเบียน โดยน าอตัราส่วนทางการ
เงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพคล่องกิจการ การวดัประสิทธิภาพการด าเนินงาน การวดัอตัราหน้ีสินของกิจการ และการวดัมูลค่าราคา
ตลาดต่อหุ้น ซ่ึงประกอบดว้ย อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) ท่ีใชว้ดัสภาพคล่องจากการด าเนินกิจการอตัราส่วนการหมุน
ของสินทรัพยร์วม (TATO) ท่ีใชว้ดัประสิทธิภาพในการด าเนินงาน อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ ผูถื้อหุน้ (D/E) ท่ีใชว้ดัสภาพ
หน้ีสินของกิจการต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อตัราส่วนก าไรต่อหุน้ (EPS) และอตัราส่วนราคาตลาดตามมูลค่าตามบญัชี (P/BV) ท่ีใช้
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วดัมูลค่าราคาตลาดต่อหุน้ รวมถึงตวัแปรปัจจยัทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ใชว้ดัขนาดมูลค่า
เศรษฐกิจของประเทศจากสินคา้และบริการขั้นสุดทา้ย อตัราเงินเฟ้อ (Inflation rate) เป็นดชัช้ีวดัสินคา้และบริการท่ีปรับตวั
เพิ่มข้ึน และอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทกบัเงินดอลลาร์ (ER) ใชว้ดัมูลค่าเงินสกลุเงินบาทกบัเงินดอลลาร์สหรัฐ) วา่มีความสมัพนัธ์
กับอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์(Rate of return) ท่ีเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ท่ีค านวนมาจากส่วนต่างราคา
หลกัทรัพยแ์ละเงินปันผลของหลกัทรัพยแ์ต่ละไตรมาสในช่วงระยะเวลาเท่ากนัจาก www.Setsmart.com เพื่อหาความน่าเช่ือถือ
จากการวิเคราะห์สถิติความถดถอยเชิงพหุคูณ หรือ Multiple Linear Regression ดว้ยวิธี Fixed Effects Model   
 
ตารางที่ 1: รายละเอยีดตัวแปรที่น ามาศึกษา 

ตัวแปร สัญลกัษณ์ การวดัค่า  

ตัวแปรอสิระ   

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน CR สินทรัพยห์มุนเวียนของ i เวลาท่ี t หารดว้ยหน้ีสิน
หมุนเวียนของ i เวลาท่ี t  

อตัราการหมุนของสินทรัพยร์วม TATO ยอดขายสุทธิของ i เวลาท่ี t หารดว้ยสินทรัพยร์วมเฉล่ีย 
ของ i เวลาท่ี t 

อตัราส่วนของหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อ
หุน้ 

D/E หน้ีสินรวมของ i เวลาท่ี t หารดว้ยส่วนของผูถื้อหุน้ของ i 
เวลา ท่ี t 

อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อหุน้ EPS ก าไรสุทธิของ i เวลาท่ี t หารดว้ยจ านวนหุน้สามญัของ i 
เวลา ท่ี t 

อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบญัชี P/BV ราคาต่อหุน้ของ i เวลาท่ี t หารมูลค่าตามบญัชีของหุน้ของ 
i เวลา ท่ี t 

ผลิตภณัฑม์วลรวภายในประเทศ GDP ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศในเวลาท่ี t 
อตัราเงินเฟ้อ Inflation rate อตัราเงินเฟ้อในเวลาท่ี t 
อตัราแลกเปล่ียนเงินระหวา่ง         เงิน
บาทกบัเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 

ER อตัราแลกเปล่ียนเงินระหวา่งเงินบาทกบัเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ ในเวลาท่ี t 

ตัวแปรตาม   

 อตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์  Rate of return ผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์i ในเวลาท่ี t  
 
 i  = บริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ ในปี 2556 
   t  = ช่วงระยะเวลาเป็นไตรมาส (ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2557 – ไตรมาส 2 ปี 2562) 
 

แบบโมเดลวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตามไดด้งัน้ี  
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           (1) 
 
 
 i  = บริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ ในปี 2556 
   t  = ช่วงระยะเวลา เป็นไตรมาส (ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2557 – ไตรมาส 2 ปี 2562) 

  

การวเิคราะห์ข้อมูล 

     1.วิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Analysis) สรุปชุดขอ้มูลศึกษาเพื่ออธิบายถึงความสัมพนัธ์ทางสถิติระหว่างตวั
แปรตน้และตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่ามธัยฐาน (Medium) ค่าสูงสุด 
(Maximum) และค่าต ่าสุด (Minimum)  
     2.วิ เคราะห์ค่าสหสัมพันธ์  (Correlation Analysis) โดยพิจารณาค่าสถิติจากค่า Correlation Matrix ดู ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้ท่ีน ามาศึกษา เพื่อหลีกเล่ียง Multicollinearity ท่ีมีความสัมพนัธ์ใกลเ้คียงกนั โดยก าหนดค่า
สมัประสิทธ์ิแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่ง -0.8 ถึง 0.8  
     3.วิเคราะห์ค่าสถิติเชิงอนุมานจากสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 
จากการทดสอบดว้ยวิธี Fixed Effects Model 

สรุปผลการศึกษาวจิัย 

     สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression ดว้ยวิธี Fixed Effects Model มีผลการศึกษาดงัน้ี  

 ตารางที่ 2 ผลทดสอบสถิติเชิงพรรณนา  

VARIABLE MEAN Median Std.dev MINIMUM MAXIMUM 

Return (%) 4.4013 -1.5800 28.409 -74.810 173.85 

CR (เท่า) 2.2309 1.7350 1.6278 0.54000 9.1500 

TATO (เท่า) 1.2574 0.95000 1.2087 0.15000 5.8500 

D/E (เท่า) 1.1110 0.87000 0.93379 0.080000 5.0800 

EPS (บาท) 0.038670 0.020000 0.070328 -0.11000 0.52000 

P/BV (เท่า) 4.0258 2.6050 3.6867 0.54000 22.860 

GDP (%) 2.9455 3.050 1.3218 -0.50000 5.0000 

Inflation rate (%) 0.61364 0.70000 0.97594 -1.1000 2.5000 

ER (บาท) 33.450 32.960 1.4068 31.538 35.839 

 
Returnit = a + b1CRit + b2TATOit + b3 D/Eit + b4 EPSit + b5 P/BVit + b6 GDPt  + b7 Inflationt + b8 ERt   
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     ตารางท่ี 2 พบว่า บริษทัท่ีเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในปี พ.ศ. 2556 ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มีอัตรา
ผลตอบแทนหลกัทรัพยเ์ฉล่ียต่อไตรมาสอยูท่ี่ 4.4013% และมีอตัราผลตอบแทนต ่าสุดอยูท่ี่ -74.81% ส่วนสูงสุดอยูท่ี่ 173.85% 
และมีอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเฉล่ียต่อไตรมาส 2.23 เท่า ต ่าสุดอยูท่ี่ 0.54 เท่า และสูงสุด 9.15 เท่า ส าหรับอตัราการหมุนของ
สินทรัพยร์วมเฉล่ีย 1.25 เท่า ต ่าสุดอยูท่ี่ 0.15 เท่า สูงสุดท่ี 5.85 เท่า อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เฉล่ีย 1.11 เท่า ต ่าสุดท่ี 0.08 
เท่า สูงสุดท่ี 5.08 เท่า อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อหุน้เฉล่ียอยูท่ี่ 0.038 บาท ต ่าสุดอยูท่ี่ -0.11 บาท และสูงสุดท่ี 0.52 บาท อตัราส่วน
ราคาต่อมูลค่าตามบญัชีเฉล่ียอยูท่ี่ 4.02 เท่า ต ่าสุดอยูท่ี่ 0.54 เท่า และสูงสุดท่ี 22.86 เท่า ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ เติบโต
เฉล่ีย 2.9455% ต ่าสุด -0.50% และสูงสุดอยู่ท่ี 5.0% ส่วนอตัราเงินเฟ้อเฉล่ียเฉล่ีย 0.61% ต ่าสุดอยู่ท่ี -1.1% และสูงสุดท่ี 2.5% 
ส่วนอตัราแลกเปล่ียนเงินระหวา่งเงินบาทและเงินดอลลาร์สหรัฐเฉล่ีย 33.45 บาท แขง็ค่าสุดอยูท่ี่ 31.53 บาท และอ่อนค่าสุดอยู่
ท่ี 35.83 บาท  
 
ตารางที่ 3 ทดสอบสมการถดถอยเชิงพหุคูณ ด้วยวธีิ Fixed Effects Model 

 Coefficient Std. Error t-ratio p-value 

(Constant) -52.8817 43.8211 -1.207 0.2285 

CR -1.62480 1.33000 -1.222 0.2228 

TATO -3.15131 3.84226 -0.8202 0.4128 

D/E -1.97748 3.17469 -0.6229 0.5339 

EPS 36.3781 39.5132  0.9207 0.3580 

P/BV 5.48786 0.753682 7.281      <0.0001 *** 

GDP -2.64720 1.27232 -2.081      0.0384 ** 

Inflation rate        9.27978    1.91587      4.844 <0.0001*** 

ER        1.36568     1.23213      1.108   0.2686 

 
แบบโมเดล  
Returnit =  a + b1CRit + b2TATOit + b3 D/Eit + b4 EPSit + b5 P/BVit + b6 GDPt  + b7 Inflation ratet + b8 ERt   

Return =    -52.8817   -1.62480 CR   -3.15131 TATO    -1.97748 D/E  + 36.3781 EPS   
         (-1.207)        (-1.222)       (-0.8202)            (-0.6229)     (0.9207) 
      + 5.48786 P/BV  -2.64720 GDP  + 9.27978 Inflation rate  +  1.36568 ER 
           (7.281)***         (-2.081)**        (4.844)***           (1.108) 
 
** นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
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*** นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99% 
ค่าสถิติ   P-Value   = 9.03e-12  
  R-Squared   =  0.263921 
 
     จากสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ดว้ยวิธี Fixed Effects Model พบว่า P-value เท่ากบั 9.03e-12 ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั ท่ีว่าตวัแปรตน้ (ตวัแปร X) ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตาม (ตวัแปร Y) 
หรือ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ปี พ.ศ. 2556 ในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ แลว้ใช้
สมมติฐานรอง ท่ีวา่มีตวัแปรตน้ (ตวัแปร X) อยา่งนอ้ย 1 ตวัแปร มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยซ่ึ์งพบว่า 
อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบญัชี (P/BV) และอตัราเงินเฟ้อ (Inflation rate) มีความสัมพนัธ์ระดบัความเช่ือมัน่ 99% และ
ผลิตภณัฑม์วลรวมภายใประเทศ (GDP) มีความสมัพนัธ์ระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยมีค่า R-Squared อยูท่ี่ 0.263921 

     ตารางท่ี 3 ผลทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยสมการถดถอยเชิงพหุคูณ ดว้ยวิธี Fixed Effects Model พบว่า อัตราส่วนราคา
ตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 5.48786 หมายความว่า เม่ืออัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี 
เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย มีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ปี พ.ศ. 2556 ในตลาด
หลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ เปล่ียนแปลงไป 5.48786 หน่วย ในทิศทางเดียวกนั  

     อัตราเงินเฟ้อ (Inflation rate) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 9.27978 หมายความว่า เม่ืออตัราเงินเฟ้อเปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย มี
ผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ปี พ.ศ. 2556 ในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ 
เปล่ียนแปลงไป 9.27978 ในทิศทางเดียวกนั  

     ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 2.64720 หมายความว่า เม่ือผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศเปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย มีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ปี พ.ศ. 
2556 ในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ เปล่ียนแปลงไป 2.64720 หน่วย ในทิศทางตรงกนัขา้ม  

     ส่วนตวัแปรตน้ท่ีเหลือ ไดแ้ก่ อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) อตัราการหมุนของสินทรัพยร์วม (TATO) อตัราส่วนหน้ีสิน
ต่อสัดส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E) อตัราก าไรต่อหุ้น (EPS) อตัราแลกเปล่ียนเงินระหวา่งเงินบาทกบัเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (ER) ไม่มี
ความสมัพนัธ์ต่อตวัแปรตามอยา่งมีนยัส าคญั เน่ืองจากมีค่า P-Value มากกวา่ 0.05  
 
อภิปรายผล  

     การศึกษาอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ปี พ.ศ. 2556 ในตลาดหลกัทรัพย ์         เอม็ 
เอไอ  พบวา่  

     อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV) มีความสัมพนัธ์เป็นบวก หรือทิศทางเดียวกับอัตราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพยท่ี์เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ปี พ.ศ. 2556 ในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั
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ความเช่ือมัน่ 99% เน่ืองจากเป็นอตัราส่วนเปรียบเทียบราคาระหว่างตลาดของหุ้นต่อมูลค่าทางบญัชีต่อหุ้น ซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์มี 
P/BV ต ่าย่อมจะดีกว่าหลกัทรัพยท่ี์มีค่า P/BV สูง (www.set.or.th) โดยนักลงทุนใช้ค่า P/BV เป็นอตัราส่วนการเงินวดัมูลค่า
กิจการหรือมูลค่าทางบญัชี เม่ือเทียบกบัราคาหลกัทรัพย ์ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ซ่ึงเป็นอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั
ความมัง่คัง่ของนกัลงทุนท่ีมีโอกาสท าก าไรจากหลกัทรัพย ์โดยมีค่ามาตรฐานอยูท่ี่ 1 เท่า หากพิจารณาแลว้พบว่า ค่า P/BV อยู่
ในระดบัต ่าก็สามารถตดัสินใจเลือกลงทุนได ้เพราะราคาหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือมาเป็นราคาใกลเ้คียงกบัราคาท่ีเจา้ของกิจการ จะช่วย
ลดความเส่ียงจากการขาดทุน เพราะราคาหุน้มีราคาถูกกวา่ทรัพยสิ์นของกิจการ ดงันั้น มีโอกาสท่ีนกัลงทุนจะไดรั้บผลตอบแทน
ท่ีดีจากการเติบโตของธุรกิจในอนาคตท่ีท าใหร้าคาหุน้ปรับตวัสูงข้ึนหรือไดรั้บเงินปันผลเพิ่มเติม สอดคลอ้งผลศึกษาของ แก้ว
มณี อุทิรัมย์.  (2556) เร่ือง ‘ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัผลตอบแทนท่ีคาดหมายของบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรณีกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี’ พบว่า อตัราส่วนก าไรต่อหุ้น อตัราส่วนราคาตลาดต่อ
ก าไรต่อหุน้ ราคาตลาดต่อราคาตามบญัชีและอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล เป็นอตัราส่วนท่ีใชว้ดัแนวโนม้หรือประสิทธิภาพ
การท าก าไรของกิจการและแสดงถึงอตัราการเติบโตของกิจการ สะทอ้นถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานระยะยาว ถือวา่มี
ความเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของความมัง่คัง่ท่ีเกิดจากการลงทุน และ Dwi, Mulyono and Rahfiani (2009) ไดศึ้กษาเร่ือง 
‘ความสัมพนัธ์อัตราส่วนทางการเงินพื้นฐานกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing Industries) ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยอิ์นโดนีเซีย (Indonesia Stock Exchange)’ ท่ี
พบว่า อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้นมีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวกกับอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์
สามารถสะทอ้นถึงมูลค่าของตลาดต่อหุน้ รวมถึงสอดคลอ้งแนวคิดการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน (สุรกจิ คาปีนวงศ์, 2559: 
240) ว่า นกัลงทุนยอมลงทุนซ้ือหลกัทรัพยต์วัใดตวัหน่ึงในราคาท่ีสูงกว่ามูลค่าตามบญัชีของบริษทั เพราะผูล้งทุนมีแรงจูงใจ
บางประการยอมจ่ายแพงกว่า อาทิ กิจการนั้นเป็นกิจการท่ีก าลงัเติบโตและอยูใ่นอุตสาหกรรมท่ีเติบโต จึงมีความคาดหวงัท่ีจะ
ไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน  

     อัตราเงินเฟ้อ (Inflation rate) มีความสัมพนัธ์เป็นบวกหรือมีทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์เขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ปี พ.ศ. 2556 ในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99% 
โดยอตัราเงินเฟ้อเป็นดชันีบ่งบอกถึงอุปสงค์และอุปทานของสินคา้และบริการ ตลอดจนปัจจยัทางดา้นตน้ทุนการผลิต หาก
ตน้ทุนสูงข้ึน จะเป็นแรงกดดนัมีผลใหผู้ผ้ลิตสินคา้ปรับราคาสินคา้และบริการ จึงมีโอกาสปรับเพิ่มส่วนต่างก าไรต่อหน่วยและ
ก าไรสุทธิมากข้ึน หากสินคา้เป็นไดรั้บความนิยมจากลูกคา้ สอดคลอ้งกบั ธนโชค กาญจนนันทวงศ์. (2016) ศึกษา ‘การวิเคราะห์
อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพย ์กลุ่มประกนัภยัและประกนัชีวิต โดยใชแ้บบจ าลอง Arbitrage Pricing Theory’ 
ท่ีน าปัจจยัทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ ปริมาณเงิน ดชันีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์และอตัราดอกเบ้ีย
เงินฝากออมทรัพยธ์นาคารพาณิชย ์มาใช้วิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มประกนัภยัและ
ประกนัชีวิต โดยอตัราการเปล่ียนแปลงของเงินเฟ้อเป็นหน่ึงปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์มีความสัมพนัธ์
ไปในทิศทางเดียวกนั 

      ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) มีความสัมพนัธ์เป็นเชิงลบ หรือทิศทางตรงขา้มกับอัตราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพยท่ี์เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ปี พ.ศ. 2556 ในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั

http://www.set.or.th/
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ความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานศึกษาของ นันทกา แซ่เอง. (2559) เร่ือง ‘ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อดชันีราคา
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน’ โดยพบว่า ตวัแปรดา้นผลิตภณ์ัมวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ส่งผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมการเงินในทิศทางเดียวกนั และไม่ตรงกบัแนวคิดการ
วิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558) ท่ีระบุว่า การพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยดูจาก
การเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจจะมีความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินงานและราคาหลกัทรัพย ์หากแนวโนม้เศรษฐกิจอนาคต
เป็นไปในดา้นลบ อาจคาดการณ์ว่าหลกัทรัพยส่์วนใหญ่มีระดบัราคาลดลง และหากแนวโน้มเศรษฐกิจเป็นบวก ระดบัราคา
หลกัทรัพยก์มี็โอกาสปรับระดบัสูงข้ึนตามไปดว้ย  

    ทั้งน้ี GDP เป็นดชันีช้ีวดัการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยวดัจากมูลค่าผลผลิตสินคา้และบริการภายในประเทศขั้นสุดทา้ย ณ 
ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง เม่ือเศรษฐกิจเติบโต การบริโภค การลงทุนจากภาครัฐและเอกชนสูงข้ึน ส่งผลต่อสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ
ท่ีดีและยงัช่วยสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่นักลงทุน เขา้มาลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อแสวงหาผลตอบแทนจากราคาหลกัทรัพย์
เปล่ียนแปลงไปสูงข้ึนตามไปดว้ย  

     แต่จากผลการศึกษาคร้ังน้ีผา่นทางค่าสถิติกลบับ่งบอกวา่ เม่ือผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) มีอตัราขยายตวั กลบั
ท าให้อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ปี พ.ศ.2556 ในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ลดลง 
หรือใหผ้ลตอบแทนในทิศทางตรงกนัขา้มการเติบโตของ GDP  

     อย่างไรก็ตาม ผูศึ้กษาไดศึ้กษาเพิ่มเติม โดยดูความสัมพนัธ์ของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) กบัดชันีตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Set Index) ในช่วงเวลาระยะเวลาศึกษาเดียวกนั เพื่อตรวจสอบว่า เม่ือ GDP เติบโตนั้น นกัลงทุน
อาจเลือกไปแสวงหาผลตอบแทนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มากกว่าเลือกลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ แต่
จากการศึกษาพบวา่ GDP มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มเช่นเดียวกนั ดงันั้น จึงสามารถอนุมานไดว้า่ เม่ือผลิตภณัฑม์วล
รวมภายในประเทศ (GDP) มีอตัราเติบโตขยายตวัสูง จากภาวะเศรษฐกิจท่ีขยายตวัไดดี้ในทุกดา้น นกัลงทุนจึงมีทางเลือกหรือ
กระจายความเส่ียงการลงทุนไปยงัสินทรัพยต่์างๆ เพื่อหาผลตอบแทนท่ีดี นอกเหนือการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพียงอยา่ง
เดียว  
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้ 

     1.นักลงทุนสามารถน าปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยฯ์ ไดแ้ก่     อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบญัชี 
(P/BV) และ อตัราเงินเฟ้อ (Inflation rate) เป็นเกณฑพ์ิจารณาเลือกลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ 
เอ ไอ และ ในช่วงท่ีเศรษฐกิจของประเทศมีอตัราการขยายตวัอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี นักลงทุนตอ้งระมดัระวงัความเส่ียงจากการ
ขาดทุนหรือไม่ไดรั้บตอบแทนตามท่ีคาดหวงั ซ่ึงมีความเป็นไปไดว้า่ นกัลงทุนอาจใชช่้วงเวลาท่ีเศรษฐกิจดี มีการจายการลงทุน
ในสินทรัพยอ่ื์นๆ เพื่อแสวงหาผลตอบแทนเพิ่มเติมกเ็ป็นได ้ 
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     2. ผูบ้ริหารบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ไดรั้บทราบเกณฑพ์ิจารณาการลงทุนวา่ นกัลงทุนจะค านึงถึงตวั
แปรทางการเงินหรือตวัแปรเศรษฐกิจใดท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยฯ์ ก่อนเขา้ลงทุนเพื่อให้ได้นักลงทุนไดรั้บ
ผลตอบแทนสูงสุด 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 

     1.กลุ่มตวัอยา่งท่ีน ามาศึกษาไม่ไดจ้  าแนกเป็นรายกลุ่มอุตสาหกรรม และเพื่อใหเ้ห็นความแตกต่างของอตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพย ์อาจพิจารณาจ าแนกหลกัทรัพยอ์อกเป็นรายกลุ่มอุตสาหกรรมมากกว่าการการใชเ้กณฑปี์ท่ีเขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ  
     2.ตวัแปรอตัราส่วนทางการเงิน ท่ีน ามาศึกษาคร้ังน้ี อาจไม่สะทอ้นอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์เขา้จดทะเบียนใน
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้อย่างครบคลุม ดังนั้น ผูท่ี้ท าการศึกษาในคร้ังต่อไปสามารถน าอัตราส่วนทางการเงินอ่ืนๆ มา
ท าการศึกษาพิจารณาต่อไป 
     3.เน่ืองจากบริษทัท่ีเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม หรือ SMEs ดงันั้น การ
คดัเลือกชุดขอ้มูลหากตอ้งการศึกษาหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ อาจใช้หลกัเกณฑ์อ่ืนๆ ในการ
คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
     4.การศึกษาเก่ียวกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ คร้ังต่อไป สามารถน า
ตวัเลข GDP มาเป็นปัจจยัในการศึกษาเพื่อตรวจสอบสมมติฐานวา่ หากมีการเปล่ียนแปลงช่วงเวลาท่ีมีการศึกษาแลว้นั้น ตวัแปร
ของ GDP จะมีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์รือไม่ต่อไป  
     5.มีหลกัทรัพยบ์างหลกัทรัพยไ์ดเ้พิ่มทุนเพื่อยา้ยเขา้ไปซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ส่งผลใหก้ารศึกษา
คร้ังน้ี อาจไม่สามารถสะทอ้นอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ปี พ.ศ.2556 ในตลาด
หลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ไดอ้ยา่งสมบูรณ์มากนกั  
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้กระเป๋าเงินอเิลก็ทรอนิกส์ Rabbit LINE Pay บนแอพพลเิคช่ัน LINE 
กรณศึีกษาในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 

Factors Influencing the Decision of Adopting Rabbit LINE Pay on LINE Application in Bangkok 
พิตตินนัท ์วฒันพงษ₁์ และ พนิตา สุรชยักลุวฒันา₂ 

Pittinun Watthanaphong and Panita Surachaikulwattana 

 

บทคดัย่อ 
     การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ Rabbit LINE Pay บน
แอพพลิเคชั่น LINE กรณีศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ซ่ึงงานวิจัยฉบบัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจ านวน 200 ชุด โดยน ามาวิเคราะห์และสรุป จากโปรแกรมส าเร็จรูป โดยผลการวิจยัพบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62 อายรุะหวา่ง 21 – 30 ปี มีสถานะโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี 
อาชีพพนกังานบริษทัเอกชนและรายไดเ้ฉล่ียอยูท่ี่ 20,001 – 30,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ความสอดคลอ้งในการ
ปฏิบติัและการแสดงผลท่ีชดัเจนส่งผลต่อการตดัสินใจใชก้ระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ Rabbit LINE Pay บนแอพพลิเคชัน่ LINE 
ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
ค าส าคัญ: กระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์, แอพพลิเคช่ัน, การช าระเงินด้วยโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

 Abstract  
     The objective of the research was to study the Factors Influencing on the Decision of Adopting Rabbit LINE Pay on 
LINE Application in Bangkok. This research configuration the prediction equation by using quantitative methodology and 
the random sampling used in this research was follow’s group RABBIT LINE PAY on LINE application 200 users by 
questionnaire was used as instrument for collecting data. The results reveal that most of the respondents were females, aged 
between 21 – 30 years old and most of them are single. The average income of the respondents is 20,001 – 30,000 baht. The 
analyzed results found that the Compatibility and Observability Influencing on the Decision of Adopting Rabbit LINE Pay on 
LINE Application in Bangkok  at significant level of 0.05 
Keywords: Electronic Wallet, Application, Mobile Payment 
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1. บทน า 
 
     ประเทศไทยไดมี้การพฒันาในดา้นต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมเขา้สู่ระบบสงัคมไร้เงินสด โดยจากแผนยทุธศาสตร์ระบบ
การช าระเงินปี 2564 พบวา่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะผูก้  าหนดนโยบายดา้นการช าระเงิน ไดมี้การผลกัดนัให้
ระบบการช าระเงินของประเทศไทยใหมี้ประสิทธิภาพ มัน่คง ปลอดภยั มาอยา่งต่อเน่ือง โดยในปัจจุบนัเทคโนโลยเีขา้มามี
บทบาทในชีวิตประจ าวนัอยา่งมาก อีกทั้งรัฐยงัมีแผนยทุธศาสตร์ในการวางรากฐานการช าระเงินรูปแบบ E–Wallet เพื่อให้
ผูใ้ชง้านมีความมัน่ใจในระบบและตดัสินใจใชเ้ทคโนโลยใีนอนาคตต่อไป ท าใหผู้ใ้ชห้นัมาใหค้วามสนใจและใชช่้องทางการ
ช าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ (E–Wallet) กนัมากยิง่ข้ึน เน่ืองจาก การจ่ายหรือโอนผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ เช่น การโอนเงิน การ
ซ้ือของทางออนไลน์ ส่งผลใหผู้ใ้ชง้านเกิดความสะดวกและสามารถท าธุรกรรมไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน โดยสามารถช าระเงินได้
หลากหลายช่องทาง เช่น บตัรเครดิต บตัรเดบิต บตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ การช าระเงินผา่นอินเทอร์เน็ต การช าระเงินผา่น
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี Rabbit LINE Pay ไดมี้การพฒันาแอพพลิเคชัน่โดยสามารถใชจ่้ายสินคา้และบริการต่าง ๆ ไดท้ั้งออนไลน์และ
หนา้ร้านคา้ท่ีเขา้ร่วม การเบิกถอนเงินสด การโอนเงิน นอกจากนั้นยงัไม่รับเงินคืน (cash back) ท่ีใชจ่้ายไปกลบัคืนเขา้กระเป๋า
อิเลก็ทรอนิกส์ตามสดัส่วนท่ีทางบริษทัตกลงไวก้บัทางร้านคา้ดว้ยโปรโมชัน่พิเศษต่าง ๆ  ปัจจุบนัมีผูใ้ช ้Rabbit LINE Pay อยูก่วา่ 
5 ลา้นคนทัว่ประเทศ โดยผูใ้ชง้านหลกัมีอายอุยูใ่นช่วง 20 – 30 ปี และมีการใชง้านหลกัคือซ้ืออาหาร, เติมเงินโทรศพัท,์ จ่ายบิล, 
เติมเงินระบบขนส่งรถไฟฟ้า BTS เป็นตน้ โดยการศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชก้ระเป๋าเงิน
อิเลก็ทรอนิกส์ Rabbit LINE Pay บนแอพพลิเคชัน่ LINE กรณีศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร เพื่อใหท้ราบถึงระดบัการรับรู้
เทคโนโลย ี ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช ้ ความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้เทคโนโลยท่ีีส่งผลต่อการตดัสินใจใชเ้พื่อน าไป
ก าหนดแผนกลยทุธ์ทางการตลาด สร้างความรับรู้ต่อเทคโนโลย ี ขจดัหรือแกไ้ขอุปสรรคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชก้ระเป๋าเงิน
อิเลก็ทรอนิกส์ Rabbit LINE Pay 
 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 
 
1. เพื่อศึกษาระดบัการรับรู้เทคโนโลยกีระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ Rabbit LINE Pay 
2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชก้ระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ Rabbit LINE Pay 
3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้เทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชก้ระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
Rabbit LINE Pay 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การอ้างองิในเนือ้หา 
 
          ทฤษฎีเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลย ี(Davis, 1989), ทฤษฎีการรับรู้ถึงคุณสมบติัของนวตักรรม (Rogers, 1995), แนวคิด 
ทฤษฎีกระบวนการตดัสินใจใชน้วตักรรม (Rogers, 2003) จากแนวคิด ทฤษฎีของ Davis (1989) ท่ีมีการศึกษาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผล
ต่อการยอมรับเทคโนโลยหีรือนวตักรรมใหม่ๆของผูใ้ช ้ซ่ึงประกอบดว้ยการยอมรับความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of 
Use) และการรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้งาน  (Perceived Usefulness) ซ่ึงเป็นงานวิจัยเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยีของ
ผูใ้ช้งานคอมพิวเตอร์ในยุคนั้น และพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัทศันคติของผูใ้ช้งานอีกด้วย โดยงานวิจยัดังกล่าวช้ีให้เห็นถึงความ
เก่ียวขอ้งของการรับรู้ประโยชน์ดา้นเทคโนโลยีในแต่ละบุคคล รวมไปถึงความง่ายในการใชง้าน จึงสามารถสรุปไดว้า่ทั้งสอง
ปัจจยัมีอิทธิพลส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมในการยอมรับเทคโนโลยีใหม่และน ามาใชอ้ย่างต่อเน่ือง (ธัญยากร ขวญัใจสกุล, 
2560) 
 

 

 

 

 

ภาพที ่1  ทฤษฎีเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลย ี(Technology Acceptance Model : TAM) 
ท่ีมา: Davis, 1989 
  

Rogers (1995) ไดข้ยายความทฤษฎีน้ีไวว้่า กลุ่มผูมี้ศกัยภาพในการยอมรับนวตักรรม ตดัสินใจรับโดยใชฐ้าน
ของการรับรู้ รับทราบถึงคุณสมบติัของนวตักรรม ซ่ึงมีอยูด่ว้ยกนั 5 ประการ ไดแ้ก่  

1. ความมีประโยชน์ท่ีมากกวา่ (Relative Advantage) 
2. ความสอดคลอ้งในการปฏิบติั (Compatibility)  
3. ความไม่ซบัซอ้น (Complexity) 
4. การยอมรับหลงัการทดสอบ (Trialability) 
5. การแสดงผลท่ีชดัเจน (Observability)  
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ภาพที่ 2  ทฤษฎีการรับรู้ถึงคุณสมบติัของนวตักรรม 
ท่ีมา: Rogers, 1995 
 

                 แนวคิด ทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจใช้นวตักรรม (The Decision to Adoption Theory), Rogers 
(2003) ไดใ้หค้  าอธิบายวา่การตดัสินใจใชเ้ทคโนโลยหีรือนวตักรรมเป็นกระบวนการทางจิตใจของแต่ละบุคคลท่ีเร่ิมตน้
จากการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัเทคโนโลยีหรือนวตักรรมไปจนถึงการท่ีบุคคลตดัสินใจน าเอาเทคโนโลยีนั้นไปใชอ้ยา่ง
เปิดเผย รวมถึงมีการแนะน าใหบุ้คคลอ่ืนทดลองใชอี้กดว้ย 

 

ภาพที่ 3  ทฤษฎีกระบวนการตดัสินใจใชน้วตักรรม 
ท่ีมา: Rogers, 2003 
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กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางที่ 1 ตารางสรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชก้ระเป๋าเงิน   อิเลก็ทรอนิกส์ Rabbit LINE Pay 
บนแอพพลิเคชัน่ LINE ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ

ใช้ 

ค่าเฉลีย่ 

(MEAN) 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Std. Deviation) 

ระดบัความคิดเห็น ล าดบัที่ 

ความมีประโยชน์ท่ีมากกวา่ 4.11 0.643 เห็นดว้ย 3 

ความสอดคลอ้งในการปฏิบติั 4.27 0.604 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 1 

ความไม่ซบัซอ้น 4.00 0.746 เห็นดว้ย 5 

การยอมรับหลงัการทดสอบ 4.07 0.757 เห็นดว้ย 4 

การแสดงผลท่ีชดัเจน 4.13 0.714 เห็นดว้ย 2 

ค่าเฉลีย่รวม 4.12 0.693 เห็นดว้ย – 

 

แนวคิด ทฤษฎีการรับรู้ถึงคุณสมบัติของ
นวตักรรม (Perceived Attributes of Innovation 
Theory) 

1. ความมีประโยชน์ที่มากกว่า (Relative 
Advantage) 

2. ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ  
(Compatibility)  

3. ความไมซ่บัซอ้น (Complexity) 
4. การยอมรบัหลงัการทดสอบ (Trialability) 
5. การแสดงผลทีช่ดัเจน (Observability)  

 

 
การตดัสนิใจใช้กระเป๋าเงนิ
อเิลก็ทรอนิกส ์Rabbit LINE 
Pay บนแอพพลเิคชัน่ LINE 
(Decision to Adoption) 
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ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชก้ระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ Rabbit LINE Pay บน
แอพพลิเคชัน่ LINE ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยเรียงล าดบัไดด้งัน้ี 
ล าดบัท่ี 1 คือ ความสอดคลอ้งในการปฏิบติัมีระดบัความคิดเห็นโดยรวมคือเห็นดว้ยอยา่งยิง่ โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.27 
ล าดบัท่ี 2 คือ การแสดงผลท่ีชดัเจนมีระดบัความคิดเห็นโดยรวมคือเห็นดว้ย โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.13 
ล าดบัท่ี 3 ความมีประโยชน์ท่ีมากกวา่มีระดบัความคิดเห็นโดยรวมคือเห็นดว้ย โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.11 
ล าดบัท่ี 4 คือ การยอมรับหลงัการทดสอบมีระดบัความคิดเห็นโดยรวมคือเห็นดว้ย โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.07 
ล าดบัท่ี 5 คือ ความไม่ซบัซอ้นมีระดบัความคิดเห็นโดยรวมคือเห็นดว้ย โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.00 
ตารางที่ 2  ตาราง Coefficients  
 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

β Std. Error Beta 
1 (Constant) .126 .180  .700 .484 

ความมีประโยชน์ท่ี
มากกวา่ 

.016 .061 .015 .271 .787 

ความสอดคลอ้งในการ
ปฏิบติั 

.363 .066 .322 5.466 .000 

ความไม่ซบัซอ้น .035 .064 .038 .548 .584 
การยอมรับหลงัการ

ทดสอบ 
.123 .068 .137 1.818 .071 

การแสดงผลท่ีชดัเจน .434 .059 .455 7.415 .000 

a. Dependent Variable: การตดัสินใจใช ้

สรุปผลการวิเคราะห์การพยากรณ์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชก้ระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ Rabbit LINE Pay บนแอพพลิเคชัน่ 
LINE กรณีศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร แบบ Multiple Regression Analysis การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุท่ีไดจ้ากการ
วิเคราะห์ ผลท่ีวิเคราะห์แสดงใหเ้ห็นวา่ 

• ดา้นสอดคลอ้งในการปฏิบติั มีค่าเบตา้เท่ากบั 0.322 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

• ดา้นการแสดงผลท่ีชดัเจน มีค่าเบตา้เท่ากบั 0.455 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 2174 

 

 

3. วธีิการศึกษา 
     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือบุคคลทัว่ไปท่ีใชก้ระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ Rabbit LINE Pay บนแอพพลิเคชัน่ LINE 
ผา่นโทรศพัทมื์อถือ จ านวน 200 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผูว้ิจยัมีความสนใจกลุ่มคนผูใ้ชง้าน Rabbit LINE Pay ท่ี
มีอายุ 18–60 ปี เน่ืองจากผูใ้ชง้านส่วนใหญ่มีความหลากหลายทั้งในเร่ืองเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพและประสบการณ์ ใช้
สูตรของ Krejcie & Morgan table (1970) โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ีควรมีจ านวน 200 คนและคลาดเคล่ือน 
(Margin of Error) ในระดบั ± 5 ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ (Confidence Level) ท่ี 95 และใชก้ารวิเคราะห์ความสัมพนัธ์โดยใช ้
Multiple Regression Analysis 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
     สมมติฐานท่ี 1 ความมีประโยชน์ท่ีมากกวา่ ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจใชก้ระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ Rabbit LINE Pay บน
แอพพลิเคชัน่ LINE ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครนั้น ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression Analysis) ซ่ึงมีผลการวิจยัใกลเ้คียงกบังานศึกษาวิจยัของพนชักร สิมะขจรบุญและสาริก ศิลปาภินนัท ์ (2561) ใน
การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชบ้ริการช าระค่าสินคา้หรือบริการผา่นแอพพลิเคชัน่ true money wallet ท่ีพบวา่การ
รับรู้ถึงประโยชน์ไม่มีมีความสมัพนัธ์ต่อความตั้งใจใชบ้ริการช าระสินคา้หรือบริการผา่นแอพพลิเคชัน่ true money wallet ซ่ึง
ขดัแยง้กบั Alhaebi & Drew (2014) ท่ีใชเ้ทคโนโลยกีบักลุม่การศึกษาแลว้พบวา่ปัจจยัการรับรู้ถึงประโยชน์มีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเช่นเดียวกบั Davis (1989) ท่ีมีการศึกษาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยหีรือ
นวตักรรมใหม่ๆของผูบ้ริโภค ซ่ึงประกอบดว้ยการยอมรับความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) และการรับรู้ถึง
ประโยชน์จากการใชง้าน (Perceived Usefulness) ซ่ึงเป็นงานวิจยัเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยขีองผูใ้ชง้านคอมพิวเตอร์ในยคุ
นั้น ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานน้ีขดัแยง้กบัแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลย ี (Technology Acceptance 
Model: TAM) อาจมาจากสาเหตุดงัต่อไปน้ี  
-ปัจจุบนัมีธุรกิจท่ีใหบ้ริการกระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์เกิดข้ึนมามากมายและมีการแข่งขนัในเร่ืองของสิทธิประโยชน์และ
พนัธมิตรท่ีช่วยใหก้ารใชจ่้ายสะดวกต่อผูบ้ริโภคสูงข้ึนท าใหผู้บ้ริโภคมีทางเลือกท่ีหลากหลาย 
-ผูบ้ริโภคท่ีใชก้ระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ Rabbit LINE Pay บนแอพพลิเคชัน่ LINE ส่วนใหญ่มีบญัชีธนาคารอยูแ่ลว้และส่วน
ใหญ่มีการใชแ้อพพลิเคชัน่ของธนาคารนั้น ๆ เป็นประจ าอยูแ่ลว้เช่นกนัท าใหเ้กิดความคุน้เคย มีความมัน่ใจในการใชจ่้ายหรือท า
ธุรกรรมผา่นออนไลน์มากกวา่ 
สมมติฐานท่ี 2 ความสอดคลอ้งในการปฏิบติั ส่งผลต่อการตดัสินใจใชก้ระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ Rabbit LINE Pay บน
แอพพลิเคชัน่ LINE ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญั ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวเิคราะห์การถดถอยเชิง
พหุ (Multiple Regression Analysis) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็น “เห็นดว้ยอยา่งยิง่” ในเร่ืองของการท่ีใช้
งานแอพพลิเคชัน่ LINE เป็นประจ าทุกวนัอยูแ่ลว้และมีความคุน้เคยในการใชง้าน Mobile Banking อยูแ่ลว้ โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 
4.54 และ 4.25 ตามล าดบั ซ่ึงสมมติฐานเร่ือความสอดคลอ้งเป็นปัจจยัท่ีส่งผลเชิงบวกตามแนวคิด ทฤษฎีการรับรู้ถึงคุณสมบติั
ของนวตักรรม (Perceived Attributes of Innovation Theory) ของ Rogers (1995) ท่ีกล่าววา่ ความสอดคลอ้งกบัผลงาน ประสบ
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การณการท่ีผา่นมา และความตอ้งการของผูใ้ชง้านท่ีมีศกัยภาพ ในกรณีท่ีขอ้ไดเ้ปรียบนั้นเก่ียวกบัการเปรียบเทียบขอ้เสนอมูลค่า
ระหวา่งแนวปฏิบติั ณ ปัจจุบนักบันวตักรรมใหม่จะมีความสอดคลอ้งทางนวตักรรมจะมีความเป็นไดม้ากข้ึนเร่ือย ๆ  
สมมติฐานท่ี 3 ความไม่ซบัซอ้น ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจใชก้ระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ Rabbit LINE Pay บนแอพพลิเคชัน่ LINE 
ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
ตามแนวคิด ทฤษฎีการรับรู้ถึงคุณสมบติัของนวตักรรม (Perceived Attributes of Innovation Theory) ของ Rogers (1995) “การท่ี
เราจะสามารถรับรู้นวตักรรมนั้นค่อนขา้งยากท่ีจะเขา้ใจและใชง้าน ซ่ึงผูใ้ชง้านส่วนใหญ่อาจจะยงัไม่กลา้ใชง้านหรือปฏิเสธใน
การใชง้าน” ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัผลการตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในงานวิจยัคร้ังน้ีคือ การเปิดใจหรือเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมในการท าธุรกรรมมาใชก้ระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ Rabbit LINE Pay บนแอพพลิเคชัน่ LINE เพราะมีความไม่สะดวก
ในการรับ โอน จ่ายและอีกหน่ึงเหตุผลคือในเร่ืองความยุง่ยากในการท าธุรกรรมทางออนไลน์เม่ือเปรียบเทียบกบัแอพพลิเคชัน่
ของธนาคารหรือแอพพลิเคชัน่ E–Wallet อ่ืน ๆ 
สมมติฐานท่ี 4 การยอมรับหลงัการทดสอบ ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจใชก้ระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ Rabbit LINE Pay บน
แอพพลิเคชัน่ LINE ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression Analysis) ตามแนวคิด ทฤษฎีการรับรู้ถึงคุณสมบติัของนวตักรรม (Perceived Attributes of Innovation Theory) ของ 
Rogers (1995) “เพราะผูใ้ชง้านส่วนใหญ่ไม่ตอ้งการเผชิญกบัความเส่ียงใด ๆ  ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการใชน้วตักรรม ความเส่ียงต่าง 
ๆ หรือความไม่มัน่ใจในนวตักรรมจะสามารถลดลงไดเ้ม่ือมีการทดลอง” ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัผลการตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ในงานวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ยงัไม่มีความมัน่ใจ ความปลอดภยัในการใชง้านกระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ Rabbit 
LINE Pay บนแอพพลิเคชัน่ LINE 
สมมติฐานท่ี 5 การแสดงผลท่ีชดัเจน ส่งผลต่อการตดัสินใจใชก้ระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ Rabbit LINE Pay บนแอพพลิเคชัน่ 
LINE ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญั ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression Analysis) แนวคิด ทฤษฎีการรับรู้ถึงคุณสมบติัของนวตักรรม (Perceived Attributes of Innovation Theory) ของ 
Rogers (1995) ท่ีกล่าววา่ “การใหต้ลาดรับรู้ถึงความสามารถ ความมีประโยชน์ ความง่ายจะท าใหผู้ท่ี้ก าลงัตดัสินใจหรือไม่กลา้ท่ี
จะทดลองนวตักรรม มีความกลา้ท่ีจะใชง้าน โดยจุดประสงคท่ี์ส าคญัของการส่ือสารคือการน าไปใช”้ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ในเร่ืองของการแสดงผลหรือการไดรั้บสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ รวมไปถึงการลดการใชเ้งินสดไดจ้ริง 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
     ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62 อายรุะหวา่ง 21–30 ปีมีสถานะโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี 
อาชีพพนกังานบริษทัเอกชนและรายไดเ้ฉล่ียอยูท่ี่ 20,001–30,000 บาท  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ความสอดคลอ้งในการ
ปฏิบติัและการแสดงผลท่ีชดัเจนส่งผลต่อการตดัสินใจใชก้ระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ Rabbit LINE Pay บนแอพพลิเคชัน่ LINE 
ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในขณะท่ีความมีประโยชน์ท่ีมากกวา่ ความไม่ซบัซอ้นและ
การยอมรับหลงัการทดสอบไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจใชก้ระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ Rabbit LINE Pay บนแอพพลิเคชัน่ LINE ใน
เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
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5.1 ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี 
จากผลงานวิจยัน้ี พบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชก้ระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ Rabbit LINE Pay บนแอพพลิเคชัน่ LINE ใน
เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ไม่วา่จะเป็นความสอดคลอ้งในการปฏิบติัและการแสดงผลท่ีชดัเจน เพราะผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีการ
ใชง้านบนแอพพลิเคชัน่ LINE อยูแ่ลว้ซ่ึงท าใหเ้กิดความสะดวกในการใชง้าน นอกจากนั้นทุกการธุรกรรมทางออนไลน์บน
แอพพลิเคชัน่ LINE ยงัมีแจง้เตือนท่ีรวดเร็วและไม่ตอ้งออกไปนอกแอพพลิเคชัน่ ท าใหผู้บ้ริโภคติดอยูก่บัการใชง้าน Rabbit 
LINE Pay บนแอพพลิเคชัน่ LINE และท าใหผู้ศึ้กษาวิจยัไดท้ราบถึงการรับรู้คุณสมบติัทางเทคโนโลยแีละปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจใชก้ระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ Rabbit LINE Pay บนแอพพลิเคชัน่ LINE ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ส าหรับงานวิจยั
ในคร้ังน้ีท าใหท้ราบถึงแนวทางในการพฒันาบริการกระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ Rabbit LINE Pay บนแอพพลิเคชัน่ LINE หลกัๆ 
3 เร่ืองดงัน้ี 
5.1.1 เร่ืองความมีประโยชน์ท่ีมากกวา่ สามารถพฒันาไดโ้ดยการโปรโมทหรือการเพิ่มส่ือออนไลน์และออฟไลน์ในช่องทางต่าง 
ๆ เพื่อใหผู้บ้ริโภคไดท้ราบถึงขอ้มูลสิทธิประโยชน์นอกจากนั้นการศึกษาคู่แข่งหรือการติดตามตลาดอยา่งใกลชิ้ดจะท าให้ทราบ
ถึงเทคโนโลยหีรือนวตักรรมใหม่ๆท่ีคู่แข่งน ามาใช ้ท าใหเ้กิดความสามารถในการแข่งขนัได ้
5.1.2 เร่ืองความไม่ซบัซอ้น สามารถพฒันาหรือปรับปรุงไดจ้ากการส่ือสาร ประชาสัมพนัธ์ใหผู้บ้ริโภคไดรั้บรู้จากช่องทางต่าง 
ๆ ควบคู่ไปกบัการส่ือสารทางการตลาด 
5.1.3 เร่ืองการยอมรับหลงัการทดสอบ ผูใ้ห้บริการ Rabbit LINE Pay บนแอพพลิเคชัน่ LINE มีความไดเ้ปรียบคู่แข่งเดิมและ
คู่แข่งรายใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนในเร่ืองของการใชแ้อพพลิเคชัน่ LINE ท่ีมีฐานผูใ้ชท้ัว่ประเทศกวา่ 44 ลา้นคนอยูแ่ลว้ ดงันั้นการท าให้
ผูบ้ริโภคและท าให้เกิดการทดลองใชจึ้งเป็นกลยุทธ์หลกัท่ีควรจะค านึงถึง การมอบสิทธิพิเศษต่าง ๆ ให้ตรงกบัความตอ้งการ
รายบุคคลจึงเป็นหวัใจในการดึงกลุ่มผูบ้ริโภคท่ียงัไม่เคยทดลองใชห้รือเคยใชม้าก่อนกลบัมาใชบ้ริการอีกคร้ัง 

5.2 ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 
5.2.1 ผูว้ิจยัในอนาคตสามารถน างานวิจยัน้ีไปเป็นขอ้มูลเพื่อต่อยอด หรือเพื่อหาความสัมพนัธ์ทางดา้นงานวิจยัเก่ียวกบัการ
ยอมรับเทคโนโลยีหรือการตดัสินใจใช้สินค้าหรือบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการธุรกรรมผ่านออนไลน์หรือระบบกระเป๋าเงิน
อิเลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ ได ้
5.2.2 ผูว้ิจยัในอนาคตควรศึกษากลุ่มตวัอยา่งในพื้นท่ีอ่ืนเพิ่มเติมเช่น ตามหวัเมืองต่างจงัหวดั เพราะเทคโนโลยทีีเก่ียวขอ้งกบัการ
ธุรกรรมผา่นออนไลน์หรือระบบกระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ขยายออกไปยงัพื้นท่ีทัว่ประเทศแลว้ 
5.2.3 ผูว้ิจยัในอนาคตควรศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคควบคู่กบัแนวคิดเร่ืองการยอมรับหรือการตดัสินใจใชน้วตักรรมหรือ
เทคโนโลยเีพื่อใหท้ราบถึงทศันคติหรือความตั้งใจในการใชม้ากข้ึน 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ปัจจยัเก่ียวกบัตราสินคา้ (Brand) ท่ีส่งผลต่อความภกัดีใน
ตราสินคา้ (Loyalty) ของลูกคา้บริษทั แพนดา้มอเตอร์ จ ากดั และเพ่ือเป็นแนวทาง    ในการก าหนดกลยุทธ์ดา้นการตลาดท่ีเหมาะสมให้กบั
บริษทัในการสร้างความภกัดีต่อตราสินคา้ “แพนดา้มอเตอร์” เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยการส ารวจกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยซ้ือ
สินคา้หรือเคยใช้บริการกบับริษทั แพนดา้มอเตอร์ จ ากัด จ านวน 383 ตวัอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล การ
วิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอา้งอิง คือ การวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ดา้นบุคลากร และปัจจยัเก่ียวกบัตราสินคา้ (Brand) ดา้น
ทศันคติต่อตราสินคา้ ส่งผลต่อความภกัดีในตราสินคา้ (Loyalty) ดา้นความ            พึงพอใจต่อตราสินคา้ ดา้นความตั้งใจในการซ้ือซ ้า และดา้นการแนะน า
บอกต่อ ของลูกคา้บริษทั แพนดา้มอเตอร์ จ ากดั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัมาประกอบกบัผลการ
วิเคราะห์สถานการณ์ท าให้สามารถก าหนดเป็นทางเลือกเชิงกลยทุธ์ดว้ยวิธี TOWS Matrix เพ่ือสร้างความภกัดีของลูกคา้ ไดแ้ก่ กลยทุธ์เจาะ
ตลาดเพ่ิมรายได ้กลยุทธ์การรุกตลาดใหม่ กลยุทธ์เจาะใจลูกคา้ดว้ย “Proactive Service” กลยุทธ์ “Panda Smart Member System” กลยุทธ์ปรับปรุง
ระบบจดัการขอ้มูลให้มีประสิทธิภาพ และกลยทุธ์พฒันาศูนยซ่์อมบริการ “Panda Care” จากเกณฑใ์นการตดัสินใจเลือกกลยทุธ์ในการแกปั้ญหา 
พบวา่ กลยทุธ์ท่ีเหมาะสมกบับริษทั แพนดา้มอเตอร์ จ ากดั มากท่ีสุด คือ “กลยทุธ์เจาะตลาดเพ่ิมรายได”้ เน่ืองจากเป็นกลยทุธ์ท่ีจะช่วยเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัไดม้ากท่ีสุด และจะสามารถยกระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ให้สูงข้ึนและท าให้เกิดเป็นความภกัดีใน
ท่ีสุด 

 

ค าส าคัญ: ความภักดีในตราสินค้า, ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ, ความภักดีของลูกค้า 

 

Abstract 
The purpose of this independent study is to study the factors of service marketing mix (7P’s) and the factors of Brands which affecting customer loyalty of the motorbike 

retailer “Panda Motor” .  The results of the study will be used to develop a proper marketing plan for “Panda Motor” in order to make customers loyal to the brand.  This 

study is a survey research, the samples of 383 were selected from the customers who had purchased goods or received services from “Panda Motor”. The instrument used 
for data collection is an online questionnaire. The data were analyzed by using descriptive statistics including frequency tables, means, standard deviations and inferential 

statistics including multiple regression. The results showed that the factor of People and the factor of Brand Attitude were influencing customer loyalty of “Panda Motor” 
in every aspect at the 0.05 level of statistical significance. An appropriate marketing plan for “Panda Motor” is developed by using SWOT analysis TOWS Matrix method. 
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The marketing strategies including Market Promotion strategy, Market Expansion strategy, Proactive Service strategy, Panda Smart Member System strategy, IT management 

strategy and Panda Care strategy.  From the decision matrix method, the most suitable strategy for “Panda Motor” is the Market Promotion strategy which will improve customer 

loyalty and increase customer satisfaction. 
 

Keywords: Brand loyalty, Service marketing mix, Customer loyalty  
 

1.บทน า 

     บริษทั แพนดา้มอเตอร์ จ ากดั ประกอบธุรกิจจดัจ าหน่ายรถจกัรยานยนตทุ์กชนิด และใหบ้ริการอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัฯ จดัจ าหน่าย
รถจกัรยานยนตทุ์กตราสินคา้ ขนาดไม่เกิน 300 CC ในปัจจุบนับริษทัมีสาขาทั้งส้ินจ านวน 5 สาขา ไดแ้ก่ สาขาสาทร, สาขางามวงศ์วาน, 
สาขาเคหะร่มเกลา้, สาขาจรัญสนิทวงศ ์และสาขารังสิตคลองส่ี ลูกคา้ส่วนใหญ่ของบริษทัฯมาจากจงัหวดักรุงเทพมหานคร และจงัหวดั
ใกลเ้คียงเช่น นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ในปัจจุบนัสภาพของตลาดผูจ้ดัจ าหน่ายรถจกัรยานยนตมี์การแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึน 
ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากสงครามทางดา้นราคา อีกทั้งยงัมีคู่แข่งจ านวนมากในตลาดน้ี เน่ืองจากมีอุปสรรคท่ีกีดขวางการเขา้สู่ตลาดต ่า มีผู ้
แข่งขนัหนา้ใหม่สามารถเขา้มาในตลาดน้ีไดง่้าย ท าให้บริษทั แพนดา้มอเตอร์ จ ากดั ประสบปัญหาเร่ืองความภกัดีของลูกคา้ โดยการใช้
บริการซ ้ าของลูกคา้เดิมมีจ านวนน้อย และการแนะน าบอกต่อลูกคา้ใหม่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีผูบ้ริหารวางไว ้โดยทางผูบ้ริหารได้
ก าหนดเป้าหมายจ านวนลูกคา้ท่ีกลบัมาใชบ้ริการซ ้าหลงัจากซ้ือรถ และจ านวนลูกคา้ใหม่ท่ีมาจากการแนะน าไวอ้ยา่งละ 20% ของยอดขายรถ
ในแต่ละไตรมาส ดงัรูปท่ี 1 

      

 
 

รูปท่ี  1  แสดงการเปรียบเทียบ % จ านวนลูกคา้ท่ีกลบัมาใช้บริการซ ้ าหลงัจากซ้ือรถ และจ านวนลูกคา้ใหม่ท่ีมาจากการแนะน า กบั
เป้าหมายบริษทั ในแต่ละไตรมาส (ปี 2561 – 2562) 
ท่ีมา: บริษทั แพนดา้มอเตอร์ จ ากดั (2562) 

     ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ปี พ.ศ. 2561 ถึงไตรมาสท่ี 2 ปี พ.ศ. 2562 บริษทัฯ มีลูกคา้ท่ีกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าภายในระยะเวลา 6 เดือนเพียง 7% - 12% 

และมีจ านวนลูกคา้ใหม่ท่ีไดจ้ากการแนะน าบอกต่อเพียงแค่ 2% - 8% ซ่ึงยงัห่างจากเป้าหมายท่ีผูบ้ริหารของบริษทัวางไวค้่อนขา้งมาก  และ
ในระยะยาวยอ่มส่งผลต่อส่วนแบ่งการตลาดของบริษทัใหล้ดลงตามไปดว้ย 

     หากทางบริษทัฯ มีการวางแผนกลยุทธ์ท่ีดี จะสามารถรักษาฐานลูกคา้เดิมให้คงอยู่ตลอดไป ในขณะเดียวกนั       ก็สามารถเพ่ิมฐาน
ลูกคา้ใหม่อีกดว้ย อยา่งไรก็ตาม การสร้างความภกัดีในตราสินคา้ให้แก่ลูกคา้ก็เป็นส่วนส าคญั     ท่ีท าให้กลุ่มลูกคา้มีการเลือกใชบ้ริการ



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 2180 

 

 

หรือซ้ือสินคา้จากบริษทัฯ เม่ือลูกคา้มีจ านวนมากข้ึน จะส่งผลในระยะยาว    ท่ีท าให้รายไดแ้ละก าไรของบริษทัเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
และสามารถเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดไดม้ากข้ึนในอนาคต 
     จากเหตุผลขา้งตน้ ท าให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษาแผนกลยทุธ์การสร้างความภกัดีของลูกค้า กรณีศึกษาบริษทั             แพนดา้มอเตอร์ จ ากดั 

โดยจะศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความภกัดี ไดแ้ก่ ปัจจยัเก่ียวกบัตราสินคา้ (Brand) ประกอบดว้ย การรับรู้ตราสินคา้ คุณค่าของตราสินคา้ 
และทศันคติต่อตราสินคา้ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ประกอบดว้ย  ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยมีวตัถุประสงค์การวิจยัเพื่อศึกษาปัจจัย            
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ปัจจยัเก่ียวกบัตราสินคา้ (Brand) ท่ีส่งผลต่อความภกัดีในตราสินคา้ (Loyalty) ของลูกคา้บริษทั แพน
ดา้มอเตอร์ จ ากดั และเพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกลยทุธ์ดา้นการตลาด                   ท่ีเหมาะสมให้กบับริษทัในการสร้างความภกัดีต่อ
ตราสินคา้ “แพนดา้มอเตอร์” โดยสามารถน าผลการศึกษาท่ีได้มาก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจท่ีเหมาะสมเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนัทางธุรกิจ สร้างความภกัดีและความ  พึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดอ้ย่างเหมาะสม หรือเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจและการ
วางแผนการตลาดท่ีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ได ้

 

2.ทบทวนวรรณกรรม  
2.1 แนวคดิเกีย่วกบัตราสินค้า 

     Kotler (2003) กล่าววา่ ตราสินคา้ หมายถึง ช่ือ เคร่ืองหมาย สญัลกัษณ์ ค าขวญั หรือ ค าโฆษณา บรรจุภณัฑ ์กล่ิน เสียงเพลง หรือ
ส่วนผสมของส่ิงเหล่านั้นท่ีบ่งบอกถึงสินคา้หรือบริการของผูข้ายใหมี้ความแตกต่างจากคู่แข่ง 
     Aaker (1991) ไดก้ล่าวถึง การรับรู้ในตราสินคา้ คือ ความสามารถของผูบ้ริโภคท่ีจะจดจ าตราสินคา้นั้น ๆได ้และมีความเช่ือมโยงตรา
สินคา้นั้นกบักลุ่มผลิตภณัฑ ์โดยการรับรู้นั้นมีหลายระดบั เร่ิมจากอาจจะเป็นเพียงแค่การจดจ าได ้ไปจนอยูใ่นระดบัท่ีลึกกว่าแบบ “Top of 

mind” คือการเป็นตราสินคา้แรกท่ีผูบ้ริโภคจะนึกถึง เม่ือตอ้งการซ้ือกลุ่มผลิตภณัฑน์ั้น 

     วิทวสั รุ่งเรืองผล (2552) ไดก้ล่าวว่า คุณค่าตราสินคา้ หมายถึง ตราสินคา้ท่ีเป็นท่ียอมรับ และเช่ือถือได ้ซ่ึงเป็นทุนหรือคุณค่าเพ่ิมใน
สินคา้ ช่วยสร้างมูลค่าให้กบัตราสินคา้ในมุมมองของผูบ้ริโภค เป็นผลมาจากกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณาท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้ง
ประสบการณ์ดีๆท่ีลูกคา้พึงหวงัจะไดจ้ากการนิยมใชต้ราสินคา้หน่ึง 

     Oliver (1980) ไดก้ล่าวว่า ทศันคติต่อตราสินคา้ คือ ความรู้สึกของผูบ้ริโภคท่ีมีความสัมพนัธ์อยา่งถาวรต่อวตัถุหรือ ประสบการณ์จาก
การบริโภคสินคา้ ความภกัดีในดา้นทศันคติของผูบ้ริโภคเป็นส่ิงจ าเป็น เพราะการท่ีผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้ ยอ่มจะน าไปสู่
พฤติกรรมการซ้ือซ ้าซ่ึงถือเป็นความภกัดีต่อตราสินคา้ท่ีแทจ้ริง 

     สรุปไดว้า่ ตราสินคา้ หมายถึง เป็นส่ิงส าคญัท่ีบ่งบอกคุณลกัษณะสินคา้ท่ีท าใหมี้ความแตกต่างจากคู่แข่งทางการตลาดได ้ซ่ึงในมุมมอง
ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้บริษทั แพนดา้มอเตอร์ จ ากดั นั้น มีความคิดเห็นเป็นอย่างไร ฉะนั้น ผูวิ้จยัจึงน าองค์ประกอบปัจจยัท่ี
เก่ียวกบัตราสินคา้ ไดแ้ก่ การรับรู้ในตราสินคา้ คุณค่าตราสินคา้ และทศันคติต่อตราสินคา้ มาเป็นตวัแปรในการวดัความคิดเห็น เพ่ือน า
ขอ้มูลไปปรับปรุงการสร้างตราสินคา้ใหเ้ป็น Top of mind ของผุบ้ริโภคต่อไป 
 

2.2 แนวคดิเกีย่วกบัความภักดี 
     ความภกัดีในตราสินคา้ (Brand Loyalty) เป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความยดึมัน่ท่ีผูบ้ริโภคมีต่อตราสินคา้ ความภกัดีต่อตราสินคา้ เป็นองคป์ระกอบ

ท่ีส าคญัท่ีสุดของคุณค่าของตราสินคา้ (Brand Equity) (Aaker, 1991) โดยมีความ     พึงพอใจท่ีสม ่าเสมอ จนกระทัง่อาจมีการซ้ือตรา
สินคา้เดิมในผลิตภณัฑข์องบริษทัใดบริษทัหน่ึง ส่ิงท่ีส าคญัของความภกัดีต่อตราสินคา้ คือ เม่ือลูกคา้มีความภกัดีต่อตราสินคา้จะท าให้
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เกิดส่วนครองตลาดท่ีคงท่ี และเพ่ิมข้ึน และอาจกลายเป็นทรัพยสิ์นท่ีจบัตอ้งไม่ไดท่ี้สะทอ้นถึงราคาผลิตภณัฑ์ของบริษทั (Schiffman & 

Kanuk,1994)  

     ธีรพนัธ์ โล่ห์ทองค า (2550) กล่าวว่า ความจงรักภกัดีของลูกคา้ (Customer Loyalty) หมายถึง ความเก่ียวขอ้งหรือความผกูพนัท่ีมี
ต่อตราสินคา้ ร้านคา้ ผูผ้ลิต การบริการหรืออ่ืน ๆ ท่ีอยูบ่นพ้ืนฐานของทศันคติท่ีชอบพอหรือการสนองตอบดว้ยพฤติกรรมอยา่งการร่วม
กิจกรรมทางการตลาดกบัตราสินคา้ และการซ้ือสินคา้ซ ้ า ๆ นัน่เอง โดยปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ มีดงัน้ี 1) ความพึง
พอใจลูกคา้ 2) ความเช่ือถือและความไวว้างใจ  3) ความเช่ือมโยงผกูพนักบัอารมณ์ 4) ลดทางเลือกและนิสยั และ 5) ประวติัของบริษทัผูผ้ลิต
สินคา้ 

     สรุปไดว้่า ความภกัดีในตราสินคา้ หมายถึง ความยึดมัน่ในตราสินคา้ใดตราสินคา้หน่ึงจนเกิดความผูกพนัท่ีมีต่อตราสินคา้นั้นอย่าง
ส้ินเชิง โดยมีความถ่ีในการซ้ือ หรือการใชบ้ริการตราสินคา้นั้นซ ้ า ๆ เม่ือใชต้ราสินคา้นั้นดีจึงมีการบอกต่อแนะน าผูอ่ื้นให้ใชต้ราสินคา้
นั้นตาม 
     จากแนวคิดขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ ความจงรักภกัดีในตราสินคา้มีความส าคญักบัธุรกิจอยา่งมาก หากเขา้ใจปัจจยัท่ีส่งผลต่อความภกัดีใน
ตราสินคา้ จะสามารถพฒันามาสู่กระบวนการสร้างตราสินคา้ได ้น าไปสู่การเจริญเติบโตทางธุรกิจ และเพ่ิมโอกาสในการขยายตลาด และ
ในขณะเดียวกนั ธุรกิจมุ่งท่ีจะท าการตลาดไปยงักลุ่มลูกคา้ท่ีมีความจงรักภกัดีในตราสินคา้เป็นหลกั จะช่วยเพ่ิมปริมาณการซ้ือมากข้ึน 
ส่งผลใหย้อดขายเติบโต และเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดไดม้ากข้ึน 
 

2.3 แนวคดิเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

     ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) กล่าวว่า ธุรกิจท่ีให้บริการจะใชส่้วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 4Ps เช่นเดียวกบัสินคา้ ซ่ึง
ประกอบดว้ย (1) ผลิตภณัฑ์ (Product) (2) ราคา (Price) (3) การจดัจ าหน่าย (Place) (4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) และนอกจากนั้นแลว้ยงั
ตอ้งอาศยัเคร่ืองมืออ่ืน ๆ เพ่ิมเติม ซ่ึงประกอบด้วย (5) บุคคล (People) หรือพนักงาน (Employees) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก (Selection) การ
ฝึกอบรม  (Training) การจูงใจ  (Motivation) เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน พนักงานต้องมี
ความสามารถ มีทศันคติท่ีดีสามารถตอบสนองลูกคา้ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกปั้ญหา และสามารถสร้างค่านิยมใหก้บับริษทั (6) 

ตอ้งมีการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม เพ่ือสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ 

(Customer – Value Proposition) และ (7) มีกระบวนการ (Process) เพ่ือส่งมอบคุณภาพในการใหบ้ริการกบัลูกคา้ไดร้วดเร็วและประทบัใจลูกคา้ (Customer 

Satisfaction) 

     ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคนอ่ืน ๆ (2546) ไดก้ล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดแบบดั้งเดิมท างานไดดี้กบัสินคา้ แต่ธุรกิจบริการตอ้ง
ให้ความสนใจกับปัจจยัตวัอ่ืนเพ่ิมอีก 3P’s เพื่อใช้กบัการตลาดบริการ ไดแ้ก่ คน เหตุการณ์ทางกายภาพ และกระบวนการ เพราะการ
ใหบ้ริการส่วนมากกระท าโดยคน 

     ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ (2547) ส่วนประสมการตลาด หมายถึง กลุ่มเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีน ามาเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ด้าน
การตลาดของบริษทัในตลาดเป้าหมายท่ีก าหนดไวมี้หลกัเกณฑ์การแบ่งเคร่ืองมือทางการตลาดของแมคคาร์ทออกเป็น 4 ประเภท คือ 

ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ทั้งหมดน้ี นักการตลาดเรียกว่า 4P แต่ใน
กรณีท่ีเป็นธุรกิจบริการ จะมีส่วนประสมทางการตลาดเพ่ิมข้ึนคือ พนักงาน (People) กระบวนการให้บริการ (Process) และส่ิงต่างๆ ของ
ส านกังาน (Physical Evidence) รวมเรียกวา่ 7P’s 

     สรุปไดว้า่ การศึกษาคร้ังน้ีน าเคร่ืองมือส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s มาผสมผสาน ประยกุตใ์ชใ้นการวดัการบริหารจดัการ เพื่อ
สร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด   

2.4 แนวคดิเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
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พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้และบริการ (ผลิตภณัฑ์) โดยผ่าน
การแลกเปล่ียนท่ีบุคคลตอ้งมีการตดัสินใจทั้งก่อนและหลงัการกระท าดงักล่าว โดยบุคคลท่ีจะถือว่าเป็นผูบ้ริโภค ในท่ีน้ีคือ
บุคคลผูซ่ึ้งมีสิทธ์ิในการไดม้าและใช้ไป ซ่ึงสินคา้และบริการท่ีไดมี้การเสนอขายโดยสถาบนัทางการตลาด  (ศุภร เสรีรัตน์, 
2544) อาจกล่าวไดว้่า ผูบ้ริโภค (Customer) คือ ผูท่ี้มีความตอ้งการซ้ือ (Need) และมีอ านาจซ้ือ (Purchasing Power) ท าให้เกิด
พฤติกรรมการซ้ือ (Purchasing Behavior) และพฤติกรรมการใช ้(Using Behavior) (เสรี วงษม์ณฑา, 2542) 

ทิวา พงษธ์นไพบูลย  ์และคณะ (2544) ไดก้ล่าวว่า ผูบ้ริโภคจะแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงออกมา จะตอ้งมีสาเหตุท่ีท าให้เกิด
พฤติกรรมนั้น ๆ เสมอ ซ่ึงสาเหตุดงักล่าวจะเป็นส่ิงกระตุน้ท าให้มนุษยเ์กิดความตอ้งการ และจากความตอ้งการดงักล่าวจะส่งผลให้เกิด
แรงจูงใจ เพื่อแสดงพฤติกรรมออกมาโดยมีเป้าหมายในเร่ืองของการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

     สรุปไดว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการแสดงออกถึงความตอ้งการในสินคา้หรือบริการท่ีเกิดพฤติกรรมการซ้ือหรือใชบ้ริการเพ่ือให้
สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีเกิดข้ึน ฉะนั้น การเขา้ใจพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มเป้าหมายว่ามีความตอ้งการอยา่งไร เพ่ือจะ
ไดน้ าส่ิงนั้นมาสนองต่อความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายได ้
 

     ผูว้ิจยัไดท้  าการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน าไปพฒันาและสร้างกลยทุธ์ความภกัดีของลูกคา้               ไดอ้ยา่งเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ โดยสามารถเขียนเป็นกรอบแนวคิดการวิจยั ดงัต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี  2  กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

     ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้หรือเคยใชบ้ริการกบับริษทั แพนดา้มอเตอร์ จ ากดั ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 
ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 จ านวน 8,958 ราย ผูวิ้จยัก าหนดขนาดตวัอย่างจากตารางส าเร็จรูปของ Taro Yamane (Yamane, 1967) ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคล่ือนท่ีระดบั    ร้อยละ ±5 จากจ านวนประชากรตั้งแต่ 9,000 รายข้ึนไป จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 383 
ตวัอย่าง ใชวิ้ธีการเลือกแบบวิธีเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกตามความสะดวกของผูว้ิจยัจนไดจ้ านวนแบบสอบถามครบ
ตามท่ีก าหนดไว ้และไดท้ าการเกบ็แบบสอบถามในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2562 

    ตัวแปรอ สระ 

ปัจจัยส ว ประสมทา การตลา บร การขอ บร ษัท แพ  ้ามอเตอร์ จ ากั  

• ด้านผลิตภณัฑ์ 
• ด้านราคา 
• ด้านการจดัจ าหน่าย 

• ด้านการสง่เสริมการตลาด 

• ด้านบคุลากร 
• ด้านกระบวนการ 
• ด้านลกัษณะทางกายภาพ 

ปัจจัยเกี่ยวกับตราส  ค้าขอ บร ษัท แพ  ้ามอเตอร์ จ ากั  

• ด้านการรับรู้ตราสินค้า  
• ด้านคณุค่าของตราสินค้า  
• ด้านทศันคติต่อตราสินค้า 

 

 
 
 

ความภัก ใี ตราส  ค้าขอ บร ษัท แพ  ้ามอเตอร์ จ ากั  

• ด้านความพงึพอใจต่อตราสินค้า 
• ด้านความตัง้ใจในการซือ้ซ า้ 
• ด้านการแนะน าบอกต่อ 

 

          ตัวแปรตาม 
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     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 ส่วน จากการทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability 

Test) โดยวิธีหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha-Coefficient) ของ Cronbach ไดด้งัน้ี 
 

ตารางที่  1  แสดงค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Cronbach’s Alpha-Coefficient) 

 

ตัวแปร 
Cronbach’s 

Alpha-

Coefficient 

ตัวแปร 
Cronbach’s 

Alpha-

Coefficient 

ตัวแปร 
Cronbach’s 

Alpha-

Coefficient 

ปัจจัยเกีย่วกบัตราสินค้าของ

บริษัท แพนด้ามอเตอร์ จ ากดั 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

บริการของ 

บริษัท แพนด้ามอเตอร์ จ ากดั 

ความภักดีในตราสินค้าของบริษัท 

แพนด้ามอเตอร์ จ ากดั 

- ดา้นการรับรู้ตราสินคา้  0.889 - ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.869 - ดา้นความพึงพอใจต่อตราสินคา้ 0.701 

- ดา้นคุณค่าของตราสินคา้  0.920 - ดา้นราคา 0.940 - ดา้นความตั้งใจในการซ้ือซ ้า 0.720 

- ดา้นทศันคติต่อตราสินคา้ 0.774 - ดา้นการจดัจ าหน่าย 0.820 - ดา้นการแนะน าบอกต่อ  0.824 

  - ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.779   

  - ดา้นบุคลากร 0.896   

  - ดา้นกระบวนการ 0.936   

  - ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 0.886   

 

     จากตารางท่ี 1 พบวา่ ค่าความเช่ือมัน่ของตวัแปรท่ีไดมี้ค่ามากกว่า 0.7 หมายถึง ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม  อยูใ่นระดบัสูง สามารถ
น าไปใชวิ้จยัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูวิ้จยัใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการอธิบายลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง โดยน าเสนอในรูปแบบตารางแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
ใชส้ถิติเชิงอา้งอิง (Inferential Statistics) คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพ่ือทดสอบการส่งผลต่อกนัระหว่างตวัแปร
อิสระกบั       ตวัแปรตาม โดยใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัเก่ียวกบัตราสินคา้ (Brand) ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ตรา
สินคา้ ดา้นทศันคติต่อตราสินคา้ และดา้นคุณค่าของตราสินคา้ ส่งผลต่อความภกัดีในตราสินคา้ (Loyalty) ของลูกคา้บริษทั แพนดา้มอเตอร์ 
จ ากดั และสมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) ทั้ง 7 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น
การจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ ส่งผลต่อความภกัดีในตราสินคา้ 
(Loyalty) ของลูกคา้บริษทั แพนดา้มอเตอร์ จ ากดั โดยก าหนดค่านยัส าคญัทางสถิติ (Level of Significant) ท่ีระดบัค่า 0.05 นอกจากน้ี ผูว้ิจยัท าการ
รวบรวมขอ้มูลแบบปฐมภูมิจากผลการศึกษาท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม การคน้ควา้ขอ้มูลแบบทุติยภูมิจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงผูวิ้จยั
น าขอ้มูลเหล่าน้ีมาวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกและภายในของบริษทั แพนดา้มอเตอร์ จ ากดั ดว้ยวิธี SWOT Analysis และสามารถน ามาจดัท า
เป็นกลยทุธ์ทางเลือกโดยวิธี TOWS Matrix 
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4.ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     4.1 ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 56.40 อาย ุ20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.87 มีสถานภาพโสด     คิดเป็นร้อยละ 56.40 มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.47 ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 43.34 ระดบัการศึกษาต ่ากว่า
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 49.79   
     4.2 ลูกคา้ส่วนใหญ่มีแผนระยะเวลาท่ีจะซ้ือรถจกัรยานยนต์คนัใหม่ ภายใน 1- 2 สัปดาห์ วตัถุประสงคข์องการซ้ือ คือ เพ่ือใชใ้นกิจวตัร
ประจ าวนั งบประมาณโดยเฉล่ียท่ีจะซ้ือรถจกัรยานยนตเ์ท่ากบั 40,000 – 50,000 บาท           ตราสินคา้และรุ่นของรถจกัรยานยนตท่ี์สนใจ
มากท่ีสุดคือตราสินคา้ HONDA รุ่น PCX บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ ตวัเอง ความถ่ีท่ีคาดว่าจะมาใชบ้ริการท่ีศูนยซ่์อม
บ ารุงของแพนดา้มอเตอร์ คือ ทุก 2 – 3 เดือน ช่องทางท่ีท าใหรู้้จกัร้านแพนดา้มอเตอร์มากท่ีสุด คือ โซเชียลมีเดีย  (Facebook, Youtube, Instagram) ลูกคา้
ส่วนใหญ่  มาซ้ือรถจกัรยานยนตท่ี์แพนดา้มอเตอร์เป็นคร้ังแรก และยงัไม่เคยมาใชบ้ริการอ่ืน ๆ ท่ีร้านเลย และเหตุผลท่ีท าให้ตดัสินใจมา
ซ้ือรถจกัรยานยนตท่ี์ร้านแพนดา้มอเตอร์ คือ ช่ือเสียงของร้าน 

     4.3 ลูกคา้มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการของบริษทั แพนดา้มอเตอร์ จ ากดั โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.19 

     4.4 ลูกคา้มีระดบัความคิดเห็นของปัจจยัเก่ียวกบัตราสินคา้ (Brand) ของบริษทั แพนดา้มอเตอร์ จ ากดั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
รวมเท่ากบั 4.16 

     4.5 ลูกคา้มีระดบัความภกัดีในตราสินคา้ของบริษทั แพนดา้มอเตอร์ จ ากดั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.82 

     4.6 ปัจจยัเก่ียวกบัตราสินคา้ของบริษทั แพนดา้มอเตอร์ จ ากดั ดา้นการรับรู้ตราสินคา้ไม่ส่งผลต่อความภกัดี     ในตราสินคา้ ดา้นความ
พึงพอใจต่อตราสินคา้ ดา้นความตั้งใจในการซ้ือซ ้า และดา้นการแนะน าบอกต่อ ของลูกคา้บริษทั แพนดา้มอเตอร์ จ ากดั ดา้นคุณค่าของตราสินคา้
ส่งผลต่อความภกัดีในตราสินคา้ ดา้นความพึงพอใจต่อตราสินคา้ และดา้นการแนะน าบอกต่อของลูกคา้บริษทั แพนดา้มอเตอร์ จ ากดั 
ส่วนดา้นทศันคติต่อตราสินคา้ ส่งผลต่อความภกัดีในตราสินคา้ ดา้นความพึงพอใจต่อตราสินคา้ ดา้นความตั้งใจในการซ้ือซ ้า และดา้นการแนะน าบอก
ต่อของลูกคา้บริษทั          แพนดา้มอเตอร์ จ ากดั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
     4.7 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการของบริษทั แพนดา้มอเตอร์ จ ากดั ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นกระบวนการ และดา้นการจดั
จ าหน่ายส่งผลต่อความภกัดีในตราสินคา้ ดา้นความตั้งใจในการซ้ือซ ้ า และดา้นการแนะน าบอกต่อของลูกคา้บริษทั แพนดา้มอเตอร์ จ ากดั  
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อความภกัดีในตราสินคา้ ดา้นความพึงพอใจต่อตราสินคา้ และดา้นการแนะน าบอกต่อ ของลูกคา้บริษทั
ฯ ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพส่งผลต่อความภกัดีในตราสินคา้ ดา้นการแนะน าบอกต่อของลูกคา้บริษทัฯ ปัจจยัดา้นบุคลากรส่งผลต่อ
ความภกัดีในตราสินคา้ดา้นความพึงพอใจต่อตราสินคา้ ดา้นความตั้งใจในการซ้ือซ ้ า และดา้นการแนะน าบอกต่อของลูกค้าบริษทัฯ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
     4.8 ปัจจยัเก่ียวกบัตราสินคา้ ดา้นทศันคติต่อตราสินคา้ส่งผลต่อความภกัดีในตราสินคา้ของลูกคา้บริษทั         แพนดา้มอเตอร์ จ ากดั ใน
ทุกๆดา้น อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงให้เห็นว่า การท่ีลูกคา้พึงพอใจโปรโมชัน่ของร้านแพนดา้มอเตอร์ และมีทศันคติท่ี
เป็นบวกต่อตราสินคา้จะน าไปสู่ความภกัดีในตราสินคา้ได ้ซ่ึงผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ Oliver (1980) กล่าวไวว้่า 
ทศันคติ (Attitude) คือ ความรู้สึกของผูบ้ริโภคท่ีมีความสัมพนัธ์อยา่งถาวรต่อวตัถุหรือประสบการณ์จากการบริโภคสินคา้ ความภกัดีใน
ดา้นทศันคติของผูบ้ริโภคเป็นส่ิงจ าเป็น เพราะการท่ีผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้ ย่อมจะน าไปสู่พฤติกรรมการซ้ือซ ้ าซ่ึงถือเป็น
ความภกัดีต่อตราสินคา้ท่ีแทจ้ริง และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Ahirrao & Patil (2018) ซ่ึงไดศึ้กษาเร่ือง Customer Based Brand Equity in Relation 

to Automobile Brands: A Review  of Literature ผลการศึกษาพบว่า ความเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ และทศันคติต่อตราสินคา้ 
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เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติกบัคุณค่าตราสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสินคา้รถยนต์ ซ่ึงจะน าไปสู่การพิจารณาตรา
สินคา้ และ       ในท่ีสุดจะมีความภกัดีในตราสินคา้นั้น ๆ 
      4.9 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นบุคลากรส่งผลต่อความภกัดีในตราสินคา้ของลูกคา้บริษทัฯ    ในทุก ๆ ดา้น อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงให้เห็นว่า พนกังานขายท่ีเอาใจใส่ดูแลและให้ความช่วยเหลือลูกคา้อย่างเต็มใจจะช่วยสร้างความ
ประทบัให้แก่ลูกคา้ ท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจและท าให้เกิดความภกัดีในตราสินคา้ในท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

กมลทิพย ์นามมา และธนาวุฒิ ประกอบผล (2561) ท่ีไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความภกัดีในการเลือกใชแ้บ
รนดร์ถยนตเ์ดิมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากรมีผลต่อความภกัดี
ในการเลือกใชแ้บรนดร์ถยนตเ์ดิมในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
     4.10 ผูว้ิจยัท าการรวบรวมขอ้มูลแบบปฐมภูมิจากผลการศึกษาท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม การคน้ควา้ขอ้มูลแบบทุติยภูมิจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงผูว้ิจยัน าขอ้มูลเหล่าน้ีมาวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกและภายในของบริษทั        แพนดา้มอเตอร์ จ ากดั โดยผลจากการวิเคราะห์ 
SWOT และ TOWS Matrix ของบริษทั แพนดา้มอเตอร์ จ ากดั สามารถสรุปได ้ดงัตารางต่อไปน้ี 

 
 

ตารางท่ี  2  การก าหนดทางเลือกเชิงกลยทุธ์ TOWS Matrix 

 
ปัจจยัภายใน 

 
 
 
 
 

ปัจจยัภายนอก 

จุดแข็ง (Strengths) 
S1.เช่ียวชาญในการตลาดออนไลน์ 
S2.ผูบ้ริหารมีความเช่ียวชาญในธุรกิจ 
S3.ดา้นการเงินอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนท่ีต ่ามาก และ
มีสภาพคล่องสูง 
S4.ดา้นกระบวนการบริการท่ีเรียบง่ายและสะดวก
รวดเร็ว 
S5.มีเครือข่าย Supplier มาก 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
W1.ตน้ทุน Fixed cost ในการด าเนินงาน   ใน
แต่ละเดือนสูง 
W2.การบริหารสินคา้คงคลงัยงัไม่มี
ประสิทธิภาพ 
W3.ศูนยบ์ริการยงัไม่ครอบคลุม 
W4.ลูกคา้ส่วนใหญ่ยงัขาดความภกัดี       ดา้น
ความตั้งใจในการซ้ือซ ้า 

โอกาส (Opportunities) 
O1.ตลาดรถจกัรยานยนตเ์ป็นตลาดขนาดใหญ่และมี
มูลค่าสูง 
O2.การเขา้ถึง Social Media ท่ีมากข้ึนของกลุ่ม
ผูบ้ริโภค 
O3.คู่แข่งยงัไม่มีความช านาญในการท าการตลาด
ออนไลน ์

กลยุทธ์ SO 
กลยทุธ์เจาะตลาดเพิ่มรายได ้
(S1,S2,S5 + O1,O2,O3) 
 
กลยทุธ์การรุกตลาดใหม่  
(S2,S3,S5 + O1) 
 

กลยุทธ์ WO 
กลยทุธ์เจาะใจลูกคา้ดว้ย “Proactive Service”  
(W4 + O1,O2,O3) 

อุปสรรค (Treats) 
T1.สภาวะการแข่งขนัของธุรกิจมีความรุนแรงสูง 
T2.ผูซ้ื้อมีอ านาจในการต่อรองสูง  
T3.ตลาดรถจกัรยานยนตอ่ิ์มตวั 
T4.สภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศท่ีชะลอตวั 

กลยทุธ์ ST 
กลยทุธ์ “Panda Smart Member System” 
(S1 + T1) 
 

กลยุทธ์ WT 
กลยทุธ์ปรับปรุงระบบจดัการขอ้มูลให้มี
ประสิทธิภาพ 
(W1,W2 + T1,T2) 
กลยทุธ์พฒันาศูนยซ่์อมบริการ “Panda Care” 
(W3 + T1,T2) 
กลยทุธ์กระจายความเส่ียงขยายไปสู่ธุรกิจอ่ืน 
(W4 + T1,T2,T3) 
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5.สรุปผลการศึกษา 
 
     จากกลุ่มตวัอย่างของการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีช่วงอายุ 20-30 ปี ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,001 – 20,000 บาท สถานภาพโสด และระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี จากการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบั
ความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s  ระดบัความคิดเห็นของลูกคา้ท่ีมีต่อปัจจยัเก่ียวกบัตราสินคา้ และระดบั
ความภกัดีในตราสินคา้ พบวา่ ความคิดเห็นแต่ละปัจจยัโดยรวมของลูกคา้บริษทั แพนดา้มอเตอร์ จ ากดั อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก   
     ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ดา้นบุคลากร และปัจจยัเก่ียวกบัตราสินคา้ (Brand) 

ดา้นทศันคติต่อตราสินคา้ส่งผลต่อความภกัดีในตราสินคา้ของลูกคา้บริษทั แพนดา้มอเตอร์ จ ากดั ในทุก ๆ ดา้น อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  
     บริษทั แพนดา้มอเตอร์ จ ากดั จดัท ากลยทุธ์เพ่ือสร้างความภกัดีของลูกคา้ไวท้ั้งส้ิน 4 กลยทุธ์หลกั ดงัน้ี  1) กลยทุธ์ SO ไดแ้ก่ กลยทุธ์เจาะ
ตลาดเพ่ิมรายได ้และกลยุทธ์การรุกตลาดใหม่ 2) กลยุทธ์ WO ไดแ้ก่ กลยุทธ์เจาะใจลูกคา้ดว้ย “Proactive Service” 3) กลยุทธ์ ST ไดแ้ก่ กลยุทธ์ 
“Panda Smart Member System” 4) กลยุทธ์ WT ไดแ้ก่ กลยุทธ์ปรับปรุงระบบจดัการขอ้มูลให้มีประสิทธิภาพ, กลยุทธ์พฒันาศูนยซ่์อมบริการ 
“Panda Care” และกลยทุธ์กระจายความเส่ียงขยายไปสู่ธุรกิจอ่ืน ซ่ึงจากเกณฑใ์นการประเมินทางเลือกเชิงกลยุทธ์ ประกอบดว้ย  4  เกณฑ์ 
ไดแ้ก่ ความสามารถในการแข่งขนัเพ่ิมข้ึน ความพึงพอใจของลูกคา้สูงข้ึน การเติบโตของรายไดม้ากข้ึน และงบประมาณท่ีใชใ้นการ
ด าเนินกลยทุธ์ต ่า ผูวิ้จยัใหค้ะแนนดว้ยวิธีการถ่วงน ้าหนกัสามารถสรุปไดว้า่กลยทุธ์    ท่ีเหมาะสมกบับริษทั แพนดา้มอเตอร์ จ ากดั มากท่ีสุด 
คือ “กลยุทธ์เจาะตลาดเพ่ิมรายได”้ เพราะไดค้ะแนนมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นกลยทุธ์ท่ีจะช่วยเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัไดม้าก
ท่ีสุด และสามารถยกระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ให้สูงข้ึนและท าให้เกิดความภกัดีในท่ีสุด โดยบริษทัคาดว่าจะสามารถเพ่ิมการเติบโตของ
รายไดอ้ยา่งนอ้ย 20% ต่อไตรมาส อีกทั้งยงัใชง้บประมาณในการด าเนินกลยทุธ์ไม่มากเกินไป ดว้ยจ านวนเงินประมาณ 1.2 ลา้นบาท 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังนี ้

     1. ผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม พบว่า ลูกคา้ยงัไม่พึงพอใจกบับริการหลงัการขายของแพนดา้มอเตอร์ เน่ืองจากการให้บริการซ่อม
บ ารุงต่าง ๆ ยงัไม่ครบวงจร โดยบางสาขายงัไม่สามารถแกปั้ญหาการซ่อมท่ีซบัซอ้นได ้ท าให้ลูกคา้ตอ้งรอคอยนานจากการขนส่งรถไป
ยงัสาขาอ่ืนท่ีมีความพร้อมมากกว่า ดงันั้น บริษทั แพนดา้มอเตอร์ จ ากดั จึงตอ้งเร่งแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนน้ี โดยการปรับปรุงการบริการ
หลงัการขายและเพ่ิมความพร้อมให้เป็นศูนยซ่์อมบ ารุงท่ีครบวงจร (One Stop Service) แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จครอบคลุมทุกสาขา เพื่อท าให้
ลูกคา้มีความ          พึงพอใจกบัการบริการหลงัการขายมากยิ่งข้ึน 
     2. ผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม พบว่า ลูกคา้ให้คะแนนความภกัดีในดา้นความตั้งใจในการซ้ือซ ้ าน้อยท่ีสุด    ซ่ึงจากการวิเคราะห์
สมมติฐานพบว่า ปัจจยัดา้นทศันคติต่อตราสินคา้ส่งผลต่อความภกัดีในตราสินคา้ของบริษทั   แพนดา้มอเตอร์ จ ากดั ในดา้นความตั้งใจใน
การซ้ือซ ้ ามากท่ีสุด ดงันั้น บริษทั แพนดา้มอเตอร์ จ ากดั จึงตอ้งเร่งสร้างทศันคติท่ีดีให้แก่ลูกคา้ เพ่ือท าให้ลูกคา้เลือกมาซ้ือสินคา้และมาใช้
บริการท่ีแพนดา้มอเตอร์เป็นล าดบัแรก ท าใหลู้กคา้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อตราสินคา้แพนดา้มอเตอร์และไม่เปล่ียนใจไปใชต้ราสินคา้อ่ืน 

     3. ผลจากการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นบุคลากรส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้บริษทัฯ ในทุก ๆ ดา้น อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ดงันั้น บริษทั แพนดา้มอเตอร์ จ ากดั จึงควรใหค้วามส าคญักบัการคดัเลือกบุคลากรท่ีมีคุณภาพเขา้มาท างาน พนกังานท่ีมีทศันคติท่ีดี และ
มีใจรักในการบริการ มีความสุภาพ สามารถให้ความช่วยเหลือดูแลลูกคา้ และแกไ้ขปัญหาไดทุ้กขั้นตอน เพ่ือสร้างความประทบัใจให้แก่
ลูกคา้ และสร้างคุณค่าท าใหเ้กิดความภกัดี 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 

     1. การศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดท้  าการศึกษาในภาพรวม ในคร้ังต่อไปจึงควรจะมีการศึกษาขอ้มูลแยกตามแต่ละสาขา และน าผลท่ีไดม้า
เปรียบเทียบกนั เพ่ือท าให้ทราบรายละเอียดว่าสาขาแต่ละแห่งนั้น ลูกคา้มีระดบัความคิดเห็น   เป็นอยา่งไร ท าให้ทราบปัญหาในเชิงลึก
ของลูกคา้ไดล้ะเอียดมากข้ึนดว้ย และสามารถน ามาปรับปรุงการบริการ ให้ดีข้ึนไดต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละสาขามาก
ท่ีสุด 

     2. เน่ืองจากระยะเวลาในการศึกษาคร้ังน้ีมีจ ากดั ท าใหผู้วิ้จยัเลือกใชวิ้ธีเกบ็ขอ้มูลลูกคา้จากแบบสอบถามเพียงอยา่งเดียว แต่ส าหรับการ
วิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคในคร้ังต่อไปควรมีการสมัภาษณ์ในเชิงลึกกบัลูกคา้หรือการท าสนทนากลุ่มเพ่ือท าให้ทราบถึงความตอ้งการ
ท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ได ้และจะสามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวางกลยทุธ์ในการสร้างความภกัดีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน   
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การปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือ โดยวธีิเฉพาะเจาะจง ด้วยการประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลนี 
กรณศึีกษา รัฐวสิาหกจิแห่งหน่ึงในประเทศไทย 

(The Improvement Of Procurement by Specific Method with Lean Concept 
Case Study:Thai Government Enterprise) 

พิสรา ทวีบุญ1 และ เอกอนงค ์ตั้งฤกษว์ราสกลุ2 
Pisara Taweeboon and Ek-Anong Tangrukwaraskul 

บทคัดย่อ 
การศึกษางานวิจยัน้ีมีจุดมุ่งหมาย เพื่อน าแนวคิดลีนมาประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและความสูญเปล่าของกระบวนการจดัซ้ือ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 60,000 บาท ในรัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึงในประเทศไทยและศึกษาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการจดัซ้ือ 
เพื่อลดความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนและน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการจดัซ้ือในองคก์ร งานวิจยัน้ีแบ่งวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล
เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research method) โดยแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือ 
3 ราย  เจา้หนา้ท่ีผูจ้ดัท ารายงานขอซ้ือพสัดุ 3 ราย พนกังานธุรการ 2 ราย เจา้หนา้ท่ีตรวจจ่าย 1 ราย และเจา้หนา้ท่ีจดัสรรงบประมาณ 1 ราย 
จากนั้นน าผลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์เชิงลึกมาวิเคราะห์แผนผงัการไหลของกระบวนการจดัซ้ือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 60,000 บาท  
และส่วนท่ี 2 การวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action research method) โดยวิเคราะห์ความสูญเปล่า 7 ประการ ในแผนผงัการไหลของกระบวนการ
จดัซ้ือ ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการจดัซ้ือในปัจจุบนัมีกิจกรรมทั้งหมด 76 กิจกรรม ใช้เวลาเฉล่ียทั้งหมดโดยประมาณ 25,267 นาที 
(421.12 ชัว่โมง) พบความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการรอคอยมากท่ีสุด ใชเ้วลาเฉล่ียโดยประมาณ 24,080 นาที (401.33 ชัว่โมง) คิดเป็นร้อยละ 95.3 
จากนั้นน าเคร่ืองมือแผนภาพก้างปลาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการรอคอย เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง
กระบวนการจดัซ้ือใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 
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Abstract 
The objective of this research was to apply lean thinking in order to improve purchasing process, which is conducted using specific 
method and purchasing value of no more than 60,000 baht in the Thai Government Enterprise.  
The research was conducted using both qualitative research, and action research approach. In the first part of the research, the total of 
10 supply and procurement officers, including 3 procurement officers, 3 officers who prepare purchase report, 2 administrative staffs, 
1 payment officer, and 1 budget officer, were interviewed. The results from in-depth interviewswere analyzed and summarized as a 
purchasing process flowchart.  Then, in the second part of the research, 7 wastes in the process were analyzed.  The findings reveal 
that the purchasing process currently consists of 76 steps, taking approximately 25,267 minutes (421.12 hrs.), It was found that the 
process involved a total of 24,080 minutes (401.33 hrs.) waiting time (95.3 % of the total process time). Then, in order to suggest 
ways to improve the purchasing process, further analysis using a fishbone diagram is recommended.  
Keyword: Lean Procurement, Procurement Process, Loss in Process 
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1. บทน า

    กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างของภาครัฐนับเป็นหน่ึงในกระบวนการส าคัญในการขับเคล่ือนงบประมาณรายจ่าย 
เพื่อพฒันาประเทศและเร่งรัดติดตามการใชจ่้ายเงินงบประมาณเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลไดต้ามก าหนด รัฐบาลจึงได้
ประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 23 สิงหาคม 2560 เพื่อให้
การด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐและการบริหารพสัดุภาครัฐให้มีกรอบแนวทางการปฏิบติัท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั ซ่ึงบงัคบั
ใชก้บั ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนทอ้งถ่ิน และรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณ เป็น
ตน้ การซ้ือหรือการจา้งตามพระราชบญัญติัฯ กระท าไดท้ั้งหมด 3 วิธี คือ วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป วิธีคดัเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง 
โดยผูว้ิจยัเลือกศึกษาวิธีเฉพาะเจาะจง เพราะ หน่วยงานกรณีศึกษาจดัซ้ือดว้ยวิธีดงักล่าวบ่อยท่ีสุด และมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนตั้งแต่
ประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฯ 
    จากขอ้มูลส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ แสดงขอ้มูลรัฐวิสาหกิจท่ีมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมล่าชา้กว่า
แผน 5 อนัดบัแรก ดงัแสดงในรูปท่ี 1 ซ่ึงสาเหตุส าคญัในการเบิกจ่ายงบลงทุนชา้กวา่แผนของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่มา
จากกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง  

รูปที่ 1 รัฐวิสาหกิจท่ีมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมชา้กวา่แผน 5 อนัดบัแรก 
(ฐานเศรษฐกิจ,2562) https://www.thansettakij.com/content/406691. 

     จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ทางผูว้ิจยัมีความสนใจศึกษารัฐวิสาหกิจดา้นคมนาคมแห่งหน่ึงในสงักดักระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงาน
ขอ ง รั ฐ วิ ส า ห กิ จ ท่ี อ ยู่ ภ า ย ใ ต้ พ ร ะ ร า ชบัญญั ติ ก า ร จั ด ซ้ื อ จั ด จ้ า ง แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า รพัส ดุ ภ า ค รั ฐ  พ . ศ .  2560 
ซ่ึงไดม้อบหมายให้กองจดัซ้ือจดัจา้งด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งตามพระราชบญัญติัน้ี ซ่ึงในปัจจุบนัพบว่า โครงสร้างองคก์รของ
หน่วยงานแห่งน้ีมีการขยายตวัเพิ่มมากข้ึน ส่งผลใหมี้การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มข้ึน อีกทั้งขั้นตอนในกระบวนการจดัซ้ือจดั
จา้งซับซ้อน ท าให้เจา้หน้าท่ีจดัซ้ือจดัจา้งมีภาระงานเพิ่มมากข้ึน เช่น ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้งทุกขั้นตอนผ่านทาง
ระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ตามวิธีการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด 
(ท่ีมา:ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ้ 9) ซ่ึงจากผลสรุปการ

https://www.thansettakij.com/content/406691.วันที่%207%20สิงหาคม%202562
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ด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการจดัซ้ือ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ของรัฐวิสาหกิจแห่งน้ี พบวา่ ความล่าชา้ในกระบวนการจดัซ้ือ
มีอุปสรรค 3 ประการหลกั คือ ผูข้อซ้ือจดัท า TOR ล่าช้า มีการวิจารณ์ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของ
ครุภณัฑ์ มีการอุธรณ์ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ท่ีมา: บนัทึกขอ้ความรัฐวิสาหกิจกรณีศึกษา วนัท่ี 25 
ตุลาคม 2562 เร่ือง สรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบติั ประจ าปีงบประมาณ 2562) ท าใหย้ดืระยะเวลาในกระบวนการจดัซ้ือ
ใหล้่าชา้ออกไป ส่งผลรายการขอซ้ืออ่ืน ๆ ล่าชา้ตามไปดว้ย เพราะ อ านาจการสั่งซ้ือทั้งหมดอยูท่ี่กองจดัซ้ือจดัจา้ง แต่เจา้หนา้ท่ี
จดัซ้ือมีจ านวนจ ากดัและไม่สามารถปฏิบติังานสั่งซ้ือไดห้ลายรายการในเวลาเดียวกนั และจากการส ารวจสาเหตุของความล่าชา้
จากการท า TOR ของผูข้อซ้ือ พบวา่ พนกังานในองคก์รไม่เขา้ใจระเบียบขั้นตอนการจดัซ้ือจดัจา้ง คิดเป็นร้อยละ 57 ความล่าชา้
เน่ืองจากเอกสารผิดพลาด คิดเป็น ร้อยละ 18 และความล่าชา้จากการส่งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งไม่ครบถว้น คิดเป็นร้อยละ 16  จาก
สาเหตุเหล่าน้ีส่งผลใหห้น่วยงานผูข้องซ้ือไดรั้บพสัดุล่าชา้ (ผลส ารวจปัญหาจากการจดัซ้ือตาม พรบ.จดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร
พสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของพนกังานในรัฐวิสาหกิจกรณีศึกษา) 

 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2 ผลส ารวจปัญหาจากการจดัซ้ือ โดยวธีิเฉพาะเจาะจง ของพนกังานในรัฐวิสาหกิจกรณีศึกษา 

 
 ในการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือขององค์กรรัฐวิสาหกิจต้องสอดคล้องกับขอ้กฎหมายก าหนด ผูว้ิจัยจึงศึกษา
กฎหมายและระเบียบขอ้ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พบว่า “กรณีการจดัซ้ือ
จดัจา้งวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทให้ใชว้ิธีเฉพาะเจาะจง” คือ เชิญชวนผูป้ระกอบการรายใดรายหน่ึงให้เขายื่นขอ้เสนอหรือตก
ลงราคากบัหน่วยงานของรัฐ และ “กรณีการจดัซ้ือจดัจา้งมีวงเงินเลก็นอ้ยไม่เกิน 100,000 บาท จะไม่ท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือไว้
ต่อกนัก็ได ้แต่ตอ้งมีหลกัฐานในการจดัซ้ือจดัจา้ง ซ่ึงจะแต่งตั้งบุคคลหน่ึงบุคคลใดเป็นผูต้รวจรับพสัดุก็ได”้ (กฎกระทรวง
ก าหนดวงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีไม่ท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ และวงเงินการ
จดัซ้ือจดัจา้งในการแต่งตั้งผูต้รวจรับพสัดุ พ.ศ. 2560) รวมถึง “กรณีวงเงินจดัซ้ือจดัจา้งไม่เกิน 100,000 บาท ไม่ตอ้งด าเนินการ
ในระบบ e-GP”  (หนงัสือกรมบญัชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0405.5/ว 322 ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม 2560 เร่ือง แนวทางปฏิบติัในการ
ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งผ่านระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)) ดว้ยเหตุน้ี 
งานวิจยัน้ีจึงตอ้งการศึกษาแนวทางในปรับปรุงกระบวนการจดัซ้ือเพื่อลดภาระงานของกองจดัซ้ือจดัจา้งในการอนุมติัซ้ือวงเงิน
เล็กน้อย เพื่อไปให้ความส าคญักับโครงการขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความคล่องตัวในการจัดซ้ือของ
หน่วยงานผู ้ขอซ้ือ ผู ้วิจัยสนใจศึกษากระบวนการมอบอ านาจอนุมัติซ้ือได้ภายในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง เพราะไม่ตอ้งท าขอ้ตกลงเป็นหนังสือไวต่้อกนั ระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย ไม่ตอ้งด าเนินการในระบบ e-GP และ
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สามารถแต่งตั้งบุคคลหน่ึงบุคคลใดท่ีมิใช่ผูข้อซ้ือเป็นผูต้รวจรับพสัดุ ซ่ึงในการมอบอ านาจอนุมติัซ้ือ ต้องค านึงถึงระดบั
ต าแหน่ง หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของผูท่ี้ไดรั้บมอบอ านาจเป็นส าคญั จึงเป็นเหตุใหผู้บ้ริหารระดบัสูงสุดพิจารณามอบอ านาจ
ให้ผูอ้  านวยการระดบักองมีอ านาจอนุมติัซ้ือภายในวงเงินไม่เกิน 60,000 บาท และจากขอ้มูลจ านวนใบสั่งซ้ือ (PO) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ในปี 2562  พบวา่มีการอนุมติัซ้ือ วงเงินไม่เกิน 60,000 บาท มากถึงร้อยละ 94% ทั้งน้ี 
จะประยกุตใ์ชแ้นวคิดลีนซ่ึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีช่วยปรับปรุงกระบวนการใหมี้ประสิทธิภาพดว้ยการวิเคราะห์และขจดัความ
สูญเปล่าทั้ง 7 ประการ ได้แก่ การผลิตท่ีมากเกินไปโดยไม่จ าเป็น (Over Production) การรอคอย (Waiting) การขนส่งท่ีไม่
จ าเป็น (Unnecessary Transportation) กระบวนการท างานซ ้ าซ้อน  (Over Processing) สินค้าคงคลังท่ีมากเกินไป (Over 
Inventory) ผลผลิตท่ีบกพร่องหรือของเสีย (Defects) การเคล่ือนไหวท่ีมากเกินไป  (Over Motion) และปรับกิจกรรมท่ีเพิ่มคุณค่า
และไม่เพิ่มคุณค่าให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดกระบวนการจดัซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 60,000 บาท ท่ีมีความคล่องตวั 
รวดเร็ว และหน่วยงานระดบักองสามารถน าไปปรับใชไ้ดท้ัว่ทั้งองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 
จุดประสงค์ของงานวจิัย 
     1. เพื่อรวบรวมขอ้มูลขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการจดัซ้ือ ส าหรับใชใ้นการวิเคราะห์แผนผงัการไหลของกระบวนการจดัซ้ือ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 60,000 บาท 
     2. ประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีน เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และวิเคราะห์ความสูญเปล่าในกระบวนการจดัซ้ือ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 60,000 บาท 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
     การศึกษางานวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้แนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อช้ีน าทิศทางการศึกษาและสนบัสนุน
งานวิจยั ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
 
2.1. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับการจัดซ้ือ   Weele (2005) ใหค้วามหมายของการจดัซ้ือ คือ การบริหารจดัการแหล่งทรัพยากรภายนอก
ขององคก์ร ไดแ้ก่ สินคา้ งานบริการ ความสามารถ และความรู้ ท่ีมีส่วนส าคญัในการด าเนินงาน ธ ารงรักษาไว ้และบริหารจดัการ
กิจกรรมหลกั และกิจกรรมสนับสนุนขององค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย Monczka, et al.(2005) ได้จ  าแนกหน้าท่ีความ
รับผิดชอบการจดัซ้ือไว ้5 ประการ คือ 1) พิจารณาและคดัเลือกผูข้าย 2) ตรวจสอบขอ้มูลคุณสมบติัทางดา้นเทคนิคของพสัดุท่ีจะ
จดัซ้ือ 3) เป็นผูติ้ดต่อประสานงานคนแรกกบัผูข้าย 4) เลือกวิธีจดัซ้ือจดัจา้ง และแบ่งกระบวนการจดัซ้ือไว ้6 กระบวนการส าคญั ดงัน้ี 
1) การะประเมินศกัยภาพของผูข้าย 2) การประกวดราคา ต่อรองราคา และคดัเลือกผูข้าย 3) การอนุมติัการจดัซ้ือ 4) การปล่อยและรับ
ความตอ้งการจดัซ้ือ 5) การประเมินผูข้าย ขั้นตอนต่าง ๆ อาจมีความแตกต่างไปตามโครงสร้างของแต่ละองคก์ร รายการจดัซ้ือพสัดุ
ท่ีตอ้งซ้ือแบบใหม่อยูเ่สมอ หรือรายการพสัดุท่ีมีการซ้ือซ ้า รวมถึงอ านาจอนุมติัจดัซ้ือในกระบวนการอนุมติัจดัซ้ือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
Leeders, et al.(2006) ไดอ้ธิบายกระบวนการจดัหาพสัดุไว ้9 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) การรับทราบและเขา้ใจในความตอ้งการใชสิ้นคา้หรือ
งานบริการ 2) การแปลความตอ้งการไปเป็นรายละเอียดและเง่ือนไขการจดัซ้ือ 3) การวิเคราะห์และหาแหล่งสินคา้หรืองานบริการ 
4) การคดัเลือกผูส่้งมอบสินคา้หรืองานบริการ และพิจารณารายละเอียดและเง่ือนไขจดัซ้ือ 5)จดัท าและส่งใบสั่งซ้ือให้ผูส่้งมอบท่ี
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ไดรั้บการคดัเลือก 6) ติดตาม และ/หรือ เร่งรัดการสัง่ซ้ือ 7) รับและตรวจสอบสินคา้และงานบริการ 8) ตรวจสอบรายการใบส่งสินคา้
และด าเนินการช าระเงิน 9) เกบ็บนัทึกขอ้มูลจดัซ้ือและรักษาความสมัพนัธ์ผูส่้งมอบ 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลีน  Larsson (2008) และ Liker (2004)  กล่าวว่า ลีนนั้นถูกน าไปใชป้ระโยชน์ในทุกหน้าท่ีขององคก์ร
อยา่งเตม็ท่ี และโดยทัว่ไป หลกัการ วิธีการและเคร่ืองมือต่าง ๆ เหมือนกนั แต่ในบางระดบันั้นมีความแตกต่างกนัในการเนน้และการ
สะท้อนกลับ อย่างไรก็ตามแนวคิดแบบลีนมีความส าคญัในการสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการ เช่น การจัดซ้ือจัดจ้าง 
เช่นเดียวกบัในการผลิตเน่ืองจากมีจุดประสงคเ์พื่อแทรกซึมเขา้ไปทัว่ทั้งองคก์ร ซ่ึงแนวคิดแบบลีนจะช่วยปรับกิจกรรมท่ีเพิ่มคุณค่า
และไม่เพิ่มคุณค่าให้เหมาะสม จึงส่งผลอย่างมากต่อผลผลิต ตน้ทุน และคุณภาพ (Alsyouf, Al-Aomar, Al-Hamed, & Xiaojin, 2011) 
ในการปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพนั้นตอ้งน าของเสีย (Waste) ออกจากกระบวนการให้มากท่ีสุด โดย James P. ,et  al. 
(2003 อา้งถึง Taiichi Ohno,  1912 - 1990 ) ผูบ้ริหารโตโยตา้ระบุความสูญเสีย (Waste) 7 ประเภท ดงัน้ี 1) การผลิตท่ีมากเกินไปโดยไม่
จ าเป็น (Over Production) 2) การรอคอย (Waiting) 3) การขนส่งท่ีไม่จ าเป็น  (Unnecessary Transportation) 4) กระบวนการท างาน
ซ ้ าซ้อน  (Over Processing) 5) สินค้าคงคลังท่ีมากเกินไป (Over Inventory) 6) ผลผลิตท่ีบกพร่องหรือของเสีย (Defects) 7) การ
เคล่ือนไหวท่ีมากเกินไป  (Over Motion) 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแผนภาพก้างปลา  แผนภาพกา้งปลา แสดงความสัมพนัธ์ของกระบวนการ หมายถึง การรวบรวมปัจจยั
ด้านสาเหตุ  (a Collection of Cause Factors) ท่ีตอ้งสามารถควบคุมได้และสามารถท าให้ได้ผลลพัธ์ท่ีดีกว่าได ้และผล (Effect) จะ
หมายถึงคุณลกัษณะดา้นคุณภาพท่ีเป็นผลลพัธ์ของกระบวนการหน่ึง ซ่ึง กิติศกัด์ิ พลอยพานิชเจริญ. ( 2550 อา้งถึง คาโอรุ อิชิกะวะ, 
1985) วิธีการสร้างแผนภาพกา้งปลา ประกอบดว้ย 8 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) ก าหนดประโยคปัญหาท่ีหัวปลาแค่หน่ึงปัญหาเท่านั้น2) หา
สาเหตุหรือปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อปัญหาท่ีหัวปลา 3) หาสาเหตุรองโดยแตกกา้งในปัญหาหลกัออกเป็นกา้งรอง 4) หาสาเหตุยอ่ยระบุ
ในการยอ่ย 5) ตรวจสอบ โดยอ่านยอ้นกลบัจากสาเหตุท่ีระบุในกา้งปลาท่ียอ่ยท่ีสุดน าไปสู่สาเหตุหลกัจริงหรือไม่ ถา้ไม่ใชต้ดักา้งยอ่ย
นั้นท้ิงไป 6) ยืนยนัความเป็นเหตุเป็นผล เพื่อไดร้ากเหงา้ของปัญหา 7) คดัเลือกสาเหตุของรากเหงา้ท่ีคิดว่าสามารถด าเนินการแกไ้ข   
8) น าสาเหตุรากเหงา้ในขอ้ 7 เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง 
2.4 แผนผังการไหลของกระบวนการ  (กิติศกัด์ิ พลอยพานิชเจริญ, 2550) กล่าวถึง ในกระบวนการแกไ้ขปัญหาคุณภาพนั้น เม่ือท าการ
จ าแนกประเภทขอ้มูลแลว้จะท าใหท้ราบถึงประเด็นในการแกปั้ญหา จึงควรมีการท าความเขา้ใจถึงกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
กบัประเดน็ดงักล่าว โดยจะเรียกแผนภูมิท่ีแสดงถึงล าดบัของกิจกรรมตลอดจนความสมัพนัธ์ของกิจกรรมต่าง ๆ  น้ีวา่ แผนภูมิการไหล
ของกระบวนการ โดยใชส้ัญลกัษณ์มาตรฐาน 5 สัญลกัษณ์ ตามท่ี ASME (American Society of Mechanical Engineers) ก าหนดไว ้มี
ช่ือเรียก 5 กิจกรรม ดงัน้ี 1) การปฏิบติังาน (Operation) 2) การเคล่ือนยา้ย (Transportation) 3) การรอคอย (Delay) 4) การตรวจสอบ 
(Inspection) 5) การเกบ็ (Storage) 
2.5 พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
2.5.1 กฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซ้ือจัดจ้างที่ไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ และ
วงเงินการจัดซ้ือจัดจ้างในการแต่งต้ังผู้ตรวจรับพสัดุ พ.ศ. 2560 
     ข้อ 1 การจัดซ้ือจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง ท่ี มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป  
และมีวงเงินในการจดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหน่ึงไม่เกิน 500,000 บาทใหใ้ชว้ิธีเฉพาะเจาะจง 
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     ขอ้ 4 ในกรณีท่ีการจัดซ้ือจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท จะไม่ท าขอ้ตกลงเป็นหนังสือไวต่้อกันก็ได้ แต่ตอ้งมี
หลกัฐานในการจดัซ้ือจดัจา้งนั้น      
     ขอ้ 5 ในกรณีท่ีการจดัซ้ือจดัจา้งมีวงเงินเลก็นอ้ยไม่เกิน 100,000 บาท จะแต่งตั้งบุคคลหน่ึงบุคคลใดเป็นผูต้รวจรับพสัดุกไ็ด ้
2.5.2 ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
     ส่วนท่ี 3 ผูมี้อ  านาจและการมอบอ านาจ 
     ขอ้ 6 ผูมี้อ  านาจด าเนินการตามระเบียบน้ี ไดแ้ก่ ผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เวน้แต่กระทรวงกลาโหมหรือ
หน่วยงานของรัฐอ่ืนท่ีผูรั้กษาการตามระเบียบประกาศก าหนดให้หน่วยงานของรัฐนั้ นสามารถก าหนดหน่วยงานระดับใด 
ผูบ้งัคบับญัชาชั้นใด ต าแหน่งใด มีอ านาจด าเนินการตามระเบียบน้ีก็ให้กระท าได ้และเม่ือไดก้ าหนดเป็นประการใดแลว้ ให้แจง้
ผูรั้กษาการตามระเบียบและส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินทราบดว้ย    
 

3. วธีิการศึกษา 
     ผูว้ิจยัไดท้ าการแบ่งวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลในงานวิจยัออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research method) 
และการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action research method) โดยแสดงรายละเอียดการวิจยัดงัน้ี 
  
3.1 การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative research method )  ด าเนินการโดยการก าหนดรูปแบบการศึกษาโดยการใชว้ิธีการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-Deep Interview) โดยสร้างแนวค าถามในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อศึกษากระบวนการ เวลาในการปฏิบติังานแต่ละ
ขั้นตอน ปัญหาและแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการจดัซ้ือ โดยคดัเลือกผูต้อบแบบสัมภาษณ์จากทกัษะ ประสบการณ์ และ
ความรู้ความช านาญเก่ียวกบัขั้นตอนในกระบวนการจดัซ้ือ ไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีจดัซ้ือ 3 ราย เจา้หน้าผูจ้ดัท ารายงานขอซ้ือพสัดุ 3 ราย 
พนกังานธุรการ 2 ราย เจา้หนา้ท่ีตรวจจ่าย 1 ราย และเจา้หนา้ท่ีจดัสรรงบประมาณ 1 ราย  
 
3.2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research method) น าผลขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ปรับปรุงมา
ก าหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการจดัซ้ือ โดยจดัท าแผนภูมิการไหลของกระบวนการจดัซ้ือ จากนั้นวิเคราะห์หาความสูญ
เปล่า 7 ประการ (7 Waste) และจ าแนกกิจกรรมท่ีเพิ่มคุณค่า (Value Added (VA) ไม่เพิ่มคุณค่าแต่จ าเป็น (Necessary but Non Value 
Added (NNVA)) และท่ีไม่เพิ่มคุณค่า (Non Value Added (NVA)) ในกระบวนการจดัซ้ือ เพื่อก าหนดแนวทางในการปรับปรุงขั้นตอน
กิจกรรม และด าเนินการแกไ้ขปัญหาต่อไป 
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รูปที่ 3 กรอบแนวทางในการศึกษาวิจยั 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
4.1 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ งานวิจยัน้ีไดเ้ร่ิมจากสัมภาษณ์ขอ้มูลจากผูท่ี้ปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละกิจกรรมของกระบวนการจดัซ้ือ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 60,000 บาทในปัจจุบนั พบว่า มีกิจกรรมทั้งหมด 76 กิจกรรม ใชว้ลาเฉล่ียทั้งหมดประมาณ 25,267 
นาที (421.12 ชัว่โมง) และน ามาเขียนสรุปแผนผงักระบวนการจดัซ้ือ ดงัท่ีแสดงในรูปท่ี 4 

 
รูปที่ 4  แผนผงักระบวนการจดัซ้ือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 60,000 บาท ในปัจจุบนั 
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     จากแผนผงักระบวนการจดัซ้ือ ดงัท่ีรูปท่ี 4  เร่ิมจากผูข้อซ้ือท าบนัทึกแต่งตั้งบุคคลร่าง TOR และราคากลาง แลว้ส่งใหห้วัหนา้แผนก
ผูข้อซ้ือ ผูอ้  านวยการกองผูข้อซ้ือ และหัวหน้าแผนกจัดซ้ือพิจารณาอนุมัติ แล้วส่งเอกสารคืนกลับมาให้ผูข้อซ้ือเพื่อจัดท าร่าง
รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ (TOR) ราคากลาง และใบขอซ้ือ (PR) แลว้ส่งให้หัวหน้าแผนกผูข้อซ้ือ ผูอ้  านวยการกองผูข้อซ้ือ และ
หัวหนา้แผนกจดัซ้ือพิจารณาอนุมติัอีกคร้ัง จากนั้นแผนกจดัซ้ือจะด าเนินการขอใบเสนอราคาจาก Vendor 3 ราย เพื่อเปรียบเทียบราคา
และท าใบสั่งซ้ือ (PO) แลว้ส่งให้หัวหน้าแผนกจดัซ้ือพิจารณาอนุมติั จากนั้นส่งใบสั่งซ้ือให้ Vendor แลว้รอรับสินคา้และแจ้งให้
คณะกรรมการตรวจรับพสัดุเขา้ไปตรวจรับพสัดุแลว้ส่งหลกัฐานการตรวจรับให้แผนกจดัซ้ือ เพื่อแจง้ข้ึนทะเบียนพสัดุและส่งเอกสาร
เบิกจ่ายเงินต่อไป 
     จะเห็นไดว้่ามีขั้นตอนการท างานซับซ้อนหลายขั้นตอน มีการท าบนัทึกขออนุมติัหลายล าดบัขั้น จากนั้นผูว้ิจยัตอ้งการทราบภาระ
งานของผูรั้บผิดชอบในกระบวนการจดัซ้ือ จึงจ าแนกกิจกรรมและระยะเวลาของผูรั้บผิดชอบในกระบวนการจดัซ้ือ ในปัจจุบนั ดงั
ตารางท่ี 1  
 
ตารางที่ 1 ตารางจ าแนกกิจกรรมและระยะเวลาของผูรั้บผดิชอบในกระบวนการจดัซ้ือ ในปัจจุบนั 
 

ผูรั้บผดิชอบ 

ในกระบวนการจดัซ้ือ 

จ านวนกิจกรรม 
(ขั้นตอน) 

จ านวนกิจกรรม 
(%) 

ระยะเวลา  

(นาที) 

ระยะเวลา
(%) 

ผูข้อซ้ือ 14 18% 1,230  5% 

แผนกจดัซ้ือ 14 18% 568 2% 

กองผูข้อซ้ือ 6 8% 506 2% 

แผนกจดัซ้ือ 40 53% 8,553 34% 

คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 2 3% 14,410 57% 

รวม 76 100% 25,267 100% 

 
     จากตารางท่ี 1 พบวา่ จ านวนกิจกรรมในกระบวนการจดัซ้ือส่วนใหญ่อยูใ่นความรับผิดชอบของแผนกจดัซ้ือ 40 กิจกรรม คิดเป็น 
53% ใชร้ะยะเวลาประมาณ 8,553 นาที (142.55 ชัว่โมง) และระยะเวลาในกระบวนการจดัซ้ือส่วนใหญ่อยูใ่นความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ ใชร้ะยะเวลาประมาณ 14,410 นาที (240.17  ชัว่โมง) คิดเป็น 57% 

 
4.2 ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ในส่วนน้ีผูว้ิจยัวิเคราะห์ความสูญเปล่าและระบุคุณค่าของกิจกรรมในกระบวนการโดยใชแ้นวคิดลีน 
ดว้ยการหาความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการ ซ่ึงพิจารณาจากรอบระยะเวลาในแต่ละกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อผูป้ฏิบติังาน ผูว้ิจยัได้
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สร้างตารางสรุปกิจกรรมในกระบวนการจดัซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 60,000 บาทในปัจจุบนั ทั้งหมด 76 กิจกรรม เพื่อ
วิเคราะห์หาความสูญเปล่า ดงัสรุปผลในแสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 ความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการของในกระบวนการจดัซ้ือในปัจจุบนั 
 

 
    จากตารางท่ี 2 ผูว้ิจยัไดจ้  าแนกเวลาท่ีใชต้ามกิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดความสูญเปล่า พบวา่ เกิดความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการรอคอยมากท่ีสุด 
มีกิจกรรมท่ีไม่ก่อให้เกิดคุณค่าเพิ่ม ใชเ้วลาประมาณ 24,080 นาที (401.33 ชัว่โมง) คิดเป็น 95.3%  ซ่ึงเกิดจากกิจกรรมตรวจสอบความ
ถูกตอ้ง รอคอยการอนุมติั การพิจารณาลงนาม รอรับสินคา้ รอเอกสารการตรวจรับพสัดุเป็นตน้ รองลงมาคือ ความสูญเปล่าท่ีเกิดจาก
การเคล่ือนไหว มีกิจกรรมท่ีไม่ก่อใหเ้กิดคุณค่าเพิ่ม ใชเ้วลาประมาณ 565 นาที (9.42 ชัว่โมง) คิดเป็น 2.2%  และความสูญเปล่าท่ีเกิดจาก
การผลิตมากเกินไป มีกิจกรรมท่ีไม่ก่อใหเ้กิดคุณค่าเพิ่ม เวลาประมาณ 25 นาที คิดเป็น 0.1% 
     จากผลการศึกษา ผูว้ิจยัจึงน าเคร่ืองมือแผนภาพกา้งปลา เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการรอคอย เพื่อหา
แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการจดัซ้ือ โดยลดกิจกรรมท่ีไม่ก่อใหเ้กิดคุณค่าเพิ่มและเกิดความสูญเปล่าจากการรอคอยใหเ้หลือ
นอ้ยลงท่ีสุด จากการวิเคราะห์พบว่า กระบวนการจดัซ้ือในปัจจุบนั พบความสูญเปล่าจากการรอคอยท่ีส่งผลให้เกิดความล่าชา้ใน
กระบวนการมีสาเหตุมาจาก ขั้นตอนมีความซ ้ าซอ้นกนั เจา้หนา้จดัซ้ือไม่เพียงพอต่อภาระงาน เป็นเหตุใหต้อ้งรอรวบรวมใบขอซ้ือ 
(PR) จากหลายหน่วยงานใหไ้ดจ้  านวนมาก ๆ แลว้ท ารายการขออนุมติัสั่งซ้ือทีเดียว ผูข้อซ้ือลืมอนุมติัใบขอซ้ือ (PR) ในระบบ SAP  
ผูข้อซ้ือท าบนัทึกผดิ แนบเอกสารจดัซ้ือไม่ครบถว้น จึงตอ้งส่งเอกสารกลบัไปแกไ้ข รวมถึงคณะกรรมการตรวจรับพสัดุอยูค่นพื้นท่ี
ติดงานด่วนเขา้มาจึงตอ้งเล่ือนนดัการตรวจบัพสัดุ  

ประเภทความสูญเปล่า เวลา 

 (นาที) 

จ าแนกเวลาตามกิจกรรม (นาที) 

VA NVA NNVA 

ความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการรอคอย 24,294 (96.1 %) 39 (0.1%) 175 (0.7%) 24,080 (95.3%) 

ความสูญเปลา่ท่ีเกิดจากการเคล่ือนไหว 690 (2.7%) 125 (0.5%) 0 (0%) 565 (2.2%) 

ความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการด าเนินงาน 258 (1%) 230 (0.9%) 28 (0.1%) 0 (0%) 

ความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการผลิตมากเกินไป 25 (0.1%) 0 (0%) 0 (0%) 25 (0.1%) 

ความสูญเปล่าท่ีเกิดจากช้ินงานมีขอ้บกพร่อง 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

ความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการขนส่ง 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

ความสูญเปล่าท่ีเกิดจากสินคา้คงคลงั 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

รวม 25,267 (100 %) 394 (1.5%) 203 (0.8%) 24,670 (97.6%) 
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5. สรุปผลการศึกษา 
 ผูว้ิจยัจึงศึกษาระเบียบตามกฎหมายร่วมกบัหน่วยงานจดัซ้ือและฝ่ายกฎหมายเพื่อปรับปรุงกระบวนการจดัซ้ือแบบใหม่ โดย
มอบอ านาจใหห้น่วยงานระดบักองสามารถอนุมติัซ้ือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 60,000 บาท โดยเปล่ียนกิจกรรมจากเบิกจ่าย
บญัชีตน้ทุนเป็นกิจกรรมเงินยืมทดลองแลว้ส่งหลกัฐานหักลา้งเงินยืมทดลอง  ส าหรับการจดัซ้ือวสัดุใช้สอยทัว่ไป ท่ีไม่ใช้วสัดุ
ควบคุมหรือครุภณัฑ ์เช่น อุปกรณ์ส านกังาน ของท่ีระลึกในการจดักิจกรรม เป็นตน้ และการแต่งตั้งบุคคลในหน่วยงานท่ีไม่ใช่ผูข้อ
ซ้ือเป็นผูต้รวจรับพสัดุ ทั้งน้ี เพื่อความคล่องตวัในการด าเนินงาน ลดความสูญเปล่าจากการส่งเอกสารกลบัไปแกไ้ขขา้มหน่วยงาน ลด
ภาระงานของกองจดัซ้ือจดัจา้งในวงเงินเล็กนอ้ย และลดความสูญเปล่าในการรอพิจารณาอนุมติั ลดระยะเวลารอการรับสินคา้และรอ
เอกสารการตรวจรับพสัดุโดยก าจดักิจกรรมท่ีไม่ก่อให้เกิดคุณค่าเพิ่มออกไปจากกระบวนการ แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมท่ีไม่
ก่อใหเ้กิดคุณค่าเพิ่มแต่จ าเป็นตอ้งมีเพื่อท าใหก้ระบวนการไหลและการควบคุมภายใน ด าเนินไปไดด้ว้ยดีนั้น ยงัคงไว ้โดยผูว้ิจยัจะ
แสดงผลเปรียบเทียบประสิทธิภาพกระบวนการก่อนและหลงัการปรับปรุง ไดแ้ก่ จ านวนกิจกรรม รอบเวลาในกระบวนการ เวลา
กิจกรรมความสูญเปล่า ภาระงานของแผนกจดัซ้ือ 
 
5.1 ข้อเสนอแนะ 
    การน าแนวคิดลีนปรับปรุงกระบวนการจดัซ้ือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 60,000 บาท ท าให้สามารถลดกิจกรรมและ
ระยะเวลาในกระบวนการ ลดภาระงานของกองจดัซ้ือจดัจา้ง ดงันั้น ควรน าวิธีปฏิบติัในกระบวนการจดัซ้ือท่ีปรับปรุงใหม่แลว้ 
จดัเก็บเป็นองคค์วามรู้องคก์รและพฒันาอยา่งเป็นระบบ (Knowledge Management) เช่น E-Learning, Infographics Process เป็นตน้ 
เพื่อให้พนกังานทุกคนเขา้ถึงขอ้มูล และพฒันาความรู้ตนเอง เกิดความเขา้ใจ และปฏิบติังานจดัซ้ือไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะ
ส่งผลดีต่อองคก์รต่อไป และเหมาะสมแก่การน าไปปรับใชใ้นองคก์รรัฐวิสาหกิจอ่ืนท่ีมีโครงสร้างการบริหารท่ีคลา้ยคลึงกนั 
 
5.2 ข้อจ ากดัในการศึกษา 
     1.งานวิจยัน้ีท าการศึกษากระบวนการจดัซ้ือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 60,000 บาท หากน าวิธีการไปปรับใชก้บัวงเงินท่ี
มากกว่าท่ีระบุไว ้ตอ้งปรับแนวทางปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัระเบียบขอ้ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร
พสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
    2.การมอบอ านาจให้หน่วยงานระดบักองสามารถอนุมติัซ้ือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 60,000 บาท เหมาะสมแก่การ
จดัซ้ือวสัดุใชส้อยทัว่ไป ท่ีไม่ใชว้สัดุควบคุมหรือครุภณัฑ ์ 
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กลยุทธ์ทางการตลาดในการเพิม่ยอดนักศึกษาชาวจีนของมหาวทิยาลยัABC 
Marketing Strategies for Increasing Chinese Students at ABC University 

แพรวพลอย สิทธิกรณ์ ¹ และ อศัวณิ ปสุธรรม² 
   Prawploy Sittikorn and Asawin Pasutham 

บทคดัย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัความพึงพอใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกมาเรียนมหาวิทยาลยั ABC ของ
นกัศึกษาชาวจีน เพื่อสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดในการเพิ่มยอดนกัศึกษาชาวจีนให้มหาวิทยาลยัABC โดยผลการศึกษาไดจ้าก
การเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวนทั้งส้ิน 400 คน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัสถานท่ี(Place) ค่าใชจ่้ายใน
การเดินทางและค่าครองชีพในประเทศไทยไม่แพง พนกังานและบุคลากร(People) คณาจารยแ์ละพนกังานมหาวิทยาลยัสามารถ
ส่ือสารภาษาจีนและภาษาอังกฤษได้ และภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั(Physical Evidence and Presentation) ท่ีเปิดสอนใน
หลกัสูตรระดบันานาชาติท่ีมีช่ือเสียงในดา้นธุรกิจ และจากการวิเคราะห์สถานการณ์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์ 
สามารถน ามาสร้างกลยุทธ์ส าหรับการแก้ไขปัญหา  โดยผูท้  าวิจยัได้เลือกกลยุทธ์เชิงแก้ไข(WO) สร้างหลกัสูตรท่ีรองรับ
นกัศึกษาชาวจีนเป็นกลยทุธ์ท่ีจะเป็นไปไดม้ากท่ีสุดเน่ืองจาก การสร้างหลกัสูตรหน่ึงคร้ังสามารถใชไ้ด ้5 ปี ท าให้คุม้ค่ามากท่ี
จะลงมือท าและกลยทุธ์เชิงรุก(SO) กลยทุธ์การประชาสมัพนัธ์ในแวดวงธุรกิจระหวา่งประเทศไทย-จีน 

Abstract 
The study aimed to study the satisfaction factors affecting the decision to choose to study at ABC University of Chinese students 
in order to create marketing strategies for increasing Chinese students to study at ABC University. The study results were 
collected from a sample of 400 persons. From the study, it was found as follows: 1) Place : the respondents give importance to 
the location by which the cost of transportation and the cost of living in Thailand are not expensive; 2 )  People : the staff and 
personnel including lecturers are able to communicate in both Chinese and English; and 3 )  The physical  evidence and 
presentation of the university: the opening of an international program with a reputation for business. The analysis of the 
situation based on the SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) model could be used to create the marketing 
strategies for problem-solving. The researchers have chosen the WO (Weaknesses-Opportunities) strategy by creating a 
curriculum that supports Chinese students as the most feasible strategy as possible, since creating a curriculum can last for 5 
years, making it very worthwhile to take action and conduct SO Strategy(Strengths-Opportunities)  in public relations in the 
business circles between Thailand– China. 

¹ นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ email:prawploy38@gmail.com 

² คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  
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1.บทน า 
 

     มหาวิทยาลยัABC เป็นสถาบนัการศึกษาชั้นน าดา้นธุรกิจการคา้และอุตสาหกรรมบริการในอาเซียนจดัตั้งข้ึนคร้ังแรก เม่ือ 

พ.ศ.2483 มีวิสัยทศัน์ เป็นสถาบนัการศึกษาชั้นน าดา้นธุรกิจการคา้และอุตสาหกรรมบริการในอาเซียน มีการเรียนการสอนแบ่ง

ออกเป็น 1.ปริญญาตรี 12 คณะ 1 วิทยาลยันานาชาติ 2.ปริญญาโท 9 หลกัสูตร และ 3. ปริญญาเอก 1 หลกัสูตร ในปัจจุบนัเป็นยคุ

ผูสู้งวยันบัวนัยิ่งมีผูสู้งอายุเพิ่มมากข้ึนกลบักนัเด็กเยาวชนกลบัมีจ านวนลดลง ทั้งยงัมีการศึกษาระบบออนไลน์และการศึกษา

ตลอดชีวิต ส่งผลใหจ้ านวนนกัศึกษาลดลงจนท าใหม้หาวิทยาลยับางแห่งตอ้งปิดตวัลงหรือขายใหก้บัต่างชาติ ปัจจุบนันกัศึกษา

จีนนิยมมาศึกษาท่ีประเทศไทยมากข้ึน แต่มหาวิทยาลยัABCกลบัไดรั้บความนิยมนอ้ยเม่ือเทียบกบัจ านวนนกัศึกษาจีนท่ีเขา้มา

ศึกษาท่ีประเทศไทย หากทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเขา้มาศึกษามหาวิทยาลยัไทยจะส่งผลให้สามารถสร้างกลยทุธ์ดึงดูด

นกัศึกษาจีนใหม้ากข้ึนและป้องกนัไม่ใหเ้กิดการสูญเสียรายไดแ้ละส่วนแบ่งทางการตลาดไป 

 

2.ทบทวนวรรณกรรม 

 

2.1. แนวคดิและทฤษฏีการวิเคราะห์สถานการณ์(SWOT Analysis) 

     กระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในขององคก์ร ณ ปัจจุบนั เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้สามารถก าหนดจุด

แขง็และจุดอ่อนจากสภาพแวดลอ้มภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอ้มภายนอก ท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ

ขององคก์ร เพื่อน ามาก าหนดเป็นกลยทุธทางการตลาดท่ีเหมาะสมต่อไปได(้ดิจิทลั มาเกต็,2562) 

 

2.2. แนวคดิและทฤษฎกีารจัดท ากลยุทธ์ (TOWS Matrix) 

     รูปแบบการจบัคู่กลยุทธ์ของ TOWS แบ่งไดด้งัน้ี 1.กลยุทธ์เชิงรุก(SO Strategy) เกิดจากการจบัคู่ระหว่างสภาพแวดลอ้ม

ภายในทางบวก จุดแขง็(Strength) รวมกบัสภาพแวดลอ้มภายนอกทางบวก โอกาส(Opportunity) 2.กลยทุธ์คงตวั-เชิงแกไ้ข(WO 

Strategy) เกิดจากการจบัคู่ระหว่างสภาพแวดลอ้มภายในทางลบ จุดอ่อน(Weakness)รวมกบัสภาพแวดลอ้มภายนอกทางบวก 

โอกาส(Opportunity)3.กลยุทธ์คงตัว-เชิง(ST Strategy) เกิดจากการจับคู่ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในทางบวก จุดแข็ง

(Strength) รวมกบัสภาพแวดลอ้มภายนอกทางลบอุปสรรค(Threat)4.กลยุทธ์ป้องกนั(WT Strategy) เกิดจากการจบัคู่ระหว่าง

สภาพแวดลอ้มภายในทางลบจุดอ่อน(Weakness)รวมกบัสภาพแวดลอ้มภายนอกทางลบอุปสรรค(Threat)(พิชยัยทุธ วงศสุ์ขขี

,2562) 
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2.3. แนวคดิและทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาด Marketing Mix หรือ 7P’s 

      แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ(Service Mix) เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีใหบ้ริการซ่ึงจะได้

ส่วนประสมการตลาด(Marketing Mix)หรือ7P’sในการก าหนดกลยทุธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย 1.ดา้นผลิตภณัฑ(์Product) 2.

ดา้นราคา(Price) 3.ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย(Place) 4.ดา้นส่งเสริมการตลาด(Promotion) 5.ดา้นบุคคล(People)หรือพนกังาน

(Employee) 6.ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ(Physical Evidence and Presentation) 7.ดา้นกระบวนการ

(Process)(ชยั,2551) 

 

2.4. กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค (Buying Decision Process) 

     กระบวนการในการเลือกท าส่ิงหน่ึงจากตวัเลือกมากมาย โดยมีขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 1.การรับรู้ถึงความตอ้งการหรือ

ปัญหา (Problem/Need Recognition) 2.การแสวงหาข้อมูล ( Information Search) 3.การประเมินทางเลือก(Evaluation of 

Alternatives) 4.การตัดสินใจซ้ือ(Purchase Decision) 5.พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ(Postpurchase Behavior)  (ฟิลลิป คอต

เลอร์,2540) 

 

2.5. ทฤษฏีการก าหนดกลยุทธ์(Strategy Management) 

     กลยทุธ์ คือ การตดัสินใจ และลงมือปฏิบติัเพื่อก าหนดการด าเนินงานระยะยาวขององคก์าร  การจดัการเชิงกลยทุธ์จ าเป็นตอ้ง

อาศยักระบวนการจดัการท่ีเป็นพื้นฐานขององคก์าร  คือ การวางแผน  การจดัองคก์าร  การน าและการควบคุม  โดยเพิ่มและเนน้

การวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้มทั้งภายนอก และภายในองคก์าร  เพื่อให้ทราบสถานะขององคก์ารเพื่อก าหนดกลยทุธ์ (ร็อบบินส์และ

สตีเฟนส์ พี,2550) 

 

2.6. งานวจิัยที่เกื่ยวข้อง 

(นลินรัตน์ สายศรีบณัฑิต,2552) ไดศึ้กษากลยทุธ์การตลาดในการรับนกัเรียนเขา้เรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน อ าเภอ

เมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช พบวา่ กลยทุธ์การตลาด ในการรับนกัเรียนเขา้เรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน อ าเภอเมือง จงัหวดั

นครศรีธรรมราช โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 3 ดา้น และอยูใ่นระดบัปานกลาง 1 ดา้น เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหา

นอ้ยไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นราคา ตามล าดบั  

(จนัทนา สุวรรณดุก,2552) ไดศึ้กษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความตอ้งการของผูป้กครองในการส่ง

บุตรหลานเขา้ศึกษาต่อในโรงเรียนอนุบาลเอกชน เขตอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่  พบว่า ในส่วนของปัจจยัส่วนประสม
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การตลาดท่ีมีผลต่อความตอ้งการของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาต่อในโรงเรียนอนุบาลเอกชน ประกอบดว้ย ปัจจยั

ท่ีมีระดบัความตอ้งการอยูใ่นเกณฑม์ากท่ีสุด 

(ปิยพร ไวทยกุล,2550) ไดศึ้กษากลยทุธ์การตลาดของโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นท่ีการศึกษาพะเยา เขต 2  พบ ความเห็น

ของผูบ้ริหารโรงเรียนวา่กลยทุธ์การตลาดดา้นราคาและดา้นผลิตภณัฑ ์มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ส่วนกลยทุธ์การตลาด 

ดา้นการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

(สิรกานต์ สุจิรา,2550) ไดศึ้กษาความคิดเห็นต่อการด าเนินงานดา้นกลยุทธ์การตลาดของผูบ้ริหารในโรงเรียนอนุบาล

เอกชน จงัหวดัปทุมธานี พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นในเร่ืองการด าเนินงานด้านกลยุทธ์การตลาด ดงัน้ี 1.ด้าน

ผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียนด าเนินงานใหบุ้คลากรผา่นการอบรมเก่ียวกบัการดูแลเดก็ปฐมวยัด าเนินงานจดัหลกัสูตรแบบ

บูรณาการอยา่งมีคุณภาพจดัประสบการณ์ โดยเนน้คุณธรรม จริยธรรมในทุกดา้นสอดคลอ้งกบัพฒันาการทุกดา้นของเด็กและ

จดักิจกรรมให้วนัส าคญัให้กบัเด็ก 2.ดา้นราคา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารก าหนดค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆให้อยูใ่น

อัตราเดียวกับโรงเรียนท่ีอยู่ในพื้นท่ีเดียวกัน 3.ด้านสถานท่ี ได้แก่ ผูบ้ริหารด าเนินงานจัดตั้ งโรงเรียนให้อยู่ในย่านท่ีมี

สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีดี หอ้งเรียน  สะอาดและมีแสงสวา่งเพียงพอ สนามเด็กเล่นมีเคร่ืองเล่นเหมาะสมกบัพฒันาการ

ของเด็กจดับริเวณโรงเรียนให้สะอาดร่มร่ืนและเป็นธรรมชาติ 4.ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารด าเนินงานจดังาน

ประจ าปีของโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง เพื่อสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งโรงเรียน ชุมชนและครอบครัว  

(สุจิตรา ตั้งจิตวิสุทธ์ิ,2550) ไดศึ้กษากลยทุธ์การตลาดของโรงเรียนกวดวิชาต่างๆในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี 

พบว่า นักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี ให้ความส าคญัต่อกลยุทธ์การตลาดของ

โรงเรียนกวดวิชาโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายละเอียดตามล าดบัค่าเฉล่ียความคิดเห็น ไดด้งัน้ี ดา้นบุคลากร 

ดา้นเน้ือหาหลกัสูตรและเอกสารประกอบการเรียน ดา้นกระบวนการ ดา้นสถานท่ี ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ ส่วนกลยุทธ์

การตลาดา้นราคาค่าเรียนและดา้นส่งเสริมการตลาดนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี

ใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง 
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2.7 กรอบแนวคิดของการวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1.เพศ     

2.อาย ุ    

3.อาชีพ     

4.รายได ้

5.การศึกษา 

กลยุทธ์ทฤษฏีส่วนประสบทางการตลาด 

1.ดา้นผลิตภณัฑ(์Product)  

2.ดา้นราคา(Price)  

3.ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย(Place)  

4.ดา้นส่งเสริมการตลาด(Promotion)  

5.ดา้นบุคคล(People)หรือ พนกังาน(Employee)  

6.ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ(Physical Evidence and Presentation)  

7.ดา้นกระบวนการ(Process) 

การวเิคราะห์สถานการณ์ 

1.จุดแขง็(Strength) 

2.จุดอ่อน(Weakness) 

3.โอกาส(Opportunity) 

4.อุปสรรค(Threat) 

 

กลยุทธ์ทางการตลาดในการเพิม่ยอด

นักศึกษาชาวจีนของมหาวิทยาลยัABC 
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3.วธีิการศึกษา  

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

1.พนกังานมหาวิทยาลยัABC ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบันกัศึกษาจีน จ านวน 1 ท่าน 

2.ประชากรจ านวนนกัศึกษาจีน ในมหาวิทยาลยัไทย ปี 2561 จ  านวน 5,186 คน โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชส้ าหรับการวิจยัในคร้ังน้ีจะ

ค านวณโดยใชต้ารางส าเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน ตารางน้ีใชใ้นการประมาณค่าสัดส่วนของประชากรและก าหนดสดัส่วน

ของกลุ่มตวัอยา่ง โดย 0.5 คือระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได5้% ระดบัความเช่ือมัน่ 95%คน ผลคือ 357 คน แต่เพื่อป้องกนั

ความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ ผูศึ้กษาจึงส ารองกลุ่มตวัอยา่งเพิ่มอีก 43 คน รวมเป็นขนาดกลุ่มตวัอยา่ง

ทั้งส้ิน 400 คน 

 

การเกบ็รวมรวมข้อมูล  

ผูว้ิจยัไดท้ าการเกบ็ขอ้มูล โดยใชแ้บบสอบถามปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของนกัศึกษาจีนท่ีเลือกเขา้มาศึกษาในมหาวิทยาลยั 

จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน เลือกแจกเป็นเจาะจงนักศึกษาชาวจีนท่ีเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพ 4 แห่ง โดยแจก 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์แจก 268 ชุด มหาวิทยาลยักรุงเทพ แจก 57 ชุด มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย แจก 40 ชุด มหาวิทยาลยั

รังสิต แจก 35 ชุด รวม 400 ชุด โดยกระจายตามจ านวนนกัศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลยัตามล าดบัและจากการสัมภาษณ์พนกังาน

มหาวิทยาลยัABC ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบันกัศึกษาจีน โดยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ค าถามเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก

และภายในขององคก์ร ณ ปัจจุบนั 

 

  เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา       

1.การแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) จ านวน 400 ชุด เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบค าถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา และรายได้ ส่วนท่ี 2 

แบบสอบถามปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของนักศึกษาจีนท่ีเลือกเขา้มาศึกษาในมหาวิทยาลยั ได้แก่ หลกัสูตร,ค่าเทอม,

ทุนการศึกษา,พนักงานและบุคคลกร,สถานท่ี,ระบบบริการนักศึกษา,ภาพลกัษณ์มหาวิทยาลยั,เหตุผลส่วนตวั และส่วนท่ี 3 

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
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2.การสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลยัABC ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบันักศึกษาจีน แบบมีโครงสร้าง ค าถาม

เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในขององคก์ร ณ ปัจจุบนั  

วธิีการวเิคราะห์ข้อมูล   

สามารถแบ่งรายละเอียดการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

1.การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา ในรูปแบบของตารางแจกแจงสถิติร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2.การวิเคราะห์และประเมินผลคะแนนจากค าตอบแบบสอบถาม โดยก าหนดค่าอนัตรภาคชั้นเพื่อการแปลผลขอ้มูล โดยการใช้

ค าอธิบายส าหรับแต่ละช่วงชั้นและสูตรการค านวณของ(วิชิต อู่อน้,2550) 

 

4.ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

     ผลการศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพ เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลยัABC ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบันกัศึกษาจีน

แบบมีโครงสร้าง ค าถามเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในขององคก์ร ณ ปัจจุบนั พบว่า มหาวิทยาลยัABC มีจุดแขง็ 

คือ มหาวิทยาลัยมีช่ือเสียงในด้านหลักสูตรบริหารธุรกิจ และท าเลท่ีตั้ งอยู่ใจกลางเมือง เดินทางสะดวก มีจุดอ่อน คือ 

มหาวิทยาลยัยงัไม่มีหลกัสูตรรองรับนกัศึกษาจีนเพียงพอและอุปกรณ์ประกอบการสอน ลา้สมยั มีโอกาส คือ ในปัจจุบนัมีนกั

ลงทุนท าธุรกิจระหวา่ประเทศไทย-จีนและนกัศึกษาชาวจีนมีความสนใจศึกษาท่ีประเทศไทย เพิ่มมากข้ึน มีอุปสรรค คือ ตลาดมี

การแข่งขนัท่ีรุนแรงเน่ืองจากนกัลงทุนจีนมีแนวโนม้ในการซ้ือกิจการการศึกษามหาวิทยาลยัเอกชนไทยมากข้ึน 

     ผลกาศึกษาขอ้มูลเชิงปริมาณ แบ่งออกเป็น ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ

ประมาณ 21-25 ปี อาศยัอยูม่ณฑลกวางสี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายไดต่้อเดือนมากกวา่ 35, 000 บาท มีความประสงคท่ี์

ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจ ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลดา้นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของนกัศึกษาจีนท่ีเลือกเขา้

มาศึกษาในมหาวิทยาลยั ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัใหค้วามส าคญักบั ดา้นสถานท่ี(Place) ค่าใชจ่้ายในการเดินทางและ

ค่าครองชีพในประเทศไทยไม่แพง ดา้นพนกังานและบุคคลากร(People) คณาจารยแ์ละพนกังานมหาวิทยาลยัสามารถส่ือสาร

ภาษาจีนและภาษาองักฤษ ดา้นภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั(Physical Evidence and Presentation)ไดท่ี้เปิดสอนในหลกัสูตร

ระดับนานาชาติท่ีมีช่ือเสียงในด้านธุรกิจ ด้านระบบบริการนักศึกษา(Process)  ท่ีการด าเนินการง่ายทันสมัย ด้วยการใช้

แอพพลิเคชัน่ของมหาวิทยาลยัดา้นค่าเทอม (Price)  ท่ีค่าธรรมเนียมการศึกษา ถูกกว่ามหาลยัในยุโรป อเมริกา และจีน ดา้น
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หลักสูตร (Product) ท่ีมีคุณภาพหลักสูตรท่ีเปิดสอนระดับนานาชาติได้มาตรฐานการศึกษาโลก และด้านทุนการศึกษา

(Promotion) ทุนสนบัสนุนการศึกษาส าหรับนกัศึกษาต่างชาติท่ีมีผลการศึกษาในระดบัดี ตามล าดบั 

    จากการศึกษาสามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางการสร้างกลยทุธ์ ดว้ยขอ้มูลท่ีรวบรวมมาจากการสมัภาษณ์และแบบสอบถาม

สามารถสร้างแนวทางแกไ้ขปัญหาไดด้งัน้ี 

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์แนวทางและการสร้างกลยทุธ ์

ปัจจัยภายใน จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน(Weakness) 

1.มหาวิทยาลยัมีช่ือเสียงในดา้นหลกัสูตร

บริหารธุรกิจ 

1.มหาวิทยาลยั ยงัไม่มีหลกัสูตรรองรับ

นกัศึกษาจีนเพียงพอ 

ปัจจัยภายนอก 

2.ท าเลท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมือง เดินทาง

สะดวก 
2.อุปกรณ์ประกอบการสอน ลา้สมยั 

โอกาส (Opportunity) SO กลยทุธ์เชิงรุก WO กลยทุธ์เชิงแกไ้ข 

1.นกัลงทุนท าธุรกิจระหวา่ประเทศ

ไทย-จีน เพิ่มข้ึน S1O1 กลยทุธ์ประชาสัมพนัธ์ในแวดวง

ธุรกิจระหวา่งประเทศไทย-จีน 

W1O2 สร้างหลกัสูตรท่ีรองรับ

นกัศึกษาชาวจีน 2.นกัศึกษาชาวจีนมีความสนใจศึกษาท่ี

ประเทศไทยเพิ่มมากข้ึน 

อุปสรรค(Threat) ST กลยทุธ์เชิงป้องกนั WT กลยทุธ์เชิงรับ 

1.ตลาดมีการแข่งขนัท่ีรุนแรง 
S1T1 กลยทุธ์ประชาสัมพนัธ์สร้างการ

รับรู้ของนกัศึกษาชาวจีนดา้นมหาลยัมี

ช่ือเสียงในดา้นหลกัสูตรบริหารธุรกิจ 

W1T2 สร้างคู่ความร่วมมือ 

กบัมหาวิทยาลยัในประเทศจีน โดยการ

ท าบนัทึกขอ้ตกลง(MOU) ในหนา้ท่ี

รับผดิชอบส่วนไดเ้สีย  

2.นกัลงทุนมีแนวโนม้ในการซ้ือกิจการ

การศึกษามากข้ึน 

 

     จากการประเมินทางเลือกในแต่ละแนวทางส าหรับการแกไ้ขปัญหาโดยค านึกจากความเป็นไปได ้ความคุม้ค่างบประมาณ

และระยะเวลา พบว่า กลยุทธ์เชิงแก้ไข(WO) สร้างหลกัสูตรท่ีรองรับนักศึกษาชาวจีนเป็นกลยุทธ์ท่ีจะเป็นไปได้มากทีสุด

เน่ืองจาก การสร้างหลักสูตรหน่ึงคร้ังสามารถใช้ได้ 5 ปี ท าให้คุ ้มค่ามากทีจะลงมือท าและกลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์

ประชาสมัพนัธ์ในแวดวงธุรกิจระหวา่งประเทศไทย-จีน 
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5.สรุปผลการศึกษา  

การสรุปผลการศึกษาโดยการสมัภาษณ์เก่ียวสภาพแวดลอ้มขององคก์ร พบวา่ มหาวิทยาลยัABC มีจุดแขง็ คือ มหาวิทยาลยัมี

ช่ือเสียงในดา้นหลกัสูตรบริหารธุรกิจ และท าเลท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมือง เดินทางสะดวก มีจุดอ่อน คือ มหาวิทยาลยัยงัไม่มีหลกัสูตร

รองรับนกัศึกษาจีนเพียงพอและอุปกรณ์ประกอบการสอน ลา้สมยั มีโอกาส คือ ในปัจจุบนัมีนกัลงทุนท าธุรกิจระหวา่ประเทศ

ไทย-จีนและนกัศึกษาชาวจีนมีความสนใจศึกษาท่ีประเทศไทย เพิ่มมากข้ึน มีอุปสรรค คือ ตลาดมีการแข่งขนัท่ีรุนแรงเน่ืองจาก

นกัลงทุนจีนมีแนวโนม้ในการซ้ือกิจการการศึกษามหาวิทยาลยัเอกชนไทยมากข้ึน 

     การสรุปผลการศึกษาโดยการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ

ประมาณ 21-25 ปี อาศยัอยูม่ณฑลกวางสี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายไดต่้อเดือนมากกวา่ 35, 000 บาท มีความประสงคท่ี์

ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจ และในส่วนปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของนกัศึกษาจีนท่ีเลือกเขา้มาศึกษา

ในมหาวิทยาลยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัสถานท่ี(Place) ค่าใชจ่้ายในการเดินทางและค่าครองชีพในประเทศ

ไทยไม่แพง พนกังานและบุคคลากร(People) คณาจารยแ์ละพนกังานมหาวิทยาลยัสามารถส่ือสารภาษาจีนและภาษาองักฤษได ้

ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั(Physical Evidence and Presentation) ท่ีเปิดสอนในหลกัสูตรระดบันานาชาติท่ีมีช่ือเสียงในดา้น

ธุรกิจ ระบบบริการนกัศึกษา(Process) ท่ีการด าเนินการง่ายทนัสมยั ดว้ยการใชแ้อพพลิเคชัน่ของมหาวิทยาลยั ค่าเทอม (Price)  

ท่ีค่าธรรมเนียมการศึกษา ถูกกว่ามหาลยัในยุโรป อเมริกา และจีน หลกัสูตร (Product) ท่ีมีคุณภาพหลกัสูตรท่ีเปิดสอนระดบั

นานาชาติไดม้าตรฐานการศึกษาโลก และทุนการศึกษา(Promotion) ทุนสนับสนุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาต่างชาติท่ีมีผล

การศึกษาในระดบัดี ตามล าดบั 

     กลยทุธ์แนวทางส าหรับการแกไ้ขปัญหาท่ีไดจ้ากการศึกษา ไดแ้ก่ 1.กลยทุธ์ประชาสัมพนัธ์ในแวดวงธุรกิจระหว่างประเทศ

ไทย-จีน 2.สร้างหลกัสูตรท่ีรองรับนกัศึกษาชาวจีน 3.กลยุทธ์ประชาสัมพนัธ์สร้างการรับรู้ของนกัศึกษาชาวจีนดา้นมหาลยัมี

ช่ือเสียงในดา้นหลกัสูตรบริหารธุรกิจ และ4.สร้างคู่ความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัในประเทศจีน โดยการท าบนัทึกขอ้ตกลง

(MOU) ในหนา้ท่ีรับผดิชอบส่วนไดเ้สีย 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้   

 มหาวิทยาลัยABC ควรจะเร่งสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจท่ีรองรับนักศึกษาชาวจีน วางแผนประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลยัและหลกัสูตรบริหารธุรกิจ  เพื่อใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในประเทศจีน และสร้างคู่ความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัในประเทศจีน 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 

       หากกลุ่มตวัอยา่งเป็นชาวจีนและผูท้  าวิจยัไม่สะดวกพบกลุ่มตวัอยา่งโดยตรงแนะนะใหท้ าเป็นแบบสอบถามออนไลน์โดย

ใชโ้ปรแกรมwjx.cn เน่ืองจาก Google Form ไม่สามารถเปิดไดใ้นประเทศจีน 
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความภักดขีองพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 
Effect of working motivation on Bangkok Bank employee loyaty 

ภวิศ ตนัจงศิริกลุ และ ฐานิตา ฆอ้งฤกษ ์
Pravit Tanjongsirigul  และ  Thanita Konglerk 

 

บทคดัย่อ 
 การศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการปฏิบติังานของพนกังาน ดา้นแรงจูงใจ และ ศึกษาความภกัดีของพนกังานท่ีมีต่อ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ผูว้ิจยัไดส้ร้าง
เคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับการเก็บรวมรวมขอ้มูลในรูปแบบของแบบสอบถาม โดยใชม้าตรวดัตามวิธีการของ (Likert’s Scale) เพื่อ
สอบถามความคิดเห็นดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังาน จากกลุ่มตวัอยา่งการวิจยัคร้ังน้ีคือพนกังาน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ จ านวน 
200 คน และน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมทางสถิติ ผลการศึกษาพบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 82.00 สถานภาพ โสด จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 67.50 ช่วงอายุประมาณ 31-40 ปี 
จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 47.50 ระดบัการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 88.50 รายไดต่้อเดือน 
20,001 - 30,000 บาท จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50 อายงุาน 1-5 ปี จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00 แรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ในพื้นท่ีภาคนครหลวง มีความเห็นดว้ยมากท่ีสุด จากค่าเฉล่ีย จ านวน 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานดา้นสถานท่ี ค่าเฉล่ีย 4.40 (S.D. 0.58) ดา้นความมัง่คงในองค์กร ค่าเฉล่ีย 4.34 (S.D. 
0.64) ดา้นการจดัการภายในองคก์ร ค่าเฉล่ีย 4.25 (S.D. 0.60) ในหัวขอ้ดา้นอ่ืนๆ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ในพื้นท่ีภาคนครหลวง “เห็นดว้ยมาก” มีค่าเฉล่ีย 4.01 และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั (S.D. = 0.43)   
 
ค าส าคัญ : แรงจูงใจ,ความภักดีของพนักงาน,ธนาคารกรุงเทพ 

Abstract 
 The purposes of this 'Bangkok Bank employee working motivation' case study are to study what the affected 
factors on work motivations are and what the loyalty of Bangkok bank employee is. All researched data were collected 
by questionare technique regarding Likert's Scale measurement by 200 Bangkok Bank employees. All result of the 
statistic calculation shows that most of the samples are women 82% (164 people) , single 67.50% (135 people) , aged 
31-40  47.50% (95 people) , holding bachelor's degrees 88.50% (177 people) , have monthly income 20,001-30,000 
THB 41.50% (83 people) and have work experience 1-5 years 43% (86 people).  Most of the metropolitan-area staff  
นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 email: p.tanjongsirigul@gmail.com  
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 
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totally agree with the environment factor which computes an average of 4.40 (S.D. 0.60) , the stability factors average 
of 4.34 (S.D. 0.64) ,the internal organization management average of 4.25 (S.D. 0.58) and another factor average of 
4.01 (S.D. 0.43) 
 
Keywords: Motivations, Loyalty of Bangkok Bank employee, Bangkok bank 
 

1. บทน า  
 ปัจจุบนัธนาคารพาณิชยไ์ทยยงัมีผลการด าเนินงานอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี และมีเงินกองทุนท่ีเพียงพอส าหรับรองรับการ
ด าเนินธุรกิจ โดยระบบธนาคารพาณิชยไ์ทยมีก าไรสุทธิ 207.2 พนัลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 10.8 จากการเพิ่มข้ึนของ
รายไดด้อกเบ้ียตามการขยายตวัในอตัราท่ีสูงข้ึนของเงินให้สินเช่ือ ขณะท่ีค่าใชจ่้ายในการกนัส ารองเพื่อรองรับมาตรฐานบญัชี 
IFRS9 ซ่ึงจะเร่ิมใชใ้นปี 2563 ปรับตวัลดลง ณ ส้ินปี 2561 เงินให้สินเช่ือของระบบธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยเพิ่มข้ึนร้อย
ละ 6.0 จากส้ินปีก่อน ตามการเพิ่มข้ึนของสินเช่ืออุปโภคบริโภค สินเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม และสินเช่ือธุรกิจขนาด
ใหญ่ ท่ีขยายตวัร้อยละ 9.4 4.5 และ 4.1 จากส้ินปีก่อนตามล าดบั ทั้งน้ี ความตอ้งการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ขยายตวัดีในธุรกิจพลงังาน อสังหาริมทรัพย ์และก่อสร้าง ขณะท่ีธุรกิจขนาดใหญ่ขยายตวัจากสินเช่ือภาคบริการในธุรกิจท่ีพกั
แรม ภาคการพาณิชย ์และภาคอสังหาริมทรัพยเ์ป็นหลกั ส่วนสินเช่ืออุปโภคบริโภคเพิ่มข้ึนทั้งสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยัสินเช่ือเช่า
ซ้ือยานพาหนะ และสินเช่ือส่วนบุคคลดา้นเงินรับฝากเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.9 จากส้ินปีก่อน อตัราส่วนเงินใหสิ้นเช่ือต่อเงินรับฝาก ณ 
ส้ินปี 2561 อยูท่ี่ร้อยละ 98.3 เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 96.3 ณ ส้ินปีก่อน ขณะท่ีอตัราส่วนการด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องเพื่อรองรับ
สถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio) อยูใ่นระดบัร้อยละ 184.2 ทั้งน้ี การบริหารสภาพคล่อง
ของธนาคารพาณิชยมุ่์งเนน้ไปท่ีการปรับโครงสร้างเงินฝาก การบริหารตน้ทุนใหเ้หมาะสม และการด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่อง
เพื่อรองรับสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง ตามเกณฑ ์Basel III ดา้นคุณภาพของสินเช่ือพิจารณาจากอตัราส่วนเงิน
ให้สินเช่ือด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเช่ือรวม ณ ส้ินปี 2561 ทรงตวัท่ีร้อยละ 2.9 ทั้งน้ี ธนาคารพาณิชยไ์ทยสามารถรองรับ
คุณภาพสินเช่ือในระบบจากการกนัส ารองเพื่อสร้างความมัน่คงอยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบัมีเงินกองทุนท่ีค่อนขา้งสูง โดย ณ ส้ิน
ปี 2561 อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง (Capital Adequacy Ratio : CAR) และอตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วน
ของเจา้ของ (Common Equity Tier 1 – CET1 Ratio) อยูท่ี่ร้อยละ 18.3 และ 15.8 ตามล าดบั ปี 2561 ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ
ไทยตอ้งปรับตวัเพื่อรองรับความท้าทายจากสภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยเฉพาะการพฒันารูปแบบ
การด าเนินธุรกิจเพื่อการขยายฐานลูกคา้ การเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อลดตน้ทุนการใหบ้ริการ และการสร้างโอกาสและช่องทางใน
การสร้างแหล่งรายไดใ้หม่ในดา้นการขยายฐานลูกคา้ การพฒันาบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ท่ีสะดวกรวดเร็วช่วยใหธ้นาคาร
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดดี้ข้ึน น ามาซ่ึงโอกาสทางธุรกิจแก่ธนาคาร แต่ขณะเดียวกนัก็ท าใหก้ารแข่งขนั
ทวีความรุนแรงมากข้ึนดว้ย โดยเฉพาะช่วงหลงัจากการยกเวน้ค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทลั ธนาคารแต่ละ
แห่งต่างแข่งขนัอยา่งเขม้ขน้ในการขยายฐานลูกคา้ดา้นธนาคารดิจิทลัเพื่อหารายไดเ้พิ่มและลดตน้ทุนการใหบ้ริการ 
 สถานการณ์ปัจจุบนัอยูใ่นช่วงท่ีมีการเปล่ียนรูปแบบการให้บริการทางการเงินเขา้สู่ยคุของดิจิตอลแบงกก้ิ์ง (Digital 
banking) ประกอบกบัรูปแบบการท าธุรกรรมของลูกคา้เปล่ียนแปลงไปจากเดิม เน่ืองจากความตอ้งการของลูกคา้เปล่ียนแปลง
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ไป ลูกคา้ตอ้งการความสะดวกสบายในการท าธุรกรรมมากข้ึนและมีขั้นตอนการท าธุรกรรมท่ีง่าย ไม่ซับซ้อน สามารถท า
ธุรกรรมไดทุ้กท่ีทุกเวลา จึงเป็นยคุของดิจิตอลแบงกก้ิ์ง (Digital banking) ปัจจุบนัธนาคารกรุงเทพ ไดใ้หค้วามส าคญัในช่องทาง
สาขาอยู ่อนัเน่ืองดว้ยลูกคา้บางกลุ่มยงัมีความตอ้งการใชบ้ริการผา่นช่องทางสาขา ธนาคารจึงเปิดท าการสาขาเพิ่มในพื้นท่ีส าคญั
และสามารถท าก าไรใหก้บัธนาคารได ้ประกอบกบัสถาณการณ์ปัจจุบนัท่ีเขา้สู่ยคุของดิจิตอลแบงกก้ิ์ง (Digital banking) ซ่ึงท า
ให้ธนาคารมีรายไดด้า้นค่าธรรมเนียมในการท าธุรกรรมลดลง ขณะเดียวกนัการเปิดท าการสาขาเพิ่มในบางพื้นท่ี ส่งผลให้
พนกังานท่ีท างานอยูปั่จจุบนัมีภาระงานท่ีสูงข้ึน เน่ืองจากธนาคารตอ้งการลดค่าใช่จ่ายดา้นบุคลากร จึงท าใหพ้นกังานบางกลุ่มมี
ภาระงานสูงข้ึนหรือเกินกวา่ต าแหน่งงานท่ีตนไดรั้บ ท าใหพ้นกังานบางกลุ่มขาดแรงจูงใจในการท างาน (สิรวชัญ ์สมบติัอนนัต
กร,2562) 
 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.ศึกษาปัจจยัดา้นแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของพนกังาน  
 2.ศึกษาความภกัดีของพนกังานท่ีมีต่อ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.เพื่อพฒันาบุคคลากรใหเ้กิดแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ใหดี้และมีคุณภาพมาก
ยิง่ข้ึน 
 2.มีความเขา้ใจพนกังานดา้นความภกัดีท่ีมีต่อองคก์ร และเขา้ใจถึงความตอ้งการการของพนักงานตามทฤษฎีดา้น
แรงจูงใจ 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 2.1 ทฤษฎสีองปัจจัยของ Herzberg (Herzberg et all,1959) 
 ทฤษฎี 2 ปัจจยั Herzberg เป็นท่ียอมรับและเป็นทฤษฎีท่ีนิยมใชเ้ป็นส่วนมาก โดย Frederick Herzberg และทีมท า
วิจยัโดยสัมภาษณ์วิศวกรและนกับญัชี 200 คน จาก 9 บริษทั มลรัฐเพนซิลวาเนีย โดยเป็นค าถามเพื่ออยากทราบว่าพนกังานมี
ความรู้สึกพึงพอใจและมีแรงจูงใจในการท างานและส่ิงใดท่ีพนกังานเกิดทศันคติท่ีไม่ดีในการท างานและขาดแรงจูงใจ  
 ปัจจัยท าให้เกดิแรงจูงใจ (Motivation Factors)  
  แรงจูงใจท่ีมีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบังาน โดยท าใหบุ้คคลมีทศันคติท่ีดีต่องานและมีความชอบงานนั้น 
ปัจจยัภายในเป็นนามธรรม ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่บุคคลนั้นในการท างาน ท าให้มีทศันคติในการท างานท่ีอยา่งมีความคิด
สร้างสรรคแ์ละมีความคิดในการสร้างส่ิงท่ีแปลกใหม่ มี 5 ประเภท 
  1. ความต้องการส าเร็จในงาน (Achievement) ให้ความหมายว่า การท างานให้บรรลุเป้าหมายและ
ประสบความส าเร็จท สามารถแกไ้ขปัญหาและก าหนดแนวทางในการป้องกนัปัญหา ท าให้เกิดความส าเร็จลุล่วง เป็นท่ีน่าพึง
พอใจและเกิดแรงจูงใจจากผลส าเร็จนั้น 
  2. การได้รับการยอมรับ (Recognition) ให้ความหมายว่า การเป็นท่ียอมรับ จากระดับบริหาร เพื่อน
ร่วมงาน หน่วยงานภายในองคก์ร คู่คา้หรือลูกคา้ และบุคคลทัว่ไป การเป็นท่ียอมรับอาจหมายถึงไดรั้บการชมเชยหรือยกยอ่ง 
ร่วมใหก้ าลงัใจแสดงความยนิดีกบัความส าเร็จนั้นๆ  
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  3. งานท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงาน (Work itself) ให้ความหมายว่า การไดรั้บมอบหมายหรือรับค าสั่งให้
ปฏิบติังานท่ีมีลกัษณะเฉพาะท่ีตอ้งท าดว้ยตนเองตั้งแต่เร่ิมตน้ถึงส้ินสุด ไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถ 
  4. การรับผิดชอบต่องานในหน่วยงาน (Responsibility) ให้ความหมายว่า ความตั้งใจให้เกิดผลลพัธ์ท่ีดี 
และท างานอยา่งสุดความสามารถเพื่อใหเ้กิดผลเป็นท่ีน่าพึงพอใจ การไดรั้บมอบอ านาจในการตดัสินใจ รวมถึงยอมรับถึงผลกา
ระทบจากความผดิพลาด 
  5. ความกา้วหนา้ในหน่วยงาน (Advancement) ใหค้วามหมายวา่ ความกา้วหนา้ท่ีจะมีโอกาสไดเ้ล่ือนขั้น
หรือต าแหน่งท่ีสูงข้ึนของพนกังานในองคก์ร รวมถึงการไดรั้บการสนบัสนุนใหเ้กิดการพฒันาตนเอง  
 ปัจจัยที่เกีย่วข้องกบัการค า้จุน (Hygiene Factors)  
 การค ้าจุน เป็นสภาพแวดลอ้มท่ีพนกังานจะตอ้งมีความเก่ียวขอ้ง เป็นปัจจยัภายนอกและเป็นรูปธรรม หากพนกังาน
ไม่ไดรั้บการค ้าจุนท่ีดี อาจเป็นปัญหาท่ีน าไปสู่ความไม่พอใจในการท างานและไม่เกิดแรงจูงใจในการท างาน ปัจจยัค ้าจุน 9 
ประเภท 
   1.ผลประโยชน์ดา้นค่าตอบแทน (Salary) ให้ความหมายว่า การใหค่้าตอบแทนจากการปฏิบติังาน สิทธิ
และสวสัดิการต่างๆ ผลประโยชน์ท่ีพนกังานจะไดรั้บเช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร เป็นตน้ 
  2.ความสัมพันธ์ต่อเพื่อพนักงานและหัวหน้างาน (Interpersonal Relationship) ให้ความหมายว่า 
ความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงานและผูบ้ังคับบัญชา หรือผูใ้ต้บังคับบัญชา มีความสัมพนัธ์ท่ีดีทั้ งในเร่ืองการท างานและ
ความสมัพนัธ์ส่วนตวั  
  3.การเติบโตภายในองค์กร (Possibility of Growth) ให้ความหมายว่า การมีโอกาสได้รับการเล่ือน
ต าแหน่งและไดรั้บการสนบัสนุนเพื่อพฒันาทกัษะในการท างานดา้นต่างๆ  
  4.สภาพแวดลอ้มในการท างานดา้นสถานท่ี (Status) ให้ความหมายว่า การเป็นท่ียอมรับในฐานะอาชีพ
นั้นภายในสงัคม ไดรั้บเกียรติและศกัด์ิศรีจากสังคมรอบขา้ง 
  5.การบริหารการเรียนรู้บุคลากร (Supervision-Technical) ให้ความหมายว่า การให้ความส าคญัด้าน
ความรู้กบัพนกังานทั้งพนกังานเก่าและพนกังานใหม่ และผูบ้งัคบับญัชา มียติุธรรมในการบริหาร 
  6.การจัดการภายในองค์กร (Policy and Administration) ให้ความหมายว่า การบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ มีความชดัเจนในเร่ืองกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ 
  7.สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน (Working condition) ให้ความหมายว่า ส่ิงแวดลอ้มภายในท่ีท างาน 
ทางกายภาพ เช่น อุปกรณ์ส านกังาน ระบบปรับอากาศภายในส านกังาน 
  8.ดา้นความเป็นส่วนตวั (Personal life) ให้ความหมายว่า ความรู้สึกจากการใชชี้วิตส่วนตวั ทางดา้นท่ีดี
และไม่ดีมีผลกระทบต่อพนกังาน ชีวิตในการท างานกอ็าจเกิดผลกระทบไดเ้ช่นกนั 
  9.ความมัง่คงในองคก์ร (Job security) ใหค้วามหมายวา่ องคก์รมีความมัน่คงและพนกังานรวมถึงคู่คา้ให้
ความไวว้างใจ ไม่สามารถเลิกกิจการไดโ้ดยง่าย 
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 2.2 แนวคดิเกีย่วกบัแรงจูงใจในการท างาน 
 ตนัติมา ดว้งโยธา (2540) ให้ค านิยาม แรงจูงใจ เป็นแนวทางหรือหลายส่ิงหลายอย่างท่ีกระตุน้ให้แสดงพฤติกรรม 
เพื่อไปสู่เป้าหมายหรือความตอ้งการ หรือน ามาซ่ึงส่ิงท่ีบุคคลนั้นตอ้งการ แรงจูงใจมี 2 ประเภท แรงจูงใจ ภายในกบัภายนอก 
แรงจูงใจจากภายในจะน ามาซ่ึงความสุข เพราะท าให้เกิดความพึงพอใจในตนเอง ซ่ึงไม่คาดหวงัส่ิงตอบแทนหรือค าชมใดๆ 
บุคคลท่ีมีแรงจูงใจภายนอก จะกระท าการใดๆจะตอ้งเป็นท่ียอมรับจากบุคคลอ่ืนๆ หรือคาดหวงัส่ิงตอบแทน  
 Gubman (1998: 188) ให้นิยามว่า ความผูกพนัต่อองคก์ร เป็นการแสดงพลงัทุ่มเทแรงกายแรงใจ ท าให้งานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย มาจากแรงใจแรงกายนั้น มีคุณภาพและเกิดความคิดสร้างสรรค ์และบรรลุเป้าหมายอยา่งเกินความคาดหมายท่ีตั้งไว ้
 ปฐมวงค ์สีหาเสนา (2557: 11) ใหนิ้ยามวา่ แรงจูงใจหรือความพึงพอใจ หมายถึงการรับรู้ดา้นความรู้สึกหรือทศันคติ
ของบุคคลเกิดจากพื้นฐานการรับรู้ในดา้นของค่านิยมและประสบการณ์ ความพึงพอใจแต่ละบุคคลไม่เท่ากนั ดงันั้นการแสดง
ความตอ้งการดา้นพฤติกรรมในแต่ละบุคคลจึงมีความแตกต่างกนัออกไป 
 จากการใหค้ านิยามไดข้อ้สรุป ดา้นแรงจูงใจ คือส่ิงท่ีกระตุน้ให้เกิดการแสดงพฤติกรรมแบบใดแบบหน่ึง เพื่อสร้าง
เสริมแนวทางในการท างานให้บรรลุวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีทิศทาง ท าให้บุคคลท่ีมีแรงจูงใจในการ
ท างานมีทศันคติท่ีดีและเกิดความสุข ความพึงพอใจในการท างาน การท่ีจะเกิดแรงจูงใจนั้นเร่ิมจากความตอ้งการของบุคคล 
ดา้นกายภาพ จิตใจ ความตอ้งการทางสงัคม หากความตอ้งการนั้นของบุคคลไม่ไดรั้บการตอบรับหรือเป็นอยา่งท่ีตอ้งการ ท าให้
เกิดแรงผลกัดนั ในการแสวงหาส่ิงท่ีตอ้งการในการตอบสนอง โดยก าหนดทางเลือกในการตอบสนองหลายรูปแบบ โดยการ
เลือกรูปแบบท่ีเหมาะสม เพื่อก าหนดเป้าหมายในการแสดงพฤติกรรมไปตามเป้าหมายนั้น โดยแสดงผลลพัธ์เชิงบวกหรือลบ
ยอ่มได ้
 2.3 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความภักดทีี่มีต่อองค์กร 
 โบและสกอ็ต (Peter M. Blau; & W.Reichard Scotts. 1962:165) นิยามวา่ ความภกัดี คือ ความรู้สึกและการแสดงออก
ให้ความเคารพต่อผู ้บังคับบัญชา ท าให้เห็นว่าผลของผู ้ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ เป็นอย่างมากต่อความภักดีของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความสะดวกดา้นการบริหารงานและจดัการไดง่้ายเพื่อกระตุน้ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาท างานมากข้ึน 
 เชสเตอร์ เบอร์นาร์ด (Chester Bernand. 1938:84) ซ่ึงเห็นความส าคญัต่อความภกัดีมายาวนาน โดยใหนิ้ยามวา่ ความ
เตม็ใจของแต่ละบุคคล เป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีต่อองคก์ร ดา้นความภกัดี (Loyalty) ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั (Solidarity) ขวญั
และก าลงัใจ (Esprit de corps) และความเขม้แข็ง (Strength) เป็นตน้ โดยตั้งขอ้สงสัยว่าความภกัดีจะเกิดความส าคญัและการ
ยอมรับท่ีไม่มาก ซ่ึงเป็นเง่ือนไขส าคญัขององคก์ร 
  
องค์ประกอบของความจงรักภักดี 
                 ความจงรักภกัดีประกอบดว้ย มิติ 3 ดา้น คือ พฤติกรรมท่ีแสดงออก (Behavioral aspect) ความรู้สึก(Affective aspect) 
และ การรับรู้ (Cognitive aspect) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการช้ีวดัความภกัดีประกอบดว้ย ดงัน้ี (Hoy & Rees; 1974:274-275) 
 1.พฤติกรรมท่ีแสดงออก (Behavioral aspect) 
 2.ความรู้สึก (Affective aspect)  
 3.การรับรู้ (Cognitive aspect)   
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กรอบแนวคิดในการวจิัย  
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

3. วธีิการศึกษา 
 กรณีศึกษาดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ โดยการศึกษากรณีดงักล่าวผูว้ิจยัท าการ
เก็บขอ้มูล โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ขอ้มูลแบบปฐมภูมิ และ ขอ้มูลทุติยภูมิ กลุ่มตวัอยา่งการวิจยัคร้ังน้ีคือ พนกังานทั้งเพศ
ชายและหญิง ท่ีมีอายใุนการท างานตั้งแต่ 1 เดือนถึง 1 ปี เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีพึ่งเร่ิมงานกบัองคก์รในระยะแรกของการท างาน
ธนาคารฯ  และ 1-5 ปี เป็นช่วงอายงุานท่ีท างานมาแลว้ระยะหน่ึงซ่ึงจะตอ้งมีความรับผิดชอบงานและมีความเขา้ใจในลกัษณะ
ในการท างานระดบัหน่ึง อายงุานตั้งแต่ 6-10 ปีรวมถึง 11 ปีข้ึนไป เป็นช่วงอายงุานท่ีมีประสบการณ์ในการท างานและสามารถ
รับผิดชอบงานไดอ้ยา่งมีความเชียวชาญ โดยส่วนใหญ่จะไดล้  าดบัชั้นการมอบอ านาจจากธนาคาร ผูว้ิจยัไดส้ร้างเคร่ืองมือท่ีใช้
ส าหรับการเก็บรวมรวมขอ้มูลในรูปแบบของแบบสอบถาม โดยใชม้าตรวดัตามวิธีการของ (Likert’s Scale) โดยแบบสอบถาม
สร้างเพื่อสอบถามความคิดเห็นดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังาน และน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมทางสถิติเพื่อใชใ้น

แนวคดิเกีย่วกบัแรงจูงใจในการท างาน ตามทฤษฎีของ 
Herzberg (Herzberg,1959) มีทั้งหมด 14 ประเภท 
1. ความตอ้งการส าเร็จในงาน 
2. การไดรั้บการยอมรับ 
3. งานท่ีรับผดิชอบต่อหน่วยงาน 
4. การรับผดิชอบต่องานในหน่วยงาน 
5. ความกา้วหนา้ในหน่วยงาน 
6. ผลประโยชน์ดา้นค่าตอบแทน 
7.ความสมัพนัธ์ต่อเพื่อนพนกังานและหวัหนา้งาน 
8.การเติบโตภายในองคก์ร 
9.สภาพแวดลอ้มในการท างานดา้นสถานท่ี 
10.การบริหารการเรียนรู้บุคลากร 
11.การจดัการภายในองคก์ร 
12.สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน 
13.ดา้นความเป็นส่วนตวั 
14.ความมัง่คงในองคก์ร 
 

ความภักดต่ีอองค์กร 
(Hoy & Rees, 1974), pp. 274-275ของ

พนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงเทพทั้งหมด 3 ด้าน 

1.ดา้นพฤติกรรมการแสดงออก 
2.ดา้นความรู้สึก 
3.ดา้นการรับรู้ 
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การทดสอบสมมติฐานของงานวิจยั เพื่อสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และเขียนบรรยายขอ้เสนอแนะในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี 
และในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป 
 
การทดสอบค่าความเช่ือมั่น (Reliability) 

การทดสอบค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของตวัแปรปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ทั้ง 14 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จในการ
ท างาน ดา้นการเป็นท่ียอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบ ดา้นความรับผิดชอบต่องาน ดา้นความกา้วหนา้ในสายงาน 
ดา้นรายไดต่้อเดือน และ ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ ดา้นความสัมพนัธ์ในท่ีท างาน ดา้นการเติบโตในสายงาน ดา้นสถานภาพในท่ี
ท างาน ดา้นเทคนิคในการบริหารงาน ดา้นการบริหารจดัการองคก์รและนโยบายองคก์ร ดา้นสภาพของการท าง าน ดา้นความ
เป็นอยู่โดยส่วนตวั และดา้นความมัน่คงในสายงาน และความภกัดีต่อองค์กรของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทั้ง 3 ดา้น 
ได้แก่ ด้านพฤติกรรมด้านการแสดงออก ด้านความรู้สึก และด้านการรับรู้  รวมทั้งส้ิน 17 ตวัแปร โดยตรวจสอบผลจาก
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติค านวณทดสอบค่า Cronbach’s alpha ท่ีมีค่ามากกว่า 0.6 ข้ึนไปถือว่าเป็นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้(ศิริชยั 
กาญจนวาสี, 2544) โดยไดมี้การพิจารณาจากเกณฑก์ารประเมินความเท่ียงสมัประสิทธ์ิ แอลฟาของครอนบาค  

ตารางค่าความเช่ือมั่นของตัวแปร 

ตัวแปร Cronbach’s 

Alpha 

จ านวนกลุ่ม 

ตัวอย่าง (คน) 

จ านวนข้อ 

ค าถาม 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจ 0.897 200 29 

ดา้นความส าเร็จในการท างาน 0.755 200 2 

ดา้นการเป็นท่ียอมรับนบัถือ 0.765 200 2 

ดา้นลกัษณะงานท่ีรับผดิชอบ 0.740 200 3 

ดา้นความรับผดิชอบต่องาน 0.740 200 2 

ดา้นความกา้วหนา้ในสายงาน 0.764 200 2 

ดา้นรายไดต่้อเดือน และ ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ 0.755 200 2 

ดา้นความสมัพนัธ์ในท่ีท างาน 0.772 200 2 

ดา้นการเติบโตในสายงาน 0.756 200 2 

ดา้นสถานภาพในท่ีท างาน 0.757 200 2 
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ดา้นเทคนิคในการบริหารงาน 0.742 200 2 

ดา้นการบริหารจดัการองคก์รและนโยบายองคก์ร 0.700 200 2 

ดา้นสภาพของการท างาน 0.846 200 2 

ดา้นความเป็นอยูโ่ดยส่วนตวั 0.742 200 2 

ดา้นความมัน่คงในสายงาน 0.735 200 2 

ความภักดีของพนักงานบมจ.ธนาคารกรุงเทพ 0.921 200 9 

ดา้นพฤติกรรมดา้นการแสดงออก  0.816 200 3 

ดา้นความรู้สึก  0.830 200 3 

ดา้นการรับรู้ 0.877 200 3 

รวมท้ังฉบับ 0.878 200 38 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล  
 4.1 ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการวิจยัในคร้ังน้ี กลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการรวบรวมในการเก็บขอ้มูลจากการให้ตอบ
แบบสอบถาม คือ พนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงเทพอายุระหว่าง 21-60 ปี จ านวน 200 คน และน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ดว้ย
โปรแกรมทางสถิติ ผลการศึกษาพบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 82.00 
สถานภาพ โสด จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 67.50 ช่วงอายุประมาณ 31-40 ปี จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 47.50 ระดบั
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 88.50 รายไดต่้อเดือน 20,001 - 30,000 บาท จ านวน 83 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.50 อายงุาน 1-5 ปี จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00 แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 
ในพื้นท่ีภาคนครหลวง มีความเห็นด้วยมากท่ีสุด จากค่าเฉล่ีย จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดลอ้มในการท างานดา้น
สถานท่ี ค่าเฉล่ีย 4.40 (S.D. 0.58) ดา้นความมัง่คงในองคก์ร ค่าเฉล่ีย 4.34 (S.D. 0.64) ดา้นการจดัการภายในองคก์ร ค่าเฉล่ีย 4.25 
(S.D. 0.60) ในหัวขอ้ดา้นอ่ืนๆ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงาน บมจ.
ธนาคารกรุงเทพ ในพื้นท่ีภาคนครหลวง “เห็นดว้ยมาก” มีค่าเฉล่ีย 4.01 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั (S.D. = 0.43)   

  โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental sampling) เป็นการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างแบบ
บงัเอิญหรือสะดวก เน่ืองจากผูท้  าการวิจยัปฏิบติัหน้าท่ีในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  ท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
เฉพาะพนกังานระดบัปฏิบติัการเท่านั้น 
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สรุปขอ้มูลไดว้่า แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ในพื้นท่ีภาคนครหลวง มีความเห็น
ดว้ยมากท่ีสุด จากค่าเฉล่ีย จ านวน 3 ดา้น 
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานดา้นสถานท่ี ค่าเฉล่ีย 4.40 (S.D. 0.58) ซ่ึงมีค่าระดบัความเหน้ดว้ยมากท่ีสุด รองลงมาดา้นความ
มัง่คงในองคก์ร ค่าเฉล่ีย 4.34 (S.D. 0.64) และดา้นการจดัการภายในองคก์ร ค่าเฉล่ีย 4.25 (S.D. 0.60) ตามล าดบั 

ในหวัขอ้ดา้นอ่ืนๆ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ ในพื้นท่ีภาคนครหลวง “เห็นดว้ยมาก” มีค่าเฉล่ีย 4.01 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั (S.D. = 0.43)   
 จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลผลตามสมมติฐาน ปัจจยัดา้นแรงจูงใจส่งผลต่อความภกัดีต่อองค์กรของพนักงาน บมจ. 
ธนาคารกรุงเทพ ภาพรวมสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

R = 0.857, R2 = 0.734, Adjusted R2 = 0.714, SEE = 0.303, F = 36.405, Sig. = 0.000 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากภาพรวมของปัจจยัดา้นแรงจูงใจส่งผลต่อความภกัดีต่อองค์กรของพนกังาน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ไดแ้ก่ ดา้น
ความส าเร็จในการท างาน (X1) ดา้นความกา้วหนา้ในสายงาน (X5) ดา้นรายไดต่้อเดือน และ ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ (X6) ดา้นการ
เติบโตในสายงาน (X8) ดา้นเทคนิคในการบริหารงาน (X10) และดา้นความเป็นอยู่โดยส่วนตวั (X13) ไม่ส่งผลต่อความภกัดีต่อ
องคก์รของพนกังาน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ภาพรวม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจ B Std. Error Beta t Sig. 

ค่าคงท่ี 0.389 0.261   1.490 0.138 
ดา้นความส าเร็จในการท างาน (X1) 0.078 0.095 0.078 0.825 0.410 
ดา้นการเป็นท่ียอมรับนบัถือ (X2) 0.325 0.088 0.317 3.683 0.000* 
ดา้นลกัษณะงานท่ีรับผดิชอบ (X3) 0.350 0.084 0.323 4.186 0.000* 
ดา้นความรับผดิชอบต่องาน (X4) 0.356 0.115 0.362 3.099 0.002* 
ดา้นความกา้วหนา้ในสายงาน (X5) 0.163 0.091 0.204 1.782 0.076 
ดา้นรายไดต่้อเดือน และ ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ (X6) 0.001 0.064 0.001 0.012 0.991 
ดา้นความสมัพนัธ์ในท่ีท างาน (X7) 0.385 0.087 0.389 4.403 0.000* 
ดา้นการเติบโตในสายงาน (X8) 0.148 0.082 0.153 1.801 0.073 
ดา้นสถานภาพในท่ีท างาน (X9) 0.116 0.047 0.153 2.465 0.015* 
ดา้นเทคนิคในการบริหารงาน (X10) 0.041 0.058 0.057 0.703 0.483 
ดา้นการบริหารจดัการองคก์รและนโยบายองคก์ร (X11) 0.271 0.084 0.287 3.230 0.001* 
ดา้นสภาพของการท างาน (X12) 0.210 0.094 0.260 2.237 0.026* 
ดา้นความเป็นอยูโ่ดยส่วนตวั (X13) 0.117 0.089 0.145 1.312 0.191 
ดา้นความมัน่คงในสายงาน (X14) 0.760 0.100 0.748 7.615 0.000* 
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ส่วนภาพรวมท่ีส่งผลต่อปัจจยัดา้นแรงจูงใจส่งผลต่อความภกัดีต่อองคก์รของพนกังาน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ไดแ้ก่ 
ดา้นการเป็นท่ียอมรับนบัถือ (X2) ดา้นลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบ (X3) ดา้นความรับผิดชอบต่องาน (X4) ดา้นความสัมพนัธ์ในท่ี
ท างาน (X7) ดา้นสถานภาพในท่ีท างาน (X9) ดา้นการบริหารจดัการองคก์รและนโยบายองคก์ร (X11) ดา้นสภาพของการท างาน 
(X12) ดา้นความมัน่คงในสายงาน (X14) 

 
ตาราง สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจ องค์กรของพนักงานบมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

ด้านพฤติกรรมด้านการ

แสดงออก 

ด้านความรู้สึก ด้านการรับรู้ ภาพรวม 

1. ดา้นความส าเร็จในการท างาน      

2. ดา้นการเป็นท่ียอมรับนบัถือ      

3. ดา้นลกัษณะงานท่ีรับผดิชอบ      

4. ดา้นความรับผดิชอบต่องาน      

5. ดา้นความกา้วหนา้ในสายงาน      

6. ดา้นรายไดต่้อเดือน และ ผลประโยชน์
ท่ีไดรั้บ  

    

7. ดา้นความสมัพนัธ์ในท่ีท างาน      

8. ดา้นการเติบโตในสายงาน      

9. ดา้นสถานภาพในท่ีท างาน      

10. ดา้นเทคนิคในการบริหารงาน      

11. ดา้นการบริหารจดัการองคก์รและ
นโยบายองคก์ร  

    

12. ดา้นสภาพของการท างาน      

13. ดา้นความเป็นอยูโ่ดยส่วนตวั     

14. ดา้นความมัน่คงในสายงาน      

หมายเหตุ :   สนบัสนุนสมมติฐาน   ไม่สนบัสนุนสมมติฐาน 
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 4.2 อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาทฤษฎีดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ในพื้นท่ีภาคนครหลวง พบวา่
ปัจจยัท่ีส่งผลดา้นแรงจูงใจไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณฐินี มะสะกา (2559) ศึกษาวิจยัเร่ือง การจ าแนกความแตกต่างของ
ปัจจยัแรงจูงใจในการท างานของกลุ่มพนกังานกบักลุ่มลูกจา้ง ธนาคารออมสิน สานกัพหลโยธิน ซ่ึงมีความตอ้งการดา้น  ความ
รับผดิชอบ ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั เงินเดือน ความมัน่คงในงาน และสภาพการท างาน ตามล าดบั ไม่เหมือนกนั 

ดา้นการเติบโตภายในองค์กรดา้นการเติบโตภายในองค์กร ของทฤษฎีดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน 
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ พบวา่ปัจจยัดา้นความกา้วหนา้ในหวัขอ้ค าถามของงานวิจยัอิทธิพทัธ์ สะพะพนัธ์ุ (2559) เร่ือง การศึกษา
การแบ่งกลุ่มพนกังานโดยใชปั้จจยัดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ ากดั ส านกังานใหญ่ 
มีความพึงพอใจดา้นความกา้วหนา้สอดคลอ้งกนัและทิศทางเดียวกนั 

ดา้นผลประโยชน์ดา้นค่าตอบแทนทฤษฎีดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบมจ.ธนาคารกรุงเทพพบว่าอยู่
ในระดบั 3.98 (S.D. 0.66) มีความเห็นดว้ยในระดบั เห็นดว้ยมาก ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธงฉาน ธนเนตร (2559) เร่ือง
การแบ่งกลุ่มพนกังานบริษทัการีนาออนไลน์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยใชปั้จจยัดา้นแรงจูงใจในการท างาน ซ่ึงอยูใ่นระดบัเฉยๆ  

ดา้นแจงงจูงในในการปฏิบติังานในหวัขอ้ ปัจจยัจูงใจในการท างานและปัจจยัค ้าจุนในการท างาน อยูใ่นระดบัท่ีมีความ
เหน้ดว้ยมาก ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อทิตยา เสนะวงศ ์(2555) ในหวัขอ้เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการท างาน
ของบุคลากรระดบัปฏิบติัการและระดบัหวัหนา้งานท่ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลยั M ซ่ึงมีผลระดบั
ความพึงพอใจในทิศทางเดียวกนั 

ทฤษฎีสองปัจจยัของ Herzberg (Herzberg et all,1959) ดา้นความมัน่คงในการท างาน ของงานวิจยั หทยัการ จนัทร์ดวง 
(2559) ในหัวขอ้งานวิจยั การศึกษาการจ าแนกความแตกต่างของแรงจูงใจในการทางานระหวา่ง กลุ่มพยาบาลดูแลผูป่้วยในกบั
กลุ่มพยาบาลดูแลผูป่้วยนอก โรงพยาบาลพระรามเกา้ พบว่ามีเห็นดว้ยมาก ท่ีระดบัความคิดเห็น 3.57 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี
ดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานบมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทีมีความเห็นนะดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด ซ่ึงมีผลในทิศทาง
เดียวกนั 

จากภาพรวมของงานวิจยัดา้นแรงจูงใจท่ีมีผลต่อความภกัดีของ ยริูโกะ สินทวี (2557) ในหวัขอ้งานวิจยัปัจจยัแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังานท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีของพนกังาน ในบริษทัยาและเคร่ืองมือแพทยแ์ห่งหน่ึง มีผลลพัธ์ทางสถิติในทิศทาง
เดียวกนัซ่ึงมีความสอดคลอ้งกนั 

 

5. ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัพบวา่แรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีมีผลต่อความภกัดี มีผลการวิจยัในคร้ังน้ีอยูใ่นระดบัท่ีมี
ความเห็นด้วยมาก และมากท่ีสุดในบางหัวขอ้ค าถาม ซ่ึงหมายความว่าผูป้ฏิบติังานมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานด้าน
แรงจูงใจ แต่ในการท าการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ขอ้มูลซ่ึงไดม้านั้นเป็นขอ้มูลการท าแบบสอบถามจากพนกังานกลุ่มการปฏิบติังาน 
โดยไม่ผ่านสายงานลูกคา้บุคคลหรือทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีเป็นไปตามขอ้เท็จจริง ซ่ึงท าให้มีความยุง่ยากใน
การเก็บขอ้มูลเน่ืองจากผูว้ิจยัไม่สามารถทราบถึงจ านวนพนกังานในพื้นท่ีภาคนครหลวงทั้งหมด และไม่ไดรั้บความสะดวกใน
การเก็บแบบสอบถามเท่าท่ีควร ส่งผลในการเก็บแบบสอบถามเกิดความล่าชา้ ประกอบกบัช่วงเวลาการเก็บแบบสอบถามเป็น
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ช่วงตน้ปี ซ่ึงเป็นการเก็บแบบสอบถามในเวลาปฏิบติังานท าให้พนักงานบางคนปฏิเสธในการท าแบบสอบถามให้แก่ผูว้ิจยั 
ผูว้ิจยัจึงท าการเก็บแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental sampling) เป็นการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบบงัเอิญหรือสะดวก เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูล 
 -การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีผูท้  าวิจยัเลือกเก็บแบบสอบถามเฉพาะพนกังานกลุ่มปฏิบติังานท าใหไ้ม่สามารถไดม้าซ่ึงความ
คิดเห็นของต าแหน่งงานท่ีสูงกวา่ เช่น ผูจ้ดัการศูนยห์รือผูจ้ดัการฝ่าย เป็นตน้ 
 -ขอบเขตในการเลือกกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นการเก็บกลุ่มตวัอยา่งโดยบงัเอิญท าใหผู้ท้  าวิจยัไม่ทราบถึงจ านวนพนกังานใน
แต่ละหน่วยงาน 
 -ผูว้ิจยัไม่สามารถเดินทางไปเก็บแบบสอบถามได้ดว้ยตนเองทั้งหมด จึงไดรั้บความร่วมมือจากเพื่อร่วมงานท่ีเคย
ร่วมงานกนัในอดีตเป็นผูช่้วยในการกระจายแบบสอบถามออนไลน์ (Online) 
  1.ดา้นความมัน่คงในสายงาน เน่ืองจากธนาคารมีการเปล่ียนแปลงดา้นโครงสร้างในการท างาน ซ่ึงพนกังานบางกลุ่ม
ปฏิบติัหน้าท่ีบางกลุ่มไม่เห็นดว้ยในการเปล่ียนแปลงต่างๆ ขณะเดียวกนัธนาคารควรจะให้ความส าคญัในดา้นต าแหน่งของ
พนักงานซ่ึงพนกังานบางคนถูกโยกยา้ยสาขาไปยงัพื้นท่ีห่างไกลซ่ึงท าให้การเดินทางมาท างานในท่ีท างานเป็นไปดว้ยความ
ยากล าบาก ซ่ึงมองวา่การท างานธนาคารมีความมัน่คงแต่ความไม่ชดัเจนอาจส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน 
  2.ดา้นความสมัพนัธ์ในท่ีท างาน เป็นส่ิงส าคญัจากนโยบายดา้นการขายผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตหรือวินาศภยั โดยการให้
พนักงานประชุมหลงัเลิกงานหรือหลงัเวลางานซ่ึงท าให้พนักงานมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อธนาคารท าให้ความสัมพนัธ์ในท่ีท างาน
ลดลง ประกอบกบัการท างานในธนาคารมีการท างานตามล าดบัชั้นท าให้ผูว้ิจยัมองว่า อาจจะเกิดระยะห่างดา้นความสัมพนัธ์
ระหวา่งพนกังานปฏิบติัการกบัผูจ้ดัการของหน่วยงาน  
  3.ดา้นความรับผิดชอบต่องาน เน่ืองจากพนกังานในบางหน่วยงานขาดแคลน ท าให้การลาพกัผ่อนประจ าปีเกิดความ
ยากล าบาก ส่งผลใหพ้นกังานท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยูเ่ดิมมีภาระงานท่ีสูงข้ึนและรับผิดชอบงานในหน่วยงานมากข้ึนเกินกวา่ต าแหน่ง
หนา้ท่ีของตน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังนี้ 
 ผูท้  าการวิจยัมีความเห็นวา่การเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งเป็นพนกังานระดบัปฏิบติัการจึงท าใหท้ราบถึงขอ้มูลการวิจยั
เฉพาะกลุ่มพนกังานระดบัปฏิบติัการ และการเก็บขอ้มูลมีความยุ่งยากเน่ืองจากผูท้  าวิจยัตอ้งการทราบขอ้มูลท่ีแทจ้ริงแลว้เก็บ
แบบสอบถามในเวลาปฏิบติังานของพนักงาน และมิไดท้ าการขอความร่วมมือในการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างผ่าน
สายงานลูกคา้บุคคล ดว้ยสาเหตุตอ้งการขอ้มูลท่ีเป็นไปตามขอ้เทจ็จริงและจากการรับรู้ตามความรู้สึกของพนกังาน เพื่อป้องกนั
การระบุตวัตนของแบบสอบถามกรณีผ่านสายงานลูกคา้บบุคคล  จึงท าให้เก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งไดพ้นกังานระดบัปฏิบติัการ 
จึงท าใหไ้ม่ทราบถึงขอ้มูลของพนกังานทุกระดบั 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 
 ผูท้  าการวิจยัมีความเห็นวา่การเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งควรมีการจ าแนกประเภทผูต้อบแบบสอบถามตามพื้นท่ีภาคนคร
หลวง ซ่ึงปัจจุบนัมีทั้งหมด 9 ภาคนครหลวงและกลุ่มสาขาไมโคร ซ่ึงการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีพบว่าไม่สามารถทราบจ านวน
ประชากรพนกังานไดท้ั้งหมด ในคร้ังถดัไปจึงแนะน าว่าตอ้งอาศยัความร่วมมือกบัสายงานทรัพยากรบุคคลและสายงานลูกคา้
บุคคล ภายในธนาคารเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีครบถว้นและสมบูรณ์ เพื่อหาปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจงูใจของพนกังานไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
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และไม่มีขอ้ก าหนดในเร่ืองของต าแหน่งงาน เพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลของพนกังานในทุกระดบั ซ่ึงขอ้มูลจากการท าวิจยัในคร้ังน้ี
สามารถน าไปศึกษาความตอ้งการของพนักงานในดา้น พฤติกรรมองค์กรซ่ึงจะเป็นประโยชน์และทราบถึงความไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขนัของธุรกิจธนาคาร ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจดัการภายในธนาคาร 
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การตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์ผลไม้อบแห้งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค 
ของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ัน Z 

Purchasing decision toward dehydrated fruits that affect the consumption behavior  
of generation Z 

ภัณฑิรา กสินธ์ุมานะวาท1  เกยีรติศักดิ์ จันทร์แก้ว2 และ ปิยะพงศ์  เสนานุช3 
Phanthira Kasinmanawat, Keattisak Chankaew and Piyapong Senanut 

 

บทคดัย่อ 
     การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑผ์ลไมอ้บแห้งของผูบ้ริโภค 
ปัจจยัดา้นแรงจูงใจของผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่ Z ประชากรท่ีใชศึ้กษาเป็นผูท่ี้เคยบริโภคหรือเคยซ้ือผลิตภณัฑผ์ลไมอ้บแห้ง มี
กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน โดยใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถามโดยการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริโภคให้
ความส าคญัในดา้นความคิดทัศนคติเก่ียวกบัผลไมอ้บแห้ง รองลงมาดา้นการรับรู้เก่ียวกบัผลไมอ้บแห้ง และดา้นความคิดเห็น
เก่ียวกบัการคลอ้ยตามของกลุ่มอา้งอิง ตามล าดบั ผลการทดสอบผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการเลือกผลิตภณัฑผ์ลไมอ้บแหง้ข้ึนอยูก่บัเพศ 
อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษาอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และจ านวนสมาชิกในครัวเรือน อีกทั้งส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑผ์ลไมอ้บแหง้ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของของผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่ Z อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ค าส าคัญ: ผลไม้อบแห้ง, พฤติกรรมผู้บริโภค, ผู้บริโภคเจนเนอเรช่ัน Z 
 

Abstract 
     This research aims to study the demographic factors, consumer buying behavior and incentive factors influencing generation 
Z consumers on dehydrated fruit products. There are 400 samples chosen by accidental sampling to do the questionnaires. The 
finding revealed that the consumers decided to buy the dehydrated fruit products based on the attitude toward the dehydrated 
fruits, the perception of dehydrated fruits and the opinion regarding the conformity of the reference group orderly. The result 
of the samples on the dehydrated fruits’ selection depended on gender, age, status, education level, occupation, average monthly 
income, and the number of household members. Subsequently, these attributes affected generation Z consumers’ buying 
decisions which eventually affected consumer buying behavior on dehydrated fruits significantly at .05. 
Keyword: Dehydrated fruit, Consumer behavior, Generation Z 
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1. บทน า 
 

     ประเทศไทยเป็นแผ่นดินท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เป็นดินแดนท่ีมีพืชพรรณตามธรรมชาติหลากหลายชนิด
เหมาะแก่การเพาะปลูกและท าเกษตรกรรม มีสภาพภูมิอากาศท่ีแตกต่างกนัท าให้เกิดความหลากหลายในการกระจายของ
ผลผลิตไมเ้มืองร้อนออกสู่ตลาดอย่างต่อเน่ืองตลอดทั้งปี พื้นท่ีปลูกไมผ้ลตามภาคต่างๆ ของประเทศไทยมีกว่า 9.68 ลา้นไร่ 
(บริษทั เวบ็สวสัดี จ ากดั (มหาชน), 2560) 
     ผลไมน้ับเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศไทยสามารถท ารายไดเ้ขา้ประเทศไทยปีละหลายลา้นบาทและเป็นท่ีนิยม
บริโภคกนัทัว่ไป แต่ผลไมไ้ทยมกัมีตามฤดูกาล และในปัจจุบนัประเทศไทยพบปัญหาผลไมไ้ทยลน้ตลาด ผลผลิตมากกวา่ก าลงั
ซ้ือหรือการบริโภคของประชากร ดงันั้น จึงมีการน าผลไมม้าแปรรูปเพื่อเก็บไวบ้ริโภคและจ าหน่ายนอกฤดูกาล ซ่ึงผลไมท่ี้นิยม
น ามาแปรรูปไดแ้ก่ ทุเรียน ขนุน มะม่วง มงัคุด สบัปะรด สตรอวเ์บอร์รี เป็นตน้ (ยงวฒิุ เสาวพฤกษ,์ 2560) 
     อุตสาหกรรมผกัและผลไมแ้ปรรูปในประเทศไทยเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาลไทย ในปี 2560 ท่ีผ่านมา
ตลาดผลิตภณัฑ์ผกัและผลไมแ้ปรรูปในประเทศไทยมีมูลค่าอยู่ท่ีประมาณ 2,100 ลา้นบาท เติบโตข้ึนร้อยละ 2.70 จากปีก่อน
หน้า ปัจจยัท่ีสนับสนุนการเติบโตน้ีมาจากความตอ้งการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ เน่ืองจาก จ านวนประชากรท่ีเพิ่มมากข้ึน 
ความสนใจในสุขภาพ ผูบ้ริโภคกลุ่มสูงอาย ุตลอดจนกลุ่มวยัรุ่นและคนท างาน ท่ีมีความต่ืนตวัต่อโรคภยัใกลต้วั หนัมาใส่ใจกบั
สุขภาพมากข้ึน ท าให้ปัจจุบนัเกิดแนวโนม้อุตสาหกรรมผลไมท่ี้มีทิศทางเติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดย
คาดว่าในอนาคตตลาดผลไมแ้ปรรูปท่ีมีลกัษณะเป็นขนมขบเค้ียวท่ีรับประทานไดง่้าย เช่น ผลไมท้อด ทอฟฟ่ีผลไม ้และผลไม้
อบแหง้ จะมีการขยายตวัเพิ่มสูงข้ึนทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ (อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิเพื่อสถาบนัอาหาร, 2561) 
     จากพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีปรับเปล่ียน นิยมหันมาบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมากข้ึน และเอกลกัษณ์ของผลไมเ้ขตร้อนของ
ไทยท่ีมีความหลากหลาย จะท าให้การเติบโตยงัคงสูงโดยเฉพาะตลาดผลไมแ้ปรรูป โดยใชเ้ทคโนโลยีการผลิต Freeze dried 
และ Vacuum drying เป็นวิธีท่ีนิยมกนัมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นนวตักรรมการถนอมหรือการเก็บรักษาอาหารท าใหย้งัคง สี กล่ิน รสชาติ 
และคุณค่าโภชนาการทางอาหาร โดยไม่ใชค้วามร้อนและน ้ ามนัในกระบวนการผลิต ท าใหไ้ดรั้บสารอาหารเทียบเท่าผลไมส้ด
จริงๆ เพื่อตอบสนองผูบ้ริโภคกลุ่มคนรักสุขภาพ โดยผูบ้ริโภคท่ียงัไม่นิยมบริโภคผลไม้อบแห้ง เพราะขาดความรู้ด้าน
กระบวนการผลิตและคุณประโยชน์ของผลไมแ้ต่ละชนิด ดงันั้น ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีการศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภค 
การจดัการผลิตท่ีเป็นระบบ มีมาตรฐานและการบรรจุหีบห่อ มีตรายี่ห้อท่ีไดม้าตรฐานสากล เพื่อสร้างการรับรู้ให้กบัผูบ้ริโภค
รวมไปถึงการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ผลไมอ้บแห้งท่ีดียิ่งข้ึน จากเหตุท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาการตดัสินใจและ
แรงจูงใจในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ผลไมอ้บแห้งท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค ท่ีตอบสนองความตอ้งการของตลาดผลไม้
อบแห้งเพื่อสุขภาพ โดยมีจุดเด่นคือเป็นขนมขบเค้ียวท่ีมีคุณประโยชน์เทียบเท่ากบัผลไมส้ด ดีต่อสุขภาพ สามารถทานไดทุ้กท่ี
ทุกเวลา เพื่อเป็นขอ้มูลในการพฒันาธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมการบริโภค อนัส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย โดยดูจากปัจจยัทางการตลาดในดา้นท่ีจะช่วยเพิ่มมูลค่าในดา้นรายไดใ้ห้กบัประเทศไทย และในอนาคตผลิตภณัฑผ์ลไม้
แปรรูอาจจะเป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภคทัว่โลกไดอี้กดว้ย 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
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     1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑผ์ลไมอ้บแห้งของผูบ้ริโภคเจนเนอ
เรชัน่ Z 
     2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑผ์ลไมอ้บแหง้ของผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่ Z 
     3. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑผ์ลไมอ้บแหง้ของผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่ Z 
 

กรอบแนวคิด 
     ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) 
 ตวัแปรตน้       ตวัแปรตาม 

 
  
 
 
 
 
 

 

การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑผ์ลไม้
อบแห้งท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม
การบริโภคของผูบ้ริโภคเจนเนอ
เรชัน่ Z 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
- จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
 

พฤติกรรมการเลอืกซ้ือผลติภัณฑ์ผลไม้อบแห้ง 
- สถานท่ีในการเลือกผลไมอ้บแหง้ 
- ค่าใชจ่้ายในการเลือกผลไมอ้บแหง้  
- ความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑต่์อเดือน 
- วตัถุประสงคใ์นการเลือกผลไมอ้บแหง้ 
- ปริมาณในการเลือกผลไมอ้บแหง้ 
- ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการเลือกผลไมอ้บแหง้ 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2554) 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจ 
- ดา้นการรับรู้เก่ียวกบัผลไมอ้บแหง้ 
- ดา้นความคิดทศันคติเก่ียวกบัผลไมอ้บแหง้ 
- ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัการคลอ้ยตามของกลุ่ม
อา้งอิง 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การอ้างองิในเนือ้หา 
 
แนวคดิพฤติกรรมของผู้บริโภค 
     พฤติกรรมการบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคท าการคน้หา การซ้ือ การใช ้การประเมินผล 
การใชส้อยผลิตภณัฑ์ และการบริการ ท่ีคาดว่าจะตอบสนองความตอ้งการของตนเอง (Schiffman and Kanuk, 1994) หรือเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการภายในครัวเรือนและองคก์ร ผูบ้ริโภคทัว่โลกมีความแตกต่างกนัในลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์อยู่
หลายประเด็น เช่น อาย ุรายได ้ระดบัการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม ประเพณีค่านิยม และรสนิยม เป็นตน้ พฤติกรรมการกิน การ
ใช ้การซ้ือ และความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑจึ์งแตกต่างกนัออกไป ท าให้มีการซ้ือการบริโภคสินคา้หรือบริการ
หลายๆชนิดท่ีแตกต่างกนั (กมลภพ ทิพยป์าละ, 2555) 
     การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ การศึกษาเชิงพฤติกรรม การตดัสินใจและการกระท าของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวการซ้ือและการใช้
สินคา้ จากทรัพยากรท่ีมีอยูไ่ม่ว่าจะเป็นเงิน เวลา และก าลงัเพื่อบริโภคสินคา้และบริการต่างๆ อนัประกอบดว้ย ซ้ืออะไร ท าไม
จึงซ้ือ ซ้ือเม่ือไหร่ อยา่งไร ท่ีไหน และบ่อยแค่ไหน (Schiffman and Kanuk, 1994) และโดยส่วนใหญ่เป็นการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้และบริการต่างๆ เพื่อใหไ้ดรั้บความพอใจสูงสุดจากทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั (วนัดี รัตนกาย, 2554) 
 
แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัแรงจูงใจ 
     แรงจูงใจ หมายถึง กระบวนการท่ีเกิดจากส่ิงกระตุน้ภายนอก ซ่ึงเป็นปัจจยัการตลาดท่ีจะชกัน าโนม้น้าวให้บุคคลเกิดความ
ตอ้งการท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑน์ั้นๆโดยกิจกรรมปัจจยันั้นเป็นเคร่ืองมือน าไปสู่การตอบสนองความตอ้งการ (Hawkins et al., 1998) 
     Schiffman and Kanuk, 1994: 657 กล่าวว่า ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ความโน้มเอียงท่ีเรียนรู้เพื่อให้มีพฤติกรรมท่ี
สอดคลอ้งกบัลกัษณะท่ีพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรืออาจหมายถึง การแสดงความรู้สึกภายในท่ีสะทอ้นว่า
บุคคลมีความโนม้เอียงพอใจหรือไม่พอใจต่อบางส่ิง เช่น ตราสินคา้ บริการ ร้านคา้ปลีก เน่ืองจากเป็นผลของกระบวนการทาง
จิตวิทยา ทศันคติไม่สามารถสงัเกตเห็นไดโ้ยตรง แต่ตอ้งแสดงวา่บุคคลกล่าวถึงอะไรหรือท าอะไร 
     ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550: 67) กล่าวว่า ความตอ้งการของมนุษยห์รือความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นเกณฑส์ าหรับการตลาด
ยุคใหม่ และเป็นปัจจยัส าคญัของแนวความคิดทางการตลาด (Marketing concept) ปัจจยัส าคญัต่อความอยู่รอดของธุรกิจคือ 
ความสามรถในการสร้างก าไรและความเจริญเติบโตภายใตส้ภาพแวดลอ้มทางการตลาดท่ีมีการแข่งขนั กล่าวคือ ตอ้งสามารถท่ี
จะก าหนด และตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ียงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง (Unfulfilled needs) ให้ไดดี้กว่าและรวดเร็ว
กว่าคู่แข่งขนั นักการตลาดไม่ใช่ผูส้ร้างความตอ้งการ แต่ในบางกรณีเขาจ าเป็นตอ้งท าให้ผูบ้ริโภครู้จกัถึงความตอ้งการท่ียงั
ไม่ไดรั้บการตอบสนองใหดี้ยิง่ข้ึน 
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2.2 วธีิด าเนินการวจิัย 
 

     การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชว้ิธีการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) ประชากรท่ี
ใชใ้นการศึกษาขอ้มูล คือ ประชากรในประเทศท่ีมีความสนใจบริโภคผลิตภณัฑผ์ลไมอ้บแหง้ โดยไม่ทราบจ านวนแน่ชดั ผูว้ิจยั
จึงไดท้ าการเลือกกลุ่มตวัอย่างจากกลุ่มประชากรท่ีไม่ทราบจ านวน โดยอาศยัหลกัการค านวณจากสูตร n = (P*(1-.45)*Z2/e2 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2538: 38) ณ ระดบัระดบัความเช่ือมั้น 95% (error = 0.05) ได้กลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 380 คน และได้มีการ
ส ารองความผดิพลาดจากการเกบ็ขอ้มูล 20 คน รวมเป็นกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล คือ การท าแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลไมอ้บแหง้  
  ส่วนท่ี 3 ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ  
  ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม  
หลักเกณฑ์การแปลความหมาย ตามเกณฑ์ระดับคะแนนความส าคญัท่ีผูบ้ริโภคให้ความสนใจ (Likert,1961)  แบ่งได้ดังน้ี 
คะแนนเฉล่ีย  4.21 – 5.00 (ส าคญัมากท่ีสุด) 3.41 – 4.20 (ส าคญัมาก)  2.61 – 3.40 (ปานกลาง) 1.81 – 2.60 (ส าคญัน้อย) 1.00 – 
1.80 (ส าคญันอ้ยท่ีสุด) 
     โดยผูว้ิจยัไดท้ าการน าแบบสอบถามมาปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาตลอดจนผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน แลว้น าไป
ตรวจสอบค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Index of congruence: IOC) จากนั้นไดท้ าการคดัเลือกไวเ้ฉพาะขอ้ค าถามท่ีมีค่าความ
สอดคลอ้งระหว่าง 0.06-1.00 พร้อมทดลองใช ้(Try out) กบักลุ่มท่ีมีลกัษณะเดียวกบักลุ่มตวัอยา่ง คือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีวิธีการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑผ์ลไมอ้บแหง้ จ านวนทั้งส้ิน 30 คน 
  

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

     จากการส ารวจกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน ผลการวิจยัพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 67.75 
โดยมีอายุในช่วง 18-25 ปี เป็นจ านวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 72.50 มีสถานภาพโสด จ านวน 330 คน คิดเป็นร้อยละ 82.50 
การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39.00 มีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 
64.25 ไม่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.75 ทั้งน้ีมีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนมากท่ีสุดจ านวน 3-5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 72.00 
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     ผลการทดสอบวัตถุประสงค์ที่ 1 ผลการศึกษาปัจจยัทางประชากรศาสตร์ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑผ์ลไมอ้บแหง้ท่ี
ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่ Z ผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ดา้นเพศ มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑผ์ลไมอ้บแหง้ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของของผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่ Z ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ด้านเพศ 

 

กลยุทธ์ด้านแรงจูงใจ 

เพศชาย 

(n=271) 

เพศหญิง 

(n=129) 
T-

value 

P-

value 

x  S.D. x  S.D. 

1. ดา้นการรับรู้เก่ียวกบัผลไมอ้บแหง้ 3.51 0.42 3.70 0.44 4.32 .79 

2. ดา้นความคิดทศันคติเก่ียวกบัผลไมอ้บแหง้ 3.77 0.36 3.91 0.37 3.46 .73 

3. ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัการคลอ้ยตามของ
กลุ่มอา้งอิง 

3.43 0.52 3.70 0.52 4.92 .07 

รวม (เฉลีย่) 3.57 0.43 3.77 0.44 4.23 0.53 

     * มีนัยทางสถิติที่ส าคญัที่ระดบั .05 
     ผลการวิจยัจากตารางท่ี 1 พบวา่ ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ดา้นเพศ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑผ์ลไมอ้บแหง้ท่ีส่งผล
ต่อพฤติกรรมการบริโภคของของผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่ Z ในดา้นการรับรู้เก่ียวกบัผลไมอ้บแห้ง (ผลไมอ้บแห้งสามารถเก็บ
รักษาคุณประโยชน์ไวไ้ด้อยา่งครบถว้น เลือกซ้ือผลไมอ้บแห้งเพราะสะดวกต่อการรับประทานมากกว่าผลไมส้ด และปริมาณ
น ้ าตาลในผลไมอ้บแห้งมีผลต่อการซ้ือ) ดา้นความคิดทศันคติเก่ียวกบัผลไมอ้บแห้ง (ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการรับประทาน
ก่อนซ้ือ) และดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัการคลอ้ยตามของกลุ่มอา้งอิง (บุคคลท่ีมีความส าคญัต่อท่านเห็นว่าผลไมอ้บแห้งมี
คุณภาพ การซ้ือผลไมอ้บแห้งเป็นเร่ืองท่ีคุม้ค่า และมีการปรึกษาครอบครัวหรือเพื่อนเพื่อประกอบการตดัสินใจซ้ือผลไม้
อบแหง้) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
     ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ดา้นอายุ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ผลไมอ้บแห้งท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของ
ของผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่ Z ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
ตารางที่ 2 ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ด้านอายุ 

 

กลยุทธ์ด้านแรงจูงใจ 

น้อยกว่า 18 ปี 

(n=0) 

18 – 25 ปี 

(n=290) 

26 – 30 ปี 

(n=19) 

31 – 35 ปี 

(n=25) 

x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 

1. ดา้นการรับรู้เก่ียวกบัผลไมอ้บแหง้ 0 0 3.50 0.36 3.78 0.73 3.57 0.60 
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2. ดา้นความคิดทศันคติเก่ียวกบัผลไม้
อบแหง้ 

0 0 3.76 0.33 3.97 0.42 3.89 0.41 

3. ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัการคลอ้ยตาม
ของกลุ่มอา้งอิง 

0 0 3.42 0.46 3.50 0.68 3.84 0.87 

รวม (เฉลีย่) 0 0 3.56 0.38 3.75 0.61 3.76 1.88 

 

กลยุทธ์ด้านแรงจูงใจ 

36 – 40 ปี 

(n=21) 

41 – 45 ปี 

(n=21) 

45 ปีขึน้ไป 

(n=24) 

 

F-

value 

 

P-

value 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. 

1. ดา้นการรับรู้เก่ียวกบัผลไมอ้บแหง้ 3.53 0.43 3.74 0.38 4.11 0.33 11.47 .00* 

2. ดา้นความคิดทศันคติเก่ียวกบัผลไม้
อบแหง้ 

3.74 0.34 4.07 0.46 4.14 0.37 8.76 .00* 

3. ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัการคลอ้ยตาม
ของกลุ่มอา้งอิง 

3.65 0.23 3.82 0.61 4.01 0.37 10.56 .00* 

รวม (เฉลีย่) 3.64 0.33 3.87 0.48 4.08 0.35 10.26 .00* 

     * มีนัยทางสถิติที่ส าคญัที่ระดบั .05 
     ผลการวิจยัจากตารางท่ี 2 พบวา่ ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ดา้นอาย ุมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑผ์ลไมอ้บแหง้ท่ีส่งผล
ต่อพฤติกรรมการบริโภคของของผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่ Z ดา้นการรับรู้เก่ียวกบัผลไมอ้บแห้ง ดา้นความคิดทศันคติเก่ียวกบั
ผลไมอ้บแหง้ และดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัการคลอ้ยตามของกลุ่มอา้งอิง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  จึง
ไดท้ดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดว้ยวิธี Scheffe ผลปรากฎดงัน้ี 
     กลุ่มอายตุ่างๆ ใหร้ะดบัความส าคญัในปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ท่ีใชใ้นการเลือกซ้ือผลิตภณัฑผ์ลไมอ้บแหง้ของผูบ้ริโภคเจนเนอ
เรชัน่ Z มีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีจ านวน 4 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มอาย ุ18-25 ปี และกลุ่มอาย ุ26-30 ปี ใหร้ะดบั
ความส าคญัดา้นการรับรู้เก่ียวกบัผลไมอ้บแหง้ (เลือกรับประทานผลไมอ้บแหง้เป็นประจ า) มากกวา่กลุ่มอาย ุ45 ปีข้ึนไป มีความ
แตกต่างเป็นรายคู่เท่ากบั .128 และ .185 ตามล าดบั และกลุ่มอายุ 18-25 ปี ให้ระดบัความส าคญัด้านการรับรู้เก่ียวกบัผลไม้
อบแหง้ (เลือกรับประทานผลไมอ้บแหง้เป็นประจ า) มากกวา่กลุ่มอาย ุ41-45 ปี มีความแตกต่างเป็นรายคู่เท่ากบั .136 
     ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ดา้นสถานภาพ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑผ์ลไมอ้บแหง้ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
ของผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่ Z ดา้นการรับรู้เก่ียวกบัผลไมอ้บแห้ง ดา้นความคิดทศันคติเก่ียวกบัผลไมอ้บแห้ง และดา้นความ
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คิดเห็นเก่ียวกบัการคลอ้ยตามของกลุ่มอา้งอิง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงไดท้ดสอบความแตกต่างเป็น
รายไดคู่้ ดว้ยวิธี Scheffe ผลปรากฎดงัน้ี 
     สถานภาพต่างๆ ให้ระดบัความส าคญัในปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ท่ีใชใ้นการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ผลไมอ้บแห้งของผูบ้ริโภคเจน
เนอเรชัน่ Z แตกต่างกนัมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีจ านวน 5 คู่ ไดแ้ก่ 
     กลุ่มสถานภาพโสด ให้ระดบัความส าคญัดา้นการรับรู้เก่ียวกบัผลไมอ้บแห้ง (เลือกรับประทานผลไมอ้บแห้งเป็นประจ า 
ผลไมอ้บแห้งสามารถเก็บรักษาคุณประโยชน์ไวไ้ดอ้ยา่งครบถว้น รู้ถึงสรรพคุณและประโยชน์ของผลไมอ้บแห้ง รับประทาน
แลว้เป็นผลดีต่อสุขภาพ เลือกซ้ือผลไมอ้บแหง้เพราะมีความสะดวกต่อการรับประทานมากกวา่ผลไมส้ด และปริมาณน ้าตาลใน
ผลไมอ้บแห้งมีผลต่อการตดัสินใจ) มากกว่ากลุ่มสถานภาพสมรส มีความแตกต่างเป็นรายคู่เท่ากบั .082 .091 .085 .074 .102 
และ .095 ตามล าดบั 
     กลุ่มสถานภาพโสด ให้ระดบัความส าคญัดา้นความคิดทศันคติเก่ียวกบัผลไมอ้บแห้ง (ค านึงถึงถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจาก
การทานก่อนซ้ือเสมอ และผลไมอ้บแห้งท่ีวางจ าหน่ายในทอ้งตลาดทัว่ไปมีราคาสูงกว่าขนมขบเค้ียว) มากกว่ากลุ่มสถานภาพ
สมรส มีความแตกต่างเป็นรายคู่เท่ากบั .093 และ .094 ตามล าดบั 
     กลุ่มสถานภาพโสด ให้ระดบัความส าคญัดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัการคลอ้ยตามของกลุ่มอา้งอิง (ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ี
น่าเช่ือถือมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือ ผลไม้อบแห้งมีคุณภาพ การซ้ือผลไม้อบแห้งเป็นเร่ืองท่ีคุ้มค่า และมีการปรึกษา
ครอบครัวหรือเพื่อนเพื่อประกอบการตดัสินใจซ้ือผลไมอ้บแหง้) มากกวา่กลุ่มสถานภาพสมรส มีความแตกต่างเป็นรายคู่เท่ากบั 
.068 .089 .118 และ.096 ตามล าดบั 
     ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ดา้นระดบัการศึกษา มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ผลไมอ้บแห้งท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคของของผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่ Z ดา้นการรับรู้เก่ียวกบัผลไมอ้บแห้ง และดา้นความคิดทศันคติเก่ียวกบัผลไมอ้บแห้ง 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  จึงไดท้ดสอบความแตกต่างเป็นรายไดคู่้ ดว้ยวิธี Scheffe ผลปรากฎดงัน้ี 
     ระดบัการศึกษาต่างๆ ให้ระดบัความส าคญัในปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ท่ีใชใ้นการเลือกซ้ือผลิตภณัฑผ์ลไมอ้บแห้งของผูบ้ริโภค
เจนเนอเรชัน่ Z แตกต่างกนัมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีจ านวน 5 คู่ ไดแ้ก่ 
     กลุ่มระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ใหร้ะดบัความส าคญัดา้นการรับรู้เก่ียวกบัผลไมอ้บแหง้ (รู้ถึงสรรพคุณและ
ประโยชน์ของผลไมอ้บแหง้) มากกวา่กลุ่มระดบัการศึกษาต ่ากวา่มธัยมศึกษา ปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาตรี มีความแตกต่าง
เป็นรายคู่เท่ากบั .283 .058 และ .077 ตามล าดบั 
     กลุ่มระดบัการศึกษาต ่ากวา่มธัยมศึกษา และกลุ่มระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี ใหร้ะดบัความส าคญัดา้นความคิดทศันคติ
เก่ียวกบัผลไมอ้บแหง้ (เปรียบเทียบราคาก่อนซ้ือเสมอ) มากกวา่กลุ่มระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีความแตกต่างเป็นรายคู่เท่ากบั 
.256 และ .068 ตามล าดบั 
     ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ดา้นอาชีพ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑผ์ลไมอ้บแห้งท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของ
ผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่ Z ดา้นการรับรู้เก่ียวกบัผลไมอ้บแหง้ และดา้นความคิดทศันคติเก่ียวกบัผลไมอ้บแหง้ แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  จึงไดท้ดสอบความแตกต่างเป็นรายไดคู่้ ดว้ยวิธี Scheffe ผลปรากฎดงัน้ี 
     อาชีพต่าง ๆ ให้ระดบัความส าคญัในปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ท่ีใชใ้นการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ผลไมอ้บแห้งของผูบ้ริโภคเจนเนอ
เรชัน่ Z แตกต่างกนัมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีจ านวน 5 คู่ ไดแ้ก่ 
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     กลุ่มอาชีพนักเรียน/นักศึกษา ให้ระดบัความส าคญัดา้นการรับรู้เก่ียวกบัผลไมอ้บแห้ง (รู้ถึงสรรพคุณและประโยชน์ของ
ผลไมอ้บแห้ง) มากกว่ากลุ่มอาชีพพนกังานเอกชน ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจส่วนตวั มีความแตกต่างเป็นรายคู่เท่ากบั 
.207 .064 และ .195 ตามล าดบั 
     กลุ่มอาชีพรับจา้งทัว่ไป ใหร้ะดบัความส าคญัดา้นความคิดทศันคติเก่ียวกบัผลไมอ้บแหง้ (เปรียบเทียบคุณภาพตราสินคา้ของ
แต่ละยีห่อ้ก่อนซ้ือเสมอ) มากกวา่กลุ่มอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา และพนกังานเอกชน มีความแตกต่างเป็นรายคู่เท่ากบั .282 และ 
.314 ตามล าดบั 
     ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ผลไมอ้บแห้งท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม
การบริโภคของผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่ Z ดา้นการรับรู้เก่ียวกบัผลไมอ้บแหง้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  จึง
ไดท้ดสอบความแตกต่างเป็นรายไดคู่้ ดว้ยวิธี Scheffe ผลปรากฎดงัน้ี 
     รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างๆ ให้ระดบัความส าคญัในปัจจยัด้านแรงจูงใจ ท่ีใช้ในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ผลไมอ้บแห้งของ
ผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่ Z แตกต่างกนัมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีจ านวน 5 คู่ ไดแ้ก่ 
     กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีไม่มีรายได ้ใหร้ะดบัความส าคญัดา้นการรับรู้เก่ียวกบัผลไมอ้บแหง้ (เลือกซ้ือผลไมอ้บแหง้เพราะ
มีความสะดวกต่อการรับประทานมากกว่าผลไมส้ด)  มากกว่ากลุ่มรายได ้5,001 – 10,000 บาท 10,001 – 20,000 บาท และ
มากกว่า 30,000 บาท มีความแตกต่างเป็นรายคู่เท่ากบั .128 .130 และ .136 ตามล าดบั และกลุ่มรายไดน้้อยกว่า 5,000 บาท ให้
ระดบัความส าคญัดา้นการรับรู้เก่ียวกบัผลไมอ้บแห้ง (เลือกซ้ือผลไมอ้บแห้งเพราะมีความสะดวกต่อการรับประทานมากกว่า
ผลไมส้ด)  มากกวา่กลุ่มรายได ้5,001 – 10,000 บาท และ 20,001 – 30,000 บาท  มีความแตกต่างเป็นรายคู่เท่ากบั .069 และ .091 
ตามล าดบั 
     ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ดา้นจ านวนสมาชิกในครัวเรือน มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ผลไมอ้บแห้งท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่ Z ดา้นความคิดทศันคติเก่ียวกบัผลไมอ้บแห้ง และดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบั
การคลอ้ยตามของกลุ่มอา้งอิง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  จึงไดท้ดสอบความแตกต่างเป็นรายไดคู่้ ดว้ยวิธี 
Scheffe ผลปรากฎดงัน้ี 
     จ านวนสมาชิกในครัวเรือนต่างๆ ให้ระดบัความส าคญัในปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ท่ีใชใ้นการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ผลไมอ้บแห้ง
ของผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่ Z แตกต่างกนัมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีจ านวน 3 คู่ ไดแ้ก่  
     กลุ่มจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 2 คน คน ใหร้ะดบัความส าคญัดา้นความคิดทศันคติเก่ียวกบัผลไมอ้บแหง้ (เลือกรับประทาน
เป็นอาหารวา่ง แทนขนมขบเค้ียว) มากกวา่กลุ่มจ านวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีอาศยัอยูค่นเดียว 3-5 คน  และ 5 คนข้ึนไป มีความ
แตกต่างเป็นรายคู่เท่ากบั .194 .079 และ .119 ตามล าดบั 
 
     ผลการทดสอบวัตถุประสงค์ที่ 2  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ผลไมอ้บแห้ง โดยใช้สถิติไคแสควร์ พบว่า 
แหล่งการเลือกซ้ือ ราคาในการซ้ือ ความถ่ี วตัถุประสงค์ จ านวนชนิด และผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการเลือกผลิตภณัฑ์ผลไมอ้บแห้ง
ข้ึนอยูก่บัเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษาอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และจ านวนสมาชิกในครัวเรือน อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 
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     ผลการทดสอบวตัถุประสงค์ที่ 3 ผลการศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑผ์ลไมอ้บแหง้ของผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่ Z 
ตารางที่ 3 ระดบัความส าคัญของปัจจัยด้านแรงจูงใจ 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจ �̅� S.D. ระดบัความส าคญั อนัดบัที่ 

1. ดา้นการรับรู้เก่ียวกบัผลไมอ้บแหง้ 3.57 0.43 ส าคญัมากท่ีสุด 2 

2. ดา้นความคิดทศันคติเก่ียวกบัผลไมอ้บแหง้ 3.82 0.36 ส าคญัมากท่ีสุด 1 

3. ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัการคลอ้ยตามของกลุ่มอา้งอิง 3.52 0.53 ส าคญัมาก 3 

รวม (เฉลีย่) 3.63 0.44 ส าคญัมากที่สุด  

 
     จากตารางท่ี 3 พบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัในดา้นความคิดทศันคติเก่ียวกบัผลไมอ้บแหง้ โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.82 
รองลงมาดา้นการรับรู้เก่ียวกบัผลไมอ้บแห้ง ค่าฉล่ียเท่ากบั 3.57 และดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัการคลอ้ยตามของกลุ่มอา้งอิง 
ค่าฉล่ียเท่ากบั 3.52 ตามล าดบั 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
  
     สรุปผลการศึกษาขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พบว่า เป็นเพศชาย อยู่ในช่วง 18-25 ปี 
สถานภาพโสด ศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี อาชีพนักเรียน/นกัศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน น้อยกว่า 5,000 บาท และมีจ านวน
สมาชิกในครัวเรือนจ านวน 3-5 คน ไม่สอดคลอ้งกบัวิจยัของชรินรัตน์ งามพิพฒัน์ชยั (2557) ท่ีไดท้ าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือผลไมอ้บกรอบของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร 
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ผลไมอ้บแห้งของ
ผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่ Z 
     สรุปผลการศึกษา ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑผ์ลไมอ้บแหง้ของผูบ้ริโภคเจน
เนอเรชัน่ Z มีดงัน้ี 
     1. ดา้นเพศ สรุปไดว้า่ ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศต่างกนัผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑผ์ลไมอ้บแหง้ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
ของผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่ Z แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของของชรินรัตน์ งาม
พิพฒัน์ชยั (2557) ท่ีไดท้ าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลไมอ้บกรอบของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร  
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     2. ดา้นอาย ุสรุปไดว้า่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายตุ่างกนัผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑผ์ลไมอ้บแหง้ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
ของผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่ Z แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของของชรินรัตน์ งาม
พิพฒัน์ชยั (2557) ท่ีไดท้ าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลไมอ้บกรอบของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร 
     3. ด้านสถานภาพ สรุปได้ว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพต่างกันผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ผลไม้อบแห้งท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่ Z แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
ของชรินรัตน์ งามพิพฒัน์ชยั (2557) ท่ีไดท้ าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลไมอ้บกรอบของผูบ้ริโภคเขต
กรุงเทพมหานคร โดยผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจในดา้นการรับรู้เก่ียวกบัผลไมอ้บแหง้ ดา้นความคิดทศันคติเก่ียวกบัผลไมอ้บแหง้ 
และดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัการคลอ้ยตามของกลุ่มอา้งอิง แตกต่างกนัมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของณฐัปภสัร์ จนัทร์พิพกัษ ์(2559) ศึกษาการตดัสินซ้ือผลิตภณัฑทุ์เรียนทอดกรอบของนกัท่องเท่ียวชาวจีน 
     4. ดา้นระดบัการศึกษา สรุปไดว้า่ ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑผ์ลไมอ้บแหง้ท่ีส่งผล
ต่อพฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่ Z แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไม่สอดสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของณัฐปภสัร์ จันทร์พิพกัษ์ (2559) ท่ีท าการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตดัสินซ้ือผลิตภณัฑ์ทุเรียนทอดกรอบของ
นกัท่องเท่ียวชาวจีน 
     5. ดา้นอาชีพ สรุปไดว้่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนัผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ผลไมอ้บแห้งท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคของผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่ Z แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของของชรินรัตน์ 
งามพิพฒัน์ชยั (2557) ท่ีไดท้ าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลไมอ้บกรอบของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร 
     6. ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สรุปไดว้า่ ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑผ์ลไมอ้บแหง้
ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่ Z แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไม่สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของของชรินรัตน์ งามพิพฒัน์ชยั (2557) ท่ีไดท้ าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลไมอ้บกรอบของ
ผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร 
     7. จ  านวนสมาชิกในครัวเรือน สรุปไดว้่า ผูบ้ริโภคท่ีมีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนต่างกนัผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
ผลไมอ้บแหง้ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่ Z แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไม่
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของของชรินรัตน์ งามพิพฒัน์ชยั (2557) ท่ีไดท้ าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลไมอ้บ
กรอบของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร 
วตัถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑผ์ลไมอ้บแหง้ ไดด้งัน้ี 
     สรุปผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑผ์ลไมอ้บแหง้ โดยใชส้ถิติไคแสควร์ มีดงัน้ี 
     แหล่งการเลือกซ้ือผลิตภณัฑผ์ลไมอ้บแห้ง ราคาในการซ้ือผลิตภณัฑผ์ลไมอ้บแห้งแต่ละคร้ัง ความถ่ีในการเลือกผลิตภณัฑ์
ผลไมอ้บแห้ง วตัถุประสงคใ์นการซ้ือผลิตภณัฑ์ผลไมอ้บแห้ง และจ านวนชนิดในการเลือกผลิตภณัฑ์ผลไมอ้บแห้งข้ึนอยู่กบั
เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษาอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และจ านวนสมาชิกในครัวเรือน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของธันยมยั เจียรกุล (2559) ท่ีไดท้ าการศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑผ์ลไมแ้ปร
รูปของไทยของวยัรุ่นชาวจีนท่ีมาศึกษาในประเทศไทย ชรินรัตน์ งามพิพฒัน์ชยั (2557) ท่ีไดท้ าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือผลไมอ้บกรอบของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร ชรินรัตน์ งามพิพฒัน์ชยั (2557) ท่ีไดท้ าการศึกษาปัจจยัท่ีมี
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อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลไมอ้บกรอบของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร สิรินท์ มณีสนองคุณ (2559) ท่ีไดท้ าการศึกษา
ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลไมอ้บแหง้ของนกัท่องเท่ียวชาวจีน และ Zhang Shen, โสรัจ กายสมบรูณ์, ไพรัช 
มากกาญจนกุล (2559) ท่ีไดท้ าการศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือและพฤติกรรมการซ้ือผลไมจ้ากประเทศไทย
ของผูบ้ริโภคชาวจีนในเมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองชนชาติกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามล าดบั 
     ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการเลือกผลิตภณัฑ์ผลไมอ้บแห้งข้ึนอยู่กบัเพศ อายุ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 และไม่ข้ึนอยู่กับสถานภาพ ระดับการศึกษาอาชีพ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเพชรลดา สุทธิอมัพร (2548) ท่ีไดท้ าการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑผ์ลไมอ้บแหง้ ในเขตเทศบาลนครเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 
วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ผลไม้
อบแหง้ของผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่ Z 
     สรุปผลการศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัด้านแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑผ์ลไมอ้บแหง้ของผูบ้ริโภค
เจนเนอเรชัน่ Z มีดงัน้ี 
     ดา้นการรับรู้เก่ียวกบัผลไมอ้บแห้ง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 โดยมีวิธีการบริโภคอยา่งถูกวิธี กล่าวคือ รับประทานในปริมาณท่ี
เหมาะสมกบัร่างกายมากท่ีสุด 
     ดา้นความคิดทศันคติเก่ียวกบัผลไมอ้บแห้ง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 โดยมีการเปรียบเทียบคุณภาพตราสินคา้ของแต่ละยี่ห้อ
ก่อนซ้ือเสมอมากท่ีสุด 
     ด้านความคิดเห็นเก่ียวกบัการคลอ้ยตามของกลุ่มอา้งอิง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.52 โดยมีภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีน่าเช่ือถือมี
อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด 
 

ข้อเสนอแนะ 
     1. การจดัจ าหน่ายผลไมอ้บแหง้ควรค านึงถึงคุณประโยชน์ของผลไม ้ราคา และภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีโดดเด่นน่าเช่ือถือเป็น
หลกั เพื่อยอดขายและผลก าไรของบริษทัจากการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค 
     2. ผูป้ระกอบการควรน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ใหก้บัผูบ้ริโภคอยา่งชดัเจน เช่น สรรพคุณและประโยชน์ ส่วนประกอบ
ต่างๆ และวิธีการบริโภคอยา่งถูกวิธี (รับประทานในปริมาณท่ีเหมาะสมกบัร่างกาย) เป็นการรักษาไวซ่ึ้งความไวว้างใจของลูกคา้ 
ท่ีท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ผลิตภณัฑข์องเราเป็นมีประโยชน์ต่อร่างกาย 
     3. ผูป้ระกอบการในธุรกิจการผลิตผลไมอ้บแห้ง ควรมีการประชาสัมพนัธ์ โดยอาจจะท าเป็นการโฆษณาผ่านส่ือออนไลน์ 
บรรจุภาพ ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัทท่ี์ติดต่อได ้เพื่อเผยแพร่ใหก้บัผูซ้ื้อ และบุคคลทัว่ไปไดรั้บทราบ 
 

ข้อจ ากดัในการศึกษา 
     เน่ืองจากการศึกษาการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ผลไมอ้บแห้งท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค ผูว้ิจยัไม่สามารถเก็บรวบรวม
ขอ้มูลของผูบ้ริโภคไดค้รอบคลุมทัว่ประเทศ จึงเป็นเพียงการยกกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน โดยใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถามโดย
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การเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ เพื่อไดข้อ้มูลของผูต้อบแบบท่ีมีความแตกต่าง ซ่ึงผลการวิจยัเกิดจากรากฐานความเช่ือท่ีอาจ
ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค ท าใหเ้กิดการรับรู้ ความคิดทศันติ และความคิดเห็นของแต่ละบุคคล 
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ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 
PERFORMANCE OF FOREIGN INVESTMENT FUND 

ภัทรพล กระจ่างสวสัดิ์ 1 และ อภิชาติ พงศ์สุพฒัน์2 
Pattarapol Krajangsawasdi and Apichat Pongsupatt 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทน ความเส่ียง และผลการด าเนินงานของกองทุนรวมท่ีลงทุนใน
ตราสารทุนในทวีปเอเชียในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ.2558 ถึงธนัวาคม พ.ศ.2562 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีสภาพเศรษฐกิจเร่ิมฟ้ืนตวัส่งผลให้
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเร่ิมสูงข้ึน ท าให้นักลงทุนให้ความสนใจการลงทุนใน
กองทุนมากข้ึน ขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมน ามาค านวณอตัราผลตอบแทนและวดั
ความเส่ียงโดยใช้ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนั ค่าเบต้าของกองทุน ในส่วนของการวดัผลการ
ด าเนินงาน ใชม้าตรวดัตามตวัแบบของ Sharpe, Treynor, Jensen, CAPM และInformation ratio ผลการศึกษาพบวา่กองทุนรวม
ท่ีลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ มีกองทุนท่ีให้อตัราผลตอบแทนสูงกว่าตลาดจ านวน 9 กองทุน ส่วนของการวดัผลการ
ด าเนินงานมาตรวดั Treynor และJensen ให้ผลออกมาใกลเ้คียงกนั ส่วนผลการด าเนินงานโดยใชม้าตรวดัSharpe, CAPM  และ
Information ratio ใหผ้ลออกมาในทิศทางเดียวกนั 
ค าส าคัญ: กองทุนรวม, อัตราผลตอบแทน, ความเส่ียง 
 

Abstract 
The objectives of this study are to compare the rate of return, to compare risk, and to evaluate performance of mutual funds 
investing in Asia equity in. The study period is January 2015 to December 2019. This period exhibits the economy began to 
recover. Consequently, the investment in the Stock Exchange of Thailand's exhibits began high yield. Additionally, the demand 
for mutual funds investment has increased. The data used in this study was Net Asset Value. It is used to compute the rate of 
return. Then, standard deviation, coefficient of variance and Beta is calculated to determine the risk. Further, the coefficient of 
variance and beta is calculated. For performance evaluation, the conceptual measures of Sharpe, Treynor, Jensen, CAPM and 
Information ratio are used. The results of the study show that nine mutual funds investing in foreign equity have higher rate of 
return than market value. The investment fund has 9 funds that have better performance than the market. Performance 
evaluation by Treynor and Jensen shows consistent results. Finally, the fund's performance using Sharpe, CAPM and 
information ratio, the results are in the same direction.  
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1. บทน า 
 
     การลงทุนเป็นการใชจ่้ายเงินสดรูปแบบหน่ึงในปัจจุบนั โดยมุ่งหวงัจะไดรั้บผลตอบแทนจากการใชจ่้ายในอนาคต ซ่ึงเช่ือวา่
ผลตอบแทนส่วนเพิ่มท่ีจะไดรั้บคืนนั้น จะสามารถชดเชยระยะเวลา อตัราเงินเฟ้อ (Inflation) และความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนได ้
หรือหมายถึงการออมเพื่อใหไ้ดรั้บผลตอบแทนท่ีมากข้ึน ซ่ึงเราจะตอ้งยอมรับความเส่ียงท่ีเพิ่มข้ึนเช่นกนั การตดัสินใจน าเงินมา
ลงทุนจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และศึกษาหาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นอย่างดี เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงั 
(Expected return) และเพื่อลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน กองทุนรวม (Mutual fund) ก็เป็นเคร่ืองมือในการลงทุนรูปแบบหน่ึงท่ีผู ้
ลงทุนหลาย ๆ คนน าเงินลงทุนมารวมกนัหรือเป็นการระดมทุนจากคนจ านวนมากและน าไปจดทะเบียนใหมี้ฐานะเป็นนิติบุคคล 
หรือบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน (บลจ.) ท่ีมีความเช่ียวชาญในการจดัการลงทุนและได้รับใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. เป็น
ผูบ้ริหารจดัการเงินลงทุนนั้น โดยเงินท่ีไดรั้บนั้นจะมี “ผูจ้ดัการกองทุน” น าเงินไปลงทุนในสินทรัพยต่์างๆ ตามนโยบายของแต่
ละกองทุน ให้ไดรั้บผลตอบแทนท่ีดี แลว้น ามาเฉล่ียคืนให้กบัผูล้งทุนแต่ละรายตามสัดส่วนท่ีลงทุน และเป็นช่องทางการลด
ความเส่ียงท่ีจะไดรั้บจาการลงทุน กองทุนรวมในประเทศไทยมีการเจริญเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง เห็นไดจ้ากจ านวนบริษทั
จดัการกองทุนในปีพ.ศ. 2559 มี 22 บริษทั จ านวนกองทุน 1,539 กองทุน มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิรวม 4,648 พนัลา้นบาท และในปี 
พ.ศ. 2562 มี 24 บริษทั จ านวนกองทุน 1,729 กองทุน มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิรวม 5,211 พนัลา้นบาท หรือดูจากอตัราการเติบโตท่ี
มีอตัราการเติบโตเพิ่มมากข้ึนทุกปี สืบเน่ืองมาจากเศรษฐกิจของทวีปเอเชียท่ีเป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าให้มีการเจริญเติบโตของ
ธุรกิจการลงทุน จะเห็นไดว้า่เศรษฐกิจของทวีปเอเชียเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ืองในช่วงปี 2558 ถึง 2560 สังเกตไดจ้ากผลิตภณัฑ์
มวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ของทวีปเอเชียท่ีมีอตัราขยายตวัร้อยละ 3 – 6 แสดงถึงภาพรวมเศรษฐกิจ
ท่ีมีการเติบโตข้ึน มีเมด็เงินหมุนเวียนมากข้ึน ท าใหเ้ศรษฐกิจมีสภาพคล่องและมีสเถียรภาพ จึงดึงดูดนกัลงทุนใหม้าสนใจลงทุน
เพิ่มมากข้ึน 

 
 
รูปที่  1    Real GDP growth 
ท่ีมา: International Monetary Fund 
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     จากขอ้ความขา้งตน้เศรษฐกิจของทวีปเอเชียอยูใ่นช่วงขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองในช่วงปี 2558 ถึง 2562 ท าให้เป็นการดึงดูดนกั
ลงทุนทั้งรายเลก็และรายใหญ่ใหม้าลงทุนในประเทศแถบเอเชียมากข้ึน และกองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศของประเทศไทย
จึงมีการขยายตัวมากยิ่งข้ึนตามไปด้วย ดังนั้นการศึกษาประสิทธิภาพของกองทุนรวมจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์อัตรา
ผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวมท่ีสนใจ รวมถึงสามารถเปรียบเทียบและหากองทุนรวมท่ีสนใจและเหมาะกบัผู ้
ลงทุน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การอ้างองิในเนือ้หา 
 
     ชลธร วัฒนวงษ์, (2550) ศึกษาเร่ืองกองทุนรวมท่ีลงทุนในตราสารทุนในประเทศและต่างประเทศตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 
2549 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2549 จ  านวน 14 กองทุน โดยใชมู้ลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม มาค านวณอตัราผลตอบแทน 
วดัค่าความเส่ียงโดยใชค่้าส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนั ในส่วนของการวดัผลการด าเนินงานใชม้าตรวดั
ของ Jensen, Treynor, Sharpe และTreynor-Black   พบวา่กองทุนรวมท่ีลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศใหอ้ตัราผลตอบแทนท่ี
สูงกวา่และยงัให้ค่าความเส่ียงต่ออตัราผลตอบแทนต ่ากวา่กองทุนรวมท่ีลงทุนในตราสารทุนในประเทศในการวดัโดยมาตรวดั
ของ Treynor และ Sharpe ในส่วนมาตรวดัของ Jensen และTreynor-Black จะเป็นการวดัผลการด าเนินงานโดยสนใจในเร่ือง
ของอตัราผลตอบแทนส่วนเกินปกติซ่ึงกองทุนรวม ท่ีลงทุนในตราสารทุนในประเทศจะมีผลการด าเนินงานท่ีดีกวา่กองทุนรวม
ท่ีลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ 
     ภรณ์วดี สุประดิษฐ์, (2552) ศึกษาเร่ืองเปรียบเทียบผลตอบแทนและความเส่ียงในกองทุนรวมท่ีลงทุนในประเทศกับ
ต่างประเทศท่ีมีนโยบายลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2546 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2551 โดย
ใชก้องทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศ 100% จ านวน 5 กองทุน และกองทุนรวมท่ีลงทุนในประเทศ 100% พบว่ากองทุนรวมท่ี
ลงทุนในต่างประเทศให้อตัราผลตอบแทนสูงกว่ากองทุนรวมท่ีลงทุนในประเทศท่ีมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน และให้ค่า
ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ และความเส่ียงรวมต ่ากว่า กองทุนรวมท่ีลงทุนในประเทศ อีกทั้งพิจารณาโดยใช้ดชันีของ Jensen และ
Treynor กองทุนรวมท่ีลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศให้ค่าดชันี Jensen และTreynor สูงกว่ามาตรฐาน แสดงว่ากองทุนให้
อตัราผลการด าเนินงานดีกวา่ตลาด 
     ธีรวุฒิ ประสิทธ์ิสนธิศาล, (2552) ไดว้ิเคราะห์และเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงในการลงทุนในกองทุนรวม
ผสมแบบยดืหยุน่และกองทุนรวม SET 50 โดยศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม 2551 ถึงเดือนธนัวาคม 2551 จ านวน 6 กองทุน พบวา่
กองทุนรวมแบบผสมใหอ้ตัราผลตอบแทนเฉล่ียท่ีดีกวา่และมีความเส่ียงเฉล่ียท่ีต ่ากวา่ กองทุนรวม SET 50 และเม่ือพิจารณาค่า
ความเส่ียงต่ออตัราผลตอบแทนแลว้พบว่ามีค่าใกลเ้คียงกนั โดยกองทุนเปิดอยุธยาทุนทวีให้อตัราผลตอบแทนสูงท่ีสุดเม่ือ
พิจารณาดา้นความเส่ียง และมีกองทุนเปิดวรรณเฟลก็ซิเบ้ิลเป็นกองทุนท่ีมีความเส่ียงต ่าท่ีสุด 
     Yusufee, (2010) ศึกษาเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศ และใชก้องทุนรวมท่ีลงทุนในตรา
สารหน้ีระยะสั้นประเทศเกาหลีใตจ้  านวน 44 กองทุนเป็นขอ้มูลในการศึกษาโดยเก็บขอ้มูลตั้งแต่เดือนมกราคม2552 ถึงเดือน
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ธนัวาคม2552 พบว่าผลตอบแทนโดยรวมเฉล่ียเท่ากบั 0.0153% ต่อวนัซ่ึงสูงกวา่มูลค่าตลาดอา้งอิงคือพนัธบตัรรัฐบาลประเทศ
เกาหลีใต ้ในส่วนของความเส่ียงวดัโดยใชส่้วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและเบตา้เท่ากบั 0.3165% และ 16.5612 เท่า ตามล าดบั ซ่ึงสูง
กว่ามูลค่าตลาดอา้งอิง และผลการด าเนินงาน พบว่าโดยรวมแลว้ค่าเฉล่ียโดยมาตรวดั Sharpe, Treynor และJensen เท่ากับ 
0.1754 เท่า 0.0062 เท่าและ-0.1082 ตามล าดับ ซ่ึงSharpe และ Jensen ต ่ากว่าตลาดอา้งอิงขณะท่ี Treynor สูงกว่า และพบว่า
กองทุน KKG1YAH, KKG1YAL, KKG1YAM, TMBSK5 และKKG1YAK มีผลการด าเนินงานในส่วนของความต่อเน่ืองของ
ผลการด าเนินงานอยูใ่นกลุ่ม 5 ล าดบัสูงสุดโดยวดัจาก Treynor และJensen  
     Robiyanto R. and M. A. Santoso and R. Ernayani, (2018) ศึกษาประสิทธิภาพของกองทุนรวม SHARIA จ านวน 21 
กองทุนในประเทศอินโดนีเซียในช่วงปี 2554-2559โดยใช้ Sharpe Index, Treynor Ratio, Jensen Alpha และ Information 
Ratio พบวา่เม่ือค านวณโดยใช ้Sharpe Index กองทุนรวม PNM Syariah มีประสิทธิภาพดีท่ีสุดและ PNM Amanah Syariah มี
ประสิทธิภาพต ่าท่ีสุด ในขณะท่ีการค านวณโดยวิธี Treynor กองทุนรวมท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุดคือ Mandiri Investa Dana 
Syariah ในส่วนของวิธี Jensen กองทุนท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุดคือ PNM Syariah ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิธีของ การใช ้Information 
Ratio ในการตดัสิน ซ่ึง Manulife Syariah Sektoral Amanah มีประสิทธิภาพดีท่ีสุด และต ่าท่ีสุดคือ Cipta Syariah Equity ท า
ให้การวิจัยน้ีสามารถให้ค าแนะน าในการลงทุนกองทุน SHARIA ท่ีมีผลการด าเนินงานในเชิงบวกอย่างสม ่าเสมอ ซ่ึง
หมายถึงกองทุนรวมมีพอร์ตการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพและมีการกระจายการลงทุนท่ีหลากหลาย 
     Vivas F. A. P. and M. T. M. Joven, (2019) ศึกษาประสิทธิภาพของความเส่ียงท่ีลดลงในกองทุนรวมของประเทศโคลมัเบีย 
โดยใช้ขอ้มูล Net Asset Values รายวนัของกองทุนเปิดในประเทศโคลมัเบียจ านวน 146 กองทุนตั้งแต่วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.
2538 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ.2559 โดยใช้ Treynor ratio, Sharpe ratio, Jensen’s alpha และCAPM ในการวิ เคราะห์ผล
การศึกษาช้ีใหเ้ห็นวา่ประสิทธิภาพโดยรวมของกองทุนในประเทศโคลมัเบียใกลเ้คียงและต ่ากวา่เม่ือเทียบกบัประสิทธิภาพของ
ตลาด อีกทั้งยงัช้ีให้เห็นว่ากองทุนรวมท าลายมูลค่าให้กับนักลงทุนในกลยุทธ์แบบพาสซีฟซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

Piedrahita (2012) และMonsalveและ Arango (2016) ในการประเมินความเส่ียงพบวา่กองทุนในโคลมัเบียใหผ้ลตอบแทนท่ีดีแก่
นกัลงทุน กองทุนท่ีมีผลการด าเนินงานต ่ากวา่ตลาดส่วนใหญ่เป็นกองทุนตราสารหน้ี และจากความเส่ียงท่ีลดลงท่ีเกิดข้ึน แสดง
ใหเ้ห็นวา่การลงทุนในกองทุนท่ีน่าเช่ือถือใหผ้ลตอบแทนท่ีสูงข้ึน  
     จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเก่ียวกบัอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง การด าเนินงาน และ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนและปัจจยัท่ีส่งผลต่ออตัราผลตอบแทน ในช่วงปีพ.ศ. 2550-2562 ทั้งน้ีเพื่อเป็นทางเลือก
ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และการตัดสินใจในการลงทุนในกองทุนรวม อีกทั้งจากการตรวจเอกสารยงัพบการษึกษายงัไม่
มากนักเก่ียวกบัอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวมท่ีลงทุนในทวีปเอเชียโดยเฉพาะ จึงน ามาสู่การศึกษาใน
งานวิจยัน้ี 
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2.2 ทฤษฏีท่ีเกีย่วข้อง 
 
อตัราผลตอบแทน 
     การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนจากการด าเนินงานของกองทุนรวมจะค านวณจากอตัราการเปล่ียนแปลงมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ
ในแต่ละช่วงเวลา โดยสามารถค านวณอตัราผลตอบแทนไดจ้ากสมการน้ี 

𝑅𝑝𝑡 =
𝑁𝐴𝑉𝑡−𝑁𝐴𝑉𝑡−1

𝑁𝐴𝑉𝑡−1
         (1) 

 
สมการท่ี (1) แสดงการค านวณอตัราผลตอบแทน ณ วนัท่ี t 
 
ความเส่ียง 
     ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนกบักองทุนรวมสามารถวดัไดด้ว้ยค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวม ซ่ึง
เป็นการหามูลค่าท่ีสามารถเปล่ียนแปลงไปจากค่ามาตรฐาน ค านวณโดยใชสู้ตรดงัต่อไปน้ี 
 

𝜎𝑝 = √
∑(𝑅𝑝𝑡−�̅�𝑝𝑡)2

𝑛
         (2) 

 
สมการท่ี (2) แสดงการค านวณค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
     ค่าเบต่าของกองทุนรวมเป็นตวับอกความอ่อนไหวของอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าเบตา้ของ
ตลาด โดยค่าเบตา้ของตลาดมีค่าเท่ากบั 1 
 

𝛽𝑝 =
𝐶𝑂𝑉𝑝𝑚

𝜎𝑚
2            (3) 

 
สมการท่ี (3) แสดงการค านวณค่าเบตา้ของกองทุนรวม 
 

มาตรวัดผลการด าเนินงาน (Portfolio Performance Measure) 

มาตรวัดตามตัวแบบของ Sharpe 
เป็นมาตรวดัท่ีใชป้ระเมินผลการด าเนินงานของกลุ่มหลกัทรัพย ์โดยเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพย์

ท่ีปรับดว้ยความเส่ียงกบัอตัราผลตอบแทนของตลาดท่ีปรับดว้ยความเส่ียง โดยในแนวคิดน้ีไดใ้ชค่้าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
อตัราผลตอบแทนเป็นค่าความเส่ียง ค านวณโดยใชสู้ตรดงัต่อไปน้ี 
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𝑆𝑝 =
(�̅�𝑝𝑡−𝑅𝐹̅̅ ̅̅ 𝑡)

𝜎𝑝
         (4) 

 
สมการท่ี (4) แสดงการค านวณมาตรวดัตามตวัแบบของ Sharpe 

 

มาตรวัดตามตัวแบบของ Treynor 
     เป็นมาตรวดัท่ีใชป้ระเมินผลการด าเนินงานของกลุ่มหลกัทรัพย ์โดยเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์
ปรับดว้ยความเส่ียงกบัอตัราผลตอบแทนของตลาดท่ีปรับดว้ยความเส่ียง โดยในแนวคิดน้ีไดใ้ชค่้าเบตา้ (beta coefficient) เป็น
ค่าความเส่ียง ค านวณโดยใชสู้ตรดงัต่อไปน้ี 
 

𝑇𝑝 =
(�̅�𝑝𝑡−𝑅𝐹̅̅ ̅̅ 𝑡)

𝛽𝑝
          (5) 

 
สมการท่ี (5) แสดงการค านวณมาตรวดัตามตวัแบบของ Treynor 
 

มาตรวดัตามตัวแบบของ Jensen 
     เป็นการวดัผลการด าเนินงานของกลุ่มหลกัทรัพย ์โดยเป็นการเปรียบเทียบผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงในช่วงเวลานั้นกบัผลการ
ด าเนินงานท่ีควรจะเป็นซ่ึงค านวณโดยใชต้วัแบบแนวคิด Capital Asset Pricing Model (CAPM) เปรียบเทียบหาค่าท่ีแตกต่าง
ของของอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงกบัอตัราผลตอบแทนท่ีควรจะเป็น หรือหาค่าอลัฟ่าของกองทุน ค านวณโดยใช้สูตร
ดงัต่อไปน้ี 
 

𝛼𝑝 = �̅�𝑝𝑡 − [𝑅𝐹̅̅ ̅̅
𝑡 + (�̅�𝑚𝑡 − �̅�𝐹𝑡)𝛽𝑝]      (6) 

 
สมการท่ี (6) แสดงการค านวณมาตรวดัตามตวัแบบของ Jensen 
 

แบบจ าลองการประเมินราคาของหลกัทรัพย์ หรือแบบจ าลอง CAPM 
     เป็นมาตรวดัท่ีใชห้าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์ท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงของความเส่ียง 
และเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนของตลาดท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงของความเส่ียง โดยในแนวคิดน้ีไดใ้ชค่้าเบตา้ 
(beta coefficient) เป็นค่าความเส่ียง ค านวณโดยใชสู้ตรดงัต่อไปน้ี 
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𝐶𝐴𝑃𝑀 = 𝑅𝐹̅̅ ̅̅
𝑡 + (�̅�𝑚𝑡 − 𝑅𝐹̅̅ ̅̅

𝑡)𝛽𝑝        (7) 
 
สมการท่ี (4) แสดงการค านวณมาตรวดัตามตวัแบบของ CAPM 
 

มาตรวัดตามตัวแบบ Information ratio 
     เป็นมาตรวดัท่ีใชป้ระเมินผลการด าเนินงานของกลุ่มหลกัทรัพย ์ซ่ึงมีหลกัการจากแนวคิดมาตรวดัตามตวัแบบของ Sharpe 
เป็นการหาอตัราผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์เหนือกว่าเกณฑ์อา้งอิง (Benchmark) หรือกล่าวไดว้่าเป็นการเปรียบเทียบ
อตัราผลตอบแทนท่ีปรับดว้ยความเส่ียงกบัอตัราผลตอบแทนของตลาดท่ีปรับดว้ยความเส่ียง โดยในแนวคิดน้ีไดใ้ช้ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานของอตัราผลตอบแทนเป็นค่าความเส่ียง ค านวณโดยใชสู้ตรดงัต่อไปน้ี 
 

𝐼𝑅𝑝 =
(�̅�𝑝𝑡−�̅�𝑚𝑡)

𝜎𝑝
           (8) 

 
สมการท่ี (8) แสดงการค านวณมาตรวดัตามตวัแบบของ Information ratio 
 

3. วธีิการศึกษา 
 
     ศึกษาผลการด าเนินงานของกองทุนรวมในประเทศไทยท่ีไปลงทุนในต่างประเทศ โดยมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน
คดัเลือกจาก www.morningstarthailand.com จ  านวน 20 กองทุนจากทั้งหมด 139 กองทุน โดยตอ้งเป็นกองทุนท่ีลงทุนในตรา
สารทุนท่ีอยูใ่นทวีปเอเชียร้อยละ 80 โดยใชข้อ้มูลจากเวบ็ไซต ์www.investing.com และเก็บขอ้มูลยอ้นหลงัตั้งแต่เดือนมกราคม 
พ.ศ. 2558 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2562 เป็นระยะเวลาทั้งส้ิน 5 ปี 
     ในการวิเคราะห์จะใชข้อ้มูลยอ้นหลงั 5 ปี โดยจะหาค่าผลตอบแทนและความเส่ียงของแต่เดือน และหาค่าผลตอบแทนและ
ความเส่ียงของแต่ละกองทุนเพื่อหากองทุนท่ีดีท่ีสุด 5 อนัดบัแรกโดยใชม้าตรวดั 5 แบบคือ Sharpe, Treynor, Jansen, CAPM 
และInformation ratio 
การค านวณอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง 

1. ค านวณอัตราผลตอบแทนต่อวันของกองทุนรวม (Rpt) เม่ือค านวณอัตราผลตอบแทนต่อวันจนครบ จะได้ค่า
ผลตอบแทนรายวนัของกองทุน (Rp) ขั้นตอนต่อไปจะน าค่าผลตอบแทนรายวนัของกองทุน (R̅pt) มาหาอัตรา
ผลตอบแทนเฉล่ียของกองทุน  

2. ค านวณความเส่ียงของกองทุนรวมไดแ้ก่ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกองทุน (σp), ค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผนัของ
กองทุนรวม (Coefficient of Variance: CV) และค่าเบตา้ของกองทุนรวม (βp) 
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3. ค านวณอตัราผลตอบแทนของตลาด (Rmt) ค านวณโดยใชสู้ตรดงัต่อไปน้ีเม่ือค านวณอตัราผลตอบแทนต่อวนัจนครบ
จะไดผ้ลตอบแทนรายวนัของตลาด (R̅mt) ขั้นตอนต่อไปจะน าผลตอบแทนรายวนัมาหาอตัราผลตอบแทนเฉล่ียของ
ตลาด 

4. ค านวณความเส่ียงของตลาดไดแ้ก่ค่าความแปรปรวนของตลาด (σm
2) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตลาด (σm)  

5. ค านวณอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง (RFt)  
6. ค านวณค่าเบต้าของกองทุนรวม (βp) ค่าสัมประสิทธ์ิเบต้าเป็นค่าสัมประสิทธ์ิของความสัมพนัธ์ระหว่างอัตรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์บัอตัราผลตอบแทนของตลาด 
การค านวณผลการด าเนินงานของกองทุน 

1. ค านวณผลการด าเนินงานตามมาตรวดัของ Sharpe (Sp) 
2. ค านวณผลการด าเนินงานตามมาตรวดัของ Treynor (Tp) 
3. ค านวณผลการด าเนินงานตามมาตรวดัของ Jensen (αp) 
4. ค านวณผลการด าเนินงานตามมาตรวดั Capital Asset Pricing Model (CAPMp) 
5. ค านวณผลการด าเนินงานตามมาตรวดั Information Ratio (IRp) 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     ผลการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศและมี
นโยบายลงทุนในตราสารทุน โดยใชแ้บบจ าลอง Sharpe (Sp), Treynor (Tp), Jensen (αp), Capital Asset Pricing Model (CAPMp) 
และInformation Ratio (IRp) ในการวิเคราะห์และประเมินอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศ สามารถ
แบ่งเป็น 3 ขอ้ 
1. การวิเคราะห์ เปรียบเทียบระหว่างอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศกับอัตราผลตอบแทนของ

ตลาด 
ตารางที่ 1 อตัราผลตอบแทนเฉล่ียของกองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศกบัอตัราผลตอบแทนของตลาด 
 

กองทุน ผลตอบแทนเฉลีย่ของกองทุน (R̅p) ผลตอบแทนของตลาด (R̅m) 

ABAPAC 0.00011 0.00017 
ASIA-E 0.00013 0.00017 
ASP-ASIAN 0.00029 0.00017 
CHINA 0.00007 0.00017 
SCBAEM 0.00009 0.00017 
JSM 0.00055 0.00017 
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SCBNK225 0.00037 0.00017 
SCBNK225D 0.00023 0.00017 
TISCOJP 0.00032 0.00017 
ABJO 0.00018 0.00017 
ASP-NGF 0.00018 0.00017 
ABIG 0.00015 0.00017 
SCBCE 0.00002 0.00017 
ตารางที่ 1 (ต่อ) 
 

กองทุน ผลตอบแทนเฉลีย่ของกองทุน (R̅p) ผลตอบแทนของตลาด (R̅m) 
SCBCEH 0.00008 0.00017 
   
TISCOCH 0.00008 0.00017 
KF-CHINA -0.00001 0.00017 
ASP-HSI 0.00026 0.00017 
ONE-CHINA -0.00002 0.00017 
TCHRMF 0.00001 0.00017 
TJPRMF 0.00029 0.00017 

 
     จากตารางท่ี 1 เป็นการเปรียบเทียบระหว่างอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมเฉล่ีย 5 ปีกบัอตัราผลตอบแทนของตลาดท่ีได้
ใชด้ชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SETI), ดชันี Shanghai Composite (SSEC), ดชันี Hang Seng (HSI, ดชันี Nikkei 225 
(N225) ดชันี BSE Sensex 30 (BSESN) และดชันี FTSE Straits Times Singapore (STI) โดยดชันีท่ีน ามาใช้เป็นดชันีหลักของ
ทวีปเอเชีย ซ่ึงแต่ละกองทุนมีการลงทุนในตลาดท่ีหลากหลายและแตกต่างกนั ในอตัราส่วนท่ีไม่เท่ากนั จึงไดมี้การน าอตัรา
ผลตอบแทนของตลาดแต่ละประเทศมาค านวณเฉล่ียแบบถ่วงน ้ าหนกั (Weighted Average) ตามสัดส่วนการลงทุนของกองทุน
เพื่อใหมี้ค่าใกลเ้คียงอตัราผลตอบแทนของตลาดมากท่ีสุด  
     จากการค านวณจะเห็นวา่มีกองทุนท่ีมีอตัราผลตอบแทนมากกวา่อตัราผลตอบแทนของตลาดจ านวน 9 กองทุน โดยกองท่ีมี
อตัราผลตอบแทนเฉล่ียตลอด 5 ปีมากท่ีสุดคือกองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด ์มิด แคป ฟันด ์(JSM) มีอตัราผลตอบแทนเฉล่ีย
เท่ากบั 0.00055 หรือ 0.055% และกองทุนท่ีมีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียตลอด 5 ปีน้อยท่ีสุดคือ กองทุนเปิดวรรณไชน่าออโตรี้
เด็มชั่นฟันด์ (ONE-CHINA) มีอัตราผลตอบแทนเฉล่ียเท่ากับ -0.00002 หรือ -0.002% โดยเม่ือพิจารณากองทุนท่ีมีอัตรา
ผลตอบแทนเฉล่ียตลอด 5 ปีมากท่ีสุดและนอ้ยท่ีสุดจะเห็นวา่เป็นกองทุนท่ีมีสัดส่วนการลงทุนเพียงประเทศเดียวคือกองทุนเปิด 
เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ (JSM) ลงทุนในประเทศญ่ีปุ่น และกองทุนเปิดวรรณไชน่าออโตรี้เด็มชัน่ฟันด์ (ONE-
CHINA) ลงทุนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (ประเทศฮ่องกง)  
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2. การวเิคราะห์ เปรียบเทียบระหว่างความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนเฉลีย่ของกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ 
 
ตารางที่ 2  ความเส่ียงของกองทุนท่ีลงทุนในต่างประเทศในรูปแบบต่างๆ 
 

กองทุน σp σm βp CVp 
ABAPAC 0.00782 0.01023 0.50281 71.49755 
ASIA-E 0.00818 0.01023 0.47260 63.17538 
ASP-ASIAN 0.00932 0.01023 0.60545 32.19245 
CHINA 0.02069 0.01023 0.81273 282.45333 
ตารางที่ 2 (ต่อ) 

 

กองทุน σp σm βp CVp 
SCBAEM 0.00962 0.01023 0.56321 101.31126 
JSM 0.01107 0.01023 0.74226 20.25561 
SCBNK225 0.01165 0.01023 0.94988 31.17532 
SCBNK225D 0.01174 0.01023 0.93419 51.79045 
TISCOJP 0.01148 0.01023 0.95687 35.83976 
ABJO 0.00955 0.01023 0.61796 54.15276 
ASP-NGF 0.01358 0.01023 0.94251 74.44550 
ABIG 0.00914 0.01023 0.71729 59.63882 
SCBCE 0.01255 0.01023 1.21170 509.29349 
SCBCEH 0.01286 0.01023 1.37051 156.33378 
TISCOCH 0.01271 0.01023 1.36510 167.05164 
KF-CHINA 0.01244 0.01023 1.21414 -1920.61121 
ASP-HSI 0.01128 0.01023 1.20231 43.31318 
ONE-CHINA 0.01224 0.01023 1.20075 -786.50819 
TCHRMF 0.01265 0.01023 1.34968 1569.74484 
TJPRMF 0.01145 0.01023 0.94771 39.43582 
หมายเหตุ: σp หมายถึง ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกองทุน, σm หมายถึง ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตลาด,  βp หมายถึง 
เบตา้ของกองทุน,  CVp หมายถึง ค่าสมัประสิทธ์ิความแปรปรวน  
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     จากตารางท่ี 2 เป็นการเปรียบเทียบความเส่ียงของกองทุนรวมกบัความเส่ียงของตลาดโดยใช้ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และค่าเบต้าของกองทุนรวม (βp) หากกองทุนรวมใดท่ีมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานน้อยกว่าค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานของตลาด แสดงวา่กองทุนนั้นจะมีความเส่ียงนอ้ยกวา่ความเส่ียงของตลาด ในส่วนของค่าเบตา้ ค่าเบตา้ของ
ตลาดมีค่าเท่ากบั 1 ถา้กองทุนรวมใดมีค่าเบตา้ของกองทุนรวมน้อยกว่า 1 แสดงว่ามีความเส่ียงน้อยกว่าความเส่ียงของตลาด  
และค่าสมัประสิทธ์ิความแปรปรวน (CVp) เป็นการเปรียบเทียบความเส่ียงต่อ 1 หน่วยของอตัราผลตอบแทน หากกองทุนใดมีค่า
สมัประสิทธ์ิความแปรปรวนต ่าแสดงวา่กองทุนนั้นมีความเส่ียงต ่า  
     ในส่วนของกองทุนท่ีมีความเส่ียงนอ้ยกวา่ความเส่ียงของตลาด มีกองทุนจ านวน 6 กองทุนท่ีมีความเส่ียงนอ้ยกวา่ความเส่ียง

ของตลาดโดยใชค่้าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการเปรียบเทียบ โดยกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิต้ี 

ฟันด ์(ABAPAC) เป็นกองทุนท่ีมีอตัราส่วนการลงทุนส่วนใหญ่ในประเทศสิงคโปร์ประมาณร้อยละ 80 ส่วนท่ีเหลือลงทุนใน

กลุ่มประเทศในทวีปเอเชียยกเวน้ประเทศญ่ีปุ่น เม่ือเปรียบเทียบความเส่ียงของกองทุนรวมโดยใชค่้าเบตา้ของกองทุนรวม มี

กองทุนรวมจ านวน 13 กองทุนท่ีมีความเส่ียงน้อยกว่าความเส่ียงของตลาด โดยกองทุนเปิด ออล เอเชีย อีควิต้ี (ASIA-E) เป็น

กองทุนท่ีมีความเส่ียงน้อยท่ีสุด ซ่ึงเป็นกองทุนท่ีลงทุนในประเทศญ่ีปุ่นร้อยละ 50 ส่วนท่ีเหลือลงทุนในกลุ่มประเทศในทวีป

เอเชียยกเวน้ประเทศญ่ีปุ่น และเม่ือเปรียบเทียบโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวนกองทุนท่ีมีความเส่ียงน้อยท่ีสุดคือ 

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิต้ี (KF-CHINA)  

     ถา้ใชเ้กณฑ์พิจารณาจากอตัราผลตอบแทนท่ีมากกว่าอตัราผลตอบแทนของตลาด และความเส่ียงตามตวัวดัความเส่ียงทั้ง 3 

ประเภทไดแ้ก่ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน, ค่าเบตา้ของกองทุน และค่าสมัประสิทธ์ิความแปรปรวน จะไดว้า่กองทุนเปิด เจแปน 

สมอล แอนด ์มิด แคป ฟันด ์(JSM) เป็นกองทุนท่ีมีอตัราผลตอบแทนมากท่ีสุดและมีความเส่ียงต ่าท่ีสุด ซ่ึงดูไดจ้ากค่าเบตา้ของ

กองทุนรวมและค่าสมัประสิทธ์ิความแปรปรวน 

 
3. การวิเคราะห์ เปรียบเทียบระหว่างอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศกับอัตราผลตอบแทนที่

ค านวณจากแบบจ าลองทั้ง 5 แบบ 
 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบระหว่างอตัราผลตอบแทนเฉล่ียของกองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศกบัอตัราผลตอบแทนท่ี
ค านวณจากแบบจ าลองทั้ง 5 แบบ 
 

กองทุน R̅p Sp Tp αp CAPM IRp 
ABAPAC 0.00011 -0.18592 -0.00289 -0.00075 0.00086 -0.00725 
ASIA-E 0.00013 -0.17521 -0.00303 -0.00077 0.00090 -0.00447 
ASP-ASIAN 0.00029 -0.13669 -0.00210 -0.00043 0.00072 0.01324 
CHINA 0.00007 -0.07202 -0.00183 -0.00035 0.00043 -0.00449 
SCBAEM 0.00009 -0.15262 -0.00261 -0.00068 0.00078 -0.00739 
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JSM 0.00055 -0.09187 -0.00137 0.00002 0.00053 0.03436 
SCBNK225 0.00037 -0.10211 -0.00125 0.00014 0.00024 0.01782 
SCBNK225D 0.00023 -0.11388 -0.00143 -0.00003 0.00026 0.00516 
TISCOJP 0.00032 -0.10830 -0.00130 0.00009 0.00023 0.01343 
ABJO 0.00018 -0.14515 -0.00224 -0.00052 0.00070 0.00108 
ASP-NGF 0.00018 -0.10169 -0.00147 -0.00006 0.00025 0.00120 
ABIG 0.00015 -0.15434 -0.00197 -0.00041 0.00056 -0.00141 
SCBCE 0.00002 -0.12263 -0.00127 0.00015 -0.00013 -0.01127 
SCBCEH 0.00008 -0.11512 -0.00108 0.00043 -0.00035 -0.00651 
TISCOCH 0.00008 -0.11698 -0.00109 0.00042 -0.00034 -0.00708 
KF-CHINA -0.00001 -0.12622 -0.00129 0.00013 -0.00013 -0.01388 
ASP-HSI 0.00026 -0.11549 -0.00108 0.00038 -0.00012 0.00836 
ONE-CHINA -0.00002 -0.12900 -0.00131 0.00010 -0.00011 -0.01484 
ตารางที่ 3 (ต่อ) 
 

กองทุน R̅p Sp Tp αp CAPM IRp 
TCHRMF 0.00001 -0.12295 -0.00115 0.00033 -0.00032 -0.01249 
TJPRMF 0.00029 -0.11122 -0.00134 0.00005 0.00024 0.01085 
ค่าเฉลีย่ของกองทุนรวม 0.00017 -0.12497 -0.00166 -0.00009 0.00026 0.00072 
MARKET 0.00017 -0.13653 -0.00140 0.00000 0.00017 0.00000 
หมายเหตุ: R̅p หมายถึงอตัราผลตอบแทนเฉล่ีย, Sp หมายถึงค่าท่ีค านวณไดจ้ากมาตรวดัของ Sharpe, Tp หมายถึงค่าท่ีค านวณได้
จากมาตรวดัของ Treynor, αp หมายถึงค่าท่ีค านวณไดจ้ากมาตรวดัของ Jensen, CAPMp หมายถึง Capital Asset Pricing Model , 
IRp หมายถึงค่าท่ีค านวณไดจ้ากมาตรวดั Information Ratio 
 
     ตารางท่ี 3 เป็นการแสดงรายละเอียดจากการค านวณอตัราส่วนทั้งหมดท่ีใชใ้นการพิจารณาวดัผลการด าเนินงานของกองทุน
รวมท่ีลงทุนในต่างประเทศไดแ้ก่ Sharpe ratio, Treynor ratio, Jensen’s Alpha CAPM และInformation ratio  
     ค่ามาตรวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมโดย Sharpe ท่ีไดจ้ากการค านวณน าไปเปรียบเทียบกบัค่า Sharpe Index ของ
ตลาด พบวา่มีกองทุนท่ีมีผลการด าเนินงานดีกวา่ตลาดอยู ่14 กองทุน โดยกองทุนเปิดดบัเบิลยไูอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไช
น่า แทร็กเกอร์ (CHINA) เป็นกองทุนท่ีมีผลการด าเนินงานดีท่ีสุด  
     ค่ามาตรวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมโดย Treynor เป็นการเปรียบเทียบกนักองทุนท่ีมีค่า Tp สูงกว่าจะมีผลการ
ด าเนินงานท่ีดีกวา่ พบวา่มีกองทุนท่ีมีผลการด าเนินงานดีกวา่ตลาดอยู ่11 กองทุน โดยกองทุนเปิดไทยพาณิชยหุ์น้จีน THB เฮด็จ ์
(SCBCEH)  เป็นกองทุนท่ีมีผลการด าเนินงานดีท่ีสุด  
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     ค่ามาตรวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมโดย Jensen’s Alpha  เป็นการเปรียบเทียบกนัของค่า αp ของกองทุนท่ีค านวณ
ไดก้องทุนท่ีมีค่า αp สูงกว่าจะมีผลการด าเนินงานท่ีดีกว่า จากการศึกษาพบว่ามี 11 กองทุนท่ีมีอตัราผลตอบแทนสูงกว่าอตัรา
ผลตอบแทนของตลาด กองทุนเปิดไทยพาณิชยหุ์น้จีน THB เฮด็จ ์(SCBCEH) เป็นกองทุนท่ีมีอตัราผลตอบแทนดีท่ีสุด 
     ค่ามาตรวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมโดย CAPM  เป็นการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของกองทุนท่ี
ค านวณไดจ้ากมาตรวดั CAPM กบัอตัราผลตอบแทนเฉล่ียของกองทุนรวมและค่า CAPM Index ของตลาดเท่ากบั 0.00017 โดย
กองทุนท่ีมีค่าเบตา้ของกองทุนท่ีสูงจะส่งผลให้ค่าท่ีค านวณไดจ้ากมาตรวดั CAPM มีค่าเพิ่มข้ึนหรือหมายความว่า กองทุนท่ีมี
ความเส่ียงสูงกวา่จะคาดหวงัผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน จากการศึกษาพบวา่มี 13 กองทุนท่ีมีอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัสูงกวา่อตัรา
ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของตลาดและมี 11 กองทุนท่ีมีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียมากกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัท่ีค านวณได้
จากมาตรวดั CAPM ซ่ึงมีแค่ 5 กองทุนเท่านั้นท่ีมีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียมากกว่าทั้งอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัและอตัรา
ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของตลาด โดยคือ กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ (JSM) เป็นกองทุนท่ีมีอัตรา
ผลตอบแทนดีท่ีสุด 
      ค่ามาตรวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมโดย Information ratio เป็นการเปรียบเทียบกนัของค่าอตัราผลตอบแทนของ
กองทุนกบัอตัราผลการด าเนินงานของตลาดและปรับดว้ยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากการศึกษาพบว่ามี 6 กองทุนท่ีมีอตัรา
ผลตอบแทนสูงกว่าอตัราผลตอบแทนของตลาด โดยกองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ (JSM) เป็นกองทุนท่ีมี
อตัราผลตอบแทนดีท่ีสุด 
 
ตารางที่ 4 การจดัล าดบักองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศกบัอตัราผลตอบแทนท่ีค านวณจากแบบจ าลองทั้ง 5 แบบ 
 

 กองทุน Sp Tp αp CAPM IRp 
ABAPAC 20 19 19 19 15 
ASIA-E 19 20 20 20 11 
ASP-ASIAN 15 16 16 16 4 
CHINA 1 14 14 14 12 
SCBAEM 17 18 18 18 16 
JSM 2 11 11 1 1 
SCBNK225 4 5 6 2 2 
SCBNK225D 7 12 12 12 7 
TISCOJP 5 8 9 3 3 
ABJO 16 17 17 17 9 
ASP-NGF 3 13 13 13 8 
ABIG 18 15 15 15 10 
SCBCE 11 6 5 8 17 
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SCBCEH 8 1 1 6 13 
TISCOCH 10 3 2 7 14 
KF-CHINA 13 7 7 10 19 
ASP-HSI 9 2 3 5 6 
ONE-CHINA 14 9 8 11 20 
TCHRMF 12 4 4 9 18 
TJPRMF 6 10 10 4 5 
หมายเหตุ: Sp หมายถึงค่าท่ีค านวณได้จากมาตรวดัของ Sharpe, Tp หมายถึงค่าท่ีค านวณได้จากมาตรวดัของ Treynor, αp 
หมายถึงค่าท่ีค านวณไดจ้ากมาตรวดัของ Jensen, CAPMp หมายถึง Capital Asset Pricing Model , IRp หมายถึงค่าท่ีค านวณได้
จากมาตรวดั Information Ratio 
 
     จากตารางท่ี 4 แสดงผลการเปรียบเทียบจากมาตรวดัทั้ง 5 แบบ มาตรวดั Treynor และJensen ใหผ้ลใกลเ้คียงกนัมากท่ีสุดโดย
กองทุนเปิดไทยพาณิชยหุ์้นจีน THB เฮ็ดจ์ (SCBCEH) เป็นกองทุนท่ีมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานมากท่ีสุดในช่วงเวลาท่ี
ศึกษาส าหรับมาตรวดั Sharpe กองทุนท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุดคือกองทุนเปิดดบัเบิลยไูอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไชน่า แทร็ก
เกอร์ (CHINA) ส าหรับมาตรวดั CAPM และมาตรวดั Information Ratio กองทุนท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุดคือ กองทุนเปิด เจแปน 
สมอล แอนด ์มิด แคป ฟันด ์(JSM) 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     ผลการศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมท่ีลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ พบว่าโดยเฉล่ียแลว้กองทุน
รวมท่ีลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศจะใหอ้ตัราผลตอบแทนท่ีเท่ากบัอตัราผลตอบแทนของตลาด พิจารณาเปรียบเทียบอตัรา
ผลตอบแทนเฉล่ียของกองทุนทั้ง 20 กองทุน พบวา่มี กองทุนจ านวน 9 กองทุนท่ีใหอ้ตัราผลตอบแทนมากกวา่ผลตอบแทนของ
ตลาด ซ่ึงเป็นกองทุนท่ีลงทุนในตราสารทุนประเทศญ่ีปุ่นจ านวน  6 กองทุน ลงทุนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (ประเทศฮ่องกง) 1 กองทุน และลงทุนผสมอีก 2 กองทุน และมีจ านวน 11 กองทุนให้ผลตอบแทนต ่ากว่าอตัรา
ผลตอบแทนของตลาด ส าหรับกองทุนท่ีใหอ้ตัราผลตอบแทนอยูใ่นล าดบั 1 - 5 เป็นกองทุนท่ีลงทุนในตราสารทุนประเทศญ่ีปุ่น 
จ านวน 4 กองทุน และลงทุนในหลายประเทศ จ านวน 1 กองทุน โดยกองทุนท่ีให้อตัราผลตอบแทนสูงท่ีสุดคือกองทุนเปิด
กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด ์มิด แคป ฟันด ์ 
     ผลการศึกษาความเส่ียงของกองทุนรวมท่ีลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ มีกองทุนจ านวน 6 กองทุนท่ีมีความเส่ียงต ่ากวา่
ความเส่ียงของตลาดโดยใชค่้าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการพิจารณา ซ่ึงเป็นกองทุนท่ีลงทุนในหลายประเทศจ านวน 4 กองทุน 
ลงทุนในประเทศอินเดียจ านวน 1 กองทุน และลงทุนในประเทศญ่ีปุ่นจ านวน 1 กองทุน โดยกองทุนท่ีมีความเส่ียงนอ้ยท่ีสุดคือ
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิต้ี ฟันด ์ 
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     ผลการพิจารณาความเส่ียงโดยใชค่้าเบตา้ของกองทุนรวม มีกองทุนรวมจ านวน 13 กองทุนท่ีมีความเส่ียงต ่ากว่าความเส่ียง
ของตลาด ซ่ึงเป็นกองทุนท่ีลงทุนในหลายประเทศจ านวน 6 กองทุน ลงทุนในประเทศญ่ีปุ่นจ านวน 6 กองทุน และลงทุนใน
ประเทศอินเดียจ านวน 1 กองทุนโดยกองทุนท่ีมีความเส่ียงน้อยท่ีสุดคือกองทุนเปิด ออล เอเชีย อีควิต้ี และพบว่าค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าเบตา้ใหผ้ลท่ีใกลเ้คียงกนั 
     การวัดผลการด าเนินงาน โดยใช้มาตรวัดตามตัวแบบของ Sharpe ratio, Treynor ratio, Jensen’s Alpha CAPM และ

Information ratio พบว่ากองทุนท่ีมีอัตราผลตอบแทนมากกว่าอัตราผลตอบแทนของตลาด 9 กองทุน จากมาตรวดัทั้ ง 5 

เปรียบเทียบกนัพบว่ามีมาตรวดัของ TreynorและJensen ให้ผลท่ีคลา้ยกนั โดยกองทุนรวมท่ีมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกในช่วงท่ีท าการศึกษา ไดแ้ก่ กองทุนเปิดแอสเซทพลสัเอชเอสไอ (ASP-HSI), กองทุนเปิดไทยพาณิชยหุ์น้

ญ่ีปุ่น (SCBNK225) และกองทุนเปิด ทิสโก ้เจแปน อิควิต้ี (TISCOJP) ตามล าดบั 

     ส่วนของมาตรวดัของ Sharpe, CAPM และInformation ratio ให้ผลใกลเ้คียงกนั โดยกองทุนรวมท่ีมีประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงานมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ในช่วงท่ีท าการศึกษา ไดแ้ก่ กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด ์มิด แคป ฟันด ์(JSM), กองทุน

เปิดไทยพาณิชยหุ์น้ญ่ีปุ่น (SCBNK225) และกองทุนเปิด ทิสโก ้เจแปน อิควิต้ี (TISCOJP) ตามล าดบั 
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ประเภททรัพย์สินท่ีอยู่อาศัยของธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Strategy Formulation Property Management for sale Residence Property of 
Government Saving Bank Located in Bangkok 

ภัทราพร บ ารุงผล1 และ อนุฉัตร ช ่าชอง2 * 

Pattraporn Bumrungphol and Anuchat Chumchong * 

บทคดัย่อ  

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการตดัสินใจเลือกซ้ือทรัพยสิ์นรอการขายของธนาคารออมสิน   เพื่อศึกษา
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) และเพื่อก าหนดกลยทุธ์เพื่อจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขาย  กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ัง
น้ี คือ ประชากรท่ีสนใจซ้ือทรัพย์สินรอการขายของธนาคารออมสิน จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์ โดยศึกษาพฤติกรรมของลูกคา้ในการตดัสินใจเลือกซ้ือ การตดัสินใจเลือกซ้ือทรัพยสิ์นรอการ
ขายของธนาคารออมสิน ไดเ้ป็นกลยุทธ์การเจริญเติบโต (Growth Strategy) เน่ืองจากองคก์รมีเป้าหมายในการสร้างขยายการ
เขา้ถึงลูกคา้เก่าและใหม่ โดยการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ เน่ืองจากองคก์รประสบปัญหาทรัพยสิ์นรอการขายเพิ่มสูงข้ึน
อยา่งต่อเน่ืองทุกปี ส่งผลให้มีค่าใชจ่้ายในการปรับปรุง ดูแลทรัพยสิ์นเพิ่มสูงข้ึนดว้ย ซ่ึงกลยทุธ์น้ีจะสามารถเพิ่มโอกาสในการ
ขายทรัพยสิ์นรอการขายใหก้บัฝ่ายจดัการทรัพยสิ์นรอการขายของธนาคารออมสิน 

ABSTRACT 

This experiment aims to examine the purchasing possibility for the foreclosure for sale of the Government Savings 
Bank, investigates the Marketing mix factor (4P's) and establishes the strategy of foreclosure for sale. Four-hundred samples 
were taken from the population interested in buying properties for sale. The questionnaires and interview forms have been used 
as research instruments to study the purchasing behavior of customers. Buying decision of foreclosed property of the 
Government Savings Bank is a growth strategy because the organization aims for creating, expanding, and reaching both new 
and existing customers by advertising through several media channels. Since the number of foreclosed properties increasing 
annually, the maintenance cost of these foreclosures is also growing. This strategy, therefore, facilitates the selling opportunity 
of the foreclosed properties management of the Government Savings Bank 
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1. บทน า 

การด าเนินธุรกิจของสถาบนัการเงินหรือธนาคารพาณิชย ์รายไดห้ลกัส่วนใหญ่มาจากการ น าเงินฝากไปให้สินเช่ือ
เพื่อใหไ้ดส่้วนต่างจากอตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงการใหสิ้นเช่ือดงักล่าว ท าใหบ้างส่วนเกิดเป็นสินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดเ้รียกวา่ NPLs 
(Non-Performing Loans) หรือหน้ีคงคา้งช าระ ซ่ึงสถาบนัการเงินหรือธนาคารต้องด าเนินการติดตามหน้ีคา้งช าระตาม ขั้นตอน
ตั้งแต่ติดตาม ทวงถามจนทา้ยท่ีสุดตอ้งด าเนินคดีตามกฎหมาย เพื่อบงัคบัเอาทรัพยสิ์นหลกัประกนัหรือทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ ออกขาย
ทอดตลาดเพื่อน ามาช าระหน้ี ท าให้ธนาคารตอ้งเขา้ร่วมการเขา้ระวงัราคาหรือซ้ือ ทรัพยห์ลกัประกันเพื่อมิให้ราคาท่ีขาย
ทอดตลาดต ่าไปกว่ามูลค่าทรัพยสิ์นปัจจุบนั หรือตีโอนทรัพยสิ์นเพื่อช าระหน้ี หรือไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นตามท่ีสามารถกระท าได้
ตามกฎหมาย ท าให้เกิดเป็นทรัพยสิ์นรอการขายหรือท่ีเรียกว่า NPAs (Non-Performing Assets) ของธนาคาร ท่ีธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก าหนดใหเ้ร่งจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขาย เพื่อเปล่ียนเป็นจ านวนเงินกลบัเขา้สู่ธนาคารโดยเร็ว เน่ืองจากระหวา่งท่ี
รอการจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขายเหล่านั้น ธนาคารก็ตอ้งมีภาระหรือค่าใชจ่้ายในการถือครอง ( Carry Cost ) อยู่ตลอดเวลา 
เช่น ค่าประกนัอคัคีภยั ค่าปรับปรุงทรัพยสิ์น ค่ากนัเงินทุนส ารองส าหรับทรัพยสิ์นรอการขายท่ีมีตน้ทุนทางบญัชีสูงกว่าราคา
ประเมิน ค่าส่วนกลาง ค่าปรับปรุงทรัพยสิ์น เป็นตน้ ดงันั้นทั้งหน้ี NPLs (Non-Performing Loans) หรือหน้ีคงคา้งช าระ และ
สภาพเศรษฐกิจชะลอตวั ท าใหปั้จจุบนัมีปริมาณทรัพยสิ์นรอการขาย (NPAs) เพิ่มข้ึนจ านวนมากอยา่งต่อเน่ืองทุกปี  

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 กราฟแสดงการเพิ่มข้ึนของทรัพยเ์ขา้ซ้ือ ปี 2559 – 2562 (ม.ค.-พ.ย.) 
ท่ีมา : จากการเกบ็ขอ้มูลจริง , 25 ธนัวาคม 2562 

การศึกษาคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงค์ 1.) เพื่อศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มลูกคา้ท่ีสนใจทรัพยสิ์นรอการขาย
ประเภทท่ีอยู่อาศยัของธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร 2.) เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทาง
การตลาดของกลุ่มลูกคา้ประเภทท่ีอยู ่อาศยัของธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร 3.) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
เก่ียวกบัทรัพยสิ์นรอการขายประเภทท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร 4.) เพื่อสร้างกลยทุธ์ทางการตลาดท่ี
เหมาะสมกบัทรัพยสิ์นรอการขายประเภทท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร และประโชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
1.) ฝ่ายจดัการทรัพยสิ์นรอการขาย ธนาคารออมสิน ไดแ้นวทางในการก าหนดกลยทุธ์ในการเลือกซ้ือทรัพยสิ์นรอการขายเพื่อ
อยูอ่าศยัของธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมาหานครของลูกคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 2.) ฝ่ายจดัการทรัพยสิ์นรอการขาย ธนาคาร
ออมสิน สามารถก าหนดกลยทุธ์ เพื่อจ าหน่ายทรัพยสิ์นออกให้มากท่ีสุด เพื่อลดค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ในการดูแลทรัพย ์ 3.) ธนาคาร
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ออมสิน ฝ่ายจดัการทรัพยสิ์นรอการขาย ไดรู้้พฤติกรรมของลูกคา้ท่ีสนใจทรัพยสิ์นรอการขาย เพื่อน ามาก าหนดกลยทุธ์จ  าหน่าย
ทรัพย ์
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

   2.1 ทฤษฎวีเิคราะห์อุตสาหกรรมภายใน (SWOT Analysis) 
 (ดร. ปาณเดชา ทองเลิศ, 2555)  SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององคก์รในปัจจุบนั เพื่อคน้หาจุด
แขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค หรือส่ิงท่ีอาจเป็นปัญหาส าคญัในการด าเนินงานสู่สภาพท่ีตอ้งการขององคก์รในอนาคต  
 จุดแขง็ (S-Strengths) : จุดแขง็ หรือขอ้ไดเ้ปรียบ เป็นผลมาจากปัจจยัภายใน เป็นขอ้ดีท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายใน
องคก์ร 

จุดอ่อน (W-Weaknesses) : จุดอ่อน หรือ จุดดอ้ย ขอ้เสียเปรียบ เป็นผลมาจากปัจจยัภายใน เป็นปัญหาหรือขอ้บกพร่อง
ท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายในต่าง ๆ ขององคก์ร 

โอกาส (O-Opportunities) : เกิดจากปัจจยัภายนอก เป็นผลจากการท่ีสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเอ้ือประโยชน์ หรือ
ส่งเสริมการด าเนินงานในดา้นต่าง ๆ ขององคก์ร โอกาสแตกต่างจากจุดแขง็ตรงท่ีโอกาสเป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายนอก 
แต่จุดแข็งเป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายใน องคก์รท่ีดีจะตอ้งแสวงหาโอกาสอยู่ตลอดเวลา โดยการวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้ม
ภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ  
 อุปสรรค (T-Threats) : เกิดจากปัจจยัภายนอก เป็นขอ้จ ากดัท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีส่งผลเสียหรือส่งผล
กระทบทางดา้นลบต่อองคก์ร 
 (ณรงคว์ิทย ์แสนทอง, 2551) วิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองคก์ร ซ่ึง
ปัจจยัเหล่าน้ีแต่ละอย่างจะช่วยให้เขา้ใจได้ว่ามีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานขององค์กรอย่างไร จุดแข็งขององค์กรจะเป็น
ความสามารถภายในท่ีถูกใชป้ระโยชน์เพื่อการบรรลุเป้าหมายในขณะท่ีจุดอ่อนขององคก์ร จะเป็นคุณลกัษณะภายใน ท่ีอาจจะ
ท าลายผลด าเนินงาน โอกาสทางสภาพแวดลอ้มจะเป็นสภานการณ์ท่ีให้โอกาสเพื่อการบรรลุเป้าหมายองคก์รในทางกลบักนั
อุปสรรคทางสภาพแวดลอ้มจะเป็นสถานการณ์ท่ีขดัขวางการบรรลุเป้าหมายขององคก์ร ผลจากการวิเคราะห์ SWOT น้ีใชเ้ป็น
แนวทางในการก าหนดวิสัยทศัน์ การก าหนดกลยทุธ์ เพื่อให้องคก์รเกิดการพฒันาไปในทางท่ีเหมาะสม เม่ือไดข้อ้มูลเก่ียวกบั 
จุดแขง็-จุดอ่อน โอกาส-อปุสรรค จากภายนอกเพื่อดูวา่องคก์ร ก าลงัเผชิญสถานการณ์เช่นใดและภายใตส้ถานการณ์  
 
 2.2 ทฤษฎกีารเลอืกกลยุทธ์ (TOWS Matrix) 
 (เอกวินิต พรหมรักษา, 2555) เป็นการวิเคราะห์ปัจจยัของเคร่ืองมือทางธุรกิจโดยใชท้ฤษฎี SWOT ซ่ึง TOWS  เป็นตวัยอ่
ของปัจจยัส าหรับการเตรียมการท่ีจะวิเคราะห์ความแตกต่างกนัของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ซ่ึง TOWS Matrix 
เป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยในการก าหนดวิธีการเลือกเชิงกลยทุธ์ท่ีองคก์รตอ้งเจอ 

ในการน าเทคนิคท่ีเรียกวา่ TOWS Matrix ท าใหเ้กิดกลยทุธ์สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ 
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 - กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ได้มาจากการน าขอ้มูลการประเมินสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจุดแข็งและโอกาสมา
พิจารณาร่วมกนั เพื่อท่ีจะน ามาก าหนดเป็นกลยทุธ์ในเชิงรุก  

 - กลยทุธ์เชิงป้องกนั (ST Strategy) ไดม้าจากการน าขอ้มูลการประเมินสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจุดแขง็และอุปสรรคมา
พิจารณาร่วมกนั เพื่อท่ีจะน ามาก าหนดเป็นกลยทุธ์ในเชิงป้องกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากองคก์ารมีจุดแขง็ ขณะเดียวกนัองคก์ารก็เจอกบั
สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอุปสรรคจากภายนอกท่ีองค์กรควบคุมไม่ได ้แต่องคก์รสามารถใชจุ้ดแข็งท่ีมีอยู่ในการป้องกนัขอ้จ ากดั
ท่ีมาจากภายนอกได ้ 

 - กลยุทธ์เชิงแกไ้ข (WO Strategy) ไดม้าจากการน าขอ้มูลการประเมินสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจุดอ่อนและโอกาสมา
พิจารณาร่วมกนั เพื่อท่ีจะน ามาก าหนดเป็นกลยทุธ์ในเชิงแกไ้ข ทั้งน้ีเน่ืองจากองคก์รมีโอกาสท่ีจะน าแนวคิดหรือวิธีใหม่ๆ มาใช้
ในการแกไ้ขจุดอ่อนท่ีองคก์ารมีอยูไ่ด ้ 

 - กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ไดม้าจากการน าขอ้มูลการประเมินสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจุดอ่อนและขอ้จ ากดัมา
พิจารณาร่วมกนั เพื่อท่ีจะน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงรับ ทั้งน้ีเน่ืองจากองคก์รเผชิญกบัทั้งจุดอ่อนและอุปสรรคภายนอกท่ี
องคก์รไม่สามารถควบคุมได ้
 
2.3 ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 4P’s 

(Philip Kotler 1999, 15) ให้ความหมายส่วนประสมทางการตลาดว่า เป็นชุดเคร่ืองมือ ทางการตลาดท่ีน ามาใชเ้พื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคท์างการตลาดในตลาดเป้าหมาย ธงชยั สันติวงษ ์(2534, 34) ไดใ้หค้วามหมายของส่วนประสมทางการตลาด
วา่ การผสมท่ีเขา้กนัไดดี้ เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของการก าหนดราคา การส่งเสริมการขายผลิตภณัฑท่ี์เสนอขาย และระบบการ
จัดจ าหน่าย ซ่ึงได้มีการออกแบบเพื่อใช้ส าหรับการเขา้ถึงกลุ่มบริโภคท่ีต้องการ ดังนั้น ความหมายของส่วนประสมทาง
การตลาด กล่าวโดยสรุปไดว้า่ เป็นชุดเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีบริษทัสามารถควบคุมได ้น ามาใชเ้พื่อสร้างความพอใจใหก้ลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมาย เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์างการตลาด  

ส่วนประสมทางการตลาดสามารถพิจารณาแยกหมวดหมู่ได้ 4 ด้านส าคญั ธงชัย สันติวงษ์ (2534, 36) หรือแบ่ง
ออกเป็น 4Ps (Perreault & McCarthy 1996, 50)  

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
2. ดา้นราคา  
3. ดา้นการจดัจ าหน่าย  
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 
2.4 แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

 (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538) (ปริญ ลกัษิตานนท์, 2544) และ(ธงชยั สันติวงษ์, 2540) มุมมองของพฤติกรรมหรือการ
กระท า จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งของสรุปไดว้า่ พฤติกรรมของผูบ้ริโภค (consumer behavior) หมายถึงการกระท า
ของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาและการใช้ซ่ึงสินค้าและบริการ ทั้ งน้ีหมายรวมถึง
กระบวนการตดัสินใจซ่ึงมีมาอยูก่่อนแลว้ และซ่ึงมีส่วนในการก าหนดใหมี้การกระท า 
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 (ดาราทีปะปาล, 2542) มุมมองของการศึกษากระบวนการ จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งสรุปไดว้า่ พฤติกรรม
ผูบ้ริโภคเป็นการศึกษาถึงกระบวนการต่าง ๆ ท่ีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเขา้ไปเก่ียวขอ้งเพื่อท าการเลือกสรร การซ้ือ การใช ้การ
บริโภค อนัเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ บริการ ความคิดหรือประสบการณ์เพื่อตอบสนองความตอ้งการ และความปรารถนาต่าง ๆ ให้
ไดรั้บความพอใจ 
 จากความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีกล่าวมาขา้งตน้ พอจะสรุปไดว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท า
หรือการแสดงออกของบุคคล ไม่วา่จะเป็นการเลือกสรร การซ้ือ การใช ้อนัเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการ ซ่ึงผูบ้ริโภคคาดวา่จะ
สามารถตอบสนองความตอ้งการและความปรารถนาต่าง ๆ ใหไ้ดรั้บความพอใจ 
 (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2546) พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) คือ พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคท าการคน้หา การคิด การ
ซ้ือ การใช้ การประเมินผล ในสินคา้และบริการ ซ่ึงคาดว่าจะตอบสนองความตอ้งการของเขา หรือเป็นขั้นตอนซ่ึงเก่ียวกบั
ความคิดประสบการณ์ การซ้ือ การใชสิ้นคา้และบริการของผูบ้ริโภคเพื่อตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของเขา 
หรือ หมายถึงการศึกษาพึงการตดัสินใจและการกระท าของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้และบริการ  

  
2.5 ทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วการตัดสินใจซ้ือ 
(เสรี วงษม์ณฑา, 2547) กระบวนการในการตดัสินใจซ้ือ (buying decision process) เป็นล าดบัขั้นตอนใน               การ

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค จากการส ารวจผูบ้ริโภคจ านวนมากเก่ียวกบักระบวนการในการตดัสินใจซ้ือ พบวา่ผูบ้ริโภคตอ้งผา่น
กระบวนการ 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การรับรู้ถึงความตอ้งการหรือการรับรู้ปัญหา การแสวงหาขอ้มูลการประเมินผลทางเลือก การ
ตดัสินใจซ้ือ และ พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

รูปท่ี 2 กระบวนการในการตดัสินใจซ้ือ 
ท่ีมา : Kotler , Marketing Management, 2541 , P. 179 
 
2.6 หลกัการพืน้ฐานของการจัดการเชิงกลยุทธ์   
การจดัการเชิงกลยทุธ์ ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอนหลกั คือ การวิเคราะห์เชิงกลยทุธ์ (Strategic Analysis) การสร้างกลยทุธ์ 

(Strategic Formulation) และหลกัการปฏิบติัตามกลยุทธ์และการควบคุม (Strategic Implementation and control) (Fred,1995) 
ความตอ้งการของ ลูกคา้ (Customer needs) หรือส่ิงท่ีลูกคา้ไดรั้บการสนองตอบและเกิดความพึงพอใจการสร้างความแตกต่าง
ในตวัสินคา้และบริการ (Product and service differentiation) หรือการเสนอสินคา้และบริการแก่ลูกคา้โดยเนน้ในดา้นของราคา
ท่ีต ่าเป็นกระบวนการหน่ึงในการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั การจดักลุ่มลูกคา้ (customer groups) การแบ่งกลุ่มลูกคา้
เป็นกลุ่ม ตามลกัษณะความตอ้งการหรือความพึงพอใจของลูกคา้แต่ละกลุ่ม (Kotler, 2003)  
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(นายชยัทตั สว่างแสง, 2553) ศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจเลือกซ้ือทรัพยสิ์นรอการขายประเภทท่ีอยู่อาศยั
ของธนาคาร เพื่อจดัตน้แบบกลยทุธ์ส่วนประสมการตลาดท่ีเหมาะสมในการขายทรัพยสิ์นรอการขาย โดยการใชแ้บบสอบถาม
เก็บขอ้มูลจากผูส้นใจซ้ือทรัพยสิ์นรอการขายจากธนาคาร 7 แห่ง และบริษทับริหารสินทรัพย ์2 แห่ง และจากผูบ้ริหารกลยุทธ์
ของสถาบนัการเงินวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติเอฟและการ
เปรียบเทียบรายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ และค่าความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 

(ปานพิษณุ จันทรเพ็ญ, 2548) ศึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และสินทรัพย์รอการขายของธนาคารในปี 2548  
สถานการณ์ของตลาดเร่ิมเปล่ียนแปลงไปจากช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมาโดยในช่วงคร่ึงแรกของปี 2548  ตลาดเร่ิมชะลอตวัลง ปัจจยั
ส าคญัมาจากการชะลอตวัลงของเศรษฐกิจประกอบกบัการปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ีย  ความเขม้งวดในการปล่อยสินเช่ือของสถาบนั
การเงิน และปัญหาความไม่สงบใน จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ขณะเดียวกนัราคาน ้ ามนัท่ีเพิ่มสูงข้ึน  ไดส่้งผลกระทบต่อตน้ทุน
ทางเศรษฐกิจ  ท าใหผู้ป้ระกอบการหนัมาใชก้ลยทุธ์ในการบริหารจดัการเพื่อความอยูร่อดทางธุรกิจ สถานการณ์การแข่งขนัใน
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยร์วมถึงสินทรัพยร์อการขายของธนาคาร มีความรุนแรงเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ  ผูป้ระกอบการและธนาคารพาณิชย์
แต่ละรายต่าง พยายามสร้างจุดแขง็และใชก้ลยทุธ์เชิงรุกเขา้มาช่วยในการบริหารจดัการสินทรัพยท่ี์ตนถือ ครองอยู ่ มีการพฒันา
กลยทุธ์การแข่งขนัในรูปแบบใหม่ๆเพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในตลาด     

(นุชรีกร บุญเหลือ, 2556) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพย ์ประเภททรัพยสิ์นรอการขาย
ของธนาคารออมสิน โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูท่ี้เขา้มาเยี่ยมชมพื้นท่ีจดัแสดง
ทรัพยสิ์นรอการขายของธนาคารออมสิน ในงาน มหกรรมทรัพยสิ์นรอการขายฉลองครบ 100 ปี 100 แปลง ท่ีทาง ฝ่ายจดัการ
ทรัพยสิ์นรอการขายของ ธนาคารออมสินจดัข้ึนตามภาคต่าง ๆ ของธนาคารออมสินทั้ง 18 ภาค ในระหวา่งวนัท่ี 1 เมษายน 2556 
ถึง วนัท่ี 30 เมษายน 2556 โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 ตวัอย่างในการตอบแบบสอบถาม ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
สถิติท่ีใชง้านวิจยัคร้ังน้ีคือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว t-test, One-Way ANOVA และวิเคราะห์ความทดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear 
Regression) 
 

5. วธิีการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างส าหรับงานวิจ ัยคร้ังน้ีจะค านวณโดยสูตรของคอแครน (Cochran) แบบไม่ทราบจ านวนประชากร กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีค านวณไดเ้ท่ากบั 385 คน ผูศึ้กษาจึงส ารองกลุ่มตวัอยา่งเพิ่มอีก 5 คน รวมเป็นขนาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 400 คน ดงันั้น
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้สนใจซ้ือทรัพยสิ์นรอการขายของธนาคารออมสิน จ านวน 400 คน  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัเลือกวิธีการเก็บขอ้มูลแบบผสม ทั้งแบบปฐมภูมิ จากแบบสอบถาม โดยประชาชนในงานมหกรรม
การเงิน Money Expo End-Year 2019 ไบเทค บางนา วนัท่ี 28 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2562 จ านวน 400 คน โดยลกัษณะของค าถามเนน้
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ส่วนประสมทางการตลาด แบบสอบถามปลายปิด แบ่งเกณฑก์ารวดัแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) บทสมัภาษณ์เชิง
ลึกรองผูอ้  านวยการ ฝ่ายจดัการทรัพยสิ์นรอการขาย ธนาคารออมสิน และแบบทุติยภูมิ จากการศึกษาคน้ควา้และเก็บรวบรวม
ขอ้มูลแหล่งความรู้ต่าง ๆ เช่น หนงัสือ เอกสารอา้งอิง บทความ วิทยานิพนธ์ งานวิจยั และจากการสืบคน้ขอ้มูลในอินเตอร์เน็ต 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพื่อใชอ้ธิบายลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล ดว้ยสถิติค่าร้อย
ละ (Percentage) และการแจกแจงความถ่ี (Frequency)  
 2. การประเมินผลคะแนนของผูต้อบแบบสอบถามจากค่าเฉล่ีย (Mean) ซ่ึงผูท้  ากรณีศึกษาคน้ควา้ไดก้ าหนดความหมาย
ของระดบัค่าเฉล่ียโดยค านวณจาก ระดบัการใหค้ะแนนเฉล่ียในแต่ละระดบัชั้นใชสู้ตรการค านวณช่วงความกวา้งของอนัตรภาค
ชั้นดงัน้ี โดยมีการแบ่งระดบัของคะแนนดว้ยการใชสู้ตรของบุญชม ศรีสะอาด (2538) มาค านวณและค าอธิบายส าหรับแต่ละ
ช่วงชั้น 

จากนั้นได้น าขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง (The Related Theory) และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (The Related 
Research) ดงัน้ี 

• ทฤษฎีวิเคราะห์อุตสาหกรรมภายใน (SWOT Analysis) 
• ทฤษฎีการเลือกกลยทุธ์ (TOWS Matrix) 
• ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 4P’s 
• แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
• ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวการตดัสินใจ 
• หลกัการพื้นฐานของการจดัการเชิงกลยทุธ ์

 

4. ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาของปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างพบว่า ผูส้นใจซ้ือทรัพยสิ์นรอการขายของธนาคารออมสินส่วน
ใหญ่อายุระหว่าง 20 - 30 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน จ านวน
สมาชิกในครอบครัว 3-4 คน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท พฤติกรรมของลูกคา้ในการตดัสินใจเลือกซ้ือพบว่า 
ลูกคา้ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคห์ลกัในการเลือกซ้ือทรัพยสิ์นรอการขายคือ ซ้ือเพื่อการอยูอ่าศยั ประเภททรัพยสิ์นรอการขายท่ี
ลูกคา้สนใจซ้ือคือ บา้นเด่ียว โดยซ้ือแบบปรับปรุงซ่อมแซ่มเสร็จพร้อมอยู ่ราคาทรัพยสิ์นรอการขายท่ีลูกคา้สนใจซ้ือคือ 1 – 2 
ลา้นบาท วิธีเลือกซ้ือทรัพยสิ์นรอการขายท่ีลูกคา้สนใจซ้ือคือ ซ้ือโดยการขอสินเช่ือ ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือทรัพย์สินรอการขายของธนาคารออมสิน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (ทรัพย์สินรอการขาย) ให้
ความส าคญักบัสภาพทรัพย ์ท าเลท่ีตั้ง และสภาพแวดลอ้ม ดา้นราคาใหค้วามส าคญักบัราคาท่ีเหมาะสมกบัสภาพทรัพยสิ์น ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่ายให้ความส าคญักบับริการพาไปชมบา้นเพื่อดูสถานท่ีจริงและความสะดวกสบายของท าเลท่ีตั้งการ
ใหบ้ริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาดใหค้วามส าคญักบัการจดัโปรโมชัน่พิเศษ 
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5. สรุปผลการศึกษา 

  ผลการการศึกษาปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือทรัพยสิ์นรอการขายของ
ธน า ค า ร อ อ ม สิ น  ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ผู ้ส น ใ จ ซ้ื อ ท รั พ ย์ สิ น ร อ ก า ร ข า ย ข อ ง ธน า ค า ร อ อ ม สิ น  จ า น วน  400 ค น  
  ดา้นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นรอการขาย (บา้นมือสอง) พบวา่ ภาพรวมของปัจจยัทางดา้นส่วนประสมการตลาดท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือทรัพยสิ์นรอการขายของธนาคารออมสิน ดา้นผลิตภณัฑ์ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือทรัพยสิ์นรอการขาย ดงัน้ี อนัดบัท่ี 1 คือ สภาพแวดลอ้มของชุมชนโดยรอบ อนัดบัท่ี 2 คือ ระบบ
สาธารณูปโภค เช่น น ้ าประปา ไฟฟ้า อนัดบัท่ี 3 คือ ท่านเลือกซ้ือทรัพยสิ์นจากท าเลท่ีตั้ง เช่น ใกลร้ถไฟฟ้า ใกลศู้นยก์ารคา้ 
อนัดบัท่ี 4 คือ เลือกซ้ือทรัพยสิ์นจากสภาพทรัพย ์อนัดบัท่ี 5 คือ ขนาดท่ีดินและพื้นท่ีใชส้อย  

ดา้นราคาพบวา่ ภาพรวมของปัจจยัทางดา้นส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือทรัพยสิ์นรอการขาย
ของธนาคารออมสิน ดา้นราคา เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่การปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือทรัพยสิ์นรอการขาย อยู่
ในระดบัมากเป็นส่วนใหญ่ ดงัน้ี อนัดบัท่ี 1 คือ ราคาเหมาะสมกบัท าเลท่ีตั้ง อนัดบัท่ี 2 คือ ราคาเหมาะสมกบัสภาพทรัพยสิ์น 
อนัดบัท่ี 3 คือ มีราคาเหมาะสมกบัขนาดและพื้นท่ีใชส้อย อนัดบัท่ี 4 คือ มีทรัพยสิ์นใหเ้ลือกหลายระดบัราคา  

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายพบว่า ภาพรวมของปัจจยัทางดา้นส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ทรัพยสิ์นรอการขายของธนาคารออมสิน ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าการปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือทรัพยสิ์นรอการขาย อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ดงัน้ี อนัดบัท่ี 1 คือ บริการพาไปชมบา้นเพื่อดูสถานท่ีจริง อนัดบัท่ี 
2 คือ ความสะดวกสบายของท าเลท่ีตั้งการใหบ้ริการ อนัดบัท่ี 3 คือ ความสะดวกในดา้นเวลาการใหบ้ริการของธนาคาร อนัดบัท่ี 
4 คือ ภาพลกัษณ์ของธนาคารและสาขายอ่ยท่ีใหบ้ริการ  

ดา้นการส่งเสริมการตลาดพบว่า ภาพรวมของปัจจยัทางดา้นส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ทรัพยสิ์นรอการขายของธนาคารออมสิน ดา้นการส่งเสริมการตลาด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าการปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือทรัพยสิ์นรอการขาย ดงัน้ี อนัดบัท่ี 1 คือ การจดัโปรโมชัน่พิเศษ เช่น การจดัสินเช่ือดอกเบ้ียต ่า, การจดังาน
ประมูล อนัดบัท่ี 2 คือ ธนาคารจดัแผนกลูกคา้สมัพนัธ์ไวบ้ริการปรึกษาเก่ียวกบัการซ้ือทรัพยสิ์น อนัดบัท่ี 3 คือ การโฆษณาผา่น
ส่ือต่าง ๆ เช่น Facebook, Instagram อนัดบัท่ี 4 คือ การออกบูธตามหา้งสรรพสินคา้ / ตามงานสัมมนาต่าง ๆ และอนัดบัท่ี 5 คือ 
การแจกของสมนาคุณ เช่น กระเป๋า กระปุกออมสิน ร่ม 

แนวทางเลือกท่ีใชแ้กไ้ขปัญหาแนวทางแรกคือ การก าหนดกลยทุธ์ สร้างกลยทุธ์ระดบัองคก์ร (Corporate Strategy) กล
ยทุธ์เชิงรุก เนน้การประชาสัมพนัธ์ การเขา้ถึงลูกคา้ใหเ้ห็นและสนใจ ตดัสินใจเลือกซ้ือ โดยมีแนวทางดงัน้ี 1.) ประชาสัมพนัธ์
ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ สามารถท าไดต้ลอดทั้งปี 2.) การจดักิจกรรมออกบูธ กิจกรรมมหกรรมการเงิน จดัในช่วงท่ีมีงาน
ต่าง ๆ อยา่งนอ้ย 2-3 คร้ัง / ปี 3.) การจดังานประมูลบา้นออมสิน จดัแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา 1. พฤษภาคม - มิถุนายน และ 2. ตุลาคม – 
พฤศจิกายน 4.) การเพิ่มเซอร์วิสหรือการบริการแบบใหม่โดยเพิ่มช่องทางการติดต่อโดยประสานงานพฒันาแอปพลิเคชัน 
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MyMo By GSB ใชเ้วลาด าเนินการเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม เพื่อให้มีช่องทางในการติดต่อ
สอบถามเพิ่ม สามารถจอง ช าระค่ามดัจ าและค่าทรัพยสิ์นรอการขายผา่นแอปพลิเคชนั MyMo By GSB ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

การก าหนดกลยทุธ์ สร้างกลยทุธ์ระดบัธุรกิจ (Business Strategy) ของธนาคารออมสิน ดว้ยกลยทุธ์สร้างความแตกต่าง 
(Differentiation) การประชาสัมพนัธ์เนน้จุดเด่นเร่ืองภาพลกัษณ์ของธนาคารออมสิน ดว้ยหลกัธรรมมาภิบาล ความโปร่งใส มี
มาตรฐาน ยติุธรรม มีความน่าเช่ือถือ ราคาทรัพยสิ์นรอการขายท่ีประชาชนเขา้ถึงไดง่้ายกบัการเป็นธนาคารภาครัฐ ธนาคารเพื่อ
ประชาชน เพื่อปลูกฝังความเป็นภาพจ าดา้นภาพลกัษณ์ของธนาคารออมสิน          ซ่ึงก่อตั้งอยา่งยาวนานกวา่ 106 ปี เพิ่มโอกาส
ใหป้ระชาชนทัว่ไปท่ีสนใจซ้ือทรัพยสิ์นรอการขาย (บา้นมือสอง) เลือกเขา้มาสอบถามและตดัสินใจซ้ือกบัธนาคารออมสินก่อน
เป็นอนัดบัแรก 

การก าหนดกลยุทธ์ สร้างกลยุทธ์ระดบัหน้าท่ี (Functional Strategy) ของธนาคารออมสิน ดว้ยการตลาด (Marketing) 
โดยจดัสรรทรัพยสิ์นใหพ้ร้อมพร้อมอยูเ่สมอ ปรับปรุงซ่อมแซมไม่ใหท้รุดโทรมหรือรกร้างและด าเนินคดีตามกฎหมายเพื่อเชิญ
ใหลู้กหน้ีออกจากทรัพยสิ์นของธนาคารใหเ้ร็วท่ีสุด ด าเนินการใหท้รัพยสิ์นรอการของธนาคารอยูส่ถานะพร้อมขายเร็วท่ีสุดเพื่อ
ลูกคา้ท่ีประสงค์ซ้ือทรัพยสิ์น ดา้นการตลาดจดัการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้โดยการซ่อมแซมทรัพยสิ์นตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ เม่ือมีการตดัสินใจซ้ือหรือวางเงินจองแลว้ ตามงบประมาณท่ีก าหนด เช่น ตดัตน้ไม ้ทาสี 

แนวทางท่ีดีท่ีสุดส าหรับการแกไ้ขปัญหาทางเลือกของกลยทุธ์ระดบัองคก์ร (Corporate Level Strategy) คือ กลยทุธ์การ
เจริญเติบโต (Growth Strategy) เพื่อขยายการเขา้ถึงลูกคา้เก่าและใหม่ โดยการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่าง ๆ ออนไลน์ ออฟไลน์ 
การจดักิจกรรมออกบูธและการจดักิจกรรมงานประมูล ซ่ึงกลยทุธ์น้ีจะสามารถเพิ่มโอกาสในการขายทรัพยสิ์นรอการขายให้กบั
ฝ่ายจดัการทรัพยสิ์นรอการขายของธนาคารออมสินได ้

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 
 1. จากการศึกษาขอ้มูลปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด 4’Ps ผลิตภณัฑ์ (ทรัพยสิ์นรอการขาย) ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ระดบัการตดัสินใจเลือกซ้ือพบว่าองค์กรควรให้ความส าคญัในดา้น
ผลิตภณัฑ ์(ทรัพยสิ์นรอการขาย) เช่น สภาพทรัพยสิ์นควรปรับปรุงเรียบร้อยเพื่อไม่ใหท้รัพยสิ์นอยูใ่นทรุกโทรมหรือรกร้างและ
การจดัการส่งเสริมการขาย เช่น การจดัโปรโมชัน่ การจดักิจกรรมออกบูธตามงานมหกรรมการเงิน การจดังานประมูล  
 2. จากการศึกษาคร้ังน้ีท าให้ทราบถึงขอ้มูลต่าง ๆ ของฝ่ายจดัการทรัพยสิ์นรอการขาย ธนาคารออมสินและลูกคา้ และ
สามารถน าเอาขอ้มูลท่ีไดม้าปรับใช้ แกไ้ขขอ้ผิดพลาดและช่วยก าหนดกลยุทธ์เพื่อจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขาย ฝ่ายจดัการ
ทรัพยสิ์นรอการขาย ธนาคารออมสินใหไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. ควรน าเอากลยทุธท่ี์ไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีไปปรับใชก้บัฝ่ายจดัการทรัพยสิ์นรอการขาย ธนาคารออมสินเพื่อเป็นการ
เพิ่มโอกาสในการจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขาย 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
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1. จากการผูศึ้กษาคร้ังน้ีเน้นการศึกษาทรัพยสิ์นรอการขายของธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ยงัมี
ทรัพยสิ์นรอการขายในเขตพื้นท่ีต่างจงัหวดัอ่ืน ๆ ยงัจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างจากการศึกษาคร้ังน้ี โดยการศึกษาในเขตพื้นท่ี
ต่างจงัหวดั เพื่อทราบแนวทาง การปรับปรุง กระตุน้ใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือและเพิ่มโอกาสในการจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขาย 
หากทรัพยสิ์นรอการขายนั้นมีปริมาณเพิ่มสูงข้ึน 
 2. เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดน้ าปัญหาท่ีสามารถควบคุมไดย้าก ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาปัญหาอ่ืน ๆ 
เพื่อน ามาแกไ้ขและก าหนดกลยทุธ์ใหแ้ก่ฝ่ายจดัการทรัพยสิ์นรอการขาย ธนาคารออมสิน 
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รูปแบบการด าเนินชีวติ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารคลนี 

ของผู้บริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

Lifestyle Affecting to Purchase Decision Clean Food of the working People in Bangkok 

ภัสรา โกมลทองทิพย์1 และ ฐิติกานท์ สัจจะบุตร2 

Passara Komolthongthip and Thitikan Satchabut 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร (2) ศึกษา
การตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร และ (3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต และการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูบ้ริโภคอาหารคลีนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 
200 คน ซ่ึงใช้การแจกแบบสอบถามลงพื้นท่ีจริงและแบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 
(Multiple Regression) ในโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยรูปแบบการด าเนินชีวิตโดยรวมอยู่ในระดบั
ความส าคญัมาก และการตดัสินใจบริโภคอาหารคลีนในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดบัส าคญัมาก ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา่รูปแบบการด าเนินชีวิตมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไม่วา่จะเป็น
กิจกรรม ความสนใจและความคิดเห็น 
 
ค าส าคญั : รูปแบบการด าเนินชีวิต, การตดัสินใจซ้ือ, อาหารคลีน, ผูบ้ริโภควยัท างาน 
 

Abstract 

 
The purpose of this research was (1) lifestyle of the working people in Bangkok (2) purchase decision clean food of the working 
people in Bangkok and (3) relationship between lifestyle and purchase decision clean food of the 
 
Keywords : Lifestyle, Purchase Decision, Clean Food, Working People 
working people in Bangkok. The research instrument was the questionnaires, Sample group is the working people 
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who consume clean food in Bangkok, and there are 200 people. The questionnaires were distributed in a determined area and 
online. Then analyzed all information via multiple regression in the SPSS program. The result of this study was the factor of 
lifestyle and purchase decision clean food in Bangkok that was an important level. Besides the hypothesis of this study was 
lifestyle affecting purchase decision clean food, the statistic significantly at 0.05 level include Activities, Interests, and 
Opinions. 
 

1. บทน า 
 
     ปัจจุบนัสังคมไทยมีกระแสรักสุขภาพเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะการรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมและดีต่อสุขภาพ คือ อาหารคลีน 
(Clean Food) เป็นอาหารเพื่อสุขภาพท่ียงัไดรั้บความนิยมอย่างต่อเน่ือง เป็นอาหารท่ีผ่านกระบวนการแปรรูปน้อยท่ีสุด เน้น
ความเป็นธรรมชาติและความสดสะอาดของอาหารเป็นหลกั เล่ียงวตัถุดิบอาหารท่ีขดัสี เช่น น ้าตาลขดัสี ธญัพืชขดัสี เป็นตน้ ลด
การทานอาหารท่ีปรุงรสมากจนเกินไป เช่น เคม็จดั หวานจดั มนั  รวมทั้งปราศจากการปรุงแต่งสารสังเคราะห์อยา่งวตัถุกนัเสีย 
อยา่งไรก็ตาม การทานอาหารคลีน ไม่เพียงทานผกัและผลไมเ้ท่านั้น แต่ตอ้งรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ดว้ย โดยให้มี
ปริมาณท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของร่างกายและใหค้วามส าคญักบัการดูแลสุขภาพ (สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข, 2557) ซ่ึง
อาหารคลีนถือเป็นส่วนหน่ึงของอาหารเพื่อสุขภาพ จะเห็นไดจ้ากแนวโนม้ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพทัว่โลกเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
โดยในปี 2560 มีมูลค่าสูงถึง 1 ลา้นลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณร้อยละ 15 ของมูลค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมทั้งหมด (ศูนยว์ิจยั
กสิกรไทย,2562) รวมทั้งภาคครัวเรือนไทยมีแนวโนม้ลดสัดส่วนในการบริโภคเน้ือสัตวล์ง ในทางตรงกนัขา้มมีการบริโภคผกั
เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง (เอสเอม็อีวนั,2562) แต่กย็งัมีแนวโนม้การเสียชีวิตก่อนวยัอนัควร (เสียชีวิตระหวา่งอาย ุ30-69 ปี) ก าลงัเพิ่มข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง เกิดจาก 4 พฤติกรรมเส่ียงหลกัคือการบริโภคยาสูบ การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ การบริโภคอาหารท่ีไม่เหมาะสม 
และการมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ (รายงานประจ าปี 2561 ส านกัโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค, 2561) ซ่ึงงานวิจยัน้ีเลง็เห็น
สาเหตุการบริโภคอาหารท่ีไม่เหมาะสมเป็นส าคญั โดยผูว้ิจยัเห็นโอกาสและความส าคญัของอาหารคลีน จึงสนใจศึกษารูปแบบ
การด าเนินชีวิตวา่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารประเภทดงักล่าวของผูบ้ริโภควยัท างานหรือไม่ ซ่ึงเป็นวยัท่ีเส่ียงต่อการเสียชีวิต
ก่อนวยัอนัควร รวมทั้งยงัเป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์แก่ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพในการพฒันากลยุทธ์การตลาดอย่างเหมาะสม
ต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 
     (1) เพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  
     (2) เพื่อศึกษาการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  
     (3)  เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง รูปแบบการด า เ นินชีวิต  และการตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนของผู ้บ ริโภค 
วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
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2.1 แนวคดิท่ีเกีย่วข้องกบัรูปแบบการด าเนินชีวติ 
 
     การวดัรูปแบบการด าเนินชีวิต AIOs (Activities ,Interests and Opinions) : เป็นการศึกษาแบ่งกลุ่มตามลกัษณะรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต ซ่ึงเป็นการวดัองคป์ระกอบสามประการท่ีส าคญัคือ กิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น 
(Opinions) ในลักษณะกว้าง ๆ  จนถึงลักษณะเฉพาะเจาะจงของสินค้า  ซ่ึงเป็นพฤติกรรมของรูปแบบการด าเนินชีวิต 
องคป์ระกอบสามประการมีความหมายดงัน้ี (Plummer,1974) 

     กิจกรรม (Activities) หมายถึง การแสดงออกอย่างเด่นชดั เป็นส่วนท่ีก าหนดว่าบุคคลนั้น ๆ ใช้เวลาเพื่อท าอะไร ท างาน
อดิเรกอะไร มีกิจกรรมสันทนาการอะไร และฝึกฝนกีฬาชนิดไหน ซ้ือสินคา้มากน้อยเพียงใด และซ้ือท่ีใด มีการออกไปนอก
บา้นมากนอ้ยแค่ไหน หรืออยูบ่า้นมากนอ้ยเพียงใด มีวตัถุประสงคอ์ะไร และคุณค่าท่ีเป็นจริงคืออะไร 

     ความสนใจ (Interests) หมายถึง ความตอ้งการท่ีจะเขา้ใจและเรียนรู้ในส่ิงต่าง ๆ ดว้ยความพอใจและใหค้วามส าคญัในส่ิงนั้น
เป็นระดบัความต่ืนเตน้ท่ีเกิดข้ึน พร้อมกบัความเอาใจใส่เป็นพิเศษหรือใส่ใจแบบต่อเน่ืองกบัส่ิงต่าง ๆ ความสนใจเป็นตวับ่ง
ช้ีให้เห็นกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคลท่ีเขาชอบกระท าบุคคลจะสนใจในส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมท่ีเขาชอบ มกัมีการแบ่งกลุ่ม
เพื่อใหต้รงกบัลกัษณะความสนใจของผูบ้ริโภค เช่น การเมือง กีฬา งานอดิเรก การท่องเท่ียว ดนตรี เป็นตน้ 

     ความคิดเห็น (Opinions) หมายถึง การแสดงออกทางความคิดบนพื้นฐานของค่านิยมท่ีมีต่อตนเองและสภาพแวดลอ้มของแต่
ละบุคคล ในการตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีเกิดข้ึนเปรียบเสมือนเป็นค าถามในลกัษณะการตีความ การคาดหวงั และการประเมินผลดี
ผลเสีย เช่นความคิดเห็นเก่ียวกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ บุคคลต่าง ๆ สินคา้ต่าง ๆ รัฐบาล นกัการเมือง ประเทศ หนงัสือพิมพ ์ซ่ึงจะ
สมัพนัธ์กบัวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
 

2.2 ทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกบัการตัดสินใจซ้ือ 
 
     Philip Kotler (2003) ไดอ้ธิบายถึงขั้นตอนกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค มี 5 ขั้นตอนดว้ยกนัคือ (1) การตระหนกัถึง
ปัญหา (Problem Recognition) (2) การค้นหาข้อมูลข่าวสาร (Information Search) 3) การประเมินทางเลือก (Evaluation of 
alternatives) (4) การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) และ (5) พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Postpurchase Behavior) 
     ขั้นตอนท่ี 1 การตระหนักถึงปัญหา เป็นกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อ เม่ือตระหนักถึงความตอ้งการและปัญหา โดย
ผูบ้ริโภครู้สึกถึงความแตกต่างระหวา่งความตอ้งการท่ีแทจ้ริงและความตอ้งการคาดหวงั ความต้องการอาจถูกกระตุน้โดยส่ิงเร้า
ภายในหรือภายนอก นกัการตลาดจึงจ าเป็นตอ้งระบุสถานการณ์ท่ีกระตุน้ความตอ้งการอยา่งใดอยา่งหน่ึงข้ึนมาให้ได ้และเก็บ
ขอ้มูลขอ้มูลจากผูบ้ริโภคหลาย ๆ คน ท าให้นกัการตลาดระบุไดว้่าอะไรท่ีเป็นส่ิงเร้าท่ีท าให้ผูบ้ริโภครายนั้นสนใจสินคา้นั้น ๆ 
มากท่ีสุด และมีอะไรบา้ง  
     ขั้นตอนท่ี 2 การคน้หาขอ้มูลข่าวสาร เป็นกระบวนการท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บการกระตุน้จะมีแนวโนม้คน้หาขอ้มูลข่าวสารเพิ่มเติม
เก่ียวกบัสินคา้นั้น ๆ  



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 2265 

 

 

     ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินทางเลือก เป็นกระบวนการท่ีผูบ้ริโภคประมวลขอ้มูลเก่ียวกบัตราสินคา้เชิงเปรียบเทียบ และท าการ
ตดัสินใจมูลค่าของตราสินคา้นั้น ๆ อยา่งไร ซ่ึงผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือสินคา้นั้น ๆ โดยอาศยัจิตใตส้ านึกและมีเหตุผลสนบัสนุน 
โดยแต่ละคุณสมบติัของสินคา้ประเภทท่ีแตกต่างกนั จะส่งผลต่อความส าคญัต่อการใหน้ ้าหนกัของคุณสมบติัของสินคา้ประเภท
ท่ีแตกต่างไปเช่นกนั 
     ขั้นตอนท่ี 4 การตดัสินใจซ้ือ เป็นกระบวนการท่ีผูบ้ริโภคจะสร้างรูปแบบความชอบในระหว่างตราสินคา้ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ใน
ทางเลือกเดียวกนั ซ่ึงผูบ้ริโภคอาจสร้างรูปแบบความตั้งใจซ้ือตราสินคา้ท่ีชอบมากท่ีสุด 
     ขั้นตอนท่ี 5 พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ เป็นกระบวนการหลกัจากซ้ือสินคา้นั้น ๆ มาแลว้ ผูบ้ริโภคจะมีระดบัความพอใจ
หรือไม่พอใจในระดบัใดระดบัหน่ึง 
     ทั้งน้ี ส าหรับงานวิจยัในคร้ังน้ีเก่ียวขอ้งกบัขั้นตอนท่ี 4 การตดัสินใจซ้ือ 
 

2.3 งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 
     อรรนพ เรืองกลัป์ปวงศ ์และสราวรรณ์ เรืองกลัป์ปวงศ ์(2558) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือก
บริโภคผลิตภณัฑอ์าหารสุขภาพของผูสู้งอายใุนกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ การตดัสินใจเลือกบริโภคผลิตภณัฑอ์าหาร
สุขภาพในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภณัฑ์อาหารสุขภาพของผูสู้งอายุใน
กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นแรงจูงใจดา้นความเช่ือ 

     สุพตัรา อ านวยเกียรติ (2559) ไดศึ้กษาเร่ืองทศันคติต่อสุขภาพ รูปแบบการด าเนินชีวิตและการโฆษณาผา่นระบบอินเตอร์เน็ต
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม มี
ทศันคติต่อสุขภาพ รูปแบบการด าเนินชีวิต และการโฆษณาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพ
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

     ศยามล วิชุภากรณ์กุล (2559) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ (คลีนฟู้ ด) 
ของผูบ้ริโภคในจังหวดักรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกรับประทานอาหารเพื่อ
สุขภาพ (คลีนฟู้ ด)ของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ปัจจยัรูปแบบการด าเนินชีวิต ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการ ตามล าดบั 

     ณัฐภัทร  วัฒนถาวร (2560) ได้ศึกษาเ ร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนฟู๊ ดของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม มีทศันคติของผูบ้ริโภคปัจจยัรูปแบบการด าเนินชีวิต ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดการตดัสินใจบริโภคอาหารคลีนฟู๊ ดในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

     กญัจนนภทีป์ ชลสินธนากุลย ์(2559) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ท่ีตลาดนดัของผูบ้ริโภค
บริเวณชุมชนรังสิต ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตในภาพรวม ไม่ส่งอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ท่ีตลาดนดัของผูบ้ริโภค เน่ืองจากรูปแบบการด าเนินชีวิตหรือพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีการเปล่ียนแปลง
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ตลอดเวลา ทั้งปัจจยัสังคม กระแสนิยม ส่ิงแวดลอ้ม ส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีรูปแบบการด าเนินชีวิตแตกต่างไป ไม่คงท่ี และไม่ใช่
ปัจจยัหลกัในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 
 

3. วธีิการศึกษา 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ คนวยัท างานทั้งเพศชายและหญิงท่ีมีอายรุะหวา่ง 22- 59 ปี ท่ีรักสุขภาพและเคยทาน
อาหารคลีน โดยค านวณจ านวนประชากรจากขอ้มูลศูนยว์ิจยักสิกรไทย (2562) ซ่ึงแสดงขอ้มูลสัดส่วนประชากรไทยท่ีบริโภค
ผกัในปี 2559 พบวา่มีสัดส่วนบริโภคผกัประมาณร้อยละ 22 ดงัสมการท่ี 1 เทียบกบัจ านวนประชากรผูมี้งานท าจากขอ้มูลส านกั
ยุทธศาสตร์และประเมินผล (2559:90) ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งในและนอกระบบมีจ านวน 5,214,359 คน ดงัแสดงการ
ค านวณดงัน้ี 
 
 
  

     กลุ่มตวัอยา่ง (Sample Size) เป็นการทราบจ านวนประชากร (Finite Population) จากจ านวนประชากรท่ีคาดวา่จะตดัสินใจซ้ือ
อาหารคลีนท่ีได ้คือ 1,147,159 คน ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งใชใ้นงานวิจยัในคร้ังน้ีควรมีจ านวน 384 คน โดยอา้งอิงจากตาราง
ส าเร็จรูปของ Krejcie & Morgan (1970) อย่างไรก็ตาม ผูว้ิจยัจะด าเนินการเก็บกลุ่มตวัอย่างจ านวน 200 ตวัอย่าง เน่ืองจากมี
ขอ้จ ากดัของเวลาและงบประมาณ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัเลือกวิธีการเก็บขอ้มูลแบบทราบจ านวนประชากรโดยมีวิธีเลือกกลุ่มตวัอย่าง โดยใชว้ิธี Multi-stage 
sampling และท าการสุ่มจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 200 คน ในกลุ่มเขตพื้นท่ีในกรุงเทพมหานครทั้งส้ิน 6 กลุ่มเขต เขตละเท่า ๆ กนั 
และใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ซ่ึงมี 2 ส่วน คือ ขอ้มูลดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิต และขอ้มูลดา้นการ
ตดัสินใจซ้ือ และใชม้าตรวดัแบบ Likert-scale รวมถึงคุณภาพของแบบสอบถามผ่านการตรวจสอบจากอาจารยป์รึกษาอย่าง
ครบถว้นและความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กบัเน้ือหาแบบสอบถามท่ีตรงกบังานวิจยัในคร้ังน้ี และไดต้รวจสอบความเช่ือมัน่จากการ
ทดสอบวิธีสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาช (Cronbach Alpha Coefficient) ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่รวมเท่ากบั 0.844 
  

N (จ านวนประชากร) = เปอร์เซ็นของกลุ่มเป้าหมาย x จ านวนประชากรในการศึกษา 
   = 22% x 5,214,359 = 1,147,159 คน 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
     การวิเคราะห์ขอ้มูลของงานวิจยัในคร้ังน้ีมี 3 ส่วนดว้ยกนั คือ (1) ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง อ่านค่าความถ่ีและหาค่าร้อย
ละ (2) สถิติเชิงพรรณนา ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ค่าตวัแปรจ านวน 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ ตวัแปรอิสระ (X) คือ รูปแบบการด าเนินชีวิต 
เป็นตวัแปรเชิงปริมาณ (Continuous) โดยอ่านผลการวิเคราะห์จากค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และ ตวัแปรตาม (Y) คือ การตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงเป็นตวัแปรเชิงปริมาณ (Continuous) โดยอ่านผลการวิเคราะห์จาก
ค่าเฉล่ีย (Mean)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ (3) สถิติเชิงอนุมาน เป็นการทดสอบความสัมพนัธ์
ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ซ่ึงระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิต และการตดัสินใจซ้ือ ต่างเป็นตวัแปรเชิงปริมาณทั้งคู่ 
จึงใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression)  
 

กรอบแนวคิด 
 

ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

ผลการศึกษางานวิจยัในคร้ังน้ีไดท้ าการศึกษาตวัแปรอิสระคือ รูปแบบการด าเนินชีวิต และตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจซ้ือ
อาหารคลีน โดยไดก้ าหนดสมมติฐาน จ านวน 1 ขอ้ คือ รูปแบบการด าเนินชีวิตกบัการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนของผูบ้ริโภควยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ สอดคลอ้ง หมายถึง รูปแบบการด าเนินชีวิตมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ืออาหารคลีนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และผลการทดสอบจากการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 
Regression) พบว่า กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนของผูบ้ริโภควยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังตารางท่ี 1 และมีสมการพยากรณ์ คือ �̂� = -1.674 + 0.417X1 + 
0.288X2 + 0.609X3 ซ่ึงน ามาจาก �̂� = a + bX แสดงใหเ้ห็นวา่ค่า a คือ ค่าคงท่ี (Constant) ส่วนค่า b คือ ค่า Beta (β) ของกิจกรรม 
ความสนใจและความคิดเห็น ในคอลมัน์ Unstandardized B จากตารางท่ี 1 ดา้นล่าง 
ตารางที่ 1 Coefficientsa 

รูปแบบการด าเนินชีวติ 

- กิจกรรม 

- ความสนใจ 

- ความคิดเห็น 

(Plummer,1974) 

 

การตดัสินใจซ้ืออาหารคลนี 

 (Philip Kotler,2003) 
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          Collinearity Statistics 

Model 

 
Unstandardized 

B 

Coefficients 

Std. Error 

Standardized 

Coefficients 

Beta 

t Sig. Tolerance VIF 

1 (Constant) -1.674 .288  -5.822 .000   
กิจกรรม .417 .071 .323 5.872 .000 0.647 1.545 

ความสนใจ .288 .079 .221 3.663 .000 0.536 1.867 

ความคิดเห็น .609 .080 .410 7.593 .000 0.671 1.490 

a. Dependent Variable : ตดัสินใจซ้ือ 

     นอกจากน้ี ไดว้ิเคราะห์เพิ่มเติมถึงสาเหตุท่ีท าใหค่้า Beta (β) ใน Constant มีค่าติดลบ จึงไดท้ าการทดสอบผา่นการวิเคราะห์
การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression) ในโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS โดยเลือก Statistics และคลิกเคร่ืองหมายถูกค าว่า 
“Collinearity diagnostics” พบว่า ค่า Tolerance มีค่านอ้ยกว่า 1 และค่า VIF มีค่าเขา้ใกล ้2 ซ่ึงหมายความว่า มีความเป็นไปไดท่ี้
ค าถามในแบบสอบถามบางข้ออาจมีเน้ือหาค าถามคล้ายคลึงหรือทับซ้อนกัน ดังตารางท่ี 1 จึงอาจจะต้องท าการทดสอบ 
Correlation เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างกนัของค าถามในแบบสอบถามต่อไป อย่างไรก็ตาม ค่า β มีค่าติดลบดงักล่าวไม่มี
นยัส าคญัต่อผลการศึกษาแต่อยา่งใด รวมถึงผลการศึกษาจากวตัถุประสงค ์พบวา่รูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภควยัท างาน
โดยรวม และการตดัสินใจซ้ือโดยรวมอยู่ในระดบัส าคญัมาก และรูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ
อาหารคลีน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

     จากผลการศึกษาผา่นการวิเคราะห์ Multiple Regression สามารถอภิปรายผลไดว้า่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุพตัรา อ านวย
เกียรติ (2559) ไดศึ้กษาเร่ืองทศันคติต่อสุขภาพ รูปแบบการด าเนินชีวิตและการโฆษณาผา่นระบบอินเตอร์เน็ตท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีทศันคติต่อสุขภาพ รูปแบบการ
ด าเนินชีวิต และการโฆษณาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตมีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  ศยามล วิชุภากรณ์กลุ (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ (คลีนฟู้ ด) ของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการ ปัจจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิตและปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกรับประทานอาหารเพื่อ
สุขภาพ (คลีนฟู้ ด) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 โดยด้านท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ (คลีนฟู้ ด) สูงท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิต และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการ (7’Ps) และปัจจยัคุณภาพการบริการ ตามล าดบั  ณัฐภทัร วฒันถาวร (2560) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
บริโภคอาหารคลีนฟู๊ ดของประชากรในกรุงเทพมหานคร พบวา่ มีทศันคติของผูบ้ริโภคปัจจยัรูปแบบการด าเนินชีวิต ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารคลีนฟู๊ ดในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ นอกจากน้ียงั
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สอดคล้องกับ อรรนพ เรืองกัลป์ปวงศ์ และสราวรรณ์ เรืองกัลป์ปวงศ์ (2558) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับการ
ตดัสินใจเลือกบริโภคผลิตภณัฑ์อาหารสุขภาพของผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นรูปแบบการด ารงชีวิตปัจจยัทาง
จิตวิทยาดา้นรูปแบบการด ารงชีวิตในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงดา้น
รูปแบบการด ารงชีวิต ก็นับเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภค ผลิตภณัฑ์อาหารสุขภาพของผูสู้งอายุใน
กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากปัจจุบนัผูสู้งอายุมีการติดตามขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการคิดคน้รูปแบบกระบวนการผลิตอาหาร
สุขภาพแบบใหม่ๆ มีการแสวงหาความรู้เก่ียวกบัคุณค่าทางโภชนาการท่ีจะไดรั้บจากการบริโภคอาหารสุขภาพ นอกจากน้ี ยงั
เขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหารสุขภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัในคร้ังน้ีท่ีรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนอย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0 .05   ซ่ึ งจะเห็นได้ว่ าจากผลการศึกษาของงานวิจัย 
ท่ีเก่ียวขอ้งดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ไม่ไดมี้การวิเคราะห์จ าแนกผลการศึกษาของดา้นกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น เช่นเด่ียว
กบังานวิจยัในคร้ังน้ี เป็นเพียงการวิเคราะห์ในภาพรวมของรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

     อยา่งไรกต็าม ผลการศึกษาในคร้ังน้ีไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ กญัจนนภทีป์ ชลสินธนากลุย ์(2559) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ท่ีตลาดนัดของผูบ้ริโภคบริเวณชุมชนรังสิต จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
ปัจจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิตในภาพรวมไม่ส่งอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ท่ีตลาดนัดของผูบ้ริโภคและยงัไม่
สอดคลอ้งกบัแนวคิดรูปแบบการด าเนินชีวิต หรือ AIO เน่ืองจากรูปแบบการด าเนินชีวิตหรือพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทั้งปัจจยัสังคม กระแสนิยม ส่ิงแวดลอ้ม ส่งผลใหผู้บ้ริโภคมีรูปแบบการด าเนินชีวิตแตกต่างไป ไม่คงท่ี 
และไม่ใช่ปัจจยัหลกัในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
     ผลการศึกษาของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามพบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 22 – 31 ปี มีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน สถานภาพโสด รายไดร้ะหว่าง 10,001 - 20,000 บาท ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
บริโภคอาหารคลีนน้อยกว่า 1 คร้ัง/เดือน เลือกซ้ืออาหารคลีนท่ีซุปเปอร์มาร์เกต รับประทานอาหารคลีนในตอนเยน็ เลือกซ้ือ
ราคาระหว่าง 40 – 99 บาท ส่วนผลการศึกษาของรูปแบบการด าเนินชีวิตพบว่า ปัจจยัดา้นกิจกรรม ไดแ้ก่ ท่านตรวจสุขภาพ
ประจ าปีตลอดอยา่งต่อเน่ือง ท่านมกัออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ และดูแลสุขภาพตวัเองเป็นอยา่งดี ท่านติดตามข่าวการเกิดโรคภยั
ต่าง ๆ จากการรับประทานอาหารอยู่เสมอ และท่านมกัจะชอบดูรายการทีวีเก่ียวกบัอาหารเพื่อสุขภาพ ปัจจยัดา้นความสนใจ 
ไดแ้ก่ ท่านมกัจะลองรับประทานอาหารในร้านอาหารใหม่ ๆ ท่านเลือกทานอาหารโดยค านึงถึงประโยชน์และโภชนาการเป็น
อยา่งแรก ท่านมกัชอบดูกีฬาต่าง ๆ หรือรายการสาธิตการออกก าลงักายผา่นช่องทางส่ือต่าง ๆ และท่านมีความสนใจในการปลูก
ผกัรับประทานเองท่ีบา้น และปัจจยัดา้นความคิดเห็น ไดแ้ก่ อาหารคลีนเหมาะส าหรับผูท่ี้รักสุขภาพ การรับประทานอาหารคลี
นช่วยป้องกนัโรคต่าง ๆ ได ้อาหารคลีนช่วยใหมี้รูปร่างท่ีดี อาหารคลีนไม่ยุง่ยากเกินไปส าหรับการรับประทาน และอาหารคลี
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นอร่อยเท่ากบัอาหารทัว่ไป รวมถึงผลการศึกษาของการตดัสินใจซ้ือพบวา่ ผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครจะบริโภค
อาหารคลีนต่อไปในอนาคตเพื่อสุขภาพท่ีดีของตนเอง 
     นอกจากน้ี ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression) พบว่า กิจกรรม ความสนใจ และ
ความคิดเห็น มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 รวมทั้งพบวา่ค่า R Square (R2) มีค่าเท่ากบั 0.62 แสดงถึง รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความน่าเช่ือถือเท่ากบั 62% และมี
ค่าความผดิพลาดเท่ากบั 38% ซ่ึงถือวา่ตวัแปรอิสระดงักล่าวท่ีเลือกศึกษาในวิจยัคร้ังน้ีมีความน่าเช่ือถือพอสมควร  

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 
 
     1. ดา้นความคิดเห็น พบว่าปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ อาหารคลีนเหมาะส าหรับผูท่ี้รักสุขภาพ จึงไดข้อ้เสนอแนะว่าหาก
ธุรกิจอาหารคลีน หรือธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีใกลเ้คียง มีงบประมาณท่ีจ ากดั จ าเป็นตอ้งให้ความส าคญักบัปัจจยัน้ีเป็นส าคญั โดยหากล
ยทุธ์สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง เช่น พยายามน าส่วนผสมใหม่ ๆ ท่ีช่วยป้องกนัโรคภยัใหม่ๆ ได ้ซ่ึงอาจจะตอ้งใชง้บประมาณ
กบัการ R&D เพื่อคน้ควา้นวตักรรมท่ีแตกต่างจากคู่แข่ง และอาจจะสร้างความตระหนกัรู้เพิ่มเติมไดว้่านอกจากอาหารคลีนแบ
รนดต์นเองจะเหมาะกบัผูท่ี้รักสุขภาพแลว้ ยงัเหมาะกบัทุกเพศ ทุกวยั นอกจากน้ี ยงัพบขอ้มูลท่ีน่าสนใจ สามารถน ามาปรับปรุง
และพฒันากลยทุธ์ให้ดียิง่ข้ึน ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ อาหารคลีนอร่อยเท่ากบัอาหารทัว่ไป อาจจะพฒันารสชาติของ
อาหารคลีนให้มีรสชาติท่ีดีข้ึน โดยท่ีคุณค่าทางโภชนาการยงัครบครัน และไม่ขดัแยง้ต่อนิยามของอาหารคลีน ท่ีว่าไม่เป็น
อาหารท่ีรสจดั ผา่นการแปรรูปนอ้ยท่ีสุด 
     2. ดา้นกิจกรรม พบว่าปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ท่านตรวจสุขภาพประจ าปีตลอดอย่างต่อเน่ือง จึงไดข้อ้เสนอว่าธุรกิจ
สามารถด าเนินการจดัการส่งเสริมการขายได ้เช่น ลูกคา้ท่ีเป็น Top Spender ประจ ารายเดือนของผลิตภณัฑ์จ านวน 10 อนัดบั
แรก รับสิทธิพิเศษเป็นแพ็คเกจตรวจสุขภาพครบวงจรฟรี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ลูกคา้หมัน่ตรวจสุขภาพของตนเองอย่าง
สม ่าเสมอ  
     3. ดา้นความสนใจ พบว่าปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ท่านมกัจะลองรับประทานอาหารในร้านอาหารใหม่ ๆ หากงบประมาณ
ธุรกิจยงัพอเหลือ ก็อาจจะคิดคน้เมนูอาหารคลีนใหม่ๆ ให้ผูบ้ริโภคไดล้องชิมรสชาติ เช่น เมนูส าหรับคนไม่ชอบทานผกั แต่
ยงัคงมีส่วนผสมของผกั แต่จะปรับปรุงรสชาติใหค้นท่ีไม่ชอบทานผกั สามารถทานไดอ้ยา่งเอร็ดอร่อย 

ข้อเสนอแนะส าหรับในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 
     1. ควรศึกษาหลายช่วงวยัมากข้ึน ไม่ใช่เพียงวยัท างาน เพราะจะท าใหผ้ลการศึกษาของงานวิจยัดูครอบคลุมและครบถว้นมาก
ยิง่ข้ึน และทราบวา่ช่วงวยัใหค้วามส าคญักบัอาหารคลีนแตกต่างกนัมากนอ้ยเพียงใด 
     2. ควรเพิ่มเติมตวัแปรตน้ เช่น ส่วนประสมทางการตลาด การซ้ือซ ้ า ความจงรักภกัดี เป็นตน้ เพื่อทราบผลการศึกษางานวิจยั
ท่ีละเอียดยิง่ข้ึน มีปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีน 
     3. ควรเพิ่มเติมจ านวนของกลุ่มตวัอยา่งเป็น 400 คน เพื่อใหไ้ดผ้ลการศึกษาท่ีละเอียด และหลากหลายมากข้ึน 
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ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์กลุ่มพลงังานในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

FACTORS THAT AFFECTING THE STOCK PRICE 

OF THE ENERGY SECTOR ON THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND 
ภัสสร์ภรณ์ กจิบ ารุงศิลป์1, ธารินี พงศ์สุพฒัน์2, อภิชาติ พงศ์สุพฒัน์3  

Patsapawn Kitbamrungsin, Tharinee Pongsupatt, Apichat Pongsupatt 

บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (QUI) อตัราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ (EQU) 
อตัราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (TAS) อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ (DTE) และอตัราส่วนราคาหุน้ต่อก าไรสุทธิ 
(NPM) ขนาดของบริษทั (SIZ) และอายุของบริษทั (AGE)  ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ปริมาณการใช้พลงังาน (CON) ดชันี
ผลผลิตภาคบริการการขนส่ง (LOG) ดชันีอุตสาหกรรม (BUS) ราคาก๊าซธรรมชาติ (GAS) ดชันีราคาน ้ ามนัดิบ (OIL) และ การ
เติบโตของเศรษฐกิจ (GDP) ใชข้อ้มูลเชิงปริมาณเป็นรายไตรมาสตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2561 รวมเป็นระยะเวลา 20 ไตรมาส โดย
ศึกษาหลกัทรัพยท่ี์มีผลรวมมูลค่าตลาดรวมกนัร้อยละ 90 ของมูลค่าตลาดรวมหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน ไดแ้ก่ บริษทั ปตท. จ ากดั 
(มหาชน), บริษทั ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน), บริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั 
(มหาชน) และ บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดยวิธีการสร้างสมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
ดว้ยวิธี Pooled OLS Regression 
 ผลการศึกษาท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 พบวา่ อตัราผลตอบแทนจากส่วนของเจา้ของ (EQU), อตัราส่วนหน้ีสินต่อ
ส่วนของเจ้าของ (DTE), อายุของบริษัท (AGE), ดัชนีอุตสาหกรรม (BUS) และดัชนีราคาน ้ ามันดิบ (OIL) มีผลต่อราคา
หลกัทรัพยข์องไปในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และ อตัราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (TAS) มีผลต่อราคา
หลกัทรัพยข์องไปในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ค าส าคัญ: ราคาหลกัทรัพย์, ราคาหลกัทรัพย์หุ้นกลุ่มพลงังาน, ปัจจัยพืน้ฐาน, ปัจจัยเศรษฐกิจ 

Abstract 
 The objective of this independent study was to study factors affecting the stock price of the energy sector. Quick ratio 
(QUI), Return on equity (EQU), Total assets turnover ratio (TAS), Debt to equity ratio (DTE) and Price earning per share ratio 
(NPM) Company size (SIZ) and Age of the company (AGE) are the basic factors. While The economic factors are the Energy 
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consumption (CON), Logistics index (LOG), Industrial index (BUS), Natural Gas price (GAS), Crude Oil Price Index (OIL), 
and Gross domestic product Growth (GDP). The secondary data is collected from the quantitative data between 2014-2018 (20 
quarters in total) by Multiple Regression Analysis with Pooled OLS Regression. This case study focuses on the stocks include 
PTT Public Co., Ltd, PTT Exploration and Production Public Co., Ltd, Thai Oil Co., Ltd, Electricity Generating Public Co., 
Ltd, RATCH Group Public Co., Ltd which market capitalization is 90% of the total market capitalization in energy sector. 
 The results showed that factors; Return on equity (EQU), Debt to Equity Ratio (DTE), Age of the company (AGE), 
Industrial Index (BUS) and Crude Oil Price Index (OIL) were statistically significant at 95 percent level of confidence and 
positively affect the energy stock price. Total Asset Turnover Ratio (TAS) statistically significant at 95 percent level of 
confidence but had negative relationship. 
Keywords: Stock Price, Stock Price of the Energy Sector, Basic Factor, Economic Factor 

1. บทน า 

      ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ ตลาดหุน้ เป็นพื้นท่ีส าหรับแลกเปล่ียนซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นประเทศไทยโดยมี
การจดัโครงสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมไวท้ั้งหมด 8 กลุ่ม 28 หมวดธุรกิจ เพื่อจ าแนกบริษทัท่ีประกอบธุรกิจใกลเ้คียงกนัมาอยู่ใน
กลุ่มเดียวกัน ส่งผลให้เกิดความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการลงทุน เม่ือเทียบสัดส่วนกับมูลค่ารวมของตลาด
หลกัทรัพย ์จะพบวา่หลกัทรัพยก์ลุ่มทรัพยากร (RESOURCE) มีมูลค่ารวมของกลุ่มเป็นอนัดบั 1 ขอ้มูลแสดงดงัตารางท่ี 1 อีกทั้ง
ยงัไดรั้บความนิยมจากนกัลงทุนทั้งในและต่างประเทศเน่ืองจากการผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลท่ีจ่ายให้กบันกัลงทุนมี
มูลค่าสูง  

ตารางที่1 : มูลค่าตลาดของหลกัทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

กลุ่มอุตสาหกรรม มูลค่าตลาด (พนับาท) 
(Market Capitalization) 

สดัส่วน 
(%) 

กลุ่มทรัพยากร (RESOURC) 20,364,920.79 28.93% 

กลุ่มธุรกิจการเงิน (FINCIAL) 16,895,200.54 24.00% 

กลุ่มบริการ (SERVICE) 13,362,611.26 18.98% 

กลุ่มเทคโนโลย ี(TECH) 7,305,211.57 10.38% 

กลุ่มอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (PROPCON) 4,752,602.21 6.75% 

กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม (INDUS) 3,036,653.58 4.31% 

กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) 4,654,274.73 6.61% 

กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค (CONSUMP) 16,391.88 0.02% 

รวม 70,387,866.56* 100.00% 
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*ข้อมลู ณ วันท่ี 25 มีนาคม 2563 เวลา 17.38 น. สถานะตลาด: Closed 

ท่ีมา : ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2563) 
 หลกัทรัพยก์ลุ่มทรัพยากร (RESOURC) ประกอบดว้ย หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค (ENERG) และ
หลกัทรัพยก์ลุ่มเหมืองแร่ (MINE) โดยมีสัดส่วนร้อยละ 99.99 และ 0.01 โดยกลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภคจะประกอบธุรกิจ
เก่ียวกบั การผลิต ส ารวจ ขดุเจาะ กลัน่ และตวัแทนจ าหน่ายพลงังานธรรมชาติในรูปต่างๆ เช่น น ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ และผู ้
ใหบ้ริการสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา และแก๊ส เป็นตน้ พลงังานเป็นพื้นฐานส าหรับการเติบโตของประเทศ ทั้งการสร้าง 
พฒันา และรักษา ลว้นแลว้แต่ตอ้งใชพ้ลงังานเป็นหลกั ส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภคเป็นอุตสาหกรรมท่ีมี
ความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันเน่ืองจากเป็นการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้ เกิดมูลค่าเพิ่ม โดย
อุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภคเป็นโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีบทบาทต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ สร้างรายได้
และผลก าไร และยงัเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ จึงส่งผลให้อุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภมีอตัรา
การเติบโตสูงมากในปัจจุบนั 
 เม่ือส ารวจบทวิเคราะห์ของเหล่าโบรกเกอร์หลายแห่ง ต่างพบวา่มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกนัวา่กลุ่มพลงังานยงัมี
ปัจจยับวกหนุนในปี 2563 อาทิเช่น บล.อาร์เอชบี ระบุในบทวิเคราะห์ว่า กลุ่มพลงังานไดแ้รงหนุนจากกลุ่มโอเปกและกลุ่ม
ประเทศพนัธมิตรยงัคงร่วมมือปรับลดก าลงัการผลิต เพื่อปรับสมดุลของตลาดน ้ ามนัและเร่ืองขอ้ตกลงทางการคา้ระหว่าง
สหรัฐฯ และจีน รวมทั้งคู่คา้อ่ืน ๆ ของสหรัฐฯ ท่ีสามารถตกลงกนัได ้ จะหนุนใหมี้ความตอ้งการใชน้ ้ ามนัดิบเช่นกนั หรือ บล.
เอเซีย พลสั ระบุในบทวิเคราะห์ว่า ราคาน ้ ามนัดิบโลกยงัทรงตวัในระดบัสูงข้ึนต่อจากประเด็น Trade war ระยะสั้นผ่อนคลาย
หนุน Demand และฝ่ัง Supply ท่ีคาดลดลงจากการตดัลดก าลงัการผลิตของกลุ่ม OPEC ในปี 2563 ดีต่อหุ้นพลงังานและปิโตร
เคมี เป็นตน้ จากสถานะการณ์ดงักล่าว แสดงใหเ้ห็นวา่ในปี 2563 ถือเป็นปีท่ีดีของกลุ่มพลงังาน ท่ียงัไดแ้รงหนุนจากกลุ่มโอเปก
และกลุ่มประเทศพนัธมิตรยงัคงร่วมมือปรับลดก าลงัการผลิต เพื่อปรับสมดุลของตลาดน ้ ามนัและสร้างเสถียรภาพของราคา
น ้ ามนัดิบในตลาด ซ่ึงจะส่งผลให้ราคาน ้ ามนัดิบในตลาดโลกปรับตวัข้ึน หนุนก าไรของหุ้นในกลุ่มดงักล่าว (“เปิดสถานการณ์
กลุ่มพลงังานปี 63 พร้อมคดั 5 หุน้ น ้ามนั-โรงกลัน่ แววฟ้ืนตวัรอบใหม่.” 2563) 
 หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค (ENERG) ประกอบดว้ยหลกัทรัพยท์ั้งส้ิน 52 หลกัทรัพย ์และเม่ือพิจารณา
ช่วงเวลาท่ีตอ้งการท าการศึกษาคือ ปี 2557 ถึง 2561 จะท าให้เหลือหลกัทรัพย์ทั้งส้ิน 31 หลกัทรัพย ์โดยหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่า
ตลาดสูงท่ีสุด 5 อนัดบัแรกของกลุ่มธุรกิจพลงังาน คิดเป็น 90% ของมูลค่าตลาดรวมของกลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค 
รายละเอียดดงัตารางท่ี 2  
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ตารางที่ 2: มูลค่าตลาดของหลกัทรัพย์กลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค (ENERG) 

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน มูลค่าตลาด (พนับาท) 
(Market Capitalization) 

บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) (PTT) 6,969,780.48 

บริษทั ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (PTTEP) 3,613,054.95 

บริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) (TOP) 1,102,279.71 

บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) (EGCO) 689,335.06 

บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (RATCH) 500,848.99 

มูลค่าตลาดรวมหลกัทรัพย ์5 อนัดบัแรก 12,875,299.19 

มูลค่าตลาดรวมหลกัทรัพยก์ลุม่พลงังาน 14,234,948.25 

คิดเป็น 90.45% 
*ข้อมลู ณ วันท่ี 25 มีนาคม 2563 เวลา 17.38 น. สถานะตลาด: Closed 

ท่ีมา : ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2563)   
 นกัลงทุนจ าเป็นตอ้งศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อประกอบการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์โดยการวิเคราะห์
หลกัทรัพยจ์ะแบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ ปัจจยัพื้นฐาน หรือปัจจยัภายใน เป็นแนวทางหน่ึงท่ีนกัลงทุนใชใ้นการตดัสินใจลงทุนได้
อย่างถูกตอ้งเหมาะสมเพื่อลดความเส่ียงและเพิ่มผลตอบแทนให้กบันักลงทุนได ้ในการศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาปัจจยัท่ีส่งผล
กระทบต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยศึกษาทั้งปัจจยัพื้นฐาน (ปัจจยัภายใน) และ 
ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ (ปัจจยัภายนอก) เพื่อเป็นประโยชน์กบันกัลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยสามารถท่ีจะน าขอ้มูลท่ีใชไ้ป
พิจารณาแนวโนม้ของราคาหลกัทรัพย ์เพื่อใชว้างแผนและตดัสินใจประกอบในการลงทุนในหลกัทรัพย ์

วตัถุประสงค์การศึกษา 
 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยศึกษาทั้ปัจจยั
พื้นฐาน (ปัจจยัภายใน) และ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ (ปัจจยัภายนอก) ท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.ท าใหท้ราบความสมัพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจส่งผลราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานพลงังานเพื่อน าไปใชเ้ป็นแนวทาง
ในการคาดการณ์ทิศทางของราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลงังาน 
 2. นกัลงทุนสามารถท่ีจะน าขอ้มูลท่ีใชไ้ปพิจารณาแนวโนม้ของราคาหลกัทรัพย ์เพื่อใชว้างแผนและตดัสินใจประกอบ
ในการลงทุนในหลกัทรัพย ์

สมมติฐานของการศึกษา 
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 1. มีปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (QUI) อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ (EQU) 
อตัราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (TAS) อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ (DTE) และ อตัราส่วนราคาหุ้นต่อก าไร
สุทธิ (NPM) ขนาดของบริษทั (SIZ) และอายขุองบริษทั (AGE) อยา่งนอ้ย 1 ปัจจยั ท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน 

 2. มีปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ปริมาณการใช้พลังงาน (CON) ดัชนีผลผลิตภาคบริการการขนส่ง (LOG) ดัชนี
อุตสาหกรรม (BUS) ราคาก๊าซธรรมชาติ (GAS) ดชันีราคาน ้ ามนัดิบ (OIL) และการเติบโตของเศรษฐกิจ (GDP) อย่างน้อย 1 
ปัจจยั ท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคดิและทฤษฎทีีเกีย่วข้อง 

 ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องหลกัทรัพยก์ลุ่มทรัพยากรในหมวดธุรกิจพลงังานผูศึ้กษาได้
ท าการศึกษาคน้ควา้แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 - แนวคิดเบ้ืองตน้การลงทุน (ZVI Bodie, Kane and J. Marcus. 2007: 1) 
 การลงทุน (Investment) คือการน าเงินท่ีเหลือจากการใช้จ่ายหรือเกินจกาความต้องการปกติไปใช้เพื่อก่อให้เกิด
ผลตอบแทนในอนาคตท่ีคาดวา่จะไดรั้บมากข้ึน หรือการน าเงินจ านวนหน่ึงไปใชเ้พื่อก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับในอนาคตโดย
กระแสเงินสดรับในอนาคตจะชดเชยต่อการน าเงินไปลงทุนให้แก่ผูก้นัเงินในช่วงระยะเวลาหน่ึง โดยส่ิงส าคญั คือ กระแสเงิน
สดรับน้ีจะตอ้งสามารถชดเชยอตัราเงินเฟ้อและชดเชยความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดแก่กระแสเงินสดรับในอนาคต จะเห็นว่า 
องค์ประกอบหลกัในการลงทุน คือการมีเงินซ่ึงอาจเป็นเงินออมหรือเงินท่ีกนัไวส้ าหรับการลงทุน และอีกประการหน่ึงคือ
ผลตอบแทนของการลงทุนท่ีผูล้งทุนตอ้งการ  
 - การวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใชปั้จจยัพื้นฐาน (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2545) 
 การวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใชห้ัจจัยพื้นฐาน เป็นการวิเคราะห์ท่ีล าดบัการพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจมายงัสภาพ
อุตสาหกรรมตลอดถึงผลการด าเนินงานของบริษทั โดยวตัถุประสงคเ์บ้ืองตน้ เพื่อการวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั
เพื่อให้ไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยแ์ละกลุ่มหลกัทรัพยล์งทุนท่ีดีท่ีสุด ท่ีให้ผลตอบแทนสูงท่ีสุด ณ ความเส่ียงระดบัหน่ึง มีขั้นตอนการ
วิเคราะห์ ดงัน้ี 
 1. การวิเคราะห์เศรษฐกิจโดยทัว่ไป (Economic Analysis) เนน้การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นมาตลอดจนแนวโนม้
ของภาวะเศรษฐกิจในอนาคต ซ่ึงอาจสัมพนัธ์กบัเศรษฐกิจโลก และแนวนโยบายเศรษฐกิจ ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ
เบ้ืองตน้ อตัราดอกเบ้ีย ภาวะเงินเฟ้อและราคาหุน้ เพื่อดูภาพรวมเศรษฐกิจ นอกจากน้ียงัรวมถึงการวิเคราะห์วฎัจกัรธุรกิจ ซ่ึงจะ
ช้ีใหเ้ห็นถึงบริษทัท่ีควรจะลงทุน 
 2. การวิเคราะห์อุตสาหกรรม (Industry Analysis) เน้นการวิเคราะห์วงจรอุตสาหกรรม (Industry Life Cycle) สภาพ
การตลาด การแข่งขนั ตลอดจนอนาคตของอุตสาหกรรมวา่จะมีแนวโนม้การเจริญเติบโตอยา่งไร 
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 3. การวิเคราะห์บริษทั (Company Analysis) โดยวิเคราะห์ทั้งเชิงคุณภาพ เช่น การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหาร
ของผูบ้ริหาร ขนาดของบริษทั เป็นตน้ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เช่น การวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจ การวิเคราะห์
อตัราส่วนทางการเงิน เป็นตน้ 
 - ทฤษฏี Dow Theory (Charles H. Dow, 1965: ออนไลน์) 
 การมองอนาคตของตลาดหุ้นท าไดโ้ดยดูยอ้นหลงั ของ ดชันีหุ้นอุตสาหกรรมดาวโจนส์นกบัทฤษฎีน้ีเช่ือว่า สามารถ
พยากรณ์วา่ หุน้ในตลาดก าลงัจะมีทิศทาง ไปทางไหน ซ่ึงแบ่งได ้3 ประเภท  
 1. การเคล่ือนไหวช่วงยาว (Primary Movement) เป็นเส้นแสดงราคาหุ้นในตลาดหุ้นระยะยาว ตั้งแต่ 28 เดือน ถึง 33 
เดือน  
  2. การเคล่ือนไหวช่วงสั้น (Secondary Movement) เป็นเส้นแสดงราคาหุ้นในตลาดหุ้นประมาณ 3 สัปดาห์ถึง 3 เดือน 
17  
 3. การเคล่ือนไหวรายวัน (Daily Fluctuations) เป็นเส้นแสดงราคาหุ้นในตลาดหุ้นวันต่อวัน ซ่ึงตอนแรกไม่มี
ความหมาย เพราะเป็นเพียงจุดในแต่ละวนั เม่ือน าราคาหุ้นแต่วนัมาพลอตกราฟหลายๆ วนั จะเป็นเส้นแนวโน้มช่วงส้ันจน
กลายเป็นเส้นแนวโนม้ช่วงยาว  
 โดยทฤษฎี Dow Theory สามารถอธิบายถึงแนวโน้มการเคล่ือนไหวของหุ้นท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดโ้ดยเฉพาะการ
เคล่ือนไหวช่วงส้ันและช่วงยาว ซ่ึงแนวคิดน้ีสามารถน ามาเป็นตวัก าหนดการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยขอ์งนกัลงทุน
รายยอ่ยไดท้ั้งน้ีข้ึนอยูก่บัปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกของแต่ละช่วงเวลาดว้ย 

2.2 งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 พดัชา เพิ่มพงศ์พนัธ์ (2553) ท าการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มทรัพยากร โดยศึกษา
หลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีมีมูลค่ารวมของตลาด (Market Capitalization) สูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั บา้นปู จ  ากดั (มหาชน) และบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) จากการศึกษาพบว่า บริษทัปตท. จ ากดั (มหาชน) มีปัจจยั
อตัราการขยายตวัผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศมีผลต่อราคาหลกัทรัพยใ์นทิศทางเดียวกนัและปัจจยัราคาน ้ามนัดิบมีผลต่อ
ราคาหลักทรัพย์ในทิศทางตรงกันข้าม ,บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) มีปัจจัยอัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ, ดชันีการลงทุนภาคเอกชน, อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ และอตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืม
ระหว่างธนาคารมีผลต่อราคาหลกัทรัพยใ์นทิศทางเดียวกนัและปัจจยัราคาน ้ ามนัดิบมีผลต่อราคาหลกัทรัพยใ์นทิศทางตรงกนั
ข้าม ในส่วนของบริษทัไทยออยล์ จ  ากัด (มหาชน) มีปัจจัยอัตราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐมีผลต่อราคา
หลกัทรัพยใ์นทิศทางเดียวกนั และปัจจยัท่ีไม่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยก์บัหลกัทรัพยข์องบริษทัใดเลย คือปัจจยัอิสระ
อตัราเงินเฟ้อ 
 นางสาวมนสิชา กล่ินพยอม (2559) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจพลงังาน กรณีศึกษา: บมจ. บางจาก
ปิโตรเลียม บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) บมจ. ปตท และ บมจ. ไทยออยล ์พบว่า ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET 
INDEX) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) นอกจากน้ี ปัจจยั
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ราคาน ้ ามนัดิบโลกดูไบ (DOP) อตัราส่วนระหว่างราคาหุ้นและก าไรต่อหุ้น (PE) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั และ อตัรา
แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ (USD) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม กบับริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
ส าหรับบริษทั เอสโซ่ ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทั ปตท จ ากดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบวา่ไม่มีตวัแปรอิสระตวัใด
เลยท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์
 นายนัสตพล สว่างเถ่ือน (2558) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานและ
สาธารณูปโภค ดว้ยวิธีการสร้างสมการถดถอยแบบพหุคูณ พบว่า ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET) อตัรา
แลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (EXR) และดชันีราคาน ้ามนัดิบ (NYMEX CRUDE OIL) เป็นตวัแปรท่ีสามารถ
อธิบายดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค (ENERG) โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารพาณิชยร์ายปี (INT) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรง
ขา้มกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 วศิน โตตระกูลพิทกัษ์ (2553) ไดท้ าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคาเฉล่ียหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมพลงังาน : 
กรณีศึกษา 3 บริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา่ บริษทั A จ ากดั (มหาชน) พบวา่ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 
อตัรา ดอกเบ้ีย (INT) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ดชันีราคาน ้ ามนัดิบ (CO) อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (ER) และดชันี
การลงทุนภาคเอกชน (PII) และผลิตภณัฑ์ในประเทศ (GDP) มีอิทธิพลต่อราคาเฉล่ียของหลกัทรัพยบ์ริษทั A จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั B จ ากดั (มหาชน) พบวา่ตวัแปรอิสระ อนัไดแ้ก่ ดชันีราคาน ้ามนัดิบ (CO) และดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) มีอิทธิพล
ต่อราคาเฉล่ียของหลกัทรัพยบ์ริษทั B จ ากดั (มหาชน) และบริษทั C จ ากดั (มหาชน) พบว่าตวัแปรอิสระ อนัไดแ้ก่ ดชันีราคา
น ้ ามนัดิบ (CO) และผลิตภณัฑ์ในประเทศ (GDP) มีอิทธิพลต่อราคาเฉล่ียของหลกัทรัพยบ์ริษทั C จ ากดั (มหาชน) โดยทั้ง 3 
บริษทัมีระดบันยัส าคญัท่ี 99 % 
 Fitri Piralanasih (2018) ได้ท าการศึกษาปัจจัยพื้ นฐานของท่ีส่งผลกระทบผลตอบแทนของหุ้นกลุ่มบริษัท
อสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย ในช่วงปี 2012-2016 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของ
ปัจจยัพื้นฐานต่อผลตอบแทนของหุน้ โดยศึกษากลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 41 บริษทั ซ่ึงผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่ อตัราส่วนหน้ีสิน
ต่อทุน (Debt to equity ratio) และราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบญัชี (Price to Book Value) ส่งผลกระทบเชิงบวกอย่างมีนยัส าคญัต่อ
ผลตอบแทนของหุน้กลุ่มบริษทัอสงัหาริมทรัพย ์
 Vishruti Gupta (2018) ไดท้ าการศึกษาผลกระทบของราคาน ้ ามนัต่อราคาหุ้นและปัจจยัทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ ก่อนและ
หลงัเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจปี 2008 ในประเทศอินเดีย โดยการศึกษาคร้ังน้ีไดข้อ้สรุปว่า มีการเกิดรอยร้าวในโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจในปี 2008 และมีความสัมพนัธ์ระยะยาวระหวา่งตวัแปรทางเศรษฐศาสตร์มหภาคท่ีน่ากงัวล และผลการศึกษายงัแสดง
ใหเ้ห็นวา่ราคาน ้ามนัส่งผลกระทบต่อราคาหุน้อยา่งมีนยัส าคญั 
 Tvaronavičienė, M., Michailova, J (2006) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย:์ แนวคิดทางทฤษฎี กบั 
แนวทางปฏิบติั โดยพยายามทดสอบความสัมพนัธ์ในแนวทางปฏิบติั โดยท าการวิเคราะห์เชิงสถิติ  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
วิเคราะห์ปัจจยัทางสถิติท่ีกระทบต่อราคาหุน้ และปัจจยัทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ, ดชันีราคาสินคา้
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อุปโภคบริโภคและบริการ, ปริมาณเงินทุนหมุนเวียนและการท าก าไรของพนัธบตัรรัฐบาล มีความสัมพนัธ์กยัราคาหลกัทรัพย์
ในทิศทางเดียวกนั และการลงทุนจากต่างประเทศ, งบประมาณภาครัฐและอตัราเงินเฟ้อมีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยใ์น
ทิศทางตรงกนัขา้ม  
 Taimur Sharif, Harsh Purohit & Rekha Pillai (2015) ไดท้ าการศึกษาปัจจยัหลกัท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นในตลาด
การเงินในประเทศบาห์เรน โดยท าการวิเคราะห์ ขอ้มูล panel data ของบริษทัจ ากดั (มหาชน) จ านวนทั้งส้ิน 41 บริษทั ในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศบาห์เรน ตั้งแต่ปี 2006-2010 โดยใชก้าริวเคราะห์ดว้ยวิธี Pooled OLS Regression with robust standard 
errors, fixed effects and random effectsไดผ้ลการศึกษาว่า ตวัแปร อตัราผลตอบแทนจากส่วนของเจา้ของ, มูลค่าตามบญัชีต่อ
หุ้น, เงินปันผลต่อหุน้,  อตัราผลตอบแทนเงินปันผล , ก าไรต่อหุ้น และขนาดของบริษทั มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยสู์ง
ถึง 80% ทั้ง 2 โมเดล ไดแ้ก่  fixed effects and random effects 

3. วธีิการศึกษา 
 ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยศึกษาหลกัทรัพยท่ี์มี
ผลรวมมูลค่าตลาดรวมกนัร้อยละ 90 ของมูลค่าตลาดรวมหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน ไดแ้ก่ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ( PTT), 
บริษทั ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) (PTTEP), บริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน)  (TOP) และ บริษทั ผลิต
ไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) (EGCO) และ บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  ปัจจยัพื้นฐานท่ีน ามาศึกษาในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ อตัราส่วน
เงินทุนหมุนเวียนเร็ว (QUI) อตัราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ (EQU) อตัราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (TAS) 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ (DTE) อตัราส่วนราคาหุน้ต่อก าไรสุทธิ (NPM) ขนาดของบริษทั (SIZ) และอายขุองบริษทั 
(AGE) ปัจจยัเศรษฐกิจ ได้แก่ ปริมาณการใช้พลงังาน (CON) ดชันีผลผลิตภาคบริการการขนส่ง (LOG) ดชันีอุตสาหกรรม 
(BUS) ราคาก๊าซธรรมชาติ (GAS) ดชันีราคาน ้ามนัดิบ (OIL) และ การเติบโตของเศรษฐกิจ (GDP)   
 การศึกษาคร้ังน้ีจะน าขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมมาท าการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจหรือตวั
แปรอิสระใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่าง ๆ กบัราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน โดยวิธีการสร้าง
สมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดว้ยวิธี Pooled OLS Regression 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายไตรมาสตั้ งแต่ปี 2557 ถึง 2561 รวมระยะเวลา 20 ไตรมาส โดยรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งขอ้มูลดงัตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3: วธีิการวดัค่าและแหล่งที่มาของข้อมูล 

ตวัแปร วิธีการวดัค่า แหล่งท่ีมา 

1.ราคาหลกัทรัพย ์(Y) ค่าเฉล่ียราคาหลกัทรัพยเ์ป็นรายไตรมาส ทั้ง 5 หลกัทรัพย ์ Bloomberg 

2.ปัจจยัพื้นฐาน ไดแ้ก่ 
  - อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (QUI) 
  - อตัราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ 
(EQU) 
  - อตัราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม 
(TAS) 
  - อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจ้าของ 
(DTE) 
  - อตัราส่วนราคาหุน้ต่อก าไรสุทธิ (NPM) 
  - ขนาดของบริษทั (SIZ) 
  - อายขุองบริษทั (AGE) 

 
สินทรัพยห์มุนเวียน – สินคา้คงเหลือ/หน้ีสินหมุนเวียน 
ก าไรสุทธิ/ส่วนของเจา้ของ (เฉล่ีย)  *  100       
ยอดขาย/สินทรัพยร์วม     
หน้ีสินรวม/ส่วนของผูถื้อหุน้ 
ราคาหุน้/ก าไรต่อหุน้ 
สินทรัพยร์วม 
วันท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จนถึงเ ดือนท่ี
ท าการศึกษา 

 
Website  

แต่ละบริษทั 

3. ปัจจยัเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ 
  - ปริมาณการใชพ้ลงังาน (CON) 
  - ราคาก๊าซธรรมชาติ (GAS) 
  - การเติบโตของเศรษฐกิจ (GDP) 
  - ดชันีผลผลิตภาคบริการการขนส่ง (LOG) 
  - ดชันีอุตสาหกรรม (BUS) 
  - ดชันีราคาน ้ามนัดิบ (OIL) 

  
www.eppo.go.th 
www.eppo.go.th 
www.nesdc.go.th 

www.bot.or.th 
www.bot.or.th 

Bloomberg 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย  

  การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนาเบ้ืองตน้ของตวัแปรอิสระและตวัแปร ประกอบดว้ยการค านวณค่าเฉล่ียของขอ้มูล 
(Mean) ค่ากลางหรือค่ามธัยฐานของขอ้มูล (Median) ค่าสูงสุดของขอ้มูล (Maximum) ค่าต ่าสุดของขอ้มูล (Minimum) และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูล (Standard deviation) ดงัตารางท่ี 4 และ 5 
ตารางที่ 4: ข้อมูลเบือ้งต้นของตัวแปรปัจจัยพืน้ฐาน 

 Y QUI EQU TAS DTE NPM SIZ AGE 
Mean 90.92459 6.476325 3.087239 0.21128 0.699615 -62.87483  345,000,000.00  184.3 
Median 64.95466 2.282219 2.481893 0.046994 0.777128 47.74576  171,000,000.00  188.5 

http://www.nesdc.go.th/
http://www.bot.or.th/
http://www.bot.or.th/
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Maximum 236.1061 82.73284 19.2395 0.649445 2.108573 428.2511  
1,020,000,000.00  

306 

Minimum 24.90923 0.326446 -11.88283 0.005621 0.004535 -11382.31  44,881,003.00  27 
Std. Dev. 58.30887 12.78021 4.251726 0.22812 0.487022 1147.329  324,000,000.00  83.03224 

ตารางที่ 5: ข้อมูลเบือ้งต้นของตัวแปรปัจจัยเศรษฐกจิ 

 CON LOG BUS GAS OIL GDP 
Mean 19430.88 123.0138 100.2718 238.3008 64.9196 0.82 
Median 18276.11 124.1917 99.625 230.7506 58.34145 0.85 
Maximum 23312.99 132.5933 106.3333 302.1079 109.7537 1.9 
Minimum 16526.15 109.1833 96.37667 189.4925 35.31815 -0.4 
Std. Dev. 2262.96 6.591236 3.244234 37.496 20.84719 0.508116 

 การตรวจสอบปัญหาความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหว่างตวัแปรอิสระ (Multicollinearity) โดยถา้หากตวัแปรอิสระมีค่า
สหสัมพนัธ์กนัสูงมาก ไม่ควรมีค่าสหสัมพนัธ์เกิน ±0.80 (อคัรพงศ ์อั้นทอง. 2550 : 34) ก็จะท าให้ตวัประมาณค่าสัมประสิทธ์ิ
ของสมการถดถอยมีเสถียรภาพและความแม่นย  านอ้ยลง นัน่คือเกิดปัญหา Multicollinearity โดยจากการทดสอบพบวา่มีตวัแปร
ท่ีท าใหเ้กิดปัญหา Multicollinearity ทั้งหมด 3 คู่ ไดแ้ก่   
      1. ดชันีผลผลิตภาคบริการการขนส่ง (LOG) กบั ปริมาณการใชพ้ลงังาน (CON) ผลลพัธ์ 0.868 
 2. ดชันีอุตสาหกรรม (BUS) กบั ปริมาณการใชพ้ลงังาน (CON) ผลลพัธ์ 0.877 
 3. ดชันีอุตสาหกรรม (BUS) กบั ดชันีผลผลิตภาคบริการการขนส่ง (LOG) ผลลพัธ์ 0.846 
  การแกไ้ขปัญหา คือการตดัตวัแปรท่ีเกิดปัญหาสภาวะร่วมออก ไดแ้ก่ ดชันีผลผลิตภาคบริการการขนส่ง (LOG) และ
ปริมาณการใชพ้ลงังาน (CON) และท าการทดสอบความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหวา่งตวัแปรอิสระอีกคร้ัง และพบวา่ตวัแปรอิสระไม่
เกิดปัญหาสภาวะ (Multicollinearity) แลว้ ผลลพัธ์ดงัแสดงในตารางท่ี 6 
ตารางที่ 6: เมตริกซ์สหสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอสิระ 

 QUI EQU TAS DTE NPM SIZ AGE BUS GAS OIL GDP 
QUI 1.0000 0.0002 -0.2736 -0.4574 0.0549 -0.2759 0.0734 0.0428 0.1118 0.1169 0.0508 
EQU 0.0002 1.0000 0.1944 0.03386 0.0651 0.0522 -0.2070 0.0438 -0.1268 0.0163 -0.1077 
TAS -0.2736 0.1944 1.0000 0.7643 0.0487 0.4924 -0.3806 -0.0713 0.1015 0.1259 -0.0349 
DTE -0.4574 0.0338 0.7643 1.0000 0.0259 0.2387 -0.4764 -0.1924 0.1797 0.0683 -0.0589 
NPM 0.0549 0.0651 0.0487 0.0259 1.0000 -0.0609 -0.0786 0.1091 -0.0789 0.0067 0.0771 
BUS -0.2759 0.0522 0.4924 0.2387 -0.0609 1.0000 -0.5506 0.0099 0.0070 0.0083 -0.0058 
GAS 0.0734 -0.2070 -0.3806 -0.4764 -0.0786 -0.5506 1.0000 0.1953 -0.1580 -0.0795 0.0542 
OIL 0.0428 0.04384 -0.0713 -0.1924 0.1091 0.0099 0.1953 1.0000 -0.5623 -0.1164 0.1777 
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GDP 0.1118 -0.1268 0.1015 0.1797 -0.0789 0.0070 -0.1580 -0.5623 1.0000 0.6266 -0.3126 
INV 0.1169 0.0168 0.1259 0.0683 0.0067 0.0083 -0.0795 -0.1164 0.6266 1.0000 -0.3326 

ตารางที่ 7: สรุปค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอสิระที่มีผลต่อราคาหลกัทรัพย์กลุ่มพลงังาน 

 Coefficients t-statistics P-value 
Constant -2.111369 -0.842748 0.4017 
QUI -0.004628 -1.682703 0.0960 
EQU 0.016646 2.357480 0.0206** 
TAS -1.917621 -5.729089 0.0000** 
DTE 0.789873 6.938798 0.0000** 
NPM -0.000012 -0.507490 0.6131 
BUS 0.026484 2.305264 0.0235** 
GAS -0.144991 -0.479404 0.6328 
OIL 0.006720 3.557592 0.0006** 
GDP 0.079207 1.306683 0.1947 
SIZ 0.058259 1.603883 0.1123 
AGE 0.549851 6.067685 0.0000** 

        หมายเหตุ: ** หมายถึง ตวัแปรท่ีมีนยัสาคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ผลลพัธ์จากการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ 
  Y = -2.111369 + 0.016646EQU – 1.917621TAS + 0.789873DTE + 0.026484BUS + 0.006720OIL + 
0.549851AGE 
 ณ ระดบันยัส าคญัร้อยละ 95 
   โดยท่ี  F-statistic = 34.11141 
    R-Square = 0.810028 
    Adjusted R-Square = 0.786281 
    N = 100 

5. สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สามารถ
สรุปผลปัจจยัตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยร์ะดบันยัส าคญั 0.05 โดยมีค่า Adjusted R-Square เท่ากบัร้อยละ 78.63 ได้
ดงัน้ี  
 1. ตวัแปรอิสระท่ีเป็นปัจจยัพื้นฐานทีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยท่ี์ระดบันยัส าคญั 0.05ไดแ้ก่ 
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  อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ (EQU) เป็นปัจจัยพื้นฐานมีผลต่อราคาหลักทรัพยไ์ปในทิศทาง
เดียวกนั โดยอตัราผลตอบแทนจากส่วนของเจา้ของ เป็นอตัราส่วนทางการเงินท่ีเปรียบเทียบระหว่าง ก าไรสุทธิกบัส่วนของ
เจ้าของ แสดงความสามารถในการท าก าไรเทียบกับส่วนของเจ้าของ ป็นการวดัประสิทธิภาพส่วนของผูถื้อหุ้นว่าให้
ผลตอบแทนเท่าไร โดยหากอตัราผลตอบแทนจากส่วนของเจา้ของท่ีมรการเปล่ียนแปลงเพิ่มสูงข้ึนแสดงว่ากิจการสามารถให้
ผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้นสูง หรือ ผูถื้อหุ้นมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนสูง ดงันั้นจะส่งผลท าให้ราคาหลกัทรัพยเ์พิ่ม
สูงข้ึนดว้ย เพราะนกัลงทุนยอ่มตอ้งการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ใหผ้ลตอบแทนสูง จึงส่งผลใหร้าคาหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไปใน
ทิศทางเดียวกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใชปั้จจยัพื้นฐาน ในส่วนของการวิเคราะห์บริษทั (Company 
Analysis) เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ไดแ้ก่ การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน เพื่อการวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั
เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัทรัพยแ์ละกลุ่มหลกัทรัพยล์งทุนท่ีดีท่ีสุด ท่ีใหผ้ลตอบแทนสูงท่ีสุด ณ ความเส่ียงระดบัหน่ึง และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ Taimur Sharif, Harsh Purohit & Rekha Pillai (2015) 

   อัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของเจ้าของ (DTE) เป็นปัจจยัพื้นฐานมีผลต่อราคาหลกัทรัพยไ์ปในทิศทางเดียวกนั 
โดย อตัราส่วนทางการเงินของหน้ีสินรวมกบัส่วนของเจา้ของ เป็นอตัราส่วนท่ีบ่งบอกว่ากิจการมีหน้ีสินทั้งหมดเป็นก่ีเท่าของ
ส่วนของเจา้ของ โดยหากกิจการท่ีมีหน้ีสินเพิ่ม อาจมาจากการกูย้ืมเงินเพื่อลงทุนเพิ่มเติมต่างๆ ดงันั้นเม่ืออตัราส่วนหน้ีสินต่อ
ส่วนของเจ้าของเปล่ียนแปลงจึงส่งผลให้ราคาหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีการ
วิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใชปั้จจยัพื้นฐาน ในส่วนของการวิเคราะห์บริษทั (Company Analysis) เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
ไดแ้ก่ การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน เพื่อการวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัเพื่อให้ไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยแ์ละกลุ่ม
หลกัทรัพยล์งทุนท่ีดีท่ีสุด ท่ีใหผ้ลตอบแทนสูงท่ีสุด ณ ความเส่ียงระดบัหน่ึง และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ Fitri Piralanasih 
(2018) 

  อตัราส่วนหมุนเวยีนของสินทรัพย์รวม (TAS) เป็นปัจจยัพื้นฐานมีผลต่อราคาหลกัทรัพยไ์ปในทิศทางตรงกนั
ขา้ม โดยอตัราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมแสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการน าสินทรัพยร์วมของกิจการไปใชไ้ดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพอตัราส่วนท่ีค านวณไดมี้ค่าต ่า จะแสดงใหเ้ห็นประสิทธิภาพในการน าสินทรัพยร์วมของกิจการไปใชไ้ดอ้ยา่งไม่มี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นเม่ือกิจการมีอัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมเปล่ียนแปลงต ่าลง จึงส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใชปั้จจยัพื้นฐาน ในส่วนของการ
วิเคราะห์บริษทั (Company Analysis) เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ไดแ้ก่ การิวเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน เพื่อการวิเคราะห์
อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัเพื่อให้ไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยแ์ละกลุ่มหลกัทรัพยล์งทุนท่ีดีท่ีสุด ท่ีให้ผลตอบแทนสูงท่ีสุด ณ ความ
เส่ียงระดบัหน่ึง 

  อายุของบริษัท (AGE) เป็นปัจจยัพื้นฐานมีผลต่อราคาหลกัทรัพยไ์ปในทิศทางเดียวกนั โดยอายขุองบริษทัจะ
บอกถึงความน่าเช่ือถือของกิจการ ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อความน่าเช่ือถือของบริษทั ดงันั้นกิจการท่ีมีกิจการท่ีสามารถด าเนิน
กิจการต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานานได ้ย่อมไดรั้บความน่าเช่ือถือจากนักลุงทุนสูงดว้ย ดงันั้นจึงส่งผลให้อายุของบริษทัจะมี
ความสมัพนัธ์ต่อราคาหลกัทรัพยไ์ปในทิศทางเดียวกนั 
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 2. ตวัแปรอิสระท่ีเป็นปัจจยัเศรษฐกิจทีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยท่ี์ระดบันยัส าคญั 0.05 ไดแ้ก่ 

  ดัชนีอุตสาหกรรม (BUS) เป็นปัจจัยเศรษฐกิจมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงดัชนี
อุตสาหกรรมเป็นดชันีท่ีใชส้ะทอ้น GDP ภาคอุตสาหกรรมซ่ึงเป็นขอ้มูลเศรษฐกิจรายไตรมาสท่ีส าคญัของประเทศ ดงันั้นเม่ือ
ประเทศมีดชันีอุตสาหกรรมท่ีเพิ่มสูงข้ึนจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการขยายตวัของเศรษฐกิจท่ีเพิ่มสูงข้ึน จึงส่งผลใหร้าคาหลกัทรัพย์
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั  

  ดัชนีราคาน ้ามันดิบ (OIL) เป็นปัจจยัเศรศรษฐกิจมีผลต่อราคาหลกัทรัพยไ์ปในทิศทางเดียวกนั เช้ือเพลิง
น ้ามนัเป็นเช้ือเพลิงท่ีมีการใชง้านสูงสุดในประเทศไทย และการน าเขา้พลงังานน ้ามนัดิบยงัคงเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงส่งผล
กระทบโดยตรงต่อธุรกิจพลงังาน แสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโต และธุรกิจพลงังานงานและเศรษฐกิจท่ีมีการเติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง ราคาน ้ ามนัมีผลกระทบในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาหลกัทรัพยเ์ป็นส่วนใหญ่แต่ส่งผลดีในหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน 
ดงันั้นเม่ือดชันีราคาน ้ามนัดิบเพิ่มสูงข้ึน ส่งผลใหร้าคาหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั
ของมนสิชา กล่ินพยอม (2559) พดัชา เพิ่มพงศพ์นัธ์ (2553) นายนสัตพล สวา่งเถ่ือน (2558) วศิน โตตระกลูพิทกัษ์ (2553) และ 
Vishruti Gupta (2018) 
 3. ตวัแปรอิสระท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 โดยแบ่งเป็นปัจจยัภายใน 
ไดแ้ก่อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (QUI) อตัราส่วนราคาหุ้นต่อก าไรสุทธิ (NPM) และขนาดของบริษทั (SIZ) ปัจจยัดา้น
เศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ราคาก๊าซธรรมชาติ (GAS) และการเติบโตของเศรษฐกิจ (GDP) 
 จากผลการศึกษาท าใหท้ราบปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน โดยนกัลงทุนสามารถท่ีจะน าขอ้มูล
ท่ีใชไ้ปพิจารณาแนวโนม้ของราคาหลกัทรัพย ์โดยหากนกัลงทุนสนใจท่ีจะลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มน้ี อาจตอ้งพิจารณาขอ้มูล
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ, ดชันีอุตสาหกรรม และดชันีราคาน ้ ามนัดิบ โดยหากปัจจยัเหล่าน้ีมีทิศทางเพิ่มสูงข้ึนอาจ
ส่งผลให้ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานเพิ่มสูงข้ึนดว้ย หรือหากมีทิศทางลดลงอาจส่งผลให้ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานลดลง
ดว้ย และอาจพิจารณาขอ้มูลอตัราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมของหลกัทรัพนั้นประกอบดว้ยเพราะอาจส่งผลกบัราคา
หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางตรงกนัขา้ม เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบใหน้กัลงทุนใชว้างแผนและตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาพบว่าปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเศรษฐกิจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน ได้แก่ อัตรา
ผลตอบแทนจากส่วนของเจา้ของ (EQU) อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ (DTE) อายขุองบริษทั (AGE)  ดชันีอุตสาหกรรม 
(BUS) และดชันีราคาน ้ ามนัดิบ (OIL) ซ่ึงมีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องไปในทิศทางเดียวกนั และ อตัราส่วนหมุนเวียนของ
สินทรัพยร์วม (TAS) มีผลต่อราคาหลกัทรัพยไ์ปในทิศทางตรงกนัขา้ม นอกจากน้ีอาจจะตอ้งพิจารณาปัจจยัเศรษฐกิจดา้นอ่ืนๆ 
เพิ่มเติม เช่น อตัราเงินเฟ้อ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ เป็นตน้ เน่ืองจากการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยย์อ่มไดรั้บ
ผลกระทบโดยตรงจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศซ่ึงจะสะทอ้นใหอ้อกมาในรูปแบบของตวัแปรต่างๆ  ดงันั้นเม่ือปัจจยัต่างๆ
ทางด้านเศรษฐกิจมีการเปล่ียนแปลงย่อมท่ีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยด์้วย นอกจากน้ียงัมี
เหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยแ์ละสภาวะการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศไทยในช่วงเวลาท่ี
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ท าการศึกษาท่ีจะตอ้งน ามาร่วมประกอบการตดัสินใจลงทุนด้วย อาทิเช่น เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายในประเทศ เช่น การเกิด
รัฐประหารและผลกระทบต่อเน่ืองจากการรัฐประหาร รวมถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในต่างประเทศ เช่น เหตุการณ์ท่ีสห
ราชอาณาจกัรหรือองักฤษประกาศออกจากสหภาพยโุรป เป็นตน้  
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ปัจจัยที่มีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

Factors affecting the rate of return of securities in the property development sector  
In the stock exchange of Thailand 
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     การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคก์ารศึกษาเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวด
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใชเ้ป็นขอ้มูลทุติยภูมิรายไตรมาส โดยช่วงระยะเวลาท่ี
ท าการศึกษา เร่ิมตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2552 ถึงไตรมาสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2562 รวมขอ้มูลทั้งหมดจ านวน 42 ไตร
มาส ด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regression) ซ่ึงปัจจยัท่ีน ามาใช้ในการศึกษา ปัจจยั
ภายใน คือ อตัราส่วนทางการเงิน ไดแ้ก่ อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) อตัราก าไรสุทธิ (NPM) อตัราผลตอบแทนผู ้
ถือหุ้น (ROE) อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (TAT) อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (DE) ราคาหุ้นต่อมูลค่า
ทางบญัชี (P/BV) อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน (DIY) และ ปัจจยัภายนอก คือ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ดชันีราคา
ผูบ้ริโภค (CPI) ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI)  

     จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบว่า ปัจจยัภายใน (อตัราส่วนทางการเงิน) ไม่มีผลต่ออตัราผลตอบแทน แต่มีเพียงปัจจยั
ภายนอกเท่านั้นท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทน คือ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) มีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนั ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI)  มีความสมัพนัธ์ในทิศทางทิศทางเดียวกนั และดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง 
(CMI) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางทิศทางเดียวกนั ท่ี ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

 

 

 

ค าส าคัญ: มลูค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาด, อัตราผลตอบแทน, หมวดธุรกิจ พัฒนาสังหาริมทรัพย์, อัตราส่วนทางการเงิน, ดัชนี
ราคาผู้บริโภค, ดัชนีความเช่ือมัน่ผู้บริโภค, ดัชนีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ, ดัชนีราคาวัสดกุ่อสร้าง 
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Abstract 

 

     The study of factors affecting the rate of return of securities in the property development sector in the Stock Exchange of 
Thailand. In this research paper, the objective is to study the factors that affect the rate of return of securities in the property 
development sector. The secondary database from the Stock Exchange of Thailand is collected quarterly. The duration of the 
study, starting from the first quarter of 2009 to the second quarter of 2019 then it will be 42 quarters which are analyzed with 
the complex linear regression (Multiple Linear Regression) the factors that we will use in this study are internal factors and 
external factors. These internal factors are financial ratios such as Current Ratio (CR), Net Profit Margin (NPM), Return on 
equity (ROE), Total Assets Turnover (TAT), Debt to Equity Ratio (DE), Price to Book Value (P / BV), Dividend Yield (DIY) 
and external factors are economic factors such as Consumer Price Index (CPI) Consumer Confidence Index (CCI) Business 
Sentiment Index (BSI) Building Materials Price Index (CMI) 
 
     From the study of factors affecting the rate of return of securities in the property development sector in the Stock Exchange 
of Thailand, found that internal factors (financial ratios) do not affect the rate of return. Only external factors do affect the rate 
of return. External factors have 3 indexes, namely economic factors: the Consumer Price Index (CPI) having the same direction, 
The Consumer Confidence Index (CCI) is in the same direction and the Construction Material Price Index (CMI) is in the same 
direction at the confidence level of 95% 
 

 

Keywords: Market Capitalization, Rate of Return, Property Development, Financial Ratio Analysis, Consumer Price Index, 
Consumer Confidence Index, Business Sentiment Index, Construction Material Price Index 
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1. บทน า 

     จากภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยช่วงปี 2562 ท่ีผา่นมายงัคงเติบโตประมาณร้อยละ 4 (ธนาคารแห่งประเทศไทย,2562) ซ่ึงเป็น
อตัราท่ีใกลเ้คียงกบัระดบัศกัยภาพ แมจ้ะมีทิศทางชะลอลงบา้งจากปีก่อนจากทั้งปัจจยัดา้นอุปสงคต่์างประเทศ โดยคาดว่าอุป
สงคใ์นประเทศทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนจะมีบทบาทส าคญัส าหรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจของไทย ส่วนอตัรา
เงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ภายในกรอบเป้าหมายท่ีคาดไว ้เศรษฐกิจไทยจะยงัคงเผชิญกับความเส่ียงทั้ งจากปัจจัยภายในและ
ต่างประเทศ รวมถึงเสถียรภาพของระบบการเงินท่ีแมจ้ะยงัอยูใ่นเกณฑดี์แต่ยงัคงมีบางจุดท่ีเปราะบาง เช่น ภาคอสังหาริมทรัพย ์
และพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนท่ีมาพร้อมกบัการประเมินความเส่ียงท่ีต ่ากวา่ควร (underpricing of risks) ท่ีสืบเน่ืองมาจาก
ภาวะอตัราดอกเบ้ียต ่าเป็นเวลานานดงันั้น การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงส าหรับผูท่ี้
แสวงหาผลตอบแทนท่ีให้ผลดีกว่า ส่ิงท่ีเป็นแรงจูงใจให้นักลงทุนจะน ามาพิจารณาประกอบการตดัสินใจในการลงทุน คือ 
ผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend) และก าไรจากผลต่างราคาซ้ือขายหลักทรัพย์ (Capital Gain) ซ่ึงโอกาสในการรับ
ผลตอบแทนท่ีเพิ่มข้ึนก็จะควบคู่ไปกบัความเส่ียงท่ีเพิ่งข้ึนเช่นกนั เพชรี ขุมทรัพย ์(2554) กล่าวว่าการลงทุนในตลาดหลทัรัพย์
เป็นการลงทุนทางออ้ม ต่างจากการลงทุนแบบธุรกิจ นกัลงทุนไม่จ าเป็นตอ้งประกอบธุรกิจเองก็สามารถไดรั้บผลตอบแทนใน
รูปของดอกเบ้ียหรือเงินปันผล ข้ึนอยูก่บัของหลทัรัพยร์วมทั้งผลตอบแทนจากก าไร (Capital Gain) หรือขาดทุน (Capital Loss) 
ในการขายหลกัรัพย ์     

     ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์ป็นท่ีสนใจของนักลงทุนเน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีให้ผลตอบแทนท่ีค่อนขา้งสูง ( ซ่ึงสอดคล้องกับ
หลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยเ์ป็นกลุ่มหน่ึงท่ีมีความส าคญั หากพิจารณาจากปริมาณหุ้นเป็นอนัดบั 1 และมูลค่าหลกัทรัพย์
ตามราคาตลาดอยู่อนัดบัท่ี 4 จากทั้งหมด 8 อุตสาหกรรม (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2561) ในปัจจุบนัอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพยไ์ดมี้การปรับตวัอยา่งต่อเน่ือง ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัเพิ่มข้ึนจึงท าให้อุตสาหกรรมน้ีเติบโตข้ึน ท า
ใหห้ลกัทรัพยใ์นหมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพยจึ์งเป็นหลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนใหค้วามสนใจลงทุน ดงันั้นก่อนท่ีนกัลงทุนจะเขา้มา
ลงทุนในหมวดพฒันา อสังหาริมทรัพยจึ์งมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในปัจจยัพื้นฐานและปัจจยัท่ีมีผลต่อราคา
หลกัทรัพยเ์พื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่าจากการลงทุนและเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากการลงทุน 

     ในการศึกษาคน้ควา้อิสระน้ี ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์แมว้่าตลาดอสังหาริมทรัพยโ์ดยรวมของปี 
2561 จะมีการขยายตวัต่อเน่ืองมาจากปี 2559 และ 2560 แต่ในช่วงปี 2562 ถือเป็นปีท่ีมีปัจจยัทา้ทายหลายดา้นทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ ท่ีลว้นส่งผลต่อตลาดอสังหาริมทรัพยข์องประเทศไทย ดงันั้น การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพยข์องบริษทัในหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จึงมีความน่าสนใจ เพื่อท่ีนกัลงทุน
และผูท่ี้สนใจสามารถน าผลการศึกษาท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ประกอบการตดัสินใจในการเลือกลงทุนในอนาคต 
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2. แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

แนวคดิ ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

     แนวคิดและทฤษฏีการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน  (Fundamental Analysis) แนวคิดการวิ เคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้
ปัจจยัพื้นฐาน เป็นแนวคิดท่ีมุ่งวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนด ดา้นการประเมินมูลค่าของหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนั ผลตอบแทนท่ี
คาดว่าจะไดรั้บและราคาหลกัทรัพยท่ี์คาดว่าจะขายในอนาคต และความเส่ียงจากการลงทุน ในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
ดงักล่าว ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นภาวะเศรษฐกิจ ปัจจยัภาวะอุตสาหกรรม และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลการด าเนินงาน รวมถึงฐานะทาง
การเงินของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย,2558) 

     แนวคิดทฤษฎีแบบจ าลองการตั้งราคาหลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model: CAPM) ทฤษฎีและแนวคิดของกลุ่มการ
ลงทุนท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพของผูล้งทุนท่ีเก่ียวกบัความเส่ียงและผลตอบแทนของหลกัทรัพยแ์ต่ละตวัในกลุ่มการ
ลงทุน ถา้การลงทุนนั้นมีความเส่ียงสูง ผลตอบแทนก็จะสูงตามไปดว้ย การลงทุนจะไดรั้บการชดเชยเฉพาะความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน
จากความเส่ียงตลาด เน่ืองจากเป็นความเส่ียงท่ีไม่สามารถขจดัให้หมดหรือหลีกเล่ียงได ้ดงันั้น การลงทุนท่ีมีความเส่ียงควรจะ
ไดรั้บผลตอบแทนอย่างน้อยเท่ากบัอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนท่ีไม่มีความเส่ียง (Risk Free Rate) บวกดว้ยส่วน
ชดเชยความเส่ียงซ่ึงเป็นสัดส่วนกบัอตัราชดเชยความเส่ียงของตลาด (Market Risk Premium) เพื่อให้การพิจารณาตดัสินใจ
ลงทุนมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยสมการดงัต่อไปน้ี Sharpe (1964) 

     แนวคิดทฤษฎีการท าก าไรโดยปราศจากความเส่ียง Arbitrage Pricing Theory (APT) การท าก าไรโดยไม่มีความเส่ียง 
Arbitrage Pricing คือ อตัราผลตอบแทนของการลงทุนกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์ไม่มีความเส่ียงและเงินลงทุนเท่ากบัศูนย ์โอกาสในการ
ท า Arbitrage อาจเกิดข้ึนในสถานการณ์ซ่ึงหลกัทรัพยห์น่ึงใหผ้ลลพัธ์จากการลงทุนเท่ากบัอีกหลกัทรัพย ์โดยการลงทุนทั้งสอง
หลกัทรัพยจ์ะมีความแตกต่างกนั ภายใต ้“กฎราคาเดียว” ซ่ึงหลกัทรัพยท์ั้งสองชนิดท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัทุกประการจะตอ้งขาย
ในราคาท่ีเท่ากนั ดงันั้น เม่ือสถานการณ์ราคาของหลกัทรัพยท์ั้งสองชนิดท่ีให้ผลลพัธ์การลงทุนเท่ากนั แต่ราคาแตกต่างกนั ผู ้
ลงทุนท่ีจะซ้ือขายหลกัทรัพยเ์หล่านั้นจนกระทัง่ราคาเขา้สู่ดุลยภาพ กลไกตลาดในลกัษณะน้ีเป็นพื้นฐานแนวคิด Arbitrage 
Pricing Theory (APT) ,Ross (1976) 

งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

          จกัรพนัธ์ ธีรพงศส์กล (2559) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย SET100 ผลการศึกษา 
พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย SET100 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% จ านวน 5 ตวัแปร ไดแ้ก่
ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศสกุลเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ (EXC) ดชันี
ราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัราเงินเฟ้อทัว่ไป (INF) และราคาทองค าแท่ง (GOLD) โดยท่ีผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) 
และดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) มีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกนัขา้มกับดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
SET100 ส่วนอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศสกุลเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ (EXC) อตัราเงินเฟ้อทัว่ไป (INF) และราคา
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ทองค าแท่ง (GOLD) มีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย SET100 และส่วน
ปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย SET100 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% จ านวน 1 ตวัแปร ไดแ้ก่ราคา
น ้ามนัดิบ (OIL) 

          แกว้มณี อุทิรัมย ์(2556) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัผลตอบแทนท่ีคาดหมายของบริษทัท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET100) กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ผลการศึกษา พบว่า ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน และกลุ่มอุตสาหกรรมสินคา้อุตสาหกรรม 
อตัราส่วนทางการเงินทั้ง 20 อตัราส่วนไม่มีความสมัพนัธ์กบัผลตอบแทนท่ีคาดหมาย ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละ
ก่อสร้าง มีเพียงอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนท่ีคาดหมาย ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรมี
เพียงอตัราส่วนวดัความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัผลตอบแทนท่ีคาดหมาย ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ มี
ระยะเวลาในการขายสินคา้ อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย ์อตัราก าไรสุทธิ อตัราก าไรต่อหุน้ และอตัราผลตอบแทนจากเงิน
ปันผลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนท่ีคาดหมาย ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลย ีอตัราส่วนทางการเงินทุกอตัราส่วนต่างมี
ความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนท่ีคาดหมาย ยกเวน้อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย ์และอตัราก าไรจากการด าเนินงานท่ีไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนท่ีคาดหมาย และในกลุ่มรวมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม มีเพียงอตัราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบญัชี 
และอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผลท่ีมีความสมัพนัธ์กบัผลตอบแทนท่ีคาดหมาย 

     ชลิต วงศป์ระเสริฐสุข (2551) การศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาค ท่ีมีผลกระทบต่อ ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงตวัแปรท่ีศึกษาประกอบไปดว้ย อตัราดอกเบ้ียเงินกูM้LR ราคาน้าํมนัดิบตลาดล่วงหน้า
ตลาดดูไบ อตัราการว่างงาน ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ(BSI) ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง ปริมาณเงินในความหมายกวา้ง (M2) 
ค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริง(REER) และการมีหรือไม่มีมาตรการลดหยอ่นทางภาษีและค่าธรรมเนียมของกระทรวงการคลงัว่าขอ้มูลท่ี
ใช้เป็นขอ้มูลอนุกรมเวลา (Time Series) ชนิดทุติยภูมิ (Secondary Data)  จากการศึกษาพบว่าท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
ปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคทั้ง 8 ปัจจยัมีเพียงดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง ท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัดชันีราคาตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริงจะมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันี
ราคาหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไวใ้นส่วนของอตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะยาว ราคา
น้าํมนัดิบล่วงหน้าตลาดล่วงหน้า อตัราการว่างงาน ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ ปริมาณเงินในความหมายกวา้งและมาตรการ
ลดหย่อนทางภาษีและค่าธรรมเนียมการโอนของกระทรวงการคลังนั้ นปรากฏว่าไม่มีความสัมพนัธ์กับดัชนีราคาตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพยอ์ยา่งมีนยัส าคญั 

     วิไลวรรณ ภานุวิศิทธ์ิแสง (2559) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของหุน้สามญัของบริษทัจดทะเบียนใน
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จากการศึกษาพบว่า อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 
(CR) อตัราผลตอบแทนจากส่วนของเจา้ของ (ROE) และอตัราการเติบโตของยอดขาย (SG) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั
กบัอตัราผลตอบแทนของหุ้นสามญัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนอตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน (DY) มีความสัมพนัธ์ในทิศ
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ทางตรงขา้มกบัอตัราผลตอบแทนของหุ้นสามญัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ส าหรับอตัราส่วนทางการเงินอ่ืน ไดแ้ก่ อตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ (DE) อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (TAT) อตัราราคาหุน้ต่อมูลค่าหุน้ทางบญัชี (PBV) อตัรา
มูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด (MC) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
                    ตวัแปรอิสระ     (Independent variable)                         ตวัแปรตาม   (Dependent variable) 

 
         

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. วธีิการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาวิจัย 

 จ านวนประชากรของการศึกษา 

งานวิจยัน้ีศึกษาขอ้มูลหลกัทรัพยใ์นหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (The Stock 
Exchange of Thailand: SET) ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2552 ถึงไตรมาสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2562 รวม 42 ไตรมาส  

วธีิการเลอืกกลุ่มตัวย่าง 

วเิคราะห์ด้านบริษัท 

อตัราส่วนทางการเงิน 
1. อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) 
2. อตัราก าไรสุทธิ (NPM) 
3. อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE) 
4. อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (TAT) 
5. อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (DE) 
6. ราคาหุน้ต่อมูลค่าทางบญัชี (P/BV) 
7. อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน (DIY) 

วเิคราะห์ด้านเศรษฐกิจ 

1. ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI)  

2. ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) 

3. ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI)  

4. ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI)  

อตัราผลตอบแทน
ของหลกัทรพัย ์
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กลุ่มตวัอย่างของงานวิจยั มีเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกใชข้อ้มูล โดยเลือกบริษทัท่ีมีมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด 
(Market Capitalization) สูงสุด 10 อนัดบัแรก ในหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเลือก
เฉพาะบริษทัท่ีประกอบธุรกิจในการพฒันาเพื่อขายเป็นหลกัเท่านั้น รวมทั้งจะตอ้งมีขอ้มูลงบการเงินครบถว้นตามช่วงเวลาท่ี
ศึกษาวิจยัตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2552 ถึงไตรมาสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2562 โดยรวบรวมขอ้มูล 10 บริษทั จ านวน 42 ไตร
มาส รวมทั้งส้ิน 420 ชุดขอ้มูล 

จากขอ้มูลท่ีรวบรวมไดท้ั้งหมด ผูว้ิจยัไดต้ดับริษทัท่ีมีขอ้มูลนอกเหนือจากเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตวัอย่างส าหรับ
งานวิจยัน้ีตามล าดบั โดยใชข้อ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี 3.1 ดงัน้ี 

ตาราง 3.1 รายช่ือบริษทัท่ีท าการศึกษา 

หมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

ล าดบั รายช่ือบริษทั ช่ือยอ่ 

1 บริษทัแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) LH 

2 บริษทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) SPALI 

3 บริษทั พฤกษา โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) PSH 

4 บริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) QH 

5 บริษทั สิงห์ เอสเตท จ ากดั (มหาชน) S 

6 บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) AP 

7 บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) SIRI 

8 บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) SC 

9 บริษทั แอล.พี.เอน็.ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) LPN 

10 บริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน) A 

     ท่ีมา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. (2561). สืบคน้จาก https://www.setsmart.com 

วธีิการเกบ็ข้อมูลในการศึกษา 

     การเก็บข้อมูลแบบทุติยภู มิ  (Secondary Date) ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดพัฒนา
อสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเป็นขอ้มูลอตัราส่วนทางการเงินยอ้นหลงั ซ่ึงรวบรวมข้อมูลมาจาก 
SETSMART 

     และขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาทางด้านปัจจยัทางเศรษฐกิจ ยอ้นหลงั ซ่ึงรวบรวมขอ้มูลมาจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ส านกังานสถิติแห่งชาติ และศูนยข์อ้มูลอสงัหาริมทรัพย ์รวมทั้งขอ้มูลจากหนงัสือ และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

https://www.setsmart.com/
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

     แบบจ าลองท่ีใชใ้นการคน้ควา้ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ดว้ยการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ผา่นการทดสอบแบบ Panel Data Analysis ดว้ยวิธี Pooled OLS 
model โดยแบบจ าลองมีดงัน้ี 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑖,𝑡 = 𝒶 + 𝛽1𝐶𝑅𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑁𝑃𝑀𝑖,𝑡 + 𝛽3𝑅𝑂𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽4𝑇𝐴𝑇𝑖,𝑡 + 𝛽5𝐷𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽6𝑃/𝐵𝑉𝑖,𝑡 + 𝛽7𝐷𝐼𝑌𝑖,𝑡 + 𝛽8𝐶𝑃𝐼𝑖,𝑡 + 𝛽9𝐶𝐶𝐼𝑖,𝑡

+ 𝛽10𝐵𝑆𝐼𝑖,𝑡 + 𝛽11𝐶𝑀𝐼𝑖,𝑡  

วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

     การศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชช้อ้มูลทางสถิติทดสอบ ไดแ้ก่ 

     1. การวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อสรุปขอ้มูลของตวัแปรตน้และตวัแปรตาม ในรูปของ ค่าเฉล่ีย 
(Mean),ค่ามธัยฐาน (Median),ค่าต ่าสุด (Minimum), ค่าสูงสุด (Maximum), และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

     2. การวิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) โดยพิจารณาจาก Correlation matrix ของตวัแปรต้นทั้งหมด แล้ว
พิจารณาค่าของ Correlation ระหว่างตวัแปรอิสระหรือไม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา Multicollinearity ซ่ึงจะมีค่าสัมประสิทธ์ิแสดง
ระดบัความสมัพนัธ์อยูร่ะหวา่งช่วง −0.8 ≤ r ≤ 0.8  โดยเคร่ืองหมายจะบอกทิศทางความสมัพนัธ์ 

     3. การวิเคราะห์ค่าสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) โดยมีการทดสอบ Fixed Effect Model  เพื่อวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามและตวัแปรอิสระต่างๆ 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

สรุปผลการศึกษา 

ตาราง 4.1 สรุปค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระท่ีส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยข์องหมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 

ตวัแปรท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์หมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 
ล าดบั ตวัแปร ค่าสมัประสิทธ์ิ นยัส าคญั 

ตวัแปรทางเศรษฐกิจ 
1 ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) <0.0001 *** √ 
2 ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) <0.0001 *** √ 
3 ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) 0.0119 ** √ 
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หมายเหตุ *** หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 95% 
  - หมายถึง ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  
  R-squared  = 0.147849 
  Adjusted R-squared = 0.124875 
  N   = 42 

 จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยข์องหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย พบว่า มีตวัแปรอิสระ 3 ตวั โดยตวัแปรท่ีมีส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยข์องหมวดพฒันา
อสังหาริมทรัพยมี์เพียงตวัแปรจากปัจจยัภายนอกเท่านั้น คือ ปัจจยัทางเศรษฐกิจ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
95 % โดยตวัแปรอิสระทั้ง 3 ตวั สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ไดร้้อยละ 14.7849 
(R-squared = 0.147849) อีกร้อยละ 85.22 เกิดจากปัจจยัอ่ืน  

อภิปรายผล 

     จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยข์องหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย พบว่าตวัแปรจากปัจจยัภายใน (อตัราส่วนทางการเงิน) ไม่มีตวัใดมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยข์อง
หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงไม่ตรงกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แต่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัภายนอกเท่านั้น คือ ปัจจยัทางดา้น
เศรษฐกิจ โดยมีตวัแปรอิสระ 3 ตวั คือ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกนั ซ่ึงตรงกบัสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้และ ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกนั ซ่ึงตรงไม่ตรงกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และ 
ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) ความสัมพนัธ์ในทิศทางทิศทางเดียวกนั ซ่ึงตรงกบัไม่สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 
95% ส่วนตวัแปรอิสระทางดา้นเศรษฐกิจอีก 1 ตวั คือ ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) ไม่ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพยข์องหมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์โดยตวัแปรอิสระทั้งหมดสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 

     ปัจจัยที่มีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ของหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์ ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย 

ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) 

     ผลการศึกษาพบวา่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) มีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยข์องหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ใน
ทิศทางตรงกนัขา้ม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงตรงกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน 
จากการวิเคราะห์เศรษฐกิจโดยรวม และยงัสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของจกัรพนัธ์ ธีรพงศ ์(2559) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันี
ราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย SET100 และกล่าววา่ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ของประเทศท่ีมีอตัราเพิ่มข้ึนไม่มากนกั แมจ้ะ
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มีทิศทางชะลอตวับา้งจากทั้งปัจจยัภายในประเทศและนอกประเทศ และภาวะท่ีระดบัราคาสินคา้และบริการโดยทัว่ไปเพิ่มข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหป้ระชนชาชนยงัคงมีเงินออมในการน ามาลงทุนในหลกัทรัพย ์ 

ดชันีความเช่ือมั่นผู้บริโภค (CCI) 

     ผลการศึกษาพบว่า ดัชนีความเช่ือมั่นผู ้บริโภค (CCI) มีผลต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ของหมวดพัฒนา
อสังหาริมทรัพย ์ในทิศทางตรงขา้มเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่ตรงกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากเศรษฐกิจใน
ประเทศมีอตัราการขยายตวัท่ีชะลอตวัลงท่ีเกิดจากทั้งปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน ส่งผลใหด้ชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) 
ท่ีเป็นเคร่ืองมือช้ีวดัและเตือนภยัทางเศรษฐกิจล่วงหนา้เพื่อให้สามารถติดตามอ านาจซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อการผลิต การ
จา้งงานและปริมาณการใชจ่้ายของประชาชน ในแต่ละช่วงเวลา สะทอ้นให้เห็นถึงความตอ้งการในสินคา้และบริการ รวมถึง
ดา้นการลงทุน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการวิเคราะห์พื้นฐาน 

ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI)  

     ผลการศึกษาพบวา่ ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) มีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยข์องหมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
ในทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่ตรงกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชลิต วงศป์ระเสริฐสุข 
(2551) ท่ีศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค ท่ีมีผลกระทบต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมวดพัฒนา
อสังหาริมทรัพย ์ท่ีกล่าววา่ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) เป็นตวัเลขท่ีใชว้ดัการเปล่ียนแปลงราคาสินคา้วสัดุก่อสร้าง โดยราคา
วสัดุก่อสร้างถือเป็นตน้ทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงตน้ทุนท่ีปรับสูงข้ึนจะส่งผลให้ก าไรลดลง เน่ืองจากราคาสินคา้วสัดุ
ก่อสร้างท่ีตอ้งใชใ้นการประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพยถื์อเป็นปัจจยัหลกัในการด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยโ์ดยตรง  

5. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้

     จากการศึกษาในคร้ังน้ี ช่วยให้นกัลงทุนสามารถวิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์หมวด
พฒันาอสังหาริมทรัพยไ์ดแ้ละสามารถน าปัจจยัทางอตัราส่วนทางการเงิน และดา้นเศรษฐกิจท่ีไดท้ าการศึกษามาวิเคราะห์แนว
โน้นในอนาคตได ้เม่ือช่วงเวลาเปล่ียนแปลงไป เหตุการณ์และปัจจยัต่างๆท่ีมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์
หมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์อาจมีการเปล่ียนแปลงไปดว้ย ดงันั้น ในช่วงเวลาท่ีนกัลงทุนจะตดัสินใจลงทุน ควรจะตอ้งติดตาม
ขอ้มูลข่าวสารอยูต่ลอดเวลา ณ ช่วงเวลาท่ีนกัลงทุนตดัสินใจลงทุน วา่มีปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์
หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์และควรมีการวิเคราะห์ปัจจยัการลงทุนอ่ืนๆ ควบคู่ไปดว้ย ทั้งปัจจยัภายนอกประเทศหรือปัจจยั
ภายในประเทศหลายดา้นดว้ยกนั เช่น สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนัและแนวโนน้เศรษฐกิจในอนาคต ปัจจยัทางดา้นการเมืองและ
นโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปัจจยัทางดา้นนโยบายการเงิน เป็นตน้ รวมไปถึงการพิจารณาวิเคราะห์งบการเงินและหมาย
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เหตุของแต่ละบริษทั เพื่อท่ีจะคาดคะเนหรือพยากรณ์อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพยไ์ดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาในคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาในคร้ังน้ีใชต้วัแปรทางดา้นอตัราส่วนทางการเงินบางตวัเท่านั้น มาวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีต่ออตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยซ่ึงผลการศึกษาปรากฎว่า ปัจจยัภายในอย่าง
อตัราส่วนทางการเงิน เป็นปัจจยัท่ีไม่มีต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นช่วงเวลาท่ีศึกษาเลย 
ท าใหใ้นการศึกษาในคร้ังหนา้ควรมีการเพิ่มปัจจยัทาง อตัราส่วนทางการเงินตวัอ่ืนเพิ่ม รวมถึงอาจมีการเพิ่มปัจจยัทางเศรษฐกิจ
ตวัอ่ืนดว้ย เช่น อตัราดอกเบ้ีย การออมและการลงทุนของนกัลงทุน ฯลฯ แทนเพื่อดูวา่ตวัแปรใดท่ีจะส่งผลต่อปัจจยัท่ีมีต่ออตัรา
ผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

2. จากการศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูลแบบรายไตรมาสในการศึกษาอาจท าให้ไม่มีความละเอียดเพียงพอ ควรศึกษาเป็นแบบรายวนั
เพื่อท่ีจะเปรียบเทียบกับการศึกษาในคร้ังน้ีและท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดพฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมากข้ึน 
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 การก าหนดกลยุทธ์ข้อได้เปรียบของการแข่งขันประกนัสุขภาพและประกนัชีวติประเภทกลุ่ม 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสาเหตุของปัญหายอดขายลดลง เพื่อศึกษาแนวทางการแกไ้ขปัญหาของยอดขายท่ี
ลดลง และการก าหนดกลยทุธ์ขอ้ไดเ้ปรียบของการแข่งขนัทางการตลาด ของแผนกประกนัชีวิตกลุ่ม บริษทัเฮลท ์เบนนิฟิท ไลฟ์ 
อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากดั ในรูปแบบการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการเกบ็รวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจากงานวิจยั บทความ 
วารสาร ข่าวสาร เวบ็ไซตต่์างๆและรายงานประจ าปีของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้ง และการเกบ็รวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิโดยการ
สมัภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างจากกลุ่มผูบ้ริหารฝ่ายประกนัชีวิตกลุ่มของบริษทัฯ และกลุ่มบริษทัลูกคา้ของบริษทัเฮลท ์เบน
นิฟิท ไลฟ์ อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากดัทั้งลกูคา้ปัจจุบนัและอดีต จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ตามทฤษฎี แลว้น ามาสร้าง
แนวทางเลือก และน าทางเลือกท่ีไดเ้สนอผูบ้ริหารเพื่อพจิารณาเลือกแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดมาแกปั้ญหา  และก าหนดกลยทุธ์
ขอ้ไดเ้ปรียบของการแข่งขนัทางการตลาด  
จากการศึกษาพบวา่ ในปัจจุบนัมีการแข่งขนัในอุตสาหกรรมประกนัชีวิตสูง เน่ืองจากมีหลากหลายช่องทางในการจดัจ าหน่าย มี
กลยทุธ์ในการแข่งขนัท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงจากการศึกษาแนวทางเลือกท่ีผูบ้ริหารพิจารณาเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการแกปั้ญหา
และสร้างกลยทุธ์ขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั คือ กลยทุธ์ดา้นการตลาด ไดแ้ก่ กลยทุธ์ในการเลือกกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด 
(STP) ส่วนประสมทางการตลาด ( Marketing Mix 4P's) และการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ (CRM) เป็นกลยทุธ์ท่ีวิเคราะห์ลูกคา้และ
ตลาด  เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงกลุ่มเป้าหมาย แลว้น าเสนอสินคา้และบริการโดยใชเ้คร่ืองมือส่วนประสมทางการตลาดช่วยในการเพิ่ม
ยอดขาย ก าไร และส่วนแบ่งทางการตลาด และลูกคา้มีความพึงพอใจ มีความประทบัใจ  และน าไปสู่ความจงรักภกัดี แนะน า
และบอกต่อลูกคา้รายใหม่ 
 
ค าส าคัญ: ประกันชีวิตกลุ่ม, เพ่ิมยอดขาย, กลยทุธ์การแข่งขัน 
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Abstract 

 
The purpose of this study was aimed to investigate the causes of the decrease in sales problems and to examine the solutions 
regarding the decrease in sales problems and to formulate competitive advantages in marketing strategies for the life insurance 
department of the Health Benefits Life Insurance Broker Group Company Limited. This is a qualitative study, collecting 
secondary data from research, articles, journals, news, websites and annual reports of the related companies, and collecting 
primary data through structured in-depth interviews from group life insurance executives of the company and both former and 
existing clients of the Health Bennie Life Insurance Broker Company Limited. Data analysis was performed based on the 
theory. The results would be used to create alternatives and then proposed to the management to further select the best solution 
to solve the problems and determine the competitive advantages in marketing strategies. 
The results found that there is currently high competition in the life insurance industry because there are many distribution 
channels and different competitive strategies. In this study, the alternatives that the executives considered as the most suitable 
to solve the problems and create the competitive advantages strategy was a marketing strategy, including the Segmentation, 
Targeting and Positioning (STP strategy)  Marketing Mix 4Ps and Customer Relationship Management (CRM)  to analyze 
clients and markets to acquire the target groups, and products and services presentation with marketing mix  tools to help 
increase sales, profits and market share, customer satisfaction, royalty, and positive word-of-mouth. 
 
Keywords: Group life insurance, increase sales, competitive strategy 
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บทน า 
 
      บริษทัเฮลท ์เบนนิฟิท ไลฟ์ อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากดั ด าเนินธุรกิจนายหนา้ประกนัชีวิต โดยสามารถแบ่งผลิตภณัฑ์
ประกนัชีวิตได ้2กลุ่ม คือ ประกนัชีวิตประเภทรายบุคคลและประกนัชีวิตประเภทกลุ่ม ซ่ึงประกนัชีวิตประเภทกลุ่ม มีช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ไดแ้ก่ บริษทัประกนัชีวิต (Direct marketing) นายหนา้ (Broker) ตวัแทน (Agent) และธนาคาร (Bancassurance) 
จากขอ้มูลส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) พบวา่ ในปี 2562 ช่องทางจดั
จ าหน่ายนายหนา้มีอตัราการเติบโตเพิ่มข้ึน ซ่ึงมีอตัราร้อยละ 21 เม่ือเทียบกบัปี 2561 มีอตัราร้อยละ 9 และเม่ือน าบริษทัฯ มา
เปรียบเทียบกบัช่องทางนายหนา้ทั้งหมดในอุตสาหกรรมประกนัชีวิตประเภทกลุ่ม พบวา่ ในปี 2561 มีอตัราร้อยละ 1.13 ในปี 
2562 มีอตัราร้อยละ 0.12 ซ่ึงมีอตัราการเติบโตลดลง และเม่ือศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมในส่วนของยอดขายประกนัชีวิตประเภทกลุ่ม
ของบริษทัฯ พบวา่ อตัราการเติบโตของลูกคา้รายใหม่จากเบ้ียประกนัชีวิตตลอดทั้งปี เปรียบเทียบระหวา่งปี 2561 – 2562 
แบ่งเป็นรายไตรมาส จะพบวา่ ในปี 2561 รายไตรมาสท่ี 1 มีจ านวนเบ้ียประกนั 140,758,230.67 บาท ในปี 2562 รายไตรมาสท่ี 
1 จ านวนเบ้ียประกนัลดลงอยูท่ี่ 98,089,499.05 บาท ส่วนในรายไตรมาส 2,3 และ 4 มีจ  านวนเบ้ียประกนัมีการปรับข้ึนไม่สูงมาก
และอตัราการเติบโตของลูกคา้ต่ออายกุรมธรรมจ์ากเบ้ียประกนัชีวิตตลอดทั้งปี เปรียบเทียบระหวา่งปี 2561 – 2562 จะพบวา่ ใน
ปี 2561 รายไตรมาสท่ี 2 มีจ านวนเบ้ียประกนัอยูท่ี่ 46,083,246.27 บาท ในปี 2652 รายไตรมาสท่ี 2 มีจ านวนเบ้ียประกนัลดลงอยู่
ท่ี 26,830,710.80 บาท และปี 2561 รายไตรมาสท่ี 3 มีจ านวนเบ้ียประกนัอยูท่ี่ 273,071,349.91 บาท ในปี 2652 รายไตรมาสท่ี 3 
มีจ านวนเบ้ียประกนัลดลงอยูท่ี่ 216,995,353.90 บาท ซ่ึงมีแนวโนม้ท าใหลู้กคา้รายเดิมหายไปเร่ือยๆ มีโอกาสสูญเสียรายไดจ้าก
ฐานลูกคา้เดิม จากปัญหาดงักล่าวงานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสาเหตุของปัญหายอดขายลดลง เพื่อศึกษาแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาของยอดขายท่ีลดลง และก าหนดกลยทุธ์ขอ้ไดเ้ปรียบของการแข่งขนัทางการตลาด ของแผนกประกนัชีวิตกลุ่ม 
บริษทัเฮลท ์ เบนนิฟิท ไลฟ์       อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากดั 

วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหายอดขายลดลง ของแผนกประกนัชีวิตกลุ่ม บริษทัเฮลท ์เบนนิฟิท ไลฟ์  อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ 
จ ากดั 
2. เพื่อศึกษาแนวทางการแกไ้ขปัญหาของยอดขายท่ีลดลง และก าหนดกลยทุธ์ขอ้ไดเ้ปรียบของการแข่งขนัทางการตลาด ของ
แผนกประกนัชีวิตกลุ่ม บริษทัเฮลท ์เบนนิฟิท ไลฟ์ อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากดั 

แนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วข้อ 
 
1) แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการวิเคราะห์การแข่งขนัในอุตสาหกรรม ดว้ยแบบจ าลอง (Five Force Model Analysis)  สุดใจ 
ดิลกฑรรศนนท,์  (2558)  ไดก้ล่าววา่ เป็นการก าหนดกลยทุธ์ทางการแข่งขนัโดยใชก้ารวิเคราะห์การแข่งขนัในอุตสาหกรรม
ดว้ยแรงผลกัดนั 5 ประการ (Five Force Model) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือการวิเคราะห์ท่ีมีประโยชน์ในการส ารวจสภาพแวดลอ้ม
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ทางการแข่งขนั เพื่อใหเ้ขา้ใจสภาพตลาด ท าใหรู้้ถึงความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจ และยงัเป็นอิทธิพลในการพิจารณาลกัษณะ
และขอบเขตของการแข่งขนั 
2) แนวคิดทฤษฎีการวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)  อา้งถึง สุดใจ ดิลกฑรรศนนท,์  (2558)  
ไดก้ล่าววา่ วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ทั้งภายในองคก์รและภายนอกองคก์รและน ามาวางกลยทุธ์ทางการแข่งขนัหรือวิเคราะห์
คู่แข่งขนั เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถวางกลยทุธ์อยา่งมีประสิทธิผลและมีประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ร ซ่ึงเกิดจากการเลือก
แนวทางท่ีเหมาะสมระหวา่งทรัพยากรภายในองคก์ร คือ จุดแขง็และจุดอ่อน กบัสถานการณ์ภายนอกองคก์ร คือโอกาสและ
อุปสรรค 
3) ทฤษฎีแนวคิดการจดัการกลยุทธ์โดยใช ้ TOWS Matrix อา้งถึง สุดใจ ดิลกฑรรศนนท,์  (2558)  ไดก้ล่าวว่า TOWS Matrix 
สามารถวิเคราะห์ระบุปัจจัยต่างๆภายในและภายนอกองค์กรทางด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค มาสร้าง
ความสมัพนัธ์เพื่อก าหนดกลยทุธ์ทางเลือกต่างๆท่ีเป็นไปไดใ้หก้บัองคก์ร 
4) แนวคิดทฤษฎีการก าหนดกลยทุธ์ 3 ระดบั  อา้งถึง สุดใจ ดิลกฑรรศนนท,์  (2558)  ไดก้ล่าววา่ กลยทุธ์มีความส าคญัต่อ
ความส าเร็จขององคก์ร โดยกลยทุธ์จะครอบคลุมตั้งแต่การก าหนดทิศทาง จนถึงการน ากลยทุธ์ไปใชใ้หเ้กิดผลในทางปฏิบติั 
การเปล่ียนแปลงกลยทุธ์จากระดบัองคก์รไปสู่ระดบัฝ่ายงานต่างๆ ประกอบดว้ย กลยทุธ์ระดบัองคก์ร (Corporate Strategies) กล
ยทุธ์ระดบัธุรกิจ (Business-level Strategies) และกลยทุธ์ระดบัปฏิบติัการ (Functional Strategies) 
5) แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ (Customer Relationship Management: CRM)  อา้งถึง      นภวรรณ คณานุ
รักษ,์  (2559) ไดก้ล่าววา่ การสร้างสรรคแ์ละการรักษาความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ในระยะยาวไดน้ั้น บริษทัตอ้งรวบรวมขอ้มูลเพื่อ
การแลกเปล่ียนหรือธุรกรรมต่างๆ ท่ีด าเนินการกบัลูกคา้ปัจจุบนัและอนาคต การกระท าเช่นนั้นบริษทัตอ้งผลกัดนัใหเ้กิดการ
พฒันาความสมัพนัธ์กบัลูกคา้แต่ละรายมากกวา่การตดัใจเพื่อเกิดการแลกเปล่ียนหรือธุรกรรมเท่านั้น เพราะการสร้าง
ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้จะก่อใหป้ระโยชน์ทั้งสองฝ่าย 
6) แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 4Ps)  อา้งถึง Kotler, (2003) ไดใ้หค้วามหมายของส่วน
ประสมทางการตลาดไวว้า่ เป็นกลุ่มของเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีองคก์รใชใ้นการปฏิบติัตามวตัถุประสงคท์างการตลาด
กลุ่มเป้าหมาย 
7) แนวคิดทฤษฎีการจดัการทางการตลาดเชิงกลยทุธ์ อา้งถึง ฉตัยาพร เสมอใจ,  (2556) ไดก้ล่าวถึง การวิเคราะห์ลูกคา้ทาง
การตลาดสามารถใชเ้คร่ืองมือ การแบ่งส่วนตลาด(Segmentation), การเลือกตลาดเป้าหมาย (Targeting), และการก าหนด
ต าแหน่งผลิตภณัฑ ์(Positioning) :  STP Model เพื่อก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีเหมาะสม 
8) แนวคิดและทฤษฎี Edward Damming อา้งถึง วีระพล บดีรัฐ,  (2543)  ไดก้ล่าววา่ การน าหลกัการ Deming มาใชก้บั Total 
Quality Management (TQM)  ดา้นคุณภาพเป็นส่ิงท่ีส าคญัอยา่งยิง่ในการด าเนินงาน ดงันั้นในการสร้างคุณภาพใหเ้กิดข้ึนกบั
องคก์ารนั้น Deming ไดน้ าเสนอ วงจร PDCA (Plan, Do, Check, Act) เพื่อเป็นหลกัในการเร่ิมตน้การปรับปรุงคุณภาพอยา่ง
ต่อเน่ือง 
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วธีิการศึกษา 

 
     การศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิ ท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง หนงัสือ บทความ วารสาร ข่าวสาร เวบ็ไซตต่์างๆและ
รายงานประจ าปีของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประกนัชีวิตประเภทกลุ่ม  
     การศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิ ท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในรูปแบบการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใชเ้ทคนิควิธีวิจยัแบบสมัภาษณ์เชิง
ลึกแบบมีโครงสร้าง (Structured in-depth Interviews)โดยไดต้รวจสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือจากการทบทวนวรรณกรรม 
อาจารยท่ี์ปรึกษา และผูท้รงคุณวฒิุ ซ่ึงแบ่งกลุ่มท่ีจะศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ประกอบดว้ยส่วนท่ี 1 ขอ้มูลภายในองคก์ร ซ่ึง
สมัภาษณ์ผูบ้ริหารฝ่ายประกนัชีวิตกลุ่ม ทั้งหมด 4 ท่าน ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลภายนอกองคก์ร ซ่ึงสมัภาษณ์บริษทัลูกคา้ของบริษทั
เฮลท ์เบนนิฟิท ไลฟ์ อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากดั โดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารหรือเจา้หนา้ท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคลท่ีดูแล
สวสัดิการประกนัชีวิตกลุ่ม ประกอบดว้ยบริษทัลูกคา้ปัจจุบนั 5 บริษทั และบริษทัลูกคา้เดิม 3 บริษทั รวมทั้งหมด 8 บริษทั   
     จากการศึกษาผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลทั้ง 2 ส่วน ส่วนท่ีหน่ึงคือขอ้มูลเชิงทุติยภูมิ ส่วนท่ีสองคือขอ้มูลเชิงปฐมภูมิมาตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและสมบูรณ์ และน าไปวิเคราะห์และตีความเน้ือหา (Content Analysis) เพื่อหาสาเหตุของปัญหา เพ่ือหาแนวทาง
ในการแกปั้ญหาและก าหนดกลยทุธ์ โดยใชท้ฤษฎีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ผลการศึกษา 
 
     ผลการศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิ ส าหรับธุรกิจประกนัชีวิตไทย ณ ส้ินปี 2561 มีเบ้ียประกนัชีวิต จ านวน 632,567 ลา้นบาท เติบโต
ร้อยละ 5.38 ส านกังานก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ) คาดการณ์แนวโนม้ส้ินปี 2562 จะมีเบ้ียประกนั
ชีวิตเติบโตโดยประมาณการเบ้ียประกนัชีวิตจ านวน 664.354 ลา้นบาท เติบโตร้อยละ 5-6  และการศึกษาขอ้มูลช่องทางนายหนา้
จากส านกังานก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) มีสถิติจ านวนนายหนา้ประกนัชีวิตนิติบุคคลใน ปี 2554-
2561 มีจ านวนเพิ่มข้ึนทุกปี จ านวนท่ีเพิ่มข้ึนคิดเฉล่ียเป็นร้อยละ 27.2  แสดงใหเ้ห็นถึงแนวโนม้การแข่งขนัของช่องทางโบรค
เกอร์ 
     ผลการศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิจากการสมัภาษณ์ ผูบ้ริหาร 4 ท่าน และบริษทัลูกคา้ 8 บริษทั กล่าวโดยสรุปดงัน้ี ปัจจุบนัมีการ
แข่งขนัท่ีสูงมาก มีคู่แข่งขนัทุกช่องทางมีจ านวนเพิ่มข้ึน ทุกช่องทางสามารถเขา้ถึงง่าย ท าใหบ้ริษทัลูกคา้มีตวัเลือกและมีอ านาจ
ในการต่อรองราคาสูง และอีกปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม ดา้นเศรษฐกิจท่ีตกต ่า หลายบริษทัปิดกิจการลง หรือปรับลด
การจา้งงานเพื่อลดค่าใชจ่้าย ท าใหเ้กิดการปรับเปล่ียนนโยบายสวสัดิการประกนัชีวิตใหก้บัพนกังาน ปัจจยัทางดา้นสุขภาพการ
เจบ็ป่วยของพนกังานท่ีเพิ่มข้ึนท าใหเ้กิดค่ารักษาท่ีสูงข้ึน ซ่ึงมีผลต่อการปรับเบ้ียราคาประกนัท่ีสูงข้ึน และบริษทัลูกคา้มีปัจจยั
ในการเลือกซ้ือประกนัชีวิตในเร่ืองราคาเป็นปัจจยัหลกั ต่อมาคือการบริการหลงัการขาย กระบวนการท างานต่างๆ การจดั
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ความสมัพนัธ์ท่ีดี ความมัน่คงและน่าเช่ือถือของบริษทัฯ เป็นตน้ เม่ือกล่าวถึงจุดแขง็ของบริษทัฯ คือ 
เป็นบริษทัโบรคเกอร์ท่ีเขา้ตลาดหลกัทรัพยท์ าใหเ้กิดความน่าเช่ือถือ มีบริการหลงัการขายท่ีดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ มี
กระบวนการท างานท่ีรวดเร็ว มี Hotline 24 ชัว่โมงโดยทีมแพทยแ์ละพยาบาลวิชาชีพ และจดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพใหก้บั
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บริษทัลูกคา้เพื่อความสร้างความสมัพนัธ์กนัลูกคา้ เป็นตน้ จุดอ่อนของบริษทัฯ คือผูบ้ริโภครู้จกับริษทัฯ ในดา้นการประกนัภยั
รถยนตม์ากกวา่ประกนัชีวิต ขาดการตลาดและประชาสมัพนัธ์ใหลู้กคา้ไดรู้้จกั ขาดการวางแผนการท างานและส่ือสารในแผนก 
พนกังานขายขาดประสบการณ์การท างาน ขาดหน่วยฝึกอบรมเพิ่มพนูความรู้ใหม่ๆ  โอกาสท่ีบริษทัฯ จะเติบโตอาจมาจาก
อุบติัการณ์เจบ็ป่วยของโรคท่ีเพิ่มข้ึน การเพิ่มข้ึนของผูสู้งอาย ุและการวางแผนการเงิน ท าใหมี้โอกาสการขยายงานขายได ้เป็น
ตน้ 
     จากขอ้มูลขา้งตน้ทางผูศึ้กษาน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์เน้ือหาดว้ยเคร่ืองมือ Five force model Analysis, SWOT 
Analysis และ TOWS Matrix สรุปผลไดด้งัน้ี 
     1)การเพิ่มข้ึนของการแข่งขนัธุรกิจเดียวกนั มีจ านวนเพิ่มข้ึนทุกปี จากสถิติจ านวนนายหนา้ประกนัชีวิต ประเภทนิติบุคคลใน
ปี 2554-2561 คิดเฉล่ียเป็นร้อยละ 27.2   2)อ านาจการต่อรองของผูข้ายมีนอ้ย เพราะบริษทัฯ ไดรั้บค่านายหนา้จากบริษทัประกนั
ชีวิต 3) อ านาจในการต่อรองของผูซ้ื้อมีสูงมาก เน่ืองจากมีช่องทางในการจดัจ าหน่ายใหเ้ลือกมากมาย 4) อุปสรรคจากสินคา้
หรือบริการท่ีทดแทนกนัได ้ลูกคา้มีทางเลือกในการหาสิทธิรับรองค่ารักษาพยาบาล เช่น บริษทัจ่ายค่ารักษาเอง บริษทัท าการ
รักษาผกูขาดกบัโรงพยาบาลเดียว เป็นตน้ 5) อุปสรรคจากผูเ้ขา้แข่งขนัท่ีมาใหม่ในตลาด ท าใหเ้กิดการแข่งขนัท่ีมากข้ึนดว้ย
ราคาและบริการ 
 
ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก(SWOT) และวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มรวม(TOWS) 

ปัจจัยภายใน 

 
 
 
 
 

ปัจจัยภายนอก 

ด้านจุดแข็ง (Strengths) 

S1 การมีบริการหลงัการขายท่ีดี 
S2 มีการท างานท่ียืดหยุน่ได ้รวดเร็วและเอาใจใส่
ลูกคา้  
S3 เปรียบเทียบราคาผลประโยชน์ 
 S4 มีบริการ Hotline 24 ชม.  
S5 มี CRM เช่นจดั Health Talk  

ด้านจุดอ่อน (Weakness) 

W1 ลูกคา้รู้จกัการประกนัชีวิตนอ้ย  
W2 ขาดการการวางแผน และการส่ือสาร 
W3 พนกังานขายขาดประสบการณ์การและการ
ฝึกอบรม 
W4 ขาดการตลาดและการประชาสัมพนัธ์  
 

ด้านโอกาส (Opportunities) 
O1 อุบติัการณ์เจบ็ป่วยของโรค 
O2 การเพิ่มข้ึนของผูสู้งอาย ุ 
O3 เศรษฐกิจตกต ่าท าใหมี้การวางแผน
ทางการเงิน 

กลยทุธ์ดา้นการตลาด คือ STP, 4P's, CRM 
การแบ่งกลุม่เป้าหมายใหช้ดัเจน และน าส่วน
ประสมทางการตลาดมาน าเสนอใหก้บัลูกคา้
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม 
S1,S2,S3,S4,O1,O2,O3 

กลยทุธ์ระดบัปฏิบติัการโดยใชT้QM  
ภายในวงจร PDCA เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพ
ในการท างานมากยิง่ข้ึน 
W2,W5,O1,O2,O3 

ด้านอุปสรรค (Threats) 

T1 คู่แขง่ขนัมีเพิ่มข้ึน 
T2 เศรษฐกิจตกต ่า 
T3 นโยบายของบริษทัลูกคา้มีการ
เปล่ียนแปลง 
T4 บริษทัลูกคา้รายใหม่ไม่รู้จกั  

กลยทุธ์การสร้างความแตกต่าง  
พฒันาการบริการเพื่อมุ่งเนน้สร้างความแตกต่างใน
กลุ่มลูกคา้โดยการผลิต (Platform life insurance) 
เพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ปัจจุบนั 
S1,S3,S4,T1,T3,T4 

กลยทุธ์ตราสินคา้ Branding 
การสร้างตราสินคา้ใหทุ้กคนรู้จกับริษทัฯผา่นส่ือต่างๆ
เช่น FB, line@, www บริษทัฯ  
W1,W4,T4 
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         จากการวิเคราะห์ขอ้มูลสภาพแวดลอ้มรวม (TOWS Matrix) และวิเคราะห์สภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมประกนัชีวิต
ประเภทกลุ่มท่ีมีความรุนแรงสูง แนวทางการแกปั้ญหาและการสร้างกลยุทธ์ขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของบริษทัฯ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัองคก์รคือกลยทุธ์เชิงรุก ท่ีจะช่วยใหบ้ริษทัมียอดขาย ก าไร และส่วนแบ่งทางการตลาดเติบโตข้ึน และน าขอ้มูลท่ี
วิเคราะห์มาสร้างแนวทางเลือก ดงัต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 2 แนวทางเลือกทั้ง 3 ทางเลือก 

แนวทางเลอืกที่ 1  ข้อดี ข้อเสีย ระยะเวลา งบประมาณ 

กลยุทธ์ระดับหน้าท่ี 
กลยทุธ์ทางการตลาด(STP,4P’s)  
1. Product & Service  (R&D)  
พฒันาผลิตภณัฑเ์ดิม และออกแบบใหม่ 
2. Price (Control claim ratio) 
 
 
3. Place Walk in, Telesales, Social 
 
4. Promotion ส่ือสารผา่นส่ือต่างๆ เช่น Social : 
Facebook, line@, web แผน่พบัประชาสัมพนัธ ์
CRM บริหารขอ้มูลเพื่อจดักิจกรรม ส่งเสริม
การตลาด (Health talk 1เดือน/4บริษทั) 

- น าเสนอผลิตภณัฑไ์ดต้รง
กลุ่มเป้าหมาย 
- ท าให้ผลิตภณัฑแ์ละบริการโดด
เด่น 
- ลูกคา้พึงพอใจกบัราคาท่ี
เหมาะสมกบัผลิตภณัฑแ์ละ
บริการท่ีไดรั้บ 
- ลูกคา้สามารถเขา้ถึงขอ้มูล
ผลิตภณัฑ ์และบริการไดทุ้ก
ช่องทาง 
- การส่งเสริมการขายส่งผลให้
ยอด ขายเพิ่มข้ึน 
- เกิดความพึงพอใจ มีความ
จงรักภกัดี กลบัมาซ้ือซ ้า 

 
 
 
 
- การตั้งราคาสูงอาจท าให้
ลูกคา้เปล่ียนใจ 
 
- ใชง้บประมาณสูงในการ
เพิ่มช่องทางจดัจ าหน่าย 
- ใชง้บประมาณสูง     
 
- เพิ่มค่าใชใ้นการจดักิจกรรม 

12 เดือน 884,000 
 บาท 

แนวทางเลอืกที่ 2  ข้อดี ข้อเสีย ระยะเวลา งบประมาณ 

กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง 

สร้าง Platform life insurance  
- Design and Analyze Program 
 - Development Program 
 - TEST run + Debug - Final test 
- Implement & Maintain system 

- ตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ 
 - สร้างความพึงพอใจ 
 - เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดี 
 - เพิ่มโอกาสในการต่ออายแุละ
ปิดงานขายไดง่้ายข้ึน  

- มีการลอกเลียนแบบ 
ผลิตภณัฑแ์ละการ บริการ 
 - เพิ่มค่าใชจ่้ายในการ บริการ
และการตลาด 
 - ตอ้งลงทุนสูง 

12 เดือน  

 

10,000,000 
บาท 

แนวทางเลอืกที่ 3  ข้อดี ข้อเสีย ระยะเวลา งบประมาณ 

กลยุทธ์ระดับหน้าท่ี 
กลยทุธ์ดา้นการปฏิบติัการ  
วางแผนงานในระบบ(PDCA)  
(พร้อมมีท่ีปรึกษา ดา้น TQM) 
 - สร้างทีม TQM lead  
- ท ากระบวนการ PDCA  
 - ประเมินผล ทุกไตรมาส  

- กระบวนการท างานมีแบบแผนท่ี
ชดัเจน 
 - มีการวางแผน ปฏิบติังาน และ
ป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนได ้
 - มีการพฒันากลยทุธ์และการ
ปฏิบติังานต่อเน่ือง 

- อาจเกิดความผิดพลาดใน
การท างานและเสียเวลาใน
การวางแผนท างานร่วมกนั 
 - มีความขดัแยง้ในการ 
ปฏิบติังาน 

12 เดือน 400,000 
 บาท 
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     จากการศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิและปฐมภูมินั้นพบปัญหาจากการมีจ านวนผูแ้ข่งขนัรายใหม่เพิ่มข้ึน ลูกคา้เปล่ียนแปลงนโยบาย
บริษทั ขาดการตลาด และการปฏิบติังานท่ีขาดการวางแผนและการส่ือสาร ฯลฯ หาแนวทางการแกไ้ขปัญหาโดยสามารถสร้าง
แนวทางเลือกได้ 3 ทางเลือก คือ 1) กลยุทธ์ระดับหน้าท่ี คือ กลยุทธ์ทางการตลาด STP,4P’s, CRM  2) กลยุทธ์สร้างความ
แตกต่าง 3) กลยุทธ์ระดบัหน้าท่ี คือ กลยุทธ์ดา้นการปฏิบติัการ และน าทางเลือกท่ีไดน้ ากลบัไปเสนอผูบ้ริหารเพื่อเลือกแนว
ทางการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับบริษทัฯ ในปัจจุบนั ผลสรุปว่าผูบ้ริหารทั้ง 4 ท่าน เลือกแนวทางเลือกท่ี 1 ในการ
แกปั้ญหาและน ามาสร้างกลยทุธ์ขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนักบัสถานการณ์ในปัจจุบนั เน่ืองจากเป็นการแกปั้ญหาดา้นสร้างกล
ยทุธ์ทางการตลาด ซ่ึงเป็นแนวทางเลือกท่ีมีขอ้ดีมากกวา่ขอ้เสีย และมีงบประมาณค่าใชจ่้ายท่ีไม่สูงมาก แต่สามารถเพิ่มยอดขาย 
ก าไร และส่วนแบ่งทางการตลาดมากกวา่คู่แข่งขนั 
 

อภิปรายผล 
 
     จาการศึกษาเร่ือง ก าหนดกลยทุธ์ขอ้ไดเ้ปรียบของการแข่งขนัประกนัสุขภาพและประกนัชีวิตประเภทกลุ่มของบริษทัฯ เม่ือ
พิจารณาผลการวิจยัพบวา่มีประเด็นท่ีจะน ามาอภิปรายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกลยทุธ์เพื่อเพิ่มยอดขาย ก าไร และส่วน
แบ่งทางการตลาด โดยจากการศึกษาดา้นราคาเป็นปัจจยัส าคญัในการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตประเภทกลุ่ม และต่อมาคือบริการ
หลงัการขายท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ดงันั้นจากการศึกษาเร่ืองราคาเบ้ียประกนัมาจากค่ารักษาพยาบาลท่ีเกิดข้ึนจาก
การจ่ายค่าสินไหมทดแทน เม่ือเกิดการจ่ายค่าสินไหมทดแทนสูง จะมีการปรับหรือเพิ่มราคาเบ้ียประกนัชีวิต และไม่ว่าจะเป็น
ลูกคา้รายใหม่หรือลูกคา้ปัจจุบนัต่ออายุกรมธรรมน์ั้นจะประเมินราคาตามค่าสินไหมทดแทนเป็นล าดบัแรก ดงันั้นจึงน าไปสู่
แนวทางการแกปั้ญหาและก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด โดยใชเ้คร่ืองมือทางการตลาด STP มาวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการแบ่ง
ส่วนตลาด ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะการแบ่งกลุ่มธุรกิจของลูกค้าน ามาซ่ึงก าหนด
กลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจนนั้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของนักการตลาดท่ีไดก้ารแบ่งส่วนทางการตลาดไว ้เพื่อจะไดน้ าเสนอ
ผลิตภณัฑ์และบริการไดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ นอกจากนั้นยงัตอ้งก าหนดกลยุทธ์เคร่ืองมือของส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Kotler, (2003) ท่ีจะส่งผลให้เกิดการเพิ่มยอดขาย ก าไร และส่วนแบ่ง
ทางการตลาด ซ่ึงจากทฤษฎีไดก้ล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาดท่ีจะน ามาใชใ้นบริษทัฯ ประกอบดว้ย 1) ผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
(Product) โดยวิเคราะห์ธุรกิจ จ านวนพนักงาน ช่วงอายุ การเจ็บป่วย โรคประจ าตวัต่างๆ ของพนังงาน เป็นตน้ เพื่อให้เกิด
ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเหมาะสมท่ีสุด 2) ราคา (Price) ข้ึนอยูก่บัผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีลูกคา้เลือก ซ่ึงราคาตอ้งพิจารณาร่วมกบั
การเจ็บป่วย โรคประจ าตวัของพนักงานท่ีท าให้เกิดค่ารักษาพยาบาล ดงันั้นลูกคา้ปัจจุบนัท่ีตอ้งมีการต่ออายุกรมธรรม์ของ
บริษทัฯ จึงตอ้งควบคุมค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล โดยการเขา้ไปดูแลสุขภาพของพนกังานเพื่อไม่ให้เกิดค่าใชจ่้ายท่ีสูง ซ่ึง
น ามาสู่การปรับเพิ่มเบ้ียประกนัชีวิต  3) ช่องทางจดัจ าหน่าย (Place) จากเดิมใชโ้ทรศพัทแ์ละเขา้ไปหาลูกคา้ท่ีบริษทั จึงตอ้งมี
การเพิ่มช่องทางออนไลน์เขา้มาเพื่อใหลู้กคา้เขา้ถึง ติดต่อส่ือสารไดม้ากข้ึน เช่น Social : Facebook, line@, web  
4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารให้เกิดความพึงพอใจกบัลูกคา้มากท่ีสุด เน่ืองจากท่ีผ่านมาทาง
บริษทัฯ ใชเ้คร่ืองมือการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้น้อย จึงตอ้งสร้างเคร่ืองมือให้สอดคลอ้งกบัช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยเพิ่ม
ช่องทางติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้และการบริการท่ีเขา้ถึงง่าย สะดวก สบาย เพื่อใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ยงัตอ้งมีกลยทุธ์
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การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ (CRM) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั    นภวรรณ คณานุรักษ์  (2559) ท่ีไดก้ล่าวว่า การสร้างสรรคแ์ละการรักษา
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ในระยะยาวท่ีด าเนินการกบัลูกคา้ปัจจุบนัและอนาคตเพื่อสร้างประโยชน์ให้กบัทั้งสองฝ่าย ดงันั้นการท่ี
บริษทัฯ ท ากิจกรรมต่างๆกบัลูกคา้ก่อให้เกิดความพึงพอใจ มีความประทบัใจ และน าไปสู่ความจงรักภกัดีท าให้กลบัมาซ้ือซ ้ า 
ซ่ึงการแนะน าและบอกต่อลูกคา้บริษทัใหม่ๆ ท าใหเ้กิดการเพิ่มยอดขาย ก าไร และส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มข้ึน และแนวทาง
ดงักล่าวเป็นกลยทุธ์ขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ชลนิภสัร์ ปทุมมา (2553) ท่ีน าเสนอการจดัการ
ส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ืองรวมถึงการบริหารลูกคา้สมัพนัธ์ (CRM) เพื่อใหลู้กคา้รับรู้ถึงความแตกต่างและรวมถึงการบริการท่ี
ดีในระยะสั้นและระยะยาว  เช่นเดียวกบัการศึกษาของ  สิริพร ปัทมะขจร (2552) ไดน้ าเสนอกลยุทธ์ในเร่ืองการสร้างความ
แตกต่าง โดนเนน้บริการหลงัการขายโดยใชก้ลยทุธ์ 7 to star เพื่อพฒันาบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน เก่ียวขอ้งกบัการ
บริการท่ีลูกคา้ตอ้งการท่ีจะไดรั้บ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับบริษัทเฮลท์  เบนนิฟิท ไลฟ์ อนิชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากดั 
1. ผูบ้ริหารควรมีความเขา้ใจในกลยทุธ์ขององคก์ร และน ามาวางแผนด าเนินงานเพื่อสร้างกลยทุธ์ใหก้บัฝ่ายประกนัชีวิตกลุ่ม 
เพื่อน าไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีควรทราบถึงบทบาทหนา้ท่ีในการด าเนินงาน พร้อมแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว 
2. ควรมีการฝึกอบรมเพิ่มความรู้ใหก้บัพนกังานอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 
3. ควรน าแนวทางเลือกท่ี 3 เก่ียวกบัการบริหารจดัการคุณภาพโดยรวม (TQM) และการท างานโดยใชเ้คร่ืองมือ PDCA มาใชใ้น
องคก์ร เพื่อเกิดประสิทธิภาพในการท างานมากท่ีสุด 
4. เม่ือน ากลยทุธ์ท่ีเสนอไปปฏิบติัแลว้ ควรมีการติดตามผลการปฏิบติังาน ความคุมการท างานอยา่งต่อสม ่าเสมอ เพื่อ
ประสิทธิภาพในการท างาน 
5. ควรมีแผนส ารองฉุกเฉินไวใ้ช ้ในกรณีท่ีกลยทุธ์ท่ีน าเสนอ ไปใชแ้ลว้ไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดไว ้
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. เพิ่มขอ้มูลสมัภาษณ์เชิงลึกกบัผูป้ฏิบติังาน เพื่อน ามาวิเคราะห์ร่วมกบัผูบ้ริหารและน ามาสร้างกลยทุธ์ร่วมกนั2. ควร
ท าการศึกษากลยทุธ์ระดบัหนา้ท่ี ในเร่ืองการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อเพิ่มคุณค่าใหก้บัองคก์ร 3. ควรท าการศึกษากลยทุธ์และ
เทคนิคการขายประกนัชีวิตประเภทกลุ่มของคู่แข่งขนัเพิ่มเติมเพื่อน ามาก าหนดกลยทุธ์ใหดี้ยิง่ข้ึน 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจการออมและการลงทุนของมนุษย์เงินเดอืนในกรุงเทพมหานคร 
Factors affecting saving and investment decisions of Salary man in Bangkok 

มณีรัตน์ สร้อยประดษิฐ์¹ และ นงนภัส แก้วพลอย² 
Maneerat Sroipradit and Nongnapad Kaewploy 

 
บทคดัย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการออมและการลงทุนของมนุษยเ์งินเดือนในกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษา
ความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการออมและการลงทุนของมนุษยเ์งินเดือนในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์และปัจจยัดา้นสังคม และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจกบัพฤติกรรมการออมและการ
ลงทุนของมนุษยเ์งินเดือนในกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 400 ตวัอย่าง และน าขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรม SPSS ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัทางสังคมท่ีมีอิทธิผลต่อการ
ออมและการลงทุน ส าหรับปัจจยัดา้นวตัถุประสงคใ์นการออมมีความส าคญัระดบัมาก ไดแ้ก่ วตัถุประสงคเ์พื่อใชซ้ื้อท่ีอยูอ่าศยั 
ปัจจยัดา้นบุคคลในครอบครัวมีความส าคญัระดบัมาก ไดแ้ก่ บิดามารดา ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ มีอาชีพส่วนใหญ่เป็นพนกังาน
บริษทัเอกชน รายได ้20,000-30,000 บาท ภาระหน้ีสินน้อยกว่า 10,000 บาท ปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อการตดัสินใจการออมและการ
ลงทุนของมนุษยเ์งินเดือนในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ปัจจยัทางเศรษฐกิจ และปัจจยัดา้นพฤติกรรมการออมและการลงทุนนั้น
ไม่มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05  
ค าส าคญั : การออมและการลงทุน พฤติกรรมการออมและการลงทุน รูปแบบการออมและการลงทุน 
 

Abstract 
The purpose of this research was to study the saving and investment behavior of salary man in Bangkok. To study the 
differences between savings and investment behavior of salary man in Bangkok classified by demographic characteristics and 
social factors and to study the relationship between economic factors and saving and investment behavior of salary man in 
Bangkok. By using questionnaires as a tool to collect data from 400 samples and data were analyzed using SPSS program. The 
study found that Social factors that have an influence on saving and investment as for the objective of saving purpose, it has a 
high level of importance, such as the purpose for buying housing. The personal factors in the family have a high level of 
significance such as parents  
Economic factors Most of the employees are private companies, earning 20,000-30,000 baht. debt less than 10,000 baht. Factors 
that do not affect saving and investment decisions of salary man people in Bangkok are economic factors. and there are no 
differences in the factors of saving and investment behavior With statistical significance at the level of 0.05 
Keyword: Savings and Investment, Behavior Savings and Investment, forms of Savings and Investment 
¹ นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 email: jane00009@hotmail.com 

² คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 2309 

 

 

1.  บทน า 

การใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัการออมและการลงทุนในปัจจุบนัรวมถึงการวางแผนการออมและการลงทุนท่ีดีช่วยท าใหเ้กิด
ความมัน่คงส าหรับชีวิตในอนาคต การออมและการลงทุนจึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้เป้าหมายท่ีแต่ละบุคคลก าหนดไว ้เช่น 
ก าหนดไวอี้กสามปีขา้งหน้าจะมีบา้น มีรถเป็นของตนเอง การออมและการลงทุนจึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยให้เป้าหมายใน
อนาคตบรรลุวตัถุประสงคข้ึ์นได ้นอกจากน้ีการออมและการลงทุนยงัใชแ้กปั้ญหาในยามฉุกเฉิน เช่น ค่ารักษาพยาบาลเม่ือยาม
เจ็บป่วย เก็บไวใ้ช้จ่ายในยามเกษียณอายุหรือชรา ผูท่ี้อยู่ในช่วงวยัท างาน จึงควรมีความรู้ ความเขา้ใจเร่ืองของการวางแผน
การเงินท่ีดี โดยเฉพาะผูท่ี้ท างานประจ าหรือ “ มนุษยเ์งินเดือน ” ท่ีมีภาระค่าใช้จ่ายทั้งตนเองและครอบครัว รวมไปถึงตอ้ง
วางแผนทางการเงิน เพื่อการเกษียณท่ีหลายคนมกัจะมองเห็นเป็นเร่ืองไกลตวั แต่ในความเป็นจริงแลว้ มีความส าคญัท่ีไม่ควร
มองขา้ม จึงควรท่ีจะเร่ิมจากการปลูกฝ่ังนิสัยการออมและการใชเ้งินอย่างมีเหตุและผล การออมเงินตามเป้าหมายท่ีตั้งไวต้าม
ความตอ้งการของแต่ละบุคคล และการจดัสรรรายจ่ายอยา่งเหมาะสม จึงจ าเป็นอยา่งมากในการวางแผนทางการเงิน เม่ือมีความ
เปล่ียนแปลงในสภาวะทางเศรษฐกิจ การเงิน สงัคม และส่ิงแวดลอ้มอาจจะเกิดข้ึนได ้ยิง่ตอ้งมีการวางแผนทางการเงินอยา่งมาก 
การวางแผนทางการเงินจึงเป็นแนวทางท่ีส าคญัท่ีจะท าใหส้ามารถด าเนินไปในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตได ้ผูว้ิจยัเลือกศึกษาเร่ือง
น้ี เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีจะตอ้งมีตดัสินใจการออมและการลงทุนท่ีดี เพราะหากถูกเลิกจา้งโดยไม่ไดค้าดการณ์ล่วงหนา้ เน่ืองจาก
ภาวะทางเศรษฐกิจตกต ่า หรือการเกษียณอาย ุรายไดป้ระจ าท่ีเคยไดรั้บก็จะหายไป หากไม่มีเงินสะสมหรือเงินออมความมัง่คง
ของชีวิตก็จะลดลง ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัคนท่ีท างานขา้ราชการหรือรัฐวิสาหกิจท่ีมีความมัน่คงในงานประจ ามากกว่า โอกาส
ในการเลิกจา้งกจ็ะมีนอ้ยกวา่พนกังานบริษทัเอกชน 

2.  ทบทวนวรรณกรรม 

2.1.  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการออม 
การออมส่วนบุคคลในทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง รายไดท่ี้ยงัไม่ไดจ่้ายไปเพื่อการอุปโภคบริโภค หรือก็คือ ส่วนต่าง

ระหว่างรายได ้( Current Income) กบัรายจ่าย ( Current Expense ) ซ่ึงเป็นการพิจารณาในเชิงพลวตั (จุฬารัตน์ อมรสุทธิสัตย,์ 
2554) 

การออมกบักระแสรายไดแ้ละรายจ่าย ระดบัรายไดเ้ป็นปัจจยัส าคญัท่ีก าหนดความสามารถในการออมทรัพย ์ตามทฤษฎี
การใชจ่้ายอุปโภคบริโภค (การออมทรัพย)์ ของ Keynes การออมทรัพยมี์ความสัมพนัธ์กบัรายไดภ้ายหลงัหกัภาษี ถา้รายไดห้ลงั
หักภาษีสูงข้ึนแลว้ การออมทรัพยจ์ะเพิ่มสูงข้ึนดว้ย อย่างไรก็ตามเม่ือรายไดห้ลงัหักภาษีเพิ่มสูงข้ึนแลว้ การออมทรัพยจ์ะเพิ่ม
สูงข้ึนหรือไม่นั้นข้ึนอยูก่บัการกระจายของรายไดอี้กดว้ย ซ่ึงสามารถเขียนสมการแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดท่ี้สามารถ
ใชส้อยไดจ้ริง ค่าใชจ่้ายเพื่อการบริโภค  และปริมาณการออม ดงัน้ี 

Y =  C + S 
ก าหนด  Y =  รายไดท่ี้สามารถจบัจ่ายใชส้อยไดจ้ริง 
   C =  ค่าใชจ่้ายเพื่อการบริโภค 
   S =  ปริมาณการออม 
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2.2.  ทฤษฎพีฤติกรรมการออม 
สมมุติฐานรายไดส้มบูรณ์ของเคน (Keynesian absolute income hypothesis) (พนม กิติวง,  2543 ,หนา้ 8 - 10)  เคนส์ ได้

สร้างฟังชั่นการบริโภคระยะสั้ นแสดงความสัมพนัธ์เบ้ืองต้นระหว่างการบริโภคกับรายได้ จะเห็นว่าเม่ือมีรายได้เพิ่มข้ึน 
ประชาชนกมี็แนวโนม้ท่ีจะใชจ่้ายเพิ่มข้ึน เม่ือการจ่ายต ่ากวา่รายไดน้ั้น ประชาชนกจ็ะมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนในการออมเงิน  

จอนห์น เมยน์าร์ด เคนส์ ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมการออมว่า การใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภคนั้น จะข้ึนอยู่กบั
รายไดสุ้ทธิในปัจจุบนั โดยรายไดสุ้ทธิจะเป็นรายไดห้ลงัหักภาษีแลว้ การออมมีความสัมพนัธ์กบัระดบัรายไดสุ้ทธิในทิศทาง
เดียวกนั  

2.3.  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการลงทุน 
การลงทุน คือการท าอยา่งไรให้เงินส่วนท่ีสองเพิ่มพนูข้ึนมา และก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่เจา้ของเงิน การลงทุน จึง

เป็นลกัษณะของการน าเอาทรัพยสิ์นรวมถึงเงินสดท่ีบุคคลนั้นถืออยูห่รือเกบ็สะสมไวไ้ปด าเนินการเพื่อก่อใหเ้กิดมูลค่าเพิ่ม หรือ
ใหไ้ดรั้บผลตอบแทนกลบัคืนมาในช่วงเวลานั้น ๆ ภายใตเ้ง่ือนไขขอ้จ ากดั หรือความเส่ียงท่ีบุคคลนั้นจะยอมรับได ้ดงันั้นจึงอาจ
กล่าวสรุปไดว้า่ การลงทุน หมายถึง การซ้ืออสงัหาริมทรัพยห์รือหลกัทรัพยข์องบุคคลหรือสถาบนั โดยมีผลตอบแทน (Returns) 
จากการลงทุนท่ีมาควบคู่กบัความเส่ียง (Risk) โดยทัว่ไปการลงทุนมีระยะเวลาไม่ต ่ากวา่ 3 ปี และสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท 
(เฉลิมขวญั ครุฑบุญยงค์, 2557) (จิรัตน์ สังข์แก้ว 2544 : 6), (เพชรี ขุมทรัพย์, 2550) ดังน้ี 1.  การลงทุนเพื่อการบริโภค 
(Consumer investment) 2.  การลงทุนในธุรกิจ (Business investment) 3.  การลงทุนในหลกัทรัพย ์(Securities investment) 

2.4.  แนวคดิเกีย่วกบัปัจจัยที่เกีย่วข้องกบัการออมและการลงทุน 
ลงทุนทุกคนจ าเป็นตอ้งศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นปัจจยัพื้นฐานเป็นล าดบัแรก  แลว้จึงพิจารณาสภาพ

อุตสาหกรรม โดยรวบรวมขอ้มูลทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมาวิเคราะห์แต่ละส่วนเพื่อน าไปสู่การตดัสินใจลงทุนในแต่ละ
อุตสาหกรรม นอกจากน้ีผูล้งทุนในยงัจ าเป็นตอ้งพิจารณา นโยบายการเงิน นโยบายการคลงัของรัฐบาลและประเทศอ่ืน ๆ ท่ี
ส่งผลต่อการไหลเวียนของเงินทุน ในการวิเคราะห์อุตสาหกรรมด้วย ในท่ีน้ีจะพิจารณาการลงทุนในธุรกิจ (Business or 
Economic Investment) อนัหมายถึงการซ้ือทรัพยสิ์นเพื่อประกอบธุรกิจหารายไดโ้ดยหวงัว่าอย่างน้อยท่ีสุดรายไดท่ี้ไดน้ี้เพียง
พอท่ีจะชดเชยกบัความเส่ียงในการลงทุน 

แนวคิดของ เสกสรร ศุกแสง (2536) และArmstrong (2009) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมส่วนบุคคลมีอยูม่ากมาย ประชาชน
ทัว่ไปอาจจะไดรั้บผลกระทบต่อปัจจยัท่ีมีความแตกต่าง ซ่ึงก็ข้ึนอยู่กบัรูปแบบในการด ารงชีวิตของบุคคลแต่ละคนท่ีมีความ
แตกต่างกนั 

2.5.  แนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วกบัการตัดสินใจ 
แนวคิดเร่ืองการตัดสินใจ : กุลชลี ไชยนันตา (2539:130) ได้สรุปลักษณะของการตัดสินใจจาก ลูมบา (Loomba, 

1978:100-103) ไวด้งัน้ี 
5.1  การตดัสินใจเป็นกระบวนการของการเปรียบเทียบผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากทางเลือกหลาย ๆ 

ทาง โดยท่ีผูต้ดัสินใจจะเลือกทางเลือกท่ีใหป้ระโยชน์สูงสุด 
5.2  การตดัสินใจเป็นหน้าท่ีท่ีจ  าเป็น เพราะทรัพยากรมีจ ากดั และมนุษยมี์ความตอ้งการไม่จ ากดั จึงจ าเป็นตอ้งมีการ

ตดัสินใจเพื่อใหไ้ดรั้บประโยชน์และความพอใจจากการใชท้รัพยากรท่ีมีจ ากดัเพื่อบรรลุเป้าหมายขององคก์าร 
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5.3  ในการปฏิบติังานของฝ่ายต่าง ๆ ในองคก์าร อาจมีการขดัแยง้กนั เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่าย บุคคล ฝ่ายการเงินการบญัชี ฝ่าย
การบริหารงานบุคคล แต่ละฝ่ายอาจมีเป้าหมายของการท างานขดัแยง้กนั ผูบ้ริหารจึงตอ้งเป็นผูต้ดัสินใจช้ีขาด เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายขององคก์ารโดยส่วนรวม 

5.4  กระบวนการตดัสินใจประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นเร่ืองเก่ียวกับการก าหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมาย 
ขอ้จ ากดั การก าหนดทางเลือก ส่วนท่ีสอง เป็นการเลือกทางเลือกหรือกลยทุธ์ท่ีดีท่ีสุดตามสภานการณ์ 

5.5  การตดัสินใจมีหลายรูปแบบ ข้ึนอยู่กบัจุดมุ่งหมายและลกัษณะของปัญหา เช่น อาจแบ่งออกไดเ้ป็นการตดัสินใจ
ตามล าดบัขั้น ซ่ึงมกัเป็นงาน และการตดัสินใจท่ีไม่เป็นไปตามล าดบัขั้น เป็นการตดัสินใจเก่ียวกบัปัญหาท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนประจ า 
เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนนาน ๆ คร้ัง 

2.6.  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
จากการศึกษาความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค พบว่า มีผูใ้ห้ความหมายเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคแตกต่างกัน

ออกไป หลายท่านกล่าวถึงความหมายของค าว่าพฤติกรรม (Behavior) และพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) ไวห้ลาย
ความหมาย พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ไดม้าซ่ึงการบริโภคและการ
จบัจ่ายใชส้อย ซ่ึงสินคา้และบริการ รวมทั้งกระบวนการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนทั้งก่อนและหลงัการกระท าดงักล่าวดว้ย (Jame F. 
Engle, Roger D. Blackwell, and Paul W. Miniard. 1990, น.3 อา้งอิงใน ศุภร เสรีรัตน์. 2550, น.5) 
งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

วรเวศม ์สุวรรณระดา และสมประวิณ มนัประเสริฐ (2551) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัก าหนดพฤติกรรมการออมของผูมี้งานท า
ในประเทศไทย” โดยมีความมุ่งหมายเพื่อปัจจยัก าหนดพฤติกรรมกาออมของผูมี้งานท าใหป้ระเทศไทย เป็นการศึกษาจากขอ้มูล
การส ารวจในระดบัจุลภาคซ่ึงท าข้ึนเพื่อวิเคราะห์ปัจจยัก าหนดพฤติกรรมการออมหรือไม่ออมของผูมี้งานท า และรวมไปถึง
ปัจจยัส าคญัท่ีมีส่วนในการก าหนดอตัราการออมของผูมี้งานท าท่ีเป็นผูอ้อม โดยใชแ้บบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์ท่ีมีพื้นฐานมา
จากแบบจ าลองวงจรชีวิต และรายไดถ้าวรในการประมวลผลขอ้มูลท่ีเกบ็โดยใชแ้บบสอบถามในการเกบ็จากภาคสนาม  

อนงคนุ์ช เทียนทอง, กญัญารัตน์วงษช์มพ ู(2554 ) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการออมและรูปแบบการออมของ
พนกังานสถาบนัการเงินและขา้ราชการ พบวา่กลุ่มพนกังานสถาบนัการเงินซ่ึงจะมีรายไดม้ากกว่ากลุ่มขา้ราชการส่งผลให้กลุ่ม
พนกังานสถาบนัการเงินจะมีค่าใชจ่้ายท่ีสูงตามไปดว้ย และจะเห็นว่าสองกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะเป็นผูมี้เงินออมและมีการ
ลงทุนทางการเงิน ซ่ึงในส่วนการเลือกการออมเงินและการลงทุนทางการเงินจะเห็นวา่ในส่วนของกลุ่มขา้ราชการและพนกังาน
สถาบนัการเงินจะเลือกท่ีจะออมเงินมากกว่าการลงทุนทางการเงินซ่ึงการออมเงินจะออมในรูปแบบการออมแบบฝากออม
ทรัพย ์ส่วนกลุ่มพนกังานสถาบนัการเงินจะมีการลงทุนทางการเงินมากกวา่กลุ่มขา้ราชการ ซ่ึงกลุ่มพนกังานสถาบนัการเงินจะมี
การลงทุนทางการเงินในกองทุนส ารองเล้ียงชีพมากท่ีสุด ส่วนการลงทุนของกลุ่มขา้ราชการจะลงทุนรูปแบบกองทุนบ าเหน็จ
และรองลงมาจะลงทุนในการซ้ือประกนัชีวิต และซ้ือทองค า  

นเรศ หนองใหญ่ (2560) ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการออมของประชาชนในพืน้ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี การวิจยัใน
คร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณมีวตัถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมของประชากรเขตพื้นท่ีเมืองพทัยา
จงัหวดัชลบุรี และเพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการออมของประชากรเขตพื้นท่ีเมืองพทัยา กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชาชนในเขตพื้นท่ีเมืองพทัยา จ านวน 400 คนซ่ึงไดจ้ากการสุ่ม ท าการวิจยั โดยใชเ้คร่ืองมือวิจยั  
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3.  วธีิการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจการออมและการลงทุนของ

มนุษยเ์งินเดือนในกรุงเทพมหานคร ไดค้ านวณจากจ านวน โดยประชากรแรงงานในระบบและนอกระบบในกรุงเทพมหานคร 
มีจ านวน 5,246,104 คน (ท่ีมา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) โดยเลือกใชก้ารสูตรการ
ค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยวิธี Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน ไดใ้ชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่ง
โดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1.  การเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลท่ีผู ้ท าการศึกษาท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้

แบบสอบถามถามมนุษยเ์งินเดือนในกรุเทพมหานคร 
2.  การเก็บขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้จากหนงัสือ วิทยานิพนธ์ รายงานทางวิชาการ 

บทความ วารสาร และงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีผูเ้ก็บรวบรวมไวก่้อนแลว้ เพื่อให้ทราบถึงแนวคิด ทฤษฎีท่ีจะน ามาใช้ 
รายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการออมและการลงทุน 

วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล   

1.  การเกบ็รวบรวมขอ้มูลเรียบร้อย และลงรหสั (Coding) 
2.  น าขอ้มูลมาประมวลผลขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ไปค านวณหาค่าทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) for Windows เพื่อใชใ้นการค านวณค่าสถิติต่างๆ  

3.  ผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่อแจกแจงความถ่ี (Frequency) แสดงตารางแบบ
ร้อยละ (Percentage) เพื่อใชใ้นการอธิบายและวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะดา้นประชากร ปัจจยัทางเศรษฐกิจ พฤติกรรมการออม
และการลงทุน  

4.  หาค่าเฉล่ีย (Means) คือ ค่าท่ีไดจ้ากการเอาผลรวมของค่าขอ้มูลทั้งหมดหารดว้ยจ านวนขอ้มูลทั้งหมด (ชูศรี วงศรั์ตนะ
, 2541, หน้า 35-40) และหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (SD) คือ ใชเ้พื่ออธิบายลกัษณะการกระจายของ
ขอ้มูลเพื่อใชใ้นการอธิบายและวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดา้นสงัคม ปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมและการลงทุน 

5.  นอกจากนั้นยงัใชก้ารวิเคราะห์สถิติ สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) โดยใชส้ถิติในการทดสอบมีดงัน้ี 
a. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ใชเ้พื่อเปรียบเทียบความแตกต่างส าหรับกลุ่มตวั

แปรท่ีมากกวา่ 2 กลุ่มข้ึนไป ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีใช ้One-way ANOVA โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 

b. การวิเคราะห์ Regression  
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กรอบแนวคดิในการวจิัย 
             ตัวแปรอสิระ                       ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.  ผลการศึกษาและอภิปราย 
ผลการวิเคราะห์ตัวแปรด้านปัจจัยประชากรศาสตร์  
จากการศึกษาดา้นเพศ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 61.75 อาย ุพบว่ากลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 21 – 30 ปี จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.25 มีสถานภาพโสด จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51 
และมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.75 

ผลการวิเคราะห์ตัวแปรด้านปัจจัยทางสังคม 
ส าหรับปัจจยัดา้นวตัถุประสงคใ์นการออม พบวา่ ปัจจยัดา้นวตัถุประสงคใ์นการออมท่ีมีความส าคญัระดบัมากมีอยูเ่พียง

ปัจจยัเดียว ไดแ้ก่ วตัถุประสงคเ์พื่อใชซ้ื้อท่ีอยูอ่าศยั ปัจจยัอ่ืน ๆ มีความส าคญัในระดบัปานกลางส าหรับการออมเรียงล าดบัตาม
ค่าเฉล่ียดงัน้ี คือ วตัถุประสงค์เพื่อใช้ในการซ้ือประกนัชีวิต, การประกนัภยั, การประกนัอุบติัเหตุ วตัถุประสงค์เพื่อใช้จ่าย
ส าหรับการศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายในหาผลประโชยน์ ดอกเบ้ีย, เงินปันผล วตัถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉิน 
วตัถุประสงคเ์พื่อใชจ่้ายในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เพื่อการท่องเท่ียวในอนาคต วตัถุประสงคเ์พื่อใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้ในอนาคต 
วตัถุประสงคเ์พื่อเกบ็ไวเ้ป็นมรดกของบุตรหลาน  

ส าหรับปัจจยัดา้นบุคคลในครอบครัวท่ีมีความส าคญัต่อการออมและการลงทุนของมนุษยเ์งินเดือนในกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ปัจจยัท่ีมีระดบัความส าคญัมาก คือ บิดามารดา ในขณะท่ีบุคคลในครอบครัวอ่ืน ๆ มีความส าคญัในระดบัปานกลาง
เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดด้งัน้ี บุตร ส่วนคู่สมรส และญาติท่ีนอ้ง มีค่าเฉล่ียเท่ากนั  

ผลการวิเคราะห์ตัวแปรด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
สรุปตวัแปรขอ้มูลดา้นปัจจยัเศรษฐกิจของกลุ่มตวัอย่างจากการศึกษาดา้นอาชีพ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพ

พนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 52.8 รายได ้พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได ้20,000 - 30,000 บาท จ านวน 159 

 
ปัจจัยด้านสังคม 

• วตัถุประสงคใ์นการออม 
• บุคคลในครอบครัวมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจ 
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 

• อาชีพ 
• รายไดต่้อเดือน 
• ภาระหน้ีสินต่อเดือน 

 

 
การออมและการลงทุนของมนุษย์เงินเดอืนใน

กรุงเทพมหานคร 
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คน คิดเป็นร้อยละ 38.7 ภาระหน้ีสิน พบว่าน้อยกว่า 10,000 บาท จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 47.4 และมีฐานะเหมือนเดิม 
จ านวน 369 คน คิดเป็นร้อยละ 89.8  

ผลการวเิคราะห์ตัวแปรด้านพฤติกรรมการออมและการลงทุน 
สรุปตวัแปรขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการออมและการลงทุนด้านพฤติกรรมการออมและการลงทุนปัจจุบนั พบว่า กลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีเงินออม จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 51.6 ผูท่ี้ไม่ออมมีจ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 45.7 ผูท่ี้ไม่มีเงิน
ออมส่วนใหญ่ไม่ระบุเหตุผลของการไม่มีเงินออม จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 45.7  

ส่วนผูท่ี้มีเงินออมมีความถ่ีในการออมและการลงทุนคือออมเม่ือมีเงินเหลือเป็นจ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0  และ
ถา้หากมีเงินออมมากพอจะมีแผนในการลงทุนรูปแบบกองทุนรวม /LTF/RMF/กองทุนส ารองเล้ียงชีพจ านวน 195 คน คิดเป็น
ร้อยละ 47.4  รองลงมาคือ ลงทุนในหุน้สามญั จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 และโดยทัว่ไปหากไดต้ดัสินใจลงทุนแลว้คิด
วา่ตดัสินใจถูกตอ้งแลว้จ านวน 152 คนคิดเป็นร้อยละ 37.0 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการออมและการลงทุน 
สรุปตวัแปรระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมและการลงทุนอยู่ในระดบัมากเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี รายจ่าย รายได ้

ภาระหน้ีสิน ปัจจยัท่ีมีระดบัความส าคญัปานกลางเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดด้งัน้ี ความรู้ความเขา้ใจในการออมและการลงทุน 
ความปลอดภยัในการออมและการลงทุน อตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับ ระยะเวลาในการรับผลตอบแทน การช่วย
ลดหยอ่นภาษี การกระจายเงินลงทุน  

ผลการทดสอบสมมุติฐานในการวจิัย 
ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางสงัคมและการลงทุนของมนุษยเ์งินเดือนใน

เขตกรุงเทพมหานครแสดง ดว้ย Regression พบว่า ปัจจยัทางสังคมมีอิทธิพลต่อการออมและการลงทุนของมนุษยเ์งินเดือนใน
เขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการออมและการลงทุนของมนุษยเ์งินเดือนในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั พบว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการออมและการลงทุนของมนุษยเ์งินเดือนใน
เขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัพฤติกรรมการออมและการลงทุนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการออมและการลงทุนของ
มนุษยเ์งินเดือนในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัพฤติกรรมการออมและการ
ลงทุนและการลงทุนของมนุษยเ์งินเดือนในเขตกรุงเทพมหานคร ดว้ย One-Way ANOVA พบวา่ ปัจจยัพฤติกรรมการออมและ
การลงทุนท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการออมและการลงทุนของมนุษยเ์งินเดือนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนัท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05  
5.  สรุปผลการศึกษา 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลลกัษณะดา้นประชากร สามารถอธิบายตวัแปรขอ้มูลดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งจาก
การศึกษาดา้นเพศ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 61.75 อาย ุพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่มีอาย ุ21 – 30 ปี จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.25 มีสถานภาพโสด จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51 และมีการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.75 
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ส่วนท่ี  2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัทางสงัคม แสดงขอ้มูลค่าเฉล่ียระดบัปัจจยัทางสงัคมดา้นวตัถุประสงคใ์นการออมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.24 และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่ 3.48 ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก โดยมี
ตวับ่งช้ี คือ ท่านออมเงินเพือ่ใชซ้ื้อท่ีอยูอ่าศยั จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 400 คน 

แสดงจ านวนค่าเฉล่ียปัจจยัทางสงัคมดา้นบุคคลในครอบครัว 
แสดงขอ้มูลค่าเฉล่ียระดบัปัจจยัทางสงัคมดา้นบุคคลในครอบครัวอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.36 และเม่ือ
พิจารณาในรายละเอียดพบวา่ค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่ 3.97 ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก โดยมีตวับ่งช้ี คือ บิดามารดาของท่านจากจ านวน
ผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 400 คน 

ส่วนท่ี  3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจ แสดงจ านวนร้อยละของปัจจยัเศรษฐกิจ สามารถอธิบายตวัแปรขอ้มูลดา้น
ปัจจยัเศรษฐกิจของกลุ่มตวัอยา่งจากการศึกษาดา้นอาชีพ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 
217 คน คิดเป็นร้อยละ 52.8 รายได ้พบวา่ส่วนใหญ่มีรายได ้20,000 - 30,000 บาท จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 38.7 ภาระ
หน้ีสิน พบวา่นอ้ยกวา่ 10,000 บาท จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 47.4 และมีฐานะเหมือนเดิม จ านวน 369 คน คิดเป็นร้อยละ 
89.8  

ส่วนท่ี  4 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการออมและการลงทุน สามารถอธิบายตวัแปรขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการออมและการ
ลงทุนดา้นปัจจุบนั พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการออม จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 51.6 ปัญหา พบวา่ไม่ออม 
จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 45.7 มีจ  านวนเงินส่วนใหญ่ไม่ออม จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 51.6 มีรูปแบบบญัชีเงินฝาก
ประเภทต่างๆ ในสถาบนการเงิน จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 51.6  มีลกัษณะไม่ไดก้ าหนดวงเงินออมท่ีแน่นอน จ านวน 247 
คน คิดเป็นร้อยละ 60.1 มีความถ่ีในการออมเม่ือมีเงินเหลือจ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 ในอนาคตสะสมกองทุนน
รวม/LTF/RMF/กองทุนส ารองเล้ียงชีพจ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 47.4 และโดยทัว่ไปตดัสินใจถูกตอ้งแลว้จ านวน 152 คน
คิดเป็นร้อยละ 37.0 

ส่วนท่ี  5 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมและการลงทุน แสดงขอ้มูลค่าเฉล่ียระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมและ
การลงทุนอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.01 และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่ 4.10 ซ่ึงอยูใ่น
ระดบัมาก โดยมีตวับ่งช้ี คือ รายได ้จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 400 คน 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัทางสงัคมมีอิทธิพลต่อการออมและการลงทุนของมนุษยเ์งินเดือนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ 
ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางสงัคมมีอิทธิพลต่อการออมและการลงทุนของมนุษยเ์งินเดือนในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ ปัจจยับุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมและลงทุน แต่ปัจจยัทางสงัคมท่ีมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัพฤติกรรมการออมของมนุษยเ์งินเดือนในกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ คือ ปัจจยั
วตัถุประสงคใ์นการออม 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการออมและการลงทุนของมนุษยเ์งินเดือนในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั พบวา่ ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการออมและการลงทุนของมนุษยเ์งินเดือนใน
เขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ ไม่มีปัจจยัทางเศรษฐกิจใดท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ออมและการลงทุนของมนุษยเ์งินเดือนในกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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สมมติฐานท่ี 3 พฤติกรรมการออมและการลงทุนท่ีมีผลต่อการออมและการลงทุนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการออมและการ
ลงทุนของมนุษยเ์งินเดือนในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั พบวา่ ปัจจยัพฤติกรรมการออมและการลงทุนท่ีแตกต่างกนัไม่มี
ผลต่อการออมและการลงทุนของมนุษยเ์งินเดือนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่  

 
อภิปรายผลของการศึกษา 
       จากการศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจการออมและการลงทุนของมนุษยเ์งินเดือนในกรุงเทพมหานคร”
สามารถสรุปผลการวิจยัไดต้ามประเดน็ดงัต่อไปน้ี        
       1.  ปัจจยัทางสงัคม จากผลการศึกษาปัจจยัทางสงัคมมีอิทธิพลต่อการออมและการลงทุนของมนุษยเ์งินเดือนใน
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบดว้ย วตัถุประสงคใ์นการออม ผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจออม พบวา่ ปัจจยัทางสงัคมท่ีมี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการออม ไดแ้ก่ วตัถุประสงคใ์นการออม และผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจออม เน่ืองจากประชาชนจ า
ค านึงถึงวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินก่อนท่ีจะเร่ิมมีการออมเงิน และจะตดัสินใจออมเงินตามค าแนะน าหรือค าชกัชวนของบุคคล
ในครอบครัว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของรัชนีบูลย ์ลิ้มปัญญาเลิศ (2553) เร่ืองพฤติกรรมการออมของประชากรในชุมชนเขต
เทศบาลเมืองลพบุรี ซ่ึงพบวา่ เป้าหมายการออมหรือวตัถุประสงคใ์นการออมนั้น เป็นปัจจยัทางสงัคมปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการออมของประชากรในชุมชนเขตเทศบาลเมืองลพบุรี  

2.  ปัจจยัทางเศรษฐกิจ จากผลการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการออมและการลงทุนของมนุษย์
เงินเดือนในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบดว้ย อาชีพ รายได ้ภาระหน้ีสิน พบวา่ ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการ
ออมและการลงทุนของมนุษยเ์งินเดือนในกรุงเทพมหานคร เน่ืองมาจากเม่ือรายไดข้องประชาชนจะน ารายไดท่ี้ไดรั้บมาจบัจ่าย
ใชส้อย เงินส่วนท่ีเหลือจากการจบัจ่ายใชส้อยในชีวิตประจ าวนัจะน ามาช าระหน้ีสินเท่านั้นถึงจะมีเงินเหลือออม ซ่ึงขดัแยง้กบั
ผลการศึกษาของ ซานียะฮ ์ช่างวฒันกลุ (2559) เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนจงัหวดัสตูล พบวา่ 
ปัจจยัทางเศรษฐกิจนั้น มีอิทธิพลมากต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนจงัหวดัสตูล ประกอบดว้ย รายได ้รายจ่าง ภาระ
หน้ีสิน อตัราเงินเฟ้อ อตัราผลตอบแทนจากการออมและระยะเวลาในการออม และจากการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ทางดา้นของ
ความถ่ีในการออมวิธีการออม พบวา่ ปัจจยัภาระหน้ีสินมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัพฤติกรรมการออมของ
ประชาชนจงัหวดัสตูลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ แต่ไม่มีปัจจยัใดท่ีมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบัพฤติกรรมการ
ออมทางดา้นของจ านวนเงินออม 

3.  พฤติกรรมการออมและการลงทุน จากการศึกษาพฤติกรรมการออมและการลงทุนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการออมและ
การลงทุนของมนุษยเ์งินเดือนในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่มีเงินออม ส่วนใหญ่จะไม่มีปัญหาของการไม่มี
เงินออม ความถ่ีในการออมจะออมเงินเม่ือมีเงินเหลือ โดยเงินออมท่ีเหลือจะน ามาวา่แผนในการลงทุน กองทุนนรวม/
LTF/RMF/กองทุนส ารองเล้ียงชีพ และไดต้ดัสินใจถูกตอ้งแลว้ในการลงทุน ซ่ึงขดัแยง้กบัผลการศึกษาของฐานียา กมัพลาวลี 
(2552) เร่ืองเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมและรูปแบบการออมระหวา่งพนกังานสถาบนัการเงินและขา้ราชการ พบวา่ ความ
แตกต่างของอาชีพทั้ง  2 กลุ่ม คือ กลุ่มพนกังานสถาบนัการเงินและกลุ่มขา้ราชการจะมีพฤติกรรมการเลือกออมเงินไม่แตกต่าง
กนั แต่ในดา้นของการลงทุนทางการเงินจะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั ส่วนสาเหตุของการไม่ออมเงินท่ีทั้งสองกลุ่มมีความ
คิดเห็นเหมือนกนั ไดแ้ก่ การมีรายไดน้อ้ยกวา่รายจ่าย การมีหน้ีสิน การมีคนเล้ียงดูในอุปการะ และผลตอบแทนนอ้ย ส่วน
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ความคิดเห็นดา้นสาเหตุของการไม่ลงทุนทางการเงินท่ีไม่เหมือนกนั ไดแ้ก่ การมีหน้ีสิน การไม่มีความรู้ดา้นการลงทุน ไม่
เช่ือมัน่ในสภาวะเศรษฐกิจและการเมือง  
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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาอิทธิพลของลกัษณะประชากรและทัศนคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุง
ผิวหน้าบรรจุซองในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น จากกลุ่มตวัอย่างของผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 400 คน จากการส่งแบบสอบถาม สถิติท่ีใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 
อาชีพ และสถานภาพท่ีต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และระดบัทศันคติของผูบ้ริโภคดา้นการรับรู้ ความรู้สึก และพฤติกรรมมี
อิทธิพลในเชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือในร้านสะดวกซ้ือเซเวน่ อีเลฟเวน่ ในกรุงเทพมหานคร 
  
ค าส าคัญ: ทัศนคติของผู้บริโภค, การตัดสินใจซ้ือ, ครีมบ ารุงผิวหน้าบรรจุซอง, ร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น 

 
Abstract 

The purpose of the study was to study the effect of demographic and consumers’attitude that has effected to determine for 
purchasing facial sachet cream in 7-Eleven stores in Bangkok.  The samples 400 of apparel customers in 7-Eleven stores in 
Bangkok were collected by online questionnaire. The statistics applied in this study which were percentages, average, standard 
deviation, t-test, One-way ANOVA and multiple regression were used to test the hypotheses. Hypothesis testing found that the 
different of demographic in terms of age, occupation and status affect to decision for purchase facial sachet cream.  The three 
dimension of Consumer’ s attitude; cognition, affective and conative that have positive effect on decision for purchase facial 
sachet cream in 7-Eleven stores in Bangkok. 
Keywords: Consumers’ attitude, Purchasing decision, facial sachet cream, 7-Eleven stores 
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     จากสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัท่ีเกิดมลภาวะต่างๆ ในชีวิตประจ าวนัมากยิง่ข้ึน สภาพอากาศท่ีย  า่แยล่ง ประกอบกบัพฤติกรรม
การใชชี้วิตประจ าวนัของผูค้นท่ีเร่งรีบ แต่ความตอ้งการดา้นการดูแลสภาพร่างกาย ผิวพรรณ หนา้ตาให้ดูดียงัเป็นส่ิงจ าเป็นอยู่
เสมอ ท าให้ตลาดเคร่ืองส าอางของไทยมีการเติบโตและขยายตวัอย่างต่อเน่ือง โดยมูลค่ารวมตลาดของเคร่ืองส าอางค์กลุ่ม
ผลิตภณัฑดู์แลผิวสูงถึง 78,000 ลา้นบาท สัดส่วนของกลุ่มผลิตภณัฑดู์แลผิวหนา้สูงถึงร้อยละ 84 กลุ่มผลิตภณัฑผ์ิวกายสัดส่วน
ร้อยละ 16 โดยเฉพาะตลาดกลุ่มผลิตภณัฑดู์แลผิวหนา้ท่ีมีการแข่งขนัและมีแนวโนม้ท่ีจะเติบโตสูงในอนาคต (ศูนยว์ิจยักสิกร
ไทย, 2560) ดงันั้น กลยุทธ์การขยายตลาดไปยงัร้านคา้สะดวกซ้ือ (Convenience store) นอกจากน้ีแนวโน้มพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคในอนาคตยงัใหค้วามส าคญักบัเร่ืองเวลา ความง่าย และความสะดวกสบายในการจบัจ่ายใชส้อยสินคา้และบริการ (มณี
รัตน์ รัตนพนัธ์, 2558) ประกอบกบัจุดแข็งของร้านสะดวกซ้ือจากจ านวนสาขา ท าเล มีสินคา้ให้เลือกตรงกบัความตอ้งการ
พื้นฐาน เขา้ถึงไดง่้าย พบเห็นไดบ่้อย ท าใหเ้กิดความเช่ือมัน่และทศันคติท่ีดี ท่ีส่งผลใหผู้บ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือเพื่อทดลอง
ใช้ และเม่ือลูกคา้เกิดความประทบัใจดึงดูดให้เกิดการกลบัมาใช้บริการหรือซ้ือสินคา้ซ ้ า ดงันั้น จากความส าคญัของปัญหา
ดงักล่าวนกัการตลาดควรใหค้วามส าคญักบัการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมการจบัจ่ายใชส้อย ท าใหค้ณะผูว้ิจยัมีความสนใจใน
การศึกษาทศันคติการซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวหนา้บรรจุซองในร้านสะดวกซ้ือ เซเว่น 
อีเลฟเวน่ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเป็นการศึกษาท่ีมีความน่าสนใจและสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลง
ไป โดยส่วนใหญ่จะนิยมท าการศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมซ้ือสินคา้เท่านั้น แต่งานวิจยัน้ีไดท้ า
การทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีสนใจและนิยมในการครีมบ ารุงผิวหน้าบรรจุซองผ่านร้านสะดวกซ้ือ อีกทั้งการศึกษาน้ีเป็นเร่ือง
ใหม่ส าหรับผูป้ระกอบการท่ีสนใจเจาะตลอดกลุ่มผลิตภณัฑดู์แลผวิหนา้ท่ีมีอตัราการเติบโตสูง 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพื่อศึกษาอิทธิพลและลกัษณะทางประชากรศาสตร์ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผวิหนา้บรรจุซองในร้าน
สะดวกซ้ือเซเวน่ อีเลฟเวน่ 

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลและระดบัความส าคญัของปัจจยัทศันคติผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผวิหนา้บรรจุซอง
ในร้านสะดวกซ้ือเซเวน่ อีเลฟเวน่ 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 งานวิจยัน้ีไดมี้การรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยศึกษาบนพื้นฐานแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจยัต่างๆ  ดงัน้ี 
 
2.1 แนวคดิและทฤษฎด้ีานทัศนคติของผู้บริโภค 
     จากการทบทวนวรรณกรรมความหมายของทศันคติ สรุปไวด้งัน้ี 
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 ศกัด์ิไทย สุรกิจบวร (2545) กล่าววา่ ทศันคติ คือ ความพร้อมทางสภาวะจิตของแต่ละบุคคลท่ีเก่ียวกบัความคิด ความรู้สึก 
และแนวโนม้พฤติกรรมท่ีมีต่อบุคคล ส่ิงของ  สถานการณ์ ท่ีจะเป็นไปไม่วา่ในทางใดก็ทางหน่ึงโดยสภาวะความพร้อมทางจิตน้ี
จะคงอยูก่บัตวับุคคลในชัว่ระยะหน่ึง  
  Akhilesh Chandra Pande., Vishal Soodan (2015) กล่ววา่ ทศันคติและบรรทดัฐานทั้งสามดา้นน าไปสู่การซ้ือ สร้างความ
เช่ือมัน่ช่วยใหผู้บ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือจากการพฒันาความคิดในเชิงบวกท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพของผลิตภณัฑโ์ดยเฉพาะ
สินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชง้านส่วนบุคคลสอดคลอ้งกบัแนวคิดดา้นทศันคติของผูบ้ริโภคจากทฤษฎี องคป์ระกอบของทศันคติ 
(Tricomponent attitude model) ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบท่ีส าคญั (Schiffman and Kanuk, 2004) ดงัน้ี  
 1. ความเขา้ใจ หมายถึง ความรู้ (Knowledge) การรับรู้ (Perception) และความเช่ือ (Beliefs) ท่ีผูบ้ริโภคมีความคิดต่อส่ิงใดส่ิง
หน่ึง ซ่ึงกเ็กิดจากการรับรู้และความรู้ท่ีไดรั้บจากประสบการณ์โดยตรงกบัทศันคติและขอ้มูลท่ีอา้งอิงจากแหล่งต่างๆท่ีมีความ
เก่ียวขอ้ง  
 2. ความรู้สึก (Affective) สะทอ้นถึงอารมณ์ (Emotion) หรือความรู้สึก (Feeling) ของผูบ้ริโภคต่อความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง
โดยธรรมชาติและคน้พบโดยผูบ้ริโภคเองเกิดสภาวะอารมณ์ช่วยเพิ่มพนูประสบการณ์และน าไปสู่การประเมิน ท าใหเ้กิด
ทศันคติทั้งทางบวกและทางลบ  
 3. ดา้นพฤติกรรม (Conative หรือ Behavior) เป็นส่ิงท่ีแสดงออกและสะทอ้นใหเ้ห็นถึงวิธีการใดวิธีการหน่ึงผา่นทศันคติท่ีมี
ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง  
  
2.2 แนวคดิและทฤษฎกีารตดัสินใจซ้ือของผู้บริโภค 
  แนวคิดการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค คือ กระบวนการตดัสินใจเร่ิมตน้จากการท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้หรือบริการในการ
แลกเปล่ียนของเงินในตลาดก่อนระหวา่งและหลงัการซ้ือสินคา้และบริการนั้นๆ (Lumen, n.d., 2019) อีกทั้งยงัมีนกัวิจยัและนกั
ทฤษฎีใหค้วามหมายของการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในมุมมองอ่ืนๆ ดงัท่ี Engel, Kollat & Blackwell (1968) กล่าววา่ การ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค คือ กระบวนการท่ีเหมาะสมในสองสถานการณ์ส าหรับการซ้ือคร้ังแรกและการซ้ือซ ้า โดย
กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ตามแนวคิดของ Kotler & Keller (2016) ไดแ้ก่  
 1. การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) หมายถึง กระบวนการตดัสินใจขั้นแรกของผูบ้ริโภคในการรับรู้ปัญหาและความ
ตอ้งการของตนเอง เน่ืองจากผูบ้ริโภคเกิดความไม่พอใจในสินคา้ท่ีมีหรือใชอ้ยู ่ จึงเกิดความตอ้งการสินคา้ใหม่เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการหรือความจ าเป็น  
 2. การคน้หาขอ้มูล (Information Search) หมายถึง กระบวนการท่ีผูบ้ริโภคจะเร่ิมคน้หาขอ้มูลเพื่อมาใชป้ระกอบการตดัสินใจ 
ทั้งน้ีแหล่งขอ้มูลแต่ละแหล่งจะท าหนา้ท่ีในการสนบัสนุนการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนั  
 3.   การประเมินผลทางเลือก (Evaluation   of  Alternative) หมายถึง กระบวนการท่ีผูบ้ริโภคจะท าการประเมินผลิตภณัฑห์รือ
ตราสินคา้ท่ีเป็นตวัเลือกทั้งหมดโดยการเปรียบเทียบตามแนวคิดพื้นฐาน การแกไ้ขปัญหา และประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ ซ่ึงพิจารณา
แตกต่างกนัไปในแต่ละประเภทสินคา้และบริการ  
 4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) หมายถึง กระบวนการสุดทา้ยผูบ้ริโภคจะประมวลผลและจดัล าดบัตราผลิตภณัฑ์ใน
แต่ละทางเลือกเชิงการเปรียบเทียบ ซ่ึงประมวลผลโดยอาศยัเหตุผล ขอ้มูล ความรู้สึก และทศันคติท่ีสนบัสนุนหรือตรงกบัความ
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ตอ้งการมากท่ีสุด ทั้งน้ี Kotler  and  Keller  (2016) ไดก้ลา่ววา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกอบดว้ย 2 ปัจจยัคือ 1) 
ทศันคติของบุคคล เช่น ทศันคติของบุคคลในครอบครัวท่ีมีต่อสินคา้ อาจส่งผลใหผู้บ้ริโภคเกิดการ เปล่ียนใจในการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้นั้นภายหลงั 2) สถานการณ์ท่ีไม่ไดค้าดหมาย เกิดจากการเปล่ียนแปลงความตั้งใจซ้ือ เช่น ผูบ้ริโภคตกงานในช่วงเวลาท่ีจะ
ซ้ือสินคา้นั้น ท าใหต้อ้งประหยดั เป็นตน้     
 5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post-purchase behavior) หมายถึง หลงัจากการซ้ือ ผูบ้ริโภคจะเกิดประสบการณ์ และเกิดผล
สะทอ้นของพฤติกรรมจากการตดัสินใจเลือกซ้ือหรือใชสิ้นคา้หรือบริการนั้น ๆ โดยพฤติกรรมแบ่งออกเป็น 3 ระดบัคือ 1. ) 
ความพึงพอใจ (Satisfaction) ผูบ้ริโภคจากเปรียบเทียบผลประโยชน์ท่ีไดรั้บกบัส่ิงท่ีคาดหวงัไว ้2.) ปฏิกิริยา (Actions) การแสดง
พฤติกรรมท่ีสะทอ้นความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ 3.) การใชซ้ ้ าหรือการเลิกใช ้ (Use and Disposal) เป็นพฤติกรรมของการใช้
ซ ้ าสะทอ้นความพึงพอใจ โดยผูบ้ริโภคมกัจะซ้ือสินคา้หรือผลิตภณัฑเ์ดิม หากไม่พึงพอใจผูบ้ริโภคจะเลิกใช ้ หรือหยดุการซ้ือ
สินคา้หรือผลิตภณัฑน์ั้นอีกคร้ัง 
 
2.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 การวิจยัการศึกษาคร้ังน้ี ท าการศึกษาเก่ียวกบั อิทธิพลของลกัษณะประชากรและทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือ
ครีมบ ารุงผวิหนา้บรรจุซองในร้านเซเวน่ อีเลฟเวน่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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          ตัวแปรต้น                 ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดของงานวิจยั 

2.4 สมมติฐาน 
 
สมมติฐานที่เกีย่วข้องกบัปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
 H1 : ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผวิหนา้บรรจุซอง ไดแ้ก่ การ
รับรู้ความตอ้งการ , การคน้หาขอ้มูล , การประเมินทางเลือก , การตดัสินใจซ้ือ, การประเมินผลหลงัการซ้ือ ท่ีแตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่เกีย่วข้องกบัปัจจยัด้านทัศนคติของผู้บริโภค 
 H2 :  ปัจจยัดา้นทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ความเขา้ใจ ดา้นความรู้สึก ดา้นพฤติกรรม มี
อิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือครีมบ ารุงผวิหนา้บรรจุซอง ไดแ้ก่ การรับรู้ความตอ้งการ , การคน้หาขอ้มูล , การ
ประเมินทางเลือก , การตดัสินใจซ้ือ, การประเมินผลหลงัการซ้ือ ท่ีแตกต่างกนั  
 
 
 

 
การตัดสินใจซ้ือครีมบ ารุงผวิหน้าบรรจุซองใน

ร้านสะดวกซ้ือเซเว่น อเีลฟเว่นในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
1. การรับรู้ความตอ้งการ  

(Problem of Need Recognition) 
2. การแสวงหาขอ้มูล (Search) 
3. ประเมินทางเลือก  

(Alternative Evaluation) 
4. การตดัสินใจซ้ือ  

(Purchase of Choice) 
5. การประเมินผลหลงัการซ้ือ  

(Post -Purchase Feeling) 
 
ท่ีมา : Kotler, Keller (2016) 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. รายได ้
5. อาชีพ 
6. สถานภาพ 

ท่ีมา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) 

ทัศนคติของผู้บริโภคต่อครีมบ ารุง
ผวิหน้าบรรจุซองในร้านสะดวกซ้ือ 

1. การรับรู้ (Cognitive) 
2. ความรู้สึก (Affective) 
3. พฤติกรรม (Conative) 

ท่ีมา : Schiffman L., and Kanuk, L.  
(2004) 

H1 

H2 
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3. วธีิการศึกษา 
 
     การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) การวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) มีการก าา
หนดความเช่ือมัน่ท่ี 95% กลุ่มประชากรท่ีศึกษา คือ ผูท่ี้เคยหรือสนใจซ้ือครีมบ ารุงผวิหนา้บรรจุซองในร้านสะดวกซ้ือเซเวน่ 
อีเลฟเวน่ แต่เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน คณะผูว้ิจยัจึงใชก้ารค านวณหาขนาดตวัอยา่งท่ีตอ้งการแบบไม่ทราบ
จ านวนประชากรของ Taro Yamane ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 385 ชุด ซ่ึงผูศึ้กษาใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก 
(Convenience Sampling) โดยแจกแบบสอบถามออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตในรูปแบบ google form ใชแ้บบสอบถามท่ีจดัท าข้ึน
เพื่อสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง  
     ส าหรับแบบสอบถามท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ไดรั้บการพฒันาจากการศึกษา ทบทวน และรวบรวมจาก
เอกสารและงานวิจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยน าเสนอผูเ้ช่ียวชาญการศึกษาในการตรวจสอบและทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ 
(Reliability) ดว้ยวิธีหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient) กบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 33 คน ซ่ึง
สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์ (2550) อา้งใน อุไรรัตน์ มากไมตรี (2558) ไดก้ล่าวไวว้า่ หากไดค่้าความเช่ือมัน่ตั้งแต่ 0.70 ข้ึนไป จะถือ
วา่แบบสอบถามนั้นมีความเช่ือมัน่ ซ่ึงจากผลการทดสอบพบวา่ ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามชุดน้ีอยูท่ี่ 0.895 โดยดา้น
ทศันคติของผูบ้ริโภคอยูท่ี่ 0.818 และดา้นกระบวนการตดัสินใจซ้ืออยูท่ี่ 0.857 จึงนบัวา่มีความเหมาะสมท่ีจะน าไปใชใ้นการเกบ็
รวบรวมขอ้มูลจริง ระยะเวลาในการเกบ็ขอ้มูลตั้งแต่เดือน มีนาคม-เมษายน 2563 ผูว้จิยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลจ านวน 400 
ตวัอยา่งเพือ่ป้องกนัความคลาดเคล่ือน ผดิพลาด ไม่สมบูรณ์ ไม่ครบถว้น ไม่ถูกตอ้งจากการตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามท่ี
ใชใ้นการวิจยัสร้างข้ึนโดยอาศยัแนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งกรอบแนวคิดการศึกษาวิจยั โดยมีค าถามท่ีผา่นการศึกษา
จากเอกสาร ทฤษฎี และผลการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่  ค าถามคดักรองกลุ่มตวัอยา่ง ขอ้มูลปัจจยั
ส่วนบุคคล ทศันคติของผูบ้ริโภค การตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผวิหนา้บรรจุซองในร้านสะดวกซ้ือเซเวน่ อีเลฟเวน่ โดยค าถาม
ทศันคติและการตดัสินใจซ้ือเป็นลกัษณะค าถามแบบปลายปิดแบบเลือกตอบตามระดบัความคิดเห็น 5 ระดบั จ านวน 37 ขอ้  
     สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใชส้ถิติทดสอบการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis)  เพื่อมาใชใ้นการทดสอบสมมติฐานอีกดว้ย 
 

4. ผลการศึกษา 
จากกลุ่มตวัอยา่งของผูท่ี้เคยผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คนพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 73.75  อาย ุ27-33 ปี จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38 การศึกษาระดบั
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 55.25 มีรายไดต่้อเดือน 
20,001 – 30,000 บาท จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.75 เป็นกลุ่มพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.75 
และมีสถานภาพโสด/หยา่/อยูล่  าพงั จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.75  
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ตารางที่  1  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทศันคติของผูบ้ริโภคต่อครีมบ ารุงผวิหนา้บรรจุซองในร้านสะดวกซ้ือเซเวน่ 
อีเลฟเวน่ 

 

 
     จากตารางท่ี 1 พบว่าทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อครีมบ ารุงผิวบรรจุซอง  โดยภาพรวมของความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 
องคป์ระกอบดา้นการรับรู้ (Cognitive) ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28 โดยผูบ้ริโภครับรู้เร่ืองความสะดวกสบายในการหาซ้ือไดง่้าย ไม่
เสียเวลาในการเดินทาง ทศันคติของผูบ้ริโภคดา้นพฤติกรรม (Conative) ค่าเฉล่ียรองลงมา เท่ากบั 4.19 พบว่า ผูบ้ริโภคมีความ
พิถีพิถนัในการเลือกซ้ือครีมบรรจุซองเป็นพิเศษ และทศัคติของผูบ้ริโภคดา้นความรู้สึก  (Affective) ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 พบวา่ 
ผูบ้ริโภครู้สึกมัน่ใจกบัการเลือกซ้ือครีมบ ารุงผวิหนา้บรรจุซองยีห่อ้เดิมๆ  
      

 

ตารางที่  2  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคต่อครีมบ ารุงผวิหนา้บรรจุซองในร้านสะดวก

ซ้ือเซเวน่ อีเลฟเวน่ 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค �̅� S.D. ระดบัความเห็น 
1.  การรับรู้ความตอ้งการ 4.33 0.45 มากท่ีสุด 
2.  การแสวงหาขอ้มูล 4.19 0.66 มาก 
3.  การประเมินทางเลือก 4.25 0.48 มากท่ีสุด 
4.  การตดัสินใจซ้ือ  4.27 0.50 มากท่ีสุด 
5.  การประเมินหลงัการซ้ือ 4.09 0.67 มาก 
รวม 4.22 0.55 มากท่ีสุด 
    
 จากตารางท่ี 2 พบวา่กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อครีมบ ารุงผวิบรรจุซอง โดยภาพรวมของความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด องคป์ระกอบดา้นการรับรู้ความตอ้งการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 โดยผูบ้ริโภคตอ้งการครีมบ ารุงผวิหนา้เพื่อ
แกไ้ขปัญหาร้ิวรอย จุดด่างด า หรือซ่อมแซมสภาพผวิหนา้ท่ีเส่ือมโทรม ดา้นการตดัสินใจซ้ือ มีค่าเฉล่ียรองลงมาเท่ากบั 4.27  
ผูบ้ริโภคเลือกเพราะผลิตภณัฑต์รงกบัความตอ้งการ ดา้นการประเมินทางเลือก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 โดยพิจารณาจากสรรพคุณ 

ทัศนคติของผู้บริโภคต่อครีมบ ารุงผวิหน้าบรรจุซองในร้านสะดวก
ซ้ือเซเว่น อเีลฟเว่น 

�̅� S.D. ระดบัความเห็น 

1.      ดา้นการรับรู้ ( Cognitive ) 4.28 0.50 มากท่ีสุด 
2.      ดา้นความรู้สึก ( Affective ) 4.08 0.73 มาก 
3.      ดา้นพฤติกรรม ( Conative ) 4.19 0.62 มาก 
         รวม 4.19 0.61 มาก 
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และคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์ การแสวงหาขอ้มูล มีค่าเฉล่ีย คือ  4.19  คน้หาขอ้มูลจากเวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัความงาม, google ,
บทความต่าง ๆ ท่ีมีการพดูถึงผลิตภณัฑ ์และการประเมินหลงัการซ้ือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑท่ี์
สามารถดูแล รักษาสภาพผวิหนา้ไดต้ามท่ีคาดหวงั 
      
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์โดยใชส้ถิติ Independent Sample T-test และ F-test (One-way ANOVA) เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย
ดา้นกระบวนการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผวิหนา้บรรจุซองในร้านสะดวกซ้ือเซเวน่ อีเลฟเวน่ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนั 
 

ปัจจัยด้านกระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือ 

เพศ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ สถานภาพ 

F Sig. F Sig. F Sig. F Sig. F Sig. F Sig. 

1.การรับรู้ความตอ้งการ  .29 .59 1.13 .35 1.83 .16 1.61 .17 3.48 .02* 1.99 .12 
2.การแสวงหาขอ้มูล  .07 .79 1.44 .21  .35 .70  .91 .46 1.32 .27 1.26 .29 
3.การประเมินทางเลือก 1.30 .25 2.28 .04*  .68 .51 1.34 .25 1.54 .20 1.13 .34 
4.การตดัสินใจซ้ือ   .02 .89  .80 .55  .84 .43  .62 .65 1.07 .36  .36 .78 
5.การประเมินหลงัการซ้ือ  .17 .68  .64 .67  .79 .45  .64 .64   .73 .53 2.65 .05* 

   * ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  
 จากตารางท่ี 3 การทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติ Independent Sample T-test และ F-test (One-way ANOVA) ระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 พบวา่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นเพศ, การศึกษา และรายไดท่ี้ต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือครีมบ ารุงผวิหนา้บรรจุซอง หรือมีค่า Sig. มากกวา่ 0.05 ส่วนลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นอาย,ุ อาชีพ และ
สถานภาพท่ีต่างกนั มีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือครีมบ ารุงผวิหนา้บรรจุซอง หรือมีค่า Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 มีค่า Sig. 
เท่ากบั 0.04, 0.02 และ 0.05 นอกจากน้ีเม่ือมีการทดสอบ LSD เพิ่มเติมเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดา้นพบวา่
อาย ุอาชีพ และสถานภาพ มีความแตกต่างกนัอยา่งนอ้ย 1 คู่ โดยผูบ้ริโภคท่ีอายตุ่างกนัมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือดา้นการ
ประเมินทางเลือก ผูบ้ริโภคท่ีอาชีพต่างกนั มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือดา้นการรับรู้ความตอ้งการ และผูบ้ริโภคท่ีมี
สถานภาพต่างกนั มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือดา้นการประเมินหลงัการซ้ือ 
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ตารางที่  4  ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผวิหนา้บรรจุซองในร้านสะดวกซ้ือเซเวน่ อีเลฟเวน่ในเขตกรุงเทพมหานคร แสดงดงัตารางน้ี 
 

     ตัวแปรอสิระ   B  SE Beta          t   Sig. 
 ค่าคงท่ี .701 .116 

 
 6.130 0.000*** 

ดา้นการรับรู้ ( Cognitive ) .440 .043 .445 10.207 0.000*** 
ดา้นความรู้สึก ( Affective ) .102 .034 .137  3.001 0.003*** 
ดา้นพฤติกรรม ( Conative ) .288 .039 .338  7.363 0.000*** 
R2 = 0.718, Adjusted R2 = 0.716, F = 336.313 

a. Dependent Variable: กระบวนการตดัสินใจซ้ือ (Purchasing Decision) 

** ระดบันยัส าคญั <0.05, ***ระดบันยัส าคญั <0.01 

      
     จากตารางท่ี 4 การทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบวา่ ตวั
แปรอิสระทศันคติของผูบ้ริโภคสามารถร่วมกนัอธิบายความผนัแปรของตวัแปรตามการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผวิหนา้บรรจุซอง
ในร้านสะดวกซ้ือเซเวน่ อีเลฟเวน่ในภาพรวมไดร้้อยละ 71.80 ท่ีเหลืออีกร้อยละ 29.20 เกิดจากปัจจยัอ่ืนๆและเม่ือพิจารณาตวั
แปรอิสระดา้นทศันคติของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย ดา้นการรับรู้ (Cognitive) ดา้นความรู้สึก (Affective)  และดา้นพฤติกรรม 
(Conative) โดยเรียงล าดบัจากปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุดไปยงัปัจจยัท่ีส่งผลนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ทศันคติผูบ้ริโภคดา้นการรับรู้ (X1) ดา้น
พฤติกรรม (X3) ดา้นความรู้สึก (X2)  มีอิทธิพลต่อตวัแปรตามในระดบัสูงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ Sig. นอ้ยกวา่ 0.01   
  
 โดยสามารถเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 
 

Y1 = 0.701 + 0.440(X1) + 0.288(X3) + 0.102(X2) 
 

หมายเหตุ  Y1  =   กระบวนการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผวิหนา้บรรจุซองในร้านสะดวกซ้ือเซเวน่ อีเลฟเวน่ 
X1  =   ทศันคติของผูบ้ริโภคดา้นการรับรู้ ( Cognitive ) 
X2  =   ทศันคติของผูบ้ริโภคดา้นความรู้สึก ( Affective ) 
X3  =   ทศันคติของผูบ้ริโภคดา้นพฤติกรรม ( Conative )    

      
     ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 นัน่คือ ทศันคติของผูบ้ริโภคสามารถพยากรณ์กระบวนการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงหนา้บรรจุ
ซองในร้านสะดวกซ้ือเซเวน่ อีเลฟเวน่ ในเขตกรุงเทพมหานครได ้
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5. อภิปรายผลการศึกษา 
 

1. จากการศึกษาลกัษณะประชากรของผูบ้ริโภคงานวิจยัคร้ังน้ี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ27-33 ปี 

การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รายไดต่้อเดือน 20,001 – 30,000 บาท เป็นกลุ่มพนกังานบริษทัเอกชน สถานภาพโสด 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธนากร มาอุทธรณ์ (2557) ท่ีไดท้ าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือก
ซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคต่อร้าน Max Value พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ระดบัการศึกษาปริญญาตรี/ปวส. 
สถานภาพโสด อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และรายไดต่้อเดือนเฉล่ีย 20,001 – 25,000 บาท จึงสรุปไดว้า่ ผูบ้ริโภคเพศหญิง 
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี กลุ่มพนกังานบริษทัเอกชน สถานภาพโสด รายไดต่้อเดือน 20,001 – 30,000 บาท อายรุะหวา่ง 20-39 
ปี เป็นกลุ่มท่ีมีการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผวิหนา้บรรจุซองในร้านสะดวกซ้ือ เซเวน่ อีเลฟเวน่ ทั้งน้ีอาจเพราะเพศหญิง สถานภาพ
โสด มกัค านึงถึงความสวยงาม และการดูแลรักษาผวิพรรณเพื่อดึงดูดเพศตรงขา้ม และกลุ่มผูห้ญิงในวยัท างานใหค้วามสนใจกบั
ผลิตภณัฑค์รีมบ ารุงผวิหนา้ท่ีมีราคายอ่มเยาว ์หาซ้ือไดง่้าย มากยิง่ข้ึน  
 เม่ือทดสอบความแตกต่างของขอ้มูลประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของครีมบ ารุงผวิหนา้บรรจุซอง 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พบวา่ อาย ุอาชีพ และสถานภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อ าภา เจ่ิงฤทธ์ิ (2557) ท่ี
ศึกษาเร่ือง  ทศันคติท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทรีไลทข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ไดแ้ก่ อาย ุ อาชีพ รายได ้ สถานภาพ จึงสรุปไดว้า่
ผูบ้ริโภคในงานวิจยัน้ีท่ีมี อาย ุ อาชีพ และสถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผวิหนา้บรรจุซองในร้าน
สะดวกซ้ือ เซเวน่ อีเลฟเวน่ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้ม วฒิุภาวะในการตดัสินใจซ้ือ รวมถึงผูท่ี้
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคกลุม่น้ีมีหลากหลายมากยิง่ข้ึน 
 

2. จากการศึกษาระดบัความคิดเห็นดา้นทศันคติของผูบ้ริโภคงานวิจยัคร้ังน้ี พบวา่ ทศันคติดา้นความรู้ 

ความเขา้ใจมากท่ีสุด ตามดว้ยดา้นความรู้สึก และดา้นพฤติกรรมซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นเท่ากบั 4.28, 
4.08, 4.19 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ หทยัทิพย ์แดงปทิว (2016) ท่ีศึกษาเร่ือง  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทศันคติและ
แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพื่อผวิขาวของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมี
ค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็น เท่ากบั 4.32, 4.19, 4.10  
 เม่ือทดสอบสมมติฐานการวิจยัพบวา่ การมีทศันคติดา้นการรับรู้ ดา้นความรู้สึก และดา้นพฤติกรรมและท่ีมากข้ึน ส่งผลใหมี้
การตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผวิหนา้บรรจุซองในร้านสะดวกซ้ือเซเวน่ อีเลฟเวน่ไดม้ากข้ึน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ซ่ึงสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ หทยัทิพย ์ แดงปทิว (2016) ท่ีศึกษาเร่ือง  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ทศันคติและแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพื่อผวิขาวของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ทดสอบ
สมมติฐานในระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 พบวา่ ทศันคติดา้นความรู้ความเขา้ใจ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์พื่อผวิ
ขาวมากท่ีสุด ซ่ึงความรู้ความเขา้ใจดงักล่าวข้ึนอยูก่บัความเช่ือจากผลลพัธ์ท่ีพบเห็นจากข่าวสารต่างๆ  ทศันคติดา้นความรู้สึก
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สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บุษยพงศ ์ มุสิกไชย (2552) ท่ีไดท้ าการศึกษาทศันคติท่ีมีผลต่อการบริโภคขนมไทยของวยัรุ่นในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ ทศันคติดา้นความรู้สึกท่ีดีต่อขนมไทยมดา้นอรรถประโยชน์และมีคุณค่าท าใหเ้กิดการบริโภคขนมไทย
ดว้ยเช่นกนั จึงสรุปไดว้า่ทศันคติดา้นพฤติกรรมและความรู้สึก ส่งผลใหเ้กิดกระบวนการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผวิหนา้บรรจุ
ซองในร้านสะดวกซ้ือเซเวน่ อีเลฟเวน่ได ้ นอกจากน้ีทศันคติดา้นพฤติกรรม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของธิดารัตน์ ปสันน์สิริคุณ 
(2556) ท่ีไดท้ าการศึกษาเร่ืองทศันคติการซ้ือสินคา้และบริการออนไลน์ของประชาชนในจงัหวดัชลบุรี พบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นวา่ ทศันคติดา้นพฤติกรรมท่ีมากข้ึน ส่งผลใหมี้พฤติกรรมการตั้งใจซ้ือสินคา้และบริการออนไลน์ท่ี
มากข้ึน เพราะการซ้ือครีมบ ารุงผวิหนา้บรรจุซองในร้านสะดวกซ้ือท าใหเ้กิดโอกาสในการทดลองสินคา้หรือครีมบ ารุงผวิหนา้
ไดง่้าย เน่ืองจากมีราคาไม่สูงนกัและหาซ้ือไดง่้าย โดยเฉพาะผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมช่ืนชอบการทดลองสินคา้ใหม่อยูเ่สมอ และ
รู้สึกวา่เช่ือมัน่ในคุณภาพ แสดงใหเ้ห็นวา่ เม่ือลูกคา้มีความตอ้งการครีมบ ารุงผวิหนา้ท่ีหาซ้ือง่ายและพกพาสะดวกและช่ืนชอบ
การทดลองใชสิ้นคา้ใหม่ๆ และเป็นของดีมีคุณภาพจะส่งผลใหเ้กิดกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคไดม้ากยิง่ข้ึนและเกิด
การซ้ือซ ้าในอนาคตอีกดว้ย 

   

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 
 จากการศึกษา ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลใหมี้กระบวนการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผวิหนา้บรรจุซองในร้านสะดวกซ้ือ
เซเวน่ อีเลฟเวน่ ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1. ผูป้ระกอบการควรสร้างการรับรู้ใหม้ากยิง่ข้ึนในกลุ่มวยัท างานเพศหญิงมากยิง่ข้ึน นอกเหนือจากกลุ่ม 
นกัเรียน นกัศึกษา เน่ืองจากปัจจุบนัผูห้ญิงมีบทบาทในสงัคมมากยิง่ข้ึน รวมถึงภาระหนา้ท่ีและกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละวนั แต่
ยงัคงตอ้งการผลิตภณัฑท่ี์สามารถดูแลรักษาผวิหนา้ไดใ้นราคายอ่มเยาว ์หาซ้ือไดง่้าย หรือสะดวกพกพา 

2. ผูป้ระกอบการมีการปรับกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีท าใหเ้กิดทศันคติเชิงบวกกบัการผลิตภณัฑค์รีมบ ารุง 

ผวิหนา้บรรจุซองมากยิง่ข้ึน โดยเนน้การส่ือสารไปยงักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีช่ืนชอบการทดลองผลิตภณัฑใ์หม่ หรืออาจมีการสร้าง

ความรู้สึกถึงสินคา้ดีมีคุณภาพในราคายอ่มเยาว ์เพื่อก่อใหเ้กิดการทดลองและตดัสินใจใชม้ากยิง่ข้ึน 

3. ผูป้ระกอบการควรมีการท าการตลาดกบักลุ่มเป้าหมายในวยัท างานมากยิง่ข้ึน โดยเฉพาะกลุ่มท่ีรายได ้

ระดบักลาง เน่ืองจากการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีฐานรายไดใ้นระดบั 20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน มีแนวโนม้ในอนาคตท่ีจะมี

พฤติกรรมทดลองครีมบ ารุงผวิหนา้บรรจุซองในร้านสะดวกซ้ือเซเวน่ อีเลฟเวน่มากยิง่ข้ึน ไม่จ ากดัเฉพาะการซ้ือผลิตภณัฑจ์าก

เคาเตอร์แบรนดห์รือหา้งสรรพสินคา้เพียงอยา่งเดียว ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผวิหนา้บรรจุซองในร้านสะดวก

ซ้ือมากยิง่ข้ึนดว้ย 

4. ส าหรับผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการเร่ิมตน้ธุรกิจดา้นครีมบ ารุงผวิหนา้บรรจุซองในร้านสะดวกซ้ือเซเวน่  
อีเลฟเวน่ สามารถน าสมการมาใชใ้นการพยากรณ์ทิศทางหรือระดบัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในอนาคตได ้ 
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ข้อจ ากดัในการศึกษา 
1. จากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีขอบเขตการศึกษาเฉพาะผูท่ี้เคยมีประสบการณ์การซ้ือผลิตภณัฑค์รีมบ ารุงผวิหนา้บรรจุซอง

เฉพาะในร้านเซเวน่ อีเลฟเวน่ ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ท่ีมีความสามารถในการเขา้ถึงร้านสะดวกซ้ือไดง่้าย ทัว่ถึง และ
สะดวกสบายมากกวา่พื้นท่ีอ่ืนๆ ในบางจงัหวดั อาจท าใหค่้าเฉล่ียของระดบัทศันคติของผูบ้ริโภคอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด
และไม่สามารถพยากรณ์ประชากรในเขตจงัหวดัอ่ืนๆ หรือพื้นท่ีอ่ืนๆ ได ้

2. การคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัในดา้นการจดัเกบ็รวบรวมแบบสอบถามออนไลน์ผา่น google form เน่ืองจากเกิด
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่าสายพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ก่อใหเ้กิดโรคปอดอกัเสบ (pneumonia)  ในเมืองอู่ฮัน่ 
(Wuhan) มณฑลหูเป่ย (Hubei) ประเทศจีน เร่ิมจากช่วงปลายปี ค.ศ. 2019 จนถึงปัจจุบนั และมีการแพร่กระจายเช้ืออยา่งรวดเร็ว
จากการสมัผสัละอองสารคดัหลัง่จากผูติ้ดเช้ือ ส่งผลใหผู้ค้นเกิดความวิตกกงัวลในการสมัผสัทุกประเภท และการเขา้ใกลก้นั
ระหวา่งบุคคลระยะ 1 เมตร จึงจ าเป็นตอ้งจดัเกบ็รวบรวมแบบสอบถามออน์ไลน์เท่านั้น ซ่ึงอาจท าใหไ้ม่สามารถทบทวนความ
เขา้ใจของผูต้อบ หรือการอ่านค าถามอยา่งถ่ีถว้นของผูต้อบ อีกทั้งเม่ือตรวจสอบตรรกะแลว้ มีบางส่วนท่ีไม่ถูกตอ้ง ท าใหต้อ้ง
ติดตามแบบสอบถามอยา่งสม ่าเสมอ และใชเ้วลานานในการจดัเกบ็รวบรวมขอ้มูล เพื่อไดป้ริมาณการตอบแบบสอบถามใน
ปริมาณท่ีคาดหวงัไวท้ั้งนั้น หากผูว้ิจยั สามารถบริหารขอ้จ ากดัดงักล่าวในอนาคตได ้ อาจท าใหค้วามเช่ือมัน่ผา่นการตอบ
แบบสอบถามออนไลน์เพิ่มมากยิง่ข้ึน  
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การศึกษาความพงึพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการให้บริการของธุรกจิรับเหมางานระบบสาธารณูปโภค ขนาดเลก็ 

กรณศึีกษา ที.ดบับลวิ.เอส. เซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ 

Customer satisfaction towards the service of contractor business category  

Mechanical & Electrical for case study T.W.S. Sales & Service 
มัสว ีเทียนเครือ1 และ ฐานิตา ฆ้องฤกษ์ 2 

Mussawee Thiankhurae and Thanita Kongrerk 

 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการใหบ้ริการของธุรกิจรับเหมางานระบบสาธารณูปโภค ขนาดเลก็ กรณีศึกษา ที.
ดบับลิว.เอส. เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพของการให้บริการของ ที.ดบับลิว.เอส. เซลล์ แอนด์ 
เซอร์วิส เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการของ ที.ดบับลิว.เอส. เซลล ์แอนด ์เซอร์วิส เพื่อศึกษาปัญหาท่ีท าให้
เกิดความผดิพลาดในการด าเนินธุรกิจของ ที.ดบับลิว.เอส. เซลล ์แอนด ์เซอร์วิส และเพื่อศึกษากลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของ 
ที.ดบับลิว.เอส. เซลล ์แอนด์ เซอร์วิส  โดยใชแ้บบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 41 ราย วิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามดว้ยโปรแกรม SPSS และวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสัมภาษณ์ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์เชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการให้บริการของ ที.ดบับลิว.เอส. เซลล ์แอนด์ เซอร์วิส  โดยรวมลูกคา้ให้
ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใช้บริการของ ที.ดบับลิว.เอส. เซลล ์แอนด์ เซอร์วิส โดยรวมลูกคา้ให้
ระดบัความพึงพอใจมาก ปัญหาท่ีท าให้เกิดความผิดพลาดในการด าเนินธุรกิจของ ที.ดบับลิว.เอส. เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส คือ 
ปัญหาผลประกอบการในแต่ละเดือนท่ีไม่แน่นอน มีสาเหตุมาจากปัญหาดา้นความสามารถของพนักงาน ดา้นการเงิน ดา้น
กระบวนการท างาน ดา้นอุปกรณ์ อะไหล่ เคร่ืองมือช่าง ไม่มีพื้นท่ีจดัเก็บท่ีเพียงพอ และดา้นคู่แข่ง และกลยุทธ์ท่ีใช้ในการ
ด าเนินธุรกิจของ ที.ดบับลิว.เอส. เซลล ์แอนด์ เซอร์วิส คือ กลยุทธ์เปิดกวา้ง เป็นการขยายตลาดใหม่ไปยงักลุ่มเป้าหมายใหม่ 
โดยการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ กลยทุธ์ก้ิงก่า เป็นการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานทั้งหมดของสถานประกอบการ โดยการใช ้
Deming Cycle หรือ PDCA และใช้กลยุทธ์อุดรอยแตก ซ่ึงเป็นการท าสัญญาซ้ือขายอุปกรณ์ อะไหล่ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
เคร่ืองครัวกบัผูผ้ลิต และตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ท่ีรู้จกั และน่าเช่ือถือ เพื่อป้องกนัปัญหาแนวโน้มของราคาวสัดุท่ีสูงข้ึน และ
ปัญหาดา้นค่าใชจ่้ายของสถานประกอบการ 
 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจของลกูค้า, ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง, ผู้รับเหมางานระบบสาธารณูปโภค 
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Abstract 
 

A study of customer satisfaction towards the service of contractor business category Mechanical & Electrical for case study 
T.W.S. Sales & Service. The objective of this research is to study the quality of service of T.W.S. Sales 
and Service, study the level of satisfaction of customers of T.W.S. Sales and Service, the study of problems that cause business 
errors of T.W.S. Sales and Service and study the business strategy of T.W.S. Sales and Service. The research instrument was 
questionnaires and in-depth interviews, The Sample group are employees, and there are 41 people. Then analysis the 
questionnaire through the SPSS program and in-depth interview data analysis through descriptive analysis. The research results, 
overall the service quality of T.W.S. Sales and service customers give the highest priority. Overall the satisfaction towards the 
service of T.W.S. Sales and Service customers give a high level. Problems that cause errors in the business of T.W.S. Sales 
and Service is an uncertain financial result in the month caused by problems in the ability of employees, finance, work 
processes, equipment, spare parts, tools, no storage space, and the competitive side. And strategy used in the business operation 
of T.W.S. Sales and Service is Open strategy is expanding new markets to new target groups by using social media, and use 
the Chameleon strategy it is to improve the entire operational processes of the workplace by using the Deming cycle or PDCA 
cycle and use Coordinate strategy it is a contract to purchase equipment, spare parts, electrical appliances, and kitchenware 
with suppliers and distributors of well-known products and reliable to prevent the problem of rising material prices and the 
expense problem of the establishment. 
 
Keywords: Customer Satisfaction, Contractor Business, Mechanical and Electrical Contractor 
 

1. บทน า 

 
     ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีมีความส าคญักบัเศรษฐกิจ เน่ืองจากมีความเช่ือมโยงกบัธุรกิจอ่ืนอีกหลายธุรกิจ 
ประเทศไทยมีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ประมาณ 80,000 ราย (กรมพฒันาธุรกิจการคา้, 2561) และมีอีก
จ านวนมากท่ีจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ธนาคารไทยพาณิชยร์ะบุวา่มูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน มีมูลค่าราว 1.3 ลา้นลา้นบาท โดยงานระบบสาธารณูปโภคมีสดัส่วนมูลค่าตลาดราว 12-15% ของตลาดงานก่อสร้าง
ทั้งหมด ซ่ึงถือไดว้า่เป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัท่ีค่อนขา้งสูง  ที.ดบับลิว.เอส. เซลล ์แอนด ์เซอร์วิส ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2557 เป็นสถานประกอบการท่ีประกอบธุรกิจรับเหมางานก่อสร้างในส่วนของงานระบบสาธารณูปโภค (Mechanical & 
Electrical: M&E) ขนาดเล็ก ประกอบด้วย งานระบบไฟฟ้า ประปา และระบายอากาศ ในพื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร มี
รูปแบบกิจการเจา้ของคนเดียว และมีลกัษณะการท างานเป็นแบบผูรั้บเหมาช่วง (Sub-Contract) ปัจจุบนัไดด้ าเนินกิจการมาแลว้ 
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5 ปี แต่ประสบปัญหาในดา้นการเงินจากการมีผลประกอบการในแต่ละเดือนท่ีไม่แน่นอนเสมอ ซ่ึงส่งผลใหส้ถานประกอบการ
ไม่มีก าไรจากการประกอบธุรกิจ ท าให้การศึกษาเร่ืองคุณภาพการให้บริการของธุรกิจและความพึงพอใจของลูกคา้มีส่วนส าคญั
ส าหรับน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหา ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดท้ าการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการใหบ้ริการของ
ธุรกิจรับเหมางานระบบสาธารณูปโภค ขนาดเลก็ กรณีศึกษา ที.ดบับลิว.เอส. เซลล ์แอนด ์เซอร์วิส โดยมีวตัถุประสงค ์1. เพื่อศึกษา
คุณภาพของการให้บริการของธุรกิจรับเหมางานระบบสาธารณูปโภค ขนาดเล็ก กรณีศึกษา ที.ดบับลิว.เอส. เซลล์ แอนด์ 
เซอร์วิส 2. เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการของธุรกิจรับเหมางานระบบสาธารณูปโภค ขนาดเลก็ กรณีศึกษา 
ที.ดบับลิว.เอส. เซลล ์แอนด ์เซอร์วิส 3. เพื่อศึกษาปัญหาท่ีท าใหเ้กิดความผิดพลาดในการด าเนินธุรกิจของ ที.ดบับลิว.เอส. เซลล ์
แอนด ์เซอร์วิส และ 4. เพื่อศึกษากลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจรับเหมางานระบบสาธารณูปโภค ขนาดเล็ก กรณีศึกษา ที.ดบับลิว.
เอส. เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส เน่ืองจากผูว้ิจยัมองว่าผลการศึกษาท่ีไดจ้ากการวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ
ส าหรับใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหา พฒันาการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ เพื่อสามารถใหบ้ริการลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม 
และตอบสนองต่อความตอ้งการสูงสุดของลูกคา้ได ้รวมถึงใชส้ าหรับการวางแผนกลยทุธ์ของธุรกิจ เพื่อเอาชนะคู่แข่งรายอ่ืนๆ 
ในตลาดได ้
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษา คน้ควา้เก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆโดยมีรายละเอียดตามหัวขอ้
ต่อไปน้ี 

     2.1 ทฤษฎคุีณภาพการบริการ 

     Parasuraman และคณะ (อ้างใน มุกดา นิลภา , 2557) พบว่า ปัจจัยในการประเมินคุณภาพการบริการ มีทั้ งหมด 5 ด้าน 
ประกอบดว้ย  
     1. ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพท่ีผูรั้บบริการสามารถเห็น และคาดคะเนคุณภาพ
การบริการไดอ้ยา่งชดัเจน เช่น สถานท่ีใหบ้ริการ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ  
     2. ความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจได ้(Reliability) หมายถึง ความสามารถของผูใ้หบ้ริการในการท าใหผู้รั้บบริการเกิดความรู้สึก
ไวว้างใจไดว้า่การใหบ้ริการมีความถูกตอ้ง เหมาะสม เท่ียงตรง และมีความสม ่าเสมอทุกคร้ังของการบริการ   
     3. การตอบสนองความตอ้งการ (Responsiveness) หมายถึง ผูใ้ห้บริการมีความพร้อมและเต็มใจท่ีจะให้บริการ โดยสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดต้ามตอ้งการ 
     4. การให้ความมัน่ใจ (Assurance) หมายถึง ความสามารถของผูใ้ห้บริการในการท าให้ผูรั้บบริการเกิดความเช่ือมัน่ในการใช้
บริการวา่จะไดรั้บการบริการท่ีดี โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ทกัษะในการท างานของผูใ้ห้บริการ และการมีอธัยาศยั
และมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีในระหวา่งการใหบ้ริการ 
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     5. การเขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการของผูร้ับบริการ (Empathy) หมายถึง ความสามารถของผูใ้ห้บริการในการค านึงถึง
จิตใจและความแตกต่างของผูรั้บบริการตามลกัษณะของแต่ละบุคคลได ้

     2.2 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 

     Kotler (2003) อธิบายว ่า  ความพึงพอใจ เ ป็นความรู้สึกของบุคคลที่แสดงออกมา อนั เป็นผลเนื่องมาจากการ
เปรียบเทียบผลการท างานของผลิตภณัฑ์ตามท่ีลูกคา้ไดรั้บกบัความคาดหวงัของลูกคา้ ซ่ึงมีความพึงพอใจ 3 ระดบั ดงัน้ี 
     1. ถา้ผลการท างานของผลิตภณัฑต์ ่ากวา่ความคาดหวงั ลูกคา้จะรู้สึก “ไม่พอใจ”  
     2. ถา้ผลการท างานของผลิตภณัฑเ์ป็นไปตามท่ีลูกคา้คาดหวงั ลูกคา้จะรู้สึก “พอใจ”  
     3. ถา้ผลการท างานของผลิตภณัฑดี์กวา่ท่ีลูกคา้คาดหวงั ลูกคา้จะรู้สึก “ยิง่พอใจมาก” หรือ “รู้สึกประทบัใจ” 

     2.3 แนวคดิส่วนประสมการตลาดบริการ (Marketing Mix) หรือ 7P’s 

      Kotler (2003) อธิบายว่า แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ตอ้งใชส่้วนประสมการตลาด (Marketing 
Mix) 7 อยา่ง หรือ 7P’s ในการก าหนดกลยทุธ์การตลาด ประกอบดว้ย  
     1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product: P1) หมายถึง ส่ิงท่ีผูข้ายส่งมอบให้แก่ลูกค้า และลูกค้าได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของ
ผลิตภณัฑน์ั้นๆ ซ่ึงผลิตภณัฑแ์บ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ ผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งได ้และผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้
     2. ดา้นราคา (Price: P2) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน  
     3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place: P3) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศ ส่ิงแวดลอ้มในการน าเสนอบริการให้แก่
ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการท่ีน าเสนอ 
     4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotions: P4) เป็นเคร่ืองมือท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อแจง้ข่าวสารหรือชกัจูงให้ผูรั้บบริการเกิด
ทศันคติและพฤติกรรมการใชบ้ริการ  
     5. ดา้นบุคลากรหรือพนกังาน (People: P5) หมายถึง บุคลากรท่ีคอยใหบ้ริการกบัลูกคา้และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริการ
ทั้งหมด โดยคุณภาพในการใหบ้ริการดา้นน้ีตอ้งอาศยัการคดัเลือก ฝึกอบรม และจูงใจกบัพนกังาน เพื่อใหอ้งคก์รสามารถสร้าง
ความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนั  
     6. ดา้นกายภาพและการน าเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation: P6) เป็นลกัษณะทางกายภาพและการ
น าเสนอท่ีแสดงให้กบัลูกคา้ไดเ้ห็นอย่างเป็นรูปธรรม โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวมทั้งทางดา้นกายภาพและรูปแบบการ
ใหบ้ริการ เพื่อสร้างคุณค่าใหก้บัลูกคา้ เช่น การแต่งกายสะอาด เรียบร้อย การเจรจาสุภาพอ่อนโยน และการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว 
     7. ดา้นกระบวนการการใหบ้ริการ (Process: P7) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบ วิธีการ และการปฏิบติัในดา้นการบริการท่ี
น าเสนอใหก้บัลูกคา้ เพื่อมอบการใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว และท าใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจ 

     2.4 แผนผงัก้างปลา (Fishbone Diagram) 

     Ishikawa (1943) ไดคิ้ดคน้และพฒันาแผนผงักา้งปลา (Fishbone Diagram) ข้ึน เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือส าหรับการวิเคราะห์หา
สาเหตุรากเหงา้ของปัญหา ส าหรับหาวิธีการแกไ้ขปัญหา โดยมีส่วนประกอบส าคญั 2 ส่วน ประกอบดว้ย 
     1. ส่วนหวัปลา เป็นขอ้สรุปหรือผลลพัธ์ของสาเหตุท่ีเป็นตวัปลา  
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     2. ส่วนโครงกระดูกและก้างปลา เป็นส่วนท่ีแสดงปัจจัยอันเป็นสาเหตุของปัญหา ซ่ึงปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อปัญหา 
ประกอบดว้ย สาเหตุหลกั สาเหตุรอง และสาเหตุยอ่ย 

     2.5 ทฤษฎกีารวเิคราะห์สภาพขององค์กร (SWOT Analysis) 

     Albert Humphrey (อา้งใน อนุพนัธ์ ปทุมาสูตร, 2558) อธิบายว่า SWOT เป็นเคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ์ส าหรับ
องค์กร โดยค าว่า “SWOT” มาจากตัวย่อภาษาอังกฤษ 4 ตัว ได้แก่ S มาจาก Strengths (จุดเด่นหรือจุดแข็ง), W มาจาก 
Weaknesses (จุดด้อยหรือจุดอ่อน), O มาจาก Opportunities (โอกาส) และ T มาจาก Threats (อุปสรรค) ซ่ึงในการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มขององคก์ร มีปัจจยัท่ีควรน ามาพิจารณา 2 ส่วน ประกอบดว้ย 
     1. ปัจจยัภายใน (Internal Environment Analysis) ไดแ้ก่ Strengths และ Weaknesses  
     2. ปัจจยัภายนอก (External Environment Analysis) ไดแ้ก่ Opportunities และ Threats 

     2.6 การวเิคราะห์ TOWS Matrix 
     TOWS เป็นการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มขององคก์ร (SWOT Analysis) ทั้งหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบ
ความสัมพนัธ์แบบแมตริกซ์ โดยใชต้ารางท่ีเรียกวา่ TOWS Matrix ซ่ึงเป็นตารางการวิเคราะห์ท่ีน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคมาวิเคราะห์เพื่อก าหนดออกมาเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยทุธ์ประเภทต่างๆ โดยมีขั้นตอน
การด าเนินการท่ีส าคญั 2 ขั้นตอน ดงัน้ี  
     1. การระบุจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มขององคก์ร ท่ีเป็นการ
ระบุใหเ้ห็นถึงสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร และสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร 
     2. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งจุดแขง็กบัโอกาส จุดแขง็กบัอุปสรรค จุดอ่อนกบั โอกาส และจุดอ่อนกบัอุปสรรค ซ่ึง
ผลของการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ในขอ้มูลแต่ละคู่ดงักล่าว ท าให้เกิดยุทธ์ศาสตร์หรือกลยทุธ์ โดยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 
ประเภท ประกอบดว้ย 
     2.1 กลยทุธ์เชิงรุก (SO Strategy) เกิดจากการน าขอ้มูลจุดแขง็และโอกาสมาพิจารณาร่วมกนั   
     2.2 กลยทุธ์เชิงป้องกนั (ST Strategy) เกิดจากการน าขอ้มูลจุดแขง็และอุปสรรคมาพิจารณาร่วมกนั  
     2.3 กลยทุธ์เชิงแกไ้ข (WO Strategy) เกิดจากการน าขอ้มูลจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกนั  
     2.4 กลยทุธ์เชิงรับ (WT Strategy) เกิดจากการน าขอ้มูลจุดอ่อนและอุปสรรคมาพิจารณาร่วมกนั   

     2.7 งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
     อนุพนัธ์ ปทุมาสูตร (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง รูปแบบและกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง กรณีศึกษา หจก.เลา้จุน้ฮะ
ก่อสร้าง พบวา่ หจก.เลา้จุน้ฮะก่อสร้าง มีรูปแบบการด าเนินกิจการเป็นธุรกิจขนาดกลาง ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีการสร้าง
ส่ิงปลูกสร้างเพิ่มข้ึน และมีการใชก้ลยทุธ์ปากต่อปาก เพื่อท าใหผู้ว้า่จา้งสนใจในผลงาน ดา้นราคา ผูบ้ริหารเป็นผูก้  าหนดราคาค่า
ก่อสร้างเองโดยอิงราคาค่าก่อสร้างต่างๆ ในปัจจุบนัซ่ึงคิดในราคาทุน ท าใหร้าคาถูกกวา่เม่ือเทียบกบัผูรั้บเหมารายอ่ืน ดา้นการ
ส่งเสริมการขาย ทางกิจการมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์มากมาย รวมถึงมีช่างฝีมือท่ีมีประสบการณ์ ท าใหผู้ว้า่จา้งเช่ือมัน่วา่สามารถ
รับงานไดโ้ดยเฉพาะงานใหญ่ๆ และมีการบริการหลงัการด าเนินงานท่ีดี ซ่ึงหากมีขอ้ผดิพลาดกจ็ะมีการด าเนินการแกไ้ขใหท้นัที 
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ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในการด าเนินธุรกิจ คือ 1) ขาดแคลนแรงงาน 2) การจัดหาวสัดุส าหรับป้อนกระบวนการ
ก่อสร้าง 3) ดา้นการเงิน และ 4) ดา้นเคร่ืองจกัร 
     สุนิสา วิสุทธิรัตน์ และรวมศกัด์ิ วีระสุนทร (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ
ของลูกคา้ต่อบริษทัรับเหมาก่อสร้างในเขตพทัยา จงัหวดัชลบุรี พบวา่ เพศ อาย ุรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ มีความพึงพอใจ
ในการใชบ้ริการบริษทัรับเหมาก่อสร้างท่ีแตกต่างกนั และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการบริษทัรับเหมาก่อสร้างในเขตพทัยา จงัหวดัชลบุรี มี 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสินคา้หรือบริการ ดา้นขั้นตอนและกระบวนการ 
และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

     ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ของ ที.ดบับลิว.เอส. เซลล ์แอนด ์เซอร์วิส ทั้งหมด จ านวน 40 ราย และเจา้ของ
กิจการ ที.ดบับลิว.เอส. เซลล ์แอนด ์เซอร์วิส จ านวน 1 ราย โดยผูว้ิจยัไดใ้ชจ้  านวนประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  

     การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัเลือกวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ โดยใชแ้บบสอบถามใน
การเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มลูกคา้ของ ที.ดบับลิว.เอส. เซลล ์แอนด ์เซอร์วิส จ านวน 40 ราย และใชแ้บบสมัภาษณ์ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากเจา้ของกิจการ ที.ดบับลิว.เอส. เซลล ์แอนด ์เซอร์วิส จ านวน 1 ราย 

     การวเิคราะห์ข้อมูล 
     ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณของแบบสอบถาม ดว้ยการใชโ้ปรแกรม SPSS โดยใชส้ถิติวิเคราะห์
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย 
     1. ใชก้ารแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)  เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกลุ่มตวัอยา่ง 
     2. หาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลคุณภาพการให้บริการของ ที.
ดบับลิว.เอส. เซลล ์แอนด ์เซอร์วิส และวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่ง 
     และผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ ดว้ยการใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และใช้
แผนผงักา้งปลาในการวิเคราะห์ เพื่อหาปัญหาท่ีท าใหเ้กิดความผิดพลาดในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงกลยทุธ์ท่ีใชใ้นการด าเนินธุรกิจของ 
ที.ดบับลิว.เอส. เซลล ์แอนด ์เซอร์วิส 
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     กรอบแนวคิด 

 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

 
     งานวิจยัคร้ังน้ีผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากท่ีสุด จ านวน 21 ราย และเพศหญิง จ านวน 19 ราย 
มีอายรุะหวา่ง 31-35 ปีมากท่ีสุด จ านวน 14 ราย และอายรุะหวา่ง 41-45 ปี และอาย ุ51 ปีข้ึนไปนอ้ยท่ีสุด จ านวน 3 รายเท่ากนั มี
ระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวน 35 ราย และระดบัการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย-อนุปริญญานอ้ย
ท่ีสุด จ านวน 5 ราย มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนมากท่ีสุด จ านวน 34 ราย และอาชีพขา้ราชการ/พนกังานของรัฐนอ้ยท่ีสุด จ านวน 
1 ราย มีต าแหน่งพนกังานมากท่ีสุด จ านวน 25 ราย และต าแหน่งผูบ้ริหาร/เจา้ของกิจการน้อยท่ีสุด จ านวน 3 ราย มีรายไดต่้อ
เดือนอยูร่ะหวา่ง 20,001-40,000 บาทมากท่ีสุด จ านวน 15 ราย และรายไดต่้อเดือน 60,001 บาทข้ึนไปนอ้ยท่ีสุด จ านวน 5 ราย 
     คุณภาพการให้บริการของ ที.ดบับลิว.เอส. เซลล ์แอนด ์เซอร์วิส ตามการน าทฤษฎีคุณภาพการบริการ ทั้ง 5 ดา้น มาใชเ้ป็น

เกณฑ ์พบว่า ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัขอ้ความสะดวกของพื้นท่ีให้บริการ

มากท่ีสุด และความสะอาด เรียบร้อย ของพื้นท่ีใหบ้ริการนอ้ยท่ีสุด ด้านความน่าเช่ือถือหรือไว้วางใจได้ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัขอ้พนกังานใหบ้ริการแก่ลูกคา้ดว้ยความถูกตอ้ง แม่นย  ามากท่ีสุด และพนกังานมีความตรงต่อเวลาในการปฏิบติังาน 

และพนักงานแต่งกายสุภาพ เรียบร้อยน้อยท่ีสุด ด้านการตอบสนองความต้องการ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัขอ้

พนักงานของ ที.ดบับลิว.เอส. เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส มีจ านวนเพียงพอในการให้บริการแก่ท่านมากท่ีสุด และพนักงานมีความ

กระตือรือร้น และความเต็มใจท่ีจะให้บริการแก่ท่านนอ้ยท่ีสุด ด้านการให้ความมั่นใจ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบั
ขอ้พนกังานมีความรู้ ความสามารถในการแกไ้ขปัญหางานซ่อมบ ารุงต่างๆ มากท่ีสุด และมีการรับประกนัผลงานการใหบ้ริการ

นอ้ยท่ีสุด ด้านการเข้าใจการรับรู้ความต้องการของผู้รับบริการ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัขอ้พนกังานมีความสนใจท่ี

จะรับฟังปัญหาของท่าน และพนกังานสามารถเขา้ใจถึงความตอ้งการของท่านไดม้ากท่ีสุด และพนกังานดูแลเอาใจใส่ท่านดว้ย
ความเป็นกนัเองนอ้ยท่ีสุด 
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     ระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ตามการน าทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 7 ด้าน มาใช้เป็นเกณฑ์ พบว่า ด้าน

ผลิตภัณฑ์/บริการ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความพึงพอใจกบัขอ้มีการให้บริการท่ีหลากหลายมากท่ีสุด และ  ที.ดบับลิว.เอส. 

เซลล ์แอนด ์เซอร์วิส มีความน่าเช่ือถือ และมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกันอ้ยท่ีสุด ด้านราคา กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามพึงพอใจกบั

ขอ้มีการแจง้ราคาค่าบริการท่ีละเอียด ครบถว้น ชดัเจน สามารถเขา้ใจไดง่้ายมากท่ีสุด และราคาค่าบริการสามารถต่อรองไดน้อ้ย

ท่ีสุด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามพึงพอใจกบัขอ้ ที.ดบับลิว.เอส. เซลล ์แอนด ์เซอร์วิส มีช่องทาง
ในการให้บริการท่ีท่านสามารถเขา้ถึงไดง่้ายมากท่ีสุด และ  ที.ดบับลิว.เอส. เซลล ์แอนด ์เซอร์วิส ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีเหมาะสมต่อ

การให้บริการน้อยท่ีสุด ด้านการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความพึงพอใจกบัขอ้มีการจดัโปรโมชัน่ลดราคา

ค่าบริการให้แก่ลูกคา้มากท่ีสุด และมีการโฆษณาผ่านทางส่ือต่างๆ เช่น บุคคลอินเตอร์เน็ต แผ่นพบั/ใบปลิวน้อยท่ีสุด ด้าน

บุคลากรหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความพึงพอใจกบัขอ้พนกังานมีความรู้ ความช านาญในการปฏิบติังานมาก

ท่ีสุด และพนกังานผ่านการฝึกอบรมวิธีการปฏิบติังานจากสถาบนัท่ีเช่ือถือไดน้อ้ยท่ีสุด ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทาง

กายภาพ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความพึงพอใจกบัขอ้มีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ท่ีใชส้ าหรับการปฏิบติังานท่ีใหม่ ทนัสมยั        ได้

มาตรฐาน สมบูรณ์พร้อมใชง้านมากท่ีสุด และส านกังานมีป้ายช่ือท่ีชดัเจนนอ้ยท่ีสุด ด้านกระบวนการให้บริการ กลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่ให้ความพึงพอใจกบัขอ้สามารถโทรศพัทแ์จง้ส าหรับการท างานเร่งด่วนไดม้ากท่ีสุด และมีการท ารายงานก่อนและ
หลงัท าการซ่อมบ ารุงนอ้ยท่ีสุด 
     ผลการศึกษาจากแบบสมัภาษณ์ พบวา่ ปัญหาท่ีท าใหเ้กิดความผดิพลาดในการด าเนินธุรกิจ ของ ที.ดบับลิว.เอส. เซลล ์แอนด ์
เซอร์วิส คือ ปัญหาผลประกอบการในแต่ละเดือนท่ีไม่แน่นอน อนัมีสาเหตุมาจาก ปัญหาดา้นความสามารถของพนกังาน ปัญหา
ดา้นการเงิน ปัญหาดา้นกระบวนการท างาน ปัญหาดา้นอุปกรณ์ อะไหล่ เคร่ืองมือช่าง ไม่มีพื้นท่ีจดัเก็บท่ีเพียงพอ และปัญหา
ดา้นคู่แข่ง ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้ าหนดทางเลือกส าหรับการแกไ้ขปัญหาไว ้2 แนวทางเลือก ประกอบดว้ย 

     แนวทางเลือกที่ 1 จดัฝึกอบรมให้พนักงาน และเปิดโอกาสให้พนกังานไปหาความรู้เพิ่มเติม ส าหรับการแกไ้ขปัญหาดา้น
ความสามารถของพนกังาน และปัญหาดา้นกระบวนการท างาน 

     แนวทางเลอืกที่ 2 จดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด ส าหรับการแกไ้ขปัญหาดา้นการเงิน และปัญหาดา้นคู่แข่ง 

     ผลจากการสมัภาษณ์สภาพแวดลอ้มของ ที.ดบับลิว.เอส. เซลล ์แอนด ์เซอร์วิส โดยใชก้ารวิเคราะห์สภาพขององคก์ร (SWOT 
Analysis) ผูว้ิจยัสามารถก าหนดทางเลือกส าหรับการแกไ้ขปัญหา โดยการใช ้TOWS Matrix ในการสร้างกลยุทธ์ได ้4 กล
ยทุธ์ ดงัน้ี 
     1. กลยทุธ์เปิดกวา้ง (SO Strategy) เป็นกลยทุธ์เชิงรุก โดยการขยายตลาดใหม่ มุ่งเป้าไปท่ีกลุ่มเป้าหมายใหม่  
     2. กลยุทธ์ก้ิงก่า (WO Strategy) เป็นกลยุทธ์เชิงแกไ้ข โดยเปล่ียนแปลง และปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานทั้งหมดของ
องคก์ร 
     3. กลยทุธ์เติมน ้าใส่แกว้ (ST Strategy) เป็นกลยทุธ์เชิงป้องกนั โดยการพฒันาทกัษะ เสริมความรู้ใหม่ๆ ใหก้บัพนกังาน 
     4. กลยทุธ์อุดรอยแตก (WT Strategy) เป็นกลยทุธ์เชิงรับ โดยการท าสญัญาซ้ือขายกบัผูผ้ลิตและตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 2339 

 

 

     อภิปรายผล 

     ผลการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการของธุรกิจรับเหมางานระบบสาธารณูปโภค ขนาดเล็ก กรณีศึกษา 
ที.ดบับลิว.เอส. เซลล ์แอนด์ เซอร์วิส โดยภาพรวมในเร่ืองคุณภาพการให้บริการ ลูกคา้ให้ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด ในเร่ือง
ความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการ ลูกคา้ให้ระดบัความพึงพอใจในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุนิสา วิสุทธิรัตน์ 
และรวมศกัด์ิ วีระสุนทร (2559) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ต่อบริษทั
รับเหมาก่อสร้างในเขตพทัยา จงัหวดัชลบุรี พบว่า ความพึงพอใจของลูกคา้ตามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7 ดา้น โดย
ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก แต่เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบว่า มีดา้นท่ีแตกต่างกนั 2 ดา้น คือ ดา้นการส่งเสริม
การตลาด และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ โดยผลการศึกษาดา้นการส่งเสริมการตลาด มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง และดา้น
กระบวนการใหบ้ริการ มีระดบัความพึงพอใจมาก 
 

5. สรุปผลการศึกษา 

 
     การศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการของธุรกิจรับเหมางานระบบสาธารณูปโภค ขนาดเล็ก กรณีศึกษา ที.
ดบับลิว.เอส. เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี มีจ านวน 41 ราย แบ่งเป็นลูกคา้ของ ที.ดบับลิว.เอส. เซลล ์แอนด ์เซอร์วิส 40 ราย ส าหรับ
การเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม และเจา้ของกิจการผูใ้ห้ขอ้มูล 1 ราย ส าหรับการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้มูล
แบบสอบถามดว้ยโปรแกรม SPSS และวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสัมภาษณ์ดว้ยวิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ผลการศึกษา พบว่า 
ลูกคา้เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-35 ปี มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มีต าแหน่ง
พนกังาน มีรายไดต่้อเดือนอยู่ระหว่าง 20,001-40,000 บาทมากท่ีสุด คุณภาพการให้บริการของ ที.ดบับลิว.เอส. เซลล ์แอนด์ 
เซอร์วิส โดยรวมลูกคา้ให้ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ลูกคา้ให้ความส าคญัดา้นการให้ความ
มัน่ใจมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ และล าดบัสุดทา้ย คือ ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ และ
ความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจได ้ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการของ ที.ดบับลิว.เอส. เซลล ์แอนด ์เซอร์วิส โดยรวมลูกคา้ให้
ระดบัความพึงพอใจมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ลูกคา้ใหค้วามพึงพอใจดา้นกระบวนการใหบ้ริการมากท่ีสุด รองลงมา
คือ ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ และล าดบัสุดทา้ย คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัญหาท่ีท าให้เกิดความผิดพลาดในการด าเนินธุรกิจ
ของ ที.ดบับลิว.เอส. เซลล ์แอนด์ เซอร์วิส คือ ปัญหาผลประกอบการในแต่ละเดือนท่ีไม่แน่นอน มีสาเหตุมาจากปัญหาดา้น
ความสามารถของพนักงาน ด้านการเงิน ด้านกระบวนการท างาน   ด้านอุปกรณ์ อะไหล่ เคร่ืองมือช่าง ไม่มีพื้นท่ีจดัเก็บท่ี
เพียงพอ และดา้นคู่แข่ง คู่แข่ง และกลยทุธ์ท่ีใชใ้นการด าเนินธุรกิจของ ที.ดบับลิว.เอส. เซลล ์แอนด ์เซอร์วิส มีดงัน้ี 
     1. กลยทุธ์เปิดกวา้ง (SO Strategy) เป็นการขยายตลาดใหม่ มุ่งเป้าไปท่ีกลุ่มเป้าหมายใหม่ โดยการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ 
     2. กลยทุธ์ก้ิงก่า (WO Strategy) เป็นการเปล่ียนแปลง และปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานทั้งหมดของสถานประกอบการ 
โดยการใช ้Deming Cycle หรือ PDCA 
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     3. กลยทุธ์อุดรอยแตก (WT Strategy) เป็นการท าสญัญาซ้ือขายร่วมกบัผูผ้ลิตและตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ 

     ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 

     ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ทั้ง 7 ดา้น พบว่า ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ซ่ึงมี
ระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า การโฆษณาผ่านทางส่ือต่างๆ และการจดัโปรโมชัน่ลด
ราคาค่าบริการใหแ้ก่ลูกคา้ มีระดบัความพึงพอใจในระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั โดยมีสาเหตุมาจากการส่งเสริมการตลาดของ
สถานประกอบการ มีเพียงการโฆษณาผา่นส่ือบุคคลท่ีเป็นคนรู้จกั โดยการแนะน ากนัปากต่อปากเท่านั้น ดงันั้น ที.ดบับลิว.เอส. 
เซลล ์แอนด์ เซอร์วิส ควรท าการปรับปรุงและแกไ้ขในเร่ืองน้ี ดว้ยการโฆษณาผ่านทางส่ือต่างๆ โดยเฉพาะในช่องทาง
ออนไลน์ เช่น Facebook, Line ใหม้ากข้ึน เพื่อใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของลูกคา้ ขยายตลาด และเจาะกลุ่มลูกคา้ใหม่  

     ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 

     1. การศึกษาในคร้ังต่อไปควรศึกษาดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัลูกคา้ท่ีใชบ้ริการของ ที.ดบับลิว.เอส. เซลล ์แอนด ์เซอร์วิส 
ทั้งท่ีเป็นคนไทยและคนต่างชาติ เพื่อท่ีจะไดท้ราบถึงขอ้มูลความพึงพอใจและความตอ้งการท่ีชดัเจนครบถว้นข้ึน รวมถึงทราบ
ความแตกต่างและความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสญัชาติแตกต่างกนั  
     2. การศึกษาในคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกบัผูป้ระกอบการท่ีท าธุรกิจในรูปแบบเดียวกนัในพื้นท่ีใกลเ้คียง เพื่อ
น ามาวิเคราะห์หาความสามารถในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้วา่มีความเหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร เพื่อท่ีจะได้
ทราบถึงความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีต่อการใชบ้ริการของธุรกิจรับเหมางานระบบสาธารณูปโภคในภาพรวม 
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เปรียบเทียบศึกษากรอบเวลาส าหรับการซ้ือขายลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (SET 50 Index future) 
ส าหรับการซ้ือขาย intraday โดยใช้การวเิคราะห์เทคนิค Relative Strength Index, Bollinger band และ 

Moving Average Convergence Divergence  ในช่วงระยะเวลา ปี พ.ศ. 2560-2561 
The comparative education of time frame for investment on set 50 index future for intraday 

trading method by using Relative Strength Index, Bollinger band and Moving Average 
Convergence Divergence strategy between 2017 and 2018 

           รัศมี ถิรมงคลชัย1  และ ธฤตพน อู่สวสัดิ์2 
Ratsamee Tiramongkolchai and Thitapon Ousawat 

บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์การลงทุน Long position โดยใชต้วัเปรียบเทียบเคร่ืองมือทางเทคนิคเม่ือเกิด
สัญญาณข้ึนพร้อมกัน ได้แก่ Relative Strength Index, Bollinger band และ Moving Average Convergence Divergence เพ่ือค้นหาว่า
กรอบเวลาใดให้ผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุด ในการวิเคราะห์คร้ังน้ีไดน้ าราคาปิดของ SET50 Index ในช่วงกรอบเวลา 5 นาที ในช่วงกรอบเวลา 
30 นาที และ ในช่วงกรอบเวลา 1 วนั ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธนัวาคม 2562 มาใชใ้นการค านวณ จากผลการศึกษาพบวา่กรอบ
เวลาท่ีให้ก าไรสุทธิมากท่ีสุด คือ กรอบเวลา 5 นาที และกรอบเวลา 30 นาที ตามล าดบั และกรอบเวลา 5 ยงัมีจ านวนคร้ังในการเทรดมาก
ท่ีสุด ส่วนกรอบเวลา 1 วนั ไม่เกิดสัญญาณในการเทรด จากการศึกษาในคร้ังน้ี ท าให้ทราบว่าเคร่ืองมือ Moving Average Convergence 
Divergence เป็นเคร่ืองมือท่ีมีการส่งสญัญาณมากท่ีสุด  นอกจากนั้นผลของการศึกษา จ านวนคร้ังในการเทรดเกิดข้ึนนั้นนอ้ยกว่าท่ีคาดไว ้
และ รูปแบบของการลงทุนไม่ตรงกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้คือ การลงทุนแบบ Swing Trade และการซ้ือขายแบบ intraday เน่ืองจากใช้
ระยะเวลาในการเทรด 1 คร้ัง ค่อนขา้งนาน อยา่งไรกต็าม เม่ือไดว้ดัประสิทธิภาพของเคร่ืองมือไดแ้ก่ %Win Ratio และ Payoff Ratio ของ
กรอบเวลา 5 นาที และกรอบเวลา 30 นาที นั้นอยูใ่นเกณฑที่ี์ดี 

Abstract 

The purpose of independent study was to compare long position investment strategy by use comparison tools, which were a 
Relative Strength Index, Bollinger band and Moving Average Convergence Divergence, will notify in the same time for 
searching the best profitable period. This analysis brought three period of SET50 Index closing price for calculate. The three 
duration consist of 5 minute 10 minute and 1 day from 1 January 2017 to 31 December 2019. As a result, the best gainful 
duration was 5 minute which had the highest volume and 30 minutes respectively. However, the 1 day duration did not 
signalize. It can be clearly seen that Moving Average Convergence Divergence was the tool which had the most frequent signal. 
Furthermore, actual trading times were less than expectation and type of investment did not match with the hypothesis. For 
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example, swing trade investment strategy and intraday trading consumed a great deal of time for trading. In contrast, %Win 
Ratio and Payoff Ratio was a great performance in 5 minute and 30 minute duration. 

1. บทน า 

     สภาวะการลงทุนในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยภาวะเศรษฐกิจไทยนั้นมีเเรงขบัเคล่ือนทั้งจากอุปสงคใ์น
ประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบนันักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลและรับขอ้มูลข่าวสารไดอ้ย่าง
ทัว่ถึง  นอกจากนั้นผลิตภณัฑท์างการเงินยงัมีใหเ้ลือกอีกมากมายซ่ึงกม็าพร้อมกบัความซบัซอ้นท่ีมากยิง่ข้ึน ภาวะเศรษฐกิจและ
การลงทุนก็มีความผนัผวนและเปล่ียนแปลงไปอยา่งมาก ท าใหก้ารลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้นั้นมีความน่าสนใจมากข้ึน
เพราะจะท าให้นักลงทุนสามารถท าก าไรได้ทั้งภาวะตลาดขาข้ึนและขาลงโดยไม่ท าให้เสียโอกาสหากถูกทาง จึงท าให้ใน
ปัจจุบนันั้นนกัลงทุนหลายท่านไดม้องหาเคร่ืองมือท่ีจะช่วยสร้างผลตอบแทนและบรรลุวตัถุประสงคข์องตนเอง ส าหรับตลาด
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ฯ เป็นศูนยก์ลางการซ้ือขายอนุพนัธ์ท่ีอา้งอิงกบัตราสารทุน ตราสารหน้ี และสินคา้โภคภณัฑช์นิดต่าง ๆ 
รวมถึงสินคา้เกษตร หากดูจากปริมาณ (สัญญา) การซ้ือขายยอ้นหลงัของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าฯ จะเห็นไดว้่า ปี 2560 และ 
2561 มีปริมาณการซ้ือขายเพิ่มข้ึน 12.67% และ 32.28% ตามล าดบั ในปัจจุบนัตราสารอนุพนัธ์ท่ีไดรั้บความสนใจจากนกัลงทุน
และมีสภาพคล่องในการซ้ือขายอยูม่าก คือ ตราสารอนุพนัธ์ท่ีอา้งอิงกบัดชันีราคาหลกัทรัพย ์และมีความผนัผวนมากกวา่การซ้ือ
ขายหุ้น ท าให้นักลงทุนบางท่านใชก้ลยุทธ์ในการซ้ือขายท่ีแตกต่างจากการซ้ือขายหุ้น นอกจากนั้น ในปัจจุบนัยงัมีเคร่ืองมือ
วิเคราะห์ทางเทคนิคท่ีไดรั้บการยอมรับมากมาย เช่น Relative Strength Index ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือท่ีเป็นท่ียอมรับของนกัลงทุน
และใชไ้ม่ยาก แต่ในการลงทุนแต่ละคร้ังจะไม่ไดดู้เพียงแค่เคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคเพียงอยา่งเดียว ปัจจยัทางเทคนิคไดถู้ก
คิดคน้และน ามาใชก้บัตลาดหุน้ก่อนและค่อยถูกมาดดัแปลงใชก้บัตลาดฟิวเจอร์ ท าใหม้องไดว้า่การลงทุนในตราสารอนุพนัธ์ท่ี
อา้งอิงกบัดชันีราคาหลกัทรัพย ์ควรใชก้ารลงทุนแบบ Swing Trade เน่ืองจากตลาดในปัจจุบนัมีความผนัผวน และมีปัจจยัท่ีจะ
กระทบตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ในการเปรียบเทียบศึกษากรอบเวลาส าหรับการซ้ือขายลงทุนในสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ (SET50 Index future) ส าหรับการซ้ือขาย intraday โดยใชก้ารวิเคราะห์เทคนิค Relative Strength Index Bollinger band 
และ Moving Average Convergence ในช่วงระยะเวลา ปี พ.ศ. 2560- 2561 โดยผลของการศึกษาจะท าใหเ้ราทราบวา่กรอบเวลา 
(Time Frame) ใดจะไดผ้ลตอบแทนสูงท่ีสุด ซ่ึงผลของการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อนกัลงทุนเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษา
ในการลงทุน และช่วยในการตดัสินใจเขา้ไปลงทุน  

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 2.1 การวเิคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค (Technical Analysis) 

การวิเคราะห์ปัจจยัทางเทคนิค (Technical Analysis) (อา้งใน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2558) เป็นการศึกษา
พฤติกรรมของราคาหุน้หรือพฤติกรรมของตลาดในอดีตโดยใชห้ลกัสถิติ เพื่อน ามาใชค้าดการณ์พฤติกรรมการ  เคล่ือนไหวของ
ราคาหุ้นในอนาคตและช่วยให้ผูล้งทุนหาจงัหวะการลงทุนท่ีเหมาะสม โดยขอ้มูลหลกัท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ทางเทคนิค ไดแ้ก่ 
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ระดบัราคา และปริมาณการซ้ือขายหุน้ แนวคิดการวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานจะอยูบ่นสมมติฐาน 3 ประการ คือ  
  1. ราคาเป็นผลรวมท่ีสะทอ้นใหท้ราบถึงข่าวสารในดา้นต่าง ๆ ทั้งหมดแลว้    
  2. ราคาจะเคล่ือนไหวอย่างมีแนวโน้ม และจะคงอยู่ในแนวโน้มนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาหน่ึง จนกว่าจะเกิด
การเปล่ียนแปลงแนวโนม้ใหม่          

  3. พฤติกรรมการลงทุนของผูล้งทุนจะยงัคงมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกบัพฤติกรรมการลงทุนในอดีต 

2.2 สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (set 50 index future) 

       SET50 Index Futures (อา้งใน Thailand Future Exchange, 2554) เป็นส่วนผสมของสัญญาฟิวเจอร์ส และดชันี SET50 ซ่ึง
แปลตรงตวั กคื็อ สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีดชันี SET50 เป็นสินคา้อา้งอิง    

        Future หมายถึง สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าโดยเป็นการท าสัญญาระหว่างคู่สัญญาสองฝ่ายคือ “ผูซ้ื้อ” กบั “ผูข้าย” ท่ีตกลงทา
สัญญากนั ณ ปัจจุบนั โดยระบุประเภท จ านวนเวลาท่ีจะส่งมอบสินคา้กนั โดยจะมีการส่งมอบ สินคา้และชาระราคาในอนาคต
ตามท่ีไดต้กลงไว ้ไม่ว่าราคาในขณะน้ันจะเป็นเท่าไรก็ตาม และถือว่า ทั้งสองฝ่ายมีภาระผูกพนัต่อกนัท่ีตอ้งปฏิบติัตาม ดชันี 
SET50 (SET50 Index) เป็นดัชนีราคาหุ้นท่ีสะท้อนภาพรวมของตลาดหุ้นว่าเคล่ือนไหวไปในทิศทางใดขาข้ึน หรือ ขาลง 
ค านวณมาจากราคาหุ้นสามญั 50 หุ้นแรกท่ีซ้ือขายใน ตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีลกัษณะ “ตวัใหญ่” คือ มี มูลค่าตลาดสูง และ “ยอด
นิยม” คือ มีสภาพคล่องสูง หุ้นท่ีนามาค านวณดัชนี SET50 จะมี การปรับรายช่ือทุก ๆ 6 เดือนเน่ืองจากสภาพตลาดมีการ
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  

2.3 แนวคดิ Trend Trade และ Swing Trade       

       Trend Trade (อา้งใน https://www.thaibrokerforex.com, 2562)  เทรน คือ ลกัษณะท่ีราคาเคล่ือนไหวไปทางใดทางหน่ึง
อย่างต่อเน่ือง จึงท าให้เทรดเดอร์คิดว่าราคาจะไปทางนั้นต่อ ท าให้ตอ้งหาทางศึกษาหรือก าหนดเทรนแลว้เทรดเพื่อตามเทรน 
และกลยทุธ์การเทรดส่วนมากจะเนน้เทรดตามเทรนเป็นหลกั วิธีการอยา่งแรกท่ีใชก้ าหนดเทรนดว้ยการใชช้าร์ตเปล่า ดว้ยการดู
การพฒันาการเร่ือง swing highs/lows เป็นหลกัในการก าหนด 

       Swing Trade การเทรดแบบสวิงเทรด เป็นการท าก าไรจากส่วนต่างของราคาหุ้นท่ีวิ่งเป็นรอบ สามารถเก็งก าไรได ้ทั้งใน
สภาพตลาดท่ีราคาเคล่ือนท่ีในกรอบ Sideway ออกขา้ง และสภาพตลาดท่ีราคาเคล่ือนท่ีเป็น Trend ชดัเจน ทั้งในขาข้ึนหรือขาลง 
ซ่ึงเทคนิค และจงัหวะในการเทรดนั้น จะมีความแตกต่างกนัไปคนละแบบรูปแบบกราฟ  

ขาข้ึน : ราคาท า Higher high (ยอดสูงข้ึน) และ Higher Low (ฐานสูงข้ึน)    

ขาลง : ราคาท า Lower High (ยอดต ่าลง) และ Lower Low (ฐานต ่าลง) 
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2.4 แนวคดิ Maximal Drawdown        

Maximal Drawdown (อา้งใน finapp.online, 2562) หรือเรียกวา่ “ผลขาดทุนสูงสุด” ในรอบระยะเวลาท่ีสังเกตท่ีผา่นมา 
ค่าน้ีจะแสดงผลเป็นค่าติดลบเสมอ โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต ์ ค่าน้ีจะเอาไวใ้ชป้ระเมินความเส่ียงของสินทรัพยท่ี์เราก าลงัพิจารณา
ลงทุน ซ่ึงสูตรการค านวณคือ  เอา ( Valley Value – Peak Value ) หารดว้ย Peak Value อีกที จากนั้นคูณดว้ย 100 เพื่อให้ไดค่้า
เปอร์เซ็นตอ์อกมา นั้นคือ Maximum Drawdown = (Equity peak – Equity low) / Equity peak 

2.5 แนวคดิการวดัประสิทธิภาพของเคร่ืองมือทางเทคนิค      

       (อา้งใน moneyonlinethai, 2562) การเพิ่มประสิทธิภาพของการเทรดอยา่งหน่ึงคือ หลีกเล่ียงการใชเ้คร่ืองมือท่ีซบัซอ้นและ
เยอะเกินความจ าเป็น การใชเ้คร่ืองมือท่ีเยอะเกินไปจะน าปัญหาเขา้มาค่อนขา้งมาก ทั้งยงัจะไม่ไดช่้วยใหป้ระสิทธิภาพการเทรด
ดีข้ึน แต่ยงัจะท าใหส้บัสนกบัผลการเทรดท่ีเกิดข้ึนวา่จริง ๆ แลว้มาจากอะไรกนัแน่ ซ่ึงหลกัการเลือกเคร่ืองมือมาใชน้ั้นควรท่ีจะ
ไม่มีความซ ้ าซ้อน ไม่มีความสัมพนัธ์กนั ดงันั้น ในการเทรดหรือศึกษา ควรจะมีเคร่ืองมือวดัประสิทธิภาพของการเทรด ใน
ปัจจุบนัท่ีใชก้นัจนเป็นท่ีนิยมอยา่งแพร่หลายนั้น ไดแ้ก่   

 1. Win Rate หรือเรียกวา่ อตัราการเทรดถูกทาง (%) หมายถึงความแม่นย  าของ Trade    

 2. Payoff Ratio อตัราก าไรต่อขาดทุน (Payoff ratio) หรือผลตอบแทนต่อความเส่ียงในการซ้ือขาย 

2.6 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

       พจน์สพร แซ่ลิ้ม (2560) ศึกษาการออกแบบกฎซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ากการวิเคราะห์สัญญาณซ้ือขายของตวัช้ีวดัทางเทคนิค 
ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีไดน้ าเสนอการประยกุตใ์ชต้วัช้ีวดัทางเทคนิค เพื่อสร้างกฎการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ากความเขา้ใกลใ้นการเกิด
สัญญาณซ้ือขายของตวัช้ีวดัทางเทคนิคหลายตวัร่วมกนั โดยท าการเปรียบเทียบกบัตวัช้ีวดัทางเทคนิคท่ีไดรั้บความนิยมทั้งหมด 
5 ตวั คือ ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีอย่างง่าย (SMA) ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีร่วมทาง/แยกทาง (MACD) ค่าเปอร์เซ็นระยะห่างระหว่างเส้น
ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบเลขช้ีก าลงั (PPO) ค่าปริมาณการซ้ือขายท่ีสูงข้ึน (PVI) และอตัราการเปล่ียนแปลงของราคาผ่านค่าเฉล่ีย
เคล่ือนท่ีแบบเลขช้ีก าลงั (TRIX) ในระยะเวลาท่ีใชใ้นการลงทุนเท่ากนัตั้งแต่วนัท่ี 01/01/2006 ถึง 31/12/2015   

       ภทัริน มุดตางาม (2558) ศึกษาการประเมินความแม่นย  าของเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิค ในการท านายแนวโน้มราคา
หลกัทรัพยเ์ทียบกบักลยุทธ์การซ้ือและถือครองในกลุ่มท่ีมีมูลค่ากิจการตามตลาดสูง ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ประเมินและวิเคราะห์ความแม่นย  าของเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิค Parabolic SAR ท่ีค่าระดบั 0.01-0.05, Relative Strength 
Index 14 วนั, Simple Moving Average 25 วนั ตดักบั 50 วนั และน าผลตอบแทนจากเทคนิคท่ีดีท่ีสุดมาเปรียบเทียบกบักลยุทธ์
การซ้ือและถือครอง        

       พรเทพ ภาวศุธิรัตน์ (2557) ศึกษาประสิทธิภาพเคร่ืองมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคกบัใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อหาเคร่ืองมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคท่ีให้อตัราผลตอบแทนสูงท่ีสุด ในการลงทุนใบส าคญั
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แสดงสิทธิอนุพนัธ์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มธนาคารท่ีออกโดยหลกัทรัพยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน) ในการ
วิเคราะห์คร้ังน้ีไดน้ าหลกัทรัพยม์าวิเคราะห์ 70 ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ซ่ึงใชข้อ้มูลเป็นช่วงเวลาตั้งแต่ ปี 2553-2557 เป็น
ระยะเวลาทั้งส้ิน 5 ปี โดยมีการใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคทั้งหมด 3 เคร่ืองมือ ไดแ้ก่ Moving Average Convergence and 
Divergent, Relative Strength Index, Stochastic Oscillator ตามล าดบั       

       นางสาวศิวดาต์ิ สมสุข (2554) ศึกษาการประเมินความแม่นย  าของเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคในการท านายแนวโน้ม
ราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การศึกษาท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินและวิเคราะห์ความแม่นย  าของ
เคร่ืองมือการวิเคราะห์ทางเทคนิค  ไดแ้ก่ Moving Averages Convergence/Divergence (MACD), Exponential Moving Average 
(EMA), Stochastic และ Relative Strength Index (RSI) โดยพิจารณาจากขอ้มูลทุติยภูมิรายวนั เน่ืองจากเคร่ืองมือดงักล่าวเป็น
เคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นท่ีนิยมแพร่หลายของนกัลงทุน      

       นางสาวกิตติกานต ์นรศาศวตั (2549) วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีน าเคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีนิยมใชก้นั 3 วิธี คือ 1. Relative strength 
index 2. Moving average convergence divergence 3. Modified stochastic มาทดสอบกบัขอ้มูลรายวนัของดชันีราคาหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และราคาหลกัทรัพย ์10 หลกัทรัพยต์ั้งแต่ม.ค. 2539 ถึง ธ.ค. 2548 แบ่งการศึกษาออกเป็น 6 ช่วง  

3. วิธีการศึกษา                 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง         

       การศึกษาคร้ังน้ีใช้ขอ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา (Secondary time series data) โดยใช้ขอ้มูลราคาปิดของ Set 50 Index 
Future และเคร่ืองมือสัญญาณทางเทคนิค ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 – 30 ธันวาคม 2561 เพื่อน ามาใชเ้ป็น
ตวัอยา่งในการประเมินความสามารถในการสร้างผลตอบแทนของเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิค ซ่ึงการเก็บรวบรวมขอ้มูลใน
ช่วงเวลาดงักล่าว มาจาก Biznews  ไดแ้ก่    

       ขอ้มูลราคาปิดของ SET50 Index, Relative Strength Index, Bollinger band, Moving Average Convergence Divergence ใน
ราย 5 นาที 30 นาที และ 1 วนั ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 – 30 ธนัวาคม 2561 

       ขอ้มูลราคาปิดของ Set 50 Index future ในราย 5 นาที 30 นาที และ 1 วนั ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ช่วงเวลา สัญญาที่ใช้ 

1 มกราคม 2560 ถึง 15 มีนาคม 2560 S50H17 

16 มีนาคม 2560 ถึง 15 มิถุนายน 2560 S50M17 

16 มิถุนายน 2560 ถึง 15 กนัยายน 2560 S50U17 

16 กนัยายน 2561 ถึง 15 ธนัวาคม 2560 S50Z17 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 2346 

 

 

16 ธนัวาคม 2560 ถึง 15 มีนาคม 2561 S50H18 

16 มีนาคม 2561 ถึง 15 มิถุนายน 2561 S50M18 

16 มิถุนายน 2561 ถึง 15 กนัยายน 2561 S50U18 

16 กนัยายน 2561 ถึง 15 ธนัวาคม 2561 S50Z18 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาวจิัย        

       เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ Microsoft Excel ซ่ึงใช้ทั้ งในการค านวณหาจุดเข้า Long Signal / Buy Signal และการ
ค านวณหาอตัราผลตอบแทน และในการค านวณหาจุดเขา้ Long Signal / Buy Signal ใชสู้ตร IF (ฟังกช์นั IF) 

วธิีการศึกษา 

 งานศึกษาน้ีใช้วิธีท าการทดสอบจากฐานขอ้มูลยอ้นหลงัในอดีต โดยท าการซ้ือขายตามเง่ือนไขอย่างเขม้งวด ซ่ึง
การศึกษาในคร้ังน้ีจะใชก้ลยุทธ์ Long Position โดยก าหนดให้ท าการซ้ือขายตามสัญญานจงัหวะเคร่ืองมือทางเทคนิค โดยไม่
ค านึงถึงปัจจยัอ่ืน ๆ เม่ือนกัลงทุนไดใ้ชเ้คร่ืองมือทางเทคนิคในการวิเคราะห์คร้ังน้ี  จะทราบถึงอตัราผลตอบแทนของแต่ละช่วง
ระยะเวลาซ่ึงมีขั้นตอนวิธีการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

1. น าขอ้มูลราคาปิดของเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิค ไดแ้ก่ Relative Strength Index, Bollinger band และ Moving Average 
Convergence Divergence ของ SET50 Index มาค านวณหาค่าสญัญาณทางเทคนิคดว้ยโปรแกรม Microsoft Excel  

2. ก าหนดกลยทุธ์ของสญัญาณการเขา้ซ้ือและสญัญาณการขาย โดยมีหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

 Relative Strength Index Bollinger band Moving Average Convergence 

Divergence 

Buy signal RSI ของราคาปิดก่อนหนา้ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 35 

และในราคาปิดปัจจุบนัตอ้งนอ้ยกวา่หรือ

เท่ากบั 35 

ราคาปิดในปัจจุบนัลงไป

ต ่ากวา่  Lower Band 

MACD มีค่าเป็นบวก 

อยูเ่หนือเส้น Signal Line 

Sell signal  RSI ของราคาปิดก่อนหนา้ตอ้งนอ้ยกวา่ 70 

และราคาในปัจจุบนัตอ้งมากกวา่หรือเท่ากบั 

70 

ราคาปิดในปัจจุบนัข้ึน

ไปสูงกวา่ Upper Band 

MACD มีค่าเป็นลบ 

อยูใ่ตเ้ส้น Signal Line 
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โดยมีเง่ือนไข คือ  

- การท า Long Position เม่ือสัญญาณการวิเคราะห์ทางเทคนิค ทั้ง 3 แบบ เกิดสัญญาณ Buy signal ข้ึนพร้อมกนั ไดแ้ก่ 
Relative Strength Index, Bollinger band และ Moving Average Convergence Divergence  

- การท า Short Position เม่ือสัญญาณการวิเคราะห์ทางเทคนิค ทั้ง 3 แบบ เกิดสัญญาณ Sell signal ข้ึนพร้อมกนั ไดแ้ก่ 
Relative Strength Index, Bollinger band และ Moving Average Convergence Divergence  

3. เม่ือไดส้ัญญาณ Buy signal มาเเลว้จะท าการ Long position ท่ี Set 50 Index future โดยใชค้ าสั่ง Long open ในราคาปิดถดัไป
ของราย 5 นาที 30 นาที และ 1 วนั ซ่ึงจะท าเพียงคร้ังเดียวจนกว่าจะเกิดสัญญาณ Sell signal จึงจะท าการปิดสัญญาโดยเปิด
สถานะ Short close ท่ีราคาปิดของช่วงระยะเวลาราย 5 นาที 30 นาที และ 1 วนั 

4. เม่ือไดส้ัญญาณ Sell signal มาแลว้จึงท าการ Short Position เพื่อปิดสถานะท่ี Set 50 Index future โดยใชค้ าสั่ง Short close ใน
ราคาปิดถดัไปของราย 5 นาที 30 นาที และ 1 วนั 

5. ในการเปิดสถานะแต่ละคร้ังจะท าการเปิด Long Position เพียงอย่างเดียว และจะท าการปิดสถานะโดยเปิดสถานะ Short 
Position 

6. ในการซ้ือขายคร้ังสุดท้าย หากยงัไม่มีสัญญาณ Sell signal เกิดข้ึน จะท าการปิดสัญญา และจะไม่น ามานับรวมในการ
ท าการศึกษาในคร้ังน้ี เน่ืองจากผูท้  าการศึกษาไดอ้า้งอิงตามหลกัความเป็นจริงในการซ้ือขาย นกัลงทุนจะไม่ท าการปิดสัญญา
ก่อนท่ีจะเกิดสญัญาณ Sell signal ซ่ึงหากน ามารวมในการศึกษาอาจจะท าใหผ้ลการศึกษาคร้ังน้ีไม่สมบูรณ์ 

7. ค านวณหาอตัราผลตอบแทนสุทธิตามสัญญาณเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft excel ในค านวณ 
และหกัค่าธรรมเนียมในการซ้ือ 200 บาทต่อคร้ัง และขาย 200 บาทต่อคร้ังเช่นกนั 

8. วดัอตัราผลตอบแทนสุทธิจากการลงทุนใน Set 50 Index future จากการใชส้ญัญาณทางเทคนิคของเคร่ืองมือการวิเคราะห์ทาง
เทคนิค ทั้ง 3 แบบ ไดแ้ก่ Relative Strength Index, Bollinger band และ Moving Average Convergence Divergence เพื่อดูผลของ
การศึกษาวา่ในแต่ละช่วงระยะเวลามีอตัราผลตอบแทนเท่าใด โดยการวดัผลตอบแทนจะมีวิธีการวดัผล 2 วิธี ไดแ้ก่ 1.  การ
วดัผลตอบแทนเป็นจ านวนเงิน 2. การวดัผลขาดทุนสูงสุด (Maximal Drawdown) หากค านวณผลตอบแทนเรียงแล้ว จะน า
ผลตอบแทนมาเรียงล าดบัจากมากท่ีสุดไปนอ้ยท่ีสุด และอธิบายสาเหตุของผลการศึกษาของแต่ละช่วงระยะเวลา  

9. นอกจากการวดัผลตอบแทน จะมีค่าสถิติท่ีจะตอ้งใชใ้นการวดัประสิทธิภาพของเคร่ืองมือทางเทคนิคดว้ย ซ่ึงไดแ้ก่     %Win 
Ratio = จ านวนคร้ังท่ีก าไร/จ านวนคร้ังท่ีซ้ือขายทั้งหมด  Payoff Ratio = (ก าไรเฉล่ียต่อคร้ัง)/(ขาดทุนเฉล่ียต่อคร้ัง) 
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4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล         

กรอบเวลา 5 นาที           

       จากการศึกษาพบวา่ มีจ านวนการเทรดทั้งหมด 22  คร้ัง ก าไรขั้นตน้ท่ียงัไม่ไดห้กัค่าธรรมเนียมในการซ้ือขายเท่ากบั 222.20 
จุด ก าไรสุทธิอยู่ท่ี 178.20 จุด และเทรดแล้วได้ก าไรมากท่ีสุด คือ 97.80 จุด เทรดแล้วได้ก าไรน้อยท่ีสุด คือ -35.30 จุด 
นอกจากนั้น ก าไรสุทธิเฉล่ียอยูท่ี่ 21.78 จุด และขาดทุนเฉล่ียอยูท่ี่ -11.02 จุด การวดัผลขาดทุนสูงสุด(Maximal Drawdown) ของ
การเทรดทั้งหมด 22 คร้ัง คร้ังท่ีมีผลขาดทุนสูงสุด (Maximal Drawdown)สูงท่ีสุด คือ การเทรดคร้ังท่ี 16 มีค่า อยูท่ี่ 9.65% โดย
ในการเทรดคร้ังท่ี 16 ขาดทุนสุทธิเท่ากบั 7.90 จุด และมีระยะเวลาของการถือครองตามเวลาท าการอยูท่ี่ 15 วนั เคร่ืองมือท่ีใชว้ดั
ประสิทธิภาพในการเทรด จะเห็นไดว้า่ %Win Ratio มีค่าเท่ากบั 54.55% และ Payoff Ratio มีค่าเท่ากบั 2.55        

กรอบเวลา 30 นาที          

       จากการศึกษาพบว่า ก าไรขั้นตน้ท่ียงัไม่ไดห้ักค่าธรรมเนียมในการซ้ือขายเท่ากบั 92.70 จุด ก าไรสุทธิอยูท่ี่ 82.70 จุด เทรด
แลว้ไดก้ าไรมากท่ีสุด คือ 105.40 จุด เทรดแลว้ไดก้ าไรน้อยท่ีสุด คือ -100.00 จุด นอกจากนั้น ก าไรสุทธิเฉล่ียอยู่ท่ี 45.68 จุด 
และจาดทุนเฉล่ียอยู่ท่ี -100 จุด คร้ังท่ีมีผลขาดทุนสูงสุด(Maximal Drawdown)สูงท่ีสุด คือ การเทรดคร้ังท่ี 3 มีค่า ผลขาดทุน
สูงสุด(Maximal Drawdown) อยูท่ี่ 11.76% โดยในการเทรดคร้ังท่ี 3 ขาดทุนสุทธิเท่ากบั 100.00 จุด และมีระยะเวลาของการถือ
ครองตามเวลาท าการอยูท่ี่ 42 วนั เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัประสิทธิภาพในการเทรด จะเห็นไดว้า่ %Win Ratio มีค่าเท่ากบั 80.00% และ 
Payoff Ratio มีค่าเท่ากบั 0.46     

กรอบเวลา 1 วนั           

       จากการศึกษาพบว่า เม่ือลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (SET50 index future) ในกรอบเวลา 1 วนั โดยใชก้ารวิเคราะห์
เทคนิค Relative Strength Index, Bollinger band และ Moving Average Convergence Divergence ในระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 
2560 ถึง 31 ธนัวาคม 2561 มีจ านวน Buy Signal เพียง 1 คร้ัง และไม่มีการปิดสถานะเกิดข้ึน ท าใหใ้นผลการศึกษาในกรอบเวลา 
1 วนั ไม่มีจ านวนการเทรดเกิดข้ึน 

5. สรุปผลการศึกษา 

      จากการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกลยทุธ์การลงทุน Long position โดยใชต้วัเปรียบเทียบเคร่ืองมือทางเทคนิคเม่ือเกิดสัญญาณ
ข้ึนพร้อมกัน ได้แก่ Relative Strength Index, Bollinger band และ Moving Average Convergence Divergence เพื่อค้นหาว่า
กรอบเวลาใดใหผ้ลตอบแทนท่ีดีท่ีสุดในการลงทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้(SET50 Index future) ในช่วงเวลาราย 5 นาที 30 นาที 
และ 1 วนั ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงผลการวิเคราะห์โดยการหาสญัญาณซ้ือและสญัญาณขายทุกคร้ัง 
จะมีการซ้ือหลกัทรัพยห์ลงัจากสัญญาณซ้ือทางเทคนิคจากการศึกษาพบวา่ กรอบเวลา 5 นาที เป็นช่วงเวลาท่ีนกัลงทุนจะไดรั้บ
ผลตอบแทนสุทธิมากท่ีสุด อยูท่ี่ 178.20 จุด %Win Ratio อยูท่ี่ 54.55% และ Payoff Ratio อยูท่ี่ 2.55 และมีก าไรสะสมท่ีเพิ่มข้ึน
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เร่ือย ๆ ในการเทรด  รองลงมาคือกรอบเวลา 30 นาที เป็นช่วงเวลาท่ีนกัลงทุนจะไดรั้บผลตอบแทนสุทธิรองลงมาจากกรอบเวลา 
5 นาที อยูท่ี่ 82.70 จุด %Win Ratio อยูท่ี่ 80.00% และ Payoff Ratio อยูท่ี่ 0.46 ส่วนกรอบเวลา 1 วนั จากการศึกษานั้นไม่สามารถ
หาผลตอบแทนสุทธิได ้เน่ืองจากเม่ือใหก้ารเทรดในแต่ละคร้ังตรงตามเง่ือนไขท่ีตั้งไวน้ั้น ไม่เกิดสัญญาณ Buy Signal และ Sell 
Signal อยา่งไรก็ตาม ถึงแมว้่าผลลพัธ์จากการศึกษาในคร้ังน้ี สามารถสร้างผลตอบแทนสุทธิใหแ้ก่นกัลงทุนไดแ้ละอยูใ่นความ
เส่ียงท่ีสามารถรับได ้แต่ถึงกระนั้นจ านวนคร้ังในการเทรดท่ีเกิดข้ึนนั้นนอ้ยกว่าท่ีคาดไว ้และรูปแบบของการลงทุนไม่ตรงกบั
สมมติฐานท่่ีตั้งไว ้ คือ การลง ทุนแบบ Swing Trade และการซ้ือขายแบบ intraday ทั้งกรอบเวลาแบบ 5 นาทีและ กรอบเวลา 30 
นาที เน่ืองจากในการเทรด 1 คร้ังจะใชร้ะยะเวลาค่อนขา้งนาน กรอบเวลา 5 นาที มีระยะเวลาเฉล่ียในการเทรดประมาณ 17 วนั
ท าการ และกรอบเวลา 30 นาที มีระยะเวลาเฉล่ียในการเทรดประมาณมากถึง 49 วนัท าการ สาเหตุมาจากเง่ือนไขท่ีตั้งไว ้คือ Buy 
Signal และ Sell Signal นั้นเกิดข้ึนไดย้ากเน่ืองจากเคร่ืองมือทางเทคนิคตอ้งเกิดสัญญาณข้ึนพร้อมกนั ไดแ้ก่ Relative Strength 
Index, Bollinger band และ Moving Average Convergence Divergence นอกจากนั้น ในปัจจุบันภาวะตลาดมีความผนัผวน
ค่อนขา้งมาก การถือครองการเทรด 1 คร้ัง อย่างไรก็ตาม การศึกษาในคร้ังน้ีผลของการศึกษาจะช่วยในการตดัสินใจของนกั
ลงทุนในการลงทุนซ้ือขายล่วงหนา้ (SET 50 index future) ไดม้ากข้ึน ในดา้นผลก าไรขาดทุนและระยะเวลาของการลงทุน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้              

       1. เคร่ืองมือทางเทคนิคแต่ละเคร่ืองมือ ถูกออกแบบมาให้ใชง้านต่างวตัถุประสงคก์นั ดงันั้น จะตอ้งท าความเขา้ใจก่อนว่า
เคร่ืองมือท่ีเลือกใชง้านอยู่นั้นถูกออกแบบมาเพื่อวตัถุประสงคใ์ด หากน าไปใชง้านผิดวตัถุประสงค ์ก็อาจท าให้ไม่สามารถดึง
ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือนั้นออกมาได ้และแต่ละกรอบเวลาจะไม่สามารถใชเ้คร่ืองมือเดียวกนัได ้เพราะมีปัจจยัท่ีแตกต่างกนั 

       2. ผูล้งทุนสามารถสามารถน าขอ้มูลผลการวิจยัไปใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (SET50 Index 
future) และกรอบเวลา 5 นาที เป็นกรอบเวลาท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุดในงานวิจัยคร้ังน้ี ถึงแม้ว่ากรอบเวลา 30 นาทีจะให้
ผลตอบแทนท่ีดีเช่นกนั แต่ดว้ยระยะการถือครองในการเทรด 1 คร้ังนั้นใช้ระยะเวลานาน ท าให้อาจจะไม่เหมาะสมในการ
น าไปใชใ้นการลงทุน        

       3. การวิจยัและผลของการศึกษาในคร้ังน้ี ไม่ไดเ้หมาะกบันกัลงทุนทุกประเภท หากนกัลงทุนเลือกใชก้รอบเวลา 5 นาที จะมี
ระยะเวลาในการเทรดแต่ละคร้ังท่ีค่อนขา้งนาน ซ่ึงนกัลงทุนสามารถเลือกไดต้ามความเหมาะสม  
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ส าหรับซ้ือสินค้าและบริการในชีวติประจ าวัน 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อทศันคติการใชง้านเทคโนโลยีกระเป๋าเงินออนไลน์ (E-Wallet) 
ส าหรับซ้ือสินคา้และบริการในชีวิตประจ าวนัในจงัหวดักรุงเทพมหานครโดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ี
เคยใชบ้ริการเทคโนโลยกีระเป๋าเงินออนไลน์ (E-Wallet) ส าหรับซ้ือสินคา้และบริการในชีวิตประจ าวนัในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
จ านวน 200 คน โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลในคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม ซ่ึงไดจ้ากการค านวณจากสูตรของ W.G. Cochran 
ผลการวิจยัพบวา่ สอดคลอ้งตามสมมติฐาน โดยปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยดีา้นการรับรู้ประโยชน์จากการใชง้านและดา้นการ
รับรู้ความง่ายในการใชง้าน ส่งผลต่อทศันคติการใชง้านเทคโนโลยกีระเป๋าเงินออนไลน์ (E-Wallet) ส าหรับซ้ือสินคา้และบริการ
ในชีวิตประจ าวนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 

ค าส าคัญ:การยอมรับเทคโนโลยี,กระเป๋าเงินออนไลน์ E-Wallet, การรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้งาน, การรับรู้ความง่ายในการใช้
งาน,ทัศนคติท่ีท าให้เกิดการใช้งาน 

 

Abstract 
The purpose of this research was studied factors affecting consumer’s attitude toward E-Wallet and intention  
to use E-Wallet among Consumer’s in Bangkok Thailand. Questionnaires were distributed to a sample of 200  
E-Wallet consumer’s in Bangkok area. Calculated from the formula of W.G. Cochran. The results reveal that perceived 
usefulness and perceived ease of use are significantly Affected Consumer’s attitude toward E-Wallet. The statistic significantly 
at 0.05 level 

K e y w o r d s :  T e c h n o l o g y  A c c e p t a n c e , E - W a l l e t  S e r v i c e , P e r c e i v e d  U s e f u l n e s s , P e r c e i v e d 
Ease of Use, Attitude to use E-Wallet 
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1. บทน า 
 
    ทิศทางการเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจ และดา้นเทคโนโลยมีีความเปล่ียนแปลงจากสงัคมท่ีใชเ้งินสดนบัตั้งแต่ ในอดีตท่ีมีการ
ใชเ้บ้ียหอยส าหรับการใชจ่้าย วิวฒันาการมาเป็นเงินพดดว้ง เหรียญกษาปณ์ ธนบตัร และในปัจจุบนัมุ่งสู่การไม่ใชเ้งินสดโดย
การช าระเงินในรูปแบบของเงินอิเลก็ทรอนิกส์มากข้ึน ไม่วา่จะเป็นการใชจ่้ายดว้ยบตัรเครดิต บตัรเดบิต การโอนเงิน การช าระ
เงินผ่านตู้กดเงินสด การโอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารผ่านระบบ Mobile Banking การช าระเงินด้วย QR Code ผ่าน
โทรศพัท์มือถือ การใชเ้งินอิเล็กทรอนิกส์ (e–Money) หรือกระเป๋าเงินออนไลน์ (e–Wallet) ส าหรับการใชช้ าระค่าสินคา้และ
บริการท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวนัมากข้ึน ซ่ึงการเปล่ียนแปลงส่วนหน่ึงมาจากความกา้วหน้าของเทคโนโลยี และจ านวนผูใ้ช้
สมาร์ทโฟน (smart phone) ท่ีเพิ่มมากข้ึน (นนทกร เทิดทูลทวีเดช, 2559) สอดคล้องกับในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาการท าธุรกรรม
ทางการเงินผ่านช่องทางออนไลน์มากข้ึน ในขณะท่ีการถอนเงินสดจากตูเ้อทีเอ็มหรือสาขาธนาคารมีแนวโน้มลดลง และใน
ระบบเศรษฐกิจไทยมีปริมาณธนบตัรหมุนเวียนในระบบมีแนวโนม้ลดลง 5.2% (เฉล่ียปี 2556 – 2560) ในขณะท่ีปริมาณการใช้
กระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e–Wallet) สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองประมาณ 19% ต่อปี และเขา้มามีบทบาทเก่ียวขอ้งกบัการใชชี้วิตในยคุ
ปัจจุบนัมากข้ึน จึงท าให้กระเป๋าเงินออนไลน์ (e–Wallet) มีความส าคญัมากของระบบการช าระเงินท่ีตอ้งศึกษาและพฒันาใน
อนาคต (ธนาคารแห่งประเทศไทย,2561) 
1.1 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาปัจจยัการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใชง้านท่ีมีผลต่อทศันคติการใชง้านเทคโนโลยกีระเป๋าเงินออนไลน์ (e–Wallet) 
ส าหรับซ้ือสินคา้และบริการในชีวิตประจ าวนั 
 2.  เพื่อศึกษาปัจจัยการรับรู้ถึงประโยชน์ ท่ีได้รับท่ีมีผลต่อทัศนคติการใช้งานเทคโนโลยีกระเป๋าเ งินออนไลน์  
(e–Wallet) ส าหรับซ้ือสินคา้และบริการในชีวิตประจ าวนั 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
  
2.1 ทฤษฎกีารยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) 
 ทฤษฎีถูกคิดคน้ข้ึนโดย Davis (อา้งใน สิงหะ ฉวีสุข และสุนนัทา วงศจ์ตุรภทัร, 2555) อธิบายว่า ไดพ้ฒันาดดัแปลงมาจาก
ทฤษฎีการกระท าดว้ยเหตุผล (Theory of Reasoned Action) ของ Fishbein and Ajzen (1975) เพื่อใชพ้ฒันาเป็นแบบจ าลอง TAM 
ใชเ้พื่อศึกษาในการยอมรับการใชร้ะบบเทคโนโลย ีโดยใช ้TRA เป็นแนวคิดพื้นฐานในการเช่ือมโยงระหวา่งปัจจยัท่ีไม่น าระดบั
ความคิดและการกระท าของบุคคลโดยรอบท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการแสดงออกของพฤติกรรม เขา้มาใช้เป็นปัจจยัในการ
คาดคะเนพฤติกรรมการใชท่ี้เกิดข้ึน โดยการรับรู้ถึงประโยชน์จากการใชง้าน การรับรู้ความง่ายของการใชเ้ทคโนโลยจีะส่งผล
ต่อทศันคติ จากนั้นจะแสดงออกเป็นพฤติกรรมความตั้งใจท่ีท าใหเ้กิดการใชง้านเกิดข้ึน โดยเนน้ศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีส่งผล
ต่อการยอมรับเทคโนโลย ีเป็นตวัช้ีวดัความส าเร็จของการใชเ้ทคโนโลย ี
 แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลย ี(Technology Acceptance Model: TAM) มีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
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  1. การ รับ รู้ประโยชน์ ท่ี เ กิดจากเทคโนโลยี  (Perceived usefulness) หมายถึง  การ รับ รู้ว่ า เทคโนโลยี ท่ีน ามาใช้   
มีส่วนช่วยพฒันาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานได้อย่างไร เกิดคุณภาพท่ีดียิ่งข้ึนในการน ามาใช้งาน และท าให้ส่งผลต่อ
ท ศั น ค ต ิใ น ก า ร ใ ช ง้ า น  ซึ ่ ง ก า ร ร ับ รู ้ป ร ะ โ ย ช น ์ส ่ง ผ ล โ ด ย ต ร ง ต ่อ พ ฤ ต ิก ร ร ม ก า ร ย อ ม ร ับ เ ท ค โ น โ ล ย ี  
จึงเป็นปัจจยัโดยตรงมีส่วนในการสร้างการรับรู้ของบุคคล ทางดา้นการใชง้าน 
 2. การร ับ รู ้ความง ่ายในการใชง้าน (Perceived ease of use)  หมายถ ึง  การร ับ รู ้ว ่า เ ป็นระบบเทคโนโลย ีที ่ง ่าย 
ต่อการใชง้าน โดยท่ีไม่ตอ้งใชค้วามพยายามในการเรียนรู้ท าความเขา้ใจมาก มีความสะดวก ไม่ซับซ้อน เกิดการยอมรับจาก
ผูใ้ช้งาน และเกิดทัศนคติท่ีดีต่อการใช้งาน (Attitude toward Using) ซ่ึงการรับรู้ความง่ายในการใช้งานส่งผลโดยตรงต่อ
พฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลย ีจึงเป็นปัจจยัท่ีท าใหท้ราบถึงความคาดหวงัในการใชง้าน 
 3. ทัศนค ติ ท่ี มี ต่ อการใช้ง าน  (Attitude toward using) หมาย ถึ ง  ส่ิ ง ท่ี ส่ งผล ต่อกระบวนการ รับ รู้ประโยชน ์
ท่ีไดรั้บจากเทคโนโลย ีและเป็นระบบท่ีง่ายต่อการเขา้ใชง้าน จึงท าใหส่้งผลต่อการตดัสินใจในการใชง้าน 
 ส่ิงท่ีส าคญัของทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) ไดแ้ก่ ทศันคติท่ีมีต่อการใช ้(Attitude 
Toward Using) โดยส่งผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้งาน (Behavioral Intentions to Use) และการใช้งานจริง (Actual 
System Use) ซ่ึงการรับรู้ว่ามีประโยชน์ (Perceived Usefulness: PU) เป็นส่ิงท่ีบุคคลมีความเช่ือว่า การใช้เทคโนโลยีจะเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการท างานใหม้ากข้ึน การท่ีบุคคลรับรู้วา่เทคโนโลยท่ีีน ามาใชส้ามารถใหเ้กิดประโยชน์และการใชเ้ทคโนโลยี
จะท าใหง้านมีคุณภาพมากกวา่เดิม หรือท าใหง้านบรรลุผลท่ีก าหนดไวเ้ร็วกวา่เดิม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 แบบจ าลองทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลย ี(Technology Acceptance Model: TAM) 
ท่ีมา : สิงหะ ฉวีสุข และสุนนัทา วงศจ์ตุรภทัร (2555) 
 
2.2 แนวคดิเกีย่วกบัทัศนคติ (Attitude) 
 ทศันคติเป็นการศึกษาแนวคิดท่ีเก่ียวกบัความคิดเห็น ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีนักการตลาดให้ความส าคญัมาก 
เน่ืองจากทศันคติจะเป็นตวัก าหนดพฤติกรรม หรือเป็นตวัก าหนดสภาวะทางจิตใจท่ีจะส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หรือ
บริการต่างๆ เพื่อให้ทราบเก่ียวกบัความรู้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ โดยจะแสดงออกมาในรูปของการตอบรับ
หรือปฏิเสธก็ได ้ทศันคติของบุคคลสามารถแสดงออกมาลกัษณะทางค าพูด ความคิดเห็น โดยจะเห็นว่าทศันคติและความคิดเห็น
เป็นส่ิงท่ีแยกจากกนัไม่ออก ดงันั้น ทศันคติจึงเป็นความเช่ือและความรู้สึกท่ีอยูเ่ป็นระยะเวลานาน (ยงยทุธ์ วงศภิ์รมยศ์านต์ิ, 2531) 
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2.2.1. ความหมายของทัศนคติ (Attitude)  
 ออลพอร์ท (อา้งใน นพมาศ ธีรเวคิน,2535) ไดใ้ห้ความหมายว่า ทศันคติเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนก่อนจะมีการแสดงออกมาเป็น
พฤต ิก ร รม  เ ป็ น สิ ่ง ที ่ท า ให ้บ ุค คล รู ้จ กั ก า รส ัง เ ก ต  แ ล ะพ ิจ า รณาต ดัส ิน ใ จอย า่ ง เ หม า ะสม ในสถานก าร ณ์ 
ท่ีบุคคลไดย้นิหรือรับรู้มา แลว้น าส่ิงดงักล่าว มาคิดวิเคราะห์แลว้จึงแสดงออกมาใหเ้ห็นรูปแบบของการกระท า  
 โรเจอร์ (อ า้งใน รุ่งนภา บ ุญคุม้ ,2536)ไดใ้หค้วามหมายว ่า  เ ป็นตวั ชี้ว ดัว า่บ ุคคลค ิดและรู ้สึกอยา่งไรกบัคน 
ท่ีอยูร่อบขา้ง วตัถุหรือส่ิงแวดลอ้มสถานการณ์ต่าง ๆ โดยมาจาก ความเช่ือท่ีอาจส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได ้ดงันั้น ทศันคติ
เป็นเพียงความพร้อม เพื่อท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงเร้า และเป็นส่วนของการประเมิน เพื่อแสดงวา่ชอบหรือไม่ชอบต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
โดยถือเป็นการส่ือสารภายในบุคคล (Interpersonal Communication) ท่ีเป็นผลท่ีมาจากการรับสารอนัจะมีผลต่อพฤติกรรม 
 กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์ (2528) ได้ให้ความหมายว่า ความพร้อมของร่างกายและจิตใจท่ีมีการตอบสนองกับส่ิงเร้าหรือ
สถานการณ์ใดๆ ดว้ยวิธีการเขา้หาหรือถอยหนีออกไป ประกอบดว้ย  
 ทศันคติทางบวก หมายถึง แนวโนม้จะเขา้หาส่ิงเร้าหรือสถานการณ์หน่ึง เน่ืองจากความชอบหรือความพอใจต่อส่ิงใดส่ิง
หน่ึง 
 ทัศคติทางลบ หมายถึง แนวโน้มท่ีจะถอยหนีจากส่ิงเ ร้าหรือสถานการณ์ใดสถานการหน่ึง เ น่ืองจากความ 
ไม่ชอบหรือความไม่พึงพอใจ 
 
2.2.2 องค์ประกอบของทัศนคติ 
 Assael (1995) ไดเ้สนอแนวคิดวา่ องคป์ระกอบของทศันคติจะประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ (อา้งใน ธงชยั สนัติวงษ,์2540) 
 1) องค์ประกอบทางความคิด หรือการรับรู้เป็นความเช่ือ ความรู้หรือความเข้าใจ ในส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงถ้าบุคคล 
มีความรู้วา่ส่ิงใดดีกม็กัจะเกิดทศันคติท่ีดีต่อส่ิงนั้น 
 2) องค์ประกอบดา้นความรู้สึก คือ ความรู้สึกโดยรวมในเร่ืองของความชอบ และอารมณ์ท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง เช่น ดา้น
ค ุณสมบ ตั ิข อ ง สิ ่ง ใ ด  ร วมถ ึง อ า จ เ ก ิด จ า กผลขอ ง ก า รปร ะ เ ม ิน ขอ งส ิน ค า้  ซึ่ ง ใน เ รื ่อ ง ขอ ง คว าม รู ้ส ึก นั ้น 
ข้ึนอยูก่บับุคคลและสถานการณ์อีกดว้ย 
 3) องค์ประกอบดา้นพฤติกรรม คือ การกระท าหรือการแสดงออกท่ีจะแสดงตามความรู้สึก ความรู้ ความคิดของแต่ละ
บุคคลท่ีมีต่อเหตุการณ์ หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง  
 
2.3 งานวจิัยทีเ่กี่ยวข้อง 
 1. กฤตโสภา ทิพยปั์ญญาวงศ ์(2559) ไดท้ าการศึกษาปัญหาและแรงจูงใจในการใชง้านเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Money) ผ่าน
โทรศพัทมื์อถือในประเทศไทย โดยศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ และใชว้ิธีการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญในอุตสาหกรรม e-Money ประเทศ
ไทย และศึกษาเชิงปริมาณ ส ารวจผา่นแบบสอบถามออนไลน์ ผลการศึกษาพบวา่ ทศันคติในการใชง้าน e-Money ส่งผลกระทบ
ต่อการใชง้านจริงและความตั้งใจใชง้านในอนาคต ส่วนปัจจยัดา้นความน่าดึงดูดของทางเลือกอ่ืน การรับรู้ประโยชน์ในการใช้
งานการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ประโยชน์ของทางเลือกอ่ืน การรับรู้ตน้ทุนในการเปล่ียนแปลง ภาพลกัษณ์ทางสังคม 
ผลกระทบภายนอกเครือข่ายทางออ้ม และเครือข่ายทางตรง 
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 2. จิญาดา แก้วแทน (2557) ได้ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการใช้บริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน
อุปกรณ์สมาร์ตโฟน:กรณีศึกษาในพื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร และปทุมธานี โดยวิธีการศึกษาเชิงปริมาณ ผลการศึกษาพบว่า 
ทศันคติ การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง การยอมรับความเส่ียงมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี โดยพบวา่ทศันคติมีผลต่อการยอมรับ
ยอมรับเทคโนโลยกีารใชบ้ริการช าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ ผา่นอุปกรณ์สมาร์ตโฟนมากท่ีสุด 
 3. ชยาภรณ์ กิติสิทธิชยั (2559) ไดท้ าการปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการใชง้านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Wallet) ในการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ดว้ยวิธีเชิงปริมาณโดยการใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูล 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์จากการใชง้าน ดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน 
ดา้นความไวว้างใจของผูใ้ชง้าน ดา้นการรับรู้ความเส่ียง มีอิทธิพลต่อทศันคติ และทศันคติมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใชง้าน
ดว้ย 
 4. ธญัยากร ขวญัใจสกุล (2560) ไดท้ าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชบ้ริการชาระเงินผ่านระบบโมบายแบงก์
ก้ิงและระบบโมบายเพยเ์มน้ต ์ดว้ยวิธีเชิงปริมาณโดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูล ผลการศึกษาการรับรู้ถึงประโยชน์และ
การรับรู้ความง่ายเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการใชบ้ริการช าระเงินผา่นระบบโมบายแบงกก้ิ์งตามล าดบั  
 
2.4 กรอบแนวคิดส าหรับการวจิัย  
                                    ตวัแปรตน้                                                                     ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2 กรอบแนวคิดส าหรับการวิจยั 
 

3. วธีิการศึกษา 
 
3.1 วธีิการเกบ็ข้อมูลในการศึกษา 
 การศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อทศันคติการใช้งานเทคโนโลยีกระเป๋าเงินออนไลน์ (e-Wallet) ส าหรับซ้ือสินคา้และ
บริการในชีวิตประจ าวนั เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
 3.1.1 การเก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิ เป็นการเก็บขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถาม เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อทศันคติการใชง้านเทคโนโลยี
กระเป๋าเงินออนไลน์ (e-Wallet) ส าหรับซ้ือสินคา้และบริการในชีวิตประจ าวนัจากกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.1.2 การเก็บขอ้มูลแบบทุติยภูมิ โดยใชข้อ้มูลเอกสาร เอกสารผลงานวิจยั เอกสารวิชาการ เอกสารบทความ และขอ้มูล
สถิติจากแหล่งท่ีมีความเช่ือถือ เพื่อน ามาประกอบการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี 
 

 การรับรู้ความง่ายในการใช้
งาน 

การรับรู้ประโยชน์ของ
เทคโนโลย ี

 

ทศันคติท่ีท าใหเ้กิดการใช้
งาน 
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3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาวจิัย 
 3.2.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั  
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยใชบ้ริการซ้ือสินคา้และบริการผ่านเทคโนโลยกีระเป๋าเงินออนไลน์ (e-Wallet) 
โดยเป็นเพศชาย เพศหญิง อายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป ท่ีอาศยัอยู่ในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยการเลือกประชากรผูเ้คยใช้
เน่ืองจากผูเ้คยใชง้านเทคโนโลยีกระเป๋าเงินออนไลน์ (e-Wallet) จะสามารถตอบค าถามของแบบสอบถามไดอ้ยา่งมีคุณภาพ  
 3.2.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 
 ส าหรับการวิจัยในคร้ังน้ีผูว้ิจัยได้ก าหนดกลุ่มตวัอย่างในการวิจัย คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยใช้งานซ้ือสินคา้และบริการผ่าน
เทคโนโลยีกระเป๋าเงินออนไลน์ (e-Wallet) โดยเป็นเพศชายและหญิง  อายุตั้ งแต่ 18 ปีข้ึนไป ท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร โดยการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม แต่เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นการหาจ านวน
กลุ่มตวัอย่าง จึงใช้สูตรของ W.G. Cochran โดยมีระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และมีความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 384 คน แต่เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ี มีขอ้จ ากดัในเร่ืองเวลา และงบประมาณ ผูว้ิจยัจึงมีความจ าเป็น
ลดกลุ่มตวัอยา่งลงเหลือเพียง 200 คน โดยมีการอา้งอิงเง่ือนไขแบบ Regression (Hair,Black and Anderson, 2000) 
  
3.3 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 3.3.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณา  
  1) ตวัแปรดา้นคุณสมบติัของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัรายได ้และระดบัการศึกษา โดยเป็นขอ้มูลท่ีใชม้าตร
วดัแบบนามบญัญติั เพราะไม่สามารถวดัเป็นมูลค่าได ้และผูว้ิจยัจะตอ้งมีการบรรยายเพื่อใหไ้ดท้ราบถึงจ านวนของตวัอยา่งท่ีได้
จ  าแนกตามคุณสมบติั แลว้น าเสนอเป็น ค่าความถ่ี (จ านวน) และค่าร้อยละ  
  2) ตวัแปรดา้นระดบัความคิดเห็น ไดแ้ก่ การยอมรับการใชเ้ทคโนโลยขีองเทคโนโลยกีระเป๋าเงินออนไลน์ (E-Wallet) 
ส าหรับซ้ือสินคา้และบริการในชีวิตประจ าวนัซ่ึงประกอบดว้ยความง่ายในการใชง้าน การรับรู้ประโยชน์ รวมถึงส่ิงท่ีท าให้เกิด
ทศันคติในการใชง้านเทคโนโลยกีระเป๋าเงินออนไลน์ (E-Wallet) ส าหรับซ้ือสินคา้และบริการในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ี
ใชม้าตรวดัอนัตรภาค เน่ืองจากผูว้ิจยัไดก้ าหนดค่าคะแนนให้เป็นระดบั และผูว้ิจยัตอ้งการทราบจ านวนตวัอย่าง และค่าเฉล่ีย
คะแนนของแต่ละระดบัความคิดเห็นของตวัอยา่ง แลว้น าเสนอเป็นค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 3.3.2 สถิติเชิงอนุมาน เป็นการวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบและวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีศึกษา
ระหวา่ง ตวัแปรตน้กบัตวัแปรตามท่ีตอ้งการจะหาค าตอบเพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ ซ่ึงใชม้าตราวดัอนัตรภาค โดยใชส้ถิติการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติแลว้จึงน า
ผลท่ีไดม้าอภิปราย 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 จากการส ารวจกลุ่มตวัอย่างของผูบ้ริโภคท่ีเคยใช้บริการซ้ือสินคา้และบริการผ่านเทคโนโลยีกระเป๋าเงินออนไลน์ (e-
Wallet) ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 200 คน พบวา่  
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 ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 53.0 โดย
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-35 ปี จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 55.5 มีอาชีพเป็นขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 15,000 – 30,000 บาท จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 
 ดา้นพฤติกรรมการใชง้านกระเป๋าเงินออนไลน์ (e-Wallet) ส าหรับซ้ือสินคา้และบริการในชีวิตประจ าวนั ผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่เลือกซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภค จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 65.5 ซ้ือสินคา้จากสถานท่ีอ่ืน ๆ เช่น ร้านคา้ออนไลน์ จ านวน 
107 คน คิดเป็นร้อยละ 53.5 ความถ่ีในการซ้ือสินคา้ 1 คร้ัง ต่อสัปดาห์ จ านวน 79 คนคิดเป็นร้อยละ 39.5 เวลาท่ีซ้ือสินคา้และ
บริการมากท่ีสุด คือช่วงเวลา 18.01 – 00.00 น. จ านวน 97 คนคิดเป็นร้อยละ 48.5 ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ท่ีมีราคานอ้ยกวา่ 500 บาท 
จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 66.0 
 ดา้นการยอมรับเทคโนโลยีกระเป๋าเงินออนไลน์ (e-Wallet) ส าหรับซ้ือสินคา้และบริการในชีวิตประจ าวนั กลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่ใหก้ารยอมรับเทคโนโลยกีระเป๋าเงินออนไลน์ (e-Wallet) โดยใหค้วามส าคญัในดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้
งานมากกวา่การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน ดงัน้ี 
 ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์จากการใชง้าน ภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.27 เม่ือพิจารณารายละเอียด พบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในการดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่กระเป๋าเงินออนไลน์ (E-Wallet) มา
ใชง้านแลว้ไดรั้บประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งง่าย มีค่าเฉล่ีย 4.35 
 ดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.13 เม่ือพิจารณารายละเอียด พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัการใช้บริการซ้ือสินคา้ด้วยระบบ E-Wallet ส าหรับท่านเป็นเร่ืองง่ายเพราะ
สามารถใชง้านไดอ้ยา่งต่อเน่ืองมากกวา่ มีค่าเฉล่ีย 4.19 
 ดา้นทศันคติ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.29 เม่ือพิจารณารายละเอียด พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ให้ความส าคญัการใชง้านส าหรับซ้ือสินคา้และบริการดว้ยระบบ E-Wallet เป็นวิธีท่ีทนัสมยัส าหรับท่าน มากกว่า มี
ค่าเฉล่ีย 4.36 
 ผลการศึกษาวิ เคราะห์ ปัจจัยการยอมรับ มีอิทธิพลต่อทัศนคติการใช้งานเทคโนโลยีกระเป๋า เ งินออนไลน์   
(e–Wallet) ส าห รับ ซ้ือ สินค้าและบริการในชีวิตประจ าว ัน  ด้วย  Multiple Regression Analysis พบว่า  ด้านการ รับ รู้ 
ถึงประโยชน์จากการใชง้าน (β = .470) มีอิทธิพลต่อทศันคติการใชง้านเทคโนโลยกีระเป๋าเงินออนไลน์ (e–Wallet) ส าหรับซ้ือ
สินคา้และบริการในชีวิตประจ าวนั รองลงมาดา้นการรับรู้ความง่าย (β = .432) สัมประสิทธ์ิการก าหนด (R2 = .848) หมายความ
ว่า อิทธิพลของตวัแปรอิสระในส่วนของการยอมรับเทคโนโลยกีระเป๋าเงินออนไลน์ (e–Wallet) ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์จากการ
ใชง้าน (X1) และดา้นการรับรู้ความง่าย (X2) มีอิทธิพลต่อทศันคติการใชง้านเทคโนโลยกีระเป๋าเงินออนไลน์ (e–Wallet) ส าหรับ
ซ้ือสินคา้และบริการในชีวิตประจ าวนั คิดเป็นร้อยละ 84.8 
 การทดสอบสมมติฐาน  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน มีดงัต่อไปน้ี 
 สมมติฐานท่ี 1: ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์จากการใชง้าน ผลการทดสอบสมมติฐาน ส่งผลต่อ
ทศันคติการใชง้านกระเป๋าเงินออนไลน์ (E-Wallet) ส าหรับซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคญัท่ี
ระดบั 0.05 มีค่า Sig เท่ากบั 0.000  
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 สมมติฐานท่ี 2: ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี ดา้นการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ผลการทดสอบสมมติฐาน ส่งผลต่อ
ทศันคติการใชง้านกระเป๋าเงินออนไลน์ (E-Wallet) ในการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 
0.05 มีค่า Sig เท่ากบั 0.000  
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 ขอ้มูลสมการถดถอยเชิงเส้นในรูปแบบการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของขอ้มูลความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นดา้น
การรับรู้ถึงประโยชน์จากการใชง้าน ดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน พบวา่ มีความสัมพนัธ์กบัการส่งผลต่อทศันคติท่ีท าให้
เกิดการใชง้านกระเป๋าเงินออนไลน์ (e-Wallet) ส าหรับซ้ือสินคา้และบริการในชีวิตประจ าวนั โดยปัจจยัการยอมรับเทคโนโลย ี
ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์จากการใชง้านมีค่า Beta เท่ากบั .470 มีค่ามากกว่าดา้นการรับรู้ความง่าย มีค่า Beta เท่ากบั .432 และ
สอดคลอ้งตามสมมติฐาน ดงัน้ี 
 จากสมมติฐานท่ี 1 พบวา่ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลย ีดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้าน ส่งผลต่อทศันคติการใชง้าน
กระเป๋าเงินออนไลน์ (e–Wallet) ส าหรับซ้ือสินคา้และบริการในชีวิตประจ าวนั สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากกลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นว่า การใชง้านกระเป๋าเงินออนไลน์ (E–Wallet) ส าหรับซ้ือสินคา้และบริการเป็นประโยชน์เม่ือไดใ้ชง้าน 
เน่ืองจากเม่ือดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่มาใชง้านแลว้ไดรั้บประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งง่าย และสอดคลอ้งตามทฤษฎีการ
ยอมรับเทคโนโลย ี(Technology Acceptance Model: TAM) ของ Davis (1989) การรับรู้วา่เป็นระบบเทคโนโลยท่ีีมีประโยชน์ โดย
เทคโนโลยีท่ีน ามาใชมี้ส่วนช่วยพฒันาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานได ้และเกิดทศันคติท่ีดีต่อการใชง้าน (Attitude toward 
Using) และผลการวิจยัมีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ธัญยากร ขวญัใจสกุล (2560) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อความตั้งใจใชบ้ริการช าระเงินผา่นระบบโมบายแบงกก้ิ์งและระบบโมบายเพยเ์มน้ต ์ผลการศึกษาวิจยัสรุปไดว้า่ การรับรู้
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชง้านมีอิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจใชง้านระบบโมบายแบงกก้ิ์งและระบบโมบายเพยเ์มน้ตม์ากท่ีสุด 
 จากสมมติฐานท่ี 2 พบวา่ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยดีา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน ส่งผลต่อทศันคติท่ีท าใหเ้กิดการ
ใชง้านกระเป๋าเงินออนไลน์ (E–Wallet) ส าหรับซ้ือสินคา้และบริการในชีวิตประจ าวนั เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างเห็นว่า การซ้ือ
สินคา้และบริการดว้ยกระเป๋าเงินออนไลน์ (E–Wallet) เป็นเร่ืองง่าย เพราะสามารถใชง้านไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และสอดคลอ้งตาม
ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลย ี(Technology Acceptance Model: TAM) ของ Davis (1989) การรับรู้วา่เป็นระบบเทคโนโลยท่ีีง่าย
ต่อการใชง้าน โดยท่ีไม่ตอ้งอาศยัความรู้ ความสามารถ การท าความเขา้ใจในการใชง้านมาก ความสะดวก ไม่ซบัซ้อน เกิดการ
ยอมรับจากผูใ้ชง้าน และเกิดทศันคติท่ีดีต่อการใชง้าน (Attitude toward Using) และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ธญัยากร ขวญั
ใจสกุล (2560) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชบ้ริการช าระเงินผ่านระบบโมบายแบงกก้ิ์งและระบบ
โมบายเพยเ์มน้ต ์ผลการศึกษาวิจยัสรุปไดว้่า การรับรู้ความง่ายท่ีไดรั้บจากการใชง้านมีอิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจใชง้าน
ระบบโมบายแบงกก้ิ์งและระบบโมบายเพยเ์มน้ต ์เน่ืองจากการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้านระหวา่งระบบบริการช าระเงินท่ีมี
ความแตกต่างกนั ส่งผลใหผู้ใ้ชบ้ริการเลือกใชบ้ริการช าระเงินผา่นระบบท่ีผูใ้ชส้ามารถใชง้านไดง่้ายกวา่ 
5.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้
 จากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีพบวา่ ปัจจยัการยออมรับเทคโนโลยดีา้นการรับรู้ประโยชน์จากการใชง้าน และดา้นการรับรู้ความ
ง่ายในการใชง้านส่งผลต่อทศันคติการใชง้านกระเป๋าเงินออนไลน์ (E–Wallet) ส าหรับซ้ือสินคา้และบริการ ดงันั้น ผูใ้ห้บริการ
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กระเป๋าเงินออนไลน์ (E–Wallet) ควรใหค้วามส าคญัในดา้นการรับรู้ประโยชน์จากการใชง้าน โดยการสร้างการรับรู้ใหผู้บ้ริโภคให้
เห็นถึงประโยชน์เม่ือไดใ้ชง้าน โดยส่ือให้เห็นถึงประโยชน์ท่ีเกิดจากการ Download Application มาใชง้านในชีวิตประจ าวนั 
เช่น การไดรั้บสิทธิพิเศษ หรือโปรโมชัน่ ส่วนลดต่าง ๆ และเกิดความรวดเร็ว และสะดวกมากกวา่การใช ้จ่ายเป็นเงินสด อีกทั้ง 
ควรให้ความส าคญัดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชก้ระเป๋าเงินออนไลน์ (E–Wallet) โดยใชก้ารส่ือสารท าให้ผูบ้ริโภคเกิดการ
รับรู้ ถึงระบบของผูใ้ห้บริการ ว่ามีความง่ายในการซ้ือสินคา้และบริการ ซ่ึงมีขั้นตอนและวิธีการท่ีไม่ซบัซ้อนสามารถท าความ
เขา้ใจไดเ้อง 
5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 
 1) ควรมีการศึกษาวิจยัในจงัหวดัอ่ืนๆ เพื่อให้ทราบถึงขอ้มูล รูปแบบการใชง้านพฤติกรรมของผูบ้ริโภค รวมถึงปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อทัศนคติท าท่ีให้เกิดการใช้งานของผูใ้ช้บริการว่าเป็นอย่างไร เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ีใช้กลุ่มตัวอย่างของ
ผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดักรุงเทพมหานครเท่านั้น จึงอาจท าใหไ้ม่ทราบขอ้มูลในต่างจงัหวดั 
 2) ควรศึกษากบัตวัแปรอ่ืนท่ีอาจมีความเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีศึกษาในคร้ังน้ี เช่น การใชก้ลุ่มอา้งอิงท่ีอาจส่งผลต่อการใช้
งาน กระบวนการตดัสินใจและเลือกใช ้หรือระบุประเภทของผูใ้ห้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์ (E-Wallet) เพื่อให้ทราบว่า มี
ปัจจยัอ่ืนใดท่ีมีความสอดคลอ้ง หรือมีความแตกต่างท่ีส่งผลท าให้เกิดการใชง้านกระเป๋าเงินออนไลน์ (E-Wallet) ส าหรับซ้ือ
สินคา้และบริการจากท่ีน าเสนอในงานวิจยัฉบบัน้ี ผลท่ีไดส้ามารถก าหนดกลยุทธ์ในการตลาดให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมายไดดี้
ยิง่ข้ึน 
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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาการวดัประสิทธิภาพในการด าเนินงานดวัยดชันีช้ีวดั EVA และ Profitability ท่ีมีผลต่อ
มูลค่าหลกัทรัพยข์องบริษทัมหาชนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยอา้งอิงขอ้มูลจากงบการเงินยอ้นหลงั 3 ปี ระหวา่ง
ปีพ.ศ. 2559-2561 ของบริษทัในกลุ่มธุรกิจสินคา้อุตสาหกรรมจ านวน 40 บริษทั จากการจ าแนกผลประกอบการดว้ยดชันีช้ีวดั
แต่ละวิธี พบวา่กลุ่มบริษทัท่ีมีก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์เป็นบวกจะเป็นกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ซ่ึงมีความสามารถในการ
สร้างก าไรต่อเงินทุนของบริษัทและอัตราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นได้สูงกว่า ทั้ งน้ี กลุ่มบริษัทจดทะเบียนท่ีมีก าไรเชิง
เศรษฐศาสตร์เป็นบวกและลบมีขนาดบริษทัท่ีใกลเ้คียงกนั โดยดชันีช้ีวดัความสามารถในการท าก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์ท่ีรวมค่า
เส่ือมราคาและค่าใชจ่้ายตดัจ่ายจะสามารถอธิบายมูลค่าหลกัทรัพยไ์ดดี้กว่ามูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ซ่ึงเป็นดชันีดั้งเดิมและ
เป็นท่ีนิยม  
ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน มลูค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์ ความสามารถในการท าก าไร 
 

Abstract 
This research aims to measure operational efficiency by EVA and value-added profitability. Operational efficiency should 
enhance market value of public companies’ stocks. Our study is done in the Stock Exchange of Thailand using financial 
information during year 2016-2018 of 40 companies in the industrial product group. Our results report that companies with 
positive EVA and positive value-added profitability belonging to petrochemical and chemical business group have higher 
ability to generate economic profit measuring by return on invested capital and return on equities than companies those have 
negative EVA and negative value-added profitability. Nevertheless, both groups have almost similar sizes. For ability to explain 
stock market value, Profitability 1 (with D&A) has better explanatory power to explain P/BV than EVA does, even though the 
latter is a traditional and popular method. 
Keyword: Operational efficiency, EVA, Profitability 
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บทน า 

 
ในการประกอบธุรกิจ ทุกธุรกิจต่างมีเป้าหมายท่ีจะท าใหบ้ริษทัสามารถด ารงอยู ่มีการขยายตวัและเติบโตอยา่งกา้วหนา้ ซ่ึง

ในการขยายธุรกิจบริษทัจะตอ้งท าการลงทุนเพื่อการเติบโต กล่าวคือผูบ้ริหารจะตอ้งพยายามบริหารองคก์รใหไ้ดรั้บผลก าไรท่ีดี
ท่ีสุด ทั้งน้ีการวดัความสามารถในการท าก าไรของบริษทัเป็นหน่ึงในวิธีวดัประสิทธิภาพในการด าเนินงานของบริษทั โดยจะมี
การใชต้วัช้ีวดัท่ีเป็นดชันีช้ีวดัทางการเงิน  อตัราส่วนผลตอบแทนต่อหุ้นท่ีถูกใชไ้ป (ROCE)  อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของ
เจ้าของ (ROE) หรือการวดัราคาหุ้น ซ่ึงเป็นดชันีช้ีวดัแบบดั้งเดิม (ธีรยุส วฒันาศุภโชค, 2545) แต่ภายใตก้ารแข่งขนัในยุค
ปัจจุบนัผูบ้ริหารเร่ิมพบวา่ การท่ีองคก์รจะประสบความส าเร็จและอยูร่อดภายใตภ้าวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงนั้น การอาศยัตวัช้ีวดั
ทางดา้นการเงินเพียงอยา่งเดียวนั้นไม่เพียงพอ เน่ืองจากตวัช้ีวดัทางดา้นการเงินมีขอ้จ ากดัหลายประการ  เช่น ตวัช้ีวดัทางดา้น
การเงินบอกให้ทราบถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอดีตหรือส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาแลว้ ไม่ไดบ้อกให้รู้ถึงปัญหาและโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนกบั
องคก์รในอนาคต และการแข่งขนัในยคุปัจจุบนั ซ่ึงเนน้ปัจจยัท่ีจบัตอ้งไม่ไดม้ากข้ึน เช่น ความรู้  ภาพพจน์ขององคก์ร ความพึง
พอใจของลูกคา้ หรือแมก้ระทัง่ความสามารถดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรม ทั้งน้ีรวมถึงจุดอ่อนในเร่ืองของการตกแต่งบญัชี 
การตีราคาทรัพยสิ์นท่ีผิดพลาด เป็นตน้ โดยอาจเป็นผลท าให้การประเมินประสิทธิภาพของบริษทัมีความคาดเคล่ือนไป และ
จากเหตุผลดงักล่าวจึงเป็นท่ีมาของแนวคิดการวดัมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Added, EVA) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือ
ในการวดัประสิทธิภาพการด าเนินงานของบริษทัจากแนวคิดในการตั้งเป้าหมายของธุรกิจท่ีมีการสร้างมูลค่าท่ีสูงข้ึนใหก้บัผูถื้อ
หุน้ ปัจจุบนัยงัมีการศึกษาวิจยัเร่ืองการประยกุตใ์ชแ้นวคิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในงานตรวจเงินแผน่ดินเพื่อพฒันากลไกการ
ตรวจเงินแผ่นดิน รวมถึงมีการใช้เทคนิค EVA ในการตรวจสอบโครงการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน ซ่ึงจะช้ีให้เห็นว่า
โครงการร่วมทุนนั้นสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัสงัคมไดห้รือไม่ (ส านกัวิจยัและพฒันาการตรวจเงินแผน่ดิน, 2560)    อยา่งไร
ก็ดีปัจจุบนัรายงานประจ าปี Winning in maturing markets ได้ท าการวิเคราะห์โอกาสและกลยุทธ์การท าธุรกิจในกลุ่มตลาด
เติบโตสูง (Growth markets) รายงานวา่กลุ่มตลาดท่ีมีศกัยภาพในการเติบโตสูงจะกลายเป็นผูน้ าในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจโลก
ภายในปี 2564 โดยส าหรับ 4 กลุ่มอุตสาหกรรมในไทยท่ีมีศกัยภาพในการเติบโตสูง ไดแ้ก่ เกษตร บริการสุขภาพและการศึกษา 
การผลิต และบริการทางการเงิน ทั้งน้ีบริษทักลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม เป็นหน่ึงในตลาดอุตสาหกรรมการผลิตท่ีส าคญัและมี
ศกัยภาพ โดยประเทศไทยถือเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางการผลิตของโลก อีกทั้งยงัเป็นฐานการผลิตยานยนตแ์ละช้ินส่วนรายใหญ่
ของอาเซียน จึงท าให้ผูว้ิจยัเลง็เห็นแลว้วา่ตลาดกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมนั้นมีแนวโนม้ของการเติบโตในทิศทางท่ีดี รวมถึงเป็น
กลุ่มธุรกิจส าคญัท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศ ซ่ึงหากนกัลงทุนมีความเขา้ใจถึงดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพของการด าเนินงานของ
ธุรกิจท่ีแทจ้ริงซ่ึงส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าให้กบัผูถื้อหุ้นในกลุ่มธุรกิจน้ีท่ีก าลงัเติบโต จะท าให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อ
ก่อใหเ้กิดผลลพัธ์ในการลงทุนท่ีดีในอนาคต นอกจากน้ีผูบ้ริหารยงัสามารถน าไปประยกุตใ์ชส้ าหรับแนวทางในการบริหารไดดี้
ยิ่งข้ึนหากสามารถใชด้ชันีช้ีวดัท่ีเหมาะสมในการวดัประสิทธิภาพการด าเนินงานของธุรกิจ โดยการวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคท่ี์จะ
จ าแนกผลประกอบการดว้ยดชันีช้ีวดัความสามารถมารถในการท าก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อดูภาพรวมของลกัษณะการลงทุน 
ขอ้มูลทางการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั  ศึกษาความสัมพนัธ์ของดชันี EVA  กบัดชันีช้ีวดัความสามารถในการท า
ก าไร คือ Profitability 1 (with D&A) และ Profitability 2 ซ่ึงเป็นดชันีช้ีวดัท่ีใชห้ลกัการคิดก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์เช่นเดียวกนักบั 
EVA ว่ามีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกนัหรือไม่ รวมถึงศึกษาความสามารถในการอธิบายมูลค่าหลกัทรัพยข์องดัชนีช้ีวดั
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ดงักล่าว เพื่อวิเคราะห์ดชันีท่ีเหมาะสมซ่ึงสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจภายใตพ้ื้นฐานการบริหาร
จดัการของกลุ่มธุรกิจน้ีได ้
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 
มูลค่าเพิม่เชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Added: EVA) 
     มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ เป็นตวัช้ีวดั (KPI) ท่ีปัจจุบนันิยมใชใ้นการวดัมูลค่าท่ีเพิ่มข้ึนขององคก์ร อธิบายไดว้า่ เป็นมูลค่า
เชิงเศรษฐกิจท่ีสูงกว่าตน้ทุนของเงินทุนท่ีบริษทัใชใ้นการด าเนินงาน ซ่ึงแสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ โดย EVA 
จะแสดงผลก าไรทางเศรษฐศาสตร์ท่ีองคก์รไดรั้บเปรียบเทียบกบัตน้ทุนของเงินทุน บนแนวคิดท่ีใหค้วามส าคญัต่อการสร้างมูล
ค่าท่ีสูงข้ึนใหแ้ก่ผูท่ี้มีส่วนร่วมเป็นเจา้ของเงินทุน ซ่ึงในทางบญัชีจะถือวา่ตน้ทุนของเงินทุนมาจากตน้ทุนของหน้ีสินเท่านั้น แต่ 
EVA จะถือวา่องคก์รมีภาระตน้ทุนของเงินทุนท่ีมาจากทั้งตน้ทุนของหน้ีสินและตน้ทุนของส่วนของเจา้ของ รวมถึงการค านวณ
ในส่วนของก าไรทางเศรษฐศาสตร์จะสามารถสะทอ้นไดถึ้งมูลค่าท่ีใกลเ้คียงเงินสด และรับรู้ตน้ทุนแหล่งของเงินทุนท่ีไม่ไดอ้ยู่
ในการรายงานทางบญัชี โดย EVA เกิดจากก าไรจากการด าเนินงานหลงัหกัภาษี (Net Operating Profit After Tax: NOPAT) หกั
ลบดว้ยตน้ทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของเงินทุนท่ีใชไ้ป (WACC x IC) ทั้งน้ีหาก EVA= 0 หมายความวา่การด าเนินงานก่อให้เกิด
ก าไรทางเศรษฐศาสตร์เทียบเท่ากบัตน้ทุนของเงินทุน ซ่ึงถา้ EVA < 0 แสดงวา่การด าเนินงานก่อใหเ้กิดก าไรทางเศรษฐศาสตร์
ต ่ากว่าตน้ทุนของเงินทุน ซ่ึงแสดงถึงมูลค่าท่ีถดถอยขององคก์ร ในทางกลบักนัเม่ือ EVA > 0 นัน่แสดงถึงมูลค่าท่ีเพิ่มข้ึนของ
องคก์ร (ณัฐชา  วฒันวิไล, 2554) โดย ภูเบศ (2561) ไดมี้การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ มูลค่าเพิ่มทาง
ตลาด (MVA) กระแสเงินสดอิสระกบัอตัราการเติบโตอย่างย ัง่ยืนของบริษทัท่ีผ่านการคดัเลือกหน่ึงร้อยอนัดบัแรกในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบว่ามูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์มีความสัมพนัธ์ทิศทางบวกต่ออตัราการเติบโตอย่างย ัง่ยืนใน
ขณะท่ีมูลค่าเพิ่มทางตลาดและกระแสเงินสดอิสระ ไม่พบความสัมพนัธ์กบัอตัราการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื โดยมูลค่าเพิ่มทางตลาด
เป็นเคร่ืองมือในการวดัการสร้างมูลค่าแก่ของผูถื้อหุน้และมีเป้าหมายเพื่อสร้างความัง่คัง่สูงสุดให้กบัผูถื้อหุน้ ซ่ึงมูลค่าเพิ่มทาง
ตลาด คือมูลค่าตามราคาตลาดท่ีสูงกว่ามูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนส่วนของผูถื้อหุ้น มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์นั้นแสดงถึง
มูลค่าท่ีเพิ่มข้ึนในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง ส่วนมูลค่าเพิ่มทางการตลาดบ่งบอกถึงผลงานตลอดระยะเวลาท่ีกิจการไดก่้อตั้งข้ึน 
โดยความสัมพนัธ์ระหว่าง MVA และ EVA คือ MVA เป็นมูลค่าปัจจุบนัของ EVA ในอนาคต อย่างไรก็ตามในการค านวณ 
EVA จะตอ้งมีการปรับแต่งค่าทางบญัชีบางรายการท่ีแสดงในรูปของมูลค่าเงินลงทุนทางบญัชีใหเ้ป็นค่ากระเเสเงินสด และดว้ย
ความซบัซอ้นน้ีเองท่ีท าใหด้ชันีช้ีวดัตวัน้ีไดรั้บความนิยมลดลง (ธนเดช, 2557) 
  
ความสามารถในการท าก าไร (Profitability) 
      Profitability คือดชันีช้ีวดัความสามารถในการท าก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์อีกรูปแบบหน่ึง โดยจะคิดค านวณมูลค่าเพิ่มจาก
อัตราส่วนของก าไรในการด าเนินงานกับส่วนของเงินทุนในระยะยาว (Long-Term Capital) ท่ีใช้ในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึง
ประกอบไปดว้ยส่วนของเจา้ของ (Equity) และหน้ีสินระยะยาว (Long-Term Debt) ซ่ึงความสามารถในการท าก าไรจะเกิดจาก



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 2364 

 

 

อัตราส่วนของก าไรดังกล่าวหักลบกับต้นทุนของเงินทุนซ่ึงแทนด้วยต้นทุนเฉล่ียของเงินทุน (Weighted Average Cost of 
Capital: WACC) (Sahut and Lantz, 2003) 
     ทั้งน้ีก าไรในการด าเนินงานเกิดจากการน าก าไรขั้นตน้มาหักลบด้วยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ซ่ึงก็คือก าไรก่อน
ดอกเบ้ียและภาษี (Earnings Before Interest and Taxes: EBIT) เพราะทั้งดอกเบ้ียจ่าย และค่าใช้จ่ายทางภาษี เป็นผลกระทบท่ี
ไม่ไดเ้กิดจากผลการด าเนินงานของบริษทั แต่เป็นภาระผูกพนัทางการเงิน และภาระผูกพนัทางกฎหมาย ท่ีบริษทัจ าเป็นตอ้ง
ปฏิบัติตาม นอกจากน้ีย ังมีก าไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (Earnings Before Interest Tax 
Depreciation and Amortization: EBITDA) โดย EBITDA เป็นความสามารถในการด าเนินงานท่ีแทจ้ริงของบริษทัในการสร้าง
กระแสเงินสดกลบัมา โดยเป็นก าไรในการด าเนินงาน ท่ีมีการบวกค่าเส่ือมต่าง ๆ ท่ีหกัทางบญัชี อธิบายไดว้า่ ค่าเส่ือมราคาและ
ค่าใชจ่้ายตดัจ่าย คือ ค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัไม่ไดมี้การจ่ายออกไปจริง ๆ แต่ยงัคงถือเป็นตน้ทุนของสินทรัพยจ์ากการเส่ือมค่าลงเร่ือย 
ๆ ตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยน์ั้น ซ่ึงถา้บริษทัสามารถท า EBITDA ไดสู้งกวา่ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ่้ายตดัจ่าย แสดงวา่
ธุรกิจการใชสิ้นทรัพยใ์นการด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งคุม้ค่า  

 

วธีิการศึกษา 
 
1. เกบ็รวบรวมขอ้มูล 

เก็บรวบรวมขอ้มูลงบการเงินของบริษทัในกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม 3 ปียอ้นหลงั  ตั้งแต่ปี 2559 – 2561 จ  านวน 40 
บริษัท จาก www.setsmart.com   เก็บของมูลดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ยอ้นหลัง 15 ปี จาก www.investing.com  และเก็บ
รวบรวมขอ้มูลอตัราผลตอบแทนของทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง จาก www.bot.or.th 

 
2. การค านวณขอ้มูลดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

2.1) มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Added: EVA) 
 

EVA = NOPAT – Capital Cost 
 

เม่ือ NOPAT คือ ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานหลงัภาษี และ Capital Cost คือ ตน้ทุนของเงินทุนท่ีลงทุน 
  2.1.1) ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานหลงัภาษี (Net Operating Profit After Tax) 
 

NOPAT = EBIT(1-T) 
 

เม่ือ EBIT คือ ก าไรก่อนดอกเบ้ียและภาษี  T  คือ อตัราภาษี  
  2.1.2) ตน้ทุนของเงินทุน (Capital Cost)  

(2) 

(1) 
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Capital Cost = CE x WACC 
  เม่ือ CE คือ ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการด าเนินงาน  WACC คือ ตน้ทุนเฉล่ียของเงินทุน 
  2.2.3) ตน้ทุนเฉล่ียของเงินทุน (Weighted Average Cost of Capital) 
 

WACC = Wd Rd (1-T) + Ws Rs 
 

เม่ือ Wd คือ สดัส่วนของหน้ีสิน  Rd คือ ตน้ทุนของหน้ีสิน  Ws คือ สดัส่วนของก าไรสะสม 
Rs คือ ตน้ทุนของก าไรสะสม 

 2.2) ความสามารถในการท าก าไร (Profitability) 
  2.2.1) ความสามารถในการท าก าไรรูปแบบท่ี 1 (Profitability 1) 
 

Profitability 1 =
EBITDA

Equity + Long term debt 
− WACC 

 

  2.2.2) ความสามาถในการท าก าไรรูปแบบท่ี 2 (Profitability 2) 
 

Profitability 1 =
EBIT

Equity + Long term debt 
− WACC 

 

3. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่อสรุปลกัษณะภาพรวมของกลุ่มขอ้มูลซ่ึงประกอบไปดว้ยขอ้มูลท่ี
ได้มาจากการสืบคน้และเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลด้วยวิธีวิเคราะห์สหสัมพนัธ์อย่างง่าย (Simple 
Correlation Analysis) และวิเคราะห์แบบสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  
 

ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 
ผลการการวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
     จากการจ าแนกผลประกอบการดว้ยดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพในการด าเนินงานซ่ึงไดแ้ก่ EVA Profitability 1 และ Profitability 
2 เพื่อดูภาพรวมในส่วนของขอ้มูลทางการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัของกลุ่มธุรกิจสินคา้อุตสาหกรรมซ่ึงประกอบ
ไปดว้ย กลุ่มยานยนต ์กลุ่มวสัดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจกัร กลุ่มกระดาษและวสัดุการพิมพ ์กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์กลุ่ม
บรรจุภณัฑ์และกลุ่มเหล็ก  ผลการจ าแนกพบว่ากลุ่มบริษทัท่ีมี EVA เป็นบวกมีจ านวนทั้งหมด 21 บริษทั คิดเป็น 52.5% โดย
กลุ่มบริษทัท่ีท าก าไรมีสัดส่วนของกลุ่มยานยนตแ์ละกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภณัฑม์ากท่ีสุดโดยทั้งสองกลุ่มมีสัดส่วนเท่ากนัคิด
เป็น 30% ทั้งกลุ่มท่ีมี Profitability 1 และ 2 เป็นบวกมีอย่างละ 20 บริษทั โดยส าหรับ Profitability 1 กลุ่มท่ีเป็นบวกมีสัดส่วน

(5) 

(6) 

(4) 

(3) 
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ของธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑม์ากท่ีสุด 30% รองลงมาคืออุตสาหกรรมเหลก็และยานยนต ์25 % และกลุ่มท่ีมี Profitability 2 
เป็นบวกมีทั้งกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์รวมถึงกลุ่มธุรกิจเหลก็ท่ีมีสดัส่วนมากท่ีสุดคิดเป็น 30%  
     เม่ือพิจารณาขอ้มูลทางการเงิน ไดแ้ก่ Net Income NOPAT EBIT พบว่าบริษทักลุ่มท่ีมี EVA เป็นบวก มีค่ามธัยฐาน (Med) 
สูงกว่ากลุ่มบริษทัท่ีมี EVA เป็นลบ และในดา้นของทรัพยสิ์น บริษทักลุ่มท่ีมี EVA เป็นบวกและลบ มีสัดส่วนการลงทุนใน
ทรัพยสิ์นท่ีใกลเ้คียงกนั โดยกลุ่มท่ีมี EVA เป็นบวก มีค่ามธัยฐานของ Total Asset Total Current  Asset  Shareholder Equity 
และ CE ท่ีสูงกวา่เลก็นอ้ย ทั้งน้ีเม่ือพิจารณา Working Capital พบวา่กลุ่มท่ีมี EVA เป็นบวก  มีค่าใกลเ้คียงกบักลุ่มท่ีมี EVA เป็น
ลบ ดงันั้นบริษทัท่ีมีสภาพคล่องมากกวา่ไม่ไดห้มายความวา่บริษทันั้นจะมีผลประกอบการท่ีเป็นบวกมากกวา่ ส าหรับอตัราส่วน
หมุนเวียนสินทรัพยร์วม (Turnover) ซ่ึงเป็นค่าท่ีอธิบายถึงความสามารถในการสร้างยอดขายโดยบ่งบอกไดว้่าบริษทัมีการใช้
ประโยชน์จากทรัพยสิ์นท่ีมีไดคุ้ม้ค่าแค่ไหน พบว่ากลุ่มท่ีมี EVA เป็นบวกมี Turnover ท่ีมากกว่ากลุ่มท่ีมี EVA เป็นลบเกือบ 
10% และเม่ือพิจารณาขอ้มูลทางการเงินจากผลการจ าแนกกลุ่มการท าก าไรดว้ย Profitability 1 และ 2 พบว่าให้ผลท่ีสอดคลอ้ง
ไปในทิศทางเดียวกบั EVA ดงัตารางท่ี 1 ทั้งน้ีดว้ยพื้นท่ีท่ีจ  ากดัจึงแสดงผลเพียงขอ้มูลทางการเงินของ EVA และ Profitability 1 
 
ตารางที่ 1 ขอ้มูลทางการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีผลประกอบการเป็นบวกและกลุ่มท่ีมีผลประกอบการเป็นลบ 

  EVA +  EVA -  Profitability 1 +  Profitability 1 - 
 Aver Med Aver Med Aver Med Aver Med 
EVA 261 124 -494 -122 189 102 -385 -45 
Net Income 477 263 3218 63 424 210 3133 90 
NOPAT 526 268 3645 163 455 247 3559 128 
EBIT 594 332 3951 210 515 286 3862 176 
CE 3766 2910 33404 2749 4090 3230 31597 2690 
Total Asset 5304 3800 43965 3775 5574 4151 41761 3609 
Total Current Asset 2539 2150 14956 2132 2793 2177 14081 1928 
Total LT Asset 2764 1422 28753 1718 2781 1511 27438 1688 
Shareholder Equity 3802 2520 23666 1755 3396 1811 23078 2165 
Working Capital 1926 1231 10382 1481 2075 1389 9811 1397 
Total Liabilities 1079 638 9412 1368 1785 1043 8290 1015 
Turnover 1.09 1.09 1.39 1.00 1.24 1.10 1.22 0.89 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 
        ในส่วนของอตัราส่วนทางการเงินพบวา่กลุ่มท่ีมี EVA เป็นบวกมีความสามารถในการท าไรใหมี้ผลตอบแทนของส่วนของ
ผูถื้อหุ้น (ROE) และอตัราผลตอบแทนต่อเงินทุนของบริษทั (ROCE) ท่ีมากว่ากลุ่มท่ีมี EVA เป็นลบ ทั้งน้ียงัพบว่ามีตน้ทุนทาง
การเงินท่ีต ่ากวา่เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ีย WACC Rd และ Rs แสดงใหเ้ห็นวา่ แมข้นาดบริษทัจะมีความใกลเ้คียงกนั แต่ความสามารถ
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ในการท าก าไรแตกต่างกนั 2-3 เท่า  ซ่ึงเม่ือพิจารณาผลของอตัราส่วนทางการเงินของ Profitability 1 และ 2 พบว่ามีความ
สอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนักบั EVA ดงัตารางท่ี 2  ทั้งน้ีดว้ยพื้นท่ีท่ีจ  ากดัจึงแสดงเพียงผลอตัราส่วนทางการเงินของ EVA 
และ Profitability 1 
 
ตารางที่ 2 อตัราส่วนทางการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีผลประกอบการเป็นบวกและกลุ่มท่ีมีผลประกอบการเป็นลบ 

 
ผลการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์อย่างง่าย (Simple Correlation Analysis)  
     จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของ EVA Profitability 1 และ Profitability 2 กบัขอ้มูลตวัแปรทางการเงินอ่ืน ๆ ดงัตารางท่ี 7 
พบว่า  EVA  Profitability 1 และ Profitability 2 มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกบัตวัแปรอตัราส่วนทางเงินท่ีเป็นดชันีช้ีวดั
ความสามารถในการท าก าไรเชิงบญัชี ไดแ้ก่ ROCE ROE และ ROA อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เน่ืองจาก EVA เป็น
มูลค่าส่วนต่างของก าไรสุทธิจากการด าเนินงานหลงัหกัภาษี กบัตน้ทุนของเงินทุน ค่า EVA จึงสามารถบ่งบอกถึงประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงานของบริษทัได ้แสดงให้เห็นวา่บริษทัท่ีมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานท่ีดีเกิดจากบริษทัท่ีมีความสามารถใน
การสร้างก าไรจากทรัพยสิ์นท่ีลงทุนในธุรกิจไดสู้ง โดยจะส่งผลใหบ้ริษทัมีอตัราส่วนผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้สูงตามไปดว้ย  ใน
ส่วนของมูลค่าของหลกัทรัพย ์(ซ่ึงวดัดว้ย P/BV) พบวา่มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบั EVA อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 ตวัช้ีวดั Profitability 1 และ 2 พบว่ามีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัมูลค่าหลกัทรัพย ์P/BV เช่นเดียวกนั
โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  ดงัตารางท่ี 3 
 
ผลการวเิคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
     จากการวิเคราะห์ปัจจยัดชันีช้ีวดัความสามารถในการท าไรเชิงเศรษฐศาสตร์ซ่ึงประกอบไปดว้ย EVA Profitability 1 และ 
Profitability 2 ท่ีมีผลต่อมูลค่าหลกัทรัพย ์(P/BV) พบว่า P/BV ซ่ึงเป็นมูลค่ากิจการตามราคาตลาดต่อมูลค่ากิจการทางบญัชี
สามารถอธิบายไดด้ว้ย EVA อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ียงัสามารถอธิบายไดด้ว้ย Profitability 1 และ 2 อยา่งมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทั้ งน้ี Profitability สามารถอธิบาย P/BV ได้ดีกว่า EVA  เน่ืองจากมีค่า Adjusted R Square 
มากกว่า โดย Profitability 1 เป็นดชันีช้ีวดัท่ีดีท่ีสุดในการอธิบาย P/BV เน่ืองจากมีค่า Adjusted R Square มากท่ีสุด 43.6% ดงั

 EVA +  EVA -  Profitability 1 +  Profitability 1-  

% Aver Med Aver Med Aver Med Aver Med 
ROE 12.86 12.08 7.05 3.88 14.41 12.14 5.7 6.63 
ROA 10.28 8.34 5.22 2.72 11.37 8.34 4.38 5.17 
ROCE 15.52 12.38 4.74 4.85 13.92 9.54 6.88 6.72 
WACC 5.86 6.00 8.47 8.43 6.20 5.76 8.00 7.92 
Rs 6.17 6.00 9.37 8.70 6.39 5.90 8.99 8.25 
Rd 5.13 3.77 5.42 4.65 5.50 3.98 8.00 7.92 
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ตารางท่ี 8 นอกจากน้ีค่า Profitability 1 ไม่ได้ช่วยให้ EVA/CE อธิบายมูลค่าหลักทรัพย์ได้ดีข้ึน ทั้ งยงัท าให้เคร่ืองหมาย
สมัประสิทธ์ิของ EVA/CE เป็นลบอีกดว้ย แสดงใหเ้ห็นวา่ก าไร EBITDA เป็นตวัแปรท่ีเหมาะสมในการอธิบายมูลค่าหลกัทรัพย ์
(P/BV) ของกลุ่มธุรกิจสินคา้อุตสาหกรรม สอดคลอ้งกบัเหตุผลท่ีว่ากลุ่มอุตสาหกรรมมีการลงทุนในทรัพยสิ์นมากจึงควร
พิจารณาใชค่้าเส่ือมราคา หรือ EBITDA ในขณะท่ี EVA ใช ้EBIT    
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ตารางที่  3 ผลการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation Matrix) ระหวา่ง  EVA และตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยตวัเลขในวงเลบ็หมายถึง  p-value 
หมายเหตุ: ** หมายถึง p ≤ 0.01 
                    * หมายถึง p ≤ 0.05

 EVA/CE Profitability1 Profitability2 ROCE ROE ROA P/BV WACC lnCE 

Profitability1 0.637**         

 (0.000)         

Profitability2 0.760** .891**        

 (0.000) (0.000)        

ROCE 0.942** 0.553** 0.677**       

 (0.000) (0.000) (0.000)       

ROE 0.412** 0.519** 0.548** 0.508**      

 (0.008) (0.001) (0.000) (0.001)      

ROA 0.460** 0.532** 0.536** 0.526** 0.954**     

 (0.003) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)     

P/BV 0.374* 0.576** 0.460** 0.401* 0.540** 0.570**    

 (0.017) (0.000) (0.003) (0.010) (0.000) (0.000)    

WACC -0.345* -0.352* -0.370* -0.011 0.193 0.100 0.008   

 (0.029) (0.026) (0.019) (0.948) (0.234) (0.538) (0.960)   

lnCE -0.191 -0.258 -0.275 -0.010 0.026 -0.091 -0.184 0.543**  

 (0.238) (0.109) (0.086) (0.952) (0.874) (0.577) (0.257) (0.000)  

DIY 0.118 0.404** 0.385* 0.073 0.162 0.127 -0.048 -0.147 0.000 

 (0.468) (0.010) (0.014) (0.653) (0.318) (0.436) (0.767) (0.364) (0.999) 
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ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ท่ีมีผลต่อมูลค่าหลกัทรัพย ์
หมายเหตุ: 1. *** หมายถึง p ≤ 0.01, ** หมายถึง p ≤ 0.05, * หมายถึง p ≤ 0.1 โดยตวัเลขในวงเลบ็ คือ ค่า p-value 

            2. ln(CE)  หมายถึง ค่าลอ็กการิทึมของ CE  โดยเป็นการวดัขนาดกิจการ  
 

สรุปผลการศึกษา 
     จากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินงานดว้ยดชันีช้ีวดัเชิงเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงประกอบไปดว้ย ดชันีช้ีวดัมูลค่าเพิ่มเชิง
เศรษฐศาสตร์ (EVA) ความสามารถในการท าก าไรรูปแบบท่ี 1 (Profitability 1) และความสามารถในการท าก าไรรูปแบบท่ี 2 
(Profitability 2) ของกลุ่มธุรกิจสินคา้อุตสาหกรรมท่ีเป็นบริษทัมหาชนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจ านวนทั้งหมด 40 
บริษทั โดยใชข้อ้มูลงบการเงินยอ้นหลงัเป็นระยะเวา 3 ปี ช่วงเวลาระหว่างพ.ศ. 2559-2561 สามารถแบ่งกลุ่มผลประกอบการ
ของบริษทัดว้ยดชันีช้ีวดัแต่ละวิธีได ้2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีมี EVA เป็นบวก 21 บริษทั กลุ่มท่ีมี EVA เป็นลบ 19 บริษทัโดยกลุ่ม
บริษทัท่ีท าก าไรมีสัดส่วนของธุรกิจกลุ่มยานยนตแ์ละกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภณัฑม์ากท่ีสุดโดยทั้งสองกลุ่มมีสัดส่วนเท่ากนัคิด
เป็น 30% กลุ่มท่ีมี Profitability 1 Profitability 2 เป็นบวก 20 บริษทัและกลุ่มท่ีเป็นลบ 20 บริษทั ซ่ึงกลุ่มท่ีมี Profitability 1 เป็น
บวกจะมีกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑม์ากท่ีสุดเป็นสดัส่วน 30% รองลงมาคือกลุ่มธุรกิจยานยนตแ์ละเหลก็ 25% ส่วนกลุ่ม
ท่ีมี Profitability 2 เป็นบวกจะมีสัดส่วนของปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ และกลุ่มธุรกิจเหล็กมากท่ีสุดโดยทั้งสองกลุ่มมีสัดส่วน
เท่ากนัคิดเป็น 30% เช่นเดียวกนั  และเม่ือวิเคราะห์ขอ้มูลทางการเงิน ผลการศึกษาพบวา่ ค่ามธัยฐานของขอ้มูลทางการเงินท่ีเป็น

Dependent Variable P/BV 

Intercept 3.756** 2.090 2.921* 2.087 2.929 

 (0.043) (0.166) (0.091) (0.174) (0.096) 

WACC 8.629 9.606 8.803* 9.584** 8.851 

 (0.136) (0.038) (0.096) (0.045) (0.104) 

EVA/CE 4.316**   -0.041 0.125 

 (0.011)   (0.980) (0.957) 

Profit 1  10.664***  10.701***  

  (0.000)  (0.000)  

Profit 2   7.875***  7.743*** 

   (0.001)  (0.022) 

DIY -0.021 -0.114** -0.088 -0.115** -0.087 

 0.712 (0.024) (0.120) (0.029) (0.149) 

ln(CE) -0.187 -0.115 -0.127 -0.114 -0.127 

 (0.159) (0.284) (0.305) (0.293) (0.313) 

Adjusted R square 0.124 0.436 0.251 0.419 0.229 
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กลุ่มก าไรทางธุรกิจ ไดแ้ก่ NOPAT  Net Income  EBIT ของกลุ่มบริษทัท่ีมี EVA Profitability 1 และ 2 เป็นบวก มีค่าสูงกวา่กลุ่ม
บริษทัท่ีมี EVA Profitability 1 และ 2 เป็นลบเสมอ ทั้งน้ีในลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มท่ีมี EVA เป็นบวก
และลบมีความใกล้เคียงกัน และเม่ือพิจารณาอตัราส่วนทางการเงินพบว่า กลุ่มบริษทัท่ีมี EVA บวก สามารถสร้างอตัรา
ผลตอบแทนต่อทรัพยสิ์นในการด าเนินงานสูงกวา่กลุ่มท่ีมี EVA เป็นลบ ส่งผลใหผ้ลตอบแทนของผูถื้อหุน้สูงตามไปดว้ย ทั้งน้ี
ยงัมีค่าเฉล่ียของ Rs และ Rd ท่ีต ่า ส่งผลใหเ้กิดตน้ทุนเฉล่ียของเงินทุน (WACC) ท่ีต ่า อธิบายไดว้า่ขนาดบริษทัท่ีใกลเ้คียงกนั  มี
ความสามารถในการท าก าไรท่ีแตกต่างกนั  
     จากการพิจารณาผลของขอ้มูลทางการเงินและอตัราส่วนทางการเงินของ Profitability 1 และ 2 พบวา่มีความสอดคลอ้งไปใน
ทิศทางเดียวกนักบั EVA โดยเม่ือท าการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์อย่างง่าย จะพบว่า EVA  Profitability 1 และ Profitability 2 มี
ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกบัตวัแปรอตัราส่วนทางเงินท่ีเป็นดชันีช้ีวดัความสามารถในการท าก าไรเชิงบญัชี สรุปไดว้่า
บริษทัท่ีมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานท่ีดีจะเกิดจากบริษทัท่ีมีความสามารถในการสร้างก าไรจากทรัพยสิ์นท่ีลงทุนในธุรกิจ
ไดสู้ง และมีอตัราส่วนผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นสูง นอกจากน้ีผลการศึกษาจากการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ พบว่าดชันีช้ี
วดั Profitability 1  สามารถอธิบายมูลค่าหลกัทรัพย ์(P/BV)ได้ดีกว่า EVA เน่ืองจากมีค่า Adjusted R Square ท่ีสูงกว่า โดยมี
ความสัมพนัธ์ไปในทางบวกอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทั้งน้ีดชันี Profitability 1 และ 2 ไม่ไดมี้ผลช่วยให้ EVA 
อธิบายมูลค่าหลกัทรัพย ์(P/BV) ไดดี้ข้ึน และยงัมีผลท าให้ค่าสัมประสิทธ์ิ EVA/CE มีค่าเป็นลบ แสดงให้เห็นว่า ส าหรับกลุ่ม
ธุรกิจสินคา้อุตสาหกรรมท่ีเป็นบริษทัมหาชนในประเทศไทย ก าไร EBITDA มีความเหมาะสมในการใชอ้ธิบายมูลค่าหลกัทรัพย ์
(P/BV) นัน่หมายความวา่มูลค่าหลกัทรัพยเ์พิ่มข้ึนจากการลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีรวมค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ่้ายตดัจ่าย ค าถามท่ีน่า
ศึกษาต่อคือในแต่ละกลุ่มยอ่ยของธุรกิจสินคา้อุตสาหกรรม เช่น กลุ่มบรรจุภณัฑห์รือกลุ่มยานยนต ์สามารถใช ้Profitability 1 
ในการอธิบายไดอ้ยา่งเหมาะสมเหมือนกนัหรือไม่ 
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การออกแบบการจัดการคลงัสินค้าเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการจัดเกบ็  
กรณศึีกษา บริษัท เอบีซี จ ากดั สมุทรปราการ 

Design of warehouse management to increase storage efficiency  
case study of ABC company limited Samut Prakan. 

ลกัษณ์กมล อศัวไมตรี1 และ จรัชวรรณ จันทรัตน์2 

Lakkamol Atsawamaitree and Jaratchwahn Jantarat 
 

บทคดัย่อ 
การประกอบกิจการทุกประเภทล้วนมีคลังสินค้า เพื่อให้กิจกรรมการผลิตหรือการขายด าเนินไปได้อย่างราบร่ืน  
ซ่ึงบทความน้ีจะกล่าวถึงการออกแบบพื้นท่ีคลงัสินคา้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจดัเก็บภายในคลงัสินคา้ให้เกิดประโยชน์มาก
ท่ีสุด โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ใบตรวจสอบรายการในการสังเกตสภาพปัจจุบนัใน
คลงัสินคา้ และแบบสัมภาษณ์เชิงลึกกบัพนกังานปฏิบติังานจริงจ านวน 4 ท่าน ซ่ึงการปรับปรุงพื้นท่ีจดัเก็บโดยใชว้ิธีแบ่งเขต
พื้นท่ีและการวิเคราะห์ ABC Analysis จากผลการปรับปรุงมีการจดัเก็บเหล็กตามประเภทกลุ่มสินคา้ จดัเก็บตามโลเคชนั มีเส้น
แบ่งเขตพื้นท่ี ท าใหพ้ื้นท่ีจดัเกบ็เหลก็เพิ่มข้ึน และจดัเกบ็เหลก็ไดเ้พิ่มข้ึน การออกแบบแผนผงัคลงัสินคา้ส าหรับการจดัเกบ็เหลก็
ใหม่น้ี ส่งผลใหก้ระบวนการตรวจนบัประจ าเดือน นบัสตอ็กไดเ้ร็วข้ึนลดระยะเวลาในการตรวจเช็ค  
 
ค าส าคัญ : การออกแบบคลงัสินค้า, วิธีการแบ่งเขตพืน้ท่ีคลงัสินค้า, การวิเคราะห์เอบีซี, การจดัการ, ประสิทธิภาพ 

 

Abstract 
All types of business. Totally have warehouse in order to make production and sale are going smoothly. Which in this article 
mention about instrument that help to data collecting in this study were observation sheets and interview forms by interviewing 
4 employees. The improvement of sheet storage area by block layout method and ABC Analysis. The results of the improvement 
are stored steel by product group, store by location, and boundary line. After the calculation the company’s warehouse will 
have additional space up and increasing steel storage. The new steel storage area design also resulted in a monthly stock check 
process. Check stock quickly and accurately to know the amount of steel stored in the warehouse. can control the amount of 
non-rotating steel in 180 days. 
 
Keywords: Warehouse design, Block Layout Method, ABC Analysis, Management, Efficiency 
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1. บทน า 
 

การประกอบกิจการทุกประเภทลว้นมีคลงัสินคา้ เพื่อใหกิ้จกรรมการผลิตหรือการขายด าเนินไปไดอ้ยา่งราบร่ืน เพื่อใหเ้กิด
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานสูงสุด ซ่ึงผูป้ระกอบการให้ความส าคญักับคุณภาพของวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตโช๊คให้ได้
คุณภาพตามมาตรฐาน และมีความปลอดภยัตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ รวมไปถึงช่วยยดืระยะเวลาในการใชง้าน ซ่ึงผูผ้ลิตมี
การสั่งซ้ือเหล็กส าหรับผลิตโช๊คมาไวจ้  านวนมาก เพื่อประหยดัตน้ทุนในการสั่งซ้ือแต่ละคร้ัง โดยบริษทัค านึงถึงดา้นคุณภาพ 
และราคาของสินคา้ และเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้ไดว้า่สินคา้ทุกชนิดมีความปลอดภยัมีคุณสมบติัตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
บริษทัมีอตัราการผลิตท่ีเพิ่มข้ึนท าให้บริษทัมีการสั่งซ้ือวตัถุดิบประเภทเหล็กส าหรับผลิตโช๊คเป็นจ านวนมาก มีทั้งเหล็กท่ีสั่ง
จากในประเทศ และต่างประเทศมาเก็บไวใ้นคลงัสินคา้เป็นจ านวนมาก เหล็กส่วนใหญ่จะเป็นเหล็กน าเขา้จากต่างประเทศ 90 
เปอร์เซ็นต์ เพื่อรองรับค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ท่ีเพิ่มข้ึน บริษทัไดมี้การขยายก าลงัการผลิตเพิ่มข้ึนโดยมีการติดตั้งเคร่ืองจกัรใหม่
ภายในโรงงานเดิม เพื่อสร้างความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ในดา้นประสิทธิภาพในการผลิต และก าลงัผลิตท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการ
ของลูกคา้ ซ่ึงการสั่งซ้ือวตัถุดิบประเภทเหลก็จากต่างประเทศมาเก็บไวเ้ป็นจ านวนมาก รวมถึงมีการติดตั้งเคร่ืองจกัใหม่ภายใน
คลงัเพิ่ม ท าใหพ้ื้นท่ีภายในคลงัสินคา้ท่ีมีอยา่งจ ากดันั้นไม่เพียงพอต่อการจดัเกบ็ 

จากปัญหาพื้นท่ีจดัเกบ็ไม่เพียงพอต่อปริมาณวตัถุดิบท่ีเพิ่มข้ึน พื้นท่ีคลงัสินคา้ของบริษทั มีพื้นท่ีจดัเกบ็ทั้งหมด 1200 ตาราง
เมตร ใชเ้ก็บวตัถุดิบ งานระหวา่งท า สินคา้ส าเร็จรูป ซ่ึงแต่ละโซนของพื้นท่ีภายในคลังสินคา้ จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนไดแ้ต่
โซนเกบ็เหลก็หรือวตัถุดิบในการผลิต เน่ืองจากโซนเกบ็เหลก็น้ีสามารถรองรับน ้าหนกัของเหลก็ได ้10 ตนัต่อตารางเมตร ต่อมา
โซนส าหรับเกบ็สินคา้ส าเร็จรูป แต่ในปัจจุบนัพื้นท่ีของโซนเก็บเหลก็มีการติดตั้งเคร่ืองจกัรใหม่เพิ่มในพื้นท่ี ท าใหพ้ื้นท่ีในการ
จดัเกบ็ลดลง รวมไปถึงในบางส่วนเวลา มีการจดัเกบ็สินคา้ส าเร็จในพื้นท่ีจดัเกบ็เหลก็อีกดว้ย ซ่ึงรูปแบบการจดัเกบ็เหลก็ในคลงั
ของบริษทัค่อยขา้งไม่มีระบบ มีการจดัเก็บเหลก็ตามพื้นท่ีท่ีว่างภายในคลงัสินคา้ ท าใหเ้หลก็ท่ีสั่งซ้ือเขา้มาใหม่ปะป่นกบัเหล็ก
ลอ็ตเก่า ท าใหพ้นกังานใชร้ะยะเวลาในการเบิกเหลก็แต่ละคร้ังนานมาก ซ่ึงมีผลกบัไลน์การผลิตอยา่งมาก เม่ือพนกังานหาเหลก็
ล็อตเก่าไม่เจอหรือเหล็กเก็บอยูใ่นแถวลึกเกิดไป ไม่สามารถเอาออกมาได ้ก็จะหยิบเหล็กล็อตใหม่ท่ีอยู่ใกลไ้ปใชแ้ทน ท าให้
เหลก็บางส่วนนั้นหมดอายกุารใชง้านและคุณภาพไม่ไดม้าตรฐาน เช่น เหลก็เป็นสนิม เหลก็งอ สภาพของเหลก็ไม่สามารถน ามา
ผลิตได ้ทั้งหมดน้ีเป็นตน้ทุนจมของบริษทั ดงันั้นเพื่อใหก้ารออกแบบการจดัการคลงัสินคา้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัเก็บ 
โดยวตัถุประสงค์ในการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อศึกษาปัญหารูปแบบการจัดการคลงัสินคา้ในปัจจุบนั และเพื่อหาแนวทางในการ
ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัเก็บเหลก็ภายในคลงัสินคา้โดยการออกแบบท่ีเหมาะสมเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด จึง
น าเอาวิธีแบ่งเขตพื้นท่ีและการวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis) มาใช้ในการด าเนินงาน ซ่ึงประโยชน์ท่ีไดห้ลกัจากการ
ปรับปรุง ไดแ้ก่ ประสิทธิภาพของเน้ือท่ีในการจดัเก็บเหล็กท่ีเพิ่มข้ึน การจดัเก็บภายในคลงัสินคา้เป็นระบบมากข้ึน ส่งผลให้
พนกังานภายในคลงัสินคา้ท างานไดร้วดเร็ว เป็นระบบมากข้ึน และมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ผงัแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 

การก าหนดปัจจยัจะช่วยใหแ้ยกแยะและระบุสาเหตุออกมาไดอ้ยา่งชดัเจน และท าการจ าแนกออกเป็นสาเหตุใหญ่หรือ
สาเหตุยอ่ย เพื่อท าการศึกษาวิเคราะห์ร่วมกนั และหามาตรการแกไ้ขปัญหาใหต้รงกบัประเด็น โดยใชห้ลกัการ 4M 1E เป็นกลุ่ม
ปัจจยั (Factors) เพื่อน าไปสู่การแยกแยะสาเหตุต่างๆ การก าหนดกลุ่มปัจจยัอาจใช้ปัจจยัอ่ืน เพื่อให้สอดคลอ้งกบัปัญหาท่ี
ตอ้งการแกไ้ข (Ishikawa,1985) 
 
2.2 ทฤษฎแีละหลกัการเกีย่วกบัการจัดการคลงัสินค้า 

คลงัสินคา้ (Warehouse) หมายถึง สถานท่ีใชใ้นการจดัเก็บรักษาสินคา้ให้อยูใ่นสภาพดีและมีคุณสมบติัท่ีพร้อมจะส่งมอบ
ใหก้บัลูกคา้ โดยท าหนา้ท่ีเป็นสถานท่ีพกัและเก็บสินคา้หรือวตัถุดิบและวสัดุส่ิงของต่างๆจนกวา่จะมีการเคล่ือนยา้ย ซ่ึงสินคา้ท่ี
เกบ็ในคลงัสินคา้สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ วตัถุดิบ (Raw Materials) งานระหวา่งท า (Work In Process) และ สินคา้
ส าเร็จรูปหรือสินคา้ (Finish Goods) (ค านาย อภิปรัชญาสกุล, 2553)การจัดเกบ็สินค้าภายในคลงัสินค้า 

การจดัประเภทสินคา้ตามล าดบัความส าคญัของมูลค่า หรือปริมาณการขายของสินคา้ โดยจดัสินคา้ตามหมวดหมู่และตาม
เกณฑ์ ท าให้ช่วยลดระยะเวลาในการหยิบสินคา้ลดลง ซ่ึงการหยิบสินคา้ให้มีประสิทธิภาพนั้นตอ้งมาจากการจดัเก็บท่ีดี มีการ
ก าหนดต าแหน่งการวางสินคา้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานสามารถหยิบสินคา้ไดอ้ย่างสะดวกและ
ประหยดัเวลาในการคน้หาต าแหน่งในการจดัเก็บสินคา้ ดงันั้นจึงควรมีการก าหนดต าแหน่งของสินคา้ท่ีจดัเก็บอยา่งชดัเจนและ
การจดัแบ่งรูปแบบในการจดัเกบ็สินคา้ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 6 รูปแบบ (James and Jerry 1998) 

1. ระบบการจดัเก็บโดยไร้รูปแบบ (Informal System) ซ่ึงเป็นรูปแบบการจดัเก็บสินคา้ท่ีไม่มีการบนัทึกต าแหน่งการ
จดัเกบ็ลงในระบบ และมีการจดัเกบ็สินคา้ไวต้ าแหน่งใดกไ็ดภ้ายในคลงัสินคา้  

2. ระบบการจัดเก็บโดยก าหนดต าแหน่งตายตวั (Fixed Location System) ซ่ึงสินคา้ทุกชนิดหรือทุก SKU นั้นจะมี
ต าแหน่งจดัเก็บท่ีก าหนดไวต้ายตวัอยูแ่ลว้ ซ่ึงการจะเก็บในรูปแบบน้ีเหมาะส าหรับคลงัสินคา้ท่ีมีขนาดเลก็ มีจ านวนพนกังานท่ี
ปฏิบติังานไม่มาก และมีจ านวนสินคา้หรือจ านวน SKU ท่ีจดัเกบ็นอ้ย  

3. ระบบการจดัเก็บโดยจดัเรียงตามรหัสสินคา้ (Part Number System) เป็นการจดัเก็บตามรหัสสินคา้ เป็นตวัระบุ
ต าแหน่งการจดัเกบ็สินคา้ภายในคลงัสินคา้โดยใชร้หสัสินคา้เท่านั้น  

4. ระบบการจดัเก็บตามประเภทสินคา้ (Commodity System) เป็นรูปแบบการจดัเก็บสินคา้ตามประเภทของสินคา้ โดย
มีการจดัต าแหน่งในการจดัเก็บคลา้ยกบัร้านคา้ปลีกหรือตามซุปเปอร์มาร์เก็ต ทัว่ไปท่ีมีการจดัวางสินคา้ในกลุ่มเดียวกนั หรือ
ประเภทเดียวกนัไวต้ าแหน่งท่ีใกลก้นั  

5. ระบบการจดัเก็บท่ีไม่ไดก้ าหนดต าแหน่งตายตวั (Random Location System) เป็นรูปแบบการจดัเก็บท่ีไม่ไดก้ าหนด
ต าแหน่งตายตวั ท าใหสิ้นคา้แต่ละชนิดสามารถถูกจดัเกบ็ไวใ้นต าแหน่งใดกไ็ดภ้ายในคลงัสินคา้  

6. ระบบการจดัเก็บแบบผสม (Combination System) เป็นรูปแบบการจดัเก็บท่ีผสมผสานหลกัการของรูปแบบการ
จดัเกบ็ในแบบต่างๆ  
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2.3 แนวคดิการออกแบบพืน้ที่คลงัสินค้าด้วยวธิีการแบ่งเขตพืน้ที่ 
การออกแบบพื้นท่ีคลงัสินคา้ดว้ยวิธีการแบ่งเขตพื้นท่ี เร่ิมจากการวางแผนการใชพ้ื้นท่ีและวิธีการจดัวางสินคา้แต่ละกลุ่ม 

ก าหนดขอบเขตท่ีเหมาะสมในการใชพ้ื้นท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากนั้นจึงระบุต าแหน่งจดัเก็บ มีป้ายสัญลกัษณ์ก ากบัแสดง
ต าแหน่งท่ีใชใ้นการอา้งอิง เพื่อให้สามารถด าเนินกิจกรรมส่วนงานคงคลงัในการจดัเก็บ เบิกจ่าย และตรวจสอบสินคา้ไดอ้ยา่ง
สะดวก รวดเร็ว และถูกตอ้ง ดงันั้นการออกแบบแผนผงัโดยใชก้ารจดัเกบ็สินคา้แบ่งเป็น 3 ส่วน (Heragu, 2005) 

1. การออกแบบขนาดพื้นท่ี โดยใชป้ระเภทของสินคา้เป็นตวัแบ่ง ซ่ึงพิจารณาประเภทสินคา้ โดยแยกสินคา้ออกเป็นแต่
ละกลุ่มสินคา้แบ่งตามการเคล่ือนไหวของสินคา้ ขนาดช่องทางเดินรถของรถโฟคลิ์ฟท ์สามารถเขา้ถึงบริเวณจดัเก็บได ้ขนาด
พื้นท่ีจดัเกบ็ภายในคลงัสินคา้ และความสามารถในการจดัเกบ็ โดยพิจารณาจ านวนเหลก็แต่ละประเภทท่ีสามารถจดัเกบ็ในพื้นท่ี
คลงัสินคา้ เพื่อหาความสามารถในการจดัเกบ็สินคา้วา่สามารถจดัวางสินคา้ไดเ้พียงพอหรือไม่  

2. การออกแบบวิธีการจดัเกบ็ ก าหนดขนาดพื้นท่ีจดัเกบ็ใหมี้ความเหมาะสมโดยสามารถก าหนดขนาดพื้นท่ีจดัเก็บตาม
วิธีการแบ่งเขตพื้นท่ีออกเป็นโซน 

3. การระบุต าแหน่งการจดัเก็บ และป้ายช้ีต าแหน่งการจดัเก็บ การปฏิบติังานของส่วนงานคงคลงัทั้งการรับเขา้ การเบิก
ใชเ้กิดความสะดวก รวดเร็ว และถูกตอ้ง อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ช่วยลดเวลาสูญเปล่าอนัเกิดจากการหา
สินคา้ไม่เจอ 
 
2.4 ทฤษฎกีารแบ่งหมวดหมู่ด้วยวธีิการวเิคราะห์ ABC Analysis 

เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีช่วยในการจดัการสินคา้คงคลงั โดยจะมีการแบ่งประเภทสินคา้คงคลงัเป็นกลุ่มๆตามมูลค่าของ
สินคา้ออกเป็น 3 กลุ่มคือ A, B และ C ตามล าดบัความส าคญั ซ่ึงจะพิจารณาจากปริมาณและมูลค่าของสินคา้คงคลงัเป็นเกณฑ์
ในการแบ่งเพื่อลดภาระในการควบคุมดูแลสินคา้คงคลงัท่ีมีจ านวนมากๆ ทั้งน้ีการวิเคราะห์แบบเอบีซีจะช่วยเขา้ไปจดัการสินคา้
คงคลงัในการลดตน้ทุนและประหยดัเวลาในการตรวจสอบ  

โดยสินคา้ใดมีมูลค่าสูงจะตอ้งมีการจดัการดูแลและควบคุมอยา่งใกลชิ้ดส่วนใหญ่จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดบัคือ A, B และ 
C ตามล าดบั เพื่อไดรั้บการควบคุมท่ีแตกต่างกนัไปสามารถช่วยในการบริหารงานใหมี้ประสิทธิภาพดา้นเวลาท่ีใชแ้ละค่าใชจ่้าย
สินคา้ท่ีมีมูลค่ามากก็ควรมีการดูแลจดัการอย่างเขม้งวด ควรไดรั้บการควบคุมในระดบัท่ีเหมาะสม แต่ Magee และ Boodman 
ไดใ้หห้ลกัเกณฑใ์นการจ าแนกกลุ่มของสินคา้คงคลงัตามการวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis) ดงัน้ี (Diana and Colleagues, 
2017) 

 
ตารางที่ 1 การจ าแนกกลุ่มสินคา้คงคลงัตามการวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis) 

กลุ่ม ร้อยละของมลูค่า สินคา้คงคลงัทั้งหมด ร้อยละของปริมาณการใช ้สินคา้คงคลงัทั้งหมด 

A 70-80 10-20 

B 15-20 30-40 

C 5-10 40-50 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 2377 

 

 

การจ าแนกประเภทสินคา้ออกเป็นกลุ่มตามการวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis) มี 3 กลุ่มทั้งน้ี 
กลุ่ม A เป็นสินคา้ท่ีมีมูลค่าสูงมากประมาณร้อยละ 70-80 ของมูลค่าสินคา้ทั้งหมด Total value) มีจ านวนสินคา้ร้อยละ 

10-20 ของปริมาณการใชสิ้นคา้คงคลงัทั้งหมด (Total terms)  
กลุ่ม B เป็นสินคา้ท่ีมีมูลค่าปานกลางประมาณวนัละ 50-20 ของมูลค่าสินคา้ทั้งหมดมีจ านวนประมาณร้อยละ 30-40) 

ของปริมาณการใชสิ้นคา้คงคลงัทั้งหมด 
กลุ่ม C เป็นสินคา้ท่ีมีมูลค่าประมาณร้อยละ 10 ของมูลค่าสินคา้ทั้งหมดมีจ านวนประมาณร้อยละ 40-50 ของปริมาณ

การใชสิ้นคา้คงคลงัทั้งหมด 
 

2.5 แนวคดิเกีย่วกบัการจัดการโซนน่ิง 
ในระบบการจดัเก็บหรือการจดัโซนน่ิงท่ีช่วยในการจดัเก็บสินคา้เพื่อให้ง่ายต่อการคน้หาและมีต าแหน่งในการจดัเก็บท่ี

แน่นอนมีระบบการจดัเก็บสินคา้อยู่ 2 ระบบคือการจดัเก็บสินคา้แบบสุ่มและการจดัเก็บสินคา้ตามต าแหน่งท่ีก าหนดพื้นท่ีไว ้
(ธนกฤต โชติภาวริศ และคณะ, 2552) 

1. การจดัเก็บแบบสุ่ม (Randomized Storage) หรือท่ีเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าการจดัเก็บแบบลอยตวั ซ่ึงเป็นการจดัเก็บ
สินคา้ลงในท่ีวา่งใกลท่ี้สุดไม่วา่จะเป็นชั้นวางสินคา้ พาเลต เม่ือเวลาน าสินคา้ออกไปใชจ้ะยดึหลกัเขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) การ
จดัเก็บประเภทน้ีมีการใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีมากท่ีสุดในปัจจุบนัมีการน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอตัโนมติัมา
ช่วยในการจดัเกบ็และน าสินคา้ออกท่ีเรียกวา่การสงัเกตและการน าสินคา้ออกอตัโนมติัซ่ึงท าใหล้ดตน้ทุนแรงงานลงได ้

2. การจดัเก็บสินคา้ตามต าแหน่งท่ีก าหนดพื้นท่ีไว ้การจดัเก็บประเภทน้ีจะมีการระบุต าแหน่งท่ีจดัเก็บตายตวัส าหรับ
สินคา้ แต่ละประเภทภายในคลงัสินคา้การจดัเกบ็ประเภทน้ีแบ่งเป็น 3 ประเภทดงัน้ี 

- การจดัเกบ็ตามล าดบัเลขหมายก ากบัสินคา้ (Part Number Sequence) 
- การจดัเกบ็ตามอตัราการใชสิ้นคา้ (Usage Rates) 
- การจดัเกบ็ตามระดบักิจกรรม (Activity Level) 

 
2.6 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

นพพร ดีทุม (2550) ไดท้ าการศึกษาการออกแบบการจดัวางสินคา้ภายในคลงัสินคา้และจดัระบบสินคา้คงคลงั การจดัวาง
สินคา้ในคลงัสินคา้ กระบวนการจดัเก็บสินคา้ สภาพแวดลอ้ม และกระบวนการในการปฏิบติังานในคลงัสินคา้ เสนอแนวทาง
ปรับปรุงในการจดัการคลงัสินคา้ของบริษทัสยามเหล็กแผ่นไทยจ ากดั เป็นการศึกษาวิธีการท างานก่อนการปรับปรุง โดยเร่ิม
จากการส ารวจและเก็บขอ้มูลปัญหาการจดัระเบียบการจดัวางสินคา้ไม่เป็นระเบียบ ปัญหาการขนยา้ยสินคา้เขา้-ออกห้อง
คลงัสินคา้ ปัญหาพื้นท่ีไม่เพียงพอ โดยใชห้ลกัการทฤษฎีดงัน้ีทฤษฎี ABC วิธีการแบ่งเขตพื้นท่ีคลงัสินคา้ วิธีการแบ่งโซนน่ิง ใช้
แยกดว้ยสายตาใช้ในการจดัท าป้ายของประเภทสินค้าและขีดเส้นแบ่งพื้นท่ีในการจดัวางสินคา้ ผลการปรับปรุงคลงัสินคา้ 
สามารถน ามาสรุปผลไดคื้อ เวลาเฉล่ียในการรับสินคา้เพื่อเก็บเขา้คลงัสินคา้หลงัจากปรับปรุงแลว้ลดลง 23.05 วินาทีเวลาเฉล่ีย
ในการส่งสินคา้ออกเพื่อน าไปจดัส่งหลงัจากการปรับปรุงและลดลง 8.64 วินาที และระยะทางในการรับสินคา้เพื่อเก็บเขา้
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คลงัสินคา้หลงัจากการปรับปรุงลดลง 11.50 เมตร ระยะทางในการส่งสินคา้ออก เพื่อน าไปจดัส่งหลงัจากปรับปรุงแลว้ลดลง 
9.94 เมตร 

วรรณวิภา ช่ืนเพ็ชร (2560) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองการวางผงัคลงัสินคา้ส าเร็จรูปดว้ยเทคนิค ABC Analysis กรณีศึกษา 
บริษทั AAA จ  ากดั โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาการประยกุตใ์ชเ้ทคนิค ABC Analysis ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการจดัการ
คลงัสินคา้ และเพื่อศึกษาการลดระยะเวลาในการหยบิสินคา้โดยใชก้ารจดัเรียงสินคา้ ABC Analysis มาใชใ้นการออกแบบและ
วางผงัคลงัสินคา้ พบว่าระยะเวลาในการหยิบสินคา้แต่ละคร้ังใชเ้วลานาน ซ่ึงเกิดจากการจดัเก็บสินคา้ท่ีไม่เป็นระบบ ก่อนการ
ปรับปรุงใชเ้วลาในการหยบิสินคา้เฉล่ีย 9.45 นาที และหลงัการปรับปรุงใชเ้วลาในการหยบิสินคา้เฉล่ีย 6.41 ลดลง 3.04 นาที จะ
เห็นไดว้า่พนกังาน 5 คนใชเ้วลาในการหยบิสินคา้ลดลง โดยจดัเรียงสินคา้ท่ีมียอดขายสูงสุดไวใ้กลป้ระตูทางออก และสินคา้ท่ีมี
ยอดขายปานกลางและยอดขายสินคา้ต ่าหรือเคล่ือนไหวชา้ไวต้ามล าดบั เพื่อเป็นการลดระยะเวลาและระยะทางในการเดินหยิบ
สินคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

3. วธีิการศึกษา 
3.1 วธีิการเกบ็ข้อมูลในการศึกษา 

1. การเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Date) การเก็บขอ้มูลจากการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth 
Interview) โดยใชร้ะยะเวลาในการสัมภาษณ์ จ านวน 3 วนั ตั้งแต่วนัท่ี 15 มกราคม 2563 ถึง 17 มกราคม 2563 โดยขั้นตอนการ
เก็บขอ้มูลนั้น เร่ิมจากการเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์หัวหน้าและพนักงานท่ีปฏิบติัหน้าท่ีภายในคลงัสินคา้แบบตวัต่อตวั 
ประกอบไปดว้ย หวัหนา้ฝ่ายดูแลคลงัสินคา้ 1 คน และพนกังานในส่วนคลงัสินคา้ 3 คน ท่ีมีความคิดเห็นเห็นเก่ียวกบัระบบการ
จดัการภายในคลงัสินคา้ ไดแ้ก่ การรับ การตรวจสอบ การจดัเก็บ การเบิกจ่าย และการจดัการขอ้มูลเอกสาร เป็นการสัมภาษณ์
แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) โดยเป็นการสัมภาษณ์แบบก าหนดเพียงหัวข้อสัมภาษณ์ เป็นค าถามแบบ
ปลายเปิด  

การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) และจดบนัทึกการเก็บขอ้มูลพื้นท่ีภายในคลงัสินคา้ โดย
ใชใ้บตรวจสอบ (Check Sheet) ในการเกบ็ขอ้มูลเบ้ืองตน้  
ตารางที่ 3 การเกบ็ขอ้มูลจากใบตรวจสอบ 

ล าดบั รายการสงัเกตการปรับปรุงพื้นท่ีจดัเกบ็เหลก็ 
ตรวจสอบรายการ 

มี ไม่มี 

1 การจดัเกบ็เหลก็ตามประเภทของสินคา้   

2 มีการจดัเกบ็เหลก็แต่ละประเภทตามโลเคชนัท่ีก าหนดไว ้   

3 การแบ่งพื้นท่ีจดัเกบ็เหลก็แต่ละประเภท   

4 ไฟใหแ้สงสวา่ง   

5 เส้นแบ่งเขตพื้นท่ีจดัเกบ็เหลก็ภายในคลงัสินคา้   

6 ป้ายระบุต าแหน่งจดัเกบ็เหลก็   
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2. การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Date) โดยการศึกษาค้นควา้จากแหล่งข้อมูลต่างๆจากหนังสือ แนวคิด ทฤษฎี 
ผลงานวิจยัและเอกสารขอ้มูลของบริษทั 
 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาซ่ึงในทีน้ี ประกอบดว้ย 
1. ขนาดของพื้นท่ีในการจดัเกบ็เหลก็ในคลงัสินคา้ของบริษทั ABC จ ากดั   
2. ประชากรในแผนกคลงัสินคา้ทั้งหมด 20 คน โดยผูศึ้กษาใชว้ิธีสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงมี

การระบุจ านวนผู ้เก่ียวข้องในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ทั้ งหมด 4 คน ได้แก่หัวหน้าฝ่ายดูแลคลังสินค้า 1 คน และพนักงานท่ี
ปฏิบติังานจริงในพื้นท่ีคลงัเหลก็ อีกจ านวน 3 คน 
 
3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา  

1. ใบตรวจสอบ (Check Sheet) ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มภายในคลงัสินคา้  
2. แบบสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์แบบปลายเปิด ประกอบดว้ย หัวหน้าดูแลคลงัสินคา้ 1 คนและพนกังานท่ีปฏิบติัจริง

ภายในคลงัสินคา้ 3 คน โดยการสอบถามผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยตรง เพื่อน าผลท่ีไดม้าประมวลประกอบกบัผลการสงัเกต 
 

3.4 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
โดยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ขอ้มูลตาม แนวทางของ Miles and Huberman (1994) ท่ีไดเ้สนอขั้นตอนการเก็บขอ้มูลเชิง

คุณภาพ ประกอบดว้ยการวิเคราะห์ 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. การลดทอนขอ้มูล (Data Reduction) หมายถึง กระบวนการคดัเลือก การยอ่ความท่ีท าให้เขา้ใจง่าย การแปลงขอ้มูล

ใหพ้ร้อมน าไปใชง้านในขั้นตอนต่อไป ส่ิงท่ีผูว้ิจยัท าในการลดทอนขอ้มูล คือการเขียนสรุปปัญหาท่ีพบเจอ การร่างหวัเร่ืองยอ่ท่ี
เก่ียวขอ้ง สร้างหลกัการในการจ าแนกกลุ่มขอ้มูล จดบนัทึกตั้งแต่การเกบ็ขอ้มูลคร้ังแรกไปจนงานวิจยัเสร็จสมบูรณ์ 

2. การจดัรูปแบบขอ้มูล (Data Display) หมายถึง การสร้างรูปแบบขอ้มูลท่ีสามารถส่ือสารกบัผูอ้่านให้เขา้ใจโดยง่าย 
เช่น การแสดงขอ้มูลดว้ยตาราง กระบวนการการจดัรูปแบบขอ้มูลน้ีเกิดข้ึน นบัตั้งแต่ผูว้ิจยัเร่ิมวางแผนการน าเสนอขอ้มูลดว้ย
การจดัรูปแบบใหเ้หมาะสมกบัผูอ้่านเพื่อใหผู้อ้่านเขา้ใจไดง่้าย 

3. การร่างขอ้สรุปและการยนืยนั (Conclusion Drawing and Verification) หมายถึง การตีความหมาย การท าความเขา้ใจ
ถึงรูปแบบความสมัพนัธ์ท่ีเช่ือโยงของขอ้มูล ท่ีไดร้วบรวมมาเพื่อน าไปสรุปผลการการวิจยั 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
ผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหารูปแบบการจดัการคลงัสินคา้ในปัจจุบนั และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

จดัเก็บในคลงัสินคา้ ปัญหาพื้นท่ีจดัเก็บเหลก็ไม่เพียงพอ โดยใชแ้ผนผงักา้งปลา แนวคิดเก่ียวกบัการออกแบบแผนผงัคลงัสินคา้ 
แนวคิดการออกแบบพื้นท่ีคลงัสินคา้ดว้ยวิธีการแบ่งเขตพื้นท่ี ทฤษฎีการแบ่งหมวดหมู่ดว้ยวิธีการวิเคราะห์ ABC Analysis และ
แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการโซนน่ิง ซ่ึงผลออกมาดงัน้ี 
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1. การใชแ้ผนภาพกา้งปลา พบว่าสาเหตุของปัญหาการจดัเก็บท่ีไม่มีระบบมาจากพื้นท่ีจดัเก็บไม่เพียงพอ และการจดัวาง
แผนผงั (Layout) ท่ียงัไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบโดยตรงกบัการพื้นท่ีในการจดัเก็บ และการใชง้านรถ Forklift ท าใหพ้ื้นท่ี
ในการจดัเก็บไม่เพียงพอ และท าให้ตอ้งเสียเวลาใชร้ถ Forklift ในการร้ือและเคล่ือนยา้ยเหล็กนานข้ึน และเกิดการรอคอย ซ่ึง
ส่งผลกระทบไปยงักิจกรรมในกระบวนการผลิตงาน รวมถึงกิจกรรมการรับเขา้เหลก็และจดัส่งสินคา้ท าใหเ้กิดความล่าชา้ และ
ส่งผลใหต้น้ทุนโดยรวมของบริษทัสูงข้ึน และไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้ 

2. การสังเกต พบว่า พื้นท่ีทั้งหมดภายในคลงัสินคา้ 1200 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นท่ีเก็บเหล็กส าหรับหล่อเส้ือโช๊ค เหล็ก
ส าหรับข้ึนรูปโช๊ค อลูมิเนียมส าหรับผลิตลูกล้อเล่ือน พื้นท่ีส าหรับเก็บสินค้าส าเร็จรูป พื้นท่ีท างานของพนักงานภายใน
คลงัสินคา้ พื้นท่ีส าหรับเคร่ืองจกัรใหม่ พื้นท่ีภายในคลงัสินคา้ สามารถรับน ้ าหนกัเหล็กได ้10 ตนัต่อตารางเมตร สามารถวาง
เหลก็ซอ้นกนัได ้6 แถว ซ่ึงพื้นท่ีท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั ท าใหไ้ม่สามารถรองรับปริมาณเหลก็ท่ีเพิ่มข้ึนตามนโยบายของบริษทัได ้ 

3. การสังเกตโดยใชใ้บตรวจสอบรายการ พบว่า การจดัเก็บเหล็กมีการวางเหล็กเป็นหมวดหมู่ เป็นระเบียบเรียบร้อย เพิ่ม
ความสะดวกในการเบิกจ่ายเหลก็ เพื่อท าการปรับปรุงพื้นท่ีใหส้ามารถใชพ้ื้นท่ีจดัเกบ็ไดอ้ยา่งเตม็ทีตามนโยบายของบริษทั และ
กระบวนการท างานของพนกังานภายในคลงัสินคา้ ช่วยใหพ้นกังานสามารถท างานไดร้วดเร็ว สะดวกต่อการเช็คสตอ็ก ลดเวลา
ในหาเหลก็ไม่เจอ ส่งผลใหก้ระบวนการเบิก/จ่ายเหลก็แผน่รวดเร็วยิง่ข้ึน 

4. การสัมภาษณ์เชิงลึก  สาเหตุหลกั เกิดจากพื้นท่ีไม่เพียงพอต่อการจดัเก็บ ท าให้การจดัเก็บไม่เป็นระบบ ซ่ึงมีขอ้จ ากดัใน
เร่ืองพื้นท่ีไม่เพียงพอต่อปริมาณเหลก็ท่ีเขา้มาในคลงัสินคา้ มีการจดัเกบ็ตามพื้นท่ีวา่งภายในคลงัสินคา้ ท าใหไ้ม่สามารถควบคุม
ระบบการจดัเกบ็ได ้ส่งผลใหก้ระบวนการเบิกจ่ายเหลก็ใชเ้วลาในการคน้หาเหลก็ตามใบสัง่นานเกินไป เน่ืองจากป้ายก ากบัชนิด
ของเหล็กเสียหาย สูญหาย ไม่มีความชดัเจน เคร่ืองมือและอุปกรณ์ภายในคลงัสินคา้มีสภาพเก่า ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการท างาน
ของพนกังานดว้ย รวมถึงการจดัวางแผนผงัท่ีใชใ้นปัจจุบนัเป็นเพียงการจดัเก็บแยกตามประเภทของเหลก็เท่านั้น ไม่ไดค้  านึงถึง
อตัราการหมุนเวียนของเหลก็ภายในคลงัสินคา้ 

5. การเปรียบเทียบพื้นท่ีจดัเก็บเหล็กภายในคลงัสินคา้ พบว่า ก่อนท าการปรับปรุงพื้นท่ีจดัเก็บเหล็ก พื้นท่ีใช้งานเดิมท่ี
สามารถจดัเก็บเหล็กไดมี้ 800 ตารางเมตร และจดัเก็บเหล็กได ้จ านวน 3,192 ลูก หรือ 4,788 ตนั หลงัจากท าการปรับปรุงพื้นท่ี
จดัเก็บดว้ยวิธีการแบ่งเขตพื้นท่ีจดัเก็บและABC Analysis ท าใหมี้พื้นท่ีใชง้านใหม่เพิ่มข้ึนเป็น 950 ตารางเมตร และจดัเก็บเหลก็
ได ้จ านวน 3,792 ลูก หรือ 5,688 ตนั ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากเดิม ซ่ึงสามารถรองรับเหลก็เพิ่มข้ึนตามนโยบายของบริษทั 
 
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบพื้นท่ีจดัเกบ็เหลก็ในคลงัสินคา้ก่อนการปรับปรุงและหลงัปรับปรุงพื้นท่ี  

ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง ผลต่าง 

พ้ืนท่ีทั้งหมด 1200 ตรม. พ้ืนท่ีทั้งหมด 1200 ตรม. 0 

ทางรถว่ิง 400 ตรม ทางรถว่ิง 250 ตรม. ลดลง 150 

พ้ืนท่ีใชง้าน 800 ตรม. พ้ืนท่ีใชง้าน 950 ตรม. เพ่ิมข้ึน 150 

จ านวนเหลก็ท่ีวางไดท้ั้งหมด 3,192 ลูก จ านวนเหลก็ท่ีวางไดท้ั้งหมด 3,792 ลูก เพ่ิมข้ึน 600 ลูก 

น ้ าหนัก เหล็ก ท่ีจัด เก็บได้
(เหลก็ 1 ลูก น ้าหนกั 1.5 ตนั) 

4,788 ตนั 
น ้าหนกัเหลก็ท่ีจดัเก็บได(้เหล็ก 
1 ลูก น ้าหนกั 1.5 ตนั) 

5,688 ตนั เพ่ิมข้ึน 900 ตนั 
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จากการปรับปรุงพื้นท่ีในการจดัเก็บเหลก็ ท าใหพ้ื้นท่ีจดัเก็บมีประสิทธิภาพมากข้ึน พนกังานสามารถท างานไดร้วดเร็วข้ึน 
สามารถจัดเก็บเหล็กได้เพิ่มข้ึน การจัดเก็บเหล็กเป็นระบบ มีการจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ โดยใช้แนวคิดการออกแบบพื้นท่ี
คลงัสินคา้ดว้ยวิธีการแบ่งเขตพื้นท่ี และทฤษฎีการแบ่งหมวดหมู่ดว้ยวิธีการวิเคราะห์ ABC Analysis ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของนพพร ดีทุม (2550) ท่ีกล่าวว่าการปรับปรุงพื้นท่ีจดัเก็บสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพ มีการจดัเก็บเป็นระบบ ท าให้กระบวนการ
ไหลภายในคลงัสินคา้เป็นไปอยา่งสะดวก รวดเร็วข้ึน พนกังานสามารถท างานไดร้วดเร็วข้ึน โดยใชห้ลกัการทฤษฎีดงัน้ีทฤษฎี 
ABC วิธีการแบ่งเขตพื้นท่ีคลงัสินคา้ วิธีการแบ่งโซนน่ิง ใชแ้ยกดว้ยสายตาใชใ้นการจดัท าป้ายของประเภทสินคา้และขีดเส้น
แบ่งพื้นท่ีในการจดัวางสินคา้ 

การศึกษาเร่ืองการออกแบบการจดัการคลงัสินคา้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัเก็บของบริษทั ABC จ  ากดั ซ่ึงมีความ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวรรณวิภา ลาโภ (2554) ท่ีไดท้ าการศึกษาเร่ืองการออกแบบการจดัวางสินคา้ภายในคลงัสินคา้และ
จดัระบบสินคา้คงคลงั ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ีการจดัวางสินคา้ในคลงัสินคา้ และการจดัระบบสินคา้คงคลงั เน่ืองจากบริษทัไม่ได้
มีการจดัวางผงัในการจดัเก็บภายในคลงัสินคา้จึงมีการจดัวางสินคา้ไวต้ามพื้นท่ีต่างๆตามความสะดวกต่อการเคล่ือนยา้ยสินคา้ 
ซ่ึงท าให้สินคา้นั้นวางกระจดักระจายไม่เป็นหมวดหมู่ ท าให้เกิดผลเสียดา้นระยะทางเวลาของลูกคา้ และการใชพ้ื้นท่ีอย่างไม่
เตม็ประสิทธิภาพ จึงควรมีการด าเนินการในการปรับปรุงพื้นท่ีคลงัสินคา้ ซ่ึงผลจากการศึกษาการออกแบบพื้นท่ีคลงัสินคา้เพื่อ
การจดัเก็บท่ีมีประสิทธิภาพก่อนและหลงัปรับปรุง พบว่า พื้นท่ีใช้งานภายในคลงัสินคา้เพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 18.75 และ
สามารถจดัเกบ็เหลก็ไดเ้พิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 18.79 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 จากการน าเสนอการออกแบบการจดัการคลงัสินคา้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัเก็บ กรณีศึกษา บริษทั เอบีซี จ ากดั

ในการออกแบบพื้นท่ีจดัเกบ็เหลก็ใหม่ดว้ยวิธีการแบ่งเขตพื้นท่ี และ วิธี ABC Analysis ในขา้งตน้นั้น พื้นท่ีในการจดัเกบ็เหลก็มี
ปริมาณเพิ่มข้ึน สามารถรองรับการจดัเกบ็เหลก็ตามนโยบายของบริษทัท่ีมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน ส่งผลใหพ้นกังานสามารถท างานได้
รวดเร็วยิ่งข้ึนและน าส่งไดต้รงตามใบสั่ง รวมถึงส่งผลต่อการเช็คสต็อกเหล็กประจ าเดือนไดเ้ร็วยิ่งข้ึน ซ่ึงการออกแบบพื้นท่ี
คลงัสินคา้เพื่อการจดัเก็บท่ีมีประสิทธิภาพก่อนปรับปรุงและหลงัปรับปรุง พบว่า พื้นท่ีใชง้านภายในคลงัสินคา้เพิ่มข้ึน คิดเป็น
ร้อยละ 18.75 และสามารถจดัเก็บเหล็กไดเ้พิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 18.79 อยา่งไรก็ตามแนวคิดการออกแบบพื้นท่ีคลงัสินคา้ดว้ย
วิธีการแบ่งเขตพื้นท่ี ทฤษฎีการแบ่งหมวดหมู่ดว้ยวิธีการวิเคราะห์ ABC Analysis และแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการโซนน่ิงเป็น
เพียงเทคนิคท่ีใชภ้ายใต้เง่ือนไขของบริษทั เพื่อเพิ่มประมาณในการจดัเก็บเหล็กให้สามารถรองรับปริมาณเหล็กท่ีเพิ่มข้ึนใน
ระยะหน่ึงเท่านั้น  

ขอ้เสนอแนะส าหรับผูศึ้กษาและผูป้ระกอบการควรมีการศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการจดัเก็บสินคา้ในคลงัสินคา้และ
ควบคุมสินคา้คงคลงั และวิจยัเก่ียวกบัการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจดัการคลงัสินคา้ โดยศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัปริมาณ
ในการสั่งซ้ือ จุดคุม้ทุน จุดสั่งซ้ือเหล็กแต่ละคร้ัง ปริมาณในการจัดเก็บเหล็กในคลงัสินคา้ อตัราการหมุนเวียนของเหล็ก 
ระยะเวลาในการท างานของพนกังาน การจบัเวลาการท างานของพนกังานก่อนและหลงัการปรับปรุง การสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
เพิ่มเติม เช่น ฝ่ายจดัซ้ือ ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย เพื่อใหส้ามารถทราบถึงกระบวนการด าเนินการตั้งแต่ตน้น ้าจนถึงปลายน ้า ใหส้ามารถ
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เช่ือมโยงกนัไปในทิศทางเดียวกนั ควรมีการพฒันาระบบเช่ือมโยงภายในองคก์ร เช่นระบบท่ีสามารถใหฝ่้ายคลงัสินคา้ทราบถึง
ปริมาณวตัถุดิบท่ีเหลืออยูใ่นโรงผลิต เพื่อใหส้ามารถเตรียมวตัถุดิบส่งไดท้นัเวลา ไม่ตอ้งสต๊อกวตัถุดิบไวเ้ยอะเกินไป ส่งผลให้
ผูป้ระกอบประหยดัตน้ทุนในการจัดเก็บลงและยงัสามารถควบคุมกระบวนการจัดการภายในคลงัสินคา้ให้มีประสิทธิภาพมาก
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การศึกษากลยุทธ์สร้างความพงึพอใจของพนักงาน บริษัท โอซีซี ก าจัด(มหาชน) 
A Study of Employee Satisfaction Strategies for OCC Public Company Limited 

ลูกไม้ แตงวเิชียร1 และ รวดิา วิริยกิจจา2 

Lookmai thangwichiaen and Rawida Wiriyakitjar 

บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงาน เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
พนกังาน เพ่ือศึกษาแนวโนม้การคงอยูข่องพนกังาน และเพ่ือพฒันากลยทุธ์การจูงใจพนกังานให้เกิดความพึงพอใจ โดยใชแ้บบสอบถาม

และแบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และอาศยัแนวคิดและทฤษฎี SWOT Analysis และTOWS Matrix มาก าหนดเป็นกลยทุธ์ 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นคร้ังน้ี คือพนกังานบริษทัโอซีซีจ ากดั(มหาชน) จ านวน 201 คน สถิติท่ีใชวิ้เคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน การทดสอบค่าที การทดสอบค่าเอฟ และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ  จากการวิจยัพบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอาย ุ26-30 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่อยูใ่นแผนกบริหาร และมีระยะเวลา
ในการปฏิบติังาน 1-5 ปี ระดบัความพึงพอใจของพนักงานระดบัความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก(x ̄=3.58) เม่ือพิจารณาพบว่า 
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานระดบัความคิดเห็นสูงสุด คือ ดา้นนโยบายและการปกครองบงัคบับญัชา(x ̄=3.97รองลงมา คือ ดา้นเพื่อน
ร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา(x ̄=3.55)  แรงจูงใจในการปฎิบติังานระดบัความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก(x ̄=3.57) เม่ือพิจารณาพบว่า
ระดบัความคิดเห็นสูงสุด คือ ดา้นผูบ้งัคบับญัชา(x ̄=3.66) รองลงมา คือ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน(x ̄=3.59) แนวโนม้การคงอยูข่อง
พนักงานระดบัความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง(x ̄=2.80) สามารถน าไปก าหนดกลยุทธ์ได ้3 เกณฑ์ จากเกณฑ์
ประเมินทางเลือกกลยทุธ์สามารถสรุปไดก้ลยทุธ์ท่ีเหมาะสมกบับริษทัมากท่ีสุดคือ กลยทุธ์จดัระบบการประเมินผลการปฎิบติังานและ
การบริหารค่าตอบแทน 

 

ค าส าคัญ : ความพึงพอใจในการปฎิบัติงาน, แรงจูงใจในการปฎิบัติงาน 

Abstract 

This research aims to study the level of job satisfaction of employees, job motivation of employees, retention trend of 
employees and developed motivational strategies to made the employees satisfied. Data were collected by questionnaires and 
interview. The strategies determined by SWOT Analysis and TOWS Matrix. This research is qualitative research. The samples 
were 201 employees of OCC Public Company Limited.  
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The statistics used to analyze data Were frequency, percentage, mean, standard derivation, t-test, f-test and multiple regression. 
The results showed that most of the respondents were female, age range 26-30 years, bachelor's degree, work in the 
management department, and working period 1-5 years. The overall job satisfaction of employees at a high level. (x ̄=3.58) The 
job satisfaction of employees with the policy and rule were a highest mean, followed by the colleagues and the supervisors 
respectively. The overall job motivation of employees at a high level.( x ̄=3 .57 )   The job motivation of employees with the 

supervisors was a highest mean, followed by working environment. The overall retention trend of employees at a moderate 
level. It can be defined three strategies. From all strategies, the most suitable ones were performance appraisal system 

and compensation management strategies.  

 

Keywords: Job satisfaction, job Motivation  

 

1. บทน า 

     องคก์รธุรกิจเป็นองคก์รท่ีขบัเคล่ือนและด ารงอยูใ่นสังคม เกิดข้ึนดว้ยเป้าหมาย และวตัถุประสงคท่ี์จะสร้างความมัน่คงให้กบัองคก์ร 
ไม่ว่าหลกัการใดก็ตาม องคป์ระกอบท่ีส าคญัและเป็นแรงผลกัดนัให้องค์กรด าเนินการไปสู่เป้าหมายและวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวน้ั่น คือ 
พนักงาน หรือ ทรัพยากรมนุษย ์ท่ีมีอยู่ในองค์กร ดังนั้นพนักงานทุกคนล้วนแต่มีความส าคญัในการท่ีจะน าพาองค์กรธุรกิจไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้องคก์รจึงทุ่มเทและลงทุนท่ีจะบริหารและพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นทุกๆดา้น ในยคุน้ี
องคก์รจึงหนัมาใส่ใจทรัพยากรมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก ท าใหพ้นกังานเกิดความพึงพอใจ มีแรงจูงใจท่ีดี เพื่อรักษาพนกังานของตนไว ้รวมถึง
ลดอตัราลาออกให้นอ้ยท่ีสุด โดยบริษทั โอซีซี จ ากดั (มหาชน) มีการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑท่ี์หลากหลายกลุ่มผลิตภณัฑ ์จึงจ าเป็นอยา่งยิ่ง
ท่ีจะตอ้งรักษาทรัพยากรหลกัของบริษทั นัน่คือพนกังานส านกังาน ซ่ึงพบว่าอตัราการลาออกของพนกังานในส านกังานมีการลาออกข้ึน
ลงในทุกปี ในปี2560 จ านวนพนกังานเขา้ 104 คน จ านวนพนกังานลาออก 95 คน อตัราการลาออกของพนกังาน คิดเป็นร้อยละ 1.94  ใน
ปี2561 จ านวนพนกังานเขา้80 คน จ านวนพนักงานลาออก 90คน อตัราการลาออกของพนักงาน คิดเป็นร้อยละ 1.88 ในปี2562 เดือน
มกราคม-สิงหาคม จ านวนพนกังานเขา้ 72 คน จ านวนพนกังานลาออก 77 คน อตัราการลาออกของพนกังาน คิดเป็นร้อยละ 2.41 (ฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย ์บริษทัโอซีซี จ ากดั มหาชน ,2562) ดงันั้นการลาออกของพนกังานส่งผลต่อความต่อเน่ืองในการด าเนินงาน ความพึง
พอใจในการปฏิบติังาน ขวญัก าลงัใจ และภาระหนา้ท่ีของพนกังานท่ีตอ้งด ารงต าแหน่งท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงอาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดการลาออกซ ้ า 
ดงันั้นผูวิ้จยัเห็นสมควรท่ีจะศึกษา การศึกษากลยทุธ์สร้างความพึงพอใจของพนกังานของบริษทัฯ เป็นเร่ืองส าคญั เน่ืองจากหน่ึงในส่ิงท่ี

องคก์รตอ้งค านึงถึงไม่แพเ้ร่ืองอ่ืน ๆ ก็คือ “ความพึงพอใจของพนกังาน” ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้พนกังานสามารถปฏิบติังานอยู่
ร่วมกบัองคก์รไดอ้ยา่งมีความสุข และอยูใ่นระยะยาว ยิง่ไปกวา่นั้นหากบุคลากรขององคก์รมีความพึงพอใจต่อองคก์รมากเท่าไรโอกาสท่ี
พนักงานเหล่านั้นจะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็สูงข้ึนตามไปด้วย ซ่ึงความพึงพอใจของพนักงาน จะส่งผลให้พนักงาน
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีความสุข มีผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน และศกัยภาพขององคก์ร ตลอดจนอตัราการลาออกหรือยา้ยงาน



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 2385 

 

 

ขององคก์ร องคก์รธุรกิจท่ีท าการส ารวจความพึงพอใจของพนกังานอยา่งสม ่าเสมอจะสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และ
เปล่ียนแปลงส่ิงต่างๆ ให้ดีข้ึนไดอ้ยา่งทนัทวงที ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของพนกังานไดม้ากท่ีสุด คือ แรงจูงใจต่าง ๆ เช่น
ความกา้วหนา้ในการท างาน  อตัราจา้ง การช่ืนชม การให้พนกังานเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร การศึกษาคร้ังน้ีสามารถน าไปเป็นแนวทาง
ปรับใชใ้นการจดัท าแผนกลยทุธ์ หรือพฒันาในระบบการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ เพื่อสร้างให้เกิดความพึงพอใจและแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานต่อองค์กร และเพื่อลดอตัราการลาออกของพนักงานส านักงาน ซ่ึงจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังานขององคก์ร
ต่อไป 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

     2.1 แนวคดิและทฤษฏีความพงึพอใจในงาน 

     Smith (1969) ไดก้ล่าววา่แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจมีองคป์ระกอบ 6 ดา้น ดงัน้ี  

     1. ดา้นลกัษณะงาน หมายถึงความพึงพอใจต่องานท่ีตนรับผิดชอบและเล็งเห็นว่างานท่ีท าเป็นงานท่ีน่าสนใจรวมทั้งเป็นงานท่ีท าให้
บรรลุตามเป้าหมาย ไดแ้ก่ ความรับผดิชอบ ความยากง่ายของงาน การใชค้วามรู้ความสามารถ ความทา้ทายในงาน ความภาคภูมิใจในงาน 
การเปิดโอกาสในการเรียนรู้และการตดัสินใจเก่ียวกบังาน  

     2. ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา หมายถึงความรู้สึกและการแสดงออกท่ีมีต่อเพ่ือนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา
ในท่ีท างานเดียวกนัโดยมีความเก่ียวขอ้งกนัทั้งดา้นส่วนตวัหรือหน้าท่ีการงานท่ีท า การให้ความร่วมมือกนัเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จของ
งาน มีการใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การไดรั้บการยอมรับนบัถือรวมถึงการแสดงความยนิดีในโอกาสต่างๆ 

     3. ดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ หมายถึงเงินท่ีไดรั้บเป็นประจ าทุกเดือนรวมทั้งเงินค่าจา้งและเงินสวสัดิการท่ีไดรั้บเงินช่วยเหลือใน
รูปแบบต่างๆ 

     4. ดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งงาน หมายถึงโอกาสในการไดรั้บการเล่ือนต าแหน่งให้สูงข้ึนโอกาสไดศึ้กษาต่อหรือดูงานเพื่อหา
ความรู้เพ่ิมเติมทั้งในและนอกประเทศหรือโอกาสในการไดไ้ปปฏิบติัประจ าสาขาต่างประเทศ 

     5. ดา้นความมัน่คงในงาน หมายถึงความรู้สึกของพนกังานท่ีมีต่อลกัษณะงานในดา้นความมัน่คงในงานระยะเวลาการจา้งอายงุาน 

     6. ดา้นนโยบายและการปกครองบงัคบับญัชา หมายถึงกรอบแนวคิดในการปฏิบติังานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การมอบหมายงาน การ
ติดต่อส่ือสารภายใน การใหค้ าปรึกษาแนะน าช่วยเหลือรวมถึงการควบคุมก ากบัดูแลและติดตามประเมินผลอยา่งเท่ียงตรงและยติุธรรม 

     2.2 แนวคดิและทฤษฏีแรงจูงใจในการปฎบิัติของพนักงาน 

     Domjan (1996) ไดก้ล่าวว่า ลกัษณะแรงจูงใจ มี 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก (Intrinsic and Extrinsic 
Motivation ) 
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     1. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) เป็นแรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนภายในตัวบุคคล ท าให้บุคคลมีพฤติกรรมต่างๆ เกิดจากด้วย
ความชอบ หรือความรักท่ีจะท าส่ิงนั้น โดยไม่อาศยัรางวลัภายนอกหรือกฎเกณฑข์อ้บงัคบั เช่น ความทา้ทายในงาน ความแปลกใหม่ของ
งาน คนท่ีมีแรงจูงใจประเภทน้ีจะเป็นผูท่ี้มีความสุขในการท าส่ิงต่าง ๆ เพราะมีความพึงพอใจ โดยตวัของส่ิงท่ีท าเอง 

     2. แรงจูงใจภายนอก  (Extrinsic Motivation) แรงจูงใจท่ีเกิดจากส่ิงจูงใจภายนอก โดยมีการเสริมแรงเชิงบวก ทั้งเป็นรูปธรรมและ
นามธรรม เช่น รางวลั ต าแหน่ง เงินทอง ช่ือเสียง การไดรั้บการยอมรับ ค าชมเชย เป็นตน้ และการเสริมแรงเชิงลบ เช่น ก าหนดกรอบเวลา 
เง่ือนไขขอ้บงัคบั เป็นตวัจูงใจใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมตามท่ีตอ้งการ 

       Frederick Herzberg (1959) สามารถแบ่งได ้2 ปัจจยั ดงัน้ี 

       1. ปัจจยัจูงใจ (motivator factor) คือ ปัจจยัท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจในงาน (Job Satisfiers) ทางดา้นความรู้สึก เช่นความส าเร็จใน
งาน การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ความรับผดิชอบ และความกา้วหนา้ เป็นตน้ 

     2. ปัจจยัค ้าจุน (hygiene factor) ปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มของงานท่ี ท าใหบุ้คคลเกิดความไม่พึงพอใจในงาน(Job Dissatisfies)
เช่น เงินเดือน นโยบายการบริหาร ความสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชิก สถานภาพ และ ความมัน่คงของงาน เป็นตน้ 

     2.3 งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

     ขวญัฤทยั นาคดี (2557) ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฎิบติังานของบุคคลากรทางการศึกษาสังกดัอาชีวศึกษา
จงัหวดันครราชสีมา มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาแรงจูงใจ  ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรทางการศึกษาสังกดั
อาชีวศึกษาจงัหวดันครราชสีมา กลุ่มตวัอยา่ง คือ ครูผูส้อนและเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดันครราชสีมา จ านวน 300 
คน ท่ีไดจ้ากการสุ่มตวัอย่างแบบความน่าจะเป็นแบบง่ายและไดวิ้เคราะห์ผลดว้ยค่าเฉล่ียร้อยละความถ่ี และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจยัพบว่า แรงจูงใจประกอบดว้ยดา้นเงินเดือนสวสัดิการ ดา้นสภาพและส่ิงแวดลอ้มในการท างาน ดา้นผูบ้งัคบับญัชา ดา้นการ
ท างานร่วมกบัเพ่ือนร่วมงาน ดา้นความมัน่คงในการท างาน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ผลการทดสอบพบว่าแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อความพึง
พอใจในการปฏิบติังานอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0. 01 และสามารถร่วมพยากรณ์ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานทาง
การศึกษาสงักดัอาชีวศึกษาจงัหวดันครราชสีมาคิดเป็นร้อยละ68. 2 

     ฐิติพร เสถียรพนัธ์ และพนิตา สุรชยักุลวัฒนา (2560) ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงาน 
บริษทัไทยเคียววะไบโอเทคโนโลยีส์ จ ากดั วตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังาน บริษทัไทยเคียววะไบโอเทคโนโลยีส์ จ ากดั จ านวนทั้งหมด 130 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ

วิเคราะห์ขอ้มูลสถิติ ไดแ้ก่ โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) โดยการวิเคราะห์ใชว้ิธีการทดสอบสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Linear Regression) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังาน บริษทัไทยเคียววะไบโอเทคโนโลยีส์ จ ากดั โดยปัจจยัจูงใจดา้นลกัษณะงาน ดา้นความกา้วหนา้ ดา้นการไดรั้บ
การยอมรับนับถือ ด้านความส าเร็จในงาน ด้านค่าตอบแทน ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ด้านความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูบ้งัคบับญัชา ดา้นนโยบาย และดา้นสภาพการท างาน ดา้นความมัน่คงในงานมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน 
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     2.4 สมมติฐาน 

     จากการทบทวนวรรณกรรมและตวัแปรต่างๆ จึงสร้างสมมติฐานเพ่ือทดสอบ ดงัน้ี สมมติฐานท่ี1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่าง
กนัมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั สมมติฐานท่ี2 ทดสอบสมมติฐานแรงจูงในการปฏิบติังานส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การปฎิบติังาน 

 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความพึงพอใจในการปฎิบติังานของ
พนกังาน 

- ดา้นลกัษณะงาน 

- ดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ 

- ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือน

ร่วมงาน และผูบ้งัคบับญัชา 

- ดา้นความกา้วหนา้ใน

ต าแหน่งงาน 

- ดา้นความมัน่คงในงาน 

- ดา้นนโยบาย และการ

ปกครองบงัคบับญัชา 

 

ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- แผนกงาน 

- ระยะเวลาในการ

ปฏิบติังาน  

แรงจูงใจในการปฎิบติังานของพนกังาน 

- ดา้นเงินเดือน และสวสัดิการ 

- ดา้นสภาพแวดลอ้มในการ

ท างาน 

- ดา้นผูบ้งัคบับญัชา 

- ดา้นการท างานร่วมกบัเพ่ือน

ร่วมงาน 

- ดา้นความมัน่คงในการท างาน 
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3. วธีิการศึกษา 

     ผูศึ้กษาไดน้ าเอาขอ้มูลปฐมภูมิ คือ แบบสัมภาษณ์พนกังานฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์แบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างพนกังานส านกังาน 
บริษทัโอซีซี จ ากดัมหาชน และขอ้มูลทุติยภูมิ มาร่วมวิเคราะห์ ในการท า Swot Anslysis และ Tows Matrix 

     ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

จ านวนประชากรของการศึกษาวิจยั แบบทราบจ านวนประชากร ประชากรในงานวิจยัน้ี คือ พนกังานบริษทั     โอซีซี  จ  ากดั(มหาชน) 
มีจ านวณพนกังาน 403 คน (ฝ่ายทรัพยากรมนุษยบ์ริษทั โอซีซี จ ากดั ,2562) กลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานบริษทั โอซีซี 

จ ากดั(มหาชน) ไดบุ้คคลเป็นกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 201 คน ตามเกณฑเ์ครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan ,1970) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
0.05 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ใชวิ้ธีเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่เป็นไปตามโอกาสทางสถิติ สุ่มแบบก าหนดโควตา้ โดยเก็บพนักงานบริษทั โอซีซี จ ากดั(มหาชน) 5 
แผนก ไดแ้ก่ แผนกบริหาร จ านวน 41 คน แผนกการเงิน จ านวน 40คน แผนกการตลาด จ านวน 40 คน แผนกส านกังาน จ านวน 40 คน 
แผนกฝ่ายขาย จ านวน 40 คน 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

    1. ความถ่ี และค่าร้อยละ เป็นสถิติเชิงพรรณนา ใชวิ้เคราะห์ขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์  

    2. ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เป็นสถิติเชิงพรรณนา ใชวิ้เคราะห์ตวัแปร    ดา้นความพึงพอใจในงาน และตวัแปรดา้น
แรงจูงใจในการปฎิบติังาน ของคะแนนในแต่ละดา้น 

     3. Independent samples t-test เป็นสถิติเชิงอนุมาน ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ 
ไดแ้ก่ เพศ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในงาน  

     4. F-test หรือ One way ANOVA เป็นสถิติเชิงอนุมาน ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะประชากรศาสตร์ 
ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา แผนกงาน ระยะเวลาในการปฎิบติังาน ท่ีมีผลต่อระดบัความพึงพอใจในงาน กรณีท่ีพบความแตกต่างอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0. 05 จะท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มดว้ยวิธีของ Least Square Difference (LSD) เพ่ือ
หาค่าเฉล่ียคู่ใดท่ีแตกต่างกนั 

     5. Multiple Regression เป็นสถิติเชิงอนุมาน ใช้วิเคราะห์เพ่ือทดสอบอิทธิพลระหว่างตวัแปรอิสระ คือตวัแปรด้านแรงจูงใจใน
การฏิบติังาน ซ่ึงใชม้าตรวดัอนัตรภาคไปยงัตวัแปรตาม คือความพึงพอใจในงาน ซ่ึงใชม้าตรวดัอนัตรภาค และเพื่อทดสอบถึงความ
แตกต่างท่ีตวัแปรอิสระแต่ละตวัมีอิทธิพลต่อตวัแปรตามท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0 05      
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   4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

      ผลการศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิ แบบสัมภาษณ์ ไดข้อ้มูลท่ีน่าสนใจกล่าว คือ ในเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นลกัษณะงาน ถา้
งานท่ีไดรั้บมอบหมายไม่มีความถนัดยากเกิน หรืองานท่ีไดรั้บมอบหมายท าให้เกิดการกดดนั มีผลท าให้ประสิทธิภาพในการท างาน
ลดลงส่งผลต่อการยา้ยงานหรือลาออก และแรงจูงใจในการปฎิบติังาน ด้านเงินเดือนไม่เหมาะสมกับงานท่ีได้รับมอบหมาย ด้าน
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นเพ่ือนร่วมงาน และดา้นผูบ้งัคบับญัชา มีความส าคญัต่อการปฏิบติังานท าให้การอยูร่่วมกบัองคก์รของ
พนกังานนัน่เป็นไปไดย้าก 

     ผลการศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 56.2 มีช่วงอายุ 26-30ปี จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 51.2  ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ82.6 ส่วนใหญ่อยู่ในแผนกบริหาร จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 20.4  และมี
ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 1-5 ปี จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 49.8  

     ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฎิบติังาน ทั้ง 5 ดา้น ของพนกังาน บริษทั โอซีซี จ ากดั(มหาชน) จากกลุ่มตวัอย่าง
พบว่า มีระดบัความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x ̄=3.57, S.D.=0.695) เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังานระดบั
ความคิดเห็นสูงสุด คือ ดา้นผูบ้งัคบับญัชา (x ̄=3.66,S.D.=0.609)  รองลงมา คือ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน (x ̄=3.59,S.D.=0.609)  ดา้นความ
มั่นคงในการท างาน (x ̄=3.59, S.D.=0.612)  ด้านการท างานร่วมกับเพ่ือนร่วมงาน (x ̄=3.56,D.=0.609)  และด้านเงินเดือนและสวัสดิการ
(x ̄=3.47,S.D.=0.646)  อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 

     ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฎิบติังาน ทั้ง 6 ดา้น ของพนักงาน บริษทั โอซีซี จ ากดั(มหาชน) จากกลุ่ม
ตวัอยา่งของการวิจยัคร้ังน้ีพบว่า มีระดบัความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x ̄=3.58, S.D.=0.459)  เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานระดบัความคิดเห็นสูงสุด คือ ดา้นนโยบายและการปกครองบงัคบับญัชา (x ̄=3.97,S.D.=0.651) รองลงมา คือ ดา้น
เพ่ือนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา(x ̄=3.55,S.D.=0.586) ดา้นความมัน่คงในงาน (x ̄=3.54.=0.672) ดา้นลกัษณะงาน( x ̄=3.53.=0.530) เงินเดือนและ
สวสัดิการ(x ̄=3.50,S.D.=0.619 และดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่ง( x ̄=3.42,S.D.=0.620) อยใูนระดบัมาก  ตามล าดบั 

     ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัแนวโนม้ท่ีจะอยูห่น่วยงานน้ีจนเกษียณของพนกังาน จากกลุ่มตวัอยา่งของการวิจยัคร้ังน้ีพบว่า ระดบั
ความคิดเห็นของแนวโน้มท่ีจะอยู่หน่วยงานน้ีจนเกษียณมีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง (x ̄=
2.80,S.D.=0.700) 

     ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน สมมติฐานท่ี1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ท่ีแตกต่างกนั  

     ลกัษณะประชากรศาสตร์ทั้ง 5 ดา้น ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา แผนกงาน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน พบว่า ดา้นระดบั
การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการปฎิบติังานดา้นลกัษณะงาน ดา้นความมัน่คงในงาน ท่ีแตกต่างกนั 

ดา้นแผนกงานท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นลกัษณะงาน ดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือน
ร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความกา้วหนา้ในงาน ดา้นความมัน่คงในงาน ดา้นนโยบายและการปกครองบงัคบับญัชาท่ีแตกต่างกนั 
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ดา้นระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นลกัษณะงาน ดา้นความกา้วหนา้ในงาน ท่ีแตกต่างกนั  

     ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน สมมติฐานท่ี2 ทดสอบสมมติฐานแรงจูงในการปฏิบติังานส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฎิบติังาน 

      แรงจูงใจในการปฏิบติังาน 4ดา้น คือ แรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นเ งินเดือนและสวสัดิการ(sig=0.001) ดา้นผูบ้งัคบับญัชา(sig=
0.025) ดา้นการท างานร่วมกบัเพ่ือนร่วมงาน(sig=0.010) ดา้นความมัน่คงในการท างาน(sig=0.037) ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานดา้นลกัษณะงาน แต่มี 1ดา้น คือแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานดา้นลกัษณะงาน 

  

     แรงจูงใจในการปฏิบติังาน 2ดา้น คือ แรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นการท างานร่วมกบัเพ่ือนร่วมงาน(sig=0.001) และดา้นความ
มัน่คงในการท างาน(sig=0.001) ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นลกัษณะงาน แต่มี 3ดา้น คือ ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ 
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน และดา้นผูบ้งัคบับญัชา ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ 

     แรงจูงใจในการปฏิบติังาน 3ดา้น คือ ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ(sig=0.048) ดา้นการท างานร่วมกบัเพ่ือนร่วมงาน(sig=0.000) และ
ด้านความมั่นคงในการท างาน(sig=0.002) ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานและ
ผูบ้งัคบับญัชา แต่มี 2ดา้น คือ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน และดา้นผูบ้งัคบับญัชา ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้น
ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 

     แรงจูงใจในการปฏิบติังาน 4ดา้น คือ ด้านเงินเดือนและสวสัดิการ(sig=0.001) ดา้นผูบ้งัคบับญัชา(sig=0.030) ดา้นการท างานร่วมกบั
เพ่ือนร่วมงาน(sig=0.001) และด้านด้านความมั่นคงในการท างาน(sig=0.026) ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้าน
ความกา้วหน้าในต าแหน่งงาน แต่มี 1ดา้น คือ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นดา้น
ความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน 

     จูงใจในการปฏิบติังาน 4ดา้น คือ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน(sig=0.005) ดา้นผูบ้งัคบับญัชา(sig=0.008) ดา้นการท างานร่วมกบั
เพ่ือนร่วมงาน(sig=0.003) และดา้นความมัน่คงในการท างาน(sig=0.027) ส่งผลต่อความพึงพอใจดา้นความมัน่คงในงาน แต่มี 1ดา้น คือ
ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจดา้นความมัน่คงในงาน 

     จูงใจในการปฏิบติังาน 2ดา้น คือ ดา้นผูบ้งัคบับญัชา(sig=0.001) และดา้นความมัน่คงในการท างาน(sig=0.006) ส่งผลต่อความพึง
พอใจดา้นนโยบายและการปกครองบงัคบับญัชา แต่มี 3ดา้น คือ ดา้นดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน และ
ดา้นการท างานร่วมกบัเพ่ือนร่วมงาน ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจดา้นนโยบายและการปกครองบงัคบับญัชา 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การเลือกกลยทุธ์ 

 

 

ปัจจัยภายใน 

 
 

 

 

 

 

ปัจจัยภายนอก 

จุดแขง็ (Strengths) 
S1:เป็นบริษทัท่ีความมัน่คงเปิดมาแลว้
เป็นเวลา46ปี 
S2:ความสามารถทางดา้นการเงินท่ี
แขง็แกร่ง 
S3:บริษทัมีเทคโนโลยใีนการผลิต
ชั้นสูง เพื่อสร้างนวฒักรรมใหม่ๆ เช่น
การปรับสูตรผลิตภณัฑด์ว้ยนวฒักรรม
ทางการแพทยเ์ฉพาะทาง 
S4:บริษทัมีวฒันธรรมขององคก์รท่ี
มุ่งเนน้ดา้นทรัพยากรมนุษยอ์ยา่ง
ชดัเจน 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
W1:โครงสร้างบริษทัมีการประเมินผล
การปฏิบติังาน(KPI) ไม่ชดัเจน 
W2:ท าเลท่ีตั้งไม่มีรถโดยสารผา่นท าให้
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางมากข้ึน 
W3:การจดัการดา้นผลประกอบการไม่
ชดัเจน เช่น โบนสั 

โอกาส (Opportunities) 
O1:กระแสการพฒันาดา้นทรัพยากร
มนุษยก์ าลงัเป็นท่ีใหค้วามส าคญั 
O2:ประชาชนเขา้ถึงสือ Social Media 
มากข้ึน 
O3:การเปล่ืยนแปลงอยา่งรวดเร็วของ
เทคโนโลยเีร่ืองทรัพยากรมนุษยม์าก
ข้ึน 

กลยทุธS์O 
(S2+S4+O1) 

กลยทุธ์เสริมแรงจูงใจพนกังาน 

กลยทุธW์O 
(W1+W3+O1) 

กลยทุธ์จดัระบบการประเมินผลการ
ปฎิบติังานและการบริหารค่าตอบแทน 

อุปสรรค (Thresit) 
T1:เศรษฐกิจชะลอตวั 
T2:ปัญหาก่อความไม่สงบ 
T3:ความไม่มัน่คงทางการเมือง 

กลยทุธS์T 
(S1+S3+T1) 

กลยทุธ์การเช่ือมโยงในสงัคมยคุใหม่ 

 
 

     พบว่ากลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกับบริษัทมากท่ีสุดคือ กลยุทธ์WO กลยุทธ์จัดระบบการประเมินผลการปฎิบัติงานและการบริหาร

ค่าตอบแทน เพราะไดค้ะแนนมากท่ีสุดจากการประเมินโดยวิธีถ่วงน ้ าหนกั โดยจดัหลกัสูตรสร้างความรู้ ความเขา้ใจ โดยใชร้ะบบการ

ประเมินผลแบบ 360 องศา เน่ืองจากเป็นกลยุทธ์ท่ียกระดบัความพึงพอใจของพนักงานในการปฎิบติังานในระยะยาวให้สูงข้ึน เกิด
แรงจูงใจในการปฎิบติังาน และยงัเพ่ิมประสิทธิภาพในเร่ืองระบบการประเมินผลการปฎิบติังานและการบริหารค่าตอบแทนให้กบั
องคก์รอีกดว้ย 
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อภิปราย 

ระดบัความคิดเห็นของความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณารายด้าน ด้านลักษณะงาน ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานและผู ้บังคับบัญชา ด้าน
ความกา้วหน้าในงาน ดา้นความมัน่คงในงาน และดา้นนโยบายและการปกครอง อยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปริญญา 
สตัยธรรม (2550) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฎิบติังานของพนกังาน บริษทัวายเอชเอสอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ผลการศึกษาพบว่า 
พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยความพึงพอใจลกัษณะงานอยูใ่นระดบั
มาก ความพึงพอใจต่อผูบ้งัคบับญัชาอยู่ในระดบัมาก ความพึงพอใจต่อเพ่ือนร่วมงานและต่อความมัน่คงในการท างานอยูใ่นระดบัมาก 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จนัทราภา จ าปาเฟ่ือง (2556) ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฎิบติังานของพนักงานธนาคารออมสินในสังกดั
ธนาคารออมสินภาค14 ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงมีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานระดับมาก คือด้านความมั่นคงในการท างาน ด้านความสัมพนัธ์กับเพ่ือนร่วมงาน และด้านวิธีการปกครองของ
ผูบ้งัคบับญัชา 

     ผลการศึกษาระดบัความคิดเห็นของแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจราณารายดา้นผูบ้งัคบับญัชา ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นความมัน่คงในการท างาน ดา้นการท างานร่วมกบั
เพ่ือนร่วมงาน และดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ อยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เพลินพิศ วีระอนนัตวฒัน์ (2559) ศึกษาเร่ือง
แรงจูงใจในการปฎิบติังานของพนกังานและลูกจา้งส านกังาน กสมช. ส่วนภูมิภาค ผลการศึกษาพบว่าระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
โดยภาพรวมพนักงานและลูกจ้างส่วนใหญ่ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ดา้นความมัน่คงในการปฎิบติังาน ดา้นบรรยากาศในการ
ปฎิบติังาน ดา้นความกา้วหนา้ในการปฎิบติังาน ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ดา้นนโยบายและการบริหาร       

     ผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานส่งผอต่อความพึงพอใจในการปฎิบติังาน พบว่า ปัจจยัจูงใจดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ดา้น
สภาพแวดลอ้มในงาน ดา้นผูบ้งัคบับญัชา ดา้นการท างานกบัเพ่ือนร่วมงาน ดา้นความมัน่คงในการท างานมีผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฐิติพร เสถียรพนัธ์ และพนิตา สุรชยักุลวฒันา (2560) ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจท่ีมีผลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทไทยเคียววะไบโอเทคโนโลยีส์ จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยจูงใจ ด้าน
ค่าตอบแทน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชา ดา้นสภาพการท างาน และดา้นความ
มัน่คงในงาน มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

     ผลการศึกษาวิจยั เร่ืองการศึกษากลยุทธ์สร้างความพึงพอใจของพนักงาน บริษัท โอซีซี จ ากัด(มหาชน) จากวตัถุประสงค์ของ
การศึกษาในคร้ังน้ี ผลท่ีไดคื้อ  

     ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจในการปฎิบติังาน ทั้ง 6 ดา้น ของพนกังาน บริษทั โอซีซี จ ากดั(มหาชน) จากกลุ่ม
ตวัอยา่งของการวิจยัคร้ังน้ีพบว่า มีระดบัความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x ̄=3.58, S.D.=0.459)  เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ความ
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พึงพอใจในการปฏิบติังานระดบัความคิดเห็นสูงสุด คือ ดา้นนโยบายและการปกครองบงัคบับญัชา (x ̄=3.97,S.D.=0.651) รองลงมา คือ ดา้น
เพ่ือนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา(x ̄=3.55,S.D.=0.586) ดา้นความมัน่คงในงาน (x ̄=3.54.=0.672) ดา้นลกัษณะงาน( x ̄=3.53.=0.530) เงินเดือนและ
สวสัดิการ(x ̄=3.50,S.D.=0.619 และดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่ง( x ̄=3.42,S.D.=0.620) อยใูนระดบัมาก  ตามล าดบั 

     ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัแนวโนม้ท่ีจะอยูห่น่วยงานน้ีจนเกษียณของพนกังาน จากกลุ่มตวัอยา่งของการวิจยัคร้ังน้ีพบว่า ระดบั
ความคิดเห็นของแนวโน้มท่ีจะอยู่หน่วยงานน้ีจนเกษียณมีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง (x ̄=
2.80,S.D.=0.700) 

     ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฎิบติังาน ทั้ง 5 ดา้น ของพนกังาน บริษทั โอซีซี จ ากดั(มหาชน) จากกลุ่มตวัอย่าง
พบว่า มีระดบัความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x ̄=3.57, S.D.=0.695) เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังานระดบั
ความคิดเห็นสูงสุด คือ ดา้นผูบ้งัคบับญัชา (x ̄=3.66,S.D.=0.609)  รองลงมา คือ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน (x ̄=3.59,S.D.=0.609)  ดา้นความ
มั่นคงในการท างาน (x ̄=3.59, S.D.=0.612)  ด้านการท างานร่วมกับเพ่ือนร่วมงาน (x ̄=3.56,D.=0.609)  และด้านเงินเดือนและสวัสดิการ
(x ̄=3.47,S.D.=0.646)  อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 

     ผลการวิเคราะห์การเลือกกลยุทธ์ พบว่ากลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกบับริษทัมากท่ีสุดคือ กลยุทธ์WO กลยุทธ์จดัระบบการประเมินผลการ

ปฎิบติังานและการบริหารค่าตอบแทน เพราะไดค้ะแนนมากท่ีสุดจากการประเมินโดยวิธีถ่วงน ้าหนกั โดยจดัหลกัสูตรสร้างความรู้ ความ

เขา้ใจ โดยใชร้ะบบการประเมินผลแบบ 360 องศา เน่ืองจากเป็นกลยทุธ์ท่ียกระดบัความพึงพอใจของพนักงานในการปฎิบติังานในระยะ
ยาวให้สูงข้ึน เกิดแรงจูงใจในการปฎิบติังาน และยงัเพ่ิมประสิทธิภาพในเร่ืองระบบการประเมินผลการปฎิบติังานและการบริหาร
ค่าตอบแทนใหก้บัองคก์รอีกดว้ย 

 

ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี 

จากผลการศึกษาและจากค าถามปลายเปิดในแบบสอบถามผูข้อ้เสนอแนวทางในการยกระดบัความพึงพอใจซ่ึงจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพท่ี
ดีต่อพนกังานและต่อองคก์รธุรกิจ  

1. ด้านเงินเดินและสวสัดิการ ทางบริษทัตอ้งพยายามลดปัจจยัท่ีท าให้เกิดความไม่พึงพอใจให้น้อยท่ีสุด ยกตวัอย่างควร

พิจารณาในดา้นเงินเดือนให้สามารถแข่งขนัได ้รวมถึงควรปรับปรุงหรือพฒันาเพิ่มเติมในเร่ืองของสวสัดิการให้จูงใจและ

เกิดประโยชน์กบัพนกังานมากท่ีสุด รวมถึงในเร่ืองของการวดัผลการปฎิบติังานท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจน 

2. ดา้นความมัน่คงในงานควรให้มีการจดัพฒันาสายอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม เน่ืองจากผลการวิเคราะห์แบบสอบถามพบว่า 
แนวโน้มท่ีจะอยู่หน่วยงานจนเกษียณผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นดว้ยปานกลาง จ านวน 101 รองลงมาคือ ไม่เห็น
ดว้ย จ านวน 67 คน 

3. ดา้นผูบ้งัคบับญัชา ควรเนน้ใหผู้บ้ริหารหรือหวัหนา้งานมีการส่ือสารกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชามากข้ึน อาจจดัเป็นกิจกรรมสร้าง
ความสมัพนัธ์ 
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ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรท าเป็นการสมัภาษณ์เชิงลึก หรือการสนทนากลุ่มของกลุ่มตวัอยา่ง เพือ่ใหส้ามารถมีขอ้มูลเชิงลึกในการก าหนดกลยทุธ์

เพื่อการแกไ้ขปัญหา 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของพนกังาน บริษทัโอซีซี จ ากดั(มหาชน) กบัระดบัความพึงพอใจของพนกังาน
บริษทัอ่ืนๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาและสร้างแรงจูงใจของพนกังานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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การพฒันากลยุทธ์ให้กบัร้านค้าปลกีสังฆภัณฑ์ กรณศึีกษา ร้าน ส.กติติชัย 
Developing Strategies for Monk Supply Retailer:  

A Case Study of Sor Kittichai Shop.  
วนัดดา กติติทรัพย์เจริญ 1 และ ศุภสัณห์ ปรีดาวภิาต 2 

Wanadda Kittisubjarern and Supasan Preedawiphat 
 

บทคดัย่อ 
 

การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันากลยุทธ์ให้กบัร้านคา้ปลีกสังฆภณัฑ์ กรณีศึกษา ร้าน ส.กิตติชยั ศึกษาหาสาเหตุท่ี
ยอดขายลดลงในร้านคา้ปลีกธุรกิจสังฆภณัฑ ์ศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ การสร้างความแตกต่างให้กบัธุรกิจ
คา้ปลีก และการพฒันากลยุทธ์เพิ่มรายรับให้กับร้านค้าปลีก โดยใช้เคร่ืองมือบริหารธุรกิจโดยใช้แบบสัมภาษณ์กับกลุ่ม
ประชากรท่ีเดินทางไปท าบุญท่ีวดัเทพนิมิตร จ านวน 10 คน และสรุปผลหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาโดยเลือกแนวทางการ
แกไ้ขปัญหา คือ แนวทางการกระตุน้ยอดขายให้กบัร้านคา้ ส่วนใหญ่ลูกคา้เลือกซ้ือสินคา้ในร้านท่ีมีการขายสินคา้แบบครบ
วงจร เพื่อสร้างความมัน่คงและความน่าเช่ือถือให้กบัธุรกิจร้านคา้ปลีกขายดา้นสังฆทาน ให้ไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้ และ
สร้างความแตกต่างใหก้บัร้านคา้ใหท้นัตามยคุสมยัในปัจจุบนั 

ค าส าคัญ: ร้านค้าปลีก สังฆทาน 
 

Abstract 
 

The objective of this research was to develop strategies for monk offerings retail stores. Case study of Sor Kittichai Shop 
studied the reasons for the decrease in sales in the monk offerings Retail stores. Study the behavior of purchasing decisions. 
Making a difference to the retail business And developing strategies to increase revenue for retailers By using business 
management tools by using an interview form with a group of 10 people traveling to make merit at Wat Thep Nimit and 
summarizing the results for finding solutions to problems by choosing a solution to boost sales to stores Most of the customers 
choose to buy products in the shop that offers turnkey products. In order to create stability and reliability for retail businesses 
selling monk offerings To be accepted by customers And making a difference to the stores to keep up with current times. 
Keywords: retailer, monk offerings 
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1. บทน า 
 
ปัจจุบนัประเทศไทยมีพุทธศาสนิกชนอยูเ่ป็นจ านวนมากท่ีนบัถือศาสนาพุทธ และธุรกิจร้านคา้ปลีกสังฆภณัฑเ์ป็นธุรกิจท่ี

ผูบ้ริโภคมองเห็นความส าคญัเก่ียวกบัดา้นศาสนาพุทธจึงท าให้มีความสนใจอยากเปิดธุรกิจในดา้นน้ี นอกจากน้ีประเทศไทย
เป็นเมืองพุทธท่ีมีชาวต่างชาติและผูค้นให้ความสนใจทางดา้นศาสนาและวฒันธรรม และเป็นประเทศท่ีมีวดัวาอารามมากท่ีสุด 
ผู ้คนเห็นความส าคัญทางด้านศาสนาและการเข้าร่วมท าบุญ  ท่ีผ่านมาภาพรวมในด้านธุรกิจร้านค้าปลีกสังฆภัณฑ์มี
ผูป้ระกอบการรายใหม่เปิดร้านคา้ข้ึนเป็นจ านวนมาก และสินคา้ภายในร้านมีความหลากหลายเพื่อใหต้รงตามความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค แต่ถึงอยา่งไรเศรษฐกิจของประเทศเกิดปัญหาทางดา้นธุรกิจซบเซาท าใหเ้กิดผลกระทบทางดา้นรายรับ จึงท าให้ดา้น
ผูป้ระกอบการไดรั้บผลกระทบทางดา้นรายไดล้ดลง  เน่ืองจากผูบ้ริโภคไดอ้อกมาจบัจ่ายใชส้อยสินคา้นอ้ยลง เน่ืองจากสินคา้
อุปโภคบริโภคมีราคาสูงข้ึน ท าให้ผูบ้ริโภคเกิดการใชจ่้ายและหันมาซ้ือสินคา้ท่ีมีราคาถูกลง หรือสินคา้ใกลเ้คียงกบัส่ิงของท่ี
ผูบ้ริโภคตอ้งการ หรือเป็นสินคา้ท่ีทดแทนสินคา้เดิมได ้ธุรกิจร้านคา้ปลีกสังฆภณัฑ์ยงัเป็นธุรกิจท่ีผูบ้ริโภคมองเห็น และให้
ความส าคญักบัธุรกิจประเภทน้ี แต่ใช่วา่จะมีการขายสินคา้และมีรายรับท่ีมากข้ึน เพราะข้ึนอยูก่บัปัจจยัทางดา้นต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 

แต่ก่อนนั้น ร้านคา้ ส.กิตติชยั จดัตั้งอยูใ่นเขตดอนเมือง ร้านคา้ไดเ้ปิดเป็นธุรกิจร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม (ร้านโชห่วย) แต่
จากทางดา้นเศรษฐกิจในประเทศเกิดผลกระทบท าใหร้้านคา้ปลีกมีปัญหาในดา้นรายรับลดลง ท าใหม้องเห็นถึงปัญหาในการน า
สินคา้มาวางขาย และอยากปรับเปล่ียนประเภทสินคา้ในการขาย ร้านคา้เลยน าสินค้าประเภทสังฆภณัฑ์มาวางขายภายในร้าน 
เพราะมองเห็นว่าสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นประเภทสังฆภณัฑ ์ทางร้านคา้เห็นผูบ้ริโภคเดินทางเขา้มาเพื่อสอบถามและเลือกซ้ือ
สินคา้ประเภทสังฆภณัฑ์ ส่วนผูบ้ริโภคท่ีเคยมาซ้ือสินคา้ท่ีร้าน ต่างกลบัมาซ้ือซ ้ าอีกคร้ัง และเขา้มาถามหาสินคา้ประเภท
สังฆภณัฑ์บางช้ินท่ีทางร้านไม่มี หรือไม่ได้น าเขา้มาขายภายในร้าน หรือเป็นสินคา้บางช้ินได้น ามาขายแต่มีปริมาณท่ีไม่
เพียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค ซ่ึงทางร้านคา้จึงค่อยๆ ปรับเปล่ียนการท าธุรกิจคา้ปลีกแบบดั้งเดิม เปล่ียนมาเป็นธุรกิจ
ร้านคา้ปลีกสังฆภณัฑใ์นปัจจุบนั ร้าน ส.กิตติชยั ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ.2545 ปัจจุบนัสถานท่ีตั้ง บา้นเลขท่ี 348 ถนนประชาอุทิศ
16 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง จงัหวดักรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10210 และไดด้ าเนินการเปิดร้านคา้ปลีกสงัฆภณัฑใ์น
ยา่นเขตดอนเมืองต่อมาจนถึงปัจจุบนั 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 ทฤษฎกีลยุทธ์การค้าปลกี 
ธนัยานี เคนคาภา (2559) ไดอ้า้งอิงถึงทฤษฎีกลยทุธ์การคา้ปลีกจากงานวิจยัของ Levy & Weitz (2001) กล่าวไวว้า่ กลยทุธ์

การคา้ปลีก หมายถึง วิธีการท่ีธุรกิจการคา้ปลีกมีการวางแผนในการใชท้รัพยากรเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ประกอบไปดว้ย
ลกัษณะกลุ่มของตลาดเป้าหมาย ลกัษณะของสินคา้และการบริการ และ (ณัฐยา สินตระการผล, 2555) กล่าวถึงค าว่า กลยุทธ์ 
หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่างแผนการท าศึกสงคราม และการก าหนดรูปแบบการต่อสู้ในแต่ละสมรภูมิ และ(วารุณี 
ตณัติวงศ,์ 2552) ไดอ้า้งอิงถึง (Newman and Cullen, 2002) ไดก้ล่าวถึงค าว่า กลยุทธ์การคา้ปลีก (ร้านสะดวกซ้ือ) เป็นปัจจยัท่ี
สร้างความพึงพอใจและสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูบ้ริโภค และถา้แบ่งประเภทร้านคา้ปลีกท่ีปรากฏอยูใ่นประเทศไทย ปัจจุบนั
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พบเห็นร้านคา้ปลีกหลายประเภทท่ีมีทั้งร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม และร้านคา้ปลีกแบบทนัสมยั ดงัน้ี 
1. ร้านคา้ปลีกท่ีมีขนาดเล็ก (Small Retailer) หรือเรียกกนัติดปากว่า "ร้านโชห่วย" เป็นรูปแบบร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมท่ีมี

การบริหารงานโดยเจา้ของคนเดียว และมีการใชพ้ื้นท่ีนอ้ยแต่ขายสินคา้ท่ีมีความจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั 
2. ร้านคา้ปลีกแบบเฉพาะอยา่ง (Specialty Store) เป็นร้านคา้ปลีกท่ีเนน้ขายสินคา้เฉพาะอยา่ง 
3. ห้างสรรพสินคา้ (Department Store) เป็นร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ มีสินคา้ให้บริการแบบครบครัน มีการขายสินคา้แบบ

ครบทุกประเภท โดยจดัแบ่งเป็นแผนก และหมวดหมู่ของสินคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน 
4. ซุปเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket) ร้านคา้ท่ีมีการจ าหน่ายสินคา้ประเภทอาหาร และของใชจ้  าเป็นในครัวเรือน โดยส่วน

ใหญ่เป็นสินคา้ท่ีขายไดก้ าไรต ่า 
5. ร้านคา้สะดวกซ้ือ (Convenience Store) เป็นร้านคา้ปลีกขนาดเล็กท่ีมีการพฒันารูปแบบการจดัการให้เป็นร้านคา้ปลีก

แบบสมยัใหม่ได ้ท่ีเนน้ความสะดวกทั้งทางดา้นท าเล 
6. ร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ (Discount Store) มีการขายสินคา้ครบทุกประเภท ใชน้โยบายในการขายท่ีมีราคาถูกหวงัยอดขาย

ในปริมาณท่ีสูงและมีก าไรต่อหน่วยต ่า ไม่เนน้การบริการและความหรูหรา 
7. ร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ท่ีเนน้ขายสินคา้แบบเฉพาะกลุ่ม (Category Killer) อาศยัความช านาญและความเช่ียวชาญ และ

ความไดเ้ปรียบในการจดัหาสินคา้เฉพาะกลุ่ม ท าให้สามารถน าเสนอสินคา้ไดทุ้กจุดตรงตามเป้าหมาย มีราคาถูก และยงัมีการ
บริการหลงัการขายอีกดว้ย  

2.2 ทฤษฎกีารวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (PEST Analysis) 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเชิงธุรกิจของบริษทัหรือองคก์ร ซ่ึงเป็นปัจจยัภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได ้การ

วิเคราะห์น้ีท าใหส้ามารถท าความเขา้ใจไดว้า่ตลาดก าลงัเติบโตหรือก าลงัหดตวั ต าแหน่งธุรกิจความเป็นไปไดใ้นการขยายธุรกิจ 
รวมทั้งทิศทางในทางธุรกิจเป็นอยา่งไร โดยสามารถแบ่งปัจจยัทางสภาพแวดลอ้มภายนอกออกเป็น 4 ปัจจยั และสามารถสรุป
ไดด้งัน้ี (พลอยไพลิน แกว้ประดบัจิตร์, 2560)  

ปัจจยัท่ี 1 ปัจจยัทางดา้นการเมือง (Political Factor) เป็นปัจจยัท่ีเปล่ียนแปลงไปตามสภาพของรัฐและนโยบายของรัฐ 
ปัจจยัท่ี 2 ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ (Economic Factor) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศหรือองคก์ร

หรือบริษทั ท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในวงกวา้ง 
ปัจจยัท่ี 3 ปัจจยัทางดา้นสงัคม (Social Factor) เป็นปัจจยัทางดา้นสงัคม ดา้นวฒันธรรม และดา้นประชากร 
ปัจจยัท่ี 4 ปัจจยัทางดา้นเทคโนโลย ี(Technological Factor) เป็นปัจจยัทางดา้นเทคโนโลยท่ีีมีความส าคญัในการสร้างความ

ไดเ้ปรียบ หรือเสียเปรียบทางดา้นการแข่งขนัและน ามาใชเ้พื่อสร้างกระบวนการและผลิตภณัฑท่ี์แปลกใหม่ 
2.3 ทฤษฎกีารวเิคราะห์ปัจจัยภายนอก (Five Force Analysis) 
กรอบแนวคิดในการวินิจฉัยองค์การของ Michael Porter ซ่ึงเป็นนักเศรษฐศาสตร์เจ้าของทฤษฎีเช่ียวชาญในด้านการ

ประยุกต์ใชแ้ผนองค์การเขา้สู่ตลาดใหม่และการจดัการการเปล่ียนแปลง เน้นการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขนัของ
องคก์ารดว้ยการวิเคราะห์ภยัคุกคามของส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรมภายนอก โดยพิจารณาจากกลุ่มอิทธิพล 5 กลุ่ม (กีรติ ยศยิง่ยง, 
2549) 

1. ภยัคุกคามจากการเขา้สู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งรายใหม่ 
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2. ความรุนแรงของการแข่งขนัระหวา่งบริษทัท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั 
3. อ านาจต่อรองของผูซ้ื้อ 
4. อ านาจการต่อรองของผูข้ายปัจจยัการผลิต 
5. ภยัคุกคามจากผลิตภณัฑท์ดแทน 
2.4 ทฤษฎด้ีานพฤติกรรมของผู้บริโภค 
ปริญ ลกัษิตานนท์ (2544) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

จดัหา และการใช้ผลิตภณัฑ์ทั้งนั้น รวมถึงกระบวนการ ตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนก่อน และมีส่วนในการกาหนดให้มีการกระทา
ประเด็นส าคญัของคาจากดัความ ขา้งตน้กคื็อ กระบวนการตดัสินใจซ่ึงก่อนเกิดและเป็นตวัปฏิกิริยาต่าง ๆ เหล่านั้น 

ประภสัสรา ศรีเสาวคนธร (2559) กล่าวถึง พฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถึง บทบาทของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือจากการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค นักการตลาดได้น ามาประยุกต์ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาด 
โดยเฉพาะกลยทุธ์การโฆษณาและผูแ้สดงโฆษณา โดยให้บทบาทใดบทบาทหน่ึง เช่น ผูริ้เร่ิม ผูมี้อิทธิพล ผูต้ดัสินใจซ้ือ ผูซ้ื้อ 
และผูใ้ช ้โดยทัว่ไปมี 5 บทบาท คือ ผูริ้เร่ิม ผูมี้อิทธิพล ผูต้ดัสินใจ ผูซ้ื้อ ผูใ้ช ้ 

2.5 ทฤษฎ ีและแนวคดิส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ไดอ้า้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดของ Philip Kotler วา่เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ

ท่ีให้ทางด้านบริการ ซ่ึงจะได้ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing  Mix) หรือ 7Ps ในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
ประกอบดว้ย 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) เป็นส่ิงท่ีสนองความจ าเป็น และความตอ้งการของมนุษย ์
2. ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าของผลิตภณัฑ์ในรูปของเงิน ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของการ

บริการกบัราคา (Price) ของการบริการนั้น ๆ 
3. ดา้นช่องทางการขายและการจดัจ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในการน าเสนอการบริการ

ใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 
4. ดา้นช่องทางส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัในการติดต่อส่ือสารใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ 
5. ดา้นบุคคล (People) หรือพนกังาน (Employee) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อใหมี้ความสามารถ

ในการสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ 
6. ดา้นการสร้าง และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เป็นการสร้าง และการน าเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพใหก้บัลกูคา้ 
7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการ และงานด้านการปฏิบติัในด้านการบริการท่ี

น าเสนอใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ 
 
2.6 ทฤษฎกีารวเิคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก (SWOT Analysis) 
นางสาววยาภรณ์ แต้ชูวงศ์, นางสาวอรไพลิน กิจวิขาม (2558) กล่าวถึง การวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นปัจจัยทาง

การตลาดท่ีนกัการตลาดจะตอ้งใชเ้พื่อประเมินผลโดยรวมขององคก์รหรือบริษทั โดยการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน และ
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ภายนอก ไดแ้ก่ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความอยูร่อด และความกา้วหนา้ขององคก์ร 
องคป์ระกอบทั้ง 4 ปัจจยัของการวิเคราะห์ SWOT Analysis ไดด้งัน้ี  

ปัจจยัท่ี 1 จุดแขง็ หรือ S (Strength) เป็นการวิเคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ ภายในองคก์ร หรือบริษทัท่ีเป็นจุดแขง็ 
ปัจจยัท่ี 2 จุดอ่อน หรือ W (Weakness) เป็นการวิเคราะห์จุดอ่อน หรือขอ้จ ากดัต่าง ๆ ท่ีเกิดจากปัจจยัภายในท่ีสามารถ

ควบคุมได ้
ปัจจยัท่ี 3 โอกาส หรือ O (Opportunity) เป็นการวิเคราะห์ถึงโอกาส หรือขอ้ไดเ้ปรียบขององคก์รหรือบริษทั 
ปัจจยัท่ี 4 อุปสรรค หรือ T (Threat) เป็นการวิเคราะห์อุปสรรค หรือภยัคุกคาม หรือขอ้จ ากดัท่ีเกิดข้ึนจากส่ิงแวดลอ้ม

ภายนอก 
2.7 ทฤษฎรูีปแบบกลยุทธ์ (TOWS Matrix) 
ทรงอปัสร ทิพยน์อ้ย (2558) อา้งอิงถึง ทฤษฎีเร่ือง TOWS Matrix ของ Wheelen & Hunger (2002) โดยเน้ือหาประกอบดว้ย

ประเภทของกลยทุธ์แผนปฏิบติัการ การก าหนดตวัช้ีวดัเพื่อการประเมินแผนงบประมาณ และแผนการรับรองธุรกิจในอนาคต 
โดยใช้วิธีการท่ีท าให้ธุรกิจน าไปใช้ในการปรับปรุงการขาย และการบริการให้มีมาตรฐานสูง โดยเน้นการเพิ่มก าไร ความ
สะดวก และความปลอดภยัของธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื เพื่อรักษาฐานลูกคา้ 

2.8 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง  
 ทรงอปัสร ทิพยน์อ้ย (2558) แผนธุรกิจสาหรับร้านลานบุญสังฆภณัฑ ์จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติจากการตอบ
แบบสอบถามของประชากรตวัอย่างและการวิเคราะห์ TOWS Matrix โดยธุรกิจเลือกใชก้ลยทุธ์การเพิ่มประสิทธ์ิภาพการขาย 
และเนน้กลยทุธ์การบริการลูกคา้ ในการด าเนินงานธุรกิจใชเ้งินลงทุนประมาณ 2,190,000 บาท โดยมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) ท่ี
คาดวา่จะไดรั้บเท่ากบั 3,722,286.88 บาท อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากบัร้อยละ 123 และมีจุดคุม้ทุนอยูท่ี่ 0.628 ปี 
 สุชาดา สุขพงษไ์ทย (2559) แนวทางการบริหารร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) หลงัเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ในอ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ผลการวิจยั แนวทางการบริหารร้านคา้ปลีกของผูป้ระกอบการในดา้นสินคา้ มีการเพิ่มสินคา้
ให้มีความหลากหลายมากข้ึนเพื่อให้ลูกคา้มีทางเลือกในซ้ือสินคา้มากข้ึน ส่วนดา้นราคามีการปรับลดราคาสินคา้ให้เหมาะสม
ตามสถานการณ์และคานึงถึงตน้ทุนของสินคา้ท่ีนามาจาหน่าย ส่วนดา้นสถานท่ีมีการปรับเปล่ียนบรรยากาศของร้านเพื่อดึงดูด 
และปรับเปล่ียนร้านคา้ให้ดูสะอาด มีการจดัสินคา้เป็นหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคา้ ส่วนดา้นการส่งเสริม
การขาย ร้านคา้จะมีการจดั Promotion ใหก้บัลูกคา้อีกดว้ย 
 นางสาววยาภรณ์ แตชู้วงศ์, นางสาวอรไพลิน กิจวิขาม (2558) การปรับปรุงกิจกรรมดา้นการจดัเก็บสินคา้และกิจกรรม
ทางการขายสินคา้ธุรกิจคา้ปลีกสังฆภณัฑ์ กรณีศึกษา : ร้านถุงเงิน ผลการวิจยั วางแผนการจดัเก็บและการจดัวางสินคา้ให้
เหมาะสม และจดัทาเอกสารการควบคุม ส่วนปัญหาพนกังานท่ีไม่ชานาญงานไดท้าการจดัประเภทสินคา้, การวางสินคา้ขาย
หนา้ร้านใหเ้ป็นระเบียบและติดป้ายราคาสินคา้ และสาเหตุขาดความกระตือรือร้น และขาดความใส่ใจใชว้ิธีเพิ่มแรงจูงใจในการ
ทางานโดยการใหโ้บนสัโดยคิดเป็นร้อยละ 3 ใน 10 ของยอดขายสินคา้  
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3. วธีิการวจิัย 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเน่ืองจากการเลือกประชากรไม่สามารถระบุจ านวนท่ีแน่ชัดได้ เพราะเป็นจ านวน

ประชากรท่ีเขา้มาเลือกซ้ือสินคา้สังฆภณัฑใ์นร้านคา้ปลีก กรณีศึกษา ร้าน ส.กิตติชยั ในเขตดอนเมือง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
โดยมีขอ้มูลประกอบ เช่น จ านวนวดั จ านวนชาวพทุธ และจ านวนผูน้บัถือศาสนาต่าง ๆ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาโดยการเลือกกลุ่มตวัอย่างประชาชนท่ีเดินทางมาซ้ือสินคา้ในร้านคา้ หรือประชาชนท่ี

เดินทางไปท าบุญท่ีวดัเทพนิมิตร และวิธีในการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 30 คน และท าการสุ่มออกมาทั้งหมด 10 คน การก าหนด
จ านวนประชาชน ผูว้ิจยัไม่สามารถทราบจ านวนประชาชนท่ีแน่นอนได ้เพราะข้ึนอยู่กบัช่วงระยะเวลาหรือวนั และข้ึนอยู่กบั
ช่วงเดือนนั้น ๆ วา่มีเทศกาลทางประเพณี หรือวนัส าคญัทางศาสนา  

กลุ่มตวัอย่างในการสัมภาษณ์จะเลือกจากประชาชนท่ีมีการน าสังฆทานมาท าบุญกับพระสงฆ์ท่ีวดั และขอสัมภาษณ์
หลงัจากท่ีไดถ้วายสงัฆทานเสร็จเรียบร้อยแลว้ เดินเขา้ไปขอเวลาสัก 5-10 นาที ในการสมัภาษณ์ เพราะกลุ่มประชาชนท่ีเดินทาง
มาท าบุญจะมีการเดินทางมาจากหลากหลายพื้นท่ี ท าให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัออกไป เพราะประชาชนในแต่
ละพื้นท่ีอาจจะมีการเลือกซ้ือสงัฆทานท าบุญท่ีแตกต่างกนัออกไป  

การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. ท าการสงัเกตและส ารวจพื้นท่ีและพฤติกรรมของประชาชนในเขตดอนเมือง  
2. ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัภายนอกโดยใชเ้คร่ืองมือ 2 ตวั ไดแ้ก่ PEST Analysis และFive Force Analysis 
3. ท าการสัมภาษณ์เชิงลึก พร้อมแบบสังเกตพฤติกรรม โดยใชเ้คร่ืองมือ 2 ตวั ไดแ้ก่ ทฤษฎีดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค และ

ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 
4. ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัภายในและภายนอก โดยใชเ้คร่ืองมือในการวิเคราะห์ SWOT Analysis 
5. ท าการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการแกไ้ขปัญหา โดยใชเ้คร่ืองมือ TOWS Matrix 
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กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
4. ผลการวจิัยและอภิปราย 
 
     การวิจยัในส่วนน้ีเป็นการวิจยัรูปแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากการศึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันากลยุทธ์ให้กบั
ร้านคา้ปลีกสังฆภณัฑ ์กรณีศึกษา ร้าน ส.กิตติชยั ในปัจจุบนัเศรษฐกิจของประเทศมีผลกระทบต่อร้านคา้ปลีกสังฆภณัฑ ์ท าให้
ร้านคา้ปลีกไดรั้บผลกระทบยอดขายลดลง ท าใหบ้างร้านคา้ตอ้งปิดไป             
      การวิจยัคร้ังน้ีไดเ้ลือกใชเ้คร่ืองมือบริหารธุรกิจ ไดแ้ก่ ทฤษฎี PEST Analysis และ ทฤษฎี Five Force Analysis และทฤษฎี
ดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค และ Marketing Mix หรือ 7Ps จากนั้นท าการสัมภาษณ์ไดข้อ้มูลจากการท่ีวิเคราะห์ออกมาแลว้ 
และไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ผลการศึกษาพบประเด็นและขอ้มูลส าคญัท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์กบั
ประชาชนท่ีเดินทางไปท าบุญท่ีวดัเทพนิมิตร เกณฑ์ส่วนใหญ่คนท่ีเดินทางไปท าบุญเป็นเพศหญิง และท าการสัมภาษณ์แบบ
ขอ้มูลเชิงลึกจ านวน 10 คน แบ่งเป็น เพศชาย 4 คน และเพศหญิง 6 คน อยู่ในช่วงอายุวยัเดียวกนั และอธิบายขอ้มูลแบบเชิง
พรรณนาของจ านวนประชาชนท่ีไดท้ าการสมัภาษณ์ 
       ผูว้ิจยัพบสาเหตุหลงัจากท่ีท าการสัมภาษณ์และไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล และแกไ้ขปัญหาโดยใชท้ฤษฎี TOWS Matrix ให้ได้
ขอ้มูลในการแกไ้ขปัญหาใหก้บัร้านคา้ปลีกเพื่อเพิ่มยอดขายสินคา้ใหก้บัร้านคา้ปลีก ผูว้ิจยัท าการเลือกแนวทางการแกไ้ขปัญหา
ออกมาได ้4 ทางเลือก ไดแ้ก่ แนวทางการพฒันาสินคา้ แนวทางการปรับปรุงหนา้ร้านใหน่้าสนใจ แนวทางการกระตุน้ยอดขาย
หนา้ร้านคา้ และแนวทางการควบคุมจดัเรียงสินคา้ภายในร้านคา้ ผูว้ิจยัเลือกแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีดีท่ีสุด คือ แนวทางการ
กระตุน้ยอดขาย เพื่อป้องกนัท่ีมีคู่แข่งจะเลียนแบบการน าสินคา้ท่ีทางร้านน ามาขาย ป้องกนัการท่ีคู่แข่งอาจจะขายสินคา้ราคาท่ี
ถูกกว่า และการเปิดขายช่องทางออนไลน์อาจจะโดนเร่ืองของภาษีเขา้มาเก่ียวขอ้ง จากการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาเก่ียวกบั
ร้านคา้ปลีกสงัฆภณัฑ ์กรณีศึกษา ร้าน ส.กิตติชยั เขตดอนเมือง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

• เพศ, อาย,ุ ระดบัการศึกษา, อาชีพ, รายไดต่้อเดือน 

- สภาพการแข่งขนัทางธุรกิจ 

- กลยทุธ์ทางธุรกิจ 

- ปัจจยัแวดลอ้มทางธุรกิจ 

- พฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

- ส่วนประสมทางการตลาด 

ยอดขายของธุรกจิสังฆภัณฑ์ 
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5. สรุปผลการวจิัย 
       ผูว้ิจยัทราบความตอ้งการของประชาชนในการเลือกซ้ือสังฆภณัฑ์ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กบัร้านคา้ปลีก
สังฆภณัฑ ์และเพื่อเพิ่มยอดขายสินคา้ให้กบัร้านคา้ และปรับปรุงร้านคา้ให้มีความแตกต่าง และมีสินคา้หลากหลายมากยิ่งข้ึน 
เพื่อให้ร้านคา้ดูน่าเขา้ โดยผูว้ิจยัจดัท าในรูปแบบเชิงคุณภาพ ท าการสัมภาษณ์ประชาชนและเก็บขอ้มูลในแบบเชิงลึก จากการ
สรุปผลการศึกษา ผูว้ิจยัไดเ้ลือกแนวทางการแกไ้ขปัญหาแนวทางท่ี 3 คือ แนวทางเลือกการกระตุน้ยอดขาด เพราะร้านคา้มีการ
น าสินคา้ท่ีมีการพฒันา และปรับปรุงเพื่อใหเ้หมาะกบัผูบ้ริโภคในยคุสมยัในปัจจุบนั และจดัท าโปรโมชัน่ ท าการโฆษณาใหก้บั
ร้านคา้ทางช่องทางออนไลน์เพื่อกระตุน้ยอดขาย  เพื่อตอบโจทยก์ารจ าหน่ายในดา้นธุรกิจ E-commerce เพื่อสร้างสมัพนัธภาพท่ี
มากข้ึน  ใหมี้ Supplier ติดต่อร้านคา้เพื่อน าสินคา้มาเสนอขายใหก้บัร้านคา้ ใหก้บัร้านคา้ปลีกสงัฆภณัฑ ์กรณีศึกษา ร้าน ส.กิตติ
ชยั มุ่งเนน้การพฒันาและน าสินคา้ท่ีหลากหลายเขา้มาขายในร้านคา้ และมีราคาน่าจบัตอ้งได ้
       งานวิจยัหลกัท่ีสอดคลอ้งกบัการวิจยัมากท่ีสุด คือ งานวิจยัของ ทรงอปัสร ทิพยน์อ้ย (2558) ท่ีไดศึ้กษาแผนธุรกิจส าหรับ
ร้านลานบุญสังฆภณัฑ์ และงานวิจยัท่ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัอีกเร่ืองของ สุชาดา สุขพงษ์ไทย (2559) ท่ีไดศึ้กษาแนว
ทางการบริหารร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) หลงัเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในอ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดย
เลือกใชท้ฤษฎีกลยทุธ์การคา้ปลีกมาท าการวิเคราะห์และเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งหมด และประชาชนท่ีเดินทางไปท าบุญท่ีวดัเทพ
นิมิตร เพื่อใหท้ราบความตอ้งการในการเลือกซ้ือสงัฆภณัฑ ์และสงัเกตดา้นพฤติกรรมของประชาชนท่ีท าการสมัภาษณ์ในคร้ังน้ี 
ดงันั้นผูว้ิจยัไดข้อ้มูลและปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัการเลือกซ้ือสังฆภณัฑ์เพื่อกระตุน้ยอดขายสินคา้ และพฒันาสินคา้ให้ตรงกบั
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค  
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังนี ้
        ปัญหาท่ีพบเจอในงานวิจยัคร้ังน้ี เช่น ผูใ้ห้ขอ้มูลในการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่จะอยูใ่นช่วงวยัเดียวกนั ช่วงอายุใกลเ้คียงกนั 
อาจจะเป็นไปไดว้่า ทางผูว้ิจยัมีเวลาจ ากดัในการสัมภาษณ์ จึงท าให้ไดข้อ้มูลท่ีไม่หลากหลาย เพราะฉะนั้น แนวทางการแกไ้ข
ปัญหาน้ี อาจจะตอ้งมีเวลาไปสุ่มในหลายช่วงเวลาท่ีมากข้ึน อาจจะมีการเปล่ียนวนัสัมภาษณ์ อย่างปกติแลว้ ทางผูว้ิจยัจะไป
สัมภาษณ์ในวนัหยดุ ช่วงวนัเสาร์และวนัอาทิตย ์แต่รอบน้ีลองเปล่ียนการสัมภาษณ์มาเป็นช่วงวนัธรรมดาเป็นช่วงวนัจนัทร์ถึง
วนัศุกร์ หรือขยายเวลาใหย้าวนานมากข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในคร้ังต่อไป 
        การวิจยัในคร้ังต่อไปอยากให้ท าส่วนของเร่ืองแบบสังฆภณัฑ์ หรือเพื่อเน้นการเพิ่มยอดขายสังฆภณัฑ์ ควรท าอะไร 
แนะน าการแกไ้ขปัญหาโดยการสมัภาษณ์ และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลผา่นเคร่ืองมือทางการบริหารเท่านั้น ส่วนคนท่ีท าเร่ืองน้ีต่อ
จากการท าวิจยัคร้ังน้ี อยากใหท้ าในดา้นเชิงปริมาณ หรือคนท่ีอยากท าวิจยัคร้ังน้ีต่อ อยากใหไ้ปท าในแต่ละเขต พร้อมทั้งสังเกต
พฤติกรรมของประชาชนท่ีเดินทางไปท าบุญท่ีวดัในแต่ละเขต เพราะพฤติกรรมของประชาชนในแต่ละเขต และแต่ละพื้นท่ีมี
การท าบุญท่ีแตกต่างกนั 
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ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความจงรักภักดต่ีอองค์กร พนักงานร้านสะดวกซ้ือ Generation 
Y ในเขต กรุงเทพมหานคร 
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัความพึงพอใจในการปฏิบติังานต่อองคก์รของพนกังานและปัจจยัท่ีมีผลต่อความ
จงรักภกัดีท่ีมีต่อองค์กรของพนักงานร้านสะดวกซ้ือ  Generation Y ในเขต กรุงเทพมหานคร  และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งความพึงพอใจต่อการจงรักภกัดีต่อองคก์รของพนกังาน ร้านสะดวกซ้ือ Generation Y ในเขต กรุงเทพมหานคร  โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก พนกังานร้านสะดวกซ้ือ Generation Y ในเขต กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน  
และน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS ผลการศึกษา การเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบวา่ อาย ุระดบัการศึกษา ค่าใชจ่้ายต่อเดือน  ขนาดครอบครัว  รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน  ระยะเวลาในการปฏิบติังาน  สถานะการปฏิบติังาน  และต าแหน่งท่ีปฏิบติังาน ของพนกังานร้านสะดวกซ้ือ Generation Y 
ท่ีแตกต่างกนั มีความระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของความจงรักภกัดีต่อองคก์ร จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบวา่ อาย ุระดบัการศึกษา ค่าใชจ่้ายต่อเดือน 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน สถานะการปฏิบติังาน และต าแหน่งท่ีปฏิบติังาน ของพนกังานร้านสะดวกซ้ือ 
Generation Y ท่ีแตกต่างกนั มีความระดบัความความจงรักภกัดีต่อองคก์รท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และการ
เปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบติังานกบัความจงรักภกัดีต่อองคก์รของพนกังานร้านสะดวกซ้ือ 
Generation Y พบวา่มีความสัมพนัธ์ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นลกัษณะงาน  ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและ
ผูบ้งัคบับญัชา ดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ  ดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งงาน  ดา้นความมัน่คงในงาน  ดา้นนโยบายและการ
ปกครองบงัคบับญัชา มีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีต่อองคก์ร ดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออก  ดา้นความรู้สึก  และดา้นการ
รับรู้ ในระดบัสูงไปถึงระดบัสูงมาก 
 
 

ค าส าคัญ: ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน, ความจงรักภักดีต่อองค์กร, เจนเนอเรช่ันวาย 
_______________________________ 
1นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 email: wannida.keng@gmail.com 
2คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 
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Abstract 
This study aims to study job satisfaction factor and other factors that affect loyalty to the organization of generation Y 
employees in convenient stores in Bangkok and to study the relation of job satisfaction factor and organizational loyalty of 
generation Y employees in convenient stores in Bangkok. This study used questionnaires to collect data from 400 generation 
Y employees in convenient stores in Bangkok. Data were analyzed by using SPSS programmed. The results indicated that the 
level of job satisfaction was different in terms of age, education level, expenses per month, family size, the average income per 
month, the period of performance, performance status and position with statistical significance of 0.05 levels. The level of 
organizational loyalty was different in terms of age, education level, expenses per month, the average income per month, the 
period of performance, performance status and position with statistical significance of 0.05 levels. In addition, job satisfaction 
factor had a high to very high relation to organizational loyalty of generation Y employees in convenient stores in Bangkok. 
 

Keywords: Job satisfaction, loyalty to the organization, Generation Y 
 

1. บทน า 
 

     ปัจจุบนัธุรกิจคา้ปลีก ถือเป็นอีกธุรกิจท่ีเติบโตสูงอยา่งต่อเน่ือง สังเกตไดจ้ากธุรกิจคา้ปลีกรายใหญ่ๆ อยา่งเซเวน่อีเลฟเวน่ ท่ี
รวมเอาทุกอยา่งไวใ้นร้านแบบ One Stop Service ตั้งแต่ของใช ้อาหาร การจดัส่งพสัดุ ไปจนถึงการฝาก-ถอนเงิน ซ่ึงการปรับตวั
ท่ีสูงข้ึนน้ี เป็นผลมาจากการขยายตวัทางเศรษฐกิจออกไปสู่รอบนอก และการท่องเท่ียวในประเทศ ท าให้ธุรกิจน้ีแข่งขนัสูงข้ึน 
ส าหรับการเปล่ียนแปลงท่ีเห็นไดช้ดัในธุรกิจร้านคา้ปลีก คงหนีไม่พน้การปรับตวัเขา้สู่ธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) 
ในร้านโชห่วยขนาดเลก็ ต่างประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ีและระบบบริหารจดัการใหม่ๆมาใชเ้พื่อไม่ใหค้า้ปลีกสมยัใหม่กลืนกิน  ท า
ให้การแข่งขนัทางธุรกิจยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงท าให้ธุรกิจคา้ปลีก ตอ้งเผชิญกบัอุปสรรคในการด าเนินงานต่าง ๆ 
มากมาย ซ่ึงเป็นความทา้ทายขององคก์ร ท่ีจะตอ้งรักษาความเป็นผูน้ า  และตอ้งมีความสามารถในการแข่งขนัไดท้ั้งในปัจจุบนั
และอนาคต ทั้งน้ีองคก์ร แต่ละองคก์ร มีปริมาณทรัพยากรท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงบุคลากรนั้นเป็นหน่ึงในทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสุดของ
องคก์ร ดงันั้นองคก์รจึงควรท่ีจะใหค้วามส าคญัอยา่งยิง่ องคก์รจะสามารถบรรลุเป้าหมายไดห้รือไม่  ข้ึนอยูก่บัทรัพยากรบุคคล
เป็นส าคญั หากบุคลากรสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และมีความจงรักภกัดีต่อองคก์รก็จะสามารถสร้างคุณค่าอนั
มหาศาลใหก้บัองคก์รได ้ 
     ปี พ.ศ. 2562 ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้สรุปผลส ารวจ ภาวะการท างานของ
ประชากร พบว่า เดือนกุมภาพนัธ์ มีพนักงานลาออก จ านวน 77,600 คน  และเดือนมีนาคม มีพนักงงานลาออก 98,100 คน 
เพิ่มข้ึนจากเดือนกุมภาพนัธ์ คิดเป็นร้อยละ 26.41 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2562) และ
ในช่วงระยะเวลาทีผา่นมา องคก์รต่าง ๆ ไดพ้บกบัพนกังานกลุ่มหน่ึงทีถูกเรียกวา่ เจนเนอเรชัน่วาย (Generation Y) มีแนวโนม้ท่ี
จะออกไปจากองค์การอย่างไม่มีความลังเล ทั้ งท่ี ได้รับการยอมรับจากผูบ้ริหารว่าเป็นพนักงานท่ีเก่ง มีความสามารถท่ี
หลากหลาย สามารถท างานหลายอยา่งไดใ้นเวลาเดียวกนั และมีประสิทธิภาพในการใชเ้ทคโนโลย ีแต่พนกังานกลุ่มน้ีไม่มีความ
อดทนพอท่ีจะท างานอยูใ่นองคก์ร เพื่อกา้วข้ึนไปเป็นผูบ้ริหารในอนาคต ซ่ึงพนกังานรุ่นใหม่น้ีมีความแตกต่างไปจากพนกังาน
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รุ่นเก่าท่ีองคก์รมีอยู ่ดงันั้นความแตกต่างและปัญหาในการท างานร่วมกนัเหล่าน้ี ท าให้พนกังานกลุ่มน้ีลาออกจากองคก์รก่อน
เวลาอนัสมควร จึงเป็นสาเหตุท่ีไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือเอกชน ต่างก็หันมาให้ความส าคญัต่อการบริหารจดัการด้าน
ทรัพยากรมนุษย ์เร่ิมตั้งแต่การสรรหาบุคลากร จึงเป็นท่ีมาของงานวิจยัหลายเล่มท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจของพนกังานและความ
ผกูพนัต่อองคก์ร ยิ่งสะทอ้นให้เห็นว่าองคก์รให้ความส าคญักบัพนกังานมากยิ่งข้ึนแต่การท่ีจะสร้างความพึงพอใจในงานและ
เกิดเป็นความผกูพนัต่อองคก์รนั้น เป็นเร่ืองท่ีท าไดไ้ม่ง่ายนกั เน่ืองจากพื้นฐานของคนแต่ละคนมีความแตกต่างกนั ทั้งปัจจยัส่วน
บุคคล ทศันคติและนอกเหนือจากนั้น ในองคก์รประกอบไปดว้ยพนกังานหลายรุ่น หลายวยั หลายช่วงอาย ุยอ่มก่อใหเ้กิดปัญหา
และอุปสรรค เพราะพฤติกรรมการแสดงออกของพนกังานแต่ละกลุ่มท่ีแตกต่างกนัและในปัจจุบนักลุ่ม Generation Y เป็นกลุ่ม
คนอายนุอ้ยท่ีเขา้สู่ตลาดแรงงาน  และมีอิทธิพลสูงข้ึนเร่ือย ๆ เร่ิมเขา้มีบทบาทองคก์ร  และมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนต่อเน่ือง กลุ่มคน
รุ่นใหม่ท่ีเป็นทรัพยากรบุคคลในองคก์รในปัจจุบนัเป็นกลุ่มคนใน Generation Y ซ่ึงหมายถึง กลุ่มคนท่ีเกิดตั้งแต่ ระหวา่งปี พ.ศ. 
2521-2538 หรือปัจจุบนั อายุ 24-41 ปี (*อา้งอิงปีเกิดในแต่ละ Gen จากรายงานเร่ือง คุณภาพชีวิตต่างวยัของผูมี้งานท า โดย
สถาบนัวิจยัประชากรและสังคม มหาวิทยาลยัมหิดล) และประชากรกลุ่มน้ีก าลงักลายเป็นอตัราก าลงัหรือทรัพยากรบุคคลท่ี
ส าคญัขององคก์รต่าง ๆ ทัว่ไปยคุปัจจุบนั  และอนาคตต่อไป 
     วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
     1.  เพื่อศึกษาปัจจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานต่อองค์กรของพนักงาน ร้านสะดวกซ้ือ Generation Y ในเขต 
กรุงเทพมหานคร 
     2.  เพื่อ ศึกษาปัจจัย ท่ี มีผลต่อความจงรักภักดี ท่ี มี ต่อองค์กรของพนักงาน ร้านสะดวกซ้ือ Generation Y ในเขต 
กรุงเทพมหานคร 
     3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจต่อการจงรักภกัดีต่อองคก์รของพนกังาน ร้านสะดวกซ้ือ Generation Y ใน
เขต กรุงเทพมหานคร 

     สมมติฐานในงานวิจัย 
     สมมติฐานที่ 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัของพนกังาน ร้านสะดวกซ้ือ Generation Y มีผลต่อความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั 
     สมมติฐานที่ 2 ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัของพนกังาน ร้านสะดวกซ้ือ Generation Y มีผลต่อความจงรักภกัดีท่ี
แตกต่างกนั 
     สมมติฐานที่ 3 ปัจจยัความพึงพอใจในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีต่อองคก์รของพนกังานร้านสะดวก
ซ้ือ Generation Y 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

     2.1 ทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจในการท างาน 
     Maslow (1970 อา้งใน อ านาจ ธีระวนิช, 2553) อธิบายว่า มนุษยทุ์กคนย่อมมีความตอ้งการขั้นพื้นฐานเหมือนกนั โดยเม่ือ
ความตอ้งการใดไดรั้บการตอบสนองเรียบร้อยแลว้จะมีความตอ้งการอย่างอ่ืนเขา้มาแทนท่ี และความตอ้งการของมนุษยจ์ะมี
ล าดบัขั้นจากระดบัต ่าไปยงัระดบัสูง ซ่ึงสามารถแบ่งล าดบัขั้นความตอ้งการของมนุษย ์ไดเ้ป็น 5 ขั้นความตอ้งการ ไดแ้ก่  
     1. ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการทางดา้นร่างกายเพื่อความอยู่รอดเบ้ืองตน้ เช่น 
ความตอ้งการเร่ืองน ้า อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค และความตอ้งการการพกัผอ่น เป็นตน้ โดยความตอ้งการทาง
ร่างกายจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษยต่์อเม่ือความตอ้งการทางดา้นร่างกายยงัไม่ไดรั้บการตอบสนองเลยในดา้นน้ี ซ่ึงโดย
ปกติแลว้องคก์รต่าง ๆ มกัจะตอบสนองความตอ้งการของพนกังานแต่ละคนดว้ยลกัษณะวิธีการทางออ้ม คือการจ่ายเงินค่าแรง 
     2. ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั (Security of Safety Needs) เม่ือความตอ้งการทางดา้นร่างกายไดรั้บการตอบสนองแลว้ 
มนุษยจ์ะมีความตอ้งการในขั้นท่ีสูงข้ึน นัน่คือความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั ส าหรับความตอ้งการความมัน่คง หมายถึง
ความตอ้งการความมัน่คงในการด าเนินชีวิต เช่นความมัน่คงเร่ืองหน้าท่ีการงาน ความมัน่คงขององค์กร ส่วนความปลอดภยั 
เก่ียวกบัการป้องกนัเพื่อใหม้นุษยน์ั้นเกิดความปลอดภยัจากอนัตรายต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนกบัร่างกาย 
     3.  ความตอ้งการทางดา้นสังคม (Social or Belongingness Needs) หลงัจากท่ีมีการตอบสนองในขั้นท่ี 2 แลว้นั้นก็จะมีความ
ตอ้งการในระดบัท่ีสูงข้ึน นัน่คือ ความตอ้งการทางดา้นสังคม ซ่ึงเป็นส่ิงจูงใจท่ีส าคญัต่อพฤติกรรมมนุษย ์โดยความตอ้งการใน
ดา้นน้ีเป็นความตอ้งการท่ีเก่ียวกบัการอยูร่่วมกนัในสังคม การไดรั้บการยอมรับจากบุคคลอ่ืน และการมีความรู้สึกวา่ตนเองนั้น
เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มทางสงัคม 
     4. ความตอ้งการท่ีจะมีฐานะเด่นทางสังคม (Esteem or Status Needs) ส าหรับความตอ้งการในขั้นต่อมา เป็นความตอ้งการ
เก่ียวกบัการมีความมัน่ใจในตวัเองทั้งในเร่ืองของความรู้ความสามารถ และการใหค้วามส าคญัในตวัเอง รวมถึงความตอ้งการท่ี
จะมีฐานะหน้าตาภายในสังคม และการได้รับการยอมรับจากบุคคลอ่ืน หรือความต้องการท่ีจะให้บุคคลอ่ืนยกย่อง และ
สรรเสริญในเร่ืองการรับผดิชอบในหนา้ท่ีการงาน การด ารงต าแหน่งส าคญัภายในองคก์ร 
     5. ความตอ้งการความส าเร็จภายในชีวิต (Self-actualization or Self-realization Needs) เป็นล าดบัความตอ้งการสูงสุดของ
มนุษย ์คือ ความตอ้งการท่ีอยากจะประสบความส าเร็จในชีวิต ความใฝ่ฝัน ความคาดหวงั และความทะเยอทะยานท่ีจะไดรั้บ
ความส าเร็จในส่ิงสูงสุดในทศันะของตน 
     Cooper, 1958 กล่าวว่า  “ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน”  หมายถึง การไดท้ างานท่ีสนใจ มีอุปกรณ์ท่ีดีในการปฏิบติังาน 
การไดรั้บค่าจา้งเงินเดือนท่ียติุธรรม มีโอกาสเจริญกา้วหนา้ใน หนา้ท่ีการงาน รวมทั้งชัว่โมงในการปฏิบติังานท่ีเหมาะสม ไดรั้บ
ความสะดวกในการไปและกลบัท่ีพกั ไดท้ างานกบัผูบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงานท่ีพอใจ 
     2.2 ทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกบัความจงรักภักดต่ีอองค์กร 
     ฮอย และรีส์ (Hoy & Rees, 1974) ไดก้ล่าววา่ ความจงรักภกัดีต่อองคก์รเป็นส่ิงท่ีแสดงออกซ่ึงสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคลกบั
องคก์ร ภาพคนยิง่มีความจงรักภกัดีต่อองคก์รสูงมากข้ึนเท่าไร แนวโนม้ท่ีจะลาออกหรือท้ิงองคก์รไปก็จะนอ้ยลงเท่านั้น ความ
จงรักภักดีประกอบด้วย 3 มิติ คือ พฤติกรรมท่ีแสดงออก (Behavioral aspect) ความรู้สึก (Affective aspect) และการรับรู้ 
(Cognitive aspect) เคร่ืองช้ีวดัความจงรักภกัดีจ าแนกเป็นดา้นได ้ดงัน้ี 
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     1. ดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออก (Behavioral aspect) คือ ผลจากการท่ีบุคคลมีความรู้สึกขั้นตน้ จึงตอบสนองออกมาโดยการ
แสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง ซ่ึงในเร่ืองพฤติกรรมนั้นทศันคติอาจเป็นสาเหตุของการแสดงพฤติกรรมเป็นวรรคหรือ
ทศันคติอาจเป็นผลของการแสดงพฤติกรรมเม่ือแสดงพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงแลว้ บุคคลนั้นจะมีทศันคติทางบวกต่อส่ิงท่ี
ตนเองไดก้ระท าถึงแมว้่าส่ิงท่ีกระท าไม่สอดคลอ้งกบัทศันคติในตอนแรก เม่ือกระท าไปแลว้คนเราก็จะท าการเปล่ียนแปลง
ทศันคติใหเ้ป็นไปในทางท่ีดีเพื่อลดความเครียดท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ไดแ้ก่ ความตอ้งการท่ีจะยา้ยตามองคก์ร ก่อนยา้ยไปท่ีอ่ืน 
     2. ด้านความรู้สึก (Affective aspect) คือ อารมณ์ ความรู้สึกท่ีเกิดจากการประเมิน ความรู้สึกชอบ ไม่ชอบต่อบุคคลหรือ
สถานการณ์ เช่น ความรักท่ีจะท างานกบัองคก์ร ความพึงพอใจในองคก์ร 
     3.การรับรู้ (Cognitive aspect) คือ ค่านิยม ความเช่ือท่ีบุคคลยึดถือต่อบุคคลหรือสถานการณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อส่ิงท่ีบุคคลรับรู้
และกระท า เช่น ความเช่ือมัน่และไวว้างใจในองคก์ร ความเช่ือถือในผูบ้งัคบับญัชาและองคก์ร แมค้นอ่ืนจะมีปฏิกิริยาต่อการ
ตดัสินใจขององคก์ร ความรู้สึกวา่องคก์รและผูบ้งัคบับญัชายนิดีรับผดิชอบแทนเม่ือตวัเองบกพร่อง ความรู้สึกโดยตรงวา่มีความ
จงรักภกัดีต่อองคก์ร 
     บาร์นาด (Barnard, 1938, p.84) ไดใ้หค้วามหมายวา่ ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร หมายถึง ความเตม็ใจของบุคคล เป็น
ปัจจยัท่ีส าคญัในองคก์ร ความจงรักภกัดี (Loyalty) ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั (Solidarity) ขวญัและก าลงัใจ (Esprit 
De Corps) และความแข็งแรง (Strength) เคา้ให้ขอ้สังเกตว่า แมค้วามจงรักภกัดีจะมีความส าคญัแต่ก็ไดรั้บการยอมรับ
เพียงเลก็นอ้ย วา่เป็นเง่ือนไขส าคญัในองคก์ร 
     เชลดอน (Sheldon , 1971, p. 22) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่  ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร หมายถึง ทศันคติหรือความรู้สึก
ท่ีสมาชิกมีต่อองค์กร ซ่ึงเช่ือมโยงระหว่างความผูกพนัของบุคคลแต่ละคนกบัองค์กร และมีการประเมินองค์กรไป
ในทางท่ีดี ก่อใหเ้กิดความพยายาม ความตั้งใจท่ีจะปฏิบติังานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย และค่านิยมขององคก์ร 
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     2.3 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
     ปิยรัตน์  จ  าปา, 2556 ได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) พบวา่ พนกังานธนาคารมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.
ก.ส.) จงัหวดัระนอง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นลกัษณะงาน มีระดบัความพึงพอใจมาก 
เป็นอนัดบัท่ี 1 รองลงมา คือ ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา และอนัดบัสุดทา้ย คือ ดา้นความ
รับผิดชอบ และผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) จงัหวดัระนอง จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัการปฏิบติังาน พบว่า พนกังานธนาคารท่ีมีเพศ อาย ุสถานภาพ
สมรส สายงาน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และปัจจยัการปฏิบติังาน ต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ไม่แตกต่างกนั
ส่วนพนกังานธนาคารท่ีมีระดบัการศึกษา และรายได ้ต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
     เจนจิราพร รอนไพริ, 2558 ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกรุงไทยจ ากดั (มหาชน) สาขา
อรัญประเทศจังหวดัสระแก้ว ผลการศึกษาพบว่า 1.ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) จังหวดัสระแก้ว ผลการวิจยัพบว่าระดับความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) จงัหวดัสระแกว้ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาตามรายดา้น พบว่าดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือด่านความมัน่คงในงาน รองลงมา คือ ดา้นลกัษณะของงาน  ด่านเงินเดือนและสวสัดิการ ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
1. อาย ุ

2. เพศ 

3. สถานภาพ 

4. ระดบัการศึกษา 

5. ค่าใชจ่้ายต่อเดือน 

6. ขนาดครอบครัว 

7. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

8. ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

9. สถานะการปฏิบติังาน 

10. ต าแหน่งงานท่ีปฏิบติั 

ปัจจัยด้านความพงึพอใจในการปฏิบัตงิาน 
1. ดา้นลกัษณะงาน 

2. ดา้นความสัมพนัธก์บัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 

3. ดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ 

4. ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน 

5. ดา้นความมัน่คงในงาน 
6. ดา้นนโยบายและการปกครองบงัคบับญัชา 

ความจงรักภักดีต่อองค์กร 

1. ดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออก  

2. ดา้นความรู้สึก  
3. ดา้นการรับรู้ 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 

กรอบแนวคิดงานวิจยั 
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และ ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างผกูบงัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน ตามล าดบั 2. ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทยจ ากัด (มหาชน) จังหวัดสระแก้วจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า พนักงาน
ธนาคารกรุงไทยจ ากดั(มหาชน) จงัหวดัสระแกว้ ท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา ระดบัเงินเดือน และ
ระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ไม่
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัทุกขอ้ 
     นนัทน์ภสั ช านาญเพชร และณกมล จนัทร์สม, 2557 ไดศึ้กษา เร่ือง ปัจจยัความภกัดีของพนกังานท่ีมีต่อธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) พบวา่เพศ และสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความจงรักภกัดีของพนกังานต่อธนาคาร 
ฯ ท่ีแตกต่างกนั แต่ อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความความ
จงรักภกัดีของพนกังานต่อธนาคาร ฯ ท่ีแตกต่างกนั 
     ไพรัช  ศิลาศรี, 2559 ไดศึ้กษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในการท างานกบัความจงรักภกัดีและความผกูพนัต่อ
องคก์รของพนกังานบริษทันากาชิมา รับเบอร์(ประเทศไทย) จ ากดั ผลการวิจยัพบวา่ ความพึงพอใจในการท างาน ดา้นลกัษณะ
งาน ดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้า ดา้นเพื่อนร่วมงาน ดา้นผูบ้งัคบับญัชา ดา้นรายได/้ค่าตอบแทน/สวสัดิการ และดา้น
สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก โดยรวม อยู่ในระดบั ปานกลาง มีความจงรักภกัดีต่อองค์กร ดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออก 
ดา้นความรู้สึก และ ดา้นการรับรู้ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และมีความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั
กบับริษทั ดา้นการเขา้มามีส่วนร่วมในองคก์าร และ ดา้นความปรารถนาจะเป็นสมาชิกขององคก์ารต่อไป โดยรวมอยูใ่น ระดบั
ปานกลาง และพนกังานท่ีมีเพศ สถานภาพสมรส และระดบัการศึกษา ต่างกนั มีความพึงพอใจในการท างาน ความจงรักภกัดีต่อ
องคก์ร และความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมแตกต่างกนั และ ความพึงพอใจในการท างาน กบัความจงรักภกัดีและความผกูพนั 
ต่อองคก์รของพนกังานบริษทันากาชิมา รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั มีความสมัพนัธ์ในระดบั ปานกลางถึงระดบัสูงมาก 

3. วธีิการศึกษา 
 

     ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     จ  านวนประชากรของการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี คือ พนักงานร้านสะดวกซ้ือ Generation Y (ท่ีมีช่วงอายุ 24-41 ปี) ในเขต 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 1,455,868 คน (ส านกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2561) โดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดย
ใชต้ารางการค านวณหากลุ่มตวัอยา่งส าเร็จรูปของ  Taro Yamane (1967) ประชากรท่ีมีจ านวนตั้งแต่ 100,000 คน ข้ึนไป จะได้
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั จ านวน 400 คน 
     การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     เก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิ โดยใชแ้บบสอบถามท่ีมีลกัษณะค าถามปลายปิด (Close-ended question) ท่ีไดท้ดสอบความเช่ือมัน่ 
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) จ  านวน 30 ชุด โดยมีค่าความเช่ือมัน่อยู่ท่ี  0.911 เพื่อศึกษาปัจจยั
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กร พนักงานร้านสะดวกซ้ือ Generation Y ในเขต 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Sample Random Sampling) โดยการจบัฉลาก แบ่งเป็น 
เขตชั้นใน เขตชั้นกลาง และเขตชั้นนอก ของกรุงเทพมหานคร ดงัตารางท่ี 3.1  และใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบก าหนดโควตา 
(Quota Sampling) โดยก าหนดสัดส่วนจากจ านวนกลุ่มตวัอย่าง ท่ีไดใ้นแต่ละเขต ตามจ านวนร้านสะดวกซ้ือในประเทศไทย 
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จ านวน 5 ร้าน ไดแ้ก่ เซเวน่อีเลฟเวน่ (73%), Lotus Express (12%), Family Mart (8%), Mini Big C (6%), Lawson108 (1%) ดงั
ตารางท่ี 3.1 
     ตารางที่  3.1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยการสุ่มตัวอย่างประชากรตามสัดส่วนประชากรในแต่ละเขตพื้นท่ีใน
กรุงเทพมหานคร 

พืน้ที่ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

เขตที่จับฉลากได้ *จ านวนประชากรที่

อายุ 24-41 ปี 

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

เขตชั้นใน หว้ยขวาง 24,792 120 คน 

เขตชั้นกลาง ลาดพร้าว 31,340 152 คน 

เขตชั้นนอก หลกัส่ี 26,541 128 คน 

400 คน 

หมายเหตุ : *จ านวนประชากรท่ีอาย ุ24-41 ปี ของแต่ละเขต อา้งอิงจาก (ส านกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2561) 

     ตารางที่ 3.2 วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบก าหนดโควตา โดยการก าหนดสัดส่วนจากจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีไดใ้นแต่ละเขต ตาม
จ านวนร้านสะดวกซ้ือในประเทศไทย จ านวน 5 ร้าน  

ร้านสะดวกซ้ือ 
เซเว่นอเีลฟ

เว่น 
Lotus Express Family Mart Mini Big C Lawson108 รวม 

หว้ยขวาง 88 14 10 7 1 120 

ลาดพร้าว 111 18 12 9 2 152 

หลกัส่ี 94 15 10 8 1 128 

400 

 
    เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
     แบบสอบถาม ชนิดตอบดว้ยตนเอง ทั้งหมด 4 ส่วน ดงัน้ี 
     ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามประชากรศาสตร์ จ านวน 10 ขอ้ 
     ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังาน จ านวน 30 ขอ้ 
     ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามความจงรักภกัดีต่อองคก์ร จ านวน 15 ขอ้ 
     ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ จ านวน 1 ขอ้ 

     การวเิคราะห์ข้อมูล 
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1. วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนาโดยน าเสนอในรูปแบบของตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. วิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานร้านสะดวกซ้ือ Generation Y ดว้ยมาตรวดัของ      ลิเคิร์ท 
สเกล 

3. วิเคราะห์ระดบัความจงรักภกัดีต่อองคก์รของพนกังานร้านสะดวกซ้ือ Generation Y ดว้ยมาตรวดัของ                  ลิเคิร์ท 
สเกล 

4. วิเคราะห์การทดสอบหาความแตกต่าง T-test และ F-test หรือการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) 
ท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของตวัแปร รายคู่โดยใชส้ถิติ LSD (Least Significant 
Difference) 

5. การวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิของเพียร์สนั เพื่อทดสอบหาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม 

4. ผลการศึกษา 
     ผลการศึกษา พบว่า พนกังาน ร้านสะดวกซ้ือ Generation Y ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย ช่วงอาย ุ24-26 ปี สถานภาพโสด ระดบั
การศึกษาอยู่มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  ค่าใชจ่้าต่อเดือนอยู่ท่ี 7,001 บาท ข้ึนไป  ขนาดครอบครัว 2-5 คน  รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 9,001 -13,000 บาท  ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 3-4 ปี  สถานะการปฏิบติังาน ส่วนใหญ่ ปฏิบติังานเตม็เวลา ต าแหน่งงาน
ท่ีปฏิบติั ไดแ้ก่ พนกังานทัว่ไป  ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน และความจงรักภกัดีต่อองคก์ร อยูใ่นระดบัมาก 
     การเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจในการปฏิบติังาน จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า อาย ุระดบั
การศึกษา ค่าใชจ่้ายต่อเดือน  ขนาดครอบครัว  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ระยะเวลาในการปฏิบติังาน  สถานะการปฏิบติังาน  และ
ต าแหน่งท่ีปฏิบติังาน ของพนกังานร้านสะดวกซ้ือ Generation Y ท่ีแตกต่างกนั มีความระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ี
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ส่วน เพศ และสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีความระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ท่ีไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
     การเปรียบเทียบความแตกต่างของความจงรักภักดีต่อองค์กร จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า อายุ ระดับ
การศึกษา ค่าใชจ่้ายต่อเดือน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน สถานะการปฏิบติังาน และต าแหน่งท่ีปฏิบติังาน 
ของพนักงานร้านสะดวกซ้ือ Generation Y ท่ีแตกต่างกนั มีความระดบัความความจงรักภกัดีต่อองค์กรท่ีแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ส่วน เพศ สถานภาพ และขนาดครอบครัว ท่ีแตกต่างกนัมีความระดบัความความจงรักภกัดีต่อองคก์รท่ี
ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
     การเปรียบเทียบความสมัพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในการปฏิบติังานกบัความจงรักภกัดีต่อองคก์รของพนกังานร้านสะดวก
ซ้ือ Generation Y พบว่า  ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ด้านลกัษณะงาน  ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและ
ผูบ้งัคบับญัชา ดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ  ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน  ดา้นความมัน่คงในงาน  ดา้นนโยบายและ
การปกครองบงัคบับญัชา มีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีต่อองคก์ร ดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออก  ดา้นความรู้สึก  และดา้น
การรับรู้ ในระดบัสูงไปถึงระดบัสูงมาก 
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5. สรุปผลการศึกษา 
     ผลการศึกษาปัจจยัความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีต่อองคก์ร พนกังานร้านสะดวกซ้ือ Generation 
Y ในเขต กรุงเทพมหานคร พบวา่ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ มีความพึงพอใจในระดบัมากทุกดา้น โดย 
ระดบัความพึงพอใจ ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน มากเป็นอนัดบั 1  รองลงมา คือ ดา้นลกัษณะงาน  และอนัดบัสุดทา้ย 
คือ ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน ของพนกังานร้านสะดวกซ้ือ Generation Y พบวา่พนกังานร้านสะดวกซ้ือ Generation Y 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีบริษทัซีพี ออลล ์วา่จา้ง Aon Hewitt ซ่ึงเป็นบริษทัวิจยั ใหส้ ารวจความผกูพนัและความพึงพอใจของ
พนกังาน ในปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 82 ซ่ึงบรรลุเป้าหมายประจ าปีท่ีบริษทัตั้งไวท่ี้ร้อยละ 62 และไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ปิยรัตน์  จ  าปา (2556) ท่ีศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) จงัหวดัระนอง ผลการศึกษาพบวา่ ดา้นลกัษณะงาน มีระดบัความพึงพอใจมาก เป็นอนัดบัท่ี 1 รองลงมา คือ ดา้นความ
สมัพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา และอนัดบัสุดทา้ย คือ ดา้นความรับผดิชอบ 
     ผลการศึกษาระดบัความจงรักภกัดีต่อองคก์ร โดยรวมของพนกังานร้านสะดวกซ้ือ Generation Y มีความจงรักภกัดีในระดบั
มาก โดย ระดบัความจงรักภกัดีมากเป็นอนัดบั 1 คือ ดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออก รองลงมา คือ ดา้นความรู้สึก และอนัดบัสุดทา้ย 
คือ ด้านการรับรู้ และพบว่า อายุ  ระดับการศึกษา ค่าใช้จ่ายต่อเดือน รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  
สถานะการปฏิบติังาน ต าแหน่งท่ีปฏิบติังาน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความจงรักภกัดีท่ีแตกต่างกนั  และพบว่า เพศ สถานภาพ 
ขนาดครอบครัว ท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อความจงรักภกัดีท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นนัทน์ภสั ช านาญเพชร 
และดร. ณกมล จนัทร์สม (2557) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัความภกัดีของพนกังานท่ีมีต่อธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั 
(มหาชน) โดยผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ และสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความจงรักภกัดี
ของพนกังานต่อธนาคาร ฯ ท่ีแตกต่างกนั แต่ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั
ส่งผลต่อความความจงรักภกัดีของพนกังานต่อธนาคาร ฯ ท่ีแตกต่างกนั 
     ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อการจงรักภกัดีต่อองค์กรของพนักงาน ร้านสะดวกซ้ือ Generation Y 
พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์ กับ ความจงรักภกัดีต่อองค์กรในระดับสูงถึงระดับสูงมาก ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ไพรัช  ศิลาศรี (2559) ท่ีวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในการท างานกับความ
จงรักภกัดีและความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานบริษทันากาชิมา รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยผลการวิจัยพบว่า  
ความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจต่อการจงรักภกัดีต่อองคก์รของพนักงานบริษทันากาชิมา รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั มี
ความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลางถึงระดบัสูงมาก 

         ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้
     1. จากผลการศึกษา ความพึงพอใจในการปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ จ าแนกตามร้านสะดวกซ้ือ พบวา่ร้านสะดวกซ้ือท่ีแตกต่าง
กันมี ด้านความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับัญชาต่างกัน เม่ือเทียบรายคู่แล้ว พนักงานร้านสะดวกซ้ือ 7-11 มี
ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา สูงกวา่ พนกังานร้านสะดวกซ้ือ Lotus express และ พนกังานร้านสะดวกซ้ือ 
Mini Big C ร้านสะดวกซ้ือ Lotus express และ Mini Big C ควรส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานสร้างความสัมพนัธ์กบัเพื่อน
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ร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา เช่น การพาไปออกค่ายจิตอาสา พาไปท ากิจกรรมนอกสถานท่ี และสร้างวฒันธรรมองคก์รดว้ยการ
ทกัทายถามสารทุกขสุ์กดิบ เพื่อใหพ้นกังานร้านสะดวกซ้ือ Generation Y มีความพึงพอใจท่ีสูงข้ึนจากเดิม 
     2 .  จากผลการศึกษาพบว่า  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ พนักงานร้านสะดวกซ้ือ Generation Y ในเขต 
กรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจ ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน ซ่ึงมีค่าเฉล่ียท่ีต ่าท่ีสุด  ดงันั้นร้านสะดวกซ้ือ 7-11, Lotus 
express, Family mart, Mini Big C, Lawson ควรจะมีการปรับปรุงนโยบาย และให้ความส าคญัในเร่ืองน้ี เช่น มีหลกัเกณฑ์ใน
การประเมินผลงานตามความสามารถของพนกังานอยา่งเป็นธรรมในการเล่ือนต าแหน่ง  
     3. จากผลการศึกษาพบวา่ ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร พนกังานร้านสะดวกซ้ือ Generation Y ในเขต กรุงเทพมหานคร มีความ
จงรักภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรู้ มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด ดังนั้นร้านสะดวกซ้ือ 7-11, Lotus express, Family mart, Mini Big C, 
Lawson ควรจดัการปรับปรุงระบบงานใหมี้ประสิทธิภาพ เช่น เม่ือพนกังาน Generation Y ท างานบกพร่องผูจ้ดัการหรือหวัหนา้
งานยนิดีรับผดิชอบร่วมกบัพนกังาน  และใหค้วามสนใจต่อพนกังานอยา่งสม ่าเสมอ 
 

     ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 
     1. งานวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษา เฉพาะพนงังานร้านสะดวกซ้ือ กลุ่ม Generation Y เท่านั้น หากมีผูท่ี้สนใจในหวัขอ้ประเภท
เดียวกนัควรจะศึกษาเปรียบเทียบ Generation อ่ืน ๆ เพื่อศึกษาความแตกต่างของความพึงพอใจในการปฏิบติังานและความ
จงรักภกัดีระหวา่ง Generation Y กบั Generation Z 
     2. งานวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการเก็บขอ้มูลภายในเฉพาะ ร้านสะดวกซ้ือ ใน กรุงเทพมหานคร ดงันั้นในการเก็บขอ้มูลในคร้ัง
ต่อไปควรเกบ็ขอ้มูลในพื้นท่ีภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยดว้ย 
     3. งานวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ โดย การใชแ้บบสอบถามใหผู้ต้อบตอบเอง ดงันั้นในการเก็บขอ้มูลในคร้ัง
ต่อไปควรเกบ็ขอ้มูลเชิงคุณภาพ  โดย การสมัภาษณ์เจาะลึก 
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กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของ บริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จ ากดั 

Strategies for Creating Competitive Advantage of Network Training Center Co., Ltd. 
วรรษวรรณ วงษ์สถิตย์1 และ พรีพงษ์ ฟูศิริ2 

Wassawan Wongsatit and Piraphong Foosiri  

 
บทคดัย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ี มีว ัตถุประสงค์ เพื่ อสร้างกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในการด าเนินธุรกิจ  
“ศูนยบ์ริการฝึกอบรม” ของ บริษทั เน็ตเวิร์ก เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั ท าการเก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิจากแบบสอบถาม และเก็บ
ขอ้มูลแบบทุติยภูมิจากเอกสารต่างๆ ของบริษทั หนงัสือ และเวบ็ไซต ์ผลการศึกษาพบวา่ สาเหตุท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้
ของบริษทัท่ีลดลงเกิดจากหลายปัจจยั ไดแ้ก่ รูปแบบการจดัการเรียนการสอนยงัไม่เทียบเท่ากบัคู่แข่ง ไม่มีการจดัการเรียนการสอน
แบบ E-Learning มีช่องทางการให้บริการน้อย ราคาของหลกัสูตรฝึกอบรมอยู่ในระดบัสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง และไม่มีฐาน
ลูกคา้ใหม่ โดยกลยทุธ์ท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่ 1) กลยทุธ์การเจริญเติบโต (Growth Strategy) เพื่อรักษาฐานลูกคา้เก่า ขยายฐานลูกคา้ใหม่ 
และเพื่อรักษาระดบัรายไดใ้นอนาคต 2) กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) กบักลยุทธ์การมุ่งเน้น (Focus 
Strategy) เพื่อเจาะตลาดกลุ่มลูกคา้องคก์รและสร้างความแตกต่างในผลิตภณัฑ ์และ 3) กลยทุธ์ทางการตลาด (7Ps) เป็นการมุ่งเนน้
การส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละบริการเพื่อใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจ เกิดความภกัดี และเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บับริษทั 
 
ค าส าคัญ: กลยทุธ์, สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน, ศูนย์บริการฝึกอบรม 
 

Abstract 
The purpose of this research is to develop and formulate strategies on how to gain a competitive advantage for the “Training 
Service Center” of Network Training Center Co., Ltd. The author collected primary data by using questionnaire and secondary 
data from documents of the company, books, and online sources. The study shows that the factors directly affecting the 
company’s income are absence of comparable courses compared to the rivals, absence of E-Learning channel, less service 
spots, expensiveness of the courses compared to the rivals, and absence of new customer base. The proper strategies can be as 
follows: 1) Growth Strategy, 2) Differentiation and Focus Strategy, and 3) Marketing Strategy (7Ps).  
 
Keywords: Strategy, Strategies on how to gain a competitive advantage, Training Service Center 
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1. บทน า 
 
     ธุรกิจการฝึกอบรมและสัมมนา เพื่อถ่ายทอดทกัษะ ความรู้ ความสามารถให้กบัผูเ้ขา้รับการอบรมนั้น ไดรั้บความนิยมอยา่ง
แพร่หลายจากหน่วยงานและองคก์รต่างๆ เป็นอยา่งมาก เพื่อพฒันาบุคลากรใหมี้องคค์วามรู้ท่ีครอบคลุมทุกดา้นและมีศกัยภาพ
ท่ีเพียบพร้อมในการปฏิบติังานอยา่งเต็มท่ี ซ่ึงการจดัฝึกอบรมในแต่ละหลกัสูตรถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีประโยชน์ต่อผูเ้ขา้ร่วม
ฝึกอบรม ทั้งไดรั้บความรู้ ทกัษะและเทคนิคต่างๆ จากบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น รวมถึงมีโอกาสลงมือฝึกปฏิบติั
จริงผ่านการท า Workshop เพื่อน าความรู้ไปปรับใชก้บัการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ ณ ปัจจุบนั มีบริษทัท่ีด าเนิน
ธุรกิจอยูใ่นอุตสาหกรรมการฝึกอบรมเป็นจ านวนมากข้ึนเช่นกนั บริษทั เน็ตเวิร์ก เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั เป็นสถาบนัฝึกอบรม
ชั้นน าในประเทศไทย (Training Center) เปิดด าเนินการตั้งแต่เดือนกนัยายน พ.ศ. 2547 เป็นระยะเวลากว่า 15 ปี ดว้ยทุนจด
ทะเบียน 3,000,000 บาท ให้บริการอบรมหลกัสูตรหลากหลายประเภทซ่ึงไดรั้บการยอมรับจากมาตรฐานสากลมากกว่า 350 
หลกัสูตรโดยเนน้การจดัการเรียนการสอนใหก้บัผูเ้รียนในรูปแบบ Instructor-Led Training : ILT หรือสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้
ในรูปแบบการบรรยายทัว่ไป ด าเนินการโดยคณาจารยท่ี์มีความรู้ ความสามารถ และผ่านการรับรองประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(Certified) เฉพาะทางในเร่ืองนั้นๆ วิสัยทศัน์การด าเนินธุรกิจของบริษทั คือ เป็นผูน้ าด้านธุรกิจการศึกษา พร้อมส่งเสริม
ศกัยภาพและทกัษะของผูเ้รียนให้ครอบคลุมทุกด้านโดยตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรธุรกิจมากท่ีสุด ทั้งน้ี ทุก
หลกัสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนท่ีบริษทัจดัท าข้ึนนั้น ด าเนินการโดยยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง โดยมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนทุก
ท่านไดรั้บแนวทางอนัเป็นประโยชน์ เพื่อต่อยอดสู่การพฒันาทกัษะ ความรู้ ความสามารถ รวมถึงใชใ้บรับรองท่ีไดรั้บจากการ
อบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและพฒันาศกัยภาพของตนเอง พร้อมเพิ่มโอกาสและความส าเร็จในการเขา้ร่วมงานกบัองคก์ร
และหน่วยงานธุรกิจชั้นน าทัว่โลก 
     การศึกษาประกอบกบัขอ้มูลผลประกอบการของบริษทั พบว่า จ านวนลูกคา้ทั้งในส่วนของลูกคา้บุคคลทัว่ไปและลูกคา้นิติ
บุคคล (องค์กร) ท่ีเขา้อบรมหลกัสูตรกบัทางบริษทั ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2561 มีแนวโน้มลดลง รวมถึงสภาพการแข่งขนัใน
ปัจจุบนั จ านวนคู่แข่งท่ีท าธุรกิจดา้นการศึกษาและให้บริการฝึกอบรม (Training Provider) ท่ีครอบคลุมหลกัสูตรทุกประเภทมี
จ านวนเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองสูงถึง 200 แห่ง โดยจ านวนลูกคา้ทัว่ไปท่ีเขา้อบรมหลกัสูตรกบับริษทั ในปี 2558 เพิ่มข้ึน 55.04% ปี 
2559 ลดลง 28.10% ปี 2560 ลดลง 21.85% และปี 2561 ลดลง 9.14% และจ านวนลูกคา้นิติบุคคล (องคก์ร) ท่ีเขา้อบรมหลกัสูตร
กบับริษทั ในปี 2558 เพิม่ข้ึน 16.40% ปี 2559 ลดลง 18.20% ปี 2560 เพิ่มข้ึน 3.42% และปี 2561 ลดลง 9.88% ดงัรูปท่ี 1 
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รูปที่ 1     จ านวนลูกคา้ท่ีเขา้อบรมหลกัสูตรกบัทางบริษทั ตั้งแต่ปี 2557-2561 
ท่ีมา: รายงานผลประกอบการของบริษทั 
 
     บริษัทต้องประสบปัญหาเ ก่ียวกับจ านวนลูกค้า ท่ี เข้าอบรมหลักสูตรกับทางบริษัทท่ีมีจ านวนลดลง ส่งผลให ้
ผลประกอบการของบริษทัมีแนวโนม้ลดลงอยา่งต่อเน่ืองติดต่อกนัเป็นระยะเวลากวา่ 5 ปี โดยเฉพาะในกลุ่มของลูกคา้นิติบุคคล 
(องคก์ร) ซ่ึงถือเป็นกลุ่มลูกคา้หลกัท่ีสร้างรายไดใ้หก้บับริษทัมากท่ีสุด เพราะฉะนั้นบริษทัจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาถึงพฤติกรรมของ
ลูกคา้นิติบุคคล (องคก์ร) โดยเฉพาะในกลุ่มผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจเลือกซ้ือหลกัสูตรฝึกอบรมใหก้บับุคลากรในองคก์ร เพื่อ
หาแนวทางการด าเนินธุรกิจพร้อมกบัการวางแผนกลยทุธ์อยา่งเหมาะสมกบัลูกคา้กลุ่มน้ี ซ่ึงหากทางบริษทัยงัไม่มีการปรับปรุง
หรือปรับเปล่ียนกลยุทธ์และทิศทางการด าเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัลูกคา้ อาจส่งผลต่อภาพลกัษณ์และ
ความน่าเช่ือถือของบริษทั รวมถึงผลประกอบการของบริษทัท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต   
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     2.1 แนวคดิการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
     Porter (1988) กล่าวว่า กลยุทธ์เป็นหลกัการพื้นฐานทัว่ไปในการแข่งขนัของธุรกิจ เป็นตวัก าหนดการด าเนินงานระยะยาว
ของบริษทั Porter ไดเ้สนอตวัแบบ The Five Forces Model เพื่อพิจารณาสภาพของการแข่งขนัในอุตสาหกรรมท่ีองคก์รธุรกิจ
นั้นด ารงอยู ่ซ่ึงข้ึนอยูก่บัปัจจยัส าคญั 5 ประการ ไดแ้ก่ อุปสรรคในการเขา้สู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขนัใหม่ การต่อสู้แข่งขนัของ
คู่แข่งในปัจจุบนัท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนั ภาวะคุกคามจากสินคา้ทดแทน อ านาจต่อรองของผูซ้ื้อ และอ านาจต่อรองของ
ผูข้ายวตัถุดิบ จากนั้นท าการก าหนดกลยทุธ์ให้เหมาะสมกบัองคก์รเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้ทั้งน้ี กลยทุธ์จะตอ้งมี
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ความสอดคลอ้งและสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัทุกระดบัขั้น พิจารณาจากโอกาสและขอ้จ ากดัของสภาพแวดลอ้มภายนอก โดยถือ
เป็นปัจจยัหลกัของความส าเร็จ (Key Success Factors) และการประเมินจุดแขง็และจุดอ่อนเพื่อกลัน่กรองสมรรถนะท่ีโดดเด่น
ขององคก์ร (Distinctive Competences) และในการเลือกกลยทุธ์ การก าหนดกลยทุธ์ ประกอบดว้ยกลยทุธ์ทั้ง 3 กลยทุธ์ คือ กล
ยทุธ์ระดบัองคก์ร กลยทุธ์ระดบัธุรกิจ และกลยทุธ์ระดบัหนา้ท่ี 

 
     2.2 แนวคดิความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
     Porter (อา้งใน อ านาจ ธีระวนิช, 2553) อธิบายว่า พื้นฐานท่ีส าคญัของการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ถือว่าเป็น
หวัใจของการวางแผนกลยทุธ์ ซ่ึงความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัประกอบดว้ย 2 กลยทุธ์ คือ  
     1. กลยุทธ์ดา้นแตกต่างหรือการสร้างความแตกต่าง เป็นกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง โดยการพฒันาตวัผลิตภณัฑ์ให้มี
ความแตกต่างในดา้นต่างๆ มีความเป็นเอกลกัษณ์ในตวัผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถตอบสนองเฉพาะตลาด รวมถึงเป็นการสร้างผล
ก าไรสูงใหแ้ก่องคก์รทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้งสามารถตอบสนองความตอ้งการและไดรั้บความเช่ือถือจากลูกคา้ ท าให้
สามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดและรักษาระดบัก าไรเอาไวไ้ด ้
     2. กลยทุธ์การเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุนหรือกลยทุธ์ตน้ทุนต ่า คือ การผสมผสานการปฏิบติัต่างๆ ท่ีออกแบบไว ้เพื่อการผลิตหรือ
การส่งมอบท่ีตน้ทุนต ่าท่ีสุด โดยเปรียบเทียบกบัคู่แข่งดว้ยรูปลกัษณะท่ีลูกคา้ให้การยอมรับ โดยท่ีองค์กรจะตอ้งท าการลด
ตน้ทุน ซ่ึงอาจท าไดโ้ดยการจา้งแรงงานราคาถูกหรือการใชว้ตัถุดิบราคาถูก แต่ไม่ใช่การลดคุณภาพของวตัถุดิบ หรือมีการใช้
เทคโนโลยีท่ีประหยดัตน้ทุน ซ่ึงความเป็นผูน้ าทางด้านตน้ทุนจะช่วยเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้มากข้ึน สามารถท าให้
องค์กรมีก าไรสูงข้ึน และสามารถอยู่รอดในสถานการณ์การแข่งขนัท่ีรุนแรง และการมีตน้ทุนต ่าจะเป็นการกีดกนัการเขา้สู่
อุตสาหกรรมของผูเ้ขา้ตลาดรายใหม่ได ้

 
     2.3 แนวคดิด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
     Kotler (2003) กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึงบริษทัใชร่้วมกนัเพื่อสนอง
ความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดั
จ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด กระบวนการใหบ้ริการ บุคคล และการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
 
     2.4 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
     พงศน์เรศ จ้ีระมาตย ์(2559) ศึกษากลยทุธ์การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของผูป้ระกอบการสถานบนัเทิงในจงัหวดั
เชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษารูปแบบกลยทุธ์เพื่อเพิ่มศกัยภาพความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของสถานบนัเทิง และสภาพ
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไ้ขปัญหา พบว่า ส่วนใหญ่ผูใ้ชบ้ริการช่ืนชอบผบั/ผบัก่ึงร้านอาหาร ความถ่ีในการไปใช้
บริการสถานบนัเทิง เดือนละ 2-4 คร้ัง ผูมี้ส่วนในการตดัสินใจไปใชบ้ริการสถานบนัเทิงส่วนใหญ่เป็นเพื่อนต่างเพศ หรือเพื่อน
สนิท และส่ือท่ีใหข้อ้มูลข่าวสารหรือเผยแพร่ขอ้มูลของสถานบนัเทิงมากท่ีสุดคือ เพื่อน ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการในระดับมากทั้งหมด 7 ด้าน ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจ าหน่าย การส่งเสริม
การตลาด บุคคล กระบวนการ และการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
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     จิรัฎฐ์ อคัรรัศมีโภคิน (2558) ไดท้ าการศึกษากลยทุธ์ธุรกิจ และกลยทุธ์การตลาดเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัใน
อุตสาหกรรมโรงแรม: กรณีศึกษา โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ 1) ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญักบัสถาน
ท่ีตั้งท่ีสามารถเดินทางไปยงัท่ีอ่ืนไดส้ะดวกสบาย ส่วนประสมทางการตลาด ควรไดรั้บการพฒันาและเช่ือมโยงกบัผูใ้ชบ้ริการ
ผา่นพฤติกรรมการคน้หาขอ้มูลต่างๆ ของผูใ้ชบ้ริการ 2) กลยทุธ์ระดบัต่างๆ ท่ีองคก์รควรพิจารณาใชใ้นการเพิ่มผลประกอบการ 
ไดแ้ก่ กลยุทธ์ระดบัองค์กร คือ กลยุทธ์การเจริญเติบโตโดยมุ่งเน้นความเช่ียวชาญ (Growth Strategy) ทั้งในแนวด่ิงและแนว
ระนาบ กลยุทธ์ระดบัหน่วยธุรกิจ คือ การเจริญเติบโตท่ีมุ่งเน้นการสร้างความแตกต่างในธุรกิจ (Differentiate) และกลยุทธ์
ระดบัหนา้ท่ีดา้นการตลาด คือ กลยทุธ์ส่วนประสมการตลาดธุรกิจ (Marketing Mix) อีกทั้งการจดัท าแนวทางเพื่อการจดัการดา้น
อ่ืนๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป 
     เอกพล องัศิวาพงษ ์(2555) ไดท้ าการศึกษากลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบริการประกนั
ชีวิตคุม้ครองวงเงินลูกคา้สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ กรณีศึกษา ธนาคารธนชาต สาขาเพชรเกษม กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา 
พบวา่ การเก็บขอ้มูลทั้งการศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิและขอ้มูลทุติยภูมิ สามารถสรุปแนวทางเลือกในการแกปั้ญหาไดเ้ป็น ทางเลือก
กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Level) โดยเลือกการเติบโต ระดับธุรกิจ (Business Level) ท่ีเน้นสร้างความแตกต่างใน
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ และในระดบัหนา้ท่ี (Function Level) ท่ีมุ่งเนน้ส่วนประสมทางการตลาดและการจดัการภายในองคก์รให้
มีประสิทธิภาพมากข้ึน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเช่าซ้ือรถยนตไ์ดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 
3. วธีิการศึกษา 
 
     การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษากลยทุธ์การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของ บริษทั เน็ตเวิร์ก เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั 
โดยท าการศึกษาขอ้มูลทั้งส่วนท่ีเป็นขอ้มูลปฐมภูมิและขอ้มูลทุติยภูมิ ดงัน้ี 
     ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
     1. ผูบ้ริหารบริษทั เน็ตเวิร์ก เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั จ านวน 1 คน 
     2. ผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจเลือกซ้ือหลกัสูตรฝึกอบรมให้กบับุคลากรในองค์กร จ านวน 297 คน จากนั้นท าการค านวณ
ขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยอา้งอิงจากสูตรการค านวณของ Taro Yamane โดยมีระดับความเช่ือมัน่ท่ี 95% ได้จ  านวนกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา จ านวน 170 คน 
     การเกบ็ข้อมูลแบบปฐมภูมิ 
     ผูศึ้กษาไดจ้ากการเก็บแบบสอบถาม โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงจะเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถาม คือ 
ผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจเลือกซ้ือหลกัสูตรฝึกอบรมให้กบับุคลากรในองค์กร จ านวน 170 คน และการสัมภาษณ์เชิงลึกกบั
ผูบ้ริหาร 
 
     การเกบ็ข้อมูลแบบทุติยภูมิ 
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     การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลท่ีมีผูร้วบรวมเอาไว ้เช่น หนังสือพิมพ ์วารสาร ส่ิงพิมพต่์างๆ ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต หนังสือทาง
วิชาการ บทความ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ รายงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และรายงานผลประกอบการของบริษทัยอ้นหลงั 5 ปี 
 
 
     เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
     1. แบบสอบถาม แบ่งเน้ือหาของแบบสอบถามออกเป็น 6 ส่วน ดงัน้ี 1) ขอ้มูลองค์กรของผูต้ดัสินใจเลือกซ้ือหลกัสูตร
ฝึกอบรมให้กบับุคลากรในองคก์ร 2) ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ 3) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  4) การสร้างความพึง
พอใจของลูกคา้ 5) การสร้างความภกัดีของลูกคา้ และ 6) ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
     2. การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูบ้ริหารของบริษทั เน็ตเวิร์ก เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั เป็นการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง ซ่ึงจะมีการตั้งค าถามปลายเปิดไวล้่วงหน้าก่อนด าเนินการสัมภาษณ์จริง เป็นการสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูล
เบ้ืองตน้ขององคก์ร รูปแบบการด าเนินงาน และกลยทุธ์ท่ีใชใ้นการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของ บริษทั เน็ตเวิร์ก เท
รนน่ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั 
     การวเิคราะห์ข้อมูล 
     การศึกษาวิจยัน้ีสามารถแบ่งรายละเอียดการวิเคราะห์ขอ้มลูออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ในรูปของตารางสถิติค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. ท าการก าหนดกลยุทธ์จากการเก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิ โดยการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูบ้ริหาร
บริษทั เน็ตเวิร์ก เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั จากนั้นจึงน าขอ้มูลทั้งสองมาท าการวิเคราะห์โดยใชท้ฤษฎีการจดัการเชิงกลยุทธ์ใน
การสรุป ประมวลผลโดยใชเ้คร่ืองมือต่างๆ ในการวิเคราะห์ประมวลผล เพื่อสรุปเลือกกลยทุธ์ทั้งสามระดบั คือ กลยทุธ์ระดบั
องคก์ร กลยทุธ์ระดบัธุรกิจ และกลยทุธ์ระดบัหนา้ท่ี 
  

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     1) ขอ้มูลเก่ียวกบัองคก์รของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบถามเป็นธุรกิจเอกชนมากท่ีสุด จ านวน 102 คน คิดเป็น
ร้อยละ 60.00 ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมมากท่ีสุด จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 28.43 เป็นธุรกิจท่ีมีพนักงานจ านวน 501-
1,000 คน จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 42.94 มีงบประมาณส าหรับการเลือกซ้ือหลกัสูตรฝึกอบรมมากกว่า 500,000 บาท 
จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 74.12 สนใจส่งพนกังานในองคก์รเขา้รับการอบรมหลกัสูตร Computer Networking จ านวน 91 
คน คิดเป็นร้อยละ 53.53 

2) ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ (SERVQUAL) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือหลกัสูตรฝึกอบรม พบว่า กลุ่มตวัอยา่งไดมี้
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ (SERVQUAL) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือหลกัสูตรฝึกอบรม โดยมี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 3 ดา้น ดงัน้ี 1) ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (x̅ = 4.33) 2) ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ (x̅ = 4.25) และ 3) 
ดา้นความเช่ือถือ ไวว้างใจได ้(x̅ = 4.13) 
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3) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือหลกัสูตรฝึกอบรม โดยมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 3 ดา้น ดงัน้ี 
1) ดา้นผลิตภณัฑ ์(x̅ = 4.36) 2) ดา้นบุคลากร (x̅ = 4.21) และ 3) ดา้นกระบวนการ (x̅ = 4.20)   

4) ความคิดเห็นต่อการสร้างความพึงพอใจของลูกคา้ โดยมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 3 ด้าน ดงัน้ี 1) หลกัสูตรมีเน้ือหาท่ีทนัสมยั 
สอดคลอ้งกบัลกัษณะการปฏิบติังานในปัจจุบนั (x̅ = 4.19) 2) วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ไดต้รงกบัความตอ้งการ (x̅ = 
4.10) และ 3) หลกัสูตรและเน้ือหามีความเหมาะสมตรงกบัความตอ้งการ (x̅ = 4.09) 

5) การสร้างความภกัดีของลูกคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือหลกัสูตรฝึกอบรม กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นสูงท่ีสุด 3 ดา้น 
ดงัน้ี 1) ในคร้ังต่อไป ถา้ท่านตอ้งการซ้ือหลกัสูตรฝึกอบรม ท่านมีแนวโน้มว่าจะใชบ้ริการจากบริษทัเดิม (x̅ = 4.01) 2) เม่ือมี
บริษทัคู่แข่งอ่ืนๆ มาเปิดบริการ ท่านจะยงัคงใชบ้ริการบริษทัเดิมต่อไป (x̅ = 3.96) และ 3) ท่านจะบอกต่อส่ิงดี ๆ เก่ียวกบัการ
อบรมใหค้นท่ีท่านรู้จกัรับรู้ (x̅ = 3.94) 
     จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยท าการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลตาม
กรอบของกระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ์มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือช่วยในการวิเคราะห์ พบว่า สาเหตุท่ีท าให้เกิดปัญหา มีดงัน้ี  1) 
รูปแบบบริการ ได้แก่ รูปแบบการจดัการเรียนการสอนยงัไม่เทียบเท่ากบัคู่แข่ง และไม่มีการจดัการเรียนการสอนแบบ E-
Learning 2) ช่องทางใหบ้ริการ ไดแ้ก่ บริษทัมีช่องทางใหบ้ริการนอ้ย  3) ราคา ไดแ้ก่ ราคาของหลกัสูตรฝึกอบรมอยูใ่นระดบัสูง
เม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง 4) การตลาด ไดแ้ก่ ไม่มีฐานลูกคา้ใหม่ มุ่งเจาะเฉพาะกลุ่มท่ีเป็นฐานลูกคา้เดิม 
     จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์โดยใชท้ฤษฎีการจดัการเชิงกลยทุธ์ในการสรุปประมวลผล เพื่อสรุปเลือกกลยทุธ์ทั้งสามระดบั คือ 
กลยทุธ์ระดบัองคก์ร กลยทุธ์ระดบัธุรกิจ และกลยทุธ์ระดบัหนา้ท่ี ไดด้งัต่อไปน้ี 
     1. กลยุทธ์ระดบัองค์กร (Corporate Level Strategy) พบว่า กลยุทธ์ท่ีดีท่ีสุดส าหรับแนวทางเลือกของกลยุทธ์ระดบัองค์กร 
(Corporate Level Strategy) คือ กลยทุธ์การเจริญเติบโต (Growth Strategy) เพื่อรักษาฐานลูกคา้เก่า ขยายฐานลูกคา้ใหม่ และเพื่อ
รักษาระดบัรายไดใ้นอนาคต โดยพฒันาการจดัการเรียนการสอนแบบ E-Learning ซ่ึงกลยทุธ์น้ีจะสามารถเพิ่มยอดขายและก าไร
ให้กับบริษัท สามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจเหนือคู่แข่ง ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และยงัเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัระยะยาวใหก้บับริษทัได ้ 
     ขอ้ดี 
     1) สร้างความแขง็แกร่งใหก้บัธุรกิจเหนือคู่แข่ง 
     2) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัระยะยาวของบริษทั 
     ขอ้เสีย 
     1) เน่ืองจากมีการลงทุนท่ีสูงอาจท าใหบ้ริษทัมีตน้ทุนท่ีสูงข้ึน 
     2. กลยุทธ์ ระดับ ธุร กิจ  (Business Level Strategy) ได้ เ ลือกกลยุทธ์การส ร้างความแตกต่าง  (Differentiation) กับ 
กลยทุธ์การมุ่งเนน้ (Focus Strategy) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
     2.1 กลยุทธ์สร้างความแตกต่างให้ผลิตภณัฑ์ (Product Differentiation Strategy) คือ การพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีมีลกัษณะพิเศษ
แตกต่างจากผลิตภณัฑ์ของคู่แข่งขนั หรือมีมูลค่าเพิ่มมากกว่าผลิตภณัฑ์ของคู่แข่งขนั การพฒันาผลิตภณัฑ์ให้แตกต่างเหนือคู่
แข่งขนัถือเป็นการสร้างจุดเด่นใหผ้ลิตภณัฑ ์โดยเสนอแนะบริการจดัเตรียมความพร้อมการสอบส าหรับผูเ้รียนท่ีมาอบรมในวิชา
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นั้นๆ และอนุญาตให้ผูเ้รียนสามารถสอบแกต้วัได ้1 คร้ัง ในกรณีคร้ังแรกสอบไม่ผ่าน รวมไปถึงมีการจดัสอบแบบออนไลน์ 
(Online) ส าหรับกลุ่มลูกคา้องคก์ร  
     ขอ้ดี คือ สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้
     ขอ้เสีย คือ มีตน้ทุนสูงข้ึน 
     2.2 กลยทุธ์การมุ่งเนน้ (Focus Strategy) โดยจะมุ่งเนน้ลูกคา้เฉพาะกลุ่ม คือ ลูกคา้กลุ่มองคก์ร รวมถึงการน าเสนอบริการท่ีมี
คุณภาพ โดดเด่นกวา่คู่แข่งขนั 
     ขอ้ดี คือ สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดต้รงกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
     ขอ้เสีย คือ สูญเสียเวลาและงบประมาณถา้ไม่ตรงกบักลุ่มลูกคา้ 
     3. กลยทุธ์ระดบัหนา้ท่ี (Functional Strategy) จากการเกบ็ขอ้มูลกลุ่มลูกคา้องคก์รในส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
(7Ps) มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือหลกัสูตรฝึกอบรม สามารถน ามาก าหนดกลยุทธ์ในส่วนต่างๆ โดยในส่วนของการตลาด 
บริษทัจะใช้การตลาดเชิงรุกควบคู่กับนโยบายการให้บริการท่ีมีคุณภาพ กลุ่มลูกค้าหลักจะเป็นกลุ่มลูกค้าองค์กรซ่ึงเป็น
จุดมุ่งหมายหลกัของการขยายตวัทางธุรกิจ บริษทัจะเนน้การตลาดทางตรงเขา้ไปยงักลุ่มลูกคา้รวมถึงการสร้างความสัมพนัธ์อนั
ดีกบัลูกคา้กลุ่มน้ี โดยการจดัการส่งเสริมการขายร่วมกนั และดา้นลูกคา้ทัว่ไปนั้น บริษทัจะมุ่งเน้นการส่งมอบการบริการท่ีมี
คุณภาพ เพื่อใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจและบอกต่อแบบปากต่อปาก เพื่อสร้างความภกัดีใหก้บับริษทั  
     ขอ้ดี คือ สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 
     ขอ้เสีย คือ มีตน้ทุนสูงข้ึน 

 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
     ผลการศึกษาและวิเคราะห์กลยทุธ์การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของ บริษทั เน็ตเวิร์ก เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั ควร
จะตอ้งใชก้ลยทุธ์ ดงัน้ี 
     1. กลยุทธ์การเจริญเติบโต (Growth Strategy) เพื่อรักษาฐานลูกคา้เก่า ขยายฐานลูกคา้ใหม่ และเพื่อรักษาระดบัรายไดใ้น
อนาคต โดยพฒันาการจัดการเรียนการสอนแบบ E-Learning ซ่ึงกลยุทธ์น้ีจะสามารถเพิ่มยอดขายและก าไรให้กับบริษทั 
สามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กบัธุรกิจเหนือคู่แข่ง ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และยงัเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนัระยะยาวให้กบับริษทัได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ จิตติ รัศมีธรรมโชติ (2553) กล่าวว่า เม่ืออุตสาหกรรมเติบโต มี
การแข่งขนัสูง และคู่แข่งขนัใชก้ลยทุธ์การแข่งขนัทางดา้นราคาเพื่อการเพิ่มส่วนแบ่งตลาด องคก์รมกัใชก้ลยทุธ์ขยายตวัเพราะ
จะช่วยลดตน้ทุน กลยทุธ์การเติบโตจึงเป็นท่ีนิยมแพร่หลายมากและมีความดึงดูดสูง การด าเนินกลยทุธ์การเติบโตแต่ละอยา่งจะ
มีกลยุทธ์ย่อย เช่น กลยุทธ์การมุ่งความเช่ียวชาญจะมีกลยุทธ์ย่อย คือ การเจริญเติบโตตามแนวด่ิงและการเจริญเติบโตตาม
แนวนอน และกลยทุธ์การกระจายธุรกิจจะมีกลยทุธ์ยอ่ย คือ การกระจายแบบเกาะกลุ่มและการกระจายธุรกิจแบบไม่เกาะกลุ่ม 
กลยทุธ์การเติบโตเหล่าน้ีสามารถพฒันาจากภายในหรือภายนอกกิจการก็ได ้อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เอกพล องัศิวา
พงษ ์(2555) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง กลยทุธ์ธุรกิจและกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบริการประกนัชีวิตคุม้ครอง
วงเงินลูกคา้สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์กรณีศึกษา ธนาคารธนชาต สาขาเพชรเกษม กรุงเทพมหานคร พบว่า การก าหนดทางเลือก
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เชิงกลยทุธ์ไดใ้ชก้ลยทุธ์การเติบโตโดยพฒันาเป็นธนาคารท่ีมีการบริการดา้นการเงินท่ีครบวงจรซ่ึงอ านวยความสะดวกใหลู้กคา้
ท่ีมาใชบ้ริการ อีกทั้งมีการพฒันาผลิตภณัฑข์องทางธนาคารให้สอดคลอ้งกบัธุรกิจเช่าซ้ือรถยนต ์เช่น ทางธนชาตประกนัชีวิต
ออกผลิตภณัฑ ์Smile Car เพื่อขยายฐานลูกคา้ในอนาคต 
     2. กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) และ กลยุทธ์การมุ่งเน้น (Focus Strategy) เพื่อเจาะตลาดกลุ่มลูกคา้
องค์กร และสร้างความแตกต่างในผลิตภณัฑ์ ซ่ึงกลยุทธ์น้ีจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้ตรงตามความ
ตอ้งการและตรงกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงสามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้อีกดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Wilkinson 
(2013) ได้อธิบายถึงแนวคิดเก่ียวกบัการสร้างความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ โดยอา้งอิงถึงแนวคิดแรงผลกัดนัทั้ง 5 (5-Force 
Model) ของ Michael E. Porter ท่ีวา่ ความแตกต่างท่ีเหนือกวา่ของสินคา้ (Product Differentiation) ถือเป็นวิธีการท่ีสามารถสกดั
กั้นคู่แข่งขนัรายใหม่ใหเ้ขา้สู่ตลาดไดเ้ป็นอยา่งดี เน่ืองจากความแตกต่างดา้นสินคา้หรือผลิตภณัฑน์ั้น ยอ่มท าใหผู้บ้ริโภครับรู้วา่
สินคา้หรือผลิตภณัฑ์อ่ืนยากจะมาทดแทนผลิตภณัฑ์ของผูป้ระกอบการรายเดิมได ้อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิรัฎฐ์ 
อคัรรัศมีโภคิน (2558) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง กลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัใน
อุตสาหกรรมโรงแรม: กรณีศึกษา โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร พบว่า กลยทุธ์ระดบัธุรกิจมีการก าหนดเพื่อมุ่งเนน้สร้าง
ความแตกต่างทางธุรกิจ (Differentiate Strategy) เน่ืองจากสินคา้หลกัคือ หอ้งพกัท่ีโรงแรมทุกโรงแรมต่างมีบริการอยูแ่ลว้ ส่ิงท่ี
จะท าให้เหนือกว่าคู่แข่ง คือ การสร้างความแตกต่างในผลิตภณัฑ์ คงความเป็นเอกลกัษณ์ท่ีดี ท่ีส าคญัตอ้งท าการคน้หาความ
ตอ้งการท่ีไม่ไดรั้บการตอบสนอง และเสนอความแตกต่างเหล่าน้ีไปสู่ผูใ้ชบ้ริการ  
     3. กลยุทธ์การเลือกใช้การตลาด (7Ps) เน่ืองจากกลยุทธ์ทางดา้นการตลาดเป็นการมุ่งเน้นการส่งมอบผลิตภณัฑ์และบริการ
เพื่อให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจ เกิดความภกัดี และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กบับริษทั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) กล่าววา่ องคป์ระกอบท่ีส าคญัในการด าเนินงานการตลาดเป็นปัจจยัท่ีกิจการสามารถควบคุม
ได ้องค์กรจะตอ้งสร้างส่วนประสมการตลาดท่ีเหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อให้สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคใหเ้กิดความประทบัใจและความภกัดีต่อองคก์รได ้อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พงศน์เรศ จ้ีระมาตย ์
(2559) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง กลยทุธ์การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของผูป้ระกอบการสถานบนัเทิงในจงัหวดัเชียงใหม่ 
มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบกลยุทธ์เพื่อเพิ่มศกัยภาพความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของสถานบนัเทิง และสภาพปัญหา
อุปสรรคและแนวทางการแกไ้ขปัญหา พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการในระดบัมาก
ทั้งหมด 7 ดา้น ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคล กระบวนการ และการสร้างและการ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 
     1. บริษทัสามารถน าขอ้มูลท่ีไดร้วบรวม และกลยุทธ์ท่ีน าเสนอไปพิจารณาใชเ้พื่อดึงดูดลูกคา้ให้มาใชบ้ริการฝึกอบรมกบั
บริษทัมากข้ึน สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั เพิ่มรายไดแ้ละผลก าไรในระยะยาว น าไปสู่ความมัน่คงกา้วหนา้ของบริษทั
ต่อไป    
     2. การศึกษาขอ้มูลส าหรับปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ควรจะด าเนินการอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้สามารถน ามาปรับกล
ยทุธ์ของบริษทัใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
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     3. การน ากลยุทธ์ไปใช้ผูบ้ริหารระดบัสูงมีส่วนส าคญัอย่างยิ่ง ในการก าหนดนโยบายในการปฏิบติั การตรวจสอบ และ
ประเมินผลท่ีเกิดข้ึน การก าหนดอ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของพนกังานในทุกระดบัชั้นอยา่งชดัเจน 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
     1. ควรท าการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค (6W1H) และกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือหลกัสูตร (Black Box Model) ท่ีจะ
ใชใ้นการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอกให้กบับุคลากรในองคก์รดว้ย เพื่อน าผลการศึกษามาใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผน 
และยงัท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือหลกัสูตรฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอกให้กบับุคลากรใน
องคก์ร 
     2. ควรมีการศึกษาขอ้มูลของคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกนั เช่น รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรใหม่ๆ กลยทุธ์การขาย กลยทุธ์
การสร้างความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ (CRM) เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบในการวิเคราะห์ และก าหนดกลยทุธ์ขององคก์ร 
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การศึกษาปัญหาจ านวนรายได้ลดลงและแนวทางการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์ กรณศึีกษาสุพนิโกศลแมนช่ัน 
Studying the problem of decreasing revenue and strategic solving, case study at Supinkosol 

วรัชญ์ ฟักหว่าง1 และ รวดิา วริิยกจิจา2 

Warat Fakwang and Rawida Wiriyakitjar 
 

บทคดัย่อ 

การศึกษาปัญหาจ านวนรายไดห้้องพกัลดลงและแนวทางการแกปั้ญหาเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั มี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกธุรกิจ, สาเหตุของปัญหา และผลกระทบขององค์กร รวมทั้งหา
แนวทางในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัเพื่อก าหนดกลยุทธ์ในการแข่งขนั ในการศึกษาน้ีจดัท าแบบสอบถามลกัษณะ
ปลายปิดจ านวน 2 แบบ ดงัน้ี แบบท่ีหน่ึงใชส้ าหรับลูกคา้ ผูท่ี้ใชบ้ริการอพาร์ทเมน้ทสุ์พินโกศลแมนชัน่ เก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
ลูกคา้จ านวน 70 คน และแบบท่ีสองใชส้ าหรับลูกคา้ท่ีคาดหวงั ผูท่ี้ยงัไม่เคยใชบ้ริการสุพินโกศลแมนชัน่ จ านวน 100 คน จาก
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม น ามาสร้างกลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ Serve to your room, Promotion for loyal customer, 
Reservation Via App และ More security with more CCTV โดยการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ ใช้การพิจารณาจากเกณฑ์การ
ประเมินทั้ง 4 ดา้น ความสามารถในการแข่งขนั ความพึงพอใจของลูกคา้ การเติบโตของรายได ้งบประมาณท่ีใช ้ การประเมิน
ด้วยการถ่วงน ้ าหนัก สรุปได้ว่ากลยุทธ์ Reservation via app มีคะแนนมากท่ีสุด และเป็นกลยุทธ์ท่ีเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขนั มีงบประมาณท่ีใชน้อ้ย มีความพึงพอใจต่อลูกคา้ และมีการเติบโตของรายได ้ซ่ึงตรงกบัเป้าหมายในการศึกษาในคร้ังน้ี 

ค าส าคญั : สุพินโกศลแมนชัน่,กลยทุธ ์
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Abstract 

This study about the problem of reducing room rental revenue and the strategic solutions for competitive advantage aims to 
study internal and external environment of business, the root cause of the problems and impact of the organization including 
the ways to enhance competitiveness for setting competitive strategy. This study have 2 types of closed-ended questionnaires. 
Type one used for surveying the customers, who is the recipient of services from Supinkosol Apartment, for 70 persons. 
Type two used for surveying the prospective customers, who never be the recipient of services from Supinkosol Apartment, 
for 100 persons and interview the executive director with 5 open-ended questions of semi-structured interview. The analysis 
of questionnaires and interview is to create the strategy as Serve to your room, Promotion for loyal customer, Reservation 
Via App and More security with more CCTV. The decision of selecting the strategy measured 4 things such as 
competitiveness, customer satisfaction, revenue growth and expenditure. The evaluation by weight have the conclusion that 
Reservation via app get high score and be enhance competitiveness, low expenditure, satisfied by customer and grow up the 
revenue which are the objective of this study 

 

Keywords : Supinkosol Apartment, strategic 

 

1. บทน า 

     สุพินโกศลแมนชัน่ ไดเ้ร่ิมด าเนินธุรกิจเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2557 จ  านวนเงินลงทุน 1,000,000 บาท ลกัษณะการด าเนิน
ธุรกิจเป็นแบบธุรกิจกงสี (ธุรกิจครอบครัว) โดยเป็นผูใ้ห้บริการเช่าหอ้งพกัอาศยั และอ านวยความสะดวกแก่บุคคลทัว่ไปท่ีเขา้
มาใชบ้ริการ สุพินโกศลแมนชัน่เห็นถึงปัญหารายไดล้ดลง โดยในปี พ.ศ.2559 มีรายไดล้ดลง 0.84 % ในปี พ.ศ.2560 มีรายได้
เพิ่มข้ึน 7.32 % ในปี พ.ศ.2561 รายไดล้ดลง 8.14 % และยงัเห็นถึงปัญหาอตัราการเขา้พกั ห้องพกัแบบรายเดือนมีอตัราการเขา้
พกัลดลง โดยในปี พ.ศ.2559 มีอตัราการเขา้พกัลดลง ในปี พ.ศ.2560 มีอตัราการเขา้พกัมากข้ึน พ.ศ.2561 มีอตัราการเขา้พกั
ลดลง พ.ศ.2562 มีอตัราการเขา้พกัลดลง โดยในซอยลาดพร้าว 60 มีจ านวนอพาร์ทเมน้ทจ์  านวน 4 แห่ง  สุพินโกศลแมนชัน่ มี
ส่วนแบ่งการตลาดภายในซอยลาดพร้าว 60 จ านวน 72 หอ้ง คิดเป็น 29.15% ณฐพรรณแมนชัน่ จ านวน 65 หอ้ง คิดเป็น 26.33 % 
สุขสันตแ์มนชัน่  จ  านวน 60 ห้อง คิดเป็น 24.30 % M.J.PLACE จ  านวน 50 ห้อง  คิดเป็น 20.24 % ซ่ึงส่วนแบ่งการตลาดถือวา่
ไม่ไดห่้างจากคู่แข่งขนั หากปัญหาน้ีไม่ไดรั้บการแกไ้ขจะส่งผลให้สุพินโกศลแมนชัน่ มีลูกคา้น้อยลง ส่งผลให้รายไดล้ดลง 
เงินทุนหมุนเวียนน้อยลง ส่งผลให้การเงินขาดสภาพคล่อง เงินทุนซ่อมบ ารุงน้อยลง ส่งผลให้สภาพตึกเก่า ไม่น่าอาศยั ไม่
สามารถจา้งพนักงานท่ีมีความสามารถได ้ส่งผลให้ไม่มีอ านาจในการต่อรองกบัพนักงาน ไม่สามารถพฒันาระบบเพื่อสร้าง
ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัได ้ส่งผลให้บริการเกิดความล่าชา้ ไม่สามารถเพิ่มบริการเสริมเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 2429 

 

 

ลูกคา้ได ้ส่งผลให้ลูกคา้เกิดความไม่พึงพอใจ ท าให้ไม่มีอ านาจการต่อรองกบัลูกคา้ สุพินโกศลแมนชัน่จึงมีวตัถุประสงค ์เพื่อ
ศึกษาสภาพแวดลอ้ม ภายใน-ภายนอก ธุรกิจอพาร์ทเมน้ท์ เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหา และผลกระทบท่ีมีต่อองค์กร เพื่อหา
แนวทางในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั เพื่อก าหนดกลยุทธ์ในการแข่งขนั สุพินโกศลแมนชัน่คาดหวงัประโยชน์ท่ีจะ
ไดรั้บจากการศึกษา คือ สามารถเพิ่มจ านวนลูกคา้ท่ีเขา้พกัได ้สามารถเพิ่มรายได ้สามารถลดจ านวนการยา้ยออกได ้สามารถ
พฒันาระบบใหท้นัยคุสมยัสามารถสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั อพาร์ทเมน้ทคู่์แข่งระยะ 800 เมตร (ภายในซอย) 

2. ทบทวนวรรณกรรม  

     2.1 ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกจิบริการ ( Marketing Mix '7Ps ) 

     Kotler (2012) กล่าวไวว้า่ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ แบ่งออกเป็น 7 ดา้น 

     1.  ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ดคื้อ ส่ิงท่ีผูข้ายตอ้งมอบใหแ้ก่ลูกคา้
และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑน์ั้นๆ สุพินโกศลแมนชัน่มีหอ้งพกัแบบรายเดือน และหอ้งพกัแบบ
พาณิชย ์ซ่ึงลูกคา้ท่ีมาเช่าอพาร์ทเมน้ทมี์ความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั หากลูกคา้ท่ีตอ้งการเช่าเพื่อพกัอาศยั โดยไม่ตอ้งการหนา้
ร้าน ลูกคา้กจ็ะเลือกพกัหอ้งพกัแบบรายเดือน ส่วนลูกคา้ท่ีตอ้งการเช่าเพื่อพกัอาศยั และตอ้งการมีหนา้ร้านขายของ ลูกคา้กจ็ะ
เลือกพกัหอ้งพกัแบบพาณิชย ์ 

     2.  ดา้นราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (Value) ของบริการกบัราคา 
(Price) ของบริการนั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ สุพินโกศลแมนชัน่มีการก าหนดราคาหอ้งพกัแบบรายเดือน 
และหอ้งพกัอาณิชยมี์ราคาท่ีแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัลูกคา้ในแต่ละคนท่ีมีความตอ้งการหอ้งพกัท่ีแตกต่างกนั 

     3.  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มในการน าเสนอบริการใหแ้ก่ลูกคา้ 
สุพินโกศลแมนชัน่ มีสถานท่ีๆมีจุดเด่นในเร่ืองท่ีจอดรถ ร้านอาหาร และอยูติ่ดถนนใหญ่ แลว้ยงัอยูใ่กลก้บัรถไฟฟ้าสายสีเหลือง  

     4.  ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการติดต่อส่ือสารใหผู้ใ้ชบ้ริการ สุพินโกศล
แมนชัน่ไม่ค่อยไดมี้การจดัโปรโมชัน่มากนกั 

     5.  ดา้นบุคคล (People) หรือพนกังาน (Employee) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ  เพื่อใหส้ามารถสร้าง
ความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็นความ สุพินโกศลแมนชัน่ไม่ค่อยไดมี้การเทรนพนกังาน เน่ืองดว้ย
จ านวนพนกังานท่ีนอ้ย  

     6.  ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 
เป็นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพใหก้บั สุพินโกศลแมนชัน่มีการปรับปรุงซ่อมแซมตึกใหอ้ยูใ่หม่อยูเ่สมอ  
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     7.  ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในดา้นการบริการ สุพินโกศล
แมนชัน่มีกระบวนการในการด าเนินการค่อนขา้งชา้ เน่ืองจากพนกังานท่ีนอ้ย จึงท าใหก้ระบวนการในบางคร้ังติดขดัได ้

     2.2 ทฤษฎวีเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ด้วย (6W1H) 

     Engel Kollat and Blackwell (1968) กล่าวไวว้า่ การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค ประกอบไปดว้ย 

     Who ใครคือกลุ่มเป้าหมายของเรา?  จะแบ่งจากประชากรศาสตร์ภูมิศาสตร์พฤติกรรมศาสตร์หรือจิตวทิยาเพื่อเลือก
กลุ่มเป้าหมายท่ีเราจะขายสินคา้ให ้ 

     What อะไรคือส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการซ้ือ?  ตอ้งวิเคราะห์วา่แทจ้ริงแลว้อะไรคือส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการอะไรท่ีเป็นตวัดึงดูดใหลู้กคา้มา
ซ้ือ เช่น คุณภาพ ราคา แบรนด ์บรรยากาศของร้าน ความแตกต่าง  

     Where ซ้ือท่ีไหน?  กลุ่มเป้าหมายของเรามกัจะซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางไหน 

     When ซ้ือเม่ือไหร่?  เป็นการศึกษาวา่ผูบ้ริโภคมกัจะซ้ือสินคา้ของเราเม่ือไหร่ช่วงไหนซ้ือบ่อยแค่ไหน  

     Why ท าไมถึงซ้ือ?  ท าไมผูบ้ริโภคถึงสนใจในสินคา้หรือตดัสินใจซ้ือสินคา้ เช่น ซ้ือมาใชท้ างานซ้ือมาใส่โชวเ์ท่ๆ และถือ
เป็นสินคา้ทดแทนเป็นตน้  

     Whom ใครมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ?  เพราะไม่ใช่วา่ทุกคร้ังตวัผูซ้ื้อจะเป็นผูใ้ชสิ้นคา้นั้นเสมอไป เช่น การท่ีแม่ซ้ือนม
ไปใหเ้ดก็จะเห็นวา่แม่เป็นแค่ผูซ้ื้อแต่แต่ลูกต่างหากท่ีเป็น 

     How ซ้ืออยา่งไร?  เก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภควา่ตดัสินใจซ้ืออยา่งไรอะไรเป็นกระตุน้ใหซ้ื้อก่อนตดัสินใจ
ซ้ือคิดอะไรอยู ่

     2.3 ทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ 

     Kotler (1997)  กล่าวไวว่า่ กระบวนการตดัสินใจซ้ือ (Decision Process)  แมผู้บ้ริโภคจะมีความแตกต่างกนั มีความตอ้งการ
แตกต่างกนัแต่ผูบ้ริโภคจะมีรูปแบบการตดัสินใจซ้ือท่ีคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือ แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

     1. การตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ (Problem or Need Recognition)  ปัญหาเกิดข้ึนเม่ือบุคคลรู้สึกถึงความแตกต่าง
ระหวา่งสภาพท่ีเป็นอุดมคติ ( Ideal) คือ สภาพท่ีเขารู้สึกวา่ดีต่อตนเอง และเป็นสภาพท่ีปรารถนากบัสภาพท่ีเป็นอยูจ่ริง 
(Reality) ของส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัตนเอง จึงก่อใหเ้กิดความตอ้งการท่ีจะเติมเตม็ส่วนต่างระหวา่งสภาพอดุมคติกบัสภาพท่ีเป็น
จริง     2. การเสาะแสวงหาขอ้มูล (Search for Information)  เม่ือเกิดปัญหา ผูบ้ริโภคกต็อ้งแสวงหาหนทางแกไ้ข โดยหาขอ้มูล
เพิ่มเติมเพื่อช่วยในการตดัสินใจ จากแหล่งบุคคล (Personal Search) แหล่งธุรกิจ (Commercial Search) แหล่งข่าวทัว่ไป (Public 
Search)  จากประสบการณ์ของผูบ้ริโภคเอง (Experimental Search)   
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     3.  การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative)  เม่ือผูบ้ริโภค ไดข้อ้มูลจากขั้นตอนท่ี 2 แลว้ กจ็ะประเมินทางเลือกและ
ตดัสินใจเลือกทางท่ีดีท่ีสุด โดยมีแนวคิดในการพิจารณา เพื่อช่วยประเมินแต่ละทางเลือก เพื่อใหต้ดัสินใจไดง่้ายข้ึนจาก 
คุณสมบติั (Attributes) ระดบัความส าคญั (Degree of Importance) ความเช่ือถือต่อตรายีห่อ้ (Brand Beliefs)  ความพอใจ (Utility 
Function) กระบวนการประเมิน (Evaluation Procedure)  

     4. การตดัสินใจซ้ือ (Decision Marking) โดยปกติแลว้ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะตอ้งการขอ้มูลและระยะเวลาในการตดัสินใจ
ส าหรับผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิดแตกต่างกนั คือ ผลิตภณัฑบ์างอยา่งตอ้งการขอ้มูลมาก ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการเปรียบเทียบนาน แต่
บางผลิตภณัฑผ์ูบ้ริโภคกไ็ม่ตอ้งการระยะเวลาการตดัสินใจนาน 

     5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Post purchase Behavior) หลงัจากมีการซ้ือแลว้ ผูบ้ริโภคจะไดรั้บประสบการณ์ในการบริโภค ซ่ึง
อาจจะไดรั้บความพอใจหรือไม่พอใจกไ็ด ้ถา้พอใจผูบ้ริโภคไดรั้บทราบถึงขอ้ดีต่าง ๆ ของสินคา้ท าใหเ้กิดการซ้ือซ ้าไดห้รืออาจ
มีการแนะน าใหเ้กิดลูกคา้รายใหม่ แต่ถา้ไม่พอใจ ผูบ้ริโภคกอ็าจเลิกซ้ือสินคา้นั้น ๆ ในคร้ังต่อไปและอาจส่งผลเสียต่อเน่ืองจาก
การบอกต่อ ท าใหลู้กคา้ซ้ือสินคา้นอ้ยลงตามไปดว้ย 

     2.4 ทฤษฎคีวามพงึพอใจ 

     Kotler and Armstrong (2002) กล่าวไวว้า่ พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดข้ึนตอ้งมีส่ิงจงูใจ (motive) หรือแรงขบัดนั (drive) เป็น
ความตอ้งการท่ีกดดนัจนมากพอท่ีจะจูงใจใหบุ้คคลเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง ซ่ึงความตอ้งการของ
แต่ละคนไม่เหมือนกนั ความตอ้งการบางอยา่งเป็นความตอ้งการทางชีววิทยา(biological) เกิดข้ึนจากสภาวะตึงเครียด เช่น ความ
หิวกระหายหรือความล าบากบางอยา่ง เป็นความตอ้งการทางจิตวิทยา (psychological) เกิดจากความตอ้งการการยอมรับ 
(recognition) การยกยอ่ง (esteem) หรือการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น (belonging) ความตอ้งการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอท่ีจะจูงใจ
ใหบุ้คคลกระท าในช่วงเวลานั้น ความตอ้งการกลายเป็นส่ิงจงูใจ เม่ือไดรั้บการกระตุน้อยา่งเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด  

     2.5 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

     พจนารถ อ่ิมสอน (2558) ไฟบูลยอ์าชารุ่งโรจน์ ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเช่าอพาร์ทเมน้ทข์องผูบ้ริโภคในเขตพระ
โขนง กรุงเทพมหานคร  

     พฤติกรรมการเช่าอพาร์ทเมน้ท ์ส่วนใหญ่อยูม่านอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 1 ปีมีความตั้งใจท่ีจะพกัอยูน่านมากกวา่ 4 ปีจะแนะน า
หรือชกัชวนบุคคลท่ีรู้จกัใหม้าพกัอพาร์ทเมนทท่ี์พกัอยู ่และจะยงัคงพกัต่อไปแมว้า่จะมีบุคคลท่ีรู้จกัแนะน าอพาร์ทเมนทท่ี์อ่ืน ๆ 

     ส่วนประสมทางการตลาด ในดา้นราคา ดา้นท าเลท่ีตั้งและดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการอยูใ่นระดบัดี วิธีวิจยัเชิงคุณภาพ เกบ็
ขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมาย 15 คนพบวา่กลุ่มเป้าหมายตอ้งการใหท้างอพาร์ทเมนทเ์ห็นถึงความส าคญัในดา้นการส่งเสริมการตลาด
มากท่ีสุด 
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     ดุจดาวประภาวฒัน์เวช (2549)  ความพึงพอใจพฤติกรรมและแนวโนม้พฤติกรรมของผูพ้กัอาศยัต่อการใหบ้ริการของอพาร์ท
เมน้ทบ์า้นรินรดา  

     ความพึงพอใจในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นลกัษณะทางกายภาพดา้นท าเลท่ีตั้งดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกดา้น
พนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นความปลอดภยัดา้นราคาและดา้นคุณภาพการใหบ้ริการอยูใ่นระดบัพึงพอใจดา้นลกัษณะทางกายภาพ
ดา้นท าเลท่ีตั้งดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นพนกังานผูใ้หบ้ริการและดา้นความปลอดภยัไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเช่าอพาร์เมน้ทข์องผูพ้กัอาศยั         
     พฤติกรรมการเช่าอพาร์ทเมน้ทข์องผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทบ์า้นรินรดาส่วนใหญ่เคยพกัอพาร์ทเมน้ทบ์ริเวณรังสิตคลอง 2 
พกัอาศยัอยูก่บัเพื่อนและคิดวา่ราคาค่าเช่าเหมาะสมแลว้เหตุผลท่ีเลือกพกัท่ีอพาร์ทเมน้ทบ์า้นรินรดาส่วนใหญ่คิดวา่ใกลส้ถานท่ี
ท างานจ านวนผูท่ี้พกัอาศยัภายในหอ้งนอ้ยท่ีสุดหอ้งละ 1 คนสูงสุดหอ้งละ 4 คนระยะเวลาท่ีพกัอยูท่ี่อพาร์ทเมน้ทบ์า้นรินรดา
จนถึงปัจจุบนันอ้ยท่ีสุด 2 เดือนและมากท่ีสุด 72 เดือน  

     สงกรานต ์คงเพชร (2553)  ศึกษาเร่ืองปัจจยัในการเลือกเช่าอพาร์ทเมน้ทข์องผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการมีผลต่อการตดัสินใจเช่าอพาร์ทเมน้ทใ์นระดบัมากทั้งในดา้นผลิตภณัฑด์า้นราคาดา้นสถานท่ีท าเล
ท่ีตั้งดา้นการส่งเสริมการตลาดดา้นบุคลากรดา้นกระบวนการใหบ้ริการและดา้นส่ิงเสนอทางกายภาพส าหรับการทดสอบ
สมมติฐานพบวา่ปัจจยัดา้นสถานภาพมีความสมัพนัธ์กบับุคคลท่ีมีอิทธิพลอตัราค่าเช่าต่อเดือนอตัราค่าเช่าล่วงหนา้นอกจากน้ียงั
พบวา่ปัจจยัดา้นอาชีพมีความสมัพนัธ์กบัอตัราค่าเช่าต่อเดือนและดา้นบริเวณท่ีตั้งของอพาร์ทเมน้ทแ์ละปัจจยัดา้นรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนมีความสมัพนัธ์กบัอตัราเงินประกนัหรือเงินมดัจ าบริเวณท่ีตั้งและแหล่งขอ้มูลและการทดสอบสมมติฐานดา้นปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นบุคลากรมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกเช่าอพาร์ทเมน้ทข์องผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

3.วธีิการศึกษา 

     การเกบ็ข้อมูลแบบปฐมภูมิ 

     ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

     จ  านวนประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ (ผูท่ี้ใชบ้ริการสุพินโกศลแมนชัน่) ประชากรจ านวน 70 คน (31 ต.ค. 
ปี 2562) และลกูคา้ท่ีคาดหวงั (ผูท่ี้ยงัไม่เคยใชบ้ริการสุพินโกศลแมนชัน่)ไม่ทราบประชากรท่ีแน่ชดั 

     กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัโดยใชว้ิธีแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ลูกคา้ท่ีคาดหวงั (ผูท่ี้ยงัไม่เคยใชบ้ริการสุพิน
โกศลแมนชัน่) เกบ็เตม็จ านวนประชากร จ านวน 70 คน และลูกคา้ท่ีคาดหวงั (ผูท่ี้ยงัไม่เคยใชบ้ริการสุพินโกศลแมนชัน่) ไม่
ทราบจ านวนท่ีแน่ชดั เกบ็จ านวน 100 คน โดยใชสู้ตรการค านวนคอแครน (Cochran) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % 

     การเกบ็ข้อมูลแบบทุติยภูมิ 
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     ศึกษาคน้ควา้ จากบทความ เวบ็ไซตต่์างๆ  

     การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     การเกบ็ขอ้มูลแบบปฐมภูมิ ใชว้ิธีการเกบ็ขอ้มูลจากแบบสอบถาม โดยการเกบ็ขอ้มูลจากแบบสอบถามเป็นค าถามชนิด
ปลายเปิด มี 2 แบบ แบบท่ี 1 ส าหรับลูกคา้(ผูท่ี้ใชบ้ริการสุพินโกศลแมนชัน่) แบบท่ี 2 ส าหรับลูกคา้ท่ีคาดหวงั(ผูท่ี้ยงัไม่เคยใช้
บริการสุพินโกศลแมนชัน่)  

     วธิีการวเิคราะห์ข้อมูล 

     ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS โดยสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย  

     1.  ความถ่ีและค่าร้อยละเป็นสถิติเชิงพรรณนาใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์  
     2.  Independent Samples t-test เป็นสถิติเชิงอนุมานใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัลกัษณะ
ประชากรศาสตร์  

 

4.ผลการศึกษาและอภิปราย  

     ผลการเกบ็ข้อมูลแบบปฐมภูมิ มีดงัน้ี 

     ลูกค้า(ผู้ที่ใช้บริการสุพนิโกศลแมนช่ัน)  

     ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ20-29 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพ  พนกังาน
บริษทัเอกชน รายได ้10,001-20,000 บาท สถานภาพโสด  พกัมากกวา่ 1 ปีแลว้ เคยพกัอาศยัสุพินโกศลแมนชัน่มาก่อน มีการ
ตดัสินใจเลือกพกัดว้ยตวัเอง มีจ านวนสมาชิก 2 คน พกัอาศยัมากกวา่ 1 ปี ส่ิงอ านวยความสะดวกภายนอกอพาร์ทเมน้ท ์แม่บา้น
ท าความสะอาดตอบมากท่ีสุด รองลงมา เคร่ืองซกัผา้หยอดเหรียญ และลิฟท ์ท่ีจอดรถ เคร่ืองกรองน ้าหยอดเหรียญ และยาม
รักษาความปลอดภยั ร้านเสริมสวย ท่ีจอดรถจกัรยานยนต ์ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านอาหาร ร้านซกัอบรีด ร้านสะดวกซ้ือ เรียง
ตามล าดบั ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ สุพินโกศลแมนชัน่ทั้ง 7 ดา้น ซ่ึงประกอบไปดว้ย ดา้น
กระบวนการระดบัความส าคญัมากท่ีสุด รองลงมาดา้นพนกังาน ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นสถานท่ี ดา้น
ราคา ดา้นการาส่งเสริมการตลาด มีระดบัความส าคญัมากเรียงตามล าดบั 

     ลูกค้าที่คาดหวงั(ผู้ที่ยงัไม่เคยใช้บริการสุพนิโกศลแมนช่ัน) 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ30-39 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังงานบริษทัเอกชน รายได ้20,001-
30,000 บาท สถานภาพโสด ตดัสินใจดว้ยตวัเอง มีจ านวนสมาชิก 2 คน พกัมากกวา่ 1 ปี ส่ิงอ านวยความสะดวกภายนอกอพาร์
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เมน้ท ์ท่ีจอดรถตอบมากท่ีสุด รองลงมา ร้านอาหาร จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ ร้านสะดวกซ้ือ ยามรักษาความปลอดภยั ท่ี
จอดรถจกัรยานยนต ์เคร่ืองซกัผา้หยอดเหรียญและลิฟท ์ ร้านซกัอบรีด ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านเสริมสวย เคร่ืองกรองน ้าหยอด
เหรียญ แม่บา้นท าความสะอาด เรียงตามล าดบั ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ เลือกเช่าอพาร์ทเมน้ท ์7 
ดา้น ซ่ึงประกอบไปดว้ยดา้นกระบวนการระดบัความส าคญัมากท่ีสุด รองลงมาดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายถาพ ดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นพนกังาน ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีระดบัความส าคญัมากเรียงตามล าดบั 

     ผลการศึกษาข้อมูลทุติยภูม ิมีดงัน้ี 

     บทความที่ 1 บทความแกเ้กมอสงัหาฯปี 63 สู้สตอ็กลน้ 1.9 แสนยนิูต สรุปไดว้า่คอนโดท่ีมีค่าผอ่นราคาถูกคา้งสต๊อกจ านวน
มากและในอนาคตมีแนวโนม้ท่ีจะมีราคาท่ีถูกลง อาจเป็นตวัเลือกหรือตวัเปรียบเทียบ ของลูกคา้ท่ีมีรายได ้10,001-20,000 บาท 
และลูกคา้ท่ีคาดหวงั ท่ีมีรายได ้20,001-30,000 บาท ท่ีมีจ านวนมาก ส่งผลใหลู้กคา้มีอ านาจในการตดัสินใจซ้ือมากข้ึน 

     บทความที่ 2 บทความข้ึนสุดกล็งสุด อตัราเติบโตของ ราคาคอนโดฯ ปี 62 ลดลงรุนแรง จบัตา “สมุทรปราการ” โตสุด สรุป
ไดว้า่ ไดมี้การสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ส าโรง-ลาดพร้าว โดยสถานีท่ีอยูใ่กลสุ้พินโกศลแมนชัน่ท่ีสุดคือ สถานีโชคชยั 4 
ส่งผลใหใ้นอนาคตสุพินโกศลแมนชัน่จะมีอ านาจในการต่อรองกบัลูกคา้มากข้ึน  

     บทความที่ 3 บทความนกัท่องเท่ียวจองการเดินทางผา่น ‘มือถือ’ มากข้ึน คนไทยรองแชมป์ในเอเชียแปซิฟิก สรุปไดว้า่ คน
ไทยมีพฤติกรรมการจองโรงแรมผา่นมือถือเป็นอนัดบั 3 จากกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามชาวไทยจ านวน 600 คน ในการจอง
โรงแรม ร้อยละ 70 ของผูต้อบแบบสอบถามระบุวา่พวกเขามีแนวโนม้ท่ีจะจองโรงแรมผา่นมือถือ ถือไดว้า่เป็นโอกาสทางธุรกิจ
หากสุพินโกศลแมนชัน่ปรับตวั และสร้างระบบเพือ่รองรับการจองหอ้งพกัแบบออนไลน์ 

     วเิคราะห์โดยใช้ทฤษฎกีารวเิคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) 

     จากการรวบรวมขอ้มูลแบบปฐมภูมิจากแบบสอบถาม และคน้ควา้ขอ้มูลแบบทุติยภูมิ จากเวบ็ไซตแ์ละบทความต่างๆ น าวา่
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม ไดด้งัน้ี 

     1. S จุดแข็งขององค์กร (Strength)  

     1.ดา้นท าเล เน่ืองจากท าเลของสุพินโกศลแมนชัน่อยูบ่ริเวณติดกบัถนนใหญ่ ต่างจากคู่แข่งท่ีอยูท่า้ยซอย  

     2.ดา้นบริการ เน่ืองจากสุพนิโกศลแมนชัน่มีพื้นท่ีหรือท่ีจอดรถท่ีมากกวา่คู่แขง็ 

     3.ดา้นสถานท่ี เน่ืองจากสุพินโกศลแมนชัน่อยูใ่กลร้้านสะดวกซ้ือช่ือดงั และตลาดโชคชยั 4 โดยร้านสะดวกซ้ือช่ือดงั 
ระยะทางประมาณ 140 เมตร ตลาดโชคชยั 4 ระยะทางประมาณ 260 เมตร ส่วนของคู่แข่ง ร้านสะดวกซ้ือช่ือดงั ระยะทาง
ประมาณ 500-600 เมตร ตลาดโชคชยั 4 ระยะทางประมาณ 620-720 เมตร  

     2. W จุดอ่อนขององค์กร (Weaknesses)  
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     1.ดา้นบุคลากร เน่ืองจากสุพินโกศลแมนชัน่มีพนกังานนอ้ย ส่งผลใหพ้นกังานตอ้งท างานหลายอยา่ง ส่งผลใหมี้ความ
ผดิพลาดในงานบ่อย 

     2.ดา้นราคา เน่ืองจากสุพินโกศลแมนชัน่ท าเลอยูบ่ริเวณตน้ซอย ส่งผลใหมี้ตน้ทุนท่ีมากกวา่คู่แข่ง ส่งผลใหร้าคาหอ้งพกัมี
ราคาสูง 

     3.ดา้นสถานท่ี เน่ืองจากสุพินโกศลแมนชัน่มีอายตึุกท่ีมากกวา่คู่แข่ง ส่งผลใหมี้สภาพตึกท่ีเก่าแมจ้ะคอยบ ารุงอยูเ่สมอ 

     4.ดา้นช่างเทคนิค เน่ืองจากสุพินโกศลแมนชัน่ไม่ไดมี้ช่างเทคนิคประจ า ส่งผลใหเ้ม่ือเกิดปัญหาตอ้งใชเ้วลานานในการ
ซ่อมแซม 

     3. O โอกาส (Opportunities)  

     1.รถไฟฟ้าสายสีเหลืองตดัผา่นบริเวณใกลสุ้พินโกศลแมนชัน่ ระยะทางจากสุพินโกศลแมนชัน่-รถไฟฟ้าสายสีเหลือง 
ระยะทางประมาณ 150 เมตร ส่งผลใหมู้ลค่าท่ีดินและค่าเช่าหอ้งมีโอกาสปรับสูงข้ึนได ้ 

     2.ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงท่ีพกัไดง่้ายผา่น Application ส่งผลใหห้ากสุพินโกศลแมนชัน่เขา้ร่วมกบั Application ต่างๆ ส่งผล
ใหลู้กคา้จะเขา้ถึงสุพินโกศลแมนชัน่ไดง่้ายข้ึน 

     3.ความผนัผวนของเศษฐกิจ ส่งผลใหผู้บ้ริโภคไม่กลา้เส่ียงในการลงทุนซ้ือ-ผอ่น บา้น และคอนโด 

     4.ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมในการคน้หาขอ้มูลผา่น Social media , Search engine และ Application เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ และบริการต่างๆ   

     4. T อุปสรรค (Threats)  

     1.ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการจองหอ้งพกัแบบออนไลน์มากข้ึน ส่งผลใหลู้กคา้มีตวัเลือกมากข้ึน 

     2.คอนโดตั้งแต่ปี 2562-2563 มีคอนโดเพิ่มข้ึนและคา้งสต๊อกจ านวนมาก ส่งผลใหใ้นอนาคตหากคอนโดขายไม่ได ้อาจมี
ราคาท่ีถูกลง ตามกลไกตลาด 

     3.การคมนาคมติดขดัถนนลาดพร้าวข้ึนช่ือเร่ืองรถติด ส่งผลใหผู้บ้ริโภคเลือกท าเลอ่ืน 

     4.สถานการณ์บา้นเมืองไม่ปลอดภยั ส่งผลใหผู้บ้ริโภคเกิดความไม่ไวว้างใจในความปลอดภยั 
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     การเลือกกลยทุธ์  (TOWS Matrix)  

                                                 ปัจจัยภายใน 

                                           (Internal Factors) 

 

           ปัจจัยภายนอก 

        (External Factors) 

จุดแข็ง (Strength) 

S1 ท าเลติดถนนใหญ่ 

S2 มีพื้นท่ีจอดรถมากกวา่ 

S3 สถานท่ีอยูติ่ดกบัร้านคา้
ต่างๆ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

W1 พนกังานนอ้ย 

W2 ราคาหอ้งพกัสูง 

W3 ตึกมีสภาพเก่า 

W4 ไม่มีช่างเทคนิคประจ า 

โอกาส (Opportunities) 

O1 รถไฟฟ้าตดัผา่น 

O2 ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงท่ีพกัไดง่้ายผา่น Application 

O3 ผูบ้ริโภคมีก าลงัซ้ือนอ้ย 

O4 ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการเล่น Social media และ Search 
engine มากข้ึน 

 

กลยทุธ์เชิงรุก (SO 
Strategy) 

SO Serve to your room 

(S3+O4) 

กลยทุธ์เชิงแกไ้ข (WO 
Strategy) 

Reservation via app 

(W1+O2) 

อุปสรรค (Threats) 

T1 ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการจองหอ้งพกัแบบออนไลน์มาก
ข้ึน 

T2 คอนโดคา้งสต๊อกจ านวนมาก 

T3 การคมนาคมติดขดั 

T4 สถานการณ์บา้นเมืองไม่ปลอดภยั 

กลยทุธ์เชิงป้องกนั (ST 
Strategy) 

Promotion for loyal 
customer 

(S1+T2) 

กลยทุธ์เชิงรับ (WT 
Strategy) 

More security with more 
CCTV 

(W1+T4) 

     สามารถสรุปไดว้า่กลยทุธ์ท่ีเหมาะสมกบับริษทัสุพินโกศลแมนชัน่ มากท่ีสุดคือ Reservation via app เพราะไดค้ะแนนมาก
ท่ีสุดจากการประเมินดว้ยการถ่วงน ้าหนกัโดยไดค้ะแนนรวมเท่ากบั 4.25 คะแนนเน่ืองจากเป็นกลยทุธ์ท่ีจะช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัและงบประมาณท่ีใช ้มีคะแนนอยูท่ี่ 4 คะแนน ความพึงพอใจของลูกคา้และการเติบโต
ของรายไดอ้ยูท่ี่ 4 คะแนน โดยบริษทัคาดวา่จะสามารถสร้างฐานลูกคา้เพิ่มข้ึน 20% และอตัราหอ้งพกัวา่ง 20% ทั้งยงัใช้
งบประมาณในการด าเนินกลยทุธ์แค่ 22,000 บาท  
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    การก าหนดวิธีในการควบคุมและการประเมินประสิทธิผลของกลยทุธ์ท่ีเลือกใชป้ระกอบดว้ยการก าหนดผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ
ของกลยทุธ์ Reservation Via App ไวด้งัต่อไปน้ี  

     1.  สามารถสร้างฐานลูกคา้เพิ่มข้ึนอยา่งนอ้ย 20% ต่อไตรมาส  

     2.  สามารถลดอตัราหอ้งพกัวา่ง 20% ต่อไตรมาส         

     กลยุทธ์เชิงแก้ไข Reservation via app  

     สุพินโกศลแมนชัน่ จึงไดเ้ขา้ร่วมกบั Application จองท่ีพกั Airbnb ซ่ึง Airbnb เป็น App เดียวท่ีมีการจองหอ้งพกัแบบราย
เดือน และสามารถใชไ้ดก้บัระบบ ios และ android  

     Application จองท่ีพกั Airbnb มีเง่ือนไขในการใชบ้ริการ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ซ่ึงส่วนท่ี 1 เป็นส่วนของสุพินโกศลแมนชัน่ 
โดย Airbnb จะหกัจากค่าใชบ้ริการ ค่าเช่าหอ้งพกัท่ีจะไดรั้บ 3-5 % และสุพินโกศลแมนชัน่จะไดรั้บเงินจากลูกคา้หลงัเช็คอิน 7 
วนั ส่วนท่ี 2 ส่วนของลูกคา้ Airbnb จะหกัค่าใชบ้ริการในการจองหอ้งพกั 6-12% 

     นอกจากน้ียงัโปรโมทหอ้งพกัผา่น Facebook Page โดยการซ้ือโฆษณาผา่น Facebook กลุ่มเป้าหมายจะอยูใ่นช่วงอาย ุ23-28 
ปี ระยะทางไม่เกิน 4 กิโลเมตร ถนนลาดพร้าว มีประชากร 13,000 คน ซ่ึงเดือนกมุภาพนัธ์ และเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงท่ี
นกัศึกษาจบ เร่ิมหางานท า สุพินโกศลแมนชัน่ตอ้งการใหผู้บ้ริโภคเห็นโฆษณา 1-2 คร้ัง ตอ้งใชง้บประมาณ 6,000 บาท/เดือน 
ในช่วงเดือนเมษายน และเดือนมิถุนายน ตอ้งการใชผู้บ้ริโภคเห็นโฆษณา 0-1 คร้ัง ตอ้งใชง้บประมาณ 3,000 บาท/เดือน โดย
งบประมาณจากการลงโฆษณา 18,000 บาท 

     การเขา้ถึงระบบการจองท่ีพกัผา่นทาง Application นั้นยงัสามารถเป็นตวัช่วยในการประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลต่างของสุพินโกศล
แมนชัน่ไดอ้ยา่งกวา้งขวางจึงท าใหฝ่้ายประชาสมัพนัธ์สามารถใชเ้ป็นตวัช่วยในการเขา้ถึงลูกคา้ไดง่้ายข้ึนอีกดว้ย 

 5.สรุปผลการศึกษา 

     ผลของการศึกษาผลการวิเคราะห์การศึกษาปัญหาจ านวนรายไดล้ดลงและแนวทางการแกปั้ญหาเชิงกลยทุธ์กรณีศึกษาสุพิน
โกศลแมนชัน่ ดงัน้ี 

     วัตถุประสงค์ ที่ 1 เพื่อศึกษาสภาพแวดลอ้มภายใน-ภายนอก ธุรกิจอพาร์ทเมน้ท ์ไดท้ าการวิเคราะห์ขอ้มูลปฐมภูมิ จาก
แบบสอบถาม โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS ทั้งส่วนของลูกคา้ และส่วนของลกูคา้ท่ีคาดหวงั สรุปขอ้มูลไดด้งัน้ี 
ส าหรับลูกคา้ จ านวน 70 คน จึงท าการเกบ็เตม็จ านวน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ20-29 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพ  
พนกังานบริษทัเอกชน รายได ้10,001-20,000 บาท สถานภาพโสด  พกัมากกวา่ 1 ปีแลว้ พฤติกรรมส่วนใหญ่ เคยพกัอาศยัสุพิน
โกศลแมนชัน่มาก่อน มีการตดัสินใจเลือกพกัดว้ยตวัเอง มีจ านวนสมาชิก 2 คน  พกัอาศยัมากกวา่ 1 ปี ส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ เลือกเช่าอพาร์ทเมน้ท ์7 ดา้น ซ่ึงประกอบไปดว้ยดา้นกระบวนการระดบัความส าคญัมาก
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ท่ีสุด รองลงมาดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายถาพ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นพนกังาน ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด มี
ระดบัความส าคญัมากเรียงตามล าดบั ส าหรับลูกคา้ท่ีคาดหวงั ค านวณจากสูตรคอแครน (Cochran) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % 
จึงท าการเกบ็จ านวน 100 คน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ30-39 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกัง
งานบริษทัเอกชน รายได ้20,001-30,000 บาท สถานภาพโสด พฤติกรรมส่วนใหญ่พกัอาศยัอพาร์ทเมน้ท ์ตดัสินใจดว้ยตวัเอง มี
จ านวนสมาชิก 2 คน พกัมากกวา่ 1 ปี ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ สุพินโกศลแมนชัน่ทั้ง 7 ดา้น ซ่ึง
ประกอบไปดว้ยดา้นกระบวนการระดบัความส าคญัมากท่ีสุด รองลงมาดา้นพนกังาน ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นส่ิงแวดลอ้มทาง
กายภาพ ดา้นสถานท่ี ดา้นราคา ดา้นการาส่งเสริมการตลาด มีระดบัความส าคญัมากเรียงตามล าดบั  

     วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหา และผลกระทบท่ีมีต่อองคก์ร ไดท้ าการวิเคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมิ จากบทความ 

และเวบ็ไซตต่์างๆ สรุปไดด้งัน้ี  

     บทความท่ี 1 บทความแกเ้กมอสงัหาฯปี 63 สู้สตอ็กลน้ 1.9 แสนยนิูต สรุปไดว้า่ลูกคา้ท่ีพกัสุพินโกศลแมนชัน่และลูกคา้ท่ี
คาดหวงั มีระดบัรายได ้10,001-20,000 บาทและรายได ้20,001-30,000 บาท มีจ านวนมาก ส่งผลใหลู้กคา้มีอ านาจในการ
ตดัสินใจซ้ือมากข้ึนคอนโด ผอ่นราคาถูกมากข้ึน 

     บทความท่ี 2 บทความข้ึนสุดกล็งสุด อตัราเติบโตของ ราคาคอนโดฯ ปี 62 ลดลงรุนแรง จบัตา “สมุทรปราการ” โตสุดสรุป
ไดว้า่ ลาดพร้าว-วงัทองหลาง-บางกะปิ คอนโดปรับราคาข้ึน 9.4% ยา่นขอบเมืองซ่ึงเป็นแหล่งชุมชนหนาแน่น เน่ืองจากสร้าง
รถไฟฟ้า 2 สายคือ สายสีส้ม ศูนยว์ฒันธรรม-มีนบุรี ท่ีตดัผา่น ถ.รามค าแหง และสายสีเหลือง ส าโรง-ลาดพร้าว โดยสถานีท่ีอยู่
ใกลสุ้พินโกศลแมนชัน่ท่ีสุดคือ สถานีโชคชยั 4 ส่งผลใหใ้นอนาคตสุพินโกศลแมนชัน่จะมีอ านาจในการต่อรองกบัลูกคา้มาก
ข้ึน  

     บทความท่ี 3 บทความนกัท่องเท่ียวจองการเดินทางผา่น ‘มือถือ’ มากข้ึน คนไทยรองแชมป์ในเอเชียแปซิฟิก สรุปไดว้า่ คน
ไทยมีพฤติกรรมการจองโรงแรมผา่นมือถือเป็นอนัดบั 3 จากกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามชาวไทยจ านวน 600 คน พวกเขาเหล่าน้ีมี
แนวโนม้ท่ีจะจองตัว๋เคร่ืองบินผา่นทางโทรศพัทมื์อถือสูงถึงร้อยละ 67 ค่อนขา้งใชบ้า้งมีจ านวนร้อยละ 18 และใชน้อ้ยมาก
หรือไม่ใชมี้จ านวนร้อยละ 15 ถือไดว้า่เป็นโอกาสทางธุรกิจหากสุพินโกศลแมนชัน่ปรับตวั และสร้างระบบเพื่อรองรับการจอง
หอ้งพกัแบบออนไลน์ 

     วัตถุประสงค์ที่ 3 เพ่ือก าหนดกลยทุธ์ในการแข่งขนั ไดน้ าขอ้มูลจากขอ้มูลปฐมภูมิ และขอ้มูลทุติยภูมิ ขา้งตน้มาวิเคราะห์
สภาวะแวดลอ้ม (SWOT Analysis) เพื่อสร้างกลยทุธ์  

     วัตถุประสงค์ที่ 4 เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั ไดน้ าผลจากการ วิเคราะห์สภาวะแวดลอ้ม (SWOT 

Analysis) มาท าการเลือกกลยทุธ์  (TOWS Matrix) และไดท้ าการประเมินดว้ยการถว่งน ้าหนกั ซ่ึงกลยทุธ์ Reservation via app 
ไดค้ะแนนมากท่ีสุด โดยคะแนนรวมเท่ากบั 4.5 คะแนน  

     ซ่ึงผลจากการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
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        พจนารถ อ่ิมสอน,ไพบุลย ์อาชารุ่งโรจน์ (2558) เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเช่าอพาร์ทเมน้ทข์องผูบ้ริโภค ในเขต
พระโขนง กรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งในส่วนของดา้นผลิตภณัฑ ์เก่ียวกบัท่ีจอดรถมีจ านวนท่ีเพียงพอ มีระดบัความคิดเห็นต่อ
ปัจจยั อยูใ่นระดบัมาก ในส่วนของดา้นราคา เก่ียวกบัค่าน ้า ค่าไฟ ราคาหอ้งพกั มีความเหมาะสม มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยั 
อยูใ่นระดบัมาก ในส่วนของดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มมีความสะอาด มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยั 
อยูใ่นระดบัมาก 

        สงกรานต ์คงเพรธ (2553) เร่ืองปัจจยัการตดัสินใจเลอืกเช่าอพาร์ทเมน้ทข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้ง
ในส่วนของผลิตภณัฑ ์เก่ียวกบัขนาดของหอ้งมีความเหมาะสม และมีส่ิงอ านวยความสะดวกภายในหอ้งพกั มีระดบัความ
คิดเห็นต่อปัจจยัมาก ในส่วนของดา้นราคา เก่ียวกบัการมดัจ าค่าหอ้งพกัล่วงหนา้มีความเหมาะสม ค่าสาธาณูปโภคมีความ
เหมาะสมกบัอพาร์ทเมน้ท ์และอตัราค่าทีความเหมาะสมกบัอพาร์ทเมน้ท ์มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัมาก ในส่วนของดา้น
พนกังาน เก่ียวกบัผูใ้หบ้ริการหรือพนกังานท่ีปฏิบติังานดา้นการใหบ้ริการ สามารถแกปั้ญหาไดท้นัท่วงที มีระดบัความคิดเห็น
ต่อปัจจยัมาก ในส่วนของดา้นกระบวนการใหบ้ริการ เก่ียวกบัมีการบริการดา้นต่างๆ ไดร้วดเร็วและตรงเวลา มีการกดหนดกฎ
เกณฑต่์างๆ ของท่ีพกัไดอ้ยา่งชดัเจน มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัมาก ในส่วนของดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ เก่ียวกบัความ
สะอาด ความสวยงามของหอ้งพกั บรรยากาศดีทั้งภายในหอ้งพกัและภายนอกหอ้งพกั มีความสงบ มีระดบัความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัมาก 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังนี ้

     1. ผลการวิเคราะขอ้มูลจากแบบสอบถาม พบปัญหาในส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Marketing mix7Ps) 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด เก่ียวกบัการโฆษณาผา่นป้ายประกาศเห็นไดช้ดัเจน ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยปานกลาง แสดงให้
เห็นถึงสุพินโกศลแมนชัน่ตอ้งปรับปรุงในการท าโฆษณา และเพิ่มช่องทางการโฆษณาผา่นช่องทาง social media เพื่อท่ีจะให้
ผูบ้ริโภคเห็นโฆษณา หรือเขา้ถึงสุพินโกศลแมนชัน่ไดง่้ายข้ึน เน่ืองจากลูกคา้ท่ีเขา้มาติดต่อส่วนใหญ่จะเขา้มาติดต่อท่ี
ประชาสมัพนัธ์โดยตรง 

     2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม พบปัญหาในส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Marketing mix7Ps) 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด เก่ียวกบัการประชาสมัพนัธ์ แสดงใหเ้ห็นถึงการส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสาร ยงัไม่ชดัเจน ส่งผลให้
อาจเกิดความเขา้ใจผดิในขอ้ตกลงต่างๆได ้ 

     3. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม พบปัญหาในส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Marketing mix7Ps) 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มมีความสงบ ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยปานกลาง เกิดจากสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกบริเวณใกล้ๆ อพาร์ทเมน้ทมี์การก่อสร้าง เป็นปัจจยัท่ีไม่สามารถแกไ้ขได ้ส่งผลใหลู้กคา้รู้สึกถึงความไม่สงบ  
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     4. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามในกลุ่มลูกคา้และกลุ่มลูกคา้ท่ีคาดหวงัพบวา่มีความพึงพอใจและระดบัการ
ตดัสินใจมากท่ีสุดของทั้งสองกลุ่มตวัอยา่งคือดา้นกระบวนการ ขณะเดียวกนัจากการสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารคิดวา่จุดดอ้ย
ของอพาร์ทเมน้ท ์คือการใชเ้วลานานในการแกไ้ขปัญหาระบบอินเตอร์เน็ตท่ีปัญหาบ่อยๆ ดงันั้น ควรมีการจดัฝึกอบรม
พนกังาน และพฒันาระบบอินเตอร์เน็ตใหมี้ประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 

     1.  ผลการวิเคราะห์ค าถามจากแบบสอบถามท่ีวา่ ท่านพกัอาศยัแบบใด หากท าวิจยัในเร่ืองเก่ียวกบัอพาร์ทเมน้ทไ์ม่ควรท่ีจะ
ตั้งค าถามน้ี และเลือกแจกเฉพาะผูบ้ริโภคท่ีพกัอาศยัใน 
อพาร์ทเมน้ท ์เพื่อท่ีจะประหยดัเวลาและค่าใชจ่้าย หากผูต้อบแบบสอบถามตอบพกัท่ีอ่ืนท่ีไม่ใช่อพาร์ทเมน้ท ์ส่งผลให้
แบบสอบถามผิดพลาด ตอ้งท าการแจกเพิ่ม  

     2.  ผลการวิเคราะห์การเกบ็แบบสอบถาม หากการเกบ็ขอ้มูล แบบโควตา้ (Quota sampling) ควรแบ่งพื้นท่ีแต่ในละส่วนให้
กระจาย ในรัศมีท่ีใกลเ้คียงกนั เพื่อท่ีจะไดข้อ้มูลท่ีมีความหลากหลาย ขอ้มูลไม่กระจุก  
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NETFLIX OF CLIENTS IN BANGKOK METROPOLITAN REGION 

วรัญญ์ภัสร์ แย้มขะมัง1 และ ศศิวมิล มีอ าพล2 
Waranphat Yamkamung and Sasivimol Meeampol 

 

บทคดัย่อ 
การคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบริการ Netflix และ 2) 
เพื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์กบัการการตดัสินใจซ้ือบริการ Netflix โดยก าหนดกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา คือ 
ลูกคา้ท่ียงัคงใชบ้ริการ Netflix และอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 385 คน ใชแ้บบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือใน
การศึกษา จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ของ Netflix ดา้นช่องทางใชบ้ริการ มีระดบัความ
คิดเห็นสูงท่ีสุด รองลงมาคือดา้นบริการ ดา้นราคา ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
และดา้นบุคลากรมีระดบัความนอ้ยท่ีสุด และผลการศึกษาสมมติฐานพบวา่ เพศ อาย ุการศึกษา และรายได ้มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการ Netflix ของลูกคา้ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

ค าส าคัญ: เนต็ฟลิกซ์, ออนไลน์วิดีโอสตรีมม่ิง, ซีรีส์, ภาพยนตร์, การตัดสินใจใช้บริการ 

Abstract 
This independent study aims 1) to study the marketing mix factors influencing purchasing decisions toward Netflix and 2) to 
study demography affect the purchasing decisions toward Netflix. A demographic panel survey was conducted through an 
online questionnaire with a sample of 385 current clients of Netflix living in Bangkok. The results showed that Netflix's 
marketing mix (7Ps) in terms of service channels has the highest opinion level; Next are Service, Price, Promotion, Physical 
Evidence, Process respectively and People have the lowest opinion level. The results of the hypothesis study indicate that 
gender, age, education, and income affect the purchasing decision toward Netflix of clients living in Bangkok with statistical 
significance at the 0.05 level. 
Keywords: Netflix, Online Video Streaming, Series, Movies, Purchasing Decision 
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1. บทน า 

ที่มาและความส าคญัของปัญหา 
 
     ปัจจุบนัน้ีมีผูใ้ห้บริการระบบ Online Video Streaming ในประเทศไทยอย่างมากมาย ได้แก่ Netflix, iflix, Line TV, VIU, 
WeTV  ซ่ึง Netflix นั้นมียอดผูใ้ชง้านสูงสุดเป็นอนัดบัหน่ึงของโลก โดยในไตรมาส 3 ปี 2562 Netflix สามารถท ารายไดสู้งถึง 
5.2 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ จนส่งผลใหบ้ริษทัติดอนัดบัท่ี 51 ของบริษทัชั้นน าทัว่โลกท่ีมีศกัยภาพสูงสุด จากผลการจดัอนัดบัของ 
CEO World Magazine ในปี 2562 Netflix ถูกจดัให้เป็นผูน้ าดา้นความบนัเทิงอย่างแทจ้ริงซ่ึงหากรวมภาพยนตร์ ซีรีส์ และสาร
คดีทั้งหมดท่ีมีให้ดู สามารถคิดเป็นชัว่โมงไดก้ว่า 125 ลา้นชัว่โมง ซ่ึงผูใ้ช้บริการสามารถดูท่ีไหนก็ได ้ดูเท่าไหร่ก็ไดต้ลอด
ระยะเวลาท่ีเป็นสมาชิกจึงถือวา่เป็นบริการรูปแบบใหม่ท่ีเขา้มาเปล่ียนโลกการดูภาพยนตร์ของผูค้นในปัจจุบนั ดว้ยคุณสมบติัท่ี
โดดเด่นในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงการออกแบบส่วนประสมทางการตลาดไดอ้ยา่งน่าสนใจและดึงดูดลูกคา้ไดม้ากมายจนถือว่า
เป็นแพลตฟอร์ม Online Video Streaming อนัดบัหน่ึงของประเทศไทย อีกทั้งกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย
ซ่ึงประชากรมีพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ตมากท่ีสุดในประเทศ ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะท าการศึกษาในเร่ือง ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด และลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบริการ Netflix ของลูกคา้ท่ีอาศยัในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลพื้นฐานในเร่ืองการของการพฒันาส่วนประสมทางการตลาดให้ตอบโจทยทุ์กความ
ตอ้งการของผูใ้ช ้Netflix ในประเทศไทย  
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 
     1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือบริการ Netflix ของลูกค้าท่ีอาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
     2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือบริการ Netflix ของลูกค้าท่ีอาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครจ าแนกตามประชากรศาสตร์ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
     1. สามารถน าผลการวิจยัไปใชเ้พื่อวางแผนพฒันาระบบและปรับปรุงคุณภาพใหดี้ยิง่ข้ึนเพื่อสร้างความพึงพอใจอยา่งต่อเน่ือง
และน าไปสู่เป็นลูกคา้ท่ีจงรักภกัดีท่ีใชบ้ริการ Netflix อยา่งยาวนาน 
     2. สามารถน าผลการวิจยัไปพฒันากลยุทธ์แผนการตลาดเพื่อให้ตอบโจทยก์บัความตอ้งการของลูกคา้ท่ีหลากหลาย และ
ดึงดูดผูค้นหรือกลุ่มลูกคา้ใหม่ใหต้ดัสินใจซ้ือบริการ Netflix ในท่ีสุด 

2. ทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวจิัย 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 
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     Kotler (2011) ไดใ้หค้วามหมายของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) คือ เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุม
ได ้เพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความตอ้งการของลูกคา้ ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยการสร้างกระบวนการแลกเปล่ียนระหวา่ง
ผลิตภณัฑก์บัมูลค่าของผลิตภณัฑน์ั้น ๆ ดงันั้นจึงรวมเรียกไดว้า่เป็นส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps 
 
แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกบัประชากรศาสตร์ 
 
     Belch, George E. and Michael A. Belch. (2005) ไดใ้หค้วามหมายวา่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุขนาด
ครอบครัว สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้เป็นพื้นฐานท่ีนกัการตลาด น ามาพิจารณาเพื่อแบ่งส่วนตลาด เพราะท า
ใหส้ามารถเห็นลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งไดช้ดัเจน 
 
ทฤษฎีเกีย่วกบักระบวนการตัดสินใจ 
 
     McGrew & Wilson (1982) ไดใ้ห้ความหมายว่า การตดัสินใจ หมายถึง ทางเลือกหรือตวัเลือกท่ีมีอยู่ แต่การตดัสินใจเป็น
กระบวนการไม่ใช่เป็นการกระท าท่ีไม่เปล่ียนแปลงและคงท่ี ตรงกันข้ามกระบวนการตัดสินใจเก่ียวข้องกับปัจจัยหรือ
ส่ิงแวดลอ้มรอบขา้งในสภาวะท่ีผูบ้ริโภคนั้นก าลงัอยูใ่นขั้นตดัสินใจ  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
รูปที่  1    กรอบแนวคิดงานวิจยั 

3. วธีิการศึกษา 
ลกัษณะประชากรและการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  

ปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ 

พฤติกรรมการใช้

บริการ Netflix 

ปัจจัยด้านส่วน

ประสมทาง

การตลาด (7Ps) 

การตัดสินใจซ้ือ

บริการ Netflix ของ

ลูกค้าที่อาศัยอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

เพศ, อาย,ุ สถานภาพสมรส,                               
รายได,้ การศึกษา, อาชีพ  

ระยะเวลา, ช่องทางรับรู้, แพคเกจ, อุปกรณ์, 
จ านวนวนั, ช่วงวนั,ช่วงเวลา, จ านวนชัว่โมง, 
บุคคลท่ีใชบ้ริการร่วม, ประเภทความบนัเทิง 

สินคา้หรือบริการ, ราคา, ช่องทางการจดั
จ าหน่าย, การส่งเสริมการตลาด, บุคลากร,                                     
ลกัษณะทางกายภาพ, กระบวนการใหบ้ริการ  
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     การศึกษาเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบริการ Netflix ของลูกคา้ท่ีอาศยัอยูใ่นเขต
กรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจยัเชิงปริมาณในรูปแบบการวิจยัเชิงส ารวจโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลเพียงคร้ังเดียว ใชร้ะยะเวลาในการเกบ็ขอ้มูลระหวา่งเดือน มกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2563 ซ่ึงประชากรท่ีใชศึ้กษาคือ
ประชากรชายและหญิงท่ีใชบ้ริการ Netflix และอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของ
การศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชสู้ตรการค านวณของ Taro Yamane ส าหรับการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในกรณีท่ีไม่ทราบ
จ านวนประชากรท่ีแน่นอน ณ ระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบั 95%  ขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสมส าหรับการศึกษาและท าการวิจยัใน
คร้ังน้ีเท่ากบั 385 คน  
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
     ในการศึกษาและวิจยัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบริการ Netflix ของลกูคา้ท่ีอาศยัอยูใ่นเขต
กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดจ้ดัท าแบบสอบถามออนไลน์ และกระจายแบบสอบถามดงักล่าวผา่นช่องทางสงัคมออนไลน์ใหแ้ก่
กลุ่มเป้าหมายท่ีใชบ้ริการ Netflix ซ่ึงวิธีดงักลา่วเป็นวิธีการท่ีรวดเร็ว และประหยดัค่าใชจ่้าย ซ่ึงใชร้ะยะเวลาในการเกบ็ขอ้มูล
ระหวา่งเดือน มกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2563 โดยจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ลูกคา้ท่ียงัคงใชบ้ริการ Netflix และ
อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 385 คน 
 
ตัวแปรที่ใช้ในการวจิัย 
 
     การศึกษาวิจยัน้ีก าหนดตวัแปรท่ีจะศึกษา 2 กลุ่ม คือ  

     1.  ตวัแปรอิสระหรือตวัแปรตน้ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 

     1.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ ดา้นอาย ุ(Age), ดา้นเพศ (Sex), ดา้นสถานภาพสมรส (Marital Status), ดา้นรายได ้
(Income), ดา้นระดบัการศึกษา (Education), ดา้นอาชีพ (Occupation) 

     1.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product), ดา้นราคา (Price), ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
(Place), ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion), ดา้นบุคลากร (People), ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence 
&Presentation), ดา้นกระบวนการผลิต (Process) 

      1.3 ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการ Netflix ไดแ้ก่ ระยะเวลา, ช่องทางรับรู้, แพคเกจ, อุปกรณ์, จ านวนวนั, ช่วงวนั, 
ช่วงเวลา, จ านวนชัว่โมง, บุคคลท่ีใชบ้ริการร่วม, ประเภทความบนัเทิง 

     2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ การตดัสินใจซ้ือบริการ Netflix  
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การวเิคราะห์ข้อมูล  
     การวิเคราะห์ขอ้มูลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบริการ Netflix ของลูกคา้ท่ีอาศยัอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 2 ส่วนคือ  
     การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา ส าหรับอธิบายลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ตดัสินใจใชบ้ริการ Netflix ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ของ Netflix โดยใชค่้าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  
     การวิเคราะห์เชิงอนุมาน การศึกษาขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งจากการเกบ็ขอ้มูลจากแบบสอบถามแบบออนไลน์ และทดสอบ
สมมติฐานโดยการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิจยั ดงัน้ี 
     1.  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) การทดสอบปัจจยั หรือตวัแปรท่ีมีมากกวา่ 2 ตวัข้ึนไป เพื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างตวัแปรดงักล่าววา่ปฏิเสธ หรือไม่ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งข้ึน 
     2.  การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) การทดสอบสมมติฐานในการศึกษาความสัมพนัธ์ของ
ปัจจยั หรือตวัแปรต่าง ๆ ท่ีไดท้ าการจดักลุ่มใหม่ เพื่อท าการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
บริการ Netflix ของลูกคา้ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 
     3.  การวิเคราะห์ความเหมาะสมตวัแปรอิสระโดยการใชว้ิธีการวิเคราะห์ปัจจยั การพิจารณาความเหมาะสมในการใชว้ิธีการ
สกดัปัจจยั ว่ามีความเหมาะสมกบัตวัแปรอิสระหรือไม่ โดยการใชก้ารวิเคราะห์ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) และ Bartlett's 
Testof Sphericity ซ่ึงเป็นการทดสอบตวัแปรอิสระมีความเหมาะสมในการวิเคราะห์หรือไม่และ Bartlett's Testof Sphericity 
เป็นการทดสอบตวัแปรต่าง ๆ มีความสมัพนัธ์กนัหรือไม่ 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 
     ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นหญิง คิดเป็นร้อยละ 49.1 อายมุากกวา่ 30 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.3 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 81.0 
การศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 56.6 เป็นพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 69.1 และมีรายไดต่้อเดือนมากกวา่ 
50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.3 
     ลูกคา้ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการใชบ้ริการ Netflix มากกวา่ 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.1 ช่องทางการรับรู้เก่ียวกบั Netflix จาก 
Social media (Facebook Twitter) คิดเป็นร้อยละ 37.7 การใชบ้ริการ Netflix ดว้ยแพคเกจ Premium (420 บาท/เดือน) คิดเป็น
ร้อยละ 62.3 ใชบ้ริการ Netflix ผา่น Smartphone or Tablet คิดเป็นร้อยละ 40.3 ใชบ้ริการเฉล่ีย 3 – 5 วนั/สปัดาห์ คิดเป็นร้อยละ 
47.3 ช่วงวนัท่ีใชบ้ริการ Netflix ไม่แน่นอน คิดเป็นร้อยละ 67.0 ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ Netflix ไม่แน่นอนแลว้แต่สะดวก คิดเป็น
ร้อยละ 35.1 ใชบ้ริการ Netflix เฉล่ีย 1 – 2 ชัว่โมง/วนั คิดเป็นร้อยละ 47.0 บริการ Netflix คนเดียว คิดเป็นร้อยละ 57.1 และใช้
บริการ Netflix ในการชมซีรีส์ คิดเป็นร้อยละ 54.5 
 
ตารางที่ 1  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการNetflix 

(n = 385) 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด x̄  S.D. ระดบั 
1. จุดประสงคท่ี์ใชบ้ริการ Netflix 3.59 0.66 มาก 
2. การคน้หาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจ 3.44 0.86 มาก 
3. การประเมินทางเลือก 3.94 0.68 มาก 
4. การตดัสินใจซ้ือหรือใชบ้ริการ 4.16 0.61 มาก 
5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ/ใชบ้ริการ 4.20 0.65 มาก 

รวม 3.83 0.50 มาก 

 
     จากตารางท่ี 1 พบว่า ลูกคา้มีความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Netflix อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (xˉ = 
3.83 S.D. = 0.50) และเม่ือพิจารณาในแต่ละปัจจยั พบวา่ ทุกปัจจยัมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยพฤติกรรมภายหลงั
การซ้ือ/ใชบ้ริการ มีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด (xˉ = 4.20 S.D. = 65) รองลงมาการตดัสินใจซ้ือหรือใชบ้ริการ (xˉ = 4.16 S.D. 
= 0.61) และการคน้หาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจ มีระดบัความเห็นนอ้ยท่ีสุด  (xˉ = 3.44 S.D. = 0.86) 
 
ตารางที่ 2  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 
                  ของ Netflix 

(n = 385) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด x̄  S.D. ระดบั 
1. ดา้นผลิตภณัฑห์รือบริการ  4.29 0.46 มากท่ีสุด 
2. ดา้นราคา 4.14 0.66 มาก 
3. ดา้นช่องทางใชบ้ริการ 4.40 0.54 มากท่ีสุด 
4. ดา้นส่งเสริมการตลาด 3.81 0.81 มาก 
5. ดา้นบุคลากรและพนกังาน 3.36 0.60 มาก 
6. ดา้นการลกัษณะทางกายภาพ 4.13 0.67 มาก 
7. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 4.29 0.68 มากท่ีสุด 

รวม 4.09 0.45 มาก 
  

     จากตารางท่ี 2 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ของ Netflix อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด (x̄ = 4.09 S.D. = 0.45) และเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบวา่ ดา้นช่องทางใชบ้ริการ มีระดบัความคิดเห็นสูงท่ีสุด (x̄ = 
4.20 S.D. = 65) รองลงมาดา้นผลิตภณัฑห์รือบริการ, ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (x̄ = 4.29 S.D. = 0.46, 0.68) และดา้นบุคลากร
และพนกังาน มีระดบัความเห็นนอ้ยท่ีสุด  (x̄ = 3.36 S.D. = 0.60) 
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ตารางที่ 3  การวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Netflix ของลูกคา้ท่ี
อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 

(n = 385) 
ตัวแปรพยากรณ์ B Beta t Sig. 

(ค่าคงท่ี) 0.778  4.406 0.000 
ดา้นผลิตภณัฑห์รือบริการ 0.319 0.296 5.186 0.000* 
ดา้นราคา 0.086 0.114 2.492 0.013* 
ดา้นช่องทางใชบ้ริการ -0.084 -0.091 -1.949 0.050* 
ดา้นส่งเสริมการตลาด 0.211 0.344 8.791 0.000* 
ดา้นบุคลากรและพนกังาน -0.001 -0.001 -0.032 0.974 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 0.147 0.198 3.438 0.001* 
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 0.068 0.093 1.749 0.081 
R = 0.763, R2 = 0.581, Adj.R2 = 0.574, F = 74.817, Sig. = .000* 

 
     จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Netflix ของ
ลูกคา้ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression) ดว้ยวิธี Enter ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า ค่า Sig. ของการทดสอบน้อยกว่าระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดไว ้(Sig. < 0.05) แสดงว่า มีตวั
แปรอิสระ (ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด) อยา่งนอ้ย 1 ตวัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Netflix ของลูกคา้ท่ีอาศยัอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Netflix ของลูกคา้ท่ี
อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครของลูกคา้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ มีจ านวน 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑห์รือบริการ ดา้น
ราคา ดา้นช่องทางใชบ้ริการ ดา้นส่งเสริมการตลาด และดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Sig. < 0.05) โดยสามารถร่วมกนัพยากรณ์
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Netflix ได ้มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.763 และสามารถเขียนเป็นสมการ
ถดถอยในรูปของคะแนนดิบเพื่อใช้ในการพยากรณ์การตัดสินใจเลือกใช้บริการ Netflix ของลูกค้าท่ีอาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีความแม่นย  าในการพยากรณ์ตวัแปรตาม (Adj. R2) เท่ากบัร้อยละ 57.4 ไดด้งัน้ี 
Y = 0.778 + 0.319X1 + 0.086X2 + 0.084X3 + 0.211X4 + 0.147X5 

 
 เม่ือ  Y = การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Netflix ของลูกคา้ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 
  X1 = ดา้นผลิตภณัฑห์รือบริการ 
  X2 = ดา้นราคา 
  X3 = ดา้นช่องทางการใชบ้ริการ 
  X4 = ดา้นส่งเสริมการตลาด 
  X5 = ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
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การทดสอบสมมติฐาน 
ตารางที่ 4 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ Netflix (สรุปการทดสอบสมมติฐาน) 
 

ปัจจัย (ตัวแปรต้น) การตัดสินใจใช้บริการ Netflix 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  

  - เพศ แตกต่างกนั 
  - อาย ุ แตกต่างกนั 
  - สถานภาพสมรว ไม่แตกต่างกนั 
  - ระดบัการศึกษา แตกต่างกนั 
  - อาชีพ ไม่แตกต่างกนั 
  - รายไดต่้อเดือน แตกต่างกนั 

พฤติกรรมการใช้บริการ Netflix  

  - ระยะเวลาการใชบ้ริการ แตกต่างกนั 
  - ช่องทางการรับรู้ ไม่แตกต่างกนั 
  - แพคเกจท่ีใชบ้ริการ แตกต่างกนั 
  - ดา้นอุปกรณ์ท่ีใชก้บับริการ แตกต่างกนั 
  - จ านวนวนัท่ีใชบ้ริการ แตกต่างกนั 
  - ช่วงวนัท่ีใชบ้ริการ ไม่แตกต่างกนั 
  - ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ ไม่แตกต่างกนั 

  - จ  านวนชัว่โมงท่ีใชบ้ริการ แตกต่างกนั 
  - บุคคลท่ีใชบ้ริการร่วม แตกต่างกนั 
  - ประเภทความบนัเทิง แตกต่างกนั 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  

  - ดา้นผลิตภณัฑห์รือบริการ มีอิทธิพล 
  - ดา้นราคา มีอิทธิพล 
  - ดา้นช่องทางใชบ้ริการ มีอิทธิพล 
  - ดา้นส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพล 
  - ดา้นบุคลากรและพนกังาน ไม่มีอิทธิพล 
  - ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีอิทธิพล 
  - ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ไม่มีอิทธิพล 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
     การศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ Netflix ของลูกคา้ท่ีอาศยัอยูใ่นเขต
กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบริการ Netflix ของลูกคา้ท่ี
อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร และ เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบริการ Netflix ของ
ลูกคา้ท่ีอาศยัอยูใ่น เขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามประชากรศาสตร์ 

     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ลูกคา้ท่ี
อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และยงัใช้บริการของ Netflix อยู่ จ  านวน 385 คน และใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การศึกษา น าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดท้ั้งหมดมาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ส าหรับค่าสถิติท่ีใช้ใน
วิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One -
Way ANOVA) การวิเคราะห์หาความแตกต่างรายคู่ LSD และสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ผล
การศึกษาสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

     ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 30 – 40 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นพนกังานบริษทัเอกชน 
และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 50,000 บาท  ผลการวิจยั พบวา่ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ของ Netflix ดา้น
ช่องทางใชบ้ริการ มีระดบัความคิดเห็นตรงกนัสูงท่ีสุด รองลงมาคือดา้นผลิตภณัฑห์รือบริการ ดา้นราคา ดา้นส่งเสริมการตลาด 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นบุคลากรมีระดบันอ้ยท่ีสุด และผลการศึกษาสมมติฐานพบวา่ เพศ 
อายุ การศึกษา และรายได ้มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ Netflix ของลูกคา้ท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ข้อเสนอแนะ  

 
     ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวิจยั คือจากผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปดา้นประชากรศาสตร์ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายมุากกว่า 30 – 40 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดต่้อ
เดือนมากกวา่ 50,000 บาท ดงันั้นผูป้ระกอบการ Netflix รวมถึงผูส้นใจประกอบกิจการเก่ียวกบับริการสตรีมม่ิงหรือผูใ้หบ้ริการ
สตรีมม่ิง สามารถนาขอ้มูลดงักล่าวไปใชว้างแผนและกาหนดกลุ่มเป้าหมายของกิจการให้ชดัเจน โดยการท าการตลาด การท า
โฆษณา ประชาสมัพนัธ์เพื่อใหเ้กิดผูใ้ชบ้ริการรายใหม่ กระตุน้ใหย้อดการสมคัรใชบ้ริการเพิ่มข้ึน 
     ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังถัดไป คืองานวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซ่ึงด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการแจก
แบบสอบถามออนไลน์เพียงอยา่งเดียว ซ่ึงอาจท าใหพ้ลาดขอ้มูลส าคญับางอยา่งไดด้งันั้นในการวิจยัคร้ังต่อไปจึงควรใชรู้ปแบบ
การวิจยัเชิงคุณภาพ เช่น การสมัภาษณ์เชิงเจาะลึก การสนทนากลุ่ม และการสงัเกตการณ์ เป็นตน้ มาใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
เพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลเชิงลึกหลากหลายละเอียดและรอบดา้นเพื่อให้เห็นภาพของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความชดัเจนและครอบคลุม
มากยิ่งข้ึน และทางผูว้ิจัยได้มีการก าหนดขอบเขตในการศึกษาไวท่ี้ผูใ้ช้บริการ Netflix ของผูใ้ช้บริการท่ีอาศัยอยู่ในเขต



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 2451 

 

 

กรุงเทพมหานครเท่านั้น ซ่ึงในการศึกษางานคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาผูใ้ชบ้ริการ Netflix ท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัอ่ืน ๆ ดว้ยเพื่อให้
ไดท้ราบถึงความแตกต่างของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ ของผูท่ี้อาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร และผูท่ี้อาศยัอยูต่ามต่างจงัหวดั
วา่มีความแตกต่างกนัอยา่งไร และยงัสามารถน าผลท่ีไดไ้ปใชเ้พื่อการส่งเสริมการตลาดของจงัหวดันั้น ๆไดอี้กดว้ย 
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ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลในการตัดสินใจซ้ือประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่จดทะเบียน 
ในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจท่ีจดทะเบียน
ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ไดแ้ก่พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตโ์ดยขอบเขตของงานวิจยัและกลุ่ม
ตวัอยา่ง คือผูท่ี้อาศยัและท างานอยูใ่นจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาท่ีเคยตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ ผูว้ิจยัใชว้ิธีการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตั้งแต่วนัท่ี 10-30 ตุลาคม 2562 โดยใช้แบบสอบถามโดยตรงมีกลุ่ม
ตวัอยา่ง 200 คน ส าหรับสมมติฐานในงานวิจยัครอบคลุมทั้งปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ จากผลการวิจยัพบว่า
ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากบั 0.01 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าค่าระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ผลการวิจยัคร้ังน้ีพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการท่ีมีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจท่ีจดทะเบียนในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยามีเพียง 1 
ปัจจยั คือปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีเนน้การบริการและความน่าเช่ือถือของบริษทัเป็นส่ิงส าคญั  

Abstract 
The purpose of this study was to study the factors affecting the decision to purchase voluntary car insurance registered in Phra 
Nakhon Si Ayutthaya Province. Namely consumer behavior in choosing to buy car insurance by the scope of the research and 
the sample group is those who live and work in Phra Nakhon Si Ayutthaya Who have previously decided to buy a voluntary 
car insurance The researcher used the method of data collection from specific samples. From 10-30 October 2019 By using 
direct questionnaire There are 200 samples For research hypotheses Covering the factors of service marketing mix From the 
research, it is found that the T-Test statistic is Sig. 0.01 which is less than the significance level at 0.05. There are only 1 service 
marketing factor that influences the decision to purchase voluntary car insurance registered in Phra Nakhon Si Ayutthaya 
Province, which is the product factor. That emphasizes the service and reliability of the company is important 
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1. บทน า                                                                                                                                                                                           
ปัจจุบนัน้ีนักศึกษาท่ีจบการศึกษาใหม่และพนักงานออฟฟิศให้ความส าคญักบัการซ้ือรถยนต์ในปัจจุบนัมากยิ่งข้ึนจึงท าให้
รถยนตมี์บทบาทท่ีส าคญักบัการเดินทางไปท างานและใชใ้นชีวิตประจ าวนัมากข้ึน การใชร้ถยนตใ์นการขนส่งสินคา้และบริการ
ดา้นการคมนาคมขนส่งเพื่อการพาณิชย ์ตอนน้ีมีรถยนตท่ี์จดทะเบียนสะสมทัว่ประเทศไทยมากกว่า 38 ลา้นคนั จึงท าให้เกิด
ปัญหาการจราจรติดขดัท าให้เกิดอุบติัเหตุบนทอ้งถนนข้ึน สาเหตุท่ีท าให้เกิดอุบติัเหตุจะเกิดจากความประมาท การเมาสุราอีก
ทั้งยงัไม่ปฏิบติัตามกฎจราจร เพราะฉะนั้นจึงท าให้เกิดอุบติัเหตุเพิ่มสูงข้ึนในทุกปีท่ีผา่นมา (ศูนยข์อ้มูลอุบติัเหตุเพื่อเสริมสร้าง
วฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน, 2562) ซ่ึงสร้างความเสียหายอย่างมาก ต่อผูท่ี้ประสบอุบติัเหตุและความเสียหายในเชิง
เศรษฐกิจ ดงันั้นเพื่อเป็นการลดความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนเก่ียวกบัผูป้ระสบภยัในดา้นชีวิตและร่างกายจากอุบติัเหตุบนทอ้งถนน 
ท่ีจะใหค้วามคุม้ครองดา้นชีวิตร่างกายอนามยัและทุพลภาพถาวรใหก้บัผูป้ระสบภยัจากรถทุกคนัทางบริษทัผูรั้บประกนัภยัภาค
สมคัรใจ ด าเนินการค่าสินไหมทดแทนให้กบัผูเ้สียหายท่ีประสบภยัจากรถยนต์ ตามวงเงินคุม้ครองท่ีระบุไวต้ามเง่ือนไขใน
กรมธรรม์ท่ีก าหนดไวช้ัดเจนโดยเลือกใช้ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ(Service Marketing Mix) สามารถน า
ผลการวิจยัมาใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ี การวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Service 
Marketing Mix) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจในอนาคตอีกดว้ย ท าให้ผูป้ระกอบการและผูท่ี้สนใจ
ในธุรกิจดา้นประกยัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจไดท้ราบถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั และแนวโนม้ในอนาคต
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ พฒันา
รูปแบบกรมธรรมเ์พื่อใหต้รงตามความตอ้งการของตลาดประกนัภยั  
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1  แนวคดิเกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 

Philip Kotler และ Kevin Keller (2006: 181-189) 
ทฤษฎีน้ีเป็นการอธิบายจิตวิทยาขั้นพื้นฐานท่ีท าให้เขา้ใจว่าผูบ้ริโภคมีกระบวนการตดัสินใจในการซ้ืออย่างไรซ่ึง

นกัการตลาดนั้นควรท่ีจะพยายามเขา้ใจในพฤติกรรมดงักล่าวของลูกคา้ แต่อยา่งไรก็ตามไม่เสมอไปท่ีลูกคา้จะตอ้งผา่นขั้นตอน
กระบวนการตดัสินใจซ้ือทั้ง 5 ขั้นตอนแต่อาจจะขา้มขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงไปหรืออาจจะยอ้นกลบัมาท่ีขั้นตอนใดซ ้ าก็ได้
ก่อนท่ีจะซ้ือสินคา้นั้นซ่ึงกระบวนการตดัสินใจใน การซ้ือนั้นประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนต่อไปน้ี 

1. การรับรู้ปัญหา (Problem recognition) 
ขั้นตอนในการเกิดกระบวนการซ้ือเร่ิมข้ึนเม่ือผูซ้ื้อตระหนกัถึงปัญหา หรือความตอ้งการโดยความตอ้งการนั้น อาจจะ

เกิดข้ึนจากส่ิงกระตุน้ 2 ส่ิงน้ีไดแ้ก่ ส่ิงกระตุน้จากภายในตวัของผูบ้ริโภค เพื่อตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานต่างๆ อนัไดแ้ก่ 
ความหิว ความกระหายหรือความตอ้งการทางปัจจยัขั้นพื้นฐานทั้ง 4 ปัจจยั  

2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) 
เม่ือความตอ้งการของลูกคา้ถูกกระตุน้เกิดจากนกัการตลาดท าให้เกิดความพยายามในการคน้หาขอ้มูลของส่ิงเหล่านั้น

เพื่อท่ีจะสนองตอบความตอ้งการท่ีไดถู้กส่ิงกระตุน้นั้น เรียกความตอ้งการในระดบัน้ีวา่“ความตั้งใจท่ี จะคน้หา โดยผูถู้กกระตุน้
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ก็จะยอมรับหรือพยายามรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัตวัสินคา้หรือบริการนั้นมากข้ึน มีการสอบถามจากผูมี้ประสบการณ์แหล่งขอ้มูลนั้น
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 กลุ่มดงัน้ี                   

2.1 ตัวบุคคล (Personal) คือ คนในครอบครัว เพื่อน เพื่อนบา้นหรือคนรู้จกัหรือคนทัว่ไป 
2.2 การค้า (Commercial) คือโฆษณาทางเวบ็ไซตพ์นกังานขายตวัแทนจ าหน่าย  
2.3 สาธารณะ (Public) คือ ส่ือสารมวลชนท่ีเห็นไดใ้นท่ีต่างๆโดยทัว่ไป 
2.4 ประสบการณ์ (Experiential) คือ การใชสิ้นคา้นั้นจริงๆ หรือการทดลองใชสิ้นคา้ 

 3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) ภายหลงัจากท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัสินคา้และ
บริการมาพอสมควรแก่การตดัสินใจ แลว้ผูบ้ริโภคกจ็ะเร่ิมประเมินทางเลือกโดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  
ขั้นแรก คือ ผูบ้ริโภคจะพยายามท่ีจะสนองความตอ้งการ 
ขั้นที่สอง คือ ผูบ้ริโภคจะมองหาประโยชน์ท่ีไดรั้บจากสินคา้หรือบริการนั้นๆดว้ยตนเอง 
ขั้นสุดท้าย คือ ผูบ้ริโภคพิจาณาสินคา้หรือบริการท่ีมีลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกนัแลว้เปรียบเทียบ  

4. การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) 
ภายหลงัจากผูบ้ริโภคไดป้ระเมินคุณค่าของสินคา้หรือบริการแลว้ผูบ้ริโภคจะท าการเลือกสินคา้พร้อมบริการท่ีคุม้ค่า และตรง
กบัความตอ้งการใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

5. ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ (Post Purchase Behavior) 
ภายหลงัจากผูบ้ริโภคไดซ้ื้อสินคา้พร้อมบริการไปดว้ย นกัการตลาดตอ้งรับรู้ให้ไดถึ้งความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมี

ต่อผลิตภณัฑน์ั้นๆ เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในตวัสินคา้หรือบริการกจ็ะตดัสินใจซ้ือซ ้าอีกเร่ือยๆ  
2.2 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ(2541, หน้า 337-339) ไดส้รุปเก่ียวกบัแนวความคิดกลยุทธ์ การตลาดส าหรับธุรกิจการ
บริการ (Market mix) ไวใ้นหนงัสือการบริหารการตลาดยุคใหม่ว่าขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ(Buying decision process) เป็น
ล าดบัขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคพบว่าผูบ้ริโภคผ่านกระบวนการ 7 ขั้นตอน คือธุรกิจท่ีให้บริการจะใช้ส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) 

คอตเลอร์, ฟิลลิป (2546: 24) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึงเคร่ืองมือทางการตลาดท่ี
สามารถควบคุมได ้ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่กลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสมการตลาดประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีกิจการใชเ้พื่อใหมี้อิทธิพลโนม้นา้วความตอ้งการผลิตภณัฑ์
ของกิจการ จ าเป็นจะตอ้งใชส่้วนประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix)ในการก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด ซ่ึง
ประกอบดว้ย 

2.2.1 ด้านผลติภัณฑ์ (Product) 
เป็นส่ิงท่ีองคก์รเสนอขายเพื่อตอบสนองต่อตอ้งการและความจ าเป็นของลูกคา้ ซ่ึงผลิตภณัฑน์ั้นตอ้งมีประโยชน์ และมี

คุณค่าต่อลูกคา้จึงจะสามารถขายไดด้ว้ยการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในตลาดในมีความโดดเด่นและแปลกใหม่ข้ึนมา เช่น 
การออกแบบกรมธรรม ์ประกนัภยัรถยนตใ์หมี้ความหลากหลายไม่ไปซ ้าซอ้นกบัใคร  

2.2.2 ด้านราคา (Price) 
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เป็นจ านวนเงินท่ีลูกคา้จ่ายออกไปเพื่อซ้ือสินคา้และบริการ โดยลูกคา้จะพิจารณาและเปรียบเทียบโดยเทียบระหว่าง
คุณค่าของผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีไดรั้บกบัราคาท่ีจ่ายไป หากคุณค่าท่ีไดรั้บสูงกวา่ราคา ลูกคา้กจ็ะตดัสินใจซ้ือ 

2.2.3 ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารทางการตลาดท่ีส าคญัมากในการกระตุน้ยอดขายให้มีก าไรเพิ่มมากข้ึนและ แนะน าสินคา้

ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของลูกคา้เพื่อสร้างแรงจูงใจความตอ้งการของลูกคา้ และส่งผลต่อ ความรู้สึก ความเช่ือ พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์หรือบริการ โดยวิธีการส่งเสริมทางการตลาดจึงสามารถท าไดโ้ดยผ่านการโฆษณา ทางโทรทศัน์ เวบ็ไซตที์ช่วยใน
การส่งเสริมการขาย การใหข่้าวและประชาสมัพนัธ์ เพื่อสร้างแรงกระตุน้ใหลู้กคา้รับรู้ได ้

2.2.4 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)  
เป็นการส่งมอบผลิตภณัฑ์หรือบริการให้ไปถึงลูกคา้ได ้ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าท่ีน าเสนอ โดยจะให้

ความส าคญักบัในดา้นท าเลท่ีตั้ง และช่องทางในการน าเสนอบริการ เช่น การจ าหน่ายกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ
ผ่านไดห้ลายๆช่องทาง ไดแ้ก่ ส านกังานใหญ่ ตวัแทน ร้านสะดวกซ้ือ ธนาคาร และอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ลูกคา้เขา้ถึงบริการได้
อยา่งทัว่ถึงและรวดเร็วเขา้กบัคนในยคุสมยัปัจจุบนั 

2.2.5 ด้านบุคลากร (People)  
คือพนักงานทุกคนในองค์กร โดยจะให้ความส าคญัมากกบัพนักงานท่ีติดต่อและให้บริการแก่ลูกคา้โดยตรงได้ ท่ี

จะตอ้งมีความรู้ ความสามารถ ความเขา้ใจในผลิตภณัฑห์รือบริการไดเ้ป็นอยา่งดีและสามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนให้กบั
ลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วไดท้นัที  

2.2.6 ด้านกระบวนการ (Process)  
คือ กระบวนการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ท่ีมีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งประทบัใจ  

2.2.7 ด้านการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Environment and Presentation) 
  เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีลูกคา้สามารถสัมผสัไดจ้ริง เช่น การ
ตกแต่งสถานท่ีใหบ้ริการอยา่งสวยงาม การใชเ้คร่ืองมือหรืออุปกรณ์ ในการท างานท่ีทนัสมยั 
2.3 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง  

 (นฤษร ถ่ินหารวงษ,์ 2558) ไดศึ้กษาเร่ืองเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต์ 
ประเภท 1 ของลูกคา้บริษทั AXA ประกนัภยัสาขาหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเป็นเพศชาย มีอายุ 25 - 35 ปีประกอบธุรกิจส่วนตวั มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 20,001-30,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั
การศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือนต่างกนั มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกนัในทุกดา้น ยกเวน้ดา้นเพศ และมีเพียงดา้น
บุคคล และดา้นกระบวนการท่ีมีความสมัพนัธ์ต่างกนัมากในทิศทางตรงกนัขา้มกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต์
ประเภท1 ของลูกคา้บริษทั AXA ประกนัภยัในสาขาหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ดงันั้นปัจจยัส่วนบุคคลจึงมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการในการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจท่ีจด
ทะเบียนในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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(อุสมาน ฮะบีบุรราห์มาน, 2556) ไดศึ้กษาเร่ือง“ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกท าประกนัชีวิตกบับริษทั 
กรุงไทย แอกซ่า จากดั (มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา” ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ในดา้นผลิตภณัฑ์(รูปแบบกรมธรรม)์ ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการท าประกนั ดา้นช่ือเสียงและความมัน่คงดา้นการให้บริการ
ตวัแทนขายประกนั และดา้นวิธีการช าระเบ้ียประกนักลุ่มตวัอยา่งมีปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกท าประกนักบับริษทั 
กรุงไทย แอกซ่า จา้กดั (มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา มีระดบัการตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก เพศ อายุ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและประวติัการมีโรคประจ าตวัท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกท าประกนัแตกต่าง
กนัอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนวุฒิการศึกษา และอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการ
เลือกท าประกนัโดยภาพรวมท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้นปัจจยัส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ รายได้
เฉล่ียต่อเดือนมีผลอยูใ่นระบบมากในการผลต่อการตดัสินใจในการเลือกท าประกนัไปในทิศทางเดียว กบัปัจจยัการตดัสินใจซ้ือ
ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจท่ีจดทะเบียนในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

3. วธีิการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือ เจา้ของรถยนต ์และผูใ้ชร้ถยนตห์รือผูค้รอบครองรถยนตส่์วนบุคคลท่ีท าประกนัภยัรถยนตภ์าค
สมคัรใจและท างานในพื้นท่ี ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนสะสมกบัส านกังานขนส่งในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จ านวน 405,203คนัในปี 
พ.ศ. 2562 จ  านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 200 คนโดยสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง 4 อ าเภอ อ าเภอละ 50 คน 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล                                                                                                                                                                              
การเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้ าการรวบรวมขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามไปให้กบักลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่เจา้ของ
รถยนต์ คือผูใ้ช้รถยนต์หรือผูค้รอบครองรถยนต์ส่วนบุคคลท่ีท าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจท่ีจดทะเบียนในจังหวดั
พระนครศรีอยุธยา ซ่ึงจดทะเบียนสะสมกบัส านักงานขนส่งในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาโดยจะสุ่มกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 4 
อ  าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอพระนครศรีอยธุยา อ าเภออุทยั อ  าเภอวงันอ้ย อ าเภอบางปะอิน 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลและการทดสอบสมมติฐานของงานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผล ต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัร
ใจท่ีจดทะเบียนในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สามารถแบ่งการวิเคราะห์ขอ้มูลไดเ้ป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

3.1 การวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
3.1.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 

อาย ุเพศ อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยใชค่้าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
3.1.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นในปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบบริการและ

ระดบัการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจของผูบ้ริโภคในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่าง 
น าเสนอในรูปแบบค่าเฉล่ีย (Mean) และค่า ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
3.2 การวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

3.2.1 การวิเคราะห์การทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
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3.2.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย
ของกลุ่มตวัอยา่งมากกวา่2 กลุ่ม ท่ีเป็นอิสระจากกนั 

3.3.3 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษา 
ความสมัพนัธ์ของตวัแปรในปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยั รถยนตภ์าคสมคัรใจของกลุ่มตวัอยา่ง 
        กรอบแนวคิด 

ตัวแปรอสิระ                        ตัวแปรตาม 
(Independent Variables)                   (Dependent Variables) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
จากผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัรถยนตภ์าคสมคัรใจท่ีจดทะเบียนในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์สมการถดถอยของปัจจยัเชิงพหุคูณของปัจจยัท่ีไดจ้ากการ
วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจท่ีจดทะเบียนในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาสามารถตอบ
สมมติฐานของงานวิจยัไดด้งัน้ี                                                                                 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ การบริการและความน่าเช่ือถือของบริษทัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต์ภาค
สมคัรใจท่ีจดทะเบียนในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาจากผลการวิจยัพบวา่ ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากบั 0.01 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่

การตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต ์           
ภาคสมคัรใจท่ีจดทะเบียนใน                            
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด  
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
5. ดา้นบุคคล  
6. ดา้นกระบวนการ 
7. ดา้นการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ   

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
     -  เพศ    
      -  อาย ุ
      -  อาชีพ 
     -  ระดบัการศึกษา 
      -  สถานภาพ 

-  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
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ค่าระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1 คือปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์การบริการและความน่าเช่ือถือของบริษทัส่งผลเชิง
บวกต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจท่ีจดทะเบียนในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาอยา่งมีนยัส าคญั  
สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยด้านกระบวนการ มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจท่ีจดทะเบียนในจังหวดั
พระนครศรีอยุธยาจากผลการวิจัยพบว่า ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากบั 0.120 ซ่ึงมีค่ามากกว่าค่าระดบันัยส าคญัท่ี 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 2 คือ ปัจจยัดา้นกระบวนการมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจท่ีจดทะเบียนในจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยาอยา่งมีนยัส าคญั ซ่ึงอธิบายไดว้า่ในปัจจุบนัน้ีการแข่งขนัระหวา่งบริษทัประกนัภยัรถยนตค่์อนขา้งสูง แต่ละ
บริษทัประกนัจึงมีกระบวนการในการใหบ้ริการท่ีไม่แตกต่างกนัไม่วา่จะเป็นในการท่ีมีศูนยรั์บแจง้เหตุท่ีใหบ้ริการไดต้ลอด 24 
ชัว่โมง  
สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นบุคคลและความเหมาะสมของค่าเบ้ียประกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจท่ี
จดทะเบียนในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาจากผลการวิจยัพบว่า ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากบั 0.133 ซ่ึงมีค่ามากกว่าค่าระดบั 
นยัส าคญัท่ี0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 3 คือ ปัจจยัดา้นบุคคลและความเหมาะสมของค่าเบ้ียประกนั ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจท่ีจดทะเบียนในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา อย่างมีนยัส าคญั ผูบ้ริโภคไม่ไดค้  านึงถึงปัจจยัดา้น
บุคคลซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการท่ีพนกังานมีความช านาญในการใหค้ าแนะน าในรายละเอียดของกรมธรรม ์พนกังานสามารถแกปั้ญหา
ไดเ้ป็นท่ีน่าพอใจ 
 สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพและการมีของสมนาคุณแก่ลูกคา้ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยั
รถยนตภ์าคสมคัรใจท่ีจดทะเบียนในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จากผลการวิจยัพบวา่ ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากบั 0.110 ซ่ึงมี
ค่ามากกว่าค่าระดบันัยส าคญัท่ี 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 4 คือ ปัจจยัดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพและการมีของ
สมนาคุณแก่ลูกคา้ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจของผูบ้ริโภคในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาอย่างมี
นยัส าคญั ผูบ้ริโภคไม่ไดค้  านึงถึงปัจจยัดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ สมมติฐานท่ี 5 ปัจจยัดา้นความหลากหลายของ
ผลิตภณัฑ์ ช่องทางการจดัจ าหน่ายและส่ือโฆษณา มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจท่ีจดทะเบียนใน
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จากผลการวิจยัพบวา่ ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากบั 0.120 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ค่าระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 5 คือ ปัจจยัดา้นความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์ช่องทางการ จดัจ าหน่าย และส่ือโฆษณา ไม่มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจท่ีจดทะเบียนในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา อยา่งมีนยัส าคญั ผูบ้ริโภคไม่ไดค้  านึงถึง
ปัจจยัดา้นความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย และส่ือโฆษณา เน่ืองจากรูปแบบของกรมธรรมท่ี์หลากหลาย 
และการเสนอค่าเบ้ียประกนัหลายราคา ไม่ใช่สินคา้หรือบริการหลกัเป็นการออกแบบกรมธรรมใ์หต้รงตามความตอ้งการของแต่
ละกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัมากยิง่ข้ึนเท่านั้น  
อภิปลาย 
จากผลการศึกษาพบวา่ผูใ้ชร้ถยนตท่ี์จดทะเบียนในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จ านวน 200 ราย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 (T-Test ของ ปัจจยัท่ีมีค่า Sig.นอ้ยกว่า 0.05) มีเพียง 1 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์การบริการและความ น่าเช่ือถือของ
บริษทัโดยผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์สมการถดถอยของปัจจยัเชิงพหุคูณของปัจจยัท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจท่ีจดทะเบียนในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ผูศึ้กษาไดพ้บประเด็นท่ีน่าสนใจในการ
น ามาอภิปรายผล คือผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความส าคญักบั ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มากท่ีสุด การบริการและความ
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น่าเช่ือถือของบริษทัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจท่ีจดทะเบียนในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ซ่ึง
อธิบายไดว้า่ในการตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ ผูบ้ริโภคจะพิจารณาท่ีรูปแบบ และเง่ือนไขความ
คุม้ครองของกรมธรรมท่ี์ตอ้งตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นส าคญั รวมถึงการใหบ้ริการ ไดแ้ก่ ความถูกตอ้ง รวดเร็วใน
การจดัท ากรมธรรม ์มีจ านวนอู่ซ่อมหรือศูนยบ์ริการเป็นจ านวนมาก โดยมีการแจง้เตือนลูกคา้ในการต่ออายกุรมธรรมแ์ละการ
น าเสนอส่วนลดค่าเบ้ียประกนัให้แก่ลูกคา้ ทั้งหมดน้ีไดส้ะทอ้นถึงคุณภาพของผลิตภณัฑแ์ละการบริการของบริษทัประกนัภยั 
นอกจากน้ี ผูบ้ริโภคยงัพิจารณาถึงความมีช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของบริษทัประกนัภยั 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
จากการสรุปผลการศึกษาท่ีไดข้้อมูลจากผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นผูใ้ช้รถยนต์ท่ีจดทะเบียนในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา
จ านวน 200 ราย ให้ระดบัความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจไดแ้ก่ การหาขอ้มูลและเปรียบเทียบ
ความคุม้ครองของบริษทัประกนัภยัต่างๆก่อนตดัสินใจซ้ือ การตดัสินใจซ้ือประกนัประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจโดยพิจารณา
จากช่ือเสียงและความมัน่คงของบริษทัประกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ ผูศึ้กษาไดพ้บประเด็นท่ีน่าสนใจในการน ามาอภิปรายผล 
ดงัต่อไปน้ี 
1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใหค้วามส าคญักบัการหาขอ้มูลและเปรียบเทียบความคุม้ครองของบริษทัประกนัภยัต่างๆ ก่อน
ตดัสินใจซ้ือรองลงมา คือ การตดัสินใจซ้ือประกนัประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ โดยพิจารณาจากช่ือเสียงและความมัน่คงของ
บริษทัประกนัภยัล าดบัสุดทา้ย แต่มีเพียงผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 22,001 บาท ให้ความส าคญั
แตกต่างใน 2 อนัดบัแรก ให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือการหาขอ้มูลและเปรียบเทียบความคุม้ครองของบริษทัประกนัภยัต่างๆ
ก่อนตดัสินใจซ้ือรองลงมา คือการตดัสินใจซ้ือประกนัประกนัภยัรถยนต ์ภาคสมคัรใจ โดยพิจารณาจากช่ือเสียงและความมัน่คง
ของบริษทัประกนัภยัล าดบัสุดทา้ยเช่นเดียวกนั  2.ผลการศึกษาระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด จากการศึกษา
ส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต์ ท่ีจดทะเบียนในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยามีความคิดเห็น
เก่ียวกบัระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัส าคญัอยา่งยิง่เม่ือพิจารณาระดบัความส าคญัเป็นรายดา้น พบวา่ ทั้ง 7 ดา้นไดแ้ก่ดา้นราคา
มีระดบัส าคญัอยา่งยิง่ มีค่าเฉล่ีย 4.51 ดา้นผลิตภณัฑมี์ระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัส าคญัอยา่งยิ่ง มีค่าเฉล่ีย 4.47 ดา้นช่องทาง
จดัจ าหน่าย มีระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัส าคญัอยา่งยิง่ ค่าเฉล่ีย 4.45 และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีระดบัความส าคญัอยูใ่น
ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.37 ดา้นบุคคลมีระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัส าคญัอยา่งยิง่มีค่าเฉล่ีย 4.43 ดา้นการสร้างและการน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพการตลาดมีระดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.41 ดา้นกระบวนการมีระดบัความส าคญัอยู่ใน
ระดบัส าคญัอยา่งยิ่ง มีค่าเฉล่ีย 4.47 3.ผลการศึกษาระดบัความส าคญัของการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ ท่ีจด
ทะเบียนในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเม่ือพิจารณาระดบัความส าคญัเป็นรายดา้น พบวา่มีระดบัความส าคญัอยา่งยิง่ไดแ้ก่ การหา
ขอ้มูลและเปรียบเทียบความคุม้ครองของบริษทัประกนัภยัต่างๆก่อนตดัสินใจซ้ือรองลงมา ได้แก่การตดัสินใจซ้ือประกนั
ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ โดยพิจารณาจากช่ือเสียงและความมัน่คงของบริษทัประกนัภยัมีระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบั
ส าคญัอยา่งยิง่และล าดบัสุดทา้ย คือ ตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจเพราะเลง็เห็นถึงผลประโยชน์และความคุม้ครอง
ในกรมธรรมป์ระกนัภยัระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัความส าคญัมาก 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้
จากการศึกษา “ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลในการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจท่ีจดทะเบียนในจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา” พบวา่มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
1. การตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจท่ีจดทะเบียนในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

1.1 การตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ เพราะเล็งเห็นถึงผลประโยชน์และความคุม้ครองในกรมธรรม์
ประกนัภยั ควรใหค้วามส าคญัดา้นผลิตภณัฑ ์ควรมีการออกแบบผลิตภณัฑท่ี์หลากหลายทั้งการใชง้าน  เหมาะกบัผูใ้ชร้ถยนตท่ี์
มีวตัถุประสงคห์ลกัในการใชต่้างกนั  พร้อมทั้งสร้างความมัน่ใจวา่บริษทัประกนัภยัจ่ายค่าสินไหมทดแทนไดอ้ยา่งรวดเร็ว เม่ือ
ประสบภยัเพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์แจง้ใหผู้บ้ริโภคไดเ้ขา้ใจและรับรู้ถึงผลิตภณัฑ ์เม่ือพิจารณาวา่ผลิตภณัฑเ์หมาะต่อการใช้
งานผูบ้ริโภค จะตดัสินใจซ้ือไดอ้ยา่งเหมาะสมและตรงใจท่ีสุดซ่ึงอาจจะมีบริการส่งกรมธรรมท์างไปรษณีย ์ เพื่อเป็นการดึงดูด
ใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือง่ายยิง่ข้ึน 

1.2 การหาขอ้มูลและเปรียบเทียบความคุม้ครองของบริษทัประกนัภยัต่างๆ ก่อนตดัสินใจซ้ือดา้นราคา การตั้งราคาให้
เป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภคท่ีมีความแตกต่างกนันั้น เป็นเร่ืองท่ียาก จึงจะตอ้งมีการตั้งราคาหลายระดบัอตัราค่าเบ้ียประกนัภยัท่ี
เหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัเง่ือนไขความคุม้ครอง เพื่อให้ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือประกนัภยัท่ีตนเอง สามารถจ่ายไดท่ี้มีพนกังานท่ี
ใหร้ายละเอียดหรือขอ้มูลของกรมธรรม ์ เพื่อน ามาสู่การตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ
ท่ีจดทะเบียนในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาของผูใ้ชร้ถยนต์ท่ีต่างกนั  จะมีการตดัสินใจต่างกนัตามแต่บุคคลนั้น  หากแต่มีดา้น
ราคาท่ีเป็นส่ิงผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด  
ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการ  
จากการศึกษางานคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ี ท าใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจท่ีจด
ทะเบียนในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เพื่อเป็นแนวทางก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ มีดงัต่อไปน้ี  
1.ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์การบริการและความน่าเช่ือถือของบริษทั ผูป้ระกอบการควรจะใหค้วามส าคญักบัการออกแบบ
กรมธรรม ์ใหมี้ความคุม้ครองท่ีครอบคลุมตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนั  
2.ส่งเสริมช่องทางการจดัจ าหน่าย ควรส่งกรมธรรมแ์บบออนไลน์ และใชเ้คลมไดเ้ลย โดยไม่ตอ้งรอกรมธรรมต์วัจริง 
3.ปรับปรุงระบบการจ่ายค่าสดไหมทดแทนกบัผูเ้อาประกนัภายใน 48 ชัว่โมง 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  
1.ควรศึกษาเพิ่มเติมในเชิงคุณภาพ เพื่อเนน้การสมัภาษณ์แบบเจาะลึกจากผูซ้ื้อประกนัภยัเพื่อจะไดรั้บรู้ถึงความรู้สึก หรือความ
ตอ้งการท่ีแทจ้ริงและถูกตอ้งเพื่อน าไปปรับรูปแบบการท าประกนัภยัใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้อาประกนัภยัมาก
ท่ีสุด  
2.ควรศึกษาในเร่ืองของปัจจยัท่ีส่งผลผลต่อการตดัสินใจต่ออายกุรมธรรมข์องผูซ้ื้อประกนัภยัรถยนตป์ระเภทต่างๆ โดยความ
สมคัรใจ 
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การศึกษาอตัราผลตอบแทน และความเส่ียงของกองทุนรวมท่ีลงทุนใน ตราสารหนี ้
ระยะส้ัน ในช่วงปี 2558-2562 

 A Study return rate and risk of short-term bond’s fund during the 
year 2015-2019 

วราลี จริณรักษ์1 และ ลลิตา หงษรั์ตนวงศ์2 

Waralee Jarinrak and Lalita Hongrattanawong 
 

บทคดัย่อ 

การศึกษาเร่ืองอตัราผลตอบแทนกองทุนรวมท่ีลงทุนในตราสารหน้ี ในช่วงปี 2558-2562 เพื่อท่ีจะเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานของกองทุนรวมตราสารหน้ีในประเทศไทยจาก บลจ.ต่างๆโดยใชเ้กณฑก์ารคดัเลือกกองทุน คือ 1. เป็นกองทุนตรา
สารหน้ีระยะสั้น 2. ไม่ไดอ้ยูใ่นกองทุน LTF RMF 3. เป็นกองทุนท่ีเปิดด าเนินการตั้งแต่ ปี 2558 –ปัจจุบนั การศึกษาในคร้ังน้ีจะ
เป็นตวัช่วยให้นกัลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนรวมตราสารหน้ี ตามอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั และความเส่ียงท่ีนกัลงทุน
สามารถรับได ้โดยวิธีการศึกษาจะใชก้ารหาอตัราผลตอบแทนรายเดือนของแต่ละกองทุน เทียบกบัอตัราผลตอบแทนตลาดเป็น
ค่าเฉล่ียอตัราผลตอบแทนของเงินฝากระยะสั้น ของธนาคาร กสิกรไทย, ไทยพาณิชย ์และกรุงเทพ ในช่วงปี 2558-2562  หาค่า
ทดสอบทางสถิติเพื่อว ัดความเช่ือมั่นในสมมติฐาน และใช้มาตรวัด Sharpe ratio, Treynor ratio และ Jensen Alpha เพื่อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพผลการด าเนินงานของกองทุน เพื่อหากองทุนท่ีดี 5 อนัดบัแรกของแต่ละมาตรวดั 

จากผลการศึกษาพบว่าอตัราผลตอบแทนเฉล่ียต่อเดือนของกองทุนรวมท่ีลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้น ไม่มีความ
แตกต่างจากค่าเฉล่ียอตัราผลตอบแทนเงินฝากระยะสั้นของ ธนาคารกสิกรไทย, ไทยพาณิชย ์และกรุงเทพ ในช่วงเวลาเดียวกนั 
และกองทุนท่ีสามารถอยูใ่น 5 อนัดบัแรกของการวดัอตัราผลตอบแทน และมาตรวดัทั้ง 3 คือ KT-ST  ซ่ึงอยูใ่น 5 อนัดบัแรกของ
กองทุนท่ีมีความเส่ียงสูงสุด สอดคลอ้งกบัทฤษฎี การลงทุน เม่ือมีการลงทุนในความเส่ียงท่ีสูงมกัจะมีอตัราผลตอบแทนสูง 
(High Risk High Return) โดยแต่ละกองทุนในแต่ละระดบัความเส่ียงกจ็ะเหมาะกบันกัลงทุนท่ีแตกต่างกนั 

Abstract 

A study of return rate of Fixed Income Fund during the year 2015-2019 in order to compare the performance of the 

Fixed Income Fund in Thailand from Asset management companies. Choose fund on 1.It is short term fund 2.They aren’t LTF 
RMF and 3.Fund open since 2015-present. The study will help investors to invest in fixed income funds get expected rate. The 
method of study is find the monthly rate of return of each fund compared the average rate of return of short-term deposits from 
Kasikorn Bank, Siam Commercial Bank and Bangkok Bank during the year 2015-2019 and used t-test at 0.05 order to confirm. 
And used Sharpe ratio, Treynor ratio and Jensen Alpha to compared fund performance top 5 good fund. 
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 From the study, it is found that the average monthly return funds in short-term debt securities there is no difference 
from average short-term deposit yields of Kasikorn Bank, Siam Commercial Bank and Bangkok Bank during the same period. 
And funds that can be in the top 5 of the rate of return measurement and all 3 gauges are KT-ST it is the top 5 most high-risk 
funds, when investing in high risk, there is usually a high return, with each fund in each risk level suitable for different investors. 

1. บทน า 

ในปัจจุบนัมีทางเลือกการลงทุนใหป้ระชาชนทัว่ไป ท่ีเป็นนกัลงทุนรายยอ่ยหลายอยา่ง เพื่อสร้างความมัง่คัง่ของบุคคล 
โดยการลงทุนแต่ละประเภทจะมีผลตอบแทนท่ีต่างกนั โดยมีความสัมพนัธ์กบัความเส่ียง หากตอ้งการผลตอบแทนท่ีสูง ความ
เส่ียงในการลงทุนก็จะสูงตาม การลงทุนท่ีมีความเส่ียงน้อยท่ีสุดคือเงินฝาก แต่ผลตอบแทนท่ีไดรั้บก็น้อยตาม (ประมาณ 0.5-
0.625%ต่อปี) แต่ในปัจจุบนัมีทางเลือกการลงทุนเพิ่มข้ึนเพื่อใหน้กัลงทุนท่ีสามารถรับความเส่ียงไดน้อ้ย-ปานกลาง หน่ึงในนั้น 
คือ กองทุนรวม เป็นทางเลือกท่ีผูล้งทุนเลือกใชจ้  านวนมาก  โดยเฉพาะการซ้ือกองทุนท่ีลงทุนในตราสารหน้ี มากกวา่การลงทุน
เขา้ไปถือตราสารหน้ีโดยตรง เน่ืองจากสามารถเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ได้ง่ายผ่านแอพพลิเคชั่นใน smart phone โดยไม่ตอ้งรอ
ระยะเวลาเปิดขาย ท่ีจะท าให้เสียโอกาสการลงทุน หรือตอ้งถือตราสารหน้ีรอจนถึงระยะเวลาครบก าหนดไถ่ถอน ซ่ึงเส่ียงต่อ
สภาวะการขาดสภาพคล่อง โดยผูล้งทุนมีอ านาจในการต่อรองสูง การลงทุนใชเ้งินลงทุนจ านวนนอ้ยแต่สามารถกระจายความ
เส่ียงได ้ดีกว่าลงทุนดว้ยตนเองเน่ืองจากมีเงินท่ีจะซ้ือหลกัทรัพยไ์ดม้ากกวา่การลงทุนดว้ยตนเอง โดยในปัจจุบนันกัลงทุนราย
ยอ่ยหนัมาใหค้วามสนใจกบัการลงทุนผา่นกองทุนรวม เพิ่มมากข้ึน สงัเกตไดจ้ากการเติบโตของขนาดกองทุนในแต่ละบลจ. แต่
ผลิตภณัฑ์กองทุนรวมท่ีลงทุนในตราสารหน้ีจากบริษทัหลกัทรัพยจ์ัดการกองทุนมีจ านวนมาก ท าให้ผูล้งทุนยากต่อการ
ตดัสินใจในการเลือกลงทุน โดยเฉพาะเม่ือการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหน้ี ไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา
ดอกเบ้ียในช่วง 5ปีท่ีผ่านมา ท าให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหน้ีเปล่ียนตาม ดงันั้นจากปัญหาดงักล่าวจึงสนใจท่ีจะ
ศึกษาผลการด าเนินงานในผลิตภณัฑ์ ประเภทกองทุนรวม ท่ีลงทุนในตราสารหน้ีความเส่ียงระดบั 3-4 ของ บลจ. ต่างๆใน
ประเทศไทย ช่วงปี 2558-2562 เพื่อเป็นทางเลือกใหผู้ล้งทุนทัว่ไปทราบถึงผลตอบแทน และความเส่ียงของแต่ละกองทุน ก่อนท่ี
จะเลือกลงทุน 
*บลจ. หมายถึง บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 2.1 แนวคดิเกีย่วกบัอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (Investment Return)  

การลงทุน หมายถึง กระบวนการท่ีผูล้งทุนเลือกท่ีจะชะลอการใชจ่้ายในวนัน้ีเพื่อสร้าง ความมัง่คัง่ให้เพิ่มสูงข้ึนใน
อนาคต ไม่ว่าจะเป็นการซ้ือหลกัทรัพยห์รือตราสารทางการเงินต่างๆ เช่น ตราสารทุน ตราสารหน้ีหรือดว้ยวิธีการอ่ืน ๆ โดย
มุ่งหวงัเพื่อใหไ้ดรั้บกระแสเงินสดจากการ ลงทุนนั้น ๆ ซ่ึงกระแสเงินสดท่ีนกัลงทุนจะไดรั้บจากการลงทุนอาจจะอยูใ่นรูปแบบ
ของ ก าไรส่วนทุน, เงินปันผล, ดอกเบ้ีย และสิทธิซ้ือหุน้เพิ่มทุน 

   2.2 ลกัษณะความเส่ียงของกองทุนรวม 
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              ความเส่ียง 1 คือ  กองทุนรวมตลาดเงินท่ีลงทุนเฉพาะภายในประเทศ โดยลงทุนหลกัทรัพยป์ราศจาก  
  ความเส่ียง 100% โดยพอร์ตมีอายไุม่เกิน 3เดือน 
 ความเส่ียง 2 คือ กองทุนรวมตลาดเงินท่ีลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 50% โดยลงทุนหลกัทรัพย ์  
  ปราศจากความเส่ียง โดยพอร์ตมีอายไุม่เกิน 3เดือน 
 ความเส่ียง 3 คือ กองทุนรวมท่ีลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาล ทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่นอ้ยกวา่ 80% 
   และลงทุนในเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ 
 ความเส่ียง 4 คือ กองทุนรวมท่ีลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาล และหุน้กูเ้อกชนภายในประเทศ และ  
  ต่างประเทศ  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ AA ข้ึนไป รวมถึงลงทุนในเงินฝาก 
 
 2.3 การวดัความเส่ียง (Measuring Risk) 
 การค านวณความเส่ียงของกองทุนรวม สามารถวดัไดจ้ากค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของอตัรา
ผลตอบแทนของกองทุนรวม  

𝜎𝑝  = [∑ (𝑅𝑝𝑡 − �̅�𝑝)
2𝑛

𝑡−1 /𝑛 − 1]
1/2

 

 โดยท่ี 𝜎𝑝 = ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวม 
  𝑅𝑝𝑡 = อตัราผลตอบแทนของกองทุนรวม ณ เวลาท่ี t 
  �̅�𝑝 = อตัราผลตอบแทนเฉล่ียของกองทุนรวม 
  n  = จ  านวนงวดระยะเวลา 
 ส าหรับความเส่ียงส่วนท่ีเป็นความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (systematic) สามารถใชค่้าเบตา้ของ กองทุนรวมเป็นตวับ่งช้ี
ทิศทางและความไหวตวัของอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวม เม่ือเทียบกบั ความไหวตวัของอตัราผลตอบแทนของตลาดได ้
 

 
 โดยท่ี         βp  =  ค่าเบตา้ของกองทุนรวม   
                     σpm  =  ค่าความแปรปรวนร่วมระหวา่งอตัราผลตอบแทนของกองทุน   
   รวม กบั อตัราผลตอบแทนของตลาด   
                     σm 2          =  ค่าความแปรปรวนของอตัราผลตอบแทนของตลาด 

 
 2.4 การค านวณอตัราผลตอบแทน (Rate of Return) ของกองทุนรวม  

ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี ใชมู้ลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วย (NAV per Unit) ของหน่วยลงทุนในการค านวณ โดยใช้
การเปล่ียนแปลงของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยในช่วงเวลาหน่ึงและปรับดว้ยเงินปันผลท่ีจ่ายให้แก่ผูล้งทุนแลว้น าอตัรา
ผลตอบแทนท่ีค านวณไดต้ลอดช่วงระยะเวลาท่ีท าการศึกษามาหาค่าเฉล่ีย  โดยมีสมการท่ีใชใ้นการค านวณดงัน้ี   
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ก าหนดให ้  Rpt   = อตัราผลตอบแทนของกองทุนรวม ณ เดือนท่ี t      

   NAVt  = มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวม ณ เดือนท่ี t    

   NAVt-1 = มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวม ณ เดือนท่ี t-1     

                                     Dt  = เงินปันผลท่ีจ่ายต่อหน่วยในเวลาท่ี t  

Sharpe Ratio เป็นการวดัผลตอบแทนของกองทุนรวมท่ีมากกว่า หรือเหนือกว่าอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์
ปราศจากความเส่ียงปรับ ดว้ยค่าความเส่ียงของกองทุนรวม คือส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเป็นการมอง“ผลตอบแทน” ต่อ1หน่วย
ความเส่ียงท่ีเท่ากนั 

                  

ก าหนดให ้ Rp  = อตัราผลตอบแทนเฉล่ียของกองทุนรวม 

Rf   = อตัราผลตอบแทนเฉล่ียของหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง 

σp = ความเส่ียงของกองทุนรวม 

Treynor Ratio เป็นการวดัผลตอบแทนของกองทุนรวมท่ีมากกว่าอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความ
เส่ียง เช่นพนัธบตัรรัฐบาลโดยปรับค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบของกองทุนรวมซ่ึงคลา้ยคลึงกบั Sharpe ratio ต่างกนัท่ี Treynor 
Ratioน าความเส่ียงเป็นระบบมาใช ้

 

ก าหนดให ้ Rp = อตัราผลตอบแทนเฉล่ียของกองทุนรวม 

R f = อตัราผลตอบแทนเฉล่ียของหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง 

β  = Fund’s beta 

Jensen’s Alpha เป็นการเปรียบเทียบผลต่างระหวา่ง อตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมกบัอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ
ปรับดว้ย ค่าความเส่ียง ค่าอลัฟ่าคือ ค่าท่ีบอกวา่ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการลงทุนใน กองทุนนั้นท าไดดี้ หรือ มากกวา่ผลตอบแทน
จากการลงทุนท่ี ตอ้งการตามทฤษฎีหรือใหผ้ลตอบแทนมากกวา่ของผลตอบแทน ของตลาดอยูก่ี่ % 
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ก าหนดให ้   Rp   =   อตัราผลตอบแทนเฉล่ียของกองทุนรวม 

     Rf    =   อตัราผลตอบแทนเฉล่ียของหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง 
                       β     =   Fund’s beta 

     Rm  =   อตัราผลตอบแทนของตลาด 
 

2.4 งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
ศรุต ข าเมือง (2549) ศึกษาเร่ือง การศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารจดัการของกองทุน รวมเพ่ือการเล้ียงชีพ และกองทุนรวม

หุ้นระยะยาว จุดประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี ผลต่ออตัราผลตอบแทนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเพื่อ
ยงัชีพ และศึกษา ความเส่ียงและผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ กลุ่มประชากรท่ี
ใช ้กองทุนรวมหุ้นระยะยาว 11 กองทุน และกองทุนเพ่ือการเล้ียง ชีพ 10 กองทุน โดยมีผลการด าเนินงานตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2547 ถึง
เดือนธันวาคม 2549 มาตรไดแ้ก่ Sharpe Index และ Treynor Indexผลการศึกษาพบว่า กองทุนท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารหน้ี, 
นโยบายการลงทุนใน ตราสารผสม และนโยบายการลงทุนในตราสารทุน ปรากฏว่ามีผลการด าเนินงานดีกว่าตลาด ซ่ึงกองทุนท่ีมีผลการ
ด าเนินงานท่ีดีท่ีสุดไดแ้ก่ กองทุนท่ีมีโยบายการลงทุนในตราสารหน้ีอนัดบั สองไดแ้ก่ กองทุนท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน และ
อนัดบัสุดทา้ยคือกองทุนท่ีมีนโยบาย การลงทุนมนตราสารผสม ส่วนดา้นความเส่ียงสูงท่ีสุดเป็นของกองทุนท่ีมีโยบายการลงทุนใน ตรา
สารหน้ีและความเส่ียงต ่าสุดเป็นของกองทุนท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารผสม 

กฤษดา มาสมบูรณ์ (2550) ศึกษาเร่ือง ประสิทธิภาพการด าเนินงานของกองทุนรวมเพ่ือ การเล้ียงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว ขอ้มูลท่ีใชศึ้กษาไดแ้ก่อตัรา ผลตอบแทน ความเส่ียงจากการลงทุนโดยใชค้่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธ์ิ เบตา้ และ
ในการประเมนิประสิทธิภาพการบริหารของกองทุนโดยใชด้ชันี Sharpe Ratio Treynor Ratio และJensen Alpha โดยวิเคราะห์จากมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมแต่ละกองทุน ผลการศึกษาพบว่ามาตรวดั Sharpe Ratio ไดแ้ก่กองทุนเปิดทหารไทยเพ่ือการเล้ียงชีพ , 
มาตรวดั Treynor Ratio ไดแ้ก่กองทุนเปิดบวัหลวงเฟล็กซิเบ้ิล เพ่ือการเล้ียงชีพ และมาตรวดั Jensen Alpha ไดแ้ก่กองทุนเปิดบวัหลวง
เฟลก็ซิเบ้ิล 

อมรา ป้ันบ ารุงสุข (2553) ศึกษาเร่ือง เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของ กองทุนรวมตราสารหน้ีท่ีมีรูปแบบ
แตกต่างกนั กรณีศึกษา บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทหารไทย จ ากดั ผลการศึกษาพบว่า อตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิดธนวฒัน์ 
เป็นกองทุนท่ีผลตอบแทน สูงสุด และมีความเส่ียงสูงสุด 

สัมภาส จนัผะกา (2559) ศึกษาเร่ือง ผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุนจากการลงทุนในระยะสั้น และการลงทุนในระยะ
ยาว ผลการศึกษาพบว่า ผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะสั้นสามารถท าผลตอบแทนไดดี้กว่าผลตอบแทนของตลาดทุกกองทุน โดย
กองทุนท่ีให้ผลตอบแทนสูงท่ีสุดได้แก่ กองทุนเปิดบวัหลวงทศพล คือ ร้อยละ 0.4045 ต่อเดือน ในส่วนของผลตอบแทนจากการลงทุน
ใน ระยะยาว กองทุนท่ีใหผ้ลตอบแทนสูงกวา่ผลตอบแทนของตลาดมีทั้งหมด 11 กองทุน มีเพียง 3 กองทุนท่ีใหผ้ลตอบแทนต ่ากว่าตลาด 
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ธัญลกัษณ์ วิรยศิริ (2558) ศึกษาเก่ียวกับอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวมท่ี ลงทุนในต่างประเทศ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน อตัรา ผลตอบแทน และความเส่ียงของกองทุน โดยเลือกกองทุนจากบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนท่ีมี มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิสูงท่ีสุด 3 บริษทั ไดแ้ก่ บลจ.ไทยพาณิชย ์บลจ.กสิกรไทย และบลจ.กรุงไทย จ านวน 
18 กองทุน โดยใชข้อ้มูลเป็นรายสัปดาห์ ทั้งหมด 52 สัปดาห์ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 ถึง เดือนมิถุนายน 2557ผลการศึกษาพบว่า 
กองทุนท่ีให้อตัราผลตอบแทนเฉล่ียสูงกว่าตลาดมีทั้งหมด 8 กองทุนและ กองทุนท่ีมีค่าเบตา้ หรือค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบต ่ากว่าตลาดมี
ทั้งหมด 17 กองทุน ในส่วนของการใช ้มาตรวดั Jensen, Treynor, Sharpe ในการวดัประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน พบวา่มีกองทุนท่ี 
มีค่าสูงกวา่ตลาดตามมาตราวดัจ านวน 4 กองทุนเท่านั้น  

3. วธีิการศึกษา 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ กองทุนรวมท่ีลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้น (มีอายไุม่เกิน 1 ปี) ท่ีมีนโยบายลงทุนในระดบั
ความเส่ียง ≤ 4 เน่ืองจากเป็นช่วงของระดบัความเส่ียงท่ีกองทุนรวมตราสารหน้ี โดยท่ีเป็นกองทุนท่ีให้ผูล้งทุนรายยอ่ยสามารถเขา้ลงทุน
ได ้และไม่เป็นกลุ่มกองทุน LTF RMF 

ตารางท่ี 1 กองทุนท่ีเลือกมาเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษาในการศึกษาคร้ังน้ี 

ล าดบัท่ี ช่ือบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน (บลจ.) ช่ือกองทุน 

1 กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) KT-ST 

2 กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) KTPLUS 

3 กรุงศรี จ ากดั KFSPLUS 

4 กสิกร จ ากดั K-SF 

5 กสิกร จ ากดั K-TREASURY 

6 ทหารไทย จ ากดั TMBCB 

7 ทหารไทย จ ากดั TMBTHANAPLUS 

8 ทิสโก ้จ ากดั TBOND1Y 

9 ไทยพาณิชย ์จ ากดั SCBSFFPLUS-I 

10 ไทยพาณิชย ์จ ากดั SCBSFF 

11 ธนชาต จ ากดั T-IncomePlus 

12 ภทัร จ ากดั PHATRA PLUS 

13 ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั UOBID 

14 พรินซิเพิล จ ากดั iDAILY-A 

15 พรินซิเพิล จ ากดั DAILY FIX 

16 วรรณ จ ากดั ONE-FAR 
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17 วรรณ จ ากดั 1AM-TG 

18 เอม็ เอฟ ซี จ ากดั MMM 

19 บวัหลวง จ ากดั B-TNTV 

  

3.2 สมมติฐานการทดลอง 

 H0 : อตัราผลตอบแทนเฉล่ียต่อเดือนของกองทุนท่ีลงทุนในตราสารหน้ีอายุไม่เกิน 1 ปี เท่ากบัผลตอบแทนจากอตัรา
ดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ียต่อเดือน ของธนาคารกสิกรไทย, ไทยพาณิชย ์และ กรุงเทพ 
 H1 : อตัราผลตอบแทนเฉล่ียต่อเดือนของกองทุนท่ีลงทุนในตราสารหน้ีอายไุม่เกิน 1 ปี ไม่เท่ากบัผลตอบแทนจากอตัรา
ดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ียต่อเดือน ของธนาคารกสิกรไทย, ไทยพาณิชย ์และ กรุงเทพ 
 

3.3 วธีิการเกบ็ข้อมูลในการศึกษา 

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขอบเขตการศึกษาไวใ้นขอ้ 3.1 ซ่ึงสามารถรวบรวมขอ้มูล โดยมาจากขอ้มูล
ทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดด้งัน้ี 

1.  ขอ้มูลหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนรวมท่ีลงทุนในตราสารหน้ี ของแต่ละกองทุน รวมทั้งส้ิน 19 กองทุน จาก
สมาคมบริษทัจดัการลงทุน ซ่ึงใชข้อ้มูลเป็นรายเดือนตั้งแต่วนัท่ี 5 มกราคม 2558 ถึง 31 ธนัวาคม 2562 

2.  ขอ้มูลอตัราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ียรายเดือนของธนาคาร กสิรไทย, ไทยพาณิชย ์และ กรุงเทพ ตั้งแต่วนัท่ี 5 มกราคม 
2558 ถึง 31 ธนัวาคม 2562 

3.  ผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีไม่มีความเส่ียง โดยใช้อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลระยะสั้น < 1 ปี จาก
สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ซ่ึงใชข้อ้มูลเป็นรายเดือน ณ วนัส้ินเดือน ตั้งแต่วนัท่ี 5 มกราคม 2558 ถึง 31 ธนัวาคม 2562 

4.  รวบรวมขอ้มูลจากหนงัสือ และเว็บไซดต่์างๆ ของศูนยบ์ริการขอ้มูลผูล้งทุน, สมาคมบริษทัจดัการลงทุน, สถาบนั
การเงินต่างๆ, บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมท่ีเก่ียวขอ้ง และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ค านวณหาผลตอบแทนของกองทุนรวม ซ่ึงจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (NAV) เน่ืองจากมีการ
เคล่ือนไหวตลอดเวลา โดยมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมจะข้ึนอยูก่บัมูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์กองทุนไดล้งทุน 
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2. ค านวณหาผลตอบแทนเฉล่ียน าผลตอบแทนท่ีได้จากขอ้ 1 มาท าการหาเฉล่ียอตัราผลตอบแทนเฉล่ียของแต่ละ
กองทุนเป็นรายเดือน เพื่อท่ีจะน าไปใชค้ านวณหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

3. ค านวณหาความเส่ียงของกองทุนรวม โดยจะใชค่้าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอตัรา ผลตอบแทนกองทุน และน า
ขอ้มูลอตัราผลตอบแทนเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนเฉล่ียของ กองทุนรวมจะสามารถสรุปผลได้ว่า หากส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานมีค่ามาก แสดงวา่ความเส่ียงของกองทุนรวมมากเช่นกนั 

4. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมโดยใชว้ิธีการค านวณ Sharpe Ratio, Treynor ratio และ Jensen’s Alpha 
เพื่อดูผลการด าเนินงานของกองทุนท่ีเหมาะสมต่อผูล้งทุน ดงันั้นกองทุนรวมท่ีเหมาะสมต่อการลงทุนจะตอ้งเป็นกองทุนท่ีมี
แนวโนม้ผลตอบแทนสูงแต่อยูใ่นระดบัความเส่ียงท่ีต ่า หรือปราศจากความเส่ียง 

5. ทดสอบสมมติฐานโดยใช ้T-Test แบบ Two-Sample Independent test (เปรียบเทียบแบบรวมกลุ่ม) เน่ืองจากตวัแปร
ทั้ง 2 กลุ่มท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานไม่เท่ากนั โดยใชร้ะดบันยัส าคญัท่ี 0.05  

4. ผลการศึกษา และอภิปราย 

จากการศึกษาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมตราหน้ีท่ีระดบัความเส่ียง 3-4 ในช่วงท่ี 2558-2562 ไม่มี
ความแตกต่างกบัค่าเฉล่ียอตัราผลตอบแทนเงินฝากระยะสั้นของ ธนาคารกสิกรไทย, ไทยพาณิชย ์และกรุงเทพ ในช่วงเวลา
เดียวกัน ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 มีกองทุนท่ีสามารถท าอัตราผลตอบแทนได้ดีท่ีสุด 5 อันดับคือ KT-ST, ONE-FAR, T-
IncomePlus, TMBTHANAPLUS และ SCBSFFPLUS-I กองทุนท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีสุด 5 อันดับ คือ TBOND1Y, TMBCB, 
ONE-FAR, KT-ST และ T-IncomePlus กองทุนท่ีมีผลการด าเนินงานดีท่ีสุดตามมาตรวดั Sharpe ratio 5 อนัดบัคือ KTPLUS, 
KFSPLUS,  K-TREASURY, KT-ST และ iDAILY-A กองทุนท่ีมีผลการด าเนินงานท่ีดีท่ีสุดตามมาตรวดั Treynor ratio 5 อนัดบั 
คือ ONE-FAR, TBOND1Y, TMBCB, KT-ST และ T-IncomePlus และกองทุนท่ีมีผลการด าเนินงานท่ีดีท่ีสุดตามมาตรวดั 
Jensen’s Alpha คือ KT-ST, ONE-FAR, T-IncomePlus, TMBTHANAPLUS และ SCBSFFPLUS-I โดยกองทุนท่ีสามรถอยู่ใน 
5 อนัดบัแรกของทุกผลการทดสอบคือ KT-ST มีการลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้น 69.85% ลงทุนในเงินฝาก 30% และลงทุนใน
หุน้กูเ้อกชน อนัดบั credit rating AAA และ AA 0.15% ท าใหอ้ตัราผลตอบแทนเฉล่ียต่อเดือนสูงกวา่พนัธบตัรรัฐบาล และอยูใ่น
กลุ่มความเส่ียงสูง 5 อนัดบัแรก สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาท่ีผา่นมาของคุณประภพ ปฏิภาณวิเศษ (2550) พบวา่กองทุนท่ีมีความ
สูงสุด จะใหอ้ตัราผลตอบแทนท่ีสูงสุด ( High Risk High Return) ท าใหอ้ตัราผลตอบแทนท่ีไดมี้ความแตกต่างกนั เหมาะกบันกั
ลงทุนท่ีรับความเส่ียงไดม้ากข้ึน เพื่อผลตอบแทนท่ีเพิ่มข้ึน 

5. สรุปผลการศึกษา 

 กองทุนรวมท่ีลงทุนในตราสารหน้ีทั้งหมด จากกลุ่มตวัอย่างทั้ง 19 กองทุน มีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียต่อเดือนเท่ากบั
อตัราผลตอบแทนจากพนัธบตัรรัฐบาล โดยกองทุนรวมท่ีสามารถอยูใ่น 5 อนัดบัแรก ของการวดัทุกดา้นคือ KT-ST และมีอตัรา
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ผลตอบแทนเฉล่ียต่อเดือนสูงสุด ในช่วงปี 2558-2562 ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นตวัช้ีวดัท่ีจะสามารถตดัสินการลงทุนในอนาคตของนัก
ลงทุนได้ว่า เม่ือลงทุนในกองทุนดังกล่าวแล้วจะมีประสิทธิภาพสูงสุด และให้อตัราผลตอบแทนท่ีสูงท่ีสุดในอนาคตได้ 
เน่ืองจากอตัราผลตอบแทนในอดีตไม่สามารถวดัอตัราผลตอบแทนในอนาคต และกองทุนท่ีน ามาศึกษาคร้ังน้ี เป็นกลุ่มกองทุน
ท่ีคดัเลือกมาจากขอ้จ ากดัเดียวกนั โดยมีกองทุนรวมท่ีลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้น ท่ีระดบัความเส่ียง 3-4อ่ืนๆ ท่ีไม่ไดน้ ามา
ศึกษาอาจจะสามารถสร้างอตัราผลตอบแทนท่ีดีกวา่ ตามท่ีนกัลงทุนคาดหวงัในความเส่ียงท่ีนกัลงทุนรับได ้

 ดงันั้นการเพิ่มผลก าไรจากการลงทุน นกัลงทุนตอ้งใช ้Sharpe ratio และ Treynor ratio ช่วยในการเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานของกองทุนประเภทเดียวกนั ท่ีความเส่ียงใกลเ้คียงกนัทั้งท่ีเป็นระบบ และไม่เป็นระบบ ท าใหน้กัลงทุนสามารถเลือก
กองทุนท่ีสามารถท าอตัราผลตอบแทนได้มากกว่า ส่วน Jensen’s Alpha ช่วยให้นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนในกองทุนท่ี
สามารถใหผ้ลตอบแทนไดม้ากกวา่ตลาด โดยนกัลงทุนควรจะเลือกลงทุนในกองทุนท่ีมีค่า Sharpe ratio, Treynor ratio และมีค่า 
Alpha สูง 

6. ข้อเสนอแนะ 

6.1 นกัลงทุนสามารถใชผ้ลการศึกษาคร้ังน้ีเป็นตวัช่วยในการพิจารณาการลงทุนตามความเหมาะสม และระดบัการยอมรับความ
เส่ียงของนกัลงทุนเอง โดยนกัลงทุนตอ้งใชเ้กณฑก์ารพิจารณาร่วมมากกวา่ 1 เกณฑเ์สมอในการตดัสินในลงทุน เพราะแมว้า่จะ
เป็นการลงทุนในกองทุนตราสารหน้ีระยะสั้นแต่มีความเส่ียงและ มีความผนัผวนของอตัราผลตอบแทนในแต่ละช่วงเวลา 

6.2 ในการศึกษาคร้ังน้ีเลือกตวัแทนตวัอยา่งกองทุนรวมท่ีลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้นมาเพียง 1 กลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงในปัจจุบนัมี
กองทุนประเภทเดียวกนัอีกหลายกองทุนในนักลงทุนไดเ้ลือกลงทุน และการศึกษาจากตวัอย่างทั้ง 19 ตวัอย่างน้ีไม่ได้เป็น
ตวัช้ีวดัว่าการลงทุนในกองทุนตราสารหน้ีระยะสั้นทั้งหมดจะให้อตัราผลตอบแทนต ่ากว่า หรือ สูงกว่าอตัราผลตอบแทนของ
ตลาด รวมถึงอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียงอยา่งพนัธบตัรรัฐบาล 

6.3 การศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูลยอ้นหลงัเพื่อดูการด าเนินงานในอดีต และอตัราผลตอบแทนยอ้นหลงัไม่สามารถเป็นตวัช้ีวดั อตัรา
ผลตอบแทนในอนาคตได ้ข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจบนหลกัเกณฑข์องผูล้งทุนเอง การศึกษาคร้ังน้ีเป็นเพียงแนวทางท่ีแสดงถึงวิธี
คิด และการบริหารงานในอดีตเท่านั้น 
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การบริหารความเส่ียงของบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดเลก็  
กรณศึีกษา บริษัท ธาดา คอปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ากดั 

Risk management of small construction business 
Case study of Tada Corporation Group Company Limited 

       วริศ  ท่าทราย 1 และ พรีพงษ์ ฟูศิริ 2 
               Warit Thasai and  Piraphong Foosiri 

 
บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังมีวตัถุประสงคเ์พื่อการบริหารความเส่ียงของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดเลก็ กรณีศึกษา บริษทั ธาดา คอ
ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั วตัถุประสงคข์องการการศึกษาเพื่อ 1.เพื่อศึกษาปัจจยัความเส่ียงดา้นราคาวสัดุก่อสร้างท่ีมีแนวโนม้สูงข้ึน 
ดา้นตลาดแรงงาน รวมไปถึงการแข่งขนัในอุตสาหกรรมธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ท่ีอาจส่งผลต่อการจดัการบริหารความเส่ียงใน
การด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของ บริษทั ธาดา คอปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั 2.เพื่อศึกษาการท ากลยทุธ์ในการจดัการดา้น SWOT , 
TOWS Matrix  ในการด าเนินธุรกิจของ บริษทั ธาดา คอปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดัโดยใชแ้บบสอบถามในการรวบรวมเก็บขอ้มูล เกบ็
รวบรวมขอ้มูลจากพนกังาน บริษทั ธาดา คอปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั จ านวน 50 คน โดยท าการศึกษาจาก 3 ปัจจยั คือ 1.ปัจจยัดา้น
การเงิน 2.ปัจจัยด้านแรงงาน 3.ปัจจัยด้านการเปล่ียนแปลงข้อก าหนดของเจ้าของโครงการ ผลการศึกษาพบว่า . ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ซ่ึงมีจ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 71.7 และเพศหญิง จ านวน 13 คนคิดเป็นร้อยละ 28.3 
ตามล าดบั ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ21-30 ปีซ่ึงมีจ านวน 24 คนคิดเป็นร้อยละ 52.2 รองลงมาไดแ้ก่อาย ุ31-40 
ปีจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8  และอายุ 41-50 ปี ข้ึนไปจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 13 ตามล าดบั  จากการศึกษาการ
วิเคราะห์ความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจผูรั้บเหมาก่อสร้างขนาดเล็กกรณีศึกษา บริษทั ธาดา คอปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั นั้นมีความ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัอ่ืนๆ ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า ปัจจยัทางดา้นเงินทุน ปัจจยัดา้นแรงงาน ปัจจยัดา้นการเปล่ียนแปลง
ขอ้ก าหนดของเจา้ของโครงการนั้นมีผลกระทบต่อการบริหารโครงการซ่ึงเป็นการวิเคราะห์จากการตอบแบบสอบถามของ
พนักงานภายในองค์กรมีประสบการณ์ทางดา้นการบริหารจดัการและงานวิศวกรรม โดยผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นว่า
ปัจจยัทางดา้นการเงินเป็นปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ียงและผลกระทบต่อโครงการอนัดบัหน่ึง รองลงมาคือปัจจยัทางดา้นแรงงาน 
และปัจจยัทางดา้นการเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดของเจา้ของโครงการ ตามล าดบั 
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Abstract 

The purpose of this study was to manage the risk of a small construction business. Case study of Thada Corporation 
Group Company Limited. Objectives of the study 1. To study the feasibility of investment in construction materials that are 
likely to increase in the labor market as well as competition in the construction business industry that may affect management. 
For the construction of Thada Corporation Group Company Limited.. 2. To study the strategy of SWOT, TOWS Matrix in 
business operations of Thada Corporation Group Company Limited..By using questionnaires to collect data. Data were 
collected from 50 employees of Tada Corporation Group Company limited. By studying from 3 factors which are 1. Financial 
factors 2. Labor factors 3. Factors regarding the change of specifications of the project owner. The study found that most of 
the respondents were male, with 33 persons representing 71.7 percent and female 13 persons accounting for 28.3 percent, 
respectively. Most respondents were 21-30 years old, of which 24 were counted as a percentage. 52.2, followed by 16 aged 31-
40 years, accounting for 34.8 percent and 41-50 years of age, up to 6 people, representing 13 percent respectively.  From the 
study of risk analysis in operating a small contractor business, the case study of Tada Corporation Group Co., Ltd. is consistent 
with other researches. The research shows that Funding factors Labor factor The changing factors of the project owner have an 
impact on project management which is an analysis from the questionnaire of the employees within the organization with 
experience in management and engineering. The respondents agreed that financial factors are the number one cause of risk and 
impact to the project. Next is labor factors. And factors for changing the requirements of the project owners respectively. 

 

1.บทน า 

ปัจจุบนัธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนั้นมีการพฒันารูปแบบความหลากหลายให้มีการตอบสนองต่อความตอ้งการของ
อุตสาหกรรม การด าเนินงานก่อสร้างหรือโครงการก่อสร้างนั้นต้องค านึงถึงปัจจัยด้านต่างๆ เช่น เงินทุน แรงงาน วสัดุ 
ขอ้ก าหนดต่างๆ ทั้งหมดตอ้งน ามาวิเคราะห์หรือประเมินก่อนเร่ิมท าโครงการ ดงันั้นการบริหารความเส่ียงของโครงการรับเหมา
ก่อสร้างเป็นเร่ืองส าคญัและหลีกเล่ียงไม่ได ้แมก้ารตดัสินใจโดยการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ (Feasibility Study) จะ
ช่วยให้มีความมัน่ใจในผลส าเร็จว่าจะสามารถจดัระดบัและความส าคญัของความเส่ียงไดซ่ึ้งจะท าให้โครงการบรรลุเป้าหมาย
หรือวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้การบริหารความเส่ียงดา้นงบประมาณ ความเส่ียงดา้นค่าใชจ่้าย ความเส่ียงดา้นวสัดุ และความเส่ียง
ดา้นแรงงาน หากไม่ไดรั้บการดูแลเอาใจใส่ วางแผนปฏิบติัการแกไ้ข ติดตามประเมินผลอาจเกิด ผลเสียหายอยา่งร้ายแรงยอ่ม
เกิดข้ึนกบับริษทัไดจึ้งตอ้งใหค้วามส าคญัเร่ืองการบริหารความเส่ียงโดยน าไปใส่ไวใ้นแผนบริหารโครงการ ด าเนินการประเมิน
ความเส่ียง วิเคราะห์ความเส่ียง จดัล าดบัความส าคญัและควบคุมความเส่ียง ก็เป็นท่ีเช่ือแน่ได้ว่าการด าเนินการจะประสบ
ความส าเร็จได ้
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

     2.1 แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารความเส่ียง   
 ความหมายของการบริหารความเส่ียง PMBOK  (อา้งใน เทิดศกัด์ิ บุญจนัทร์ , 2553) ไดนิ้ยามการบริหารความเส่ียง
ดงัน้ี 
 1.การบริหารความเส่ียงเป็นกระบวนการท่ีมีรูปแบบการบ่งช้ีการประเมินความเส่ียงอยา่งเป็นระบบ 
 2.การบริหารความเส่ียงเป็นวิธีการจดัการความเส่ียงอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการบ่งช้ีและการควบคุมเหตุการณ์
ท่ีมีแนวโนม้ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ตอ้งการ 
 3.การบริหารความเส่ียงเป็นศาสตร์และศิลป์ในการบ่งช้ี วิเคราะห์และตอบสนองต่อปัจจยัเส่ียงตลอดช่วงอายขุอง
โครงการเพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ 
 
     2.2 แนวคดิ และทฤษฎบีริหารโครงการก่อสร้าง 

 Kerzner (1998) ไดใ้ห้ความหมายว่า โครงการหมายถึง กิจกรรมหรืองานชุดใดชุดหน่ึงท่ีมีการระบุวตัถุประสงค์ท่ี
ตอ้งการท าให้ส าเร็จไวแ้น่นอน ระบุวนัเร่ิมและส้ินสุดโครงการมีขอ้จ ากดัดา้นเงินทุน และตอ้งใชท้รัพยากรต่างๆ เช่น เงิน คน 
เคร่ืองจกัร เป็นตน้ 
 Henry Joseph I’aylo (อ้างใน เทิดศักด์ิ บุญจันทร์ , 2553)  การบริหาร (Management) หรือ การจัดการเป็นค าท่ีมี
ความหมายใกลเ้คียงกนัโดยในภาษาองักฤษมกัใช้อยู่ 2 ค า คือ Management มกัจะใช้ไปในทางธุรกิจ เช่น การบริหารธุรกิจ
Business Management และอีกค าหน่ึง ท่ีมักจะพบบ่อยคร้ังคือ Administration มักนิยมใช้ในทางราชการ เ ช่น Public 
Management ทั้งสองค ามีความหมายเดียวกนั คือ เป็นกระบวนจดัสรรและจดัการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีอยูเ่พื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมายท่ีไดต้ั้งไว ้ทรัพยากรตอ้งทาการบริหารและจดัการ คือ 1.วตัถุดิบ (Materials) 2. เคร่ืองจกัร (Machine) 3. คน (Man) 4. 
งบประมาณ (Budget ) 5.เวลา (Time) 6.เทคโนโลย ี(Technology) 
 
      
     2.3 กรอบการบริหารความเส่ียงตามแนวทางของ COSO 

กรอบแนวคิดการบริหารความเ ส่ียงแบบบูรณาการตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of The Tread Way Commission) ซ่ึงเป็นองค์ประกอบท่ีมีความสัมพนัธ์กับการด าเนินงานและกระบวนการ
บริหารงาน (ไพร้ซอวเตอรเฮา้ส์คูเปอร์ส, 2547) องคป์ระกอบทั้ง 8 ประการ ดงัท่ีแสดงในภาพท่ี ดงัน้ี 

1.สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร (Internal Environment)  
2.การก าหนดวตัถุประสงค ์(Objective Setting) 
3.การระบุความเส่ียง (Risk Identification) 
4.การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
5.การตอบสนองความเส่ียง (Risk Response) 
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6.กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 
7.สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication) 
8.การติดตามประเมินผล (Monitoring) 

     

  2.5 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

(ชนาภา กิตติวฒัน์ธ ารง, 2560)  ไดท้ าการศึกษาการระบุความเส่ียงดา้นการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ของผูป้ระกอบการ
รับเหมาก่อสร้างโครงการอาคารชุดพกัอาศยั 8 ชั้น ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อระบุปัจจยัเส่ียงท่ีส่งผล
กระทบต่อการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ของผู ้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างโครงการอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้ น ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ 

1.ยงัคงพบความเส่ียงดา้นราคา ซ่ึงเกิดจากไม่มีการใชร้ายการราคาตามสินคา้ (Price List) ของผูข้าย แต่ใชร้าคาตามใบ
เสนอราคา และถึงแมว้า่จะมีการประมาณการวสัดุท่ีตอ้งการใช ้แต่ไม่มีการคาดการณ์ราคาวสัดุอุปกรณ์ไวล้ว่งหนา้ 

2.การผกูสมัพนัธ์กบัผูข้ายในลกัษณะท่ีเป็นเจา้ประจาในการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ แต่ยงัคงพบความเส่ียงดา้นผูข้าย ซ่ึงเกิด
จากไม่มีการขอส่วนลดจากการจดัซ้ือตลอดระยะเวลาโครงการตั้งแต่แรก 
 

(เทอดศกัด์ิ บุญจนัทร์, 2553)  ไดศึ้กษาการบริหารความเส่ียงในโครงการก่อสร้างอาคาร โดยจา้งเหมาแบบเบ็ดเสร็จ 
พบวา่ 
 1.จากผลการศึกษาดงักล่าว พบว่า มีความสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงในการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร 
เน่ืองจากราคาวสัดุก่อสร้างสามารถเปล่ียนแปลงตามราคาน้ามนัหรือเช้ือเพลิงผนัผวนไปจากการประมาณการไวก่้อนทา
สญัญา จึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีเป็นความเส่ียงท่ีท าใหโ้ครงการก่อสร้างอาคารซ่ึงภาคเอกชนตอ้งแบกรับภาระค่าก่อสร้างสูงข้ึน 
 2.จากการวิเคราะห์ขอ้มูล การถ่ายโอนความเส่ียงต่อองคก์รภาครัฐ ภาคเอกชน รับผิดชอบร่วมกนั และไม่สามารถระบุ
ได ้ในหมวดความเส่ียงดา้นการเงิน โดยเรียงลาดบัจากมากไปหานอ้ยพบวา่ องคก์รภาคเอกชนควรรับภาระความเส่ียงมากสุด
ในขอ้ ความเสียหายเน่ืองจากความบกพร่องของผูรั้บเหมาช่วง ความผิดพลาดจากการประเมินราคา หนงัสือประกนัผลงาน 
ปัญหากระแสเงินหมุนเวียน อตัราดอกเบ้ียผนัผวน อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และราคาเช้ือเพลิงผนัผวน ในความ
ร่วมรับผิดชอบร่วมกนัทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเรียงลาดบัจากมากไปหาน้อยได้แก่ ในขอ้ราคาวสัดุเปล่ียนแปลง ราคา
เช้ือเพลิงผนัผวน เงินเฟ้อ และปัญหากระแสเงินหมุนเวียน 
3.จากการศึกษาดงักล่าว พบวา่ ภาครัฐเป็นผูรั้บภาระความเส่ียงทุกเหตุการณ์เส่ียง ซ่ึงการลด 
หรือการแกไ้ขภาระความเส่ียงขา้งตน้อาจทาไดโ้ดย สร้างความรู้ ความเขา้ใจ ขั้นตอน การปฏิบติั และกระบวนการต่างๆ ให้
ชดัเจนเก่ียวกบัขอ้ก าหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งกฎหมาย ขอ้บงัคบัขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินท่ีภาคเอกชนตอ้งปฏิบติั
และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อาจก าหนดไวใ้น TOR หรือคู่มือประกอบการก่อสร้างโครงการ และภาครัฐควรมีนโยบาย และแนวทาง
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ปฏิบติัท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการการปฏิบติัหน้าท่ีของผูเ้ก่ียวขอ้งในโครงการเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาและการละเลยในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี ท่ีทาใหโ้ครงการและภาครัฐเกิดความเสียหาย เป็นตน้ 
 

(กฤตวิทย ์สรรพคุณ, 2550) ไดศึ้กษาการประเมินความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน ในการใชผู้รั้บเหมาช่วง 
ของโครงการอาคารสูง เพื่อประเมินโอกาสและระดบัความรุนแรงของเหตุการณ์ความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีเกิดจากผูรั้บเหมาช่วงใน
โครงการก่อสร้างอาคารสูงท่ีส่งผลต่อผูรั้บเหมาหลกัของโครงการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ผลการศึกษาพบวา่ เหตุการณ์ท่ีประเมินวา่จะเกิดมากคือ ความเส่ียงจากการขาดแคลนแรงงาน 
การท างานล่าชา้ การเร่งงาน และความประมาทจากการทางานผูรั้บเหมาช่วง ซ่ึงพบวา่ส่งผลกระทบต่อเวลา คุณภาพและความ
ปลอดภยัโดยรวมของโครงการ โดยเม่ือพิจารณาถึงสาเหตุต่าง ๆ แลว้นั้นเห็นไดว้่าการรับงานหลายงานของผูรั้บเหมาช่วง
ส่งผลทาให้เกิดเหตุการณ์ความเส่ียงอ่ืน ๆ ข้ึนดว้ย เพราะเม่ือผูรั้บเหมาช่วงรับงานหลายงานแต่ไม่มีการจดัการดา้นอ่ืน ๆ ท่ีดี
พอจะทาให้มีปัญหาอ่ืนๆ ตามมาได ้และเม่ือพิจารณาขนาดของโครงการพบว่า โครงการท่ีมีมูลค่าสูง จะมีแนวโน้มให้เกิด
ความเส่ียงสูงข้ึน และอาคารเฉพาะทาง เช่น โรงแรม โรงพยาบาล จะมีแนวโน้มเกิดความเส่ียงมากกว่าการก่อสร้างอาคาร
ประเภทท่ีอยูอ่าศยั หรือาคารพาณิชยท์ัว่ไปและถา้มีการจา้งผูรั้บเหมาช่วงมากหลากหลายรายเท่าใดก็จะมีแนวโนม้เกิดความ
เส่ียงมากเท่านั้น 

 

3. วธีิการศึกษา 

     ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ 1. สมาชิกภายใน บริษทั ธาดา คอปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั จ านวน 50 คน ผูศึ้กษาจึงใช้
วิธีการสุ่มตวัอยา่งประชากรโดยใชท้ฤษฎีความน่าจะเป็น และใชสู้ตรค านวณกลุ่มตวัอยา่งในกรณีทราบจ านวนประชากร (Taro 
Yamane) สูตรค านวณขนาดตวัอยา่ง 

n = 
𝑁

1+N(e)2 

โดย  n คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะท าการศึกษา 

  N คือ จ านวนพนกังานภายใน บริษทั ธาดา คอปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั 

  e คือ ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับใหเ้กิดข้ึนได ้(ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันั้นจะไดค่้าความคลาดเคล่ือน 
d = 0.05) 

 แทนค่าสูตร n   = 
50

1+50(0.05)2                                                                                       (1) 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 2477 

 

 

 ไดค่้ากลุ่มตวัอยา่ง คือ  44.44 

สมการท่ี (1) แสดงการค านวนขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะท าการศึกษา 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     จ  านวนพนกังานภายใน บริษทั ธาดา คอปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั 50 ตวัอยา่ง 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

     1. การแจกแจง้ความถ่ี และอตัราร้อยละ โดยวิเคราะห์จากขอ้มูลปัจจยัของกลุ่มตวัอยา่ง  

     2. การหาค่าเฉล่ีย และล าดบัคะแนน เพื่อวิเคราะห์ระดบัความเส่ียง 

     3. การรวบรวมขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ของผูบ้ริหารภายในบริษทั       

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

     ผลการศึกษาดา้นประชากรศาสตร์สอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากวา่เพศหญิงโดยมีอาย ุ21-30 ปี จ านวน 24 คน รองลงมา
คืออาย ุ31-40 ปี จ  านวน 16 คน และอาย ุ41-50 ปีข้ึนไป 6 คน ตามล าดบั ระดบัการศึกษาอยูท่ี่ปริญญาตรี มีจ านวน 12คน คิดเป็น
ร้อยละ 44.4 รองลงมา ไดแ้ก่ระดบัการศึกษา ปวช./ปวส. จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 อ่ืนๆ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.5 และระดบัปริญญาโท จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.17 ตามล าดบั 

     ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นวา่ปัจจยัทางดา้นเงินทุนเป็นปัจจยัอนัดบัหน่ึงท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเส่ียงในการบริหาร

และท าใหเ้กิดผลกระทบต่อองคก์รมาเป็นอนัดบัหน่ึง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัอ่ืนๆท่ีกล่าวไวว้า่ ปัจจยัทางดา้นการเงินเป็น 1 ใน 

9 ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อความเส่ียงต่อการบริหารโครงการก่อสร้างอาคาร เน่ืองจากเงินทุนภายในองคก์รมีผลต่อการขบัเคล่ือน

โครงการทั้งทางดา้นการจดัซ้ือวสัดุ การจดัหาแรงงาน การขนส่ง ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในงาน รองลงมาเป็นปัจจยัดา้นแรงงาน ซ่ึง

แรงงานเป็นทรัพยากรส าคญัท่ีจะใชใ้นการขบัเคล่ือนโครงการก่อสร้าง 

 และปัจจัยอันดับท่ีสามท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเส่ียงและผลกระทบต่อองค์กรซ่ึงจากการ

สัมภาษณ์ผูบ้ริหารในองค์กรพบว่า อาจกระทบมาจากการจ่ายเงินล่าช้ากว่าท่ีก าหนด การผิดสัญญาในบางกรณี การเพิ่มเติม

ขอ้ก าหนดนอกเหนือจากสญัญาท่ีมี 

5. สรุปผลการศึกษา 

     5.1 จากการศึกษาการวิเคราะห์ความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจผูรั้บเหมาก่อสร้างขนาดเลก็กรณีศึกษา บริษทั ธาดา คอปอเรชัน่ 
กรุ๊ป จ ากดั นั้นมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัอ่ืนๆ ผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่ ปัจจยัทางดา้นเงินทุน ปัจจยัดา้นแรงงาน ปัจจยัดา้น
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การเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดของเจา้ของโครงการนั้นมีผลกระทบต่อการบริหารโครงการซ่ึงเป็นการวิเคราะห์จากการตอบ
แบบสอบถามของพนกังานภายในองคก์รมีประสบการณ์ทางดา้นการบริหารจดัการและงานวิศวกรรม 

   5.2 จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นว่าปัจจยัทางดา้นเงินทุนเป็นปัจจยัอนัดบัหน่ึงท่ีอาจก่อให้เกิด
ความเส่ียงในการบริหารและท าใหเ้กิดผลกระทบต่อองคก์รมาเป็นอนัดบัหน่ึง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัอ่ืนๆท่ีกล่าวไวว้า่ ปัจจยั
ทางดา้นการเงินเป็น 1 ใน 9 ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อความเส่ียงต่อการบริหารโครงการก่อสร้างอาคาร เน่ืองจากเงินทุนภายใน
องค์กรมีผลต่อการขบัเคล่ือนโครงการทั้งทางด้านการจดัซ้ือวสัดุ การจดัหาแรงงาน การขนส่ง ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในงาน
ก่อสร้าง  

   5.3 ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นว่าปัจจยัทางดา้นแรงงานเป็นปัจจยัอนัดบัสอง ท่ีอาจก่อให้เกิด
ความเส่ียงในการบริหารและท าให้เกิดผลกระทบต่อองคก์ร ซ่ึงแรงงานเป็นทรัพยากรส าคญัท่ีจะใชใ้นการขบัเคล่ือนโครงการ
ก่อสร้าง โดยในปัจจุบันจากประสบการณ์ของตัวผูศึ้กษาพบว่าปัจจุบันแรงงานค่อนข้างหายากและขาดแคลนในตลาด
อุตสาหกรรม 

   5.4 ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัดา้นการเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดของเจา้ของโครงการเป็นปัจจยัอนัดบัท่ีสามท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
มีความเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเส่ียงและผลกระทบต่อองค์กร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัอ่ืนๆท่ีศึกษา โดยปัจจยัทางดา้นการ
เปล่ียนแปลงขอ้มูลของเจา้ของโครงการจะไม่มีผลต่อการบริหารมากนกัเน่ืองจากก่อนเร่ิมโครงการจะมีการท าสัญญาและการ
ตกลงขอ้ก าหนดต่างๆไวเ้รียบร้อย 

   5.5 ผลการศึกษาจากทั้งสามปัจจยัพบว่าปัจจยัดา้นเงินทุนนั้นจะก่อให้เกิดความเส่ียงและผลกระทบต่อองคก์รมากท่ีสุดโดย
กระแสเงินสดภายในองคก์รนั้นมีผลต่อการบริหารโครงการอยา่งมากอีกทั้งการประเมินราคาก่อสร้างท่ีผิดพลาดเพียงเลก็นอ้ยก็

อาจท าให้โครงการนั้นๆเกิดความเสียหายหรือขาดทุนเป็นไดซ่ึ้งสอดคลอ้งกบั เทิดศักดิ์ บุญจันทร์ (2553) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดความเส่ียงในการบริหารโครงการพบว่าผลกระทบต่อความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน ผูรั้บเหมาหลกัตอ้งวิเคราะห์ให้ความส าคญั 
ในหมวดความเส่ียงดา้นบริหาร หมวดความเส่ียงดา้นเทคนิค หมวดความเส่ียงดา้นการเงิน สัญญาขอ้บงัคบั 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้

     ขอ้มูลท่ีเก็บไดจ้ากการท าวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการส ารวจจากกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามแบบออนไลน์และ

การสัมภาษณ์จากผูบ้ริหารภายในองคก์ร  อีกทั้งขอ้มูลบางประการอาจตอ้งใชเ้คร่ืองมือทางการวิจยัรูปแบบอ่ืนๆ เพิ่มเติม เช่น 

การสมัภาษณ์แบบเจาะลึกเป็นรายคน เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึก ทศันะคติ หรือขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ จากผูใ้หส้มัภาษณ์ เป็นตน้  
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ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 

1. ผูป้ระกอบการรับเหมาก่อสร้างควรท าการศึกษาความเส่ียงดา้นการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์อยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง เพื่อทาการ

บริหารจดัการความเส่ียงอยา่งเหมาะสมเพื่อลดความเส่ียงน าไปสู่ระดบัท่ียอมรับได ้

2.  ควรท าการศึกษาวรรณกรรมเพิ่มเติม เพื่อคน้หาตวัแปรปัจจยัความเส่ียงอ่ืน ๆ ให้ครอบคลุมปัจจยัเส่ียงดา้นการแรงงาน

เน่ืองจากไม่มีขอ้มูลเพียงพอ 

3. ควรท าการศึกษาในลกัษณะเดียวกนัน้ีกบัผูป้ระกอบการรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ดว้ยเพื่อให้ทราบปัจจยัเส่ียงดา้นเงินทุน 

แรงงาน วสัดุอุปกรณ์ ท่ีจะส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการรับเหมาก่อสร้างท่ีมีความครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพงึพอใจลูกค้าท่ีมาใช้ SCB EASY Application  
ของธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Factors affecting customer satisfaction with using SCB EASY Application 
of Siam Commercial Bank Public Company Limited in Bangkok city 

วโรดม  สินทะมณี1 และ ปราณ ีเอีย่มละออภักดี2 

Worodom Sinthamani and Pranee Eamlaorpakdee 
 

บทคัดย่อ 
 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจลูกคา้ท่ีมาใช ้SCB EASY Application ของธนาคารไทย
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีใชบ้ริการ SCB EASY Application จ  านวน 224 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติ t-test, f- test และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า ลูกคา้ในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั ระดบัความพึงพอใจต่อการใช้บริการ SCB 
EASY Application ไม่แตกต่างกนั และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps) ทั้ง  7 ดา้น มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อการ
ใชบ้ริการ SCB Easy Application 
 

ส าคัญ: ความพึงพอใจ, ส่วนประสมทางการตลาด, ธนาคารไทยพาณิชย์, แอพพลิเคช่ัน 
 

Abstract 
This research aims to study the factors influencing customer satisfaction towards SCB EASY Application of Siam Commercial 
Bank Public Company Limited in Bangkok city.  The research methodology is carried out with questionnaire applied to 224 
customers in Bangkok.  The collected data is analyzed by using frequency table, percentage, mean, standard deviation, t-test, 
f-test, Pearson’s correlation.  The result indicates that age, gender, education and wage does not determine satisfaction of 
customer in Bangkok on using SCB EASY Application meanwhile it shows that the 7Ps of marketing mix play important roles 
in customer satisfaction. 
 
Keywords: satisfaction, marketing mix, Thai Commercial Bank, application 
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1. บทน า 
 
     ปัจจุบนัถือเป็นยคุแห่งการกา้วล ้าของเทคโนโลยีท่ีมีการน านวตักรรมและเทคโนโลยีสมยัใหม่มาปรับใชก้บัการด าเนินการ
ดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะการน าเทคโนโลยีดิจิตอลมาประยุกต์ใชก้บัการท าธุรกรรมทางการเงินเพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคสมยัใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงไป ท าให้การท าธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบ Digital เช่น Mobile Banking และ Internet 
Banking เติบโตอย่างรวดเร็ว และเขา้มาแทนท่ีการท าธุรกรรมผ่านสาขาของธนาคาร ไดส่้งผลให้แนวโนม้การขยายสาขาของ
ธนาคารมีการชะลอตวั หรือลดจ านวนสาขาลง ดงัจะเห็นไดจ้ากจ านวนสาขาของธนาคารพาณิชยใ์นปี 2559 ท่ีลดลงถึง 43 แห่ง 
เม่ือเทียบกบัปี 2558 ซ่ึงสาขาในกรุงเทพฯ มีจ านวนลดลงหรือมีการปิดสาขามากท่ีสุดถึง 30 แห่ง เน่ืองจากทุกธนาคารต่างชะลอ
หรือหยดุการขยายสาขาเพื่อการตั้งรับและเตรียมรับมือกบัธุรกิจในรูปแบบ Digital มากยิง่ข้ึน (ปิยพงศ ์ตั้งจินตนาการ และพิชญ์
สินี โพธิจิตติ, 2560) ในปัจจุบนัมีธนาคารพาณิชยแ์ข่งขนัและพฒันาแอพลิเคชัน่ดงักล่าวและใชช่ื้อบริการท่ีแตกต่างกนัออกไป 
เช่น ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) “เอสซีบีอีซ่ี”  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) “บวัหลวง เอ็มแบงค์ก้ิง” ธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) “เคโมบายแบงค์ก้ิงพลสั” ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) “เคทีบีเน็ตแบงค์@โมบาย” ธนาคาร
ทหารไทย จ ากดั (มหาชน) “ทีเอม็บีทชั” ธนาคารออมสิน จ ากดั (มหาชน) “มายโม่” เป็นตน้ และมีธนาคารพาณิชยเ์พียงสองแห่ง
ท่ีไม่มีการใหบ้ริการในรูปแบบโมบายแบงกก้ิ์ง แอพลิเคชัน่ (Mobile Banking Application) คือธนาคารแลนด์ แอนด ์เฮา้ทจ์  ากดั 
(มหาชน) และธนาคารไอซีบี จ ากดั (มหาชน) จะเห็นไดว้า่ธนาคารใหบ้ริการโมบายแบงคก้ิ์งเกือบจะทุกธนาคารในประเทศไทย
และทุกธนาคารต่างแข่งขนักนัพฒันาแอพลิเคชัน่ของตวัเองให้ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหม้ากท่ีสุด ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ี
จะศึกษาพฤติกรรมการใช้และความพึงพอใจในการใช้งาน SCB EASY Application ของธนาคารไทยพาณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
     วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการ SCB EASY Application ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร  
2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจต่อการใช้บริการ SCB EASY Application ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี

ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั 
3. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ SCB EASY Application ของลูกคา้

ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
2.1 แนวคดิเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคล 
     สุวิมล  แมน้จริง (2552) นิยามถึงปัจจยัส่วนบุคคล (Personal Factors) หมายถึง การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคจะไดรั้บอิทธิพล
จากบุคลิกลกัษณะส่วนบุคคลดว้ย ซ่ึงไดแ้ก่ อายุ วงจรชีวิตครอบครัว อาชีพ สถานภาพทางเศรษฐกิจ รูปแบบการด าเนินชีวิต 
รวมถึง บุคลิกภาพและแนวความคิดเก่ียวกบัตวัเอง นอกจากน้ีศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550) ยงัไดก้ล่าวว่า ตวัแปรดา้น
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ประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย อายุ เพศ สถานภาพ ขนาดของครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัว ระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายได ้เป็นตวัแปรท่ีมีความส าคญั และสถิติท่ีวดัไดข้องประชากรจะสามารถช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย 
     จากแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลสรุปได้ว่า ลกัษณะของผูบ้ริโภคเป็นปัจจยัภายในท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของซ้ือ
ผูบ้ริโภค 
 
2.2 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 
     ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคเป็นปัจจยัท่ีส าคญัประการหน่ึงท่ีมีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นผลมาจากการไดรั้บการตอบสนองต่อแรงจูงใจหรือความตอ้งการของแต่ละบุคคลในแนวทางท่ีเขา
พึงประสงค์ โดยณัฐพชัร์ ลอ้ประดิษฐพงษ์ (2549) ได้กล่าวถึงการส ารวจความพึงพอใจลูกคา้ว่าเป็นเคร่ืองมือส าคญัและมี
บทบาทในการพฒันาการท างานระบบภายในเป็นอยา่งมาก ขอ้มูลจากการส ารวจเป็น ขอ้มูลท่ีป้อนกลบัไปสู่หน่วยงานท่ีแสดง
ให้เห็นถึงพฤติกรรมและความตอ้งการของลูกคา้ เช่น พฤติกรรมการเลือกซ้ือ/ใชบ้ริการ และเป็นตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังานของ
องคก์ารท่ีแม่นย  า 
     สรุปไดว้า่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็นหรือทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อการปฏิบติัและสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง เม่ือไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ หรือไดรั้บส่ิงตอบแทนท่ีคาดหวงัไวจ้ากการท างานจะน าไปสู่ความพึงพอใจ 
 
2.3 แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
     ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2542) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด จดัเป็นส่วนหน่ึงของกลยทุธ์ทางการตลาด ส าหรับ
การตลาดบริการนั้น นอกเหนือจากส่วนประสมทางการตลาดส าหรับสินคา้ทัว่ไปท่ีประกอบดว้ย 4’Ps ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑแ์ละการ
บริการ (Product) ราคา (Price) สถานท่ีให้บริการและช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
แลว้ ส่วนประสมทางการตลาดบริการยงัมีส่วนประกอบท่ีเพิ่มข้ึนมาอีก 3 ส่วน คือ พนักงาน กระบวนการให้บริการ และ
ลกัษณะทางกายภาพ โดยปัจจยัพื้นฐานเหล่าน้ี สามารถควบคุม ปรับปรุง เปล่ียนแปลง แกไ้ขได ้และมุ่งสนใจตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ 
     สรุปไดว้า่ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ คือ แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีใหบ้ริการในการ ก าหนดกลยทุธ์การตลาด ซ่ึง
ประกอบไปด้วย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริม การตลาด กระบวนการ บุคลากร และลกัษณะทาง
กายภาพท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใช้บริการ SCB EASY Application ผูว้ิจยัน าตวัแปรส่วนประสมทางการตลาด
บริการทั้ง 7 ดา้น เป็นตวัแปรอิสระใน กรอบแนวคิดการวิจยัเพื่อน าไปสร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึง
พอใจของลูกคา้ ท่ีใชบ้ริการ SCB EASY Application ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
2.4 งานวจิัยทีเ่กี่ยวข้อง 
     กรฐิตา ยศหนัก (2562) ไดท้ าการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ เอสซีบีอีซ่ีโมบายแอปพลิเคชัน่ ของธนาคารไทย
พาณิชย ์ในเขตจงัหวดัเชียงราย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการเอสซีบีอีซ่ีโมบายแอปพลิเคชัน่ 
ของธนาคารไทยพาณิชยใ์นเขตจงัหวดัเชียงราย และศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการเอสซีบีอีซ่ีโมบายแอปพลิเคชัน่ ของ
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ธนาคารไทยพาณิชย์ในเขตจังหวดัเชียงราย กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ผูใ้ช้บริการเอสซีบีอีซ่ีโมบาย
แอปพลิเคชัน่ จ  านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผลการวิจยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอาย ุ21 –30 ปี ระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรีประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 10,001 –20,000 บาท  มีความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการเอสซีบีอีซ่ีโมบายแอปพลิเคชัน่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณา
ตามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้น สรุปไดว้า่ ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในดา้นราคามากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ดา้น
ผลิตภณัฑ ์ส าหรับความพึงพอใจท่ีไดรั้บความเห็นคิดจากกลุ่มตวัอยา่งนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นส่งเสริมการตลาด  
     ชุติมณฑน์ เช้าเจริญ (2559) ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย  ์จ ากดั 
(มหาชน) โดยใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ รวมทั้งปัจจยัทางประชากรศาสตร์ในดา้นอาชีพ 
และรายได้เฉล่ียต่อเดือน โดยท าการส ารวจผ่านแบบสอบถามออนไลน์ และได้รับขอ้มูลแบบสอบถามตอบกลบัท่ีมีความ
สมบูรณ์ทั้งส้ิน 411 ชุด ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคารไทยพาณิชยจ์  ากดั (มหาชน) 
เรียงล าดบัตามอิทธิพลท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบุคคล การจดัการขั้นตอนการให้บริการ และ
การมีสญัลกัษณ์แสดงจุดใหบ้ริการ ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพและความสัมพนัธ์กบัธนาคาร ปัจจยัดา้นราคาและการอ านวย
ความสะดวกในดา้นท่ีจอดรถ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงของธนาคาร 
และสถานท่ีรองรับผูม้าใช้บริการ และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั ส าหรับลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า 
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพและระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากดั (มหาชน) ไม่แตกต่างกนั 
     รัชนีกร ด่านด ารงรักษ ์ (2558) ไดท้ าการศึกษา ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ SCB Easy Net ของธนาคารไทยพาณิชย ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ SCB Easy Net จ านวน 350 คน ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ใชบ้ริการต่างๆของธนาคารไทยพาณิชยม์าเป็นเวลา 1 -2 ปี ใช้บริการ SCB Easy NET มากกว่า 2 ปี โดยท ารายการผ่าน
บริการ SCB Easy Net 1 –3 คร้ัง/เดือน ซ่ึงท ารายการธุรกรรมทางการเงินผ่านจ านวนไม่เกิน 10,000 บาท และส่วนใหญ่รู้จกั
บริการ SCB Easy Net จากพนกังานธนาคารแนะนา ทั้งน้ีใชบ้ริการ SCB Easy Net จากสถานท่ีท างาน และส่วนใหญ่ใชบ้ริการ
สอบถามยอดคงเหลือในบญัชี  การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ SCB Easy Net ของธนาคารไทย
พาณิชยใ์นการท าธุรกรรมทางการเงินตามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดพบวา่ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และเม่ือ
จ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านราคา ส่วนด้านช่องทางการจดั
จ าหน่ายมีค่าเฉล่ียท่ีนอ้ยท่ีสุดตามล าดบั 

3. วธีิการศึกษา 
     ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีใช้บริการ SCB EASY Application จ  านวน
ทั้งส้ิน 8,000,000 คน (ธนาคารไทยพาณิชย,์ 2562) ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยค านวณจากสูตร Yamane’s (1973) ในการวิจยั
คร้ังน้ีจ านวนขนาดตวัอยา่งท่ีจะสุ่มมีจ านวน 400 คน แต่เน่ืองจากขอ้จ ากดัดา้นเวลา ผูว้ิจยัจึงท าการเกบ็ขอ้มูลจ านวน 224 คน 
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การเกบ็ข้อมูล 
     ในการวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจัยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากลูกคา้ท่ีเคยใช้งาน SCB EASY Application โดยเก็บแบบสอบถาม 
Online Questionnaire   
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใชบ้ริการ SCB EASY Application ดว้ยการหาค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 
2. วิเคราะห์ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ใชบ้ริการ SCB EASY Application โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard deviation) 
3. ทดสอบสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ SCB EASY Application จ  าแนกลกัษณะส่วนบุคคล 

โดยใชส้ถิติ t-test และ F – test 
4. ทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการ SCB EASY Application 

ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชค่้าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment) 
กรอบแนวคิด 

              ตวัแปรตน้      ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได ้

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ  

(7 Ps) 

1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

2. ปัจจยัดา้นราคา  

3. ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  

4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  

5. ปัจจยัดา้นบุคลากร  

6. ปัจจยัดา้นกระบวนการของการใหบ้ริการ  
7. ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ  

ความพงึพอใจต่อการใช้บริการ SCB 

EASY Application 

1. ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ 

2. ความถ่ีในการใชบ้ริการ 

3. สถานท่ีในการใชบ้ริการ 

4. ประเภทธุรกรรมในการใชบ้ริการ 

5. จ านวนเงินในการท าธุรกรรมผา่น

บริการ SCB EASY Application 
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     ผลศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างท่ีใช ้SCB EASY Application ของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 31 - 40 ปี การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มีอาชีพ
เป็นพนกังานบริษทั/หา้งร้านเอกชน และส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหวา่ง 20,001 – 25,000 บาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกรฐิตา 
ยศหนกั (2562) ไดท้ าการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ เอสซีบีอีซ่ีโมบายแอปพลิเคชัน่ ของธนาคารไทยพาณิชย ์ในเขต
จงัหวดัเชียงราย พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรีและประกอบอาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน 
     ผลศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7 Ps) ของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ SCB EASY Application ของธนาคารไทยพาณิชย ์
จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ในภาพรวมลูกคา้มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณารายดา้นแลว้
พบวา่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกดา้นเช่นเดียวกนั โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี ปัจจยัดา้นราคา (Price) 
รองลงมาไดแ้ก่ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ (Process) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์
และบริการ (Product) ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ปัจจยัด้านพนักงาน (People) และปัจจยัด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย (Place) ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกรฐิตา ยศหนกั (2562) ไดท้ าการศึกษาความพึงพอใจของ
ผูใ้ช้บริการ เอสซีบีอีซ่ีโมบายแอปพลิเคชั่น ของธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขตจังหวดัเชียงราย พบว่า ความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการเอสซีบีอีซ่ีโมบายแอปพลิเคชัน่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาตามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้น สรุปไดว้า่ 
ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจในด้านราคามากท่ีสุด และยงัสอดคล้องกับงานวิจัยของรัชนีกร ด่านด ารงรักษ์  (2558) ได้
ท าการศึกษา ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ  SCB Easy Net ของธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านราคา ส่วนด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีค่าเฉล่ียท่ีน้อยท่ีสุด
ตามล าดบั 
     ผลศึกษาทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่าง
กนั ระดบัความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการ SCB EASY Application ไม่แตกต่างกนั และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps) 
ทั้ง 7 ดา้น มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการ SCB Easy Application ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชุติมณฑน์ 
เชา้เจริญ (2559) ไดท้ าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคารไทยพาณิชย ์จากดั (มหาชน) โดยใช้
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) พบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพและระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีระดบัความพึง
พอใจในการใชบ้ริการธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ไม่แตกต่างกนั และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวรรณพร หวล
มานพ (2558) ท าการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู ้ใชแ้อพพลิเคชัน่เคโมบายแบงกก้ิ์งพลสั ของธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัความพึง
พอใจของผูใ้ชแ้อพพลิเคชัน่เคโมบายแบงกก้ิ์งพลสั ของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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5. สรุปผลการศึกษา 
 
     กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 31 - 40 ปี การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทั/
หา้งร้านเอกชน และส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหวา่ง 20,001 – 25,000  บาท 
     ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps) ของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ SCB EASY Application ของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ในภาพรวมลูกคา้มีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (X̅ = 4.14) เม่ือพิจารณารายดา้นแลว้
พบวา่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกดา้นเช่นเดียวกนั โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี ปัจจยัดา้นราคา (Price) 
(X̅ = 4.29) รองลงมาได้แก่ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)     (X̅ = 4.28) ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 
(Process) (X̅ = 4.25) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ (Product) (X̅ = 4.22) ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
(X̅ = 4.09) ปัจจยัดา้นพนกังาน (People) (X̅ = 3.95) และปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) (X̅ = 3.87) ตามล าดบั 
     ความพึงพอใจของลูกค้า ท่ีใช้บริการ SCB EASY Application ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ  ากัด (มหาชน ) ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า โดยรวมแลว้ลูกคา้มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.04) เม่ือพิจารณารายดา้นแลว้พบว่ามีความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกดา้นเช่นเดียวกนั โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี ดา้นความถ่ีท่ีใชบ้ริการ(X̅ = 4.12) 
รองลงมาได้แก่ ด้านประเภทของธุรกรรมท่ีใช้บริการ (X̅ = 4.07) ด้านระยะเวลาท่ีใช้บริการ (X̅ = 4.07) ด้านจ านวนเงินท่ี
สามารถใชบ้ริการไดต่้อคร้ัง ใน SCB EASY Application(X̅ = 4.01) และดา้นสถานท่ีทีใ่ชบ้รกิาร (X̅ = 4.01) ตามล าดบั 
     สมมติฐานขอ้ท่ี 1  ลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการ SCB 
EASY Application แตกต่างกนั ผลการศึกษาพบว่า ลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อ
เดือนท่ีแตกต่างกนั ระดบัความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการ SCB EASY Application ไม่แตกต่างกนั 
 
ตาราง 1 ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการ SCB EASY Application ของ

ลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps) ความพงึพอใจต่อการใช้บริการ SCB Easy Application 
ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ (Product) 0.549*** 
ดา้นราคา (Price) 0.581*** 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 0.525*** 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 0.619*** 
ดา้นพนกังาน (People)   0.542*** 
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (Process) 0.641*** 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 0.632*** 

*** นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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     สมมติฐานข้อท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการใช้บริการ SCB EASY 
Application ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps) ทั้ ง 7 ด้าน มี
ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อการใช้บริการ SCB Easy Application โดยเรียงล าดบัค่าสหสัมพนัธ์จากมากไปน้อยดงัน้ี 
ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ  (0.641) รองลงมาได้แก่ ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ (0.632) ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด (0.619) ปัจจยัดา้นราคา (0.581)  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ (0.549) ปัจจยัดา้นพนกังาน (0.542)  และปัจจยัดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย (0.525) ตามล าดบั 
     ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 
     จากการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ SCB EASY Application ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะโดยเรียงล าดบัตามปัจจยัท่ีมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดเพราะเป็นปัจจยัท่ีควรแกไ้ขและปรับปรุงเป็นอนัดบั
แรกไปหาปัจจยัท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ดงัน้ี 
     1. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ไดแ้ก่ ลูกคา้สามารถสมคัรใชบ้ริการ SCB EASY Application ไดท้างอินเทอร์เน็ต 
ส านกังานสาขาทัว่ประเทศ หรือ ATM ของธนาคาร 
     2. ดา้นบุคลากร (People) ไดแ้ก่ ความรู้ ความเขา้ใจ สามารถให้ค าแนะน าหรือแก้ปัญหาให้แก่ลูกคา้ท่ีมาใช้บริการ SCB 
EASY Application ไดเ้ป็นอยา่งดี 
     3. ด้านลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ได้แก่ การท่ีธนาคารไทยพาณิชยเ์ป็นธนาคารท่ีม่ีช่ือเสียง น่าเช่ือถือ มี
เคร่ืองมือและระบบป้องกันความปลอดภัยท่ีดีเยี่ยมสามารถสร้างความเช่ือมั่นให้กับลูกค้าท่ีมาใช้บริการ SCB EASY 
Application ได ้
     4. ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ไดแ้ก่ การบริการ SCB EASY Application ของธนาคารมีรูปแบบการบริการท่ีหลากหลายตรง
กบัความตอ้งการของลูกคา้ 
     5. ดา้นกระบวนการให้บริการ (Process) ไดแ้ก่ ขั้นตอนการให้บริการ SCB EASY Application ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน มี
ความสะดวกรวดเร็วในการเขา้ถึง 
     6. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ได้แก่ การโฆษณาผ่านส่ือประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต
หนงัสือพิมพฯ์ลฯ รวมถึงการยกเวน้ค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าธรรมเนียมรายปี 
     7.  ดา้นราคา (Price) ไดแ้ก่ การเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการโอน การช าระค่าสินคา้หรือบริการผา่น SCB EASY Application 
 
     ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 
     1. ควรเก็บรวบรวมขอ้มูลอ่ืน ๆ เช่น การสัมภาษณ์เจาะลึก หรือการสนทนากลุ่ม เพื่อให้ไดรั้บรู้ถึงขอ้มูลเชิงลึกของปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความพึงพอใจลูกคา้ท่ีมาใช ้SCB EASY Application ของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ควรมีการศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจลูกคา้ท่ีมาใช ้SCB EASY Application ของธนาคารไทยพาณิชย ์
จ ากดั (มหาชน) เช่น การยอมรับเทคโนโลย ีเป็นตน้ 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างการจัดการความรู้กบัความพงึพอใจในงาน 
The relationship between knowledge management and job satisfaction. 

วชัรพงศ์ ปัญโญใหญ่1 และ ภูษิต วงศ์หล่อสายชล2 
Watcharapong Punyoyai and Phusit  Wonglorsaichon  

 

บทคดัย่อ 

บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถือเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีท าให้องค์กรยงัคงรักษาความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
ดงันั้นการจดัการความรู้จึงถูกน ามาใช้ในการสร้างกลยุทธ์ในการพฒันาองค์กร ซ่ึงงานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงศ์เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการความรู้กบัความพึงพอใจในงาน โดยพิจารณากระบวนการจดัการความรู้ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 6 
กระบวนการคือ กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการการสร้างความรู้ กระบวนการประมวลความรู้ กระบวนการจดัเก็บ
ความรู้ กระบวนการถ่ายโอนและการแบ่งปันความรู้ และกระบวนการน าความรู้มาใช ้โดยใชบ้ริษทัในกลุ่มธุรกิจของผูอ้อกแบบ
และพฒันาระบบระบบควบคุมอตัโนมติั เป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

ผลการวิจยัพบว่า กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการการสร้างความรู้ กระบวนการจดัเก็บความรู้ กระบวนการถ่ายโอน
และการแบ่งปันความรู้ และกระบวนการน าความรู้มาใช้มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในงาน แต่กระบวนการประมวล
ความรู้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในงาน ท าให้ทราบว่าบุคลากรยงัไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัเร่ืองของการการประมวล
ความรู้ ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากวฒันธรรมขององค์กรหรือธรรมชาติของมนุษย ์นอกจากน้ียงัพบว่า กระบวนการจดัการความรู้มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานจะตอ้งด าเนินไปพร้อมๆกนั เพื่อเพิ่มระดบัความพึงพอใจในงานใหม้ากยิง่ข้ึน 

 

ค าส าคัญ :  การจัดการความรู้, กระบวนการจัดการความรู้, ความพึงพอใจในงาน 

 

Abstract 

Knowledgeable personnel are important resources used to maintain the organization’s sustainable competitive advantage. 
Therefore, knowledge management is used to create the organization’s development strategies. This research studies how 
knowledge management relates job satisfaction. Knowledge management is considered as a process, that contains 6 activities 
: knowledge acquisition, knowledge creation, knowledge codification, knowledge retention, knowledge transfer and sharing 
and knowledge utilization. This study collected data from the business group of the automation system integrator design and 
development. 
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The results of the research showed that knowledge acquisition, knowledge creation, knowledge retention, knowledge transfer 
and sharing and knowledge utilization, have related to job satisfaction. But knowledge codification did not relate to job 
satisfaction. This show that many employees have no concern about knowledge codification, or they do not give this activity 
much importance. This might possibly be because of human nature and the organization’s culture. Moreover, this study finds 
that knowledge management must be carried out simultaneously, to increase the level of job satisfaction even more.  

 

Keywords :  Knowledge management, Knowledge management process, Job satisfactio 
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1. บทน า 

 

     ในสภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขนัสูง ส่งผลให้องคก์รต่างๆตอ้งเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั ซ่ึงองคป์ระกอบส าคญัในการ
พฒันาองคก์ร ไดแ้ก่ ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยี ขอ้มูล ข่าวสาร และการจดัการในดา้นต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดา้นการ
จัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ซ่ึงเป็นแนวทางในการพฒันาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ แล้วก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดใหก้บัองคก์รอยา่งย ัง่ยนื 

     ธุรกิจของกลุ่มผูอ้อกแบบและพฒันาระบบระบบควบคุมอตัโนมติัจ าเป็นตอ้งใช้บุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถและมี
ประสบประการณ์ในดา้นวิศวกรรมเป็นอยา่งมาก ซ่ึงมนัเป็นส่ิงท่ีหายาก ทางองคก์รจึงหาทางแกไ้ขปัญหา คือการน าบุคลากรท่ี
ไม่มีทกัษะความรู้และประสบการณ์ แต่พร้อมท่ีจะเรียนรู้ มาเรียนรู้กบับุคลากรท่ีมีความรู้ความช านาญและมีประสบการณ์ ผลดี 
คือบุคลากรมีทกัษะความรู้เพิ่มข้ึน ลดความเสียหายจากงานท่ีผิดพลาด และประหยดัเวลาในการท างาน ประกอบกบัการใช้
เทคโนโลยแีละนวตักรรมมาเป็นเคร่ืองมือช่วยในการจดัการความรู้ใหมี้ประสิทธิภาพ นอกจากน้ีองคก์รยงัประสบปัญหาในการ
สูญเสียบุคลากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์สูง และสูญเสียความรู้ท่ีอยูก่บับุคลากรน้ีไปดว้ย หลายองคก์รพยายามใชก้ารจดัการ
ความรู้เพื่อรักษาความรู้ขององค์กร ดงันั้นองค์กรสามารถใชก้ารจดัการความรู้เพื่อส่งเสริมความพึงพอใจในการท างานของ
บุคลากร ลดการสูญเสียบุคลากร และเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพขององคก์รใหไ้ดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

     งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงศ์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการความรู้กับความพึงพอใจในงาน โดยพิจารณา
กระบวนการจดัการความรู้ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 6 กระบวนการคือ กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการการสร้างความรู้ 
กระบวนการประมวลความรู้ กระบวนการจดัเก็บความรู้ กระบวนการถ่ายโอนและการแบ่งปันความรู้ และกระบวนการน า
ความรู้มาใช้ กับความพึงพอใจในงาน ซ่ึงมีองค์ประกอบ 9 ด้าน คือ ด้านลักษณะงาน ด้านค่าตอบแทน ด้านโอกาสและ
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ความกา้วหน้า ดา้นหัวหน้างาน ดา้นเพื่อนร่วมงาน ดา้นทกัษะท่ีหลากหลาย ดา้นความส าคญัของงาน ดา้นความอิสระในการ
ท างาน และดา้นผลสะทอ้นกลบัจากงาน  

     ดว้ยเหตุน้ีงานวิจยัน้ีจึงน าการจดัการความรู้มาใชแ้กปั้ญหาให้กบัองคก์ร ซ่ึงน าการจดัการความรู้มาใชใ้นการพฒันาคุณภาพ
ของงานและบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดเวลาท างาน ส่งผลให้องคก์รลดตน้ทุนและเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั
และเพิ่มความพึงพอใจใหก้บับุคลากร ซ่ึงเป็นการสร้างความพึงพอใจในการท างานใหก้บับุคลากรในองคก์ร บุคลากรมีความสุข
ในการท างาน และมีแรงจูงใจในการท างาน เกิดการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหบุ้คลากรไม่ลาออกจากองคก์ร  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 

     การแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition) หมายถึงการปฏิบัติขององค์กรท่ีมีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งขอ้มูลพิเศษขององคก์ร (Cohen & Levinthal, 1990; Marquardt, 2002) เครือข่ายภายนอกและการจดัการร่วมกนัเป็นแหล่ง
ความรู้ท่ีส าคญัส าหรับองค์กรทุกประเภท ขอ้มูลจากลูกคา้จดัเป็นกลุ่มท่ีมีความส าคญัเป็นพิเศษ หากองค์กรตอ้งการประสบ
ความส าเร็จ ตวัอย่างเช่น ระบบการตอบรับจากลูกคา้การขุดขอ้มูลระบบธุรกิจอจัฉริยะและการท างานร่วมกนักบัคู่คา้และ
สถาบนัการวิจยัเป็นลกัษณะของการปฏิบติัท่ีไดรั้บการพฒันาความรู้สูง ความรู้ท่ีซ่อนอยูใ่นประสบการณ์ของมนุษย ์และมีส่วน
ร่วมในการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม แมว้่าความรู้โดยนยับางอย่างอาจไดรั้บการประมวล แต่ส่วนมากจะยงัคงอยู่โดยปริยาย วิธี
เดียวท่ีจะแบ่งปันคือการโต้ตอบแบบตัวต่อตัว (Nonaka & Takeuchi, 1995) การถ่ายโอนและแบ่งปันความรู้ (Knowledge 
Transfer and Sharing) เป็นกญุแจส าคญัส าหรับการจดัการความรู้โดยปริยาย ดงันั้นองคก์รควรส่งเสริมการส่ือสารแบบตวัต่อตวั
บ่อยคร้ังและการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกนัรวมทั้งสร้างวฒันธรรมการแบ่งปันความรู้ (Nonaka & Takeuchi, 1995; 
Stahle & Gronroos, 2000; Carpenter & Rudge, 2003; Dalkir 2005) กิจกรรมการแบ่งปันความรู้ ไดแ้ก่ การส่ือสารอย่างไม่เป็น
ทางการการระดมสมองการใหค้ าปรึกษาและการฝึกสอน (Filius et al., 2000) 

     การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) หมายถึงความสามารถขององคก์รในการพฒันาความคิดและวิธีแกปั้ญหาใหม่ ๆ ท่ี
เป็นประโยชน์และเก่ียวกบักิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์รตั้งแต่ผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการทางเทคโนโลยีไปจนถึงการบริหารเชิง
ปฏิบติั การสร้างความรู้เป็นปัจจยัส าคญัในการเปิดใชง้านประสิทธิภาพท่ีย ัง่ยนืในสภาพแวดลอ้มท่ีป่ันป่วน (Teece et al., 1997; 
Eisenhardt & Martin, 2000) ความรู้ถูกสร้างข้ึนเม่ือองค์กรและสมาชิกเรียนรู้และสร้างสรรค์ องค์กรสร้างความรู้จดัให้มีการ
พฒันาความรู้ท่ีมีศกัยภาพและการอยู่เหนือตนเองเพื่อปลูกฝังขอ้มูลเชิงลึกใหม่ (Scharmer, 2001) และส่งเสริมนวตักรรมและ
การพฒันาความคิดในทุกระดบัขององคก์ร 

     การประมวลความรู้ (Knowledge Codification) หมายถึง กิจกรรมท่ีจ าเป็นในการประมวลความรู้ฝังลึก(tacit knowledge) ใน
รูปแบบท่ีชดัเจนเพื่อจดัเก็บความรู้ท่ีเป็นเอกสารและเพื่อให้ความรู้ท่ีเป็นเอกสารท่ีทนัสมยัให้กบัผูอ่ื้นในองคก์ร (Filius et al., 
2000) เพื่อใหส้ามารถน าความรู้กลบัมาใชใ้หม่อยา่งบูรณาการ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความพร้อมของเคร่ืองมือการส่ือสารและเทคโนโลยี
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สารสนเทศแพลตฟอร์มและระบบท่ีเหมาะสมพร้อมกบัทกัษะของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งและแรงจูงใจท่ีจะใช้พวกเขาเพื่อให้
ความรู้ของบุคลากรชดัเจนและเพื่อจดัท าและเก็บไวเ้พื่อใช้ในระบบและเอกสารขององค์กร ในอุดมคติแลว้บุคลากรควรมี
เคร่ืองมือและแพลตฟอร์มเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีอ านวยความสะดวกในการประมวลผลท่ีมีประสิทธิภาพและการจัดเก็บ
ความรู้ท่ีชดัเจนในฐานขอ้มูลและคู่มือรวมถึงการคน้หาและถ่ายโอนความรู้น้ี 

     การจดัเกบ็ความรู้ (Knowledge Retention) หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการการหมุนเวียนบุคลากรและการสูญเสีย
ความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญอนัเป็นทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ท่ีส าคญั ความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญอาจหายไปเม่ือบุคลากรออกจากองคก์รดว้ย
เหตุผลใดเหตุผลหน่ึง เม่ือการดึงดูดและรักษาบุคลากรท่ีดีท่ีสุดจะกลายเป็นความท้าทายเร่งด่วนยิ่งข้ึนเก่ียวกบัการเก็บความรู้ 
(Probst et al., 2000) 

     การน าความรู้มาใช ้(Knowledge Utilization) หมายถึง คุณค่าของความรู้อยูท่ี่การน าไปใช ้(Fahey & Prusak,1998) โดยเฉพาะ
เม่ือมีการประยกุตค์วามรู้เพื่อสร้างความสามารถและน าไปปฏิบติัใหเ้กิดผล 

 

2.2 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจในงาน (Job Satisfaction) 

     Smith et al. (1969) เสนอแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจวา่ความพึงพอใจมีองคป์ระกอบ 5 ดา้น ดงัน้ี 

     1. ลกัษณะงาน (Work Itself) หมายถึงความพึงพอใจต่อลกัษณะงานท่ีตนรับผิดชอบ และเล็งเห็นว่างานท่ีท าเป็นงานท่ี
น่าสนใจ รวมทั้งเป็นงานท่ีท าให้บรรลุตามเป้าหมายไดแ้ก่ ความรับผิดชอบ ความยากง่ายของงาน การใชค้วามรู้ความสามารถ 
ความภาคภูมิใจในงาน การเปิดโอกาสในการเรียนรู้และการตดัสินใจเก่ียวกบังาน 

     2. ค่าตอบแทน (Pay) หมายถึงความพึงพอใจต่อค่าตอบแทนท่ีไดรั้บต่อเดือน หรือ ผลประโยชน์อ่ืนๆ มีความเหมาะสมกบั
ความสามารถและมีความเท่าเทียมและยุติธรรมกับบุคคลอ่ืนภายในองค์การ ได้แก่ ผลตอบแทนหรือสวสัดิการอ่ืนๆ โดย
ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บมีความเหมาะสม และมีความยติุธรรม 

     3. โอกาสและความกา้วหนา้ (Promotion Opportunity) หมายถึงความพึงพอใจท่ีเกิดจากการไดรั้บโอกาสในการฝึกอบรมเพิ่ม
ความรู้ มีโอกาสท่ีจะกา้วหนา้ในงานตามลาดบัขั้น เม่ือพิจารณาตามความสามารถและความยติุธรรม 

     4. หัวหน้างาน (Supervisor) หมายถึงความพึงพอใจต่อผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงผูบ้งัคบับญัชาตอ้งเป็นผูท่ี้มีความสามารถ คอยให้
ความช่วยเหลือแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและบงัคบับญัชาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     5. เพื่อนร่วมงาน (Coworker) หมายถึงความพึงพอใจในบรรยากาศของการท างานร่วมกนัเป็นทีม ไดรั้บการยอมรับจากเพื่อน
ร่วมงาน ไดรั้บความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานใหค้ าปรึกษาและค าแนะน าซ่ึงกนัและกนั 

     Hackman & Oldham (1980) ร่วมกนัเสนอแนวความคิดในการเพิ่มผลผลิตดว้ยการหาเทคนิควิธีการกระตุน้ให้ผูป้ฎิบติังาน
บรรลุผลตามวตัถุประสงค์ของงาน ซ่ึงเน้นในเร่ืองของลกัษณะงานท่ีปฏิบติั (job characteristics) โดยเสนอแนวคิดความพึง
พอใจในงานมีองคป์ระกอบ 5 ประการ ดงัน้ี 
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     1. ทกัษะท่ีหลากหลาย (Skill Variety) หมายถึงระดบัความหลากหลายของงานต่างๆ ท่ีบุคลากรนั้นจ าเป็นตอ้งใชท้กัษะ ความ
ช านาญ และความสามารถท่ีแตกต่างกนัไปตามงานท่ีปฏิบติั เม่ือบุคลากรตอ้งใช้ทกัษะท่ีมีความหลากหลายก็จะท าให้เกิด
ความรู้สึกท่ีทา้ทาย สนุกไปกบังานท่ีท า ท าใหผ้ลการปฏิบติังานนั้นน าไปสู่ทกัษะทางดา้นต่างๆ ลดความเบ่ือหน่ายในงานได ้

     2. ความชดัเจนของงาน (Task Identity) หมายถึงบุคลากรแต่ละคนท่ีสามารถปฏิบติังานนั้นๆ ได ้ตั้งแต่กระบวนการเร่ิมตน้
จนกระทัง่งานเสร็จส้ินจนกระทัง่ผลงานส าเร็จลุล่วง แลว้เกิดผลงานให้เห็นอย่างชดัเจน ท าให้บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจใน
ผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ 

     3. ความส าคญัของงาน (Task Significance) หมายถึงบุคลากรมีรู้สึกวา่ตนมีความส าคญัต่องานท่ีท า ต่อกลุ่มงาน ต่อหน่วยงาน
และองคก์าร เม่ือบุคลากรเห็นวา่ตนเองส าคญักบัองคก์ร ก็จะท าให้บุคลากรนั้นเกิดความรอบคอบและมีความส านึกรับผิดชอบ
ในงานมากยิง่ข้ึน  

     4. ความอิสระในการท างาน (Autonomy) หมายถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลมีอิสระในการท างาน ให้อิสระในการตดัสินใจ
งานดว้ยตนเอง การควบคุมงานดว้ยตนเอง รวมทั้งพิจารณาการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนดว้ยตนเอง ก าหนดกระบวนการท างานดว้ย
ตนเอง มีความคิดริเร่ิมและมีขอบเขตความรับผดิชอบสูง 

     5. ผลสะทอ้นกลบัจากงาน (Feedback) หมายถึงบุคลากรไดท้ราบถึงผลลพัธ์โดยตรงจากงานและประสิทธิภาพของงาน ท า
ใหรู้้สึกภาคภูมิใจและพฒันาความสามารถของตนเองใหดี้ข้ึน ซ่ึงช่วยกระตุน้ใหเ้กิดแรงจูงใจในงาน 

 

2.3 งานวจิัยทีเ่กี่ยวข้อง 

     Aino Kianto, Mika Vanhala & Pia Heilmann (2016) ผลกระทบของการจัดการความรู้ท่ีมีต่อความพึงพอใจในงาน (The 
impact of knowledge management on job satisfaction) ผลการวิจัยพบว่า การด ารงอยู่ของกระบวนการการจดัการความรู้ใน
สภาพแวดลอ้มการท างานของบุคลากรมีการเช่ือมโยงอย่างมีนัยส าคญักบัความพึงพอใจในงานสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
แบ่งปันความรู้ภายในองคก์ร ดูเหมือนจะเป็นกระบวนการการจดัการความรู้ท่ีส าคญัส่งเสริมความพึงพอใจกบังานหน่ึงงานใน
กลุ่มบุคลากรส่วนใหญ่ 

     Nithinant Thammakoranonta & Kultida Malison (2011) อิทธิพลของการจดัการความรู้ท่ีมีต่อความพึงพอใจในการท างาน
ของพนักงานในธุรกิจ SMEs ผลการวิจยัพบว่า บางกระบวนการของการจดัการความรู้ ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ
ท างาน มีเพียงแค่การแบ่งปันความรู้ การใชป้ระโยชน์จากความรู้ และการแสวงหาความรู้ภายในองคก์รเท่านั้น ท่ีมีความสมัพนัธ์
กบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังาน ท าใหไ้ดท้ราบวา่บุคลากรยงัไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัเร่ืองของการสร้างความรู้และ
การสะสมความรู้ หรือบุคลากรยงัไม่ให้ความส าคญักบัการจดัการความรู้อยา่งจริงจงั ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากธรรมชาติของคนและ
วฒันธรรมองคก์ร 
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 3. วธีิการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาน้ี คือพนกังานของบริษทัในกลุ่มธุรกิจของผูอ้อกแบบและพฒันาระบบควบคุมอตัโนมติั (System 
Integrator) เป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาและไม่ทราบขนาดของ โดยไดค้ านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างดว้ยการก าหนดค่า
ความเช่ือมัน่เท่ากบั 95% (ระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 มีค่าความคาดเคล่ือนเท่ากบั ± 5%) โดยการใชท้ฤษฎีการเลือกขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างของคอแครน (Cochran, 1977) ซ่ึงผูว้ิจยัมีความประสงค์จะเก็บขอ้มูลของแบบสอบถามตามจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ี
ก าหนด คือจ านวน 400 ตวัอยา่ง 

เคร่ืองมือทีใช้ในการศึกษา 

     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ การเกบ็ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้ าการออกแบบแบบสอบถาม เพื่อใชว้ดั
ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการความรู้กบัความพึงพอใจในงานซ่ึงมีค าถาม 3 ส่วนดงัน้ี     ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลส่วน
บุคคล เป็นค าถามแบบเลือกตอบ จ านวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ, อาย,ุ ระดบัการศึกษา, สถานภาพ, ระยะเวลาการท างาน และรายได้
ต่อเดือน ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการจดัการความรู้ 6 กระบวนการ ไดแ้ก่ การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การ
ประมวลความรู้ การจดัเก็บความรู้ การถ่ายโอนและแบ่งปันความรู้ การน าความรู้มาใช ้ลกัษณะแบบสอบถามมีการแบ่งค าตอบ
มาตรวดัออกเป็น 5 ระดับ (Likert Scale) จ านวน 18 ข้อค าถาม ซ่ึงผลการทดสอบความเช่ือมั่นของประเด็นค าถาม มีค่า 
Cronbach’s Alpha เท่ากบั 0.912 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน 9 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงาน ดา้นค่าตอบแทน 
ดา้นโอกาสและความกา้วหนา้ ดา้นหวัหนา้งาน ดา้นเพื่อนร่วมงาน ดา้นทกัษะท่ีหลากหลาย ดา้นความส าคญัของงาน ดา้นความ
อิสระในการท างาน ดา้นผลสะทอ้นกลบัจากงาน ซ่ึงลกัษณะแบบสอบถามมีการแบ่งค าตอบมาตรวดัออกเป็น 5 ระดบั (Likert 
Scale) จ านวน 27 ขอ้ค าถาม ซ่ึงผลการทดสอบความเช่ือมัน่ของประเดน็ค าถาม มีค่า Cronbach’s Alpha เท่ากบั 0.728 

การวเิคราะห็ข้อมูล 

     1. การวิเคราะห์ขอ้มูลตามลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตวัอยา่ง เป็นค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

     2. การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงอนุมาน  

          2.1 การวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งตวัอิสระตามประชากรศาสตร์กบัความพึงพอใจในงาน 

          2.2 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการความรู้กบัความพึงพอใจในงาน  

          2.3 การวิเคราะห์ความถดถอยพหุ เพื่อวเิคราะห์การจดัการความรู้ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงาน 
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กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

4. ผลการศึกษา 

     1. ผลการวิเคราะห์โดยการจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาท างาน
ในองคก์ร และรายไดต่้อเดือน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 354 คน คิดเป็นร้อยละ 88.5% 
อายตุ ่ากวา่หรือเท่ากบั 28 ปี จ  านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 49.3 จบการศึกษาสูงสุดระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 340 คน 
คิดเป็นร้อยละ 85.0 ระยะเวลาการท างานในองค์การ 5 - 10 ปี จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 รายไดต่้อเดือน 25,001 – 
40,000 บาทบาท จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 

     2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพื่อหาความแตกต่างระหวา่งลกัษณะประชากรศาสตร์กบัความพึงพอใจในงาน พบวา่ เพศ
ท่ีต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในงานท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.01 (t = -3.31, Sig. = 0.00) และค่าเฉล่ีย
ของเพศหญิง (Mean = 3.67) อยูใ่นระดบัมากกวา่เพศชาย (µ = 3.53) สถานภาพท่ีต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในงานท่ีแตกต่าง
กนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติระดบั 0.01 (t = -7.27, Sig. = 0.00) และค่าเฉล่ียของสถานะสมรส (Mean = 3.71) อยู่ในระดบั
มากกวา่สถานะโสด (µ = 3.51) อายท่ีุต่างกนัมีความพึงพอใจในงานท่ีแตกต่างกนัอยา่งนอ้ย 1 คู่ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 
0.01  (F =26.51 , Sig. = 0.00) ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัมีความพึงพอใจในงานท่ีแตกต่างกนัอยา่งนอ้ย 1 คู่ อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติระดบั 0.01  (F =113.27, Sig. = 0.00)  ระยะเวลาการท างานท่ีต่างกนัมีความพึงพอใจในงานท่ีแตกต่างกนัอย่างน้อย 1 คู่ 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติระดบั 0.01  (F =272.77, Sig. = 0.00) รายไดต่้อเดือนท่ีต่างกนัมีความพึงพอใจในงานท่ีแตกต่างกนั
อยา่งนอ้ย 1 คู่ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.01  (F =175.50, Sig. = 0.00) รายละเอียดดงัตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 

 

 

 

ตัวแปรตาม 

 

ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอสิระ 

 การจัดการความรู้ 

1. การแสวงหาความรู้  

2. การสร้างความรู้  

3. การประมวลความรู้  

4. การจดัเก็บความรู้  

5. การถ่ายโอนและการแบ่งปันความรู้ 

6. การน าความรู้มาใช ้

ความพงึพอใจในงาน 

1. ดา้นลกัษณะงาน 

2. ดา้นค่าตอบแทน 

3. ดา้นโอกาสและความกา้วหนา้ 

4. ดา้นหวัหนา้งาน 

5. ดา้นเพื่อนร่วมงาน 

6. ดา้นทกัษะท่ีหลากหลาย 

7. ดา้นความส าคญัของงาน 

8. ดา้นความอิสระในการท างาน 

9. ดา้นผลสะทอ้นกลบัจากงาน 
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ตารางที่ 1 ขอ้มูลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ  และสถานภาพ (n = 400) 

ความพงึพอใจในงาน N Mean SD Levene’s F p t p 

เพศ 

1. ชาย 347 3.53 0.17 63.14 0.00 -3.31* 0.00 

2. หญิง 53 3.67 0.31 

สถานภาพ 

1. โสด 321 3.51 0.17 25.82 0.00 -7.27* 0.00 

2. สมรส 79 3.71 0.23 

*Significant level at 0.05 

 

ตารางที่ 2 ขอ้มูลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาการท างาน 
และรายไดต่้อเดือน (n = 400) 

ความพงึพอใจในงาน N Mean SD 

แหล่งความ

แปรปรวน SS df MS F p 

ผลการ

ทดสอบ

รายคู่ 
อาย ุ

1. ต ่ากวา่ 28 ปี 280 3.51 0.19 b.g. 1.87 2 0.93 

26.51* 0.00 

1<2 

2. 28 – 40 ปี 68 3.69 0.17 w.g. 13.97 397 0.04  

3. มากกวา่40 ปีข้ึนไป 52 3.55 0.18 total 15.84 399  3<2 

ระดบัการศึกษา 

1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี 21 3.50 0.13 b.g. 5.75 2 2.88 

113.27* 0.00 

1<3 

2. ปริญญาตรี 340 3.51 0.17 w.g. 10.08 397 0.03 2<3 

3. สูงกวา่ปริญญาตรี 39 3.91 0.08 total 15.83 399   

ระยะเวลาการท างาน 

1. ต ่ากวา่ 5 ปี 67 3.31 0.12 b.g. 9.16 2 4.58 272.77* 0.00 1<2,3 

2. 5 – 10 ปี 294 3.56 0.14 w.g. 6.67 397 0.02 2<3 

3. มากกวา่ 10 ปีข้ึนไป 39 3.91 0.08 total 15.83 399   

รายไดต่้อเดือน 

1. ต ่ากวา่เท่ากบั 25,000 บาท 108 3.41 0.16 b.g. 7.43 2 3.72 175.50* 0.00 1<2,3 

2. 25,001 – 40,000 บาท 253 3.55 0.15 w.g. 8.40 397 0.02 2<3 

3. มากกวา่ 40,000 บาทข้ึนไป 39 3.91 0.08 total 15.83 399   

*Significant level at 0.05 
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     3. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการความรู้กบัความพึงพอใจในงาน โดยการวิเคราะห์
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ Pearson’s product moment correlation coefficient พบว่า การแสวงหาความรู้มีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัความพึงพอใจในงาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติระดบั 0.05  (r = 0.425) ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี การสร้าง
ความรู้มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพึงพอใจในงาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติระดบั 0.01  (r = 0.517) ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานท่ี 2 การประมวลความรู้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในงาน เน่ืองจาก มีค่าอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั
มากกวา่ 0.05 (r = 0.291) ดงันั้นจึงไม่ยอมรับสมมติฐานท่ี 3 การจดัเก็บความรู้มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพึงพอใจในงาน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05  (r = 0.498ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 4 การถ่ายโอนและแบ่งปันความรู้มีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัความพึงพอใจในงาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05  (r = 0.369) ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 5 การน าความรู้
มาใช้มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพึงพอใจในงาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติระดบั 0.05   (r = 0.450) ดงันั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานท่ี 6 รายละเอียดดงัตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 ขอ้มูลการวิเคราะห์ทางสถิติความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรโดยการวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบ Pearson’s 
product moment correlation coefficient 

ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 

1 Pearson Correlation (r) 1.00       

2 Pearson Correlation (r) 0.582** 1.00      

3 Pearson Correlation (r) 0.414* 0.749** 1.00     

4 Pearson Correlation (r) 0.255 0.509** 0.426** 1.00    

5 Pearson Correlation (r) 0.255 0.509** 0.426* 0.744** 1.00   

6 Pearson Correlation (r) 0.343 0.549** 0.435* 0.633** 0.682** 1.00  

7 Pearson Correlation (r) 0.425* 0.517** 0.291 0.498** 0.369* 0.450* 1.00 

หมายเหตุ  1.การแสวงหาความรู้ 2.การสร้างความรู้ 3.การประมวลความรู้ 4.การจดัเกบ็ความรู้  

   5.การถ่ายโอนและแบ่งปันความรู้ 6.การน าความรู้มาใช ้7.ความพึงพอใจในงาน 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

     5. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพื่อหาความถดถอยของความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการความรู้กบัความพึงพอใจในงาน 
เพื่อเสนอสมการพยากรณ์การจดัการความรู้จากตวัแปรความพึงพอใจในงาน พบวา่ พบวา่ ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ในงาน คือ ตวัแปรดา้นการสร้างความรู้ ดา้นการประมวลความรู้ ดา้นการจดัเก็บความรู้ ดา้นการถ่ายโอนและแบ่งปันความรู้ 
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และดา้นการน าความรู้มาใช ้ส่วนตวัแปรดา้นการแสวงหาความรู้ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาตวัแปรท่ีมีอิทธิพลในการท านายการเปล่ียนแปลงของความพึงพอใจในงานไดดี้ท่ีสุด พบว่า ตวั
แปรดา้นการสร้างความรู้มีความสาคญัเป็นอนัดบัหน่ึงเน่ืองจากมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (β) มากท่ีสุดคือ 0.589 รองลงมา
คือตวัแปรดา้นการจดัเกบ็ความรู้ มีค่าค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอย (β) อยูท่ี่ 0.446 ตามล าดบั รายละเอียดดงัตารางท่ี 4 

 

ตารางที่ 4 ขอ้มูลการวิเคราะห์ความถดถอยของความสมัพนัธ์ระหวา่งการจดัการความรู้กบัความพึงพอใจในงาน 

 Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

ตัวแปร B Std. Error β t Sig. 

ค่าคงท่ี (Constant) 2.260 0.096  23.557 0.000 

1.การแสวงหาความรู้ (KA) 0.002 0.020 0.005 0.089 0.929 

2.การสร้างความรู้ (KC) 0.228 0.028 0.589 8.104* 0.000 

3.การประมวลความรู้ (KO) -0.127 0.024 -0.328 -5.393* 0.000 

4.การจดัเกบ็ความรู้ (KR) 0.244 0.038 0.446 6.423* 0.000 

5.การถ่ายโอนและแบ่งปันความรู้ (KT) -0.084 0.027 -0.213 -3.120* 0.002 

6.การน าความรู้มาใช ้(KU) 0.067 0.030 0.128 2.247* 0.025 

R=0.641 R Square=0.410 Adjusted R Square=0.401 F=45.607 (Sig.=0.000) 

*Significant level at 0.05 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

     กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 347 คน คิดเป็นร้อยละ 86.75% อายตุ  ่ากวา่หรือเท่ากบั 28 ปี 
จ านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 49.3 จบการศึกษาสูงสุดระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 346 คน คิดเป็นร้อยละ 86.5 
ระยะเวลาการท างานในองคก์าร 5 - 10 ปี จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 รายไดต่้อเดือน 25,001 – 40,000 บาทบาท จ านวน 
198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 

     การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการความรู้ ซ่ึงเนน้กระบวนการการจดัการความรู้ 6 กระบวนการ ไดแ้ก่ การแสวงหา
ความรู้ การสร้างความรู้  การประมวลความรู้ การจดัเก็บความรู้ การถ่ายโอนและแบ่งปันความรู้ และการน าความรู้มาใช ้พบวา่ 
กระบวนการการจดัการความรู้อยู่ 5 ดา้นมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความพึงพอใจในงาน คือการแสวงหาความรู้ การสร้าง
ความรู้  การประมวลความรู้ การจดัเกบ็ความรู้ การถ่ายโอนและแบ่งปันความรู้ และการน าความรู้มาใช ้เม่ือพิจารณาหลายๆดา้น 
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พบวา่ การสร้างความรู้มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความพึงพอใจในงานมากท่ีสุด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (r = 0.517, p < 0.01) 
แต่การประมวลความรู้ไม่มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในงาน 

     การศึกษาความถดถอยพหุของการจดัการความรู้ ซ่ึงเนน้กระบวนการทั้ง 6 กระบวนการ สามารถพยากรณ์ความพึงพอใจใน
งาน พบวา่ กระบวนการการจดัการความรู้อยู ่5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการสร้างความรู้ ดา้นการประมวลความรู้ ดา้นการจดัเกบ็ความรู้ 
ดา้นการจดัเก็บความรู้ และดา้นการน าความรู้มาใช ้ซ่ึงถือวา่มีอิทธิพลการท านายในเกณฑท่ี์ก าหนด แต่ดา้นความรู้การแสวงหา
ความรู้ ไม่สามารถพยากรณ์ความพึงพอใจในงาน เน่ืองจากค่านยัส าคญัทางสถิติมีค่าสูงกวา่ระดบั 0.05 (Sig. = 0.119) ทั้งน้ีเม่ือ
พิจารณาตวัแปรท่ีมีอิทธิพลในการท านายการเปล่ียนแปลงของความพึงพอใจในงานไดดี้ท่ีสุด พบว่า ตวัแปรดา้นการสร้าง
ความรู้มีความสาคญัเป็นอนัดบัหน่ึงเน่ืองจากมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (β) มากท่ีสุดคือ 0.589 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
(R) เท่ากบั 0.641 ค่าประสิทธิภาพในการท านาย (R2) เท่ากบั 0.401 หมายถึง การจดัการความรู้สามารถท านายความพึงพอใจใน
งาน ไดร้้อยละ 40.1 และมีค่าความคลาดเคล่ือนมาตราฐานในการท านาย (Std. Error) เท่ากบั 0.096  ซ่ึงสรุปสมการพยากรณ์ใน
รูปแบบสมการดงัน้ี  

Y = 2.260 + 0.228X1 - 0.127X2 + 0.244X3 - 0.084X4 + 0.067X5 

หมายเหตุ Y = ความพึงพอใจในงาน X1 = การสร้างความรู้ X2 = การประมวลความรู้ X3 = การจดัเกบ็ความรู้  

X4 = การถ่ายโอนและแบ่งปันความรู้ X5 = การน าความรู้มาใช ้

การอภิปรายผล 

     จากการศึกษางานวิจยั การจดัการความรู้มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในงาน พบวา่  

     1.การศึกษางานวิจัยน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ Nithinant Thammakoranonta & Kultida Malison (2011) ได้ศึกษาเร่ือง 
ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการความรู้ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 กระบวนการ คือ การสร้างความรู้ การสะสมความรู้ การแบ่งปัน
ความรู้ การน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ และการหาความรู้ภายใน กบัความพึงพอใจงาน พบว่า บางกระบวนการของการจดัการ
ความรู้ ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างาน มีเพียงแค่การแบ่งปันความรู้ การใชป้ระโยชน์จากความรู้ และการแสวงหา
ความรู้ภายในองคก์รเท่านั้น ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังาน ท าให้ไดท้ราบว่าบุคลากรยงัไม่ได้
ให้ความส าคญักบัเร่ืองของการสร้างความรู้และการสะสมความรู้ หรือบุคลากรยงัไม่ให้ความส าคญักบัการจดัการความรู้อยา่ง
จริงจงั ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากธรรมชาติของคนและวฒันธรรมองคก์ร 

     2.การศึกษางานวิจัยน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ Aino Kianto, Mika Vanhala & Pia Heilmann (2016) ได้ศึกษาเร่ือง 
ความสัมพนัธ์ระหว่างห้าแง่มุมของการจดัการความรู้ (การแสวงหาความรู้, การแบ่งปันความรู้, การสร้างความรู้, การรวบรวม
ความรู้และการเก็บความรู้) กบัความพึงพอใจในงาน พบว่า กระบวนการการจดัการความรู้มีการเช่ือมโยงอย่างมีนยัส าคญักบั
ความพึงพอใจในงานสูง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการแบ่งปันความรู้ภายในองคก์ร ดูเหมือนจะเป็นกระบวนการการจดัการความรู้ท่ี
ส าคญัส่งเสริมความพึงพอใจกบังานหน่ึงงานในกลุ่มบุคลากรส่วนใหญ่ 
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ข้อเสนอแนะที่เกีย่วข้องกบังานวิจัย 

จากผลการศึกษาวิจยั พบวา่ 

     1. การจดัการความรู้ ซ่ึงประกอบดว้ยกระบวนการจดัการความรู้ทั้ง 6 กระบวนการ ควรท าหลายกระบวนการไปพร้อมกนั 
เพื่อเพิ่มระดบัความพึงพอใจในงานให้มากข้ึน เม่ือบุคลากรตอ้งเผชิญกบัปัญหาบางอย่างในขณะท างาน พวกเขาจะเร่ิมจาก
กิจกรรมการปรับความรู้และในขณะเดียวกนัพวกเขาจะไดรั้บความรู้จากภายนอก เช่น หนงัสือและผูเ้ช่ียวชาญเป็นส่วนหน่ึงของ
การแบ่งปันความรู้ จากนั้นพวกเขาจะปรับความรู้ท่ีไดรั้บเพื่อแกไ้ขปัญหา น่ีคือกิจกรรมการใชค้วามรู้ และจากนั้นจะเป็นความรู้
ใหม่ซ่ึงถูกเก็บไวภ้ายใน ความรู้น้ีสามารถอา้งไดว้่าเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัส าหรับองคก์ร ช่วยให้องคก์รสามารถอยู่รอดและมี
ความสามารถในการแข่งขนั       

     2. ดา้นความพึงพอใจในงาน องคก์ารควรจดัท าการส ารวจความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรหรือขอ้เสนอแนะความ
คิดเห็นของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรไดมี้โอกาสไดเ้สนอแนะความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์และเพื่อองค์การจะไดรั้บทราบ
ปัญหา เพื่อจะไดน้ าขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นประโยชน์ในการน ามาแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน และตอบสนองความตอ้งการของบุคลากรได ้
นอกจากน้ีองคก์ารสามารถนาขอ้มูลท่ีท าการส ารวจมาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนในการปรับปรุงแนวทางและวิธีการในการท างาน
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

     จากผลการศึกษาดา้นการจดัการความรู้ พบวา่ 

     1. ควรศึกษาเพิ่มเก่ียวกบัการสร้างแรงจูงใจและสร้างความพึงพอใจในการท างานท่ีเป็นปัจจยัสาคญัในการสนบัสนุนดา้นการ
เรียนรู้ การพฒันาตนเอง และสามารถน าองคค์วามรู้ใหม่ ๆ มาพฒันาองคก์ารไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

     2. ควรมีการประเมินผลการจดัการความรู้ในองคก์ร 

     3. ควรศึกษาการจดัการความรู้ในลกัษณะการวิจยัเชิงคุณภาพ เช่น วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ เป็นตน้ 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลในเชิงลึกมากยิง่ข้ึน 
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การศึกษาส่วนประสมการตลาดของธุรกจิอญัมณแีท้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

A Study of Marketing Mix in Genuine Gemstones Business in Bangkok 
วชัรพล เขียววมิล และ นิออน ศรีสมยง2 

 Watcharapol Keovimol and Niorn Srisomyong 
บทคดัยอ่ 

การศึกษาส่วนประสมการตลาดอญัมณีแท้ในเขตกรุงเทพมหานครมีความส าคญัอย่างยิง่ในการประกอบการธุรกจิและการ

ค้าขายอญัมณี ซ่ึงในบทความวชิาการนีจ้ะกล่าวถึง 1. วตัถุประสงค์ 2. ทบทวนวรรณกรรม 3. วธีิการเกบ็ข้อมูลและการวเิคราะห์ 

4. ผลการศึกษา 5. ข้อเสนอแนะ เราได้ให้ข้อมูลทางส่วนประสมการตลาดทั้งหมดในองค์ประกอบของผลติภัณฑ์ ราคา ช่องทาง

จัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงเราได้ให้ข้อมูลอย่างละเอยีดและถ่ีถ้วน เรามีวตัถุประสงค์เพือ่การส่งเสริมการตลาด

ของอญัมณีแท้เพือ่ให้เกดิองค์ความรู้ความเข้าใจในรายละเอยีดส าหรับผู้ที่สนใจศึกษาส่วนประสมการตลาดว่าผู้ประกอบการน้ัน

ได้บอกกล่าวไว้อย่างไรบ้างเมื่อการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการอย่างเป็นทางการในเร่ืองของการเกบ็ข้อมูลทั้งหมดที่เกีย่วกบัค าถาม

เร่ืองส่วนประสมการตลาดไว้เพือ่ให้เกดิองค์ความรู้ในวชิาการตลาดและเราได้รวบรวมการสัมภาษณ์ทั้งหมด 10 ท่าน  ในแต่ละ

พืน้ที่ในกรุงเทพมหานคร ท าให้เราสรุปผลออกมาได้อย่างสมบูรณ์และครบถ้วน 

 

 

 

Abstract 

The study marketing mix of the genuine gemstones in Bangkok is very important in the business of jewelry trading.  

In this article we will discuss 1. Objectives 2. Data collection and analysis methods 3. Results 4. Suggestions We have 

provided all marketing mix information regarding product composition, price, distribution channel Distribute and 

marketing promotion In which we have given detailed and exhaustive information We are aiming to promote the 

marketing of genuine gemstones in order to create a detailed understanding of the market for those interested in 

marketing mixes about how they have been told when interviewing entrepreneurs.  Official on the matter of collecting 

all the information regarding marketing mix questions in order to create knowledge in marketing and travel has 

compiled interviews with 10 people in each area in Bangkok.  Allowing us to summarize the results completely and 

completely. 
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1. บทน า 
การศึกษาส่วนประสมการตลาดของอญัมณีแทใ้นเขตกรุงเทพมหานครนั้น ผูป้ระกอบการท่านไหนกต็ามควรจะสามารถจดั

เตรียมการกิจกรรมของตน เช่น บริษทัผูป้ระกอบการอญัมณีสามารถมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของคู่แข่งรายอ่ืนๆ ดว้ยการออก
หนา้ร้านตามสถานท่ีต่างๆ และใหค้วามเขา้ใจถึงผลิตภณัฑอ์ญัมณีแทน้ั้นเป็นมาอยา่งไร หรือออกนิตยสารอญัมณีและ
เคร่ืองประดบั ลงโฆษณา และสนบัสนุนการประชุมทางเศรษฐกิจเร่ืองผลประกอบการทางอญัมณี กิจกรรมทั้งหลายทั้งปวงน้ี 
คือส่ิงท่ีเรียกวา่ ส่วนประสมการตลาด และควรไดรั้บการวางแผนร่วมกนัเพือ่สร้างผลกระทบสูงสุด บริษทัควรก าหนดส่วน
ประสมการตลาดท่ีสร้างก าไรสูงสุดข้ึนมา แมว้า่จะมีกิจกรรมท่ีประกอบข้ึนเป็นส่วนประสมการตลาดหลายอยา่งดว้ยกนั แต่
นกัวิชาการไดท้ าการแยกแยะเพื่อใหง่้ายต่อการสะดวกในการเลือกใชง้าน เช่น ส่วนประสมการตลาดท่ีประกอบไปดว้ย 4P ซ่ึง
ไดแ้ก่ Product(ผลิตภณัฑ)์ Price(ราคา) Place(ช่องทางจดัจ าหน่าย) และ Promotion(การส่งเสริมการตลาด) 

จากท่ีกล่าวทั้งหมดน้ีมี กิจกรรมหลายอยา่งท่ีอาจดูเหมือนถกูละเลยหรือไม่รวมอยูใ่นส่วนประสมการตลาด 4P ท่ีจริง
ไดถู้กรวมไวใ้น P ตวัใดตวัหน่ึงอยูแ่ลว้ 
ดงันั้น ในขณะท่ีนกัการตลาดมองตวัเองวา่ เป็นผูป้ระกอยการในการคา้ขายอญัมณีแท ้ผูข้ายและผูซ่ื้อ จะมองตวัเองวา่ 
เป็นผูซ้ื้อคุณค่า หรือทางออกต่อปัญหาหน่ึงรวมทั้งผูซ้ื้อจะมีความสนใจในเร่ืองอ่ืนนอกจากราคา เช่น ความหายาก
ของอญัมณี ความสวยงามของอญัมณี ทั้งหมดน้ีประกอบไปดว้ยตน้ทุนโดยรวมในการไดม้า เม่ือทราบเง่ือนไขเหล่าน้ี
แลว้ ผูป้ระกอบการอญัมณีกพ็ร้อมท่ีจะพิจารณา P แต่ละตวัอยา่งไกลชิ้ดมากข้ึน 

 

 

วตัถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดอญัมณีใหเ้กิดความกา้วหนา้ในสาขาวิชาชีพตามยคุตามสมยั โดยสัง่สม

ประสบการณ์ทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นขอ้มูลและไอเดียจากแหล่งต่าง ๆ ใหอ้อกมาไดเ้พียงพอเพื่ออธิบายส่วนประสม
การตลาดอญัมณี ทวา่ซ่ึงสถานการณ์ปัจจุบนัอญัมณีในประเทศเป็นอยา่งไร และอนาคตเราจะรับมือกบัสถานการณ์
ทางการตลาดอญัมณีไดอ้ยา่งไรบา้ง 

 

2.1 ทบทวนวรรณกรรม 

2.1.1. งานศึกษาเกีย่วกบัเร่ือง วีรศกัด์ิ สัง่ GIT เพิ่มช่องทาง e-Learning สร้างความรู้และความเช่ือมัน่อญัมณีและเคร่ืองประดบั

ออนไลน์ สู้ภยั COVID – 19 

ผูเ้ขียน  สถาบนัวิจยัและพฒันาอญัมณีและเคร่ืองประดบัแห่งชาติ(องคก์ารมหาชน)  ปี พ.ศ. 2563 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 2504 

 

 

มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาเพื่อ  มอบหมายใหส้ถาบนัวิจยัและพฒันาอญัมณีและเคร่ืองประดบัแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) หรือ 
GIT ปรับรูปแบบการสร้างองคค์วามรู้ทุกมิติในอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบั ผา่นช่องทางออนไลน์ เพื่อรับมือกบัการ
ป้องกนัการระบาดไวรัสโควดิ – 19 

ผลการศึกษาพบวา่  GIT ไดน้ านโยบายดงักลา่ว ไปเป็นแนวทางในการจดัหลกัสูตรการสร้างองคค์วามรู้ใหค้รอบคลุมทั้ง
ผูป้ระกอบการอญัมณีและเคร่ืองประดบัทั้งรายใหม่และรายเดิม เนน้การสอนเชิงรุกดา้นเทคนิคการตรวจสอบเพชรพลอย การ
ท าเคร่ืองประดบั รวมถึงเทคนิคใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบั ผา่นส่ือออนไลน์ 24 ชัว่โมง    เพื่อตอบโจทย์
ในทุกมิติดา้นอญัมณีและเคร่ืองประดบั 
 

2.1.2. งานศึกษาเกีย่วกบัเร่ือง  งานเปิดตวั GIT พิพิธภณัฑอ์ญัมณีและเคร่ืองประดบัท่ีดูเสมือนจริงมากท่ีสุด รวมทั้งยงัมี

หอ้งสมุดอญัมณีและเคร่ืองประดบัออนไลน์ หรือท่ีเรียกกนัวา่ GIT eLibrary 

ผูเ้ขียน  สถาบนัวิจยัและพฒันาอญัมณีและเคร่ืองประดบัแห่งชาติ(องคก์ารมหาชน) ปี พ.ศ. 2563 

มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาเพื่อ  เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ภาคธุรกิจและประชาชนผูท่ี้สนใจในอญัมณีและเคร่ืองประดบั
และยงัเป็นการพฒันาการใหบ้ริการอิเลก็ทรอนิกส์ตามนโยบายรัฐบาล e-Government และน านโยบายดงักล่าว ไปเป็นแนวทาง
ในการจดัหลกัสูตรการสร้างองคค์วามรู้ใหค้รอบคลุมทั้งผูป้ระกอบการอญัมณีและเคร่ืองประดบัทั้งรายใหม่และรายเดิมเพื่อ
สร้างองคค์วามรู้ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการอญัมณีและเคร่ืองประดบั และผูท่ี้สนใจ 

ผลการศึกษาพบวา่  การใหบ้ริการทั้ง e-Learning และ การใหค้ าปรึกษาผา่นแอพพลิเคชัน่ไดมี้การพฒันาการใหบ้ริการ
อิเลก็ทรอนิกส์ตามนโยบายรัฐบาล e-Government ท่ีท าใหเ้กิดความสะดวกในการท างาน การจดัเกบ็เอกสาร ลดการใชก้ระดาษ 
รวมถึง ช่วยประหยดังบประมาณรายจ่ายทั้งของภาคเอกชน ภาครัฐ โดยทีมผูเ้ช่ียวชาญโดยเฉพาะตอบโจทยค์วามตอ้งการของ
ผูเ้รียนไดม้ากท่ีสุด และสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้นการด าเนินธุรกิจไดจ้ริง และเพื่อตอบโจทยใ์นทุกมิติดา้นอญัมณีและ
เคร่ืองประดบั และให ้GIT ปรับเปล่ียนรูปแบบการอบรม เวิร์คชอป รวมถึงการสมัมนา 

 

2.1.3. งานศึกษาเกีย่วกบัเร่ือง ซาอุฯส่งสญัญาณจูบปากรัสเซีย หลงัประกาศจดัประชุมฉุกเฉินรักษาเสถียรภาพตลาด 

ผูเ้ขียน ส านกัข่าวอินโฟเควสท ์(IQ) ปี พ.ศ. 2563 

มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาเพื่อ  อุตสาหกรรมน ้ามนัทัว่โลกก าลงัย  า่แย ่ซ่ึงเร่ืองน้ีไม่เป็นผลดีต่อทั้งรัสเซียและซาอุดีอาระเบีย 
และผมคิดวา่พวกเขาจะสามารถบรรลุขอ้ตกลงกนัได ้
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ผลการศึกษาพบวา่  ซาอุดีอาระเบียประกาศท าสงครามราคาน ้ามนักบัรัสเซีย หลงัจากท่ีรัสเซียแสดงท่าทีไม่เห็นดว้ยกบัขอ้เสนอ
ของกลุ่มประเทศผูส่้งออกน ้ามนั (โอเปก) ท่ีตอ้งการใหผู้ผ้ลิตน ้ามนัลดก าลงัการผลิตอีก 1.5 ลา้นบาร์เรล/วนัจนถึงส้ินปีน้ี โดย
รัสเซียยนืยนัจุดยนืเดิมท่ีตอ้งการใหผู้ผ้ลิตน ้ามนัปรับลดก าลงัการผลิตตามโควตาเดิมจนถึงส้ินสุดไตรมาส 2 
 

2.1.4. งานศึกษาเกีย่วกับเร่ือง งาน Bangkok Gems มัน่ใจมาตรการเขม้ความปลอดภยัโรคติดต่อ 

ผูเ้ขียน กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ ปี พ.ศ. 2563 

มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาเพื่อ  เพื่อมัน่ใจในมาตรการดูแลความปลอดภยัใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair
คร้ังท่ี 65 พร้อมยนืยนัปีน้ีจดัยิง่ใหญ่ โชวศ์กัยภาพ อุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทย สู่จิวเวลร่ีฮบัโลก 

ผลการศึกษาพบวา่  นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย ์ไดเ้ผยถึงการจดั
งาน Bangkok Gems & Jewelry Fairคร้ังท่ี 65ในปีน้ี โดยเฉพาะการใหค้วามมัน่ใจเก่ียวกบัมาตรการคุมเขม้ช่วงท่ีมีกระแสข่าว
เร่ืองของโรคระบาดวา่ "ส าหรับงานในปีน้ีทางกรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ และคณะกรรมการจดังาน รวมทั้งสถานท่ีจดั
งาน ไดมี้มาตรการในเร่ืองของการป้องกนั โรคติดต่อ รวมถึงป้องกนัในเร่ืองสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรั้ส โดยไดมี้การ
ติดตั้งเคร่ืองตรวจต่างๆ ในทุกๆ จุด และมีการเตรียมความพร้อมในกรณีของการตรวจพบ กจ็ะมีมาตรการคดัแยกผูส้งสยัวา่จะ
ติดเช้ือ และยงัไดมี้การประสานทางโรงพยาบาล มีรถพยาบาลฉุกเฉิน รวมถึงอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีไดม้าตรฐานตามระบบสากล 
 

2.1.5. งานศึกษาเกีย่วกับเร่ือง “มารีญา” น าทีมนางแบบ อวดโฉมกบัชุดเคร่ืองประดบัสุดหรูในกิจกรรมงานเล้ียงสงัสรรคน์กั

ธุรกิจอญัมณีนานาชาติ 

ผูเ้ขียน มนตรี พีอาร์ ปี พ.ศ. 2563 

มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาเพื่อ การจดังานเล้ียง Networking Reception (เน็ตเวิร์คก้ิง รีเซ็ปชัน่) สร้างเครือข่าย Elite Club (อีลีท 
คลบั) คลบัสุดเอก็ซ์คลูซีฟ รวมบุคคลส าคญัในวงการอญัมณีและเคร่ืองประดบัทั้งไทยและนานาชาติ ชูประเทศไทยเป็น
ศูนยก์ลางดา้นอญัมณีระดบัโลก โดยไดรั้บเกียรติจากนายสมเดจ็ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวง
พาณิชย ์เป็นประธาน ณ รอยลั จูบิล่ี บอลรูม อิมแพค็ เมืองทองธานี 

ผลการศึกษาพบวา่ ไดรั้บการกล่าวถึงภาพลกัษณ์งานสร้างสรรคเ์คร่ืองประดบัของไทยท่ีสามารถสอดประสานกลมกลืน
ระหวา่งวฒันธรรมไทยและสากล โดยมีมิสยนิูเวิร์สและดาราช่ือดงั อาทิ มารีญา พนูเลิศลาภ, จีน่า วิรายา ภทัรโชคชยั, สกาย มา
เรีย เฮิร์ชเลอร์ และ บ๊ินท ์สิรีธร ลีห์อร่ามวฒัน์ และยงัมีประกอบกบัการแสดงสดการร้องเพลงอนัทรงพลงัโดย แนท เดอะวอยส์ 
สุดทา้ยแลว้ยงัไดน้ าเสนอเคร่ืองประดบัจากแบรนดช์ั้นน า เช่น บิวต้ีเจมส์, พริมาโกลด ์บาย แพรนดา้ และเดอ มอนด ์
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2.2 ขอบเขตของการส่งเสริมการตลาด 

2.2.1. ผลติภัณฑ์(Product) ถา้หากจะหมายถึงผลิตภณัฑข์องอญัมณีคืออะไรกนัหลาย ๆ ท่านกค็งพดูวา่กแ็กว้ แหวน เงิน ทอง 

และถา้หากมนัส่ือความหมายไดม้ากกวา่นั้นในเชิงการตลาดล่ะ  เราจะตอ้งท าอยา่งไรกนับา้ง  ซ่ึงความจริงคือไม่วา่จะเป็นอญั
มณีชนิดใด ประเภทใด ซ่ึงไดเ้กิดการผา่นกระบวนการออกแบบและการผลิตออกมาเป็นผลิตภณัฑน์ั้นแลว้ ถือวา่มีมลูค่าและมี
ราคาท่ีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจะสร้างผลกระทบใหก้บัการตลาดนั้นได ้

ถดัไปคือผูบ้ริโภค ซ่ึงนกัการตลาดจะเกิดประสิทธ์ิภาพในการคา้ขายอญัมณีไดน้ั้น ตอ้งศึกษาตลาดลูกคา้ไดอ้ยา่งไกลชิ้ด ซ่ึงหน่ึง
ในนั้นเราจะหมายถึงผูบ้ริโภค 

ถา้เราเป็นนกัการตลาดคา้เพชรพลอยเราตอ้งรู้วา่ผูบ้ริโภคตอ้งการอะไรจากการคา้ขายอญัมณี 

1. ซ้ือไปเพื่อไปประกอบใหเ้ขา้กบัตวัเรือนท่ีออกแบบมาใหเ้กิดความสวยงาม 

2. ซ้ือไปเพื่อน าไปประกอบกบัตวัเรือนและน าไปขายต่อเพื่อท าก าไรและเกิดรายได ้

3. ซ้ือหรือออกแบบผลิตภณัฑเ์พื่อไปประกอบพิธีมงคลสมรส หรืองานหมั้นเจา้บ่าว และเจา้สาว 

4. ซ้ือเพื่อใหเ้กิดโชคลาภ มัง่คัง่ ร ่ ารวย ตามหลกัความเช่ือส่วนบุคคล เช่น เราเกิดวนั เดือน ปีอะไร เม่ือรู้แลว้กเ็ลือกตามหลกั
ความเช่ือของหินสีอญัมณีแทข้องเมด็นั้น ซ่ึงมีไวเ้ป็นองคป์ระกอบเพื่อเสริมโชคลาภ เสริมดวงชะตาใหดู้มีฐานะทางการงาน
การเงินท่ีมัน่คงและร ่ ารวย 

5. ซ้ือไปเพราะดีไซน์ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ หรือความช่ืนชอบ 

ความจริงแลว้ธุรกิจอญัมณีนั้นการออกแบบผลิตภณัฑเ์ป็นปัจจยัส าคญัท่ีนกัการตลาดไม่ควรมองขา้ม ซ่ึงการออกแบบผลิตภณัฑ์
นั้นสามารถส่งผลกระทบใหก้บัความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดดี้เลยทีเดียว 

 

2.2.2. ราคา(Price) ผูค้า้เพชรพลอยหรือผูป้ระกอบการธุรกิจอญัมณีนั้นตอ้งค านึงถึงตน้ทุนของผูบ้ริโภคใหม้ากกวา่กวา่ตน้ทุน
การผลิต โดยพจิารณาวา่ก่อนท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือเพชรพลอยหรืออญัมณีแทแ้ละเคร่ืองประดบันั้น เขาตอ้งมีค่าใชจ่้ายอะไรมาก่อน
หรือไม่เช่นค่าประกอบตวัเรือนแหวน สร้อยคอ เขม็กลดั ก าไล และผลิตออกมาจะดูสวยงามดัง่ความตอ้งการหรือเปล่า บางคร้ัง
การตั้งราคาอญัมณีกดู็จากความหายาก ความคงทน การออกแบบท่ีสวยงาม ความสะอาด และความซ่ือสตัยข์องผูค้า้ท่ีส่งผล
ประกอบการอญัมณีเพื่อใหเ้กิดก าไรเลก็ๆ นอ้ยๆ และท าใหลู้กคา้กลบัมาซ้ือซ ้าไดอี้ก เม่ือรู้สึกเร่ิมเบ่ือกบัการสวมใส่
เคร่ืองประดบัอญัมณีแทท่ี้ไดเ้คยซ้ือไปสวมใส่นั้น 

อญัมณีแทมี้หลายชนิด ชนิดท่ีเห็นกนัหลกัๆ จะมีเพชร ทบัทิบ ไพลิน บุษราคมั มรกต ฯลฯ อีกมากมาย แต่ท่ีพดูไปหลกั ๆ จะมี
มูลค่าค่อนขา้งสูงมาก หากเป็นอญัมณีท่ีสวยงาม คงทน และหายาก กะรัตหน่ึงมีราคาเป็นแสนไดเ้ลยทีเดียว 
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2.2.3. ช่องทางจัดจ าหน่าย(Place) ผูป้ระกอบการอญัมณีนั้นตอ้งตดัสินใจวา่ จะจดัการใหผ้ลิตภณัฑอ์ญัมณีของตนไปถึงมือ
ลูกคา้ในตลาดเป้าหมายไดอ้ยา่งไร ส าหรับกิจการการคา้เพชรพลอยและอญัมณีแทน้ั้น ในเขตกรุงเทพมหานครจะมีศูนยก์ลาง
แห่งการคา้เพชรพลอยและอญัมณีท่ีเรียกวา่สมาคมผูค้า้อญัมณีไทยและเคร่ืองประดบั(Thai Gem & Jewelry Traders 
Association) ตั้งอยูใ่นอาคารจิวเวลร่ีเทรดเซ็นเตอร์ ถนนสีลม 

นกัการตลาดตอ้งมองถึงผูบ้ริโภคในช่องทางจดัจ าหน่ายท่ีสะดวกและมีความแน่นอนในการขายอญัมณีท่ีผูบ้ริโภคและลกูคา้พึง
พอใจดว้ยวิธีใดไดบ้า้ง  การซ้ืออญัมณีแทแ้ละเคร่ืองประดบับนอินเตอร์เน็ตตอ้งการความแน่นอนของผลิตภณัฑว์า่เป็นของแท้
แน่นอนและร้อยเปอร์เซ็นตจ์ากการสัง่ซ้ือผา่นทางออนไลน ์ซ่ึงปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลายบนโลกโซเช่ียลเพราะ
โอกาสในการซ้ือขายผา่นบนโลกโซเซ่ียลมีโอกาสเติบโตกวา่การคา้ขายแบบสมยัก่อนท่ีขายตามหนา้ร้านตามหา้งสรรพสินคา้ 
หรือการจดังานแสดงสินคา้ต่าง ๆ ของอญัมณีแท ้ซ่ึงการขายหนา้ร้านกลบัขายไม่ค่อยไดเ้หมือนยคุก่อนๆ ท่ีโลกออนไลนย์งัไม่
เกิดข้ึน 

 

2.2.4. การส่งเสริมการตลาด(Promotion) การส่งเสริมการขายนั้นมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค เพราะลูกคา้จะรับรู้ และไดย้นิ

เก่ียวกบัเร่ืองการลดราคา เช่น ขายหนา้ร้านลด 30-70 % ตามหา้งสรรพสินคา้ไม่วา่จะเป็นเซ็นทรัล สาขาต่าง ๆ แฟชัน่ไอซ์แลนด ์
และ โรบินสนั ต่างกพ็ยายามลดราคาเพื่อใหลู้กคา้ไดเ้ขา้มาซ้ืออญัมณีแทแ้ละเคร่ืองประดบัจากทางร้านไป 

การโฆษณากเ็ป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการท าธุรกรรมการส่งเสริมการตลาดใหผู้ป้ระกอบการไดดี้ท่ีสุดอีกช่องทางหน่ึงซ่ึง
ผูป้ระกอบการสามารถเลือกและจดัโปรโมชัน่ใหก้บัผลิตภณัฑอ์ญัมณีแทแ้ละเคร่ืองประดบัของกิจการตนเองได ้จะเห็นไดส่้วน
ใหญ่ตามลิงคโ์ฆษณาต่าง ๆ ตามเวบ็ไซดท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสินคา้ผลิตภณัฑอ์ญัมณีแทแ้ละเคร่ืองประดบั 

การลงนิตยสารซ่ึงกเ็ป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีผูป้ระกอบการจะติดต่อลงช่ือบริษทัของตนเองเพื่อดึงลูกคา้ใหส้มคัรเขา้มาเป็นสมาชิก
และเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองประดบัและอญัมณีแทต้ามคตัตาลอ็คท่ีผลิตภณัฑข์องบริษทันั้น ๆ ไดต้ั้งและออกแบบถ่ายรูป
เคร่ืองประดบัและลงไวเ้พื่อใหลู้กคา้ไดเ้ลือกดู และเลือกซ้ือ โดยการออกแบบโปรโมชัน่ใหเ้หมาะสมกบันิตยสารตามแต่ละ
ฉบบันั้นๆ 

 

3 วธีิการด าเนินการวจิัย 

 การด าเนินวิจยัคร้ังน้ี เป็นการด าเนินวิจยัโดยศึกษาองคป์ระกอบส่วนประสมการตลาดอญัมณีและเคร่ืองประดบัใน
กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงส่วนประสมการตลาดประกอบไปดว้ย ผลิตภณัฑ(์Product) ราคา(Price) การจดัจ าหน่าย(Place) และการ
ส่งเสริมการตลาด(Promotion) ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการ ลูกคา้ พนกังาน ผูบ้ริโภค และผูมี้ส่วนไดเ้สีย  
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ประเภทของข้อมูลของการศึกษา 

ทุติยภูมิ ศึกษาขอ้มูลและงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ปฐมภูมิ หมายถึงการเกบ็ขอ้มูลจากการใชแ้บบสมัภาษณ์โดยจะเกบ็ขอ้มูลจากผูป้ระกอบการการคา้ธุรกิจอญัมณีแท้

และเคร่ืองประดบั 

ประเภทของงานวจิัย เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผูป้ระกอบการธุรกิจอญัมณีในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบ

เจาะจง จ านวน 10 คน 

 

3.1 เคร่ืองมือทีจ่ะใช้ในการศึกษา 

การสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการอญัมณีใชว้ิธีการสมักาษณ์ผูป้ระกอบการอญัมณีในประเทศไทยจ านวน 10 คน 

 

3.2 เกณฑ์ในการเลอืกร้าน 

เป็นร้านผูป้ระกอบการท่ีคา้ขายอญัมณีและเคร่ืองประดบัมามากกวา่ 5 ปี และเป็นท่ีรู้จกักนัค่อนขา้งดี 

 

แนวค าถามส าหรับการสัมภาษณ์ 

1. สาเหตุใดท าใหท่้านมีแรงจูงใจมาท าธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบั แลว้คุณช่ืนชอบอญัมณีชนิดใดมากท่ีสุด 

2. ช่วยอธิบายการพฒันารูปแบบในการออกแบบดีไซน์ผลิตภณัฑอ์ญัมณีและเคร่ืองประดบั 

3. ราคาอญัมณีและเคร่ืองประดบันั้นมีองคป์ระกอบส าคญัอะไรบา้งในการประกอบการซ้ือขาย 

4. วิธีการก าหนดราคาอญัมณีและเคร่ืองประดบัประกอบไปดว้ยวิธีใดบา้ง และสาเหตุใดท่ีลูกคา้ถึงเกิดความพึงพอใจในตวั
ผลิตภณัฑอ์ญัมณีและเคร่ืองประดบั 

5. ช่องทางในการจดัจ าหน่ายของธุรกิจคุณนั้นมีวิธีใดบา้ง 

6. การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจคุณนั้นมีวิธีใดบา้ง และคุณคิดวา่ธุรกิจจะประสบความส าเร็จไดน้ั้นตอ้งใชว้ิธีการส่งเสริม
การตลาดดว้ยวธีิใด 
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3.3 การด าเนินการสัมภาษณ์ 

 

 

4. ผลการศึกษา 
ผลจากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการของการคา้ขายอญัมณีภายในเขกรุงเทพมหานคร 
เพราะเหตุใดท่ีท าใหท่้านมีแรงจูงใจมาท าธุรกิจอญัมณีแท ้และผลิตภณัฑ ์(Product) สินคา้อญัมณีและเคร่ืองประดบัใน
อุดมการณ์ท่ีคุณเช่ียวชาญและช่ืนชอบมากท่ีสุดคือประเภทใด 
แต่ละคนมีความผกูพนักบัอญัมณีมาแต่แรกอยูแ่ลว้ทั้งหมดจ านวน 4 ท่าน เป็นผูท่ี้ช่ืนชอบอยู ่แลว้ 4 ท่าน และเป็นเจา้ของ
โรงงานผลิตอญัมณีแทแ้ละเคร่ืองประดบัจ านวน 2 ท่าน 

การดีไซน์ผลิตภณัฑส่์วนใหญ่ จะมีลูกคา้ออกแบบเองแลว้เอามาใหผ้ลิต เช่นแหวนแต่งงาน ตวัเรือนส่วนใหญ่ทองจะ 90 
เปอร์เซ็นต ์และความช่ืนชอบระหวา่งผูใ้หญ่กจ็ะมีราคาสูง อญัมณีเมด็ใหญ่ ดูมีมูลค่า ถา้หากเป็นเดก็ ๆ กจ็ะไม่แพงมากนกั
ดีไซน์แบบเรียบง่าย และมีความเป็นคลาสสิกท่ีเป็นเมด็เดียวของผูช้าย และดูจากปสบการณ์วา่ลูกคา้นั้นช่ืนชอบแบบไหน ตวั
เรือนเป็นรูปแบบเช่นไร 
เร่ืองของราคานั้นข้ึนอยูก่บัตระกลูอญัมณีแทใ้นแต่ละชนิดหากเป็นเพชรกจ็ะแพง แซฟไฟลก์จ็ะแพงหน่อย เช่นทบัทิม ดูจาก
ความสะอาดของเมด็พลอย กะรัตหน่ึง 5 หม่ืนถึง แสนหน่ึง 
ท าเช่นไรลูกคา้ถึงจะพึงพอใจได ้ดูจากความนิยมตามแฟชัน่ และความตอ้งการของลูกคา้ 
ช่องทางการจดัจ าหน่ายส่วนใหญ่จะออกงานแสดงสินคา้ และออกหนา้ร้านตามหา้งสรรพสินคา้ และเป็นโรงงานผลิตท่ีลูกคา้จะ
นิยมเอาสินคา้อญัมณีและเคร่ืองประดบัมาใหท้ า 
การส่งเสริมการตลาดกมี็เช่น ลดราคาตามเทศกาลต่าง ๆ หรือการต่อรองราคาจากความตอ้งการจากลูกคา้บางคร้ังเท่าทุนกย็อม 
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สินค้าและผลติภัณฑ์ (Product) 

สินคา้และผลิตภณัฑส่์วนใหญ่นั้นมีความแตกต่างกนับา้งกมี็เหมือนกนับา้งกมี็ความช่ืนชอบของแต่ละท่านกเ็หมือนกนั
กมี็บา้ง ไม่เหมือนกนักมี็ส่วนใหญ่จากท่ีไดท้ าการสมัภาษณ์มานั้นเพชรเป็นส่วนใหญ่ท่ีเป็นท่ีมาไดม้ากท่ีสุด รองลงมากเ็ป็น
ตระกลูแซฟไฟร์ท่ีประกอบไปดว้ย ไพลิน ทบัทิม และบุษราคมั หลงัจากนั้นกม็กัจะเป็นองคป์ระกอบของทางผลิตภณัฑเ์ช่น 
ทองค ากบัเงิน ฯลฯ 

เร่ืองรูปแบบของการดีไซน์ส่วนใหญ่การออกแบบดีไซน์นั้นถา้คนมีอาย ุ40 ข้ึนไป กจ็ะชอบดีไซน์วงใหญ่ ๆ พลอยเมด็ใหญ่ ๆ 
ถา้เป็นวยัรุ่นกจ็ะชอบแบบเรียบ ๆ ไม่หรูหรามาก บา้งกมี็แบบแหวนแต่งงานมายืน่เสนอใหช่้วยท าพวกเขากย็นิดีรับท าให้
ทั้งหมดทุกประเภทไดห้มด  

ราคา (Price) 

ส าหรับราคานั้นมีแทบทุกประเภทและมีองคป์ระกอบมากมายหลายระดบัข้ึนอยูก่บัความสวยงามทั้งนั้นตั้งแต่คุณภาพ
ของเมด็พลอย ความสะอาด ขนาด สี ความเป็นท่ีนิยม ความสวยงามของเมด็พลอยหลงัจากผา่นการเจียระนยัของช่างวา่สวยงาม
มากขนาดไหน ถา้น ามาท าเป็นเคร่ืองประดบักจ็ะมีราคาสูงข้ึน ข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบของเคร่ืองประดบัไม่วา่จะเป็นทองค าหรือ
ตวัเรือนเงินท่ีน ามาผสมผสานประกอบกบัอญัมณีแทใ้นแต่ละช้ินนั้น ๆ ทั้งหมดนั้นข้ึนอยูก่บัตน้ทุนขององคป์ระกอบของอญั
มณีทั้งหมดท่ีมีมูลค่าท่ีมีตั้งแต่ หา้สิบบาทไปจนถึงพนัลา้นบาทกมี็เช่นเดียวกนั หรืออาจจะมากกวา่นั้นกเ็ป็นไปได ้หากแต่ส่วน
ใหญ่ในเชิงการคา้นั้นผูต้อ้งการอญัมณีแทน้ั้นมีก าหนดราคาตั้งแต่ 5,000-1,000,000 ข้ึนไป ภายในเขตกรุงเทพมหานคร 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 

การออกงานแสดงสินคา้เป็นส่วนประกอบหน่ึงของช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีสินคา้และผลิตภณัฑอ์ญัมณีแทแ้ละ
เคร่ืองประดบัจะใชก้นัเป็นหลกั อยา่งเช่นการออกงานแสดงสินคา้ท่ีกรมส่งเสริมการส่งออก (Thailand Exhibition) ภายใต้
กระทรวงพานิชท่ีผูป้ระกอบการมกัจะเขา้มาใชก้นั โดยงานแสดงสินคา้ในแต่ละงานนั้นจะจดัตั้งแต่วนัศุกร์จนถึงวนัอาทิตยข์อง
อีกอาทิตยห์น่ึงรวมทั้งหมดคือ 10 วนั  นอกจากน้ีแลว้ยงัมีงานแสดงสินคา้ท่ีงาน OTOP อีกดว้ยท่ีเรียกกนัวา่ “หน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ”์ ภายในงานนั้นจะประกอบดว้ยทุก ๆ 77 จงัหวดัของทั้งหมดในประเทศไทย และอญัมณีแทแ้ละเคร่ืองประดบักอ็ยู่
ในหมวดนั้นในแต่ละจงัหวดัดว้ยเช่น จนัทบุรี รวมไปถึงภาคใตท่ี้ค่อนขา้งจะขายเคร่ืองมุกพร้อมเคร่ืองเซ็ตประดบัอญัมณีท่ี
ประกอบดว้ยตวัเรือนมุกอยา่งสวยงามใหเ้ห็นกนัภายในหน่ึงปีจะจดังาน OTOP ปีละ 3 คร้ังข้ึนอยูก่บัการประกวดสินคา้หน่ึง
ต าบลหน่ึงผลิตภณัฑน์ั้น ๆ ดว้ย 

การคา้ขายทางออนไลน์ เป็นส่ิงท่ีดูเหมือนวา่ค่อนขา้งจะเป็นไปไดใ้นเชิงการคา้รูปแบบใหม่ท่ียงัไม่ค่อยเป็นท่ีนิยมกนัมากนกั
ส าหรับนกัคา้เพชรและพลอย ซ่ึงดูเหมือนวา่พวกเขานั้นก าลงัศึกษาและคน้หาการจดัจ าหน่ายในช่องทางในการธุรกิจบนโลก
โซเซ่ียลกนัเพราะดูเหมือนวา่น่าจะเป็นประโยชน์ใหก้บัผูป้ระกอบการทางการคา้อญัมณีไดม้ากข้ึน แต่ตอ้งใชค้วามเช่ียวชาญ
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ทางส่ือออนไลน์ใหเ้ป็นท่ีเช่ียวชาญกนัหน่อยบา้งกไ็ปเรียนคอร์สสอนเปิดร้านคา้ผา่นทางออนไลน์ บางกพ็ยายามคน้หาจากทาง
หนงัสือและแหล่งต่าง ๆ จากอินเตอร์เน็ต ซ่ึงกมี็ไม่นอ้ยและค่อนขา้งจะมีมากข้ึนและจะมากข้ึนอีกเป็นระดบั ๆ 

สุดทา้ยคงไม่พน้เร่ืองของการออกหนา้ร้านแสดงสินคา้และผลิตภณัฑอ์ญัมณีท่ีมีใหเ้ห็นตามหา้งต่าง ๆ ทัว่ไปไม่วา่จะเป็นแฟชัน่
ไอซ์แลนด ์หรือสถานท่ีต่าง ๆ ภายในหา้งสรรพสินคา้ท่ีส่วนใหญ่จะมาออกหนา้ร้านเพื่อมาคา้ขายประกอบการหนา้ร้านเก่ียวกบั
ธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบักนั บา้งกพ็ออยูไ่ด ้บา้งกข็าดทุนบา้งในแต่ละคร้ังในการออกหนา้ร้าน แต่ส่วนใหญ่มกัจะข้ึน ๆ 
ลง ๆ ขายไดว้นัละ ช้ินสองช้ินกพ็ออยูไ่ดแ้ลว้เห็นพวกเขานั้นบอกกล่าวกนัใหฟั้ง บางกเ็อ่ยถึงวา่ยคุน้ีสภาวะทางเศรษฐกิจคงยงั
ไม่ค่อยจะดีขายไม่ค่อยได ้รอใหท้างรัฐเขา้มาสนบัสนุนกไ็ม่รู้อีกวา่จะเม่ือไหร่ 

การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 

การการันตีคุณภาพของความสวยงามของอญัมณีในแต่ละชนิดนั้นจะไม่เหมือนกนัดงันั้นเร่ืองการส่งเสริมการขายนั้น
จะเก่ียวขอ้งกบัการต่อรองราคากนัเสียมากกวา่ ซ่ึงบางคร้ังถา้ทุก ๆ คร้ัง ในแต่ละคร้ังท่ีขายไม่ไดน้ั้น ขอเพียงแค่เท่าทุนพวกเขาก็
ยอมท่ีจะขายใหก้นั ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นเช่นน้ี  เร่ืองบางเร่ืองกมี็เร่ืองของการท าก าไรเลก็ ๆ นอ้ย ๆ ท่ีมีผูซ้ื้อออกแบบมาใหเ้ราท า
แลว้ผลิตตวัเรือนท่ีเขาออกแบบใหน้ั้นไปท าใหเ้ขากไ็ดก้ าไรเลก็ ๆ นอ้ย ส่วนใหญ่บางเทศกาลกเ็ป็นประเพณีอนัดีงามท่ีจะส่ง
มอบลดราคาสินคา้อญัมณีและเคร่ืองประดบัเพื่อลดราคาใหลู้กคา้เขา้มาซ้ือกนัไดบ้า้งกมี็ จะลด 30% หรือจะ 70% กข้ึ็นอยูก่บั
ความตอ้งการในการท าการคา้ขาย เพราะความแตกต่างของอญัมณีนั้นไม่ค่อยจะเหมือนกนัรวมทั้งตวัเรือนท่ีประกอบเขา้กบัอญั
มณีต่าง ๆ เช่น เพชร แซฟไฟร์ มรกต ทบัทิม บุษราคมั ไพลิน หยก ฯลฯ กมี็ความน่าสนใจท่ีจะซ้ือไปเป็นของฝากใหก้บัคน
ส าคญัหรือคนท่ีสนิทกนัและกนัเป็นพิเศษก็มี  น่ีกห็มายถึงการส่งเสริมการตลาดเม่ือขายไดเ้รากต็อ้งการันตีวา่อญัมณีท่ีขายไป
นั้นเราพร้อมท่ีจะการันตีและรับประกนัคุณภาพของผลิตภณัฑอ์ญัมณีแทน้ั้น ๆ ไดด้ว้ยอีกเช่นกนัโดยมีใบเซอร์เพื่อเป็นการกา
รันตีและรองรับวา่คุณภาพนั้นเป็นจริงอยา่งท่ีผูซ้ื้อนั้นตอ้งการอยา่งแทจ้ริง 

 

5. ข้อเสนอแนะ 
บรษทัใด ๆ กต็ามควรจะสามารถจดัเตรียมรายการกิจกรรมของตน เช่น บริษทัอญัมณีสามารถสร้างอิทธิพลเหนือราคาน ้ามนั ดว้ยการให้
นกัคา้เพชรพลอยออกไปพบ ให้ตวัอยา่งสินคา้ฟรี เขียนบทความลงในวารสาร ลงโฆษณา และสนบัสนุนการประชุมทางการคา้อญัมณี
และเคร่ืองประดบั เป็นตน้ 
บอร์เดน กล่าวว่า กิจกรรมทั้งหลายทั้งปวงน้ี คือ ส่ิงท่ีเรียกว่า “ส่วนประสมการตลาด” และควรไดรั้บการวางแผนร่วมกนัเพื่อสร้าง
ผลกระทบสูงสุด ผูป้ระกอบการควรจะประเมินความมีประสิทธิผลในแง่ตน้ทุนกระบวนการสร้างอญัมณีและส่วนประสมการตลาด
หลงัจากนั้นควรก าหนดส่วนประสมท่ีสร้างก าไรสูงสุดข้ึนมา 
ส าหรับผลิตภณัฑ ์ผูป้ระกอบการอญัมณีควรจะมองถึงคุณค่าท่ีมีต่อผูบ้ริโภคใหไ้ดม้ากท่ีสุดเพ่ือรักษาลูกคา้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในผล
ประกอบการคา้อญัมณี 
ส าหรับราคา ผูป้ระกอบการควรจะศึกษาตน้ทุนต่อผูบ้ริโภคเพ่ือสร้างผลก าไรและความพึงพอใจถึงผูบ้ริโภคในการซ้ืออญัมณี 
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ส าหรับการจดัจ าหน่าย ผูป้ระกอบการควรจะหาช่องทางจดัจ าหน่ายท่ีสะดวกสบายไม่รวดเร็วเกินไปและก็ไม่ชา้จนเกินไปแค่ใหผู้บ้ริโภค
หรือลูกคา้นั้นไดรั้บผลตอบรับท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง 
ส าหรับการส่งเสริมการตลาด ผูป้ระกอบการควรจะค านึงถึงการส่ือสารถึงผูบ้ริโภคและลูกคา้วิธีท่ีดีท่ีสุดคือเราใชค้วามซ่ือสตัยเ์ป็น
เคร่ืองมือในการส่ือสารและความพึงพอใจของลูกคา้เป็นหลกั 
 
ส าหรับผู้ประกอบการ การศึกษาส่วนประสมการตลาดนั้นพ้ืนฐานของธุรกิจกคื็อ ผลิตภณัฑอ์ญัมณี บริษทัหน่ึงมีเป้าหมายท่ีจะสร้าง
ผลิตภณัฑท่ี์แตกต่าง และดีกวา่ ดว้ยเทคนิคและวิธีการบางอยา่งเพ่ือใหต้ลาดเป้าหมายเป็นท่ีช่ืนชอบ และยอมจ่ายในราคาพิเศษ ดงันั้น
ผูป้ระกอบการต่าง ๆ จึงตอ้งพยายามอยา่งหนกัเพ่ือยกระดบัราคาของตนเองใหสู้งถึงระดบัท่ีความแตกต่างจะสามารถสนบัสนุนให้
ผูป้ระกอบการสามารถก าหนดราคานั้น ๆ ได ้แต่ขณะเดียวกนั ผูป้ระกอบการกต็อ้งตระหนกัดีวา่ ตนตอ้งพิจารณาเร่ืองผลกระทบของ
ราคาท่ีมีต่อปริมาณการขายเช่นกนั ผูข้ายทุกรายตอ้งตดัสินใจว่า จะจดัการใหสิ้นคา้ของตนไปถึงมือลูกคา้ในตลาดเป้าหมายไดอ้ยา่งไร 
วิธีการนั้นมีสองทางดว้ยกนัคือ จ าหน่ายสินคา้โดยตรง หรือผา่นพ่อคา้คนกลาง การโฆษณา คือ เคร่ืองมือท่ีดีท่ีสุดส าหรับการสร้างการ
รับรู้ของผูป้ระกอบการ 
 
ส าหรับผู้วจิัย จากหลกัการท่ีไดศึ้กษาส่วนประสมการตลาดอญัมณีภายในกรุงเทพมหานครทั้งหมดนั้น เราไดด้ าเนินการศึกษาถึงการไถ่
ถามถึงประเดน็ส าคญัท่ีผูป้ระกอบการนั้นกว่าจะคดัสรรค าตอบมาไดต้อ้งใชเ้วลาถึง 2-3 อาทิตยใ์นการเดินทางเพื่อไปสัมภาษณ์  เราได้
ค  าตอบท่ีดีและมัน่คงท่ีดีสุดในการคดัเลือกค าถามสมัภาษณ์จากบทท่ี 3 ท่ีไดศึ้กษากนั และส่วนประสมการตลาดนั้นยงัเป็นปัจจยัส าคญั
ต่ออญัมณีและผลประกอบการอยา่งเป็นทางการ และการใหก้ารอภิปรายถึงประเด็นต่าง ๆ นั้น ไม่วา่จะเป็นผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางจดั
จ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ทั้งหมดน้ีเป็นขอ้มูลจากขอ้เทจ็จริงและยงัสามารถยนืยนัไดว้่าเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจใฝ่ศึกษามากยิง่ข้ึน 
หนทางการวิจยัคน้ควา้อิสระเล่มน้ียงัอีกไกลและวิจยัเล่มน้ีน าเพียงสาระส าคญัของส่วนประสมการตลาดอญัมณีแทภ้ายใน
กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง และน าไปเป็นกรณีศึกษาไดอ้ยา่งแทจ้ริง หวงัไวว้า่การเดินทางคร้ังหนา้จะน า
องคป์ระกอบการตลาดอ่ืน ๆ มาเก่ียวขอ้งกบัอญัมณีอะไรอีกไดบ้า้งเพ่ือเป็นไปแด่ประโยชน์ของผูป้ระกอบการอญัมณีและผูท่ี้สนใจใฝ่
ศึกษาเก่ียวกบัอญัมณีโดยเฉพาะเจาะจง 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารสุนัขส าเร็จรูปของคนใน 

จังหวดัชลบุรี 

Marketing Mix Factor Affecting Customer Buying Decision For Processed Dog Food in Chonburi 

Province 
วชัรินทร์ สินธุส าราญ1  และ อนุฉัตร  ช ่าชอง2 

Watcharin Sintusumran1 and Anuchat  Chumchong2 

 

บทคดัย่อ 

ในการศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัส าเร็จรูปของคนในจงัหวดัชลบุรี กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูเ้ล้ียงสุนขัและซ้ืออาหารสุนขัดว้ยตนเองท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัชลบุรี และแจกแบบสอบถามในกลุ่ม
ตวัอยา่งทั้งหมด 230 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) วิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงเส้น  ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ท่ีมีอายใุนช่วง 21-30 ปี มีสถานภาพโสด มีรายได้
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000บาท ผลการวิเคราะห์พบวา่ ส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัในระดบัมากในดา้นผลิตภณัฑ ์ และ
รองลงมาคือ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  และดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 

ค าส าคัญ: การตัดสินใจ, อาหารสุนัขส าเร็จรูป 

Abstract 

In the study of marketing mix factors affecting the decision to buy instant dog food of people in Chonburi province The sample 
group used in the study was dog breeders and self dog food sellers living in Chonburi province. And distributed questionnaires 
for a total of 230 people. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation (SD), linear regression 
analysis. The results showed that Most of the respondents are female. Those aged 21-30 years, are single status, have an average 
monthly income 10,001-20,000 baht And the analysis results show that Most of them give high importance to the product. And 
next is the price, distribution channel And marketing promotion 

Keyword : decision, dog food 
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1. บทน า 

 
     ซ่ึงภาพรวมธุรกิจอาหารสตัวข์องไทยคาดวา่จะเติบโต 3-5% เฉล่ียท่ี 20 ลา้นตนั ส่วนคู่แข่งท่ีส าคญั คือ เวียดนามท่ี
ปัจจุบนัมีสัดส่วนการผลิตอาหารสตัวเ์ติบโตอยา่งกา้วกระโดด เพิ่มข้ึนต่อเน่ืองในช่วง 1-2 ปีท่ีผา่นมา ปัจจยัหลกัมาจาก
ตน้ทุนการผลิตท่ีต ่ากวา่ไทย (พรศิลป์ พชัรินทร์ตนะกลุ, 2561) และภาพรวมของจ านวนสตัวเ์ล้ียงประเทศไทยในเติบโต
อยา่งต่อเน่ือง เฉล่ีย 2.5 ลา้นตวั (คิดเป็น 23%) ภายใน 5 ปี โดยในปี 2017 มีจ านวนของสตัวเ์ล้ียงรวมกวา่ 13.2 ลา้นตวั 
จ านวนน้ีแบ่งเป็นสดัส่วนของสุนขั 62% หรือ 8.2 ลา้นตวั สดัส่วนของแมว 23% หรือ 3 ลา้น นอกจากน้ี จะเห็นไดว้า่สุนขั
เป็นสตัวท่ี์นิยมเล้ียง ท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดในประเทศไทย (ภูวดล โกมลรัตนเสถียร, 2561) ซ่ึงมีผูเ้ล้ียงสุนขัอาศยัอยูใ่น
จงัหวดัชลบุรี มีจ านวน 193,945 ครัวเรือน (ส านกังานปศุสตัว,์ 2559) ในปัจจุบนัเจา้ของสุนขัใหค้วามส าคญัในการใส่ใจ
ดูแลในเร่ือง สุขภาพและการเป็นอยูท่ี่ดีของสตัวเ์ล้ียง เป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัว เพื่อใหสุ้นขัท่ีเล้ียงมีอายท่ีุยืน่นาน
ข้ึนอยูก่บัเจา้ของนานข้ึน ทั้งในเร่ืองอาหาร ท่ีมีสารอาหารท่ีครบถว้น เหมาะสมกบักบัสุนขั ดา้นช่วงวยั และกิจกรรมท่ีสุนขั
ท า เลยท าใหค้นหนัมานิยมอาหารส าเร็จรูป มากกวา่อาหารจากครัวเรือน ท่ีมีรายละเอียด สารอาหาร และประโยชน์ท่ีจะ
ไดรั้บ เหมาะสมกบัสุนขัของตนเอง ประกอบกบัวิถีชีวิตกบัการเร่งรีบของคนรุ่นใหม่ จึงท าใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจอาหาร
สุนขัส าเร็จรูป เร่ิมท าการตลาด จึงท าใหเ้กิดการแข่งขนัในตลาด ทั้งในดา้นการพฒันาดา้นผลิตภณัฑใ์หมี้ความโดดเด่นและ
แตกต่างจากคู่แข่ง และมีการคิดคน้ผลิตภณัฑใ์หม่ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกใหก้บัผูบ้ริโภค การศึกษาในคร้ังน้ี สามารถเป็น
แนวทางดา้นการตลาด ส าหรับผูท่ี้สนใจในธุรกิจอาหารสุนขัส าเร็จรูป ไปสร้างกลยทุธ์ทางการตลาด และปรับปรุง ใหมี้
ประสิทธิภาพได ้และการเขา้ใจพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ืออาหารสุนขัส าเร็จรูป ท่ีสามารถสร้างความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนัได ้และดงันั้นจึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจวา่ปัจจยัของส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขั
ส าเร็จรูป เหตุผลใดท่ีท าใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือและไม่ซ้ือเพราะเหตุใด 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ซ่ึงจะประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา   อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัส าเร็จรูป ในเขตจงัหวดัชลบุรี  

2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด(4P) ของตลาดอาหารสุนขัส าเร็จรูป มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัส าเร็จรูป ใน
เขตจงัหวดัชลบุรี 

3. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด(4P) กบั การตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัส าเร็จรูป ในจงัหวดั
ชลบุรี  
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคดิด้านประชากรศาสตร์ 

 

 ( ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2538) ไดก้ล่าวไวว้า่ ตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์(Demography)จะมีองคป์ระกอบดงัน้ี อาย ุเพศ 
สถานภาพ ขนาดและจ านวนสมาชิกของแต่ละครอบครัว ระดบัการศึกษาและรายได ้ซ่ึงลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีลกัษณะ
ท่ีส าคญั และสามารถวดัประชากรเป็นสถิติท่ีจะช่วยใหก้ าหนดตลาดเป้าหมายได ้ 

2.2 แนวคดิด้านส่วนประสมทางการตลาด 

 

       (Kotler,1997)   ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) คือเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีองคก์รหรือ   ธุรกิจ น ามาใช้
ตอบสนองความตอ้งการและท าใหเ้กิดความพึงพอใจของลกูคา้กลุ่มเป้าหมายซ่ึงจะประกอบไปดว้ย 4กิจกรรม  

     2.2.1.  ผลติภัณฑ์ (Product) เป็นส่ิงท่ีเสนอขายและมอบใหผู้บ้ริโภคตามความตอ้งการและความพึ่งพอใจของผูบ้ริโภค
กลุ่มเป้าหมาย ผูบ้ริโภคจะไดรั้บคุณค่าและประโยชน์ของผลิตภณัฑน์ั้น โดยผลิตภณัฑจ์ะประกอบดว้ย ส่ิงท่ีจบัตอ้งไดแ้ละจบั
ตอ้งไม่ไดเ้ช่น บรรจุภณัฑ ์ สี ตราสินคา้ คุณภาพ การบริการและการมีช่ือเสียง ผลิตภณัฑอ์าจจะเป็นการบริการและช่ือเสียงของ
ผูท่ี้น าสินคา้มาขาย ส่ิงท่ีส าคญัในผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งมีคือ อรรถประโยชน์ (Utility) และคุณค่า(Value) ท่ีมอบใหผู้บ้ริโภค จึงจะ
ส่งผลใหผ้ลิตภณัฑน์ั้นขายได ้

     2.2.2 ราคา (Price) จ านวนเงินท่ีก าหนดข้ึนเพื่อแสดงถึงมูลค่าเพื่อการไดอ้าจจะเป็นสินคา้หรือบริการ ผูบ้ริโภคจะน าคุณค่า

(Value) ท่ีไดรั้บและราคาสินคา้มาเปรียบเทียบ ผูบ้ริโภคจะยอมจ่ายกต่็อเม่ือราคาสะทอ้นคุณค่าของสินคา้นั้น 

      2.2.3 ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)  หมายถึง เป็นช่องทางการส่งมอบ ผลิตภณัฑแ์ละบริการ ของผูข้ายไปใหก้บัผูบ้ริโภค 

การส่งมอบอาจจะผา่นคนกลาง หรือ ขายโดยผูข้ายเองโดยตรงโดยไม่ผา่นคนกลาง การจดัจ าหน่ายมีผลต่อการผูบ้ริโภคท่ีจะ
ไดรั้บคุณค่า เช่นความสะดวกสบาย ท าเล ท่ีตั้ง  

      2.2.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารระหวา่งผูข้ายและผูบ้ริโภคโดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อแจง้ขอ้มูลข่าวสาร เพื่อใหผู้บ้ริโภครับขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ บริการ สร้างคุณค่า ความพึงพอใจ ส่งผลใหเ้กิดทศันคติท่ีดี
ต่อตราสินคา้ และสามารถสร้างแรงจูงใจ ความตอ้งการ 

2.3 แนวคดิการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค   

 

     (Kotler,Philip.2003) การตดัสินใจซ้ือ จะตอ้งผา่นกระบวนการ 5 ขั้นตอน  ซ่ึงการตดัสินใจซ้ืออยูใ่นขั้นตอนท่ี 4 
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  การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision)  

     โดยปกติแลว้ผูบ้ริโภคจะมีความตั้งใจและตดัสินใจท่ีจะซ้ือสินคา้ท่ีตนเองช่ืนชอบมากท่ีสุด อยา่งไรกต็ามกจ็ะมีปัจจยัอ่ืนท่ีเขา้
มาเก่ียวขอ้ง เช่น ความคิดและทศันคติ หรือเหตุการณ์อ่ืนท่ีเกิดข้ึนได ้ทศันคติ อาจจะเกิดจาก คนในครอบครัว ถา้บุคคลเหล่านั้น
คิดวา่ผลิตภณัฑน์ั้นดี กจ็ะส่งผลใหผู้ซ้ื้อตดัสินใจซ้ือไดเ้ร็วข้ึน ถา้หากเห็นวา่ผลิตภณัฑน์ั้นราคาแพง คุณภาพไม่ดี หรือมีทศันคติ
ในดา้นลบของผลิตภณัฑ ์ส่งผลท าใหเ้กิดความลงัเลและตดัสินใจไม่ซ้ือได ้ 

2.4 งานวจิัยทีเ่กี่ยวข้อง 

      

  (พรรษยาพร ทวีกลุ, 2549) ไดศึ้กษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัส าเร็จรูป ของผูเ้ล้ียง
สุนขัในอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาจ านวน 400 ชุด ขอ้มูลท่ีรวบรวมได ้ จาก
แบบสอบถามน ามาวิเคราะห์โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ีค่าเฉล่ียและค่าร้อยละ ผลจากการ ผล
จากการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงระหวา่ง 20 ถึง 30 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพ
พนกังาน บริษทัเอกชน มีรายไดต้ ่ากวา่ 10,000 บาทต่อเดือน ใชผ้ลิตภณัฑอ์าหารสุนขัส าเร็จรูปชนิดเมด็ และใชม้นัแลว้เป็น
ระยะเวลา 3-4 ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัส าเร็จรูป โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก( ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78) ทั้ง 4 ปัจจยัไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคา (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.32) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ(์ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3. 
65) ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60) และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.5 3) ตามล าดบั  

      (รสสุคนธ์ ชมพนัธ์, 2549) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานครในการศึกษา ถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัในกรุงเทพฯ กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือ ผูซ้ื้อและผูใ้ชผ้ลิตภณัฑอ์าหารสุนขัในกรุงเทพฯ จ านวน 400ราย ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 21-30ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
พนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดส่้วนบุคคล 35,001 บาท ข้ึนไปต่อเดือน ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัแบบบา้นเด่ียว จ านวนสุนขัท่ีเล้ียง 1 ตวั 
ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดทุกปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงตามล าดบั
ดงัน้ีปัจจยัดา้นผลิตภณัฑร์องลงมาปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดตามล าดบั เม่ือ
พิจารณาในรายละเอียดของปัจจยัยอ่ยต่างๆ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดสามารถสรุปไดด้งัน้ี ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑคื์อความสะดวกใน
การใชผ้ลิตภณัฑ ์ ปัจจยัยอ่ยดา้น ราคา คือ เหมาะสมกบัคุณภาพ ปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัจ าหน่าย คือหาซ้ือสินคา้ไดส้ะดวก และ
ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดคือมีสินคา้ ตวัอยา่งเพื่อทดลองใช ้

 

3. วธีิการศึกษา 
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3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

เป็นผูเ้ล้ียงสุนขัและซ้ืออาหารสุนขัดว้ยตนเองท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัชลบุรี มีจ านวน 193,945 ครัวเรือน (ส านกังานปศุ
สตัว ์ , 2559.) ท่ีเป็นเจา้ของสุนขั กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีจ านวน 230 คน ซ่ึงการลดขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่ง ซ่ึงผา่นเง่ือนไขทางสถิติ Regression จากท่ีมีกลุ่มอยา่งมากกวา่ 50 คน และมากกวา่ 5 เท่าของจ านวนค าถามของตวัแปร
อิสระทั้งหมด (Hair, Babin and Anderson, 2008:280)  จึงสามารถใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งได ้

3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

โดยใชก้ารแจกแบบสอบถาม คนท่ีเล้ียงสุนขัและซ้ืออาหารสุนขัท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัชลบุรี เป็นการเกบ็กลุ่มตวัอยา่งจากการสุ่ม 
อ าเภอในจงัหวดัชลบุรี ไดแ้บ่งเป็น 5 อ าเภอ อ าเภอละ 40 คนมี ดงัน้ี  อ  าเภอเมืองชลบุรี อ  าเภอพนสันิคม อ าเภอบา้นบึง อ าเภอศรี
ราชา อ าเภอบางละมุง 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากร (Descriptive Analysis) การหาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี
(Frequency)  เช่น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ การซ้ืออาหารสุนขัส าเร็จรูป และ การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นความส าคญั
ของปัจจยัทางส่วนประสมทางการตลาด เป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ(Continious)  เป็นมาตรวดัแบบอนัตรภาค (Interval Scale) การหา
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน  เป็นการวิเคราะห์ดูความสมัพนัธ์ของลกัษณะ
ประชากรกบัการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัส าเร็จ เป็นการวิเคราะห์ANOVA ดูค่า SIG ถา้ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 0.05 ซ่ึงจะแสดงให้
เห็นวา่มีผลต่อ อยา่งมีนยัส าคญั และ การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจซ้ืออาหาร
สุนขัส าเร็จรูป เป็นการวิเคราะห์ Regression 
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3.4 กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

 1. ศึกษาลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ซ่ึงจะประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา   อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัส าเร็จรูป ในเขตจงัหวดัชลบุรีผลท่ีไดคื้อ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ 21-30 ปี มีระดบั
การศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนและลูกจา้ง มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-
20,000บาท และเลือกซ้ืออาหารสุนขัส าเร็จรูป 

 2. ศึกษาปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด (4P) ของตลาดอาหารสุนขัส าเร็จรูป มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัส าเร็จรูป ในเขต
จงัหวดัชลบุรี ผลท่ีได ้ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมาก
อยา่งยิง่ ส่วนปัจจยัดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั
มาก และ ส่วนปัจจยัการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัส าเร็จรูป พบวา่ โดยผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัอยา่งยิง่ การตดัสินใจ
ซ้ืออาหารสุนขัจากยีห่อ้ท่ีมีปริมาณสารอาหารท่ีสูงกวา่ยีห่อ้อ่ืน จะตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัส าเร็จรูปจากยีห่อ้ท่ีสามารถไปใชก้บั
สุนขัทุกเพศทุกพนัธ์ จะตดัสินใจซ้ือยีห่อ้อาหารสุนขัส าเร็จรูปท่ีเหมาะสมกบัสุนขัท่ีท่านเล้ียง และใหค้วามส าคญัมาก กบัการจะ

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (4P) 

- ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product)  
- ปัจจยัดา้นราคา (Price) 
- ปัจจยัดา้นสถานท่ี (Place)  
-ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) 

 

การตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขั
ส าเร็จรูปแบบเมด็ 

 

ลกัษณะส่วนบุคล 
-เพศ 
-อาย ุ
-สถานภาพ  
-ระดบัการศึกษา  
-อาชีพ  
-รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 2520 

 

 

สินใจซ้ืออาหารสุนขัส าเร็จรูปท่ีเคยซ้ือ(ไม่เปล่ียนยีห่อ้) ตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัส าเร็จรูปจากร้านอาหารสตัวเ์ท่านั้น และผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัปานกลาง การตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัส าเร็จรูปผา่นช่องทางออนไลน ์

3. ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด(4P) กบั การตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัส าเร็จรูป ในจงัหวดัชลบุรี   
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูต้อบแบบสอบถามในคร้ังน้ี พบวา่ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขั
ส าเร็จรูป คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์และปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  

5. สรุปผลการศึกษา 

 

     การศึกษาคน้ควา้เร่ือง ปัจจยัส่วนประสมประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัส าเร็จรูป ของคนใน
จงัหวดัชลบุรี สามารถน าขอ้มูลมาสร้างกลยทุธ์ และแผนธุรกิจดา้นการตลาด ท่ีสามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้และส่ิงท่ี
ลูกคา้ตอ้งการ มีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

     ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ เป็นปัจจยัท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดซ่ึงมีปัจจยัยอ่ยคือเร่ือง คุณค่าทางโภชนาการ
ของอาหาร และปัจจยัการตดัสินใจซ้ือจะตดัสินใจซ้ือยีห่อ้ท่ีเหมาะสมกบัสุนขัท่ีท่านเล้ียง ซ่ึงไดส้อดคลอ้งกบัการศึกษา ของ 
ฐายนีิ เอ๊ียบทอง (2550) ไดศึ้กษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ืออาหารสุนขัส าเร็จรูปในจงัหวดัล าพนู ซ่ึงจะ
เห็นไดว้า่ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัดา้นประโยชน์ทางโภชนาการอาหารท่ีเหมาะสมกบัสุนขัท่ีเล้ียงมากท่ีผลิตภณัฑค์วรมีใหเ้ลือก
หลากหลายท่ีสามารถแยกในแต่ละพนัธ์ แต่ละวยัอายขุองสุนขัท่ีเล้ียง 

     ปัจจยัดา้นราคา เป็นปัจจยัท่ีส าคญัรองลงมาจากปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือเพราะราคาท่ี
เหมาะสมกบัคุณภาพอาหารสุนขั ลูกคา้จะซ้ือสินคา้ในราคาแพงเม่ือเปรียบกบัคุณภาพและปริมาณท่ีเหมาะสมซ่ึงสอดคลอ้ง      
กบั  รสสุคนธ์ ชมพนัธ์(2549) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ท่ีใหค้วามส าคญัในดา้นราคา คือเหมาะสมกบัคุณภาพ  

     ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ส่ิงท่ีใหค้วามส าคญัคือ ร้านจดัจ าหน่ายใกลบ้า้นและมีสินคา้ตลอดซ่ึงจะสอดคลอ้ง 

ของฐายนีิ เอ๊ียบทอง(2550) ท่ีพบวา่ตอ้งมีสินคา้จดัจ าหน่ายตลอดเวลา และ เป็นร้านท่ีไม่ห่างไกลชุมชน มีสินคา้ท่ีใหเ้ลือก
หลากหลายและลูกคา้ตอ้งการความสะดวกสบาย รวดเร็ว มีท่ีจอดรถใหเ้พียงพอกบัลูกคา้ แต่การซ้ืออาหารสุนขัส าเร็จรูปผา่น
ช่องทางออนไลน์ยงัไม่เป็นท่ีนิยมมากนกั และส่ิงท่ีส าคญัคือการมีป้ายราคาท่ีชดัเจน 

      ปัจจยัดา้นส่งเสริมทางการตลาด จะเห็นไดว้า่เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีสามารถจูงใจ สร้างความทรงจ ารับรู้ ทั้งดา้นผลิตภณัฑ ์
บริการใหลู้กคา้เกิดทศันคติท่ีดีได ้ ท่ีจะส่งผลใหลู้กคา้ตดัสินใจซ้ือ ลูกคา้ใหค้วามส าคญักบัพนกังานขายท่ีมีอธัยาศยัท่ีดี สามารถ
ใหค้ าแนะน าสินคา้ใหก้บัลูกคา้ได ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา ของ ฐายนีิ เอ๊ียบทอง(2550) ไดศึ้กษาปัจจยัส่วนประสมทาง
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การตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ืออาหารสุนขัส าเร็จรูปในจงัหวดัล าพนู คือ มีพนกังานอธัยาศยัดีมีพนกังานคอยใหค้ าแนะน าสินคา้ 
พนกังานสามารถตอบค าถามไดเ้ม่ือมีขอ้สงสยั  

 

6. ข้อเสนอแนะ 

6.1 ข้อเสนอแนะทางธุรกจิ 

 

การศึกษาคน้ควา้เร่ือง ปัจจยัส่วนประสมประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัส าเร็จรูป ของคนใน
จงัหวดัชลบุรี สามารถน าขอ้มูลมาสร้างกลยทุธ์ และแผนธุรกิจดา้นการตลาด ท่ีสามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้และส่ิงท่ี
ลูกคา้ตอ้งการ มีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี  

     ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์  เป็นปัจจยัท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดคือเร่ือง คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร และ
ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือจะตดัสินใจซ้ือยีห่อ้ท่ีเหมาะสมกบัสุนขัท่ีท่านเล้ียง ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัดา้นประโยชน์
ทางโภชนาการอาหารท่ีเหมาะสมกบัสุนขัท่ีเล้ียงมากท่ีผลิตภณัฑค์วรมีใหเ้ลือกหลากหลาย ท่ีสามารถแยกในแต่ละพนัธ์ แต่ละ
วยัอายขุองสุนขัท่ีเล้ียง  

     ปัจจยัดา้นราคา   เป็นปัจจยัท่ีส าคญัรองลงมาจากปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือเพราะราคาท่ี
เหมาะสมกบัคุณภาพอาหารสุนขั ลูกคา้จะซ้ือสินคา้ในราคาแพงเม่ือเปรียบกบัคุณภาพและปริมาณท่ีเหมาะสม  

     ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ส่ิงท่ีใหค้วามส าคญัคือ ร้านจดัจ าหน่ายใกลบ้า้นและมีสินคา้ตลอด จะเห็นไดว้า่ เป็นร้านท่ี
ไม่ห่างไกลชุมชน มีสินคา้ท่ีใหเ้ลือกหลากหลายและลูกคา้ตอ้งการความสะดวกสบาย รวดเร็ว มีท่ีจอดรถใหเ้พียงพอกบัลกูคา้ แต่
การซ้ืออาหารสุนขัส าเร็จรูปผา่นช่องทางออนไลน์ยงัไม่เป็นท่ีนิยม และส่ิงท่ีส าคญัคือการมีป้ายราคาท่ีชดัเจน  

     ปัจจยัดา้นส่งเสริมทางการตลาด เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีสามารถจูงใจ สร้างความทรงจ ารับรู้ ทั้งดา้นผลิตภณัฑ ์ บริการให้
ลูกคา้เกิดทศันคติท่ีดีได ้ท่ีจะส่งผลใหลู้กคา้ตดัสินใจซ้ือ เช่น มีป้ายแนะน าสินคา้ท่ีใหร้ายละเอียดท่ีชดัเจน  

6.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังถัดไป 

1. ศึกษาพฤติกรรมของกลุ่ม ท่ีเล้ียงสุนขัไวเ้ฝ้าบา้น ท าธุรกิจเพาะพนัธ์สุนขั ท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มอ่ืนๆไดม้ากข้ึน 

2. ศึกษาพฤติกรรมการซ้ืออาหารสุนขับนช่องทางออนไลน์ ซ่ึงปัจจุบนัช่องทางออนไลน์เป็นส่ิงท่ีนิยมท าหลายธุรกิจ ซ่ึงธุรกิจ
อาหารสุนขัยงัไม่เป็นท่ีนิยม ศึกษาเพื่อหาช่องทางใหม่ได้
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ความต้องการผลติภัณฑ์การท่องเที่ยว และภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวของจังหวดัสมุทรปราการ ท่ีส่งผลต่อ

ปัจจัยการตัดสินใจมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

Needs of tourism products and tourism images of Samut Prakan province effecting on travel 

decision factors of Thai tourists. 

วชัรี  ยงถาวร1 และ นิออน ศรีสมยง2 

Watcharee Yongthaworn and Niorn Srisomyong 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความตอ้งการผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว ชาวไทย
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมาท่องเท่ียวจงัหวดัสมุทรปราการ และภาพลกัษณ์ของการท่องเท่ียวจงัหวดัสมุทรปราการวา่
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมาท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทย กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทย
ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัสมุทรปราการ และประชากรเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทยเน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่
และไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนจึงใช้สูตรการค านวณขนาดตวัอย่างของ W.G. Cochran ได้ขนาดตวัอย่าง
ประชากรเป็น 384 คน ผลการศึกษาพบว่าความตอ้งการผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียวส่งผลกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจมาท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทย และพบวา่ตวัแปรความตอ้งผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยส่งผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมาท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ไดแ้ก่ ตวัแปรผลิตภณัฑก์าร
ท่องเท่ียวดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว (Activity) , ผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ( Amenity ) , 
ผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียวดา้นการเขา้ถึง (Accessibility) ซ่ึงสามารถท านายแนวโนม้ความตอ้งผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยส่งผล 

ต่อปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมา ท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทย ได้ร้อยละ 39.1 (Adjusted R2 
=.391)   
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ดา้นภาพลกัษณ์ของการท่องเท่ียวจงัหวดัสมุทรปราการว่ามีผลกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมาท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย พบวา่ตวัแปรภาพลกัษณ์ทางการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยส่งผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจมาท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ไดแ้ก่ ตวัแปรดา้นดา้นประสบการณ์ ,  ดา้นส่ิงดึงดูดใจ , ดา้นการ
พกัผ่อนและผ่อนคลาย , ดา้นการเรียนรู้ ซ่ึงสามารถท านายแนวโนม้ภาพลกัษณ์ทางการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยส่งผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมาท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ไดร้้อยละ 53.2 (Adjusted R2 =.53)  

ค าส าคญั: ผลติภัณฑ์การท่องเที่ยว,ภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว 

Abstract 

The purpose of this research is to study the demand of tourism products and tourism images that affect Thai 
tourist decision-making in Samut Prakan province. Research sampling was chosen to survey on Thai tourists who travel 
to the tourist attraction in Samut Prakan. Most of the population is Thai nationality then the sampling method is being 
used for the interview for 384 Thai peoples with a calculation system of W.G. Cochran.  

The result showed that the demand for tourism products affects tourist decision making. Moreover, the factors 
that affect tourist decision making are Activities, Amenities, and Accessibility. Then the trend of tourism product that 
affects tourist decision making will be at 39.1% (Adjusted R2 =.391) 

On the other hand, the result found that tourism image in Samutprakarn province affects tourist decision 
making which is 53.2% (Adjusted R2 =.53). The important factor that influences tourist decision making is customer 
experience, tourism attraction, rest and relax, learning, and education. 

Keywords: Tourism products, Tourism image 

1. บทน า 

 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการเติบโตสูงและมีส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือน และกระตุน้
เศรษฐกิจของประเทศ ประกอบด้วยธุรกิจท่ีมีความหลากหลายประเภท ทั้ งธุรกิจท่ีมีความเก่ียวข้องโดยตรงต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ธุรกิจบริการการท่องเท่ียว ธุรกิจดา้นการขนส่ง ท่ีพกัอาศยั อาหาร และเคร่ืองด่ืม ธุรกิจ
ท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางออ้ม ไดแ้ก่ สินคา้ทางหตัถกรรม การเกษตรต่างๆ นอกจากน้ีธุรกิจการท่องเท่ียวยงัมีความส าคญั
ต่อสังคม ทั้งในทอ้งถ่ินม่ีมีการท่องเท่ียว สามารถจ าแนกบทบาทและความส าคญัของการท่องเท่ียวไดอี้กหลายประการ  
(การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 2562)  ในประเทศไทยประกอบดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความหลากหลายตามแต่ละ
พื้นท่ี หรือภูมิภาคของแต่ละจงัหวดั และจงัหวดัสมุทรปราการก็เป็นหน่ึงจงัหวดัท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆมากมายและ
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ยงัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความส าคญัต่างๆ มากมาย และปัจจุบนักไ็ดก้ลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมท่ีมีนกัลงทุน
ชาวต่างชาติเขา้มาลงทุนเป็นจ านวนมากและยงัเป็นจงัหวดัท่ีสามารถท ารายไดเ้ขา้สู่ประเทศเป็นจ านวนมหาศาลใน
ปัจจุบนั(การท่องเท่ียวสมุทรปราการ, 2562) จากรายไดก้ารท่องเท่ียวและการเปล่ียนแปลงในจงัหวดัสมุทรปราการ 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนนกัท่องเท่ียว และรายไดจ้ากการท่องเท่ียวในจงัหวดัสมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2557-2561 

ปี พ.ศ. จ านวนนักท่องเที่ยว 

(คน) 

การเปลีย่นแปลงโดย

เฉลีย่(%) 

รายได้จากการท่องเที่ยว

(ล้านบาท) 

การเปลีย่นแปลงโดย

เฉลี่ย(%) 

2557 448,551 +9.83 2,120.14 +9.92 

2558 521,070 +16.17 2,538.61 +19.74 

2559 542,827 +4.18 2,750.71 +8.35 

2560 604,350 +11.33 3,189.49 +15.95 

2561 619,304 +2.47 3,426.32 +7.43 

ท่ีมา:กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา,2562 

จากตารางท่ี 1 เห็นไดว้า่จ านวนสถิตินกัท่องเท่ียวคนไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัสมุทรปราการ (กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา, 2562) มีแนวโนม้ท่ีเพิ่มข้ึน เน่ืองจากจงัหวดัสมุทรปราการมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัหลากหลาย 
อาทิ เช่น สถานท่ีท่องเท่ียว เชิงศิลปวฒันธรรม เชิงศาสนา เชิงประวติัศาสตร์ เชิงนิเวศ และประเพณีท่ีส าคญั เน่ืองจากมี
พื้นท่ีติดต่อกบั กรุงเทพฯ และจงัหวดัปริมณฑลท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลายเช่ือมโยงเป็นเส้นทางการท่องเท่ียว และ
สามารถเดินทางไปกลบัไดเ้พียง 1 วนัจึงท าให้สะดวกในการเดินทาง และในอนาคตคาดว่าจ านวนนักท่องเท่ียวจะ
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นผลมาจากการพฒันาระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า เป็นตน้ รวมถึงการจดัระบบ
การจราจรท่ีมีประสิทธิภาพ และนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวของภาครัฐ ดงันั้นการศึกษาเร่ืองความตอ้งการของ
ผลิตภณัฑท่์องเท่ียวของจงัหวดัสมุทรปราการเพื่อรักษาหรือเพิ่มจ านวนนกัท่องเท่ียวจึงเป็นส่ิงส าคญั ซ่ึงความตอ้งการ
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านส่ิงดึงดูดใจ(Attraction) การเข้าถึง
(Accessibility) กิจกรรมการท่องเท่ียว(Activity) ท่ีพกัอาศยั(Accommodation) และส่ิงอ านวยความสะดวก(Amenity) 
นอกจากผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวแลว้ ภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวยงัเป็นส่ิงส าคญัส าหรับการท่องเท่ียว ภาพลกัษณ์การ
ท่องเท่ียวรวมถึงภาพลกัษณ์ของสภาพแวดลอ้ม  ภาพลกัษณ์ของสินคา้และบริการ และภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว
และกิจกรรมการท่องเท่ียว  ซ่ึงส่ิงต่างๆเหล่าน้ีมีผลต่อการตดัสินใจมาเยอืนของนกัท่องเท่ียว 

 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาความตอ้งการความตอ้งการผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัสมุทรปราการ และภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวของจงัหวดั วา่ส่งผลกบัปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจมาท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทย การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1. เพื่อศึกษาความ
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ตอ้งการผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อปัจจยัการตดัสินใจมาท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทย 2.  เพื่อศึกษาภาพลกัษณ์ของการท่องเท่ียวจงัหวดัสมุทรปราการท่ีส่งผลต่อปัจจยัการตดัสินใจมาท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย 

2.ทฤษฎ ีแนวคดิ และงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 2.1 ความต้องการผลติภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว 

องคป์ระกอบของผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว  

Dickman (1996 อา้งใน ทศพล เดชะ,2553) ไดก้ล่าววา่นกัท่องเท่ียวโดยส่วนมากมีการรับรู้ดา้นการท่องเท่ียววา่
การท่องเท่ียวนั้นตอ้งมีความเก่ียวขอ้งกบั สถานท่ี การเดินทาง การคมนาคมสญัจร ผูค้น ความน่าสนในและน่าดึงดูดของ
สถานท่ี หรือสามารถกล่าวไดว้า่ผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียวของแหล่งท่องเท่ียวนั้น มีผลต่อการมาท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียว ซ่ึงผลิตภณัฑท์างทางการท่องเท่ียวมีความหมายวา่ การท่ีนกัท่องเท่ียวไดอ้อกไปท่องเท่ียว ไดอ้อกไปสมัผสั 
หรือประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียวตั้งแต่ท่ีนกัท่องเท่ียวเร่ิมออกเดินทางไปสถานท่ีนั้นๆจนกระทัง่เดินทางกลบัถึง
ภูมิล าเนาเดิม เพราฉะนั้นในดา้นของการประเมินศกัยภาพของทางการท่องเท่ียวในพื้นท่ีนั้นผูป้ระเมินตอ้งมีการค านึงถึง
ศกัยภาพของผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว5 องคป์ระกอบหลกั คือ ส่ิงดึงดูด(Attraction) เป็นส่ิงจูงใจท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียว
เดินทางมาท่องเท่ียวตามสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ เช่น น ้าตก ภูเขา ทะเลหาดทราย อุทยานแห่งชาติ หรือสถานท่ีท่ีมีความ
สวยงาม มีความเป็นเอกลกัษณ์ มีประวติัความเป็นมาท่ีน่าสนใจ มีความส าคญัทางศาสนา   

การเขา้ถึง(Accessibility) สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความสวยงามและมีความน่าสนใจ โดยรวมถึงความสะดวกใน
การเดินทางเขา้ออกแหล่งท่องเท่ียว เป็นตน้ 

 กิจกรรมการท่องเท่ียว(Activity) กิจกรรมท่ีท าในขณะเดินทางท่องเท่ียว หรือไปพกัอาศยัในสถานท่ีต่างๆ เพื่อ
ท าให้ช่วงเวลาในการท่องเท่ียวพกัผ่อนมีความน่าสนใจมากข้ึน โดยท่ีกิจกรรมนั้นตอ้งมีความหลากหลายและตรงตาม
ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 

 ท่ีพกั(Accommodation) ในแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆตอ้งมีท่ีพกัท่ีเพยีงพอต่อนกัท่องเท่ียว สถานท่ีท่องเท่ียวตอ้งมี
ความสวยงาม สะอาด มีความหลากหลายทั้งทางดา้นราคา และการบริการ มีความสอดคลอ้งกบัแหล่งท่องเท่ียว และไม่
ห่างไกลจากสถานท่ีท่องเท่ียวมากนกั  

ส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenity)  สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น ร้านคา้ร้านอาหาร ไฟฟ้า น ้าประปา ระบบ
การขนส่งคมนาคม และส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ และส่ิงท่ีจ าเป็นส าหรับนกัท่องเท่ียว เช่น โรงพยาบาล ธนาคาร และ
สถานีต ารวจ 
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2.2 เร่ืองภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว 

ความหมายของภาพลกัษณ์พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2548 ไดใ้หนิ้ยามค าวา่ภาพลกัษณ์ ท่ีตรงกบั
ภาษาองักฤษวา่ Image แปลวา่ ลกัษณะของภาพท่ีเห็น หมายความวา่ เป็นภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของนกัท่องเท่ียว มกัเกิดจาก
ลกัษณะ การกระท า หรือพฤติกรรมของ บุคคล หรือองคก์ร 

ประสบการณ์ในการท่องเท่ียวนั้น นกัท่องเท่ียวจะมีการเดินทางท่องเท่ียวตอ้งมีภาพและการรับรู้ของแหล่ง
ท่องเท่ียวนั้นก่อนล่วงหนา้ การรับรู้ของนกัท่องเท่ียวแต่ละคนนั้นอาจมีความแตกต่างกนัจากขอ้มูลท่ีคน้หา จากการบอก
เล่า จากส่ือโฆษณาต่างๆ(Govers & Go,2009) ภาพลกัษณ์ในการท่องเท่ียวสามารถเกิดไดส้องทางจาก 1. ภาพลกัษณ์ท่ี
เกิดจากแหล่งขอ้มูลท่ีท าการคน้หาดว้ยตนเอง ทั้งจากการเดินทางท่องเท่ียว การแนะน าของเพือ่นหรือคนรู้จกั 2.
ภาพลกัษณ์ท่ีเกิดจากโฆษณา ประชาสมัพนัธ์จากหน่วยงานหรือองคก์รทางดา้นการท่องเท่ียว ทั้งป้ายโฆษณา นิตยสาร 
หรือส่ือออนไลน์ (Kozak & Baloglu,2011) จากการจดจ า และการคาดหวงัต่างๆในภาพลกัษณ์ของการท่องเท่ียวนั้นมีผล
ต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียว (Chi & Qu,2008) 

 2.2.1 ปัจจยัท่ีใชใ้นการวดัภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว 

วุฒิชาติ สุนทรสมยั (2551 อา้งในถึง จิรายทุธ์  สนดา,2557) กล่าวว่า ปัจจยัทางดา้นภาพลกัษณ์สามารถจ าแนก

ไดท้ั้งหมด 8 ดา้น ดงัน้ี 

ด้านประสบการณ์ หมายถึง ความมีคุณภาพ ความสะดวกสบาย ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น การ

ท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวทั้งทางธรรมชาติและวฒันธรรม 

ดา้นส่ิงดึงดูดใจ หมายถึง แหล่งท่องเท่ียวทั้งทางธรรมชาติและวฒันธรรมมีประวติัความเป็นมาท่ีน่าสนใจ มี

ความเป็นเอกลกัษณ์ มีความงดงามและมีคุณค่า 

ดา้นราคาและสภาพแวดลอ้ม หมายถึง แหล่งท่องเท่ียวมีสภาพอากาศท่ีดี มีความเหมาะสม การจดัสถานท่ีมี

ความเหมาะสมกบัธรรมชาติและวฒันธรรม ราคามีความเหมาะสม 

ดา้นการพกัผอ่นและผอ่นคลาย หมายถึง สถานท่ีพกัผอ่นมีความปลอดโปร่ง ไม่อึดอดั และไม่วุน่วาย  

ดา้นความน่าต่ืนเตน้และความน่าผจญภยั หมายถึง สถานท่ีท่ีสามารถท ากิจกรรมผจญภยัต่างๆได ้ 

ดา้นการเรียนรู้ หมายถึง ความหลากหลายของสถานท่ีมีการเรียนรู้ดา้นธรรมชาติ และวฒันธรรม จากการ

เดินทางมาท่องเท่ียว 
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ดา้นสังคม หมายถึง สภาพความเป็นอยู่ของแหล่งท่องเท่ียว วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนภายในชุมชนและ

โดยรอบของแหล่งท่องเท่ียว 

ดา้นช่ือเสียง หมายถึง จากความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียว ความสวยงาม ความมีอตัลกัษณ์ สามารถน ามา

บอกต่อเล่าต่อกนัได ้

2.3 ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเท่ียว 

ปัจจยัท่ีส าคญัในการกระตุน้ให้คนตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวมากข้ึน ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัทางดา้นสถานท่ีและการ
เขา้ถึงของแหล่งท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ความตอ้งการการพกัผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจจากสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความสวยงาม 
2) ปัจจยัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ไดแ้ก่ ความสะดวกสบายในสถานท่ีท่องเท่ียว ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 3) 
ปัจจยัดา้นทรัพยากรณ์ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ความโดเด่นของสถานท่ีและธรรมชาติท่ีมีความสวยงาม 4) ปัจจยัดา้น
วฒันธรรมและวิถีชีวิต ไดแ้ก่ มีวฒันธรรม มีประเพณี วิถีชีวิตท่ีมีความน่าสนใจ 5) ปัจจยัดา้นราคา สินคา้ และบริการ 
ไดแ้ก่ ราคาสินคา้ กิจกรรมการท่องเท่ียวต่างๆ 6) ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ การโฆษณาการท่องเท่ียวต่างๆ 
ดงันั้นในการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวนั้นจะน าปัจจยัต่างๆมาพิจารณาประกอบกนัเพื่อเลือกจุดหมาย
ปลายทางท่ีคิดว่าจะตอบสนองต่อความตอ้งการของตนไดม้ากท่ีสุดหรือคุม้ค่าท่ีสุดและสามารถตอบสนองความพึง
พอใจของตนไดใ้นขณะท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวในดา้นการจดัการการท่องเท่ียวจะน าปัจจยัต่างๆมาใชพ้ิจารณา
ประกอบการด าเนินการเพื่อการขยายการตลาดการท่องเท่ียว 

2.4 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 ( ทศพล เดชะ,2553 ) ไดศึ้กษาเร่ืองผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียว การรับรู้ต่อการท่องเท่ียวอย่างมีความรับผิดชอบ 

และพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขง ผลการวิจยัพบว่า นักท่องเท่ียวไดใ้ห้ความส าคญักบั

ผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียวอยู่ในระดบั ปานกลางจิรายุทธ์  สนดา (2557) ไดศึ้กษาภาพลกัษณ์ของการท่องเท่ียว และ

การรับรู้การประชาสัมพนัธ์ทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อการกลบัมาเท่ียวซ ้ าของนักท่องเท่ียวในจังหวดัจันทบุรี ผล

การศึกษาพบว่า ภาพลกัษณ์ของการท่องเท่ียวในแต่ละดา้นท่ีส่งผลต่อการกลบัมาเท่ียวซ ้ าของนกัท่องเท่ียวในจงัหวดั

จนัทบุรีในคร้ัง ต่อไปแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

( กิตติมา แซ่โหว,2559 ) ไดศึ้กษาเร่ืองภาพลกัษณ์การท่องเท่ียว ภาพลกัษณ์คุณภาพบริการ และค่านิยมในการ

ท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อทัศนคติการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน ผลวิจัยพบว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อทัศนคติการท่องเท่ียว ได้แก่ 

ภาพลกัษณ์ดา้นประสบการณ์ ภาพลกัษณ์ดา้นคุณภาพการบริการ และทางดา้นของภาพลกัษณ์การจดจ า (พร ทิพย์  บุญ

เท่ียงธรรม ,2555)  ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมาท่องเท่ียว ความคาดหวงัและความพึงพอใจ ของ

นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าลการ
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ศึกษาความคิดเห็นพบวา่ปัจจยัท่ีนกัท่องเท่ียวใหค่้าเฉล่ียความส าคญัต่อการตดัสินใจเดินทางมาเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิง

ชนัมากท่ีสุดคือปัจจยัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกรองลงมาคือปัจจยัดา้นราคาสินคา้และบริการดา้นทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มดา้นความตอ้งการส่วนบุคคลดา้นวฒันธรรมและวิถีชีวิตดา้นสถานท่ีและการเขา้ถึงแหล่งและดา้นการ

ส่งเสริมการตลาดตามล าดบัทั้งน้ีผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัท่ีหน่ึง (CFA) พบวา่ปัจจยัขา้งตน้ทั้งหมด

ลว้นเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดน ้าในเขตตล่ิงชนัของนกัท่องเท่ียว 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานการวิจัย  

ความตอ้งการผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียวและภาพลกัษณ์ทางการท่องเท่ียวส่งผลกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อปัจจยัการ
ตดัสินใจมาท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ีคือ นกัท่องเท่ียวคนไทยท่ีเดินทางมาเยือนจงัหวดัสมุทรปราการเน่ืองจาก
ไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ผูศึ้กษาจึงใช้สูตรการค านวณขนาดตวัอย่างของ W.G.Cochran ,(1953) ค านวณ
ขนาดตวัอยา่งไดคื้อ 384 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูศึ้กษาใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลแบบโควตา (Quota Sampling) ซ่ึงเป็นการก าหนดกลุ่มเป้าหมายตามตอ้งการโดย
อาศยัสัดส่วนขององค์ประกอบกลุ่มประชากรตาม เพศ อายุ การศึกษา หรืออ่ืนๆ ผูศึ้กษาไดเ้ลือกสถานท่ีท่องเท่ียว
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ทั้งหมด 8 แหล่ง จากสถานท่ีท่องเท่ียวทั้งหมด 20 แหล่ง ในจงัหวดัสมุทรปราการ (แผนพฒันาจงัหวดัสมุทรปราการ, 
2561 – 2564 ) เป็นการเลือกแบบเจาะจง โดยใชเ้กณฑคื์อ เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยมและมีนกัท่องเท่ียวมาเยือน
เป็นจ านวนมาก (ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัสมุทรปราการ,2561) เป็นแหล่งท่องเท่ียวทั้งจากท่ีมนุษยส์ร้าง
ข้ึน และแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ  แหล่งท่องเท่ียวส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ีไดแ้ก่ วดับางพลีใหญ่ใน (วดัหลวงพอ่
โต), สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเข่ือนขนัธ์ โครงการพื้นท่ีสีเขียวบางกระเจา้, สถานตากอากาศบางปู, วดั
บางพลีใหญ่กลาง (วดัพระนอน, เมืองโบราณสมุทรปราการ, พิพิธภณัฑช์า้งเอราวณั, ฟาร์มจระเขส้มุทรปราการ, และ
ตลาดน ้าบางน ้าผึ้ง 

ส าหรับการกระจายแบบสอบถามในพื้นท่ีศึกษา ผูศึ้กษาใช้วิธีการเลือกตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience 
Sampling) โดยขอความยินยอมจากผูต้อบแบบสอบถาม ระยะเวลาการเก็บแบบสอบถามคือ ตั้งแต่วนัท่ี 24 ธันวาคม 
2562 – 30 มกราคม 2563 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผูศึ้กษาใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพื่ออธิบายคุณลกัษณะกลุ่มตวัอย่าง เป็นการหาค่าความถ่ี 
(Frequency) ,ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉล่ีย (Mean),และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  และใชส้ถิติ
เชิงอนุมาน ( Inferential statistics) คือ วิ เคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบ
สมมติฐาน 

4.ผลการศึกษา  

 ผลการศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการมาท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทยจากการ
วิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรณ์ศาสตร์กบัพฤติกรรมการมาท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวตามสถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัสมุทรปราการ สรุปไดว้่านกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.2 มี
ช่วงอายุอยู่ในกลุ่ม อายุ 26 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.8 ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 46.1 อาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน ร้อยละ 39.6 รายไดช่้วงระหวา่ง 25,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 24.9  มีพฤติกรรมการเดินทางมาท่องเท่ียว
เพื่อเดินทางมาพกัผ่อนหย่อนใจ ร้อยละ 75.8 เดินทางมาท่องเท่ียวโดยใชพ้าหนะส่วนตวั ร้อยละ 74.0 สมาชิกท่ีร่วม
เดินทางมาท่องเท่ียว 2-3 คน ร้อยละ 50.3 ค่าใชจ่้ายทั้งหมดในการเดินทางมาท่องเท่ียวในช่วงมากกวา่ 2,000 บาทข้ึนไป 
ร้อยละ 31.9  ทั้งน้ีเน่ืองมาจากปัจจยัทางดา้นประชากรณ์ศาสตร์และพฤติกรรมเหล่าน้ี นกัท่องเท่ียวไดน้ ามาใชใ้นการ
ตดัสินใจ ในแต่ละขั้นของปัจจยัในการตดัสินใจมาท่องเท่ียวตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆในจงัหวดั และถือวา่เป็นปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมาท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
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 ผลการศึกษาตอ้งการผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียวส่งผลต่อปัจจยัการตดัสินใจมาท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยพบว่าตวัแปรความตอ้งผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทยส่งผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจมาท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทย ได้แก่ ตวัแปรผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว 
(Activity) ,  ผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ( Amenity ) , ผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวดา้นการเขา้ถึง 
(Accessibility) ซ่ึงสามารถท านายแนวโน้มความตอ้งผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวคนไทยส่งผลต่อ
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมาท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวคนไทย ไดร้้อยละ 39.1 (Adjusted R2 =.391) 

 ผลการศึกษาภาพลกัษณ์ของการท่องเท่ียวจงัหวดัสมุทรปราการส่งผลต่อปัจจยัการตดัสินใจมาท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยพบวา่ตวัแปรภาพลกัษณ์ทางการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยส่งผล ไดแ้ก่ ดา้นประสบการณ์ 
,  ดา้นส่ิงดึงดูดใจ , ดา้นการพกัผ่อนและผ่อนคลาย , ดา้นการเรียนรู้ ซ่ึงสามารถท านายแนวโน้มภาพลกัษณ์ทางการ
ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยส่งผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมาท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวคนไทย ได้
ร้อยละ 53.2 (Adjusted R2 =.532) 

5.อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาความตอ้งการผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวและภาพลกัษณ์ของการท่องเท่ียว
จงัหวดัสมุทรปราการว่ามีผลกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมาท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทยสรุปได้ว่า
ผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียวดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว (Activity) ,  ผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียวดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
( Amenity ) , ผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวด้านการเข้าถึง (Accessibility) ส่งผลต่อปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมา
ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ไดร้้อยละ 39.1 ผลวิจยัมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทศพล เดชะ (2553) ได้
ศึกษาผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียว การรับรู้ต่อการท่องเท่ียวอยา่งมีความรับผิดชอบ และพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวในเขต
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง ผลการศึกษาพบวา่นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจโดยรวม สูงสุดต่อผลิตภณัฑแ์ละบริการทางการ
ท่องเท่ียวทั้ง 5 ดา้น และภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวดา้นดา้นประสบการณ์ ,  ดา้นส่ิงดึงดูดใจ , ดา้นการพกัผ่อนและผ่อน
คลาย , ดา้นการเรียนรู้ ส่งผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมาท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ไดร้้อยละ 53.2 
ผลวิจยัมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรทิพย ์บุญเท่ียงธรรม (2555)  ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมา
ท่องเท่ียว ความคาดหวงัและความพึงพอใจ ของนักท่องเท่ียวคนไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนั 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีนกัท่องเท่ียวใหค่้าเฉล่ียความส าคญัต่อการตดัสินใจเดินทางมาเท่ียว
ตลาดน ้ าในเขตตล่ิงชนัมากท่ีสุดคือปัจจยัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกรองลงมาคือปัจจยัดา้นราคาสินคา้และบริการดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มดา้นความตอ้งการส่วนบุคคลดา้นวฒันธรรมและวิถีชีวิตดา้นสถานท่ีและการเขา้ถึง
แหล่งและดา้นการส่งเสริมการตลาดตามล าดบั 
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 ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการการตลาด 

 จากผลการวิจยัพบว่าพฤติกรรมนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัสมุทรปราการ ส่วนมาก
เดินทางมากบัครอบครัวมากท่ีสุด ดงันั้นสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆควรมีท่ีรองรับเพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการและความ
สะดวกสบายของนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ี เพราะการเดินทางไปแบบครอบครัวจะประกอบไปดว้ยสมาชิกท่ีเป็นเด็ก และ
ผูสู้งอาย ุสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นตอ้งมี สถานท่ีจอดรถส าหรับครอบครัวท่ีมีเดก็ ผูสู้งอาย ุมีทางราดส าหรับรถเขน็ มีหอ้งน ้า
ส าหรับผูใ้ชร้ถเขน็ และนอกจากการอ านวยความสะดวกดา้นสถานท่ีแลว้ กิจกรรมต่างๆกต็อ้งมีความเหมาะสม และเป็น
กิจกรรมท่ีสมาชิกทุกคนในครอบครัวสามารถท าร่วมกนัได ้เช่น กิจกรรมนั่งเรือชมตลาดน ้ า, ป่ันจกัรยานเท่ียวชม
สถานท่ีท่องเท่ียว 

 ดา้นผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวกิจกรรมการท่องเท่ียว (Activity) ทางจงัหวดัสมุทรปราการมีกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวท่ีมีความหลากหลายไวใ้หบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียว ทั้งนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเป็นครอบครัว และนกัท่องเท่ียว
ท่ีเดินทางมากบักลุ่มเพื่อน ทั้งน้ีในแต่ละกิจกรรมท่ีมีนั้น มีอุปกรณ์ในการท ากิจกรรม ซ่ึงอุปกรณ์นั้นๆควรตอบสนองต่อ
กลุ่มนักท่องเท่ียว โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมากนัเป็นครอบครัว เป็นกลุ่มท่ีมีหลายช่วงวยั อุปกรณ์ควรมีให้
เหมาะสมและหลากหลายกบัช่วงวยัของนกัท่องเท่ียวในกลุ่ม และ ผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียวดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ( 
Amenity ) เน่ืองดว้ยการลงเก็บขอ้มูลในพื้นท่ีท าใหเ้ห็นวา่สถานท่ีท่องเท่ียวของจงัหวดัสมุทรปราการบางสถานท่ีมีการ
จดัเก็บค่าใชจ่้ายในการเขา้ใชบ้ริการ ท าใหน้กัท่องเท่ียวส่วนมากเสียเวลากบัการต่อแถวซ้ือบตัรเป็นระยะเวลานาน และ
มีความวุ่นวายเกิดข้ึนในจุดของการจ าหน่ายบตัร ทางสถานท่ีท่องเท่ียวควรมีการจ าหน่ายบตัรแบบออนไลน์ส าหรับ
นกัท่องเท่ียว และใชว้ิธีการสแกนคิวอาร์โคด้ในการเขา้สถานท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ เพื่อความรวดเร็วและความสะดวกสบาย
ของนกัท่องเท่ียว 

  การส่งเสริมทางดา้นภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวของจงัหวดัท าไดห้ลายรูปแบบ อาจเป็นการจดัตั้งแคมเปญ One 
Day Trips หน่ึงวนัในสมุทรปราการเพือ่เป็นการประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียว ท่ีมีทั้งแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความน่าสนใจ มี
ความสวยงาม มีแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้นกัท่องเท่ียวเห็นว่าจงัหวดัสมุทรปราการก็มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีดี เพื่อเป็น
การส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัการท่องเท่ียวของจงัหวดัสมุทรปราการ  

ข้อเสนอแนะเพือ่การวิจัยคร้ังต่อไป  

 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้ าหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะนกัท่องเท่ียวคนไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดั
สมุทรปราการเท่านั้น ผูศึ้กษาอ่ืนๆ ท่ีสนใจอาจเลือกศึกษานกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เพื่อน าขอ้มูลจากผลการศึกษามา
เปรียบเทียบกบันกัท่องเท่ียวชาวไทย 
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 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดมี้การท าวิจยัผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียวและภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวดา้นต่างๆและได้
เก็บขอ้มูลจากนกัท่องเท่ียวคนไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัสมุทรปราการจ านวน 8 แหล่งการศึกษาคร้ังต่อไป ผู ้
ศึกษาอ่ืนๆ อาจเลือกแหล่งท่องเท่ียวเป็นจ านวนมากข้ึน เพื่อครอบคลุมพื้นท่ีศึกษาใหม้ากข้ึน 
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แนวทางแก้ไขปัญหายอดขายที่ลดลงของธุรกจิเต็นท์รถยนต์มือสอง 

Possible solution to the decline in sales of used car shop 
วชัิย เวชชยานนท์1 และ ศุภสัณห์ ปรีดาวภิาต2 

Wichai Wedchayanon and Supasan Preedawiphat 

บทคดัย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหท้ราบถึงสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจเตน็ทร์ถยนตมื์อสองในปัจจุบนั ศึกษาสาเหตุยอดขาย
ท่ีลดลงของธุรกิจเตน็ทร์ถยนตมื์อสอง ABC จ ากดั เพื่อศึกษาแนวทางในการแกไ้ขปัญหายอดขายท่ีลดลงของธุรกิจเตน็ทร์ถยนต์
มือสอง ศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเปล่ียนการใชง้านรถยนตมื์อสองเป็นรถยนตพ์ลงังาน
ไฟฟ้า โดยใชแ้บบสัมภาษณ์และแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จ านวน 109 คน โดยแบ่งการวิเคราะห์
ออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ผูป้ระกอบการจากการสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์กลุ่มตวัอยา่งผา่นแบบสอบถาม ผลสรุป
การศึกษาและสัมภาษณ์พบว่าสาเหตุท่ีแทจ้ริงท่ีท าให้ยอดขายรถยนต์มือสองลดลงนั้นเกิดจากปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ และ
การเมือง เป็นปัจจยัท่ีท าใหย้อดขายลดลง ในขณะท่ีสภาพแวดลอ้มทางสงัคม และเทคโนโลยใีนปัจจุบนัส่งผลเชิงบวกต่อกิจการ 
เป็นแนวทางแกไ้ขปัญหายอดขายท่ีลดลงของธุรกิจ 

ค าส าคัญ: รถยนต์มือสอง, รถยนต์พลงังานไฟฟ้า.  

Abstract 

The objective of this study aims at investigating the current business environment of the used car ABC shop, finding the reason 
of the decline in sales of used car shop, exploring the possible solution to the decline in sales of used car shop, studying 
marketing mix factors influencing the decision to change used cars to electrical vehicle. The interview and questionnaires were 
used as a tool for data collection of 109 people. Data analysis was divided into 2 parts, including descriptive analytic induction 
of the interviews with the owners and analysis of questionnaires administered by the sample groups. The interview result 
suggests that the real reason if the decline in sales of used cars was external factors such as uncertain political economic and 
legal situation which endangers current business as a whole, current economic environment which adversely affects the 
business.  
Keywords: Secondhand Car, Electric Vehicle. 
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1. บทน า 

เจา้ของกิจการเตน็ทร์ถยนตมื์อสอง ABC กล่าววา่ ปัจจุบนัลูกคา้หลายรายท่ีเขา้มาสอบถามท่ีขาดความสามารถในการช าระ
หน้ีตามเกณฑท่ี์สถาบนัการเงินก าหนด มากกวา่ปัจจุบนั ส่งผลใหพ้นกังานขายขาดแรงจูงใจในการขาย ดงันั้นลูกคา้ประเภท
ดงักล่าวจะไม่สามารถกูย้มืสินเช่ือผา่นธนาคารเพื่อซ้ือรถยนตมื์อสองได ้ซ่ึงแตกต่างจากท่ีเม่ือก่อนการขอสินเช่ือส าหรับรถยนต์
มือสองนั้นไดไ้ม่ยากเหมือนปัจจุบนั ดงันั้นผูป้ระกอบการเตน็ทร์ถยนตมื์อสอง ท่ีไม่สามารถหาลูกคา้ท่ีมีเครดิตดีได ้จะเสีย
โอกาสทางธุรกิจไป ลูกคา้ส่วนใหญ่ท่ีเขา้มาสอบถามนายบุญมี เป็นลูกคา้ท่ีเครดิตไม่ดี เน่ืองจากรถยนตเ์ป็นสินคา้ท่ีมีราคาสูง 
และเป็นทรัพยร์ะยะยาว ท่ีใชง้านมากกวา่ 1 ปี ส าหรับลูกคา้ท่ีมีรายไดต้ ่าถึงปานกลาง จ าเป็นท่ีจะตอ้งพึ่งพาสินเช่ือ ในการเช่าซ้ือ
รถยนตเ์ป็นหลกั อีกทั้ง ตนเองไม่ค่อยมีความรู้ทางดา้นเทคโนโลย ีและกลุ่มลูกคา้ของกิจการคู่แข่ง มกัเขา้ซ้ือผา่นทางส่ือ Social 
Media หรือติดตามซ้ือรถยนตมื์อหน่ึงตามแคมเปญ ท่ีโฆษณาผา่นส่ือดงักล่าว 

ปัจจุบนัธุรกิจเต็นท์รถยนต์มือสอง บริษทั ABC จ ากดั ประสบปัญหาเก่ียวกบัยอดขายท่ีลดลง ส่งผลให้องค์กรตอ้งสูญเสีย
รายไดล้ดลง 3 ปี ติดต่อกนั และมีแนวโน้มลดลงอยา่งต่อเน่ือง (ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการเต็นทร์ถยนตมื์อสองท่ี
ยอดขายลดลง ABC จ ากัด เม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2562) ดังนั้ นฉนั้นผูป้ระกอบการเต็นท์รถยนต์มือสองจ าเป็นต้องให้
ความส าคญัต่อการมองหาโอกาสในการสร้างรายไดใ้หม่ โดยใชอ้งคค์วามรู้ของธุรกิจเดิม เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดในสภาวะการ
แข่งขนัในธุรกิจ  

ปัจจยัภายนอกท่ีควบคุมไม่ไดเ้หล่าน้ีน้ีลว้นเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อยอดขายของธุรกิจเตน็ทร์ถยนตมื์อสองอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้
ส่งผลใหพ้นกังานขายหมดก าลงัใจในการขาย ซ่ึงเตน็ทร์ถยนตข์องบริษทั ABC กต็อ้งท าการปรับตวัเช่นเดียวกนั เช่น ลดการรับ
ซ้ือรถยนตบ์างรุ่น เช่น รถยนตท่ี์มีอายเุก่าเกิน 5 ปี รถยนตท่ี์มีการใชง้านหนกั ช่วงล่าง หรือโครงรถ เส่ือมสภาพ หรือรถยนตท่ี์
ประสบอุบติัเหตุรุนแรง แต่ถึงกระนั้นยงัไม่ถึงขั้นเลิกจา้งพนกังาน หรือปิดกิจการชัว่คราว เน่ืองจากรายไดท่ี้ได ้ยงัคงเพียงพอต่อ
การจ่ายตน้ทุนคงท่ีในปัจจุบนัท าให ้ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาตั้งแต่ สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในอุตสาหกรรมของธุรกิจ
เตน็ทร์ถยนตมื์อสอง เพื่อทราบถึงสาเหตุท่ีแทจ้ริง รวมถึงการทราบถึงแนวทางในการแกไ้ขปัญหายอดขายท่ีลดลงของธุรกิจ
เตน็ทร์ถยนตมื์อสอง ในปัจจุบนั 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1. ทฤษฎแีรงกดดนัทางการแข่งขัน 5 ประการ (Five Force Model) 

Michael E. Porter (อา้งใน มลทิวา ศิริเกษ ,2554) กล่าวว่า ปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจ (Five Force Model) คือ 
เคร่ืองมือส าหรับวิเคราะห์คู่แข่ง สภาพแวดลอ้มการแข่งขนั เพื่อวางแผนกลยุทธ์ของกิจการและปัจจยัท่ีส าคญัต่อการด าเนิน
ธุรกิจ โดยแบ่งเป็น 5 ส่วน ไดแ้ก่  

1. การเขา้มาของคู่แข่งรายใหม่ (New Entrants) กล่าวคือผูม้าใหม่อาจจะเป็นลกัษณะของการเพิ่มก าลงัการผลิตภายในอตุสา
หกรรม หรือการขยายส่วนแบ่งทางการตลาด หรือเป็นผูผ้ลิตหน้าใหม่ หากมีผูผ้ลิต ผูข้ายสินคา้หรือบริการเขา้มาแข่งขนัใน
อุตสาหกรรมเดียวเพิ่มข้ึนกนัจะส่งผล สัดส่วนทางการตลาดลดลง ท าให้ตน้ทุนราคาสินคา้หรือบริการเพิ่มข้ึน รวมถึงผลก าไร
ลดลง ผูป้ระกอบการเดิมจะรักษาก าไรไวไ้ดห้รือไม่นั้นข้ึนอยูก่บั อ  านาจตลาดหรืออ านาจผกูขาด (Market Power or Monopoly 
Power) ซ่ึงหมายถึงอ านาจในการก าหนดราคา สินคา้ หรือบริการ  เช่น การผูข้าดวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต การผูข้าดขั้นตอนใน
การจดัจ าหน่าย เป็นตน้ 

2. อ  านาจการต่อรองของลูกคา้ (The Power of Buyer) อ  านาจการต่อรองของลูกคา้ ถือเป็นเคร่ืองมือพิจารณาว่า ผูซ้ื้อนั้นมี
อ านาจการซ้ือ ท่ีจะสามารถควบคุมตลาด หรือผูซ้ื้อมีผูข้ายรายอ่ืนๆสนบัสนุน ท าใหผู้ซ้ื้อมีทางเลือกในการตดัสินใจมากข้ึน การ
ปรับเปล่ียนผูข้ายท าใหเ้กิดผลกระทบต่อตน้ทุนของผูซ้ื้อหรือไม่อยา่งไรซ่ึงในตลาดเตน็ทร์ถยนตมื์อสอง ผูซ้ื้อมีอ านาจต่อรองสูง  

3. อ านาจการต่อรองของผูจ้ดัหาวตัถุดิบ (The Power of Supplier) วตัถุดิบสามารถเลือกหาเต็นทร์ถยนตไ์ดส้ะดวก และมี
ทางเลือกมากยิง่ข้ึนในการเปรียบเทียบเพื่อใหไ้ดร้าคาท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงการปรับเปล่ียนผูข้ายมีผลกระทบต่อตน้ทุนสินคา้หรือไม่ หาก
ผูข้ายมีความน่าเช่ือถือ และใหร้าคาดีท่ีสุดได ้ หรือในกรณีเจา้รถยนตมี์รถยนตม์ากกส็ามารถขายผา่นงานประมูลได ้ซ่ึงจะท าให้
ราคาดีกวา่  

4. ภยัคุกคามจากสินคา้ทดแทน (Threat of Substitutes) สินคา้ทดแทนของธุรกิจเตน็ทร์ถยนตมื์อสอง ไดแ้ก่รถยนตมื์อหน่ึง 
ท่ีมีคุณภาพดีกว่า แต่มีราคาไม่ต่างกนัมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในช่วงปี 2012 ท่ีรัฐบาลมีนโยบายรถยนตค์นัแรก ท าให้ผูบ้ริโภค
เกิดการ เปรียบเทียบ และหากมีก าลงัซ้ือมากพอ ก็จะเนน้ไปซ้ือรถยนตใ์หม่มากกวา่ นอกจากน้ีการปรับปรุงพฒันา ระบบขนส่ง
สาธารณะ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ระบบการขนส่งทางราย จะท าใหมี้ความกงัวลอีกวา่ จะท าใหต้ลาดรถยนตใ์หม่ และรถยนตมื์อสอง
หดตวัลง  

5. การแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม (Competitive Rivalry) การแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม ข้ึนอยูก่บัจ านวนของคู่แข่ง ซ่ึง
ปัจจุบนัมีอยูจ่  านวนมาก แต่กระนั้นความสามารถในการแข่งขนัของตลาดเตน็ทร์ถยนตมื์อสอง ข้ึนอยูก่บัเครือข่าย ประสบการณ์ 
รวมถึงความน่าเช่ือถือ ซ่ึงการแข่งขนัในตลาด เช่น การตดัราคา หรือการประชาสมัพนัธ์ จะไม่รุนแรง 

 

2.2. ทฤษฎกีารวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 

Humphrey (อา้งใน มลทิวา ศิริเกษ ,2554) กล่าวว่า ทฤษฎี SWOT มาจากตวัย่อภาษาองักฤษ 4 ตวั ได้แก่ จุดแข็ง 
(Strength), จุดอ่อน (Weakness), โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) เป็นการวิเคราะห์เพื่อใชป้ระโยชน์ในการ
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วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดซ่ึงมีการใช้ อย่างแพร่หลายใน SWOT เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินสถานการณ์ ซ่ึงช่วย
ผูบ้ริหารก าหนดสภาพแวดลอ้มภายใน และลอ้มภายนอก ของกิจการตลอดจนผลกระทบท่ีมีจากปัจจยัเหล่าน้ีต่อการ
ท างานขององคก์ร โดยแบ่งการวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 

1. จุดแขง็ (Strength) เป็นการพิจารณาขอ้ดีหรือจุดแขง็ของผลิตภณัฑห์รือของธุรกิจเตน็ทร์ถยนตมื์อสอง ซ่ึงเป็นขอ้
ไดเ้ปรียบเพื่อแข่งขนักบัคู่แข่ง เจา้ของกิจการจ าเป็นตอ้งตอ้งคน้หาความสามารถท่ีเหนือกวา่คู่แข่ง เพื่อน ามาเป็นกลยทุธ์
ในการด าเนินงานทางดา้นการตลาด เช่น สินคา้คุณภาพดี บริการหลงัการขายยอดเยีย่ม เป็นตน้  

2. จุดอ่อน (Weakness) คือปัจจยัภายในท่ีส่งผลเสีย และส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของธุรกิจเตน็ทร์ถยนตมื์อ
สอง เช่น ตน้ทุนท่ีซ้ือมาสูงกว่าคู่แข่งขนั เจา้ของธุรกิจตอ้งประเมินจุดอ่อนและจุดแข็งอย่างต่อเน่ือง เพราะธุรกิจไม่
สามารถแกไ้ขจุดอ่อนทั้งหมดได ้และไม่ควรประมาทกบัจุดแขง็ท่ีมีขององคก์ร องคก์รจึงควรหาโอกาสในการพฒันาจุด
แขง็ใหม้ากข้ึน  

3. โอกาส (Opportunity) คือปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลดี เป็นประโยชน์แก่การด าเนินธุรกิจขององคก์ร ท าใหต้อ้งจบัตา
มองส่ิงแวดลอ้มภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เช่น รัฐบาลมีนโยบายสนบัสนุนกิจการเตน็ทร์ถมือสอง เทคโนโลยท่ีี
กา้วหนา้ดา้นวิศวกรรมยานยนต ์อยูอ่ยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหอ้  านวยแก่การท างานขององคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์ 

4. อุปสรรค (Threat) คือปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลเสียต่อการด าเนินธุรกิจขององค์กร เน่ืองจากเก่ียวขอ้งกบัปัจจยั
ภายนอก จึงไม่สามารถควบคุม เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขไม่ใหเ้กิดข้ึนได ้ท าไดเ้พียงวิเคราะห์ และคาดการณ์ล่วงหนา้เม่ือ
อุปสรรคจะมาถึง ท าให้สามามารถป้องกนัผลเสียหายท่ีเกิดข้ึนใหน้อ้ยลงได ้เช่น ภยัธรรมชาติ ความเขม้แขง็ของคู่แข่ง 
การเพิ่มข้ึนของราคาน ้ามนั อตัราดอกเบ้ีย เป็นตน้ 

2.3. ทฤษฎกีารวเิคราะห์สภาพแวดล้อมเชิงธุรกจิ (PEST Analysis) 

(อิสรีย์ อนันต์โชคปฐมา ,2558) กล่าวว่า  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเชิงธุรกิจ (PEST Analysis) เป็นการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายนอก ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคุมได ้การวิเคราะห์น้ีท าให้สามารถท าความเขา้ใจว่าตลาดก าลงัจะโต
หรือหดตวั ต าแหน่งธุรกิจ ความเป็นไปไดใ้นการขยายธุรกิจ รวมทั้งทิศทางในธุรกิจเป็นอยา่งไร โดยแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ปัจจยั 
และสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. ปัจจยัดา้นการเมือง (Political Factor) เป็นปัจจยัท่ีเปล่ียนแปลงตามสภาพของรัฐและนโยบายของรัฐ ซ่ึงครอบคลุมใน
เร่ืองของการแทรกของนโยบายรัฐท่ีมีผลต่อธุรกิจ ไม่วา่จะเป็นการซ้ือขาย การเรียกเกบ็ภาษีรถยนต ์การควบคุมการคา้ กฎหมาย
แรงงาน ยอ่มเป็นปัจจยัท่ีควรค านึงเสมอ  

2. ปัจจยัทางเศรษฐกิจ (Economic Factor) กล่าวว่าเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศหรือองคก์ร
หรือบริษทั ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในวงกวา้ง และส่งผลต่อความสามารถในการหาก าไรและการดึงดูดผูบ้ริโภค
โดยรวม  
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3. ปัจจัยทางสังคม (Social Factor) เป็นปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับสังคม วฒันธรรม และประชากร ซ่ึงปัจจัยด้านน้ีจะเป็น
ตวัก าหนดค่านิยม ความเช่ือ และการใชชี้วิตประจ าวนัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการของผูบ้ริโภค  

4. ปัจจัยทางเทคโนโลยี (Technological Factor) เป็นปัจจัยทางเทคโนโลยีท่ีมีความส าคญัในการสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขนัของธุรกิจ และน ามาใช้เพื่อสร้างกระบวนการและผลิตภณัฑ์ท่ีแปลกใหม่ รวมถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ
เทคโนโลยี ผ่านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี และแรงกระตุน้จากเทคโนโลยี นอกจากน้ียงัเป็นปัจจยัในการขบัเคล่ือน
กระแสโลกาภิวฒัน์  

2.4. ทฤษฎกีลยุทธ์ทางธุรกจิ TOWS Matrix  

(มลทิวา ศิริเกษ ,2554) ไดก้ล่าวว่า ทฤษฎีกลยุทธ์ทางธุรกิจ (TOWS Matrix) คือกลยุทธ์ท่ีใชว้ิธีเชิงรุก เชิงรับ เชิงป้องกนั 
และเชิงแกไ้ข ซ่ึงจะช่วยให้แสดงเห็นวา่ปัจจยัภายนอกท่ีเป็นโอกาสและอุปสรรคท่ีองคก์รก าลงัเผชิญอยูน่ั้นสามารถน ามาจบัคู่
เพื่อใหส้อบคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัท่ีเป็นจุดแขง็ ขององคก์รโดยเป็นการจดัท ายทุธวิธีท่ีเป็นทางเลือก 4 ชุด ซ่ึงสามารถ
น าไปใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างกลยทุธ์ไดด้งัน้ี  

1. กลยุทธ์เชิงรุก (SO-Strategy) เป็นการจับคู่ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส มาพิจารณาเพื่อให้เกิดกลยุทธ์ความได้เปรียบ
ทางการแข่งขนั ซ่ึงน ามาพิจารณาร่วมกนัเพื่อท่ีจะมาก าหนดเป็นยทุธ์ศาสตร์หรือกลยทุธ์เชิงรุก  

2. กลยุทธ์เชิงป้องกนั (ST-Strategy) ไดจ้ากการน าขอ้มูลการประเมินสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณา
ร่วมกนั เพื่อท่ีจะน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงป้องกนั เป็นต าแหน่งการน าจุดแข็งมาใช้เพื่อป้องกนัหรือ
หลีกเล่ียงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึน  

3. กลยทุธ์เชิงแกไ้ข (WO-Strategy) เป็นการน าโอกาสมาใชแ้กไ้ขจุดอ่อนใหเ้กิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม ดงันั้นธุรกิจท่ีมี
จุดอ่อนในบางกรณีจะตอ้งพยายามหาวิธีแกไ้ขโดยการใชข้อ้ไดเ้ปรียบจากเทคโนโลยหีรือบุคลากรท่ีมีทกัษะจากภายนอกในการ
พฒันาองคก์รในกรณีน้ีธุรกิจเตน็ทร์ถยนตมื์อสองจะตอ้งพยายามแกไ้ขจุดอ่อนและสร้างขอ้ไดเ้ปรียบจากโอกาสท่ีมองเห็น 

4. กลยทุธ์เชิงรับ (WT-Strategy) เป็นการหายทุธวิธีท่ีจะสามารถก าจดัจุดอ่อนท่ีจะเกิดข้ึนไดแ้ละสามารถป้องกนัอุปสรรค
ไดใ้นคราวเดียวกนั โดยธุรกิจท่ีมีจุดอ่อนและอุปสรรค ในบางธุรกิจอาจจะใชว้ิธีลดค่าใชจ่้าย หรือเลิกขายสินคา้ท่ีไม่มีก าไร ซ่ึง
เป็นกลยทุธ์ในการบริหารเพื่อเอาชนะอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 

2.5. งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

(รชฏ เลียงจนัทร์ ,2561) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มของอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตของประเทศไทย พบว่า 
ประเทศไทยมีศักยภาพท่ีจะเป็นฐานการผลิตรถยนต์แห่งอนาคตภายในภูมิภาคและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ือง แต่
ผูป้ระกอบการไทยจ าเป็นตอ้งปรับตวัเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ตามภูมิทศัน์ของอุตสาหกรรมรถยนตท่ี์เปล่ียนแปลงไป 
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(สมนึก เอ้ือจิระพงษพ์นัธ์ ,2557) งานวิจยัเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสอง การตดัสินใจเลือกใช้
บริการเต็นทร์ถยนต์ และการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตมื์อสองของผูบ้ริโภค พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตดัสินใจ
เลือกซ้ือรถยนต์ใช้แลว้ จากเขตพื้นท่ีท่ีตนพกัอาศยั โดยรถยนต์มือสองตอ้งมีอายุการใช้งานระหว่า 4-5 ปี และมีราคาอยู่ท่ี
ประมาณ 300,001-400,000 บาท  

(กานต ์ภกัดีสุข ,2560) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และการยอมรับเทคโนโลยท่ีีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้า 
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอย่าง เลือกท่ีความเหมาะสมในการใชง้าน และส่วนใหญ่เลือกตดัสินใจซ้ือ
รถยนตพ์ลงังานไฟฟ้า เพื่อความคุม้ค่า หากสถานีชาร์จไฟฟ้าครอบคลุมและเขา้ถึงง่าย 

(สิริพฒัน์ ดีข า ,2559) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจท่ีจะซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าประเภทแบตเตอร่ี งานวิจยัระบุถึงปัจจยั
ใดท่ีท าให้คนตดัสินใจใชง้านรถยนตพ์ลงังานไฟฟ้า สรุปผลวิจยัไดว้่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 20 – 25 ปี และราคารถยนต์
พลงังานไฟฟ้าควรอยูท่ี่ 500,001 – 700,000 บาท 

 (สถาบนัยานยนตแ์ห่งประเทศไทย ,2556)  ไดท้ าการศึกษาเร่ืองสภาพแวดลอ้มภายในอุตสาหกรรมตลาดรถยนตมื์อสอง 
โดยศึกษาปัจจยั โอกาส และความทา้ทายของธุรกิจเต็นท์รถยนต์มือสอง กบั โอกาสการเคล่ือนยา้ยรถยนต์มือสองเพื่อการ
ส่งออก โดยใชก้ลยุทธ์การวิเคราะห์ Five-Force Model โดยการศึกษาน้ีไดใ้ชว้ิธีรวบรวมแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) จาก
เอกสารเผยแพร่ของผูป้ระกอบการในตลาดรถยนตมื์อสองท่ีลงทะเบียน รวมถึงตวัเลขรถยนตภ์ายในประเทศจากกรมการขนส่ง
ทางบกพบวา่ ธุรกิจเตน็ทร์ถยนตมื์อสองจะอยู ่หรือจะไปนั้นข้ึนอยูก่บัการปรับตวัเชิงกลยทุธ์ของผูป้ระกอบการทั้งในส่วนของ
การพฒันาการบริหารจดัการยคุใหม่ การพฒันานวตักรรมในการใหบ้ริการ การรวมตวัในลกัษณะ Cluster หรือการจดัหาสินคา้
ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค  

3. วธีิการศึกษา 
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

ในปัจจุบนัมีผูป้ระกอบการเตน็ทร์ถยนตมื์อสองทั้งรายเลก็และรายใหญ่มากกวา่ 1,000 ราย ทัว่ประเทศ ซ่ึงในจงัหวดักรุงเทพ 
มีจ านวนผูป้ระกอบการอยูท่ี่ 345 ราย ผูป้ระกอบการศูนยรั์บดดัแปลงสภาพรถยนตมื์อสองเป็นรถยนตพ์ลงังานไฟฟ้า มีเพียงเจา้
เดียวในประเทศไทย กลุ่มผูใ้ชง้านรถยนตมื์อสองท่ีมีสมาชิก Facebook จ านวน 22,000 ราย และกลุ่มผูใ้ชง้านรถยนตมื์อสองใน
แอพพลิเคชัน่ Line จ านวน 220 ราย  

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเลือกตวัอย่างประชากรแบบเจาะจง (In-depth Interview) โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 1) กลุ่มผูป้ระกอบการ ประกอบไปดว้ย ผูป้ระกอบการเตน็ทร์ถยนตมื์อสองท่ีประสบปัญหายอดขายลดลงบริษทั 
ABC จ ากดั จ านวน 1 ราย และผูป้ระกอบการศูนยรั์บดดัแปลงสภาพรถยนตมื์อสองเป็นรถยนตพ์ลงังานไฟฟ้าจ านวน 1 ราย  2) 
กลุ่มผูใ้ชง้านรถยนตมื์อสองจ านวน 107 ราย  
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลบทสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ ผูว้ิจยัไดท้ าการสัมภาษณ์แบบตวัต่อตวั โดยมีการจด และบนัทึกบท
สัมภาษณ์ เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ จ านวน 2 คน ในส่วนของแบบสอบถามกลุ่มผูใ้ชง้าน
รถยนต์มือสอง ผูว้ิจยัได้ท าการเก็บขอ้มูลผ่านส่ือสังคมออนไลน์ Facebook, Line โดยใช้ Google Form ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล ผา่นการชกัชวนในการส่งขอ้ความส่วนตวัเป็นรายบุคคล โดยมีผูต้อบกลบัทั้งส้ิน จ านวน 107 คน 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

เน้ือหาท่ีไดจ้ากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสอบถามออนไลน์ ผูว้ิจยัจะน าขอ้มูลจากเจา้ของกิจการมา
วิเคราะห์ถึงแนวทางแก้ไขปัญหาผ่านทฤษฎีข้างต้น โดยสอดคล้องกับแนวคิดกลยุทธ์ โดยมีการใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก (SWOT Analysis) เพื่อหาแนวทางการแกไ้ขปัญหายอดขายท่ีลดลงของธุรกิจเต็นทร์ถยนต์
มือสองโดยใช้ทฤษฎีกลยุทธ์ทางธุรกิจ (TOWS Matrix) มาก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมถึงแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการ
ตดัสินใจซ้ือ ของผูใ้ชง้านรถยนตมื์อสอง แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing 
mix) เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกลยทุธ์เพื่อแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ธุรกิจเตน็ทร์ถยนตมื์อสองของ บริษทั ABC จ  ากดั โดยผูว้ิจยั
จะน าขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูป้ระกอบการมาวิเคราะห์และสรุปแบบอุปนยั ในรูปแบบเชิงพรรณนา และวิเคราะห์
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูใ้ชง้านรถยนต์มือสองมาจดัเก็บและรวบรวม พร้อมตรวจสอบความถูกตอ้ง จากนั้นน าขอ้มูลมาลงรหัสและ
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปเชิงสถิติ โดยมีวิธีวิเคราะห์ขอ้มูล 2 ส่วนดว้ยกนั ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ผูป้ระกอบการเตน็ทร์ถยนตมื์อสอง ผูว้ิจยัจะเลือกสัมภาษณ์เชิงลึก กบัเจา้ของกิจการเตน็ทร์ถยนตมื์อสองท่ีประสบ
ปัญหายอดขายท่ีลดลง โดยมีเกณฑมี์ระเบียบการคดัเลือกแบบเจาะจง เพื่อใหท้ราบถึงสาเหตุท่ีแทจ้ริงท่ีท าใหย้อดขายลดลงโดย
น าเคร่ืองมือและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผูป้ระกอบการศูนยรั์บดดัแปลงสภาพรถยนตมื์อสองเป็นรถยนตพ์ลงังานไฟฟ้า กบัผูท่ี้มี
ความรู้ความสามารถในดา้นการดดัแปลงสภาพรถยนตมื์อสอง โดยมีเกณฑมี์ระเบียบการคดัเลือกแบบเจาะจง เพื่ อให้ทราบถึง
โอกาสเพื่อน ามาก าหนดกลยทุธ์ ท่ีช่วยแกไ้ขปัญหายอดขายท่ีลดลงของธุรกิจเตน็ทร์ถยนตมื์อสอง โดยน าเคร่ืองมือและทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งมาก าหนดแบบสัมภาษณ์ แบบเชิงลึก ผูว้ิจยัใชแ้บบสัมภาษณ์ค าถามแบบปลายเปิด เพื่อให้กลุ่มตวัอยา่งสามารถแสดง
ความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ ท าให้ไดข้อ้มูลหลากหลายแง่มุม โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัจะน าขอ้มูลจากการ เก็บ
ขอ้มูล มาวิเคราะห์และสรุปแบบอุปนยั ในรูปแบบเชิงพรรณนา  

ส่วนท่ี 2 กลุ่มผูใ้ชง้านรถยนต์มือสองท่ีมีความสนใจในรถยนต์พลงังานไฟฟ้า ผูว้ิจยัจะเลือกสัมภาษณ์ผ่านแบบสอบถาม
ออนไลน์ โดยมีผูว้ิจยัใชค้  าถามแบบปลายปิดเก่ียวกบั พฤติกรรมการใชง้านรถยนต ์การเลือกซ้ือ ความสนใจในรถยนตพ์ลงังาน
ไฟฟ้า ราคาท่ีผูใ้ช้งานสนใจในการดดัแปลงสภาพรถยนต์มือสองเป็นพลงังานไฟฟ้า เพื่อให้กลุ่มตวัอย่างตอบค าถามท่ีตรง
ประเด็นท่ีผูว้ิจยัตอ้งการทราบขอ้มูลแบบเจาะจงในดา้นความสนใจใชบ้ริการรถยนตพ์ลงังานไฟฟ้า เพื่อน าไปใชใ้นการวิเคราะห์
เพื่อก าหนดกลยทุธ์ในการแกไ้ขปัญหายอดขายท่ีลดลงของธุรกิจเตน็ทร์ถยนตมื์อสอง โดยท าการเกบ็แบบสอบถามในช่วงเดือน 
มกราคม พ.ศ. 2563  
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กรอบแนวคิดงานวจิัย 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

ผลการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการเตน็ทร์ถยนตมื์อสองพบวา่ ธุรกิจรถยนตมื์อสองส่วนใหญ่ในประเทศ มกัมีลกัษณะการรับซ้ือ
รถยนต์มือสองในรูปแบบเงินสด และช าระทนัทีหลงัจากการซ้ือขายเสร็จส้ิน โดยยอดขายของรถยนต์มือสองในปัจจุบนั มี
มากกวา่ รถยนตมื์อหน่ึง ถึง 2.5 เท่า ของจ านวนรถยนตมื์อหน่ึงท่ีขายไดต่้อปี แสดงใหเ้ห็นวา่ ธุรกิจรถยนตมื์อสอง เป็นธุรกิจท่ีมี
ความตอ้งการซ้ือสูงมากกวา่รถยนตมื์อหน่ึง เน่ืองจาก ราคา ท่ีถูกกวา่ และขั้นตอนการซ้ือขายนอ้ยกวา่ การขอสินเช่ือนั้นสะดวก
รวดเร็วกวา่ ส่งผลให้ธุรกิจเต็นทร์ถยนตมื์อสองจึงมกัจะไม่มีลูกหน้ีการคา้ เน่ืองจากผูข้ายไดใ้ห้บริษทัสินเช่ือเป็นผูรั้บภาระใน
การทวงหน้ีการซ้ือขายรถยนต์มือสองแทน ธุรกิจเต็นท์รถยนต์มือสองจึงเป็นธุรกิจท่ีจ าเป็นตอ้งใช้กระแสเงินสดในการซ้ือ
สินคา้ในการซ้ือรถยนตมื์อสอง และขายในรูปแบบสินเช่ือใหแ้ก่ผูบ้ริโภคเป็นหลกั โดยยอดขายของธุรกิจประเภทน้ีสัมพนัธ์กบั
ความสามารถในการช าระหน้ีของตวัผูบ้ริโภคเอง ดงันั้นเม่ือเศรษฐกิจซบเซาลง ส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีรายไดล้ดลง เป็นผลให้ให้
ยอดขายของผูป้ระกอบการเตน็ทร์ถยนตมื์อสองลดลงเช่นเดียวกนั  

5. สรุปผลการศึกษา 

ผลวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ผู ้ประกอบการรับดัดแปลงสภาพรถยนต์มือสองเป็นพลังงานไฟฟ้า มีความเห็นว่า
สภาพแวดลอ้มภายนอกเช่น เศรษฐกิจในปัจจุบนัส่งผลใหลู้กคา้ลดลงอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้สภาพการเมืองและกฎหมายส่งผลให้
การด าเนินกิจการน้ีล าบากมากยิง่ข้ึน เน่ืองจากวตัถุดิบหลกัของการดดัแปลงสภาพคือแบตเตอร่ีซ่ึงมีตน้ทุนอยูท่ี่ ร้อยละ 70 ของ
ค่าดดัแปลงสภาพ  

ผลวิเคราะห์จากแบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่างผูใ้ชง้านรถยนต์มือสอง จ านวน 107 คน พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นผูมี้
ความสนใจในรถยนต์พลงังานไฟฟ้ากว่าร้อยละ 84.1 โดยผูใ้ช้งานรถยนต์มือสองส่วนใหญ่ มีความเห็นว่าปัจจยัด้านราคา
เช้ือเพลิง มีอิทธิพลต่อการเลือกใชร้ถยนตพ์ลงังานไฟฟ้า กวา่ร้อยละ 40.8   และส่วนใหญ่มีความสนใจน ารถยนตมื์อสองของตน
มาดดัแปลงสภาพเป็นรถยนตพ์ลงังานไฟฟ้า ในราคาต ่ากวา่ 300,000 บาท กวา่ร้อยละ 90.7  
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ผลวิเคราะห์จากการก าหนดสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจผ่านทฤษฎี PEST Analysis พบว่าในดา้นสังคมและเทคโนโลยส่ีงผลก
เชิงบวกต่อธุรกิจ อีกทั้งยงัพบว่าจุดแขง็ของกิจการคือ ผูป้ระกอบการมีความใกลชิ้ดสนิทสนมกบัคู่คา้ทางธุรกิจหลากหลายใน
เร่ืองพลงังานไฟฟ้า ดว้ยกระแสดา้นเทคโนโลยีท่ีเติบโตเร็วยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวโน้มจากฐานงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จึงมา
วิเคราะห์โดยใชท้ฤษฎี SWOT Analysis  

จากการก าหนดกลยทุธ์ผ่านทฤษฎี TOWS Matrix จึงไดก้ลยุทธ์พฒันาผลิตภณัฑ์ โดยมุ่งเน้นการเติบโต (Growth Strategy) 
โดยน าจุดแข็งท่ีมีคือร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ และเรียนรู้เทคโนโลยีรถยนตพ์ลงังานไฟฟ้า จะท าให้สามารถสนองความ
ตอ้งการแก่ผูใ้ช้งานรถยนต์ ท่ีอนาคตมีแนวโน้มในการหันมาสนใจในส่ิงแวดลอ้มมากยิ่งข้ึนตามแบบสอบถามท่ีไดจ้ดัเก็บ
ข้ึนกบัผูใ้ชง้าน  

เม่ือน าขอ้มูลท่ีได ้มาก าหนดกลยุทธ์ผ่านทฤษฎีท่ีอา้งอิงจึงสรุปได ้กลยุทธ์พฒันาผลิตภณัฑ์ ท่ีน าองค์ความรู้เดิมทางดา้น
รถยนตมื์อสอง รวมถึงองคค์วามรู้ใหม่การดดัแปลงสภาพรถยนตมื์อสองเป็นพลงังานไฟฟ้ารวมเขา้ดว้ยกนั เป็นแนวทางกไ้ข
ปัญหาใหแ้ก่ธุรกิจเตน็ทร์ถยนตมื์อสองท่ีประสบปัญหายอดขายลดลง 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 

ผูป้ระกอบการท่ีใหส้ัมภาษณ์ มกัไม่เปิดเผยขอ้มูลดา้นยอดขายเชิงลึก เช่นยีห่อ้รถยนตท่ี์ขายดี จ านวนท่ีขายได ้ราคารับซ้ือใน
แต่ละรุ่นแก่บุคคลภายนอก ซ่ึงสาเหตุอีกปัจจยัท่ีท าใหย้อดขายลดลงอาจจะมาจากปัจจยัดา้นตน้ทุน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 

ผูว้ิจยัควรมีเวลาในการศึกษาขอ้มูลดา้นการดดัแปลงสภาพรถยนตมื์อสองเป็นรถยนตพ์ลงังานไฟฟ้าเพิ่มเติม เน่ืองจากจะช่วย
ให้ผูป้ระกอบการเต็นทร์ถยนตมื์อสองสามารถมัน่ใจไดย้ิ่งข้ึนว่า การน ารถยนตมื์อสองมาดดัแปลงสภาพเป็นรถยนตพ์ลงังาน
ไฟฟ้า นั้นเป็นแนวทางในการสร้างรายไดใ้หแ้ก่กิจการ 
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ความพงึพอใจของลูกค้าท่ีมีผลต่อการบริการของบริษัท เอฟดับบลวิบี เพาเวอร์ จ ากดั 
The customer satisfaction that affects the services of FWD Power Company Limited. 

วษิา กล่อมเกลีย้ง และ ผุสด ีพลสารัมย์ 
Wisa Glomgleyng and Pussadee Polsarum 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท าการศึกษาระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีผลต่อการบริการของบริษทั เอฟ
ดบับลิวบี เพาเวอร์ จ ากดั โดยท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามเป็นกลุ่มประชากร
เพศชายหรือหญิงท่ีมีอาย ุ20 ปีข้ึน กลุ่มตวัอยา่งเป็นลูกคา้ท่ีใชบ้ริการกบัทางบริษทัเป็นผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบั
ความพึงท่ีมีต่อบริษทัจ านวนประชากรของการศึกษาวิจยัคือลูกคา้ท่ีใชบ้ริการของของบริษทัเอฟดบับลิวบี เพาเวอร์ 
จ ากดั โดยซ่ึงมีขนาดจ านวนประชากรท่ีทราบชดัเจนจ านวน 800 บริษทั โดยการเทียบกลุ่มตวัอยา่งจากตารางของเครซ่ี
และมอร์แกน (krejcie & morgan, 1970) จ านวน 265 คน การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบแบบเชิงปริมาณโดยการใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากบริษทัท่ีมาใชบ้ริการ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและวิธีการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)จากผลการ
ศึกษาวจิยั พบวา่ ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการบริการของบริษทั เอฟดบับลิวบี เพาเวอร์ จ ากดั โดยรวมมีความพึง
พอใจในระดบัมาก โดยดา้นความเป็นรูปธรรมมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาเป็นดา้นความน่าเช่ือถือหรือ
ไวว้างใจ และมีความพึงพอใจในระดบัมาก ส่วนดา้นท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดคือดา้นการรตอบสนอง
ความตอ้งการ 
สรุปผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณพบวา่ตวัแปรเก่ียวการบริการดา้นความเป็นธรรม ความน่าเช่ือถือหรือความ
ไวใ้จ ความเอาใจใส่ การตอบความตอ้งการกบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีผลต่อการบริการของบริษทั เอฟดบับลิวบี 
เพาเวอร์ จ ากดั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาตวัแปรมีความสัมพนัธ์กทางบวกกบัความพึงพอใจ
ของลูกคา้ท่ีมีต่อการบริการของบริษทั โดยดา้นตอบสนองความตอ้งการมีความสัมพนัธ์ต่อความความพึงพอใจเป็น
ล าดบัมากท่ีสุด รองลงมาดา้นความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจ ดา้นความเอาใจใส่และดา้นความเป็นรูปธรรม ตามล าดบั 

ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ, การบริการ 
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Abstract 

The purpose of this research is to study the level of customer satisfaction that affects the services of FWD Power 
Company Limited. The objective is to study the satisfaction of customers who use the service. By collecting data 
from questionnaires, the respondents were the male or female population aged 20 years and over.  The sample group 
is the customers who use the services from the company, respondents about the satisfaction with the company. The 
population of the study is the customers who use the services of FB Power Company Limited. A population of 800 
companies are known by comparing the samples from krejcie & morgan (1970) of 265 people.  The statistics used for 
data analysis were the means, standard deviation and Multiple Regression Analysis.  It is found that the satisfaction 
of the customers with the services of FWD Power Company Limited is high. In terms of concrete, they were satisfied 
at the highest level. Followed by reliability or trust. And with a high level of satisfaction the aspect that the sample 
group is less satisfied with is the responsiveness. In conclusion, the multiple regression analysis found that the 
variables related to the fair service. Reliability or trust, attention, and response to customer satisfaction that affect 
FWD Power Company Limited's services with statistical significance at the level of 0.05. Positively correlates with 
customer satisfaction with the company's services the responsiveness was the most important to the satisfaction. Next 
to reliability or trust Attention and concrete aspects, respectively 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key word: satisfaction, services offered 
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1. บทน า 

ธุรกิจของบริษทั เอฟดบับลิวบี เพาเวอร์ จ ากดั จดัอยู่ในกลุ่มของธุรกิจงานบริการซ่ึงให้บริการงานตรวจสอบความ
ปลอดภยัในระบบไฟฟ้า และงานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูงแรงต ่าอย่างครบวงจร ภายใต ้พรบ. ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมและกรมสวสัดิการคุม้ครองแรงงาน โดยใชค้วามเป็นเลิศทางวิชาการและประสบการณ์ท่ีมีตลอด 12 ปี ใน
การให้บริการแก่ผูรั้บบริการอย่างมืออาชีพ ในปี พ.ศ. 2562 น้ี บริษทัฯ ประสบปัญหาด้านความพึงพอใจในการ
ให้บริการลดลง โดยพิจารณาจากขอ้มูลของฝ่ายขาย และการตลาด และจากแผนกบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ของบริษทั เอฟ
ดบับลิวบี เพาเวอร์ จ ากดั พ.ศ. 2562 เปรียบเทียบกบั พ.ศ. 2561 พบวา่บริษทัฯ เผชิญกบัสภาพปัญหาเก่ียวกบัความพึงใจ
ของผูใ้ชบ้ริการลดลงปัญหาท่ีพบจากการบริการไดแ้ก่การประสานงาน การตรงต่อเวลาในการปฏิบติังานของทีมงาน
และพนกังานมีการสรุปผลการตรวจสอบและเสนอแนะเก่ียวกบัแนวทาง ให้ค  าแนะน าและตอบขอ้ซกัถามอยา่งชดัเจน
และเร่ืองความรู้ของพนกังานส่งผลให้ลูกคา้มีความความพึงพอใจในดา้นการบริการของบริษัทฯลดลง ส่งผลให้ยอด

ผูใ้ชบ้ริการลดลงดว้ยเช่นกนั วตุัประสงค์ของการศึกษา 

1.เพื่อท าการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีไดรั้บการบริการจากบริษทั เอฟดบับลิวบี เพาเวอร์จ ากดั 
2. ท าการศึกษาถึงสาเหตุท่ีท าใหค้วามพึงพอใจลดลง 

ขอบเขตของการศึกษา 

1. เพื่อท าการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีไดรั้บการบริการจาก บริษทั เอฟดบับลิวบี เพาเวอร์ จ ากดั 
2. ศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีไดรั้บบริการ โดยจ าแนกเป็นดา้นความเป็นรูปธรรมของ       การบริการ ดา้นความน่า
เช่ือหรือความไวว้างใจ ดา้นความเอาใจใส่ และการตอบสนองความตอ้งการ 

2.บททบทวนวรรณกรรม 

แนวคดิเกีย่วกบัความพงึพอใจ 
         Shelly  อา้งโดย ประกายดาว  (2536) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ ว่าความพึงพอใจเป็นความรู้สึกสอง
แบบของมนุษย ์คือ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวกเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนแลว้จะท าใหเ้กิด
ความสุข ความสุขน้ีเป็นความรู้สึกท่ีแตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกท่ีมีระบบยอ้นกลบั
ความสุขสามารถท าให้เกิดความรู้สึกทางบวกเพิ่มข้ึนไดอี้ก ดงันั้นจะเห็นไดว้่าความสุขเป็นความรู้สึกท่ีสลบัซับซ้อน
และความสุขน้ีจะมีผลต่อบุคคลมากกวา่ความรู้สึกในทางบวกอ่ืนๆ ขณะท่ีวิชยั (2531) กล่าววา่ แนวคิดความพึงพอใจ มี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของมนุษย ์กล่าวคือ ความพึงพอใจ 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ Kotler and Armstrong (2002) รายงานว่า พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดข้ึนตอ้งมี
ส่ิงจูงใจ (motive) หรือแรงขบัดนั (drive) เป็นความตอ้งการท่ีกดดนัจนมากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของตนเอง  ซ่ึงความตอ้งการของแต่ละคนไม่เหมือนกนั  ความตอ้งการบางอย่างเป็นความ
ตอ้งการทางชีววิทยา(biological) เกิดข้ึนจากสภาวะตึงเครียด เช่น ความหิวกระหายหรือความล าบากบางอยา่ง เป็นความ
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ตอ้งการทางจิตวิทยา (psychological) เกิดจากความตอ้งการการยอมรับ (recognition) การยกยอ่ง (esteem) หรือการเป็น
เจา้ของทรัพยสิ์น (belonging) ความตอ้งการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลกระท าในช่วงเวลานั้น ความ
ตอ้งการกลายเป็นส่ิงจูงใจ เม่ือไดรั้บการกระตุน้อยา่งเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด  
          สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือทัศนคติท่ีดีของบุคคล ซ่ึงมักเกิดจากการได้รับการ
ตอบสนองตามท่ีตนต้องการ ก็จะเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อส่ิงนั้น ตรงกันข้ามหากความต้องการของตนไม่ได้รับการ
ตอบสนองความไม่พึงพอใจกจ็ะเกิดข้ึน 

แนวคดิและทฤษฎเีร่ืองคุณภาพการบริการ 
          ตามแนวคิดพื้นฐานดงักล่าว ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการบริการ เป็นพฤติกรรมเชิงจิตวิทยาท่ีบุคคลมีต่อ
บริการท่ีไดรั้บหรือเกิดข้ึนส่วนแนวคิดพื้นฐานเร่ืองคุณภาพการใหบ้ริการ เป็นแนวคิดท่ีไดรั้บการเสนอไวโ้ดยโครนิน
และเทเลอร์ ในทศันะของนกัวิชาการทั้งสองท่าน กล่าววา่ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ เป็นเร่ืองของการเปรียบเทียบ
ประสบการณ์ของผูรั้บบริการไดรั้บบริการ กบัความคาดหวงัท่ีผูรั้บบริการนั้นมีในช่วงเวลาท่ีมารับบริการ และเป็นส่ิงท่ี
ช่วยใหส้ามารถวดัคุณภาพการใหบ้ริการได ้ส่วนคุณภาพการใหบ้ริการในมุมมองเชิง 
          Parasuraman, Berry and Zeithaml (1988) ไดน้ าเสนอแนวคิด SERVQUAL Model ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั
เพื่อใชใ้นการวดัความคาดหวงัของผูบ้ริโภคและการรับรู้การบริการเก่ียวกบัคุณภาพการบริการใน 5 มิติ เป็นแนวทางใน
การพฒันาคุณภาพของงานบริการ (Parasuraman et al., 1988) 
1.ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) บริการท่ีให้แก่ผูรั้บบริการต้องแสดงให้เห็นว่าผูรั้บบริการ สามารถ
คาดคะเนคุณภาพการบริการไดช้ดัเจน เช่น สถานท่ีให้บริการมีความสะดวกสบายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใชบ้ริการ 
สวยงาม ทนัสมยั เป็นตน้ 
2.ความน่าเช่ือถือ หรือไวว้างใจ (Reliability) ผูใ้ห้บริการมีความสามารถในการปฏิบัติงานท าให้ผูรั้บบริการเกิด
ความรู้สึกไวว้างใจไดว้า่การใหบ้ริการมีความถูกตอ้งแม่นย  าเท่ียงตรง 
3. การตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) ผูใ้ห้บริการมีความพร้อมและเต็มใจท่ีจะให้บริการ สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดต้ามตอ้งการ 
4. การให้ความมัน่ใจ (Assurance) ผูใ้ห้บริการมีความรู้และมีอธัยาศยัท่ีดีในการให้บริการและความสามารถของผู ้
ใหบ้ริการส่งผลใหผู้รั้บบริการเกิดความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการ 
5. การเขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ (Empathy) ผูใ้ห้บริการให้บริการโดยค านึงถึงจิตใจ และความ
แตกต่างของผูรั้บบริการตามลกัษณะของแต่ละบุคคลเป็นส าคญั 
แนวคดิและทฤษฎเีกีย่งกบัปัจจัยสวนบุคคล 
          ณัฐกรณ์ ยาวขนัแกว้(2560) ท าการศึกษาเร่ือง (ปัจจยัท่ีส่งผลความพึงพอใจในงานบริการดา้นวิศวกรรม กรณี 
ศึกษา บริษทั มิตซูบิชิ อีเล็ดทริค แฟคทอร่ี ออโตแมนชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั) วตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความ
คาดหวงัท่ีมีผลต่อการบริการท่ีไดรั้บ เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในงานบริการดา้นวิศกรรมและหาค่า
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พยากรณ์ ผลการศึกษาพบวา่ ดา้นความเช่ือมัน่ดา้นการบริการมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุดและความพึงพอใจของ
ลูกคา้รายขอ้พบวา่ลูกคา้พึงพอใจเร่ืองความเช่ียวชาญของผูใ้หบ้ริการ ผูใ้หบ้ริการมีความเป็นมืออาชีพ  ผูใ้หบ้ริการสาม
รารวิเคราะห์ปัญหาไดต้รงประเด็นและอธิบายปัญหาและขั้นตอนการแกปั้ญหาส่งผลใหลู้กคา้เกิดความมัน่ในใจในการ
บริการ ดา้นการเอาใจใส่ลูกคา้มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดและความพึงพอจรายขอ้ลูกคา้พึงพอใจในเร่ืองการ
ใหค้วามสนใจและเอาใจใส่ในหารใหก้ารบริการ ผูใ้หบ้ริการสามรถเขา้ใจปัญหาของลูกคา้ ดา้นลกัษณะท่ีจบัตอ้งไดข้อง
การใหบ้ริการมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดลูกคา้พึงพอใจในเร่ืองการแต่งกายของผูใ้หบ้ริการเหมาะสมกบัสถา
พการท างาน บุคลิกของผูใ้ห้บริการและเคร่ืองมือวสัดุอุปกรณ์ ทนัสมยั พร้อมใชง้าน ดา้นความน่าเช่ือถือมีระดบัความ
พึงพอใจมากเม่ือพิจารณารายขอ้พบว่าความสามรถของผูใ้ห้บริการ การเก็บรักษาขอ้มูลของบริษทั สามารถปฏิบติังาน
ตรงตามเป้าหมาย ไม่ผิดพลาด ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้มีระดบัความพึงพอใจมากลูกคา้ให้ความพึงพอใจในเร่ือง
ความจริงใจของผูใ้ห้บริการ ความพร้อมของผูใ้ห้บริการ ผูใ้ห้บริการสามารถตอบสนองแกปั้ญหาให้กบัลูกคา้ไดอ้ยา่ง
รวดเร็วและแนะน าหรือตอบขอ้สักถามได ้
          จรัสพงษ ์จงมีสุข (2558) ท าการศึกษาเร่ือง (ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทท่ีอยูอ่าศยัในเขต
พื้นท่ีการให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง) มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษถึงปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้
ไฟฟ้าในเขตการให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้ไฟฟ้า
ประเภทบา้นอยู่อาศยัในเขตการให้บริการของการไฟฟ้านครหลวงพบว่าปัจจยัดา้นราคาการก าหนดค่าบริการและ
ค่าธรรมเนียมในการช าระค่าไฟฟ้าพบวา่ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในเขตการให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง ปัจจยั
บุคคลเร่ืองของการการอบรมพนกังานให้มีความรู้ความช านาญสามารถตอบค าถามและอธิบายปัญหาให้ลูกคา้มีความ
เขา้ใจมากข้ึน บริการดว้ยความสุภาพ พบว่าผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจเพิ่มข้ึน ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อ
ความพึงพอใจไดแ้ก่ เพศพบวา่ เพศชายมีความพึงใจมากกวา่เพศหญิงเพราะเพศชายมองการบริการในภาพรวมส่วนเพศ
หญิงใส่ใจรายละเอียดในการให้บริการ ช่วงอายุท่ีแตกต่างพบว่าช่วงอายุท่ีมากข้ึนมีความพึงพอใจนอ้ยเน่ืองจากผ่าน
ประสบการณ์การบริการท่ีมากกว่า รายไดพ้บว่าผูท่ี้มีรายไดสู้งจะมีความพึงพอใจต ่าเน่ืองจากมีก าลงัทรัพยท่ี์จะจ่าย
ค่าบริการท่ีแพงและคาดหวงัในเร่ืองของการบริการท่ีดีกว่ากลุ่มคนท่ีจ่ายนอ้ยเปรียบเทียบกบักลุ่มท่ีมีการศึกษาต ่ากว่า
ระดบัปวส.หรืออณุปริญญามีความพึงพอใจในระดบัสูงสุดเน่ืองกลุ่มคนเหล่าน้ีมีความเช่ือมัน่ในเจา้หนา้ท่ีและปัจจยั
ดา้นบุคลากร กระบวนการ และลกัษณะทางกายภาพมีผลต่อระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชไ้ฟฟ้าในเขตการใหบ้ริการของ
การไฟฟ้านครหลวง ส่วนลกัษณะทางประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ปัจจยัดา้น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ีย และอตัรา
ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย นั้นพบว่าลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ทุกปัจจยัขา้งตน้มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของผูใ้ชไ้ฟฟ้า
ประเภทบา้นอยู่อาศยัในเขตการให้บริการของการไฟฟ้านครหลวงดงันั้นทางการไฟฟ้านครหลวงจึงควรมีการพฒันา
แผนและกลยุทธ์โดยค านึงถึงปัจจยัทางดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ การตั้งราคาอุปกรณ์และค่าธรรมเนียมการ
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ให้บริการให้มีความเหมาะสม รวมไปถึงอบรมบุคลากรให้มีความช านาญเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการและ
สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหแ้ก่องคก์รต่อไป 

กรอบแนวคิด 
ตัวแปรต้น การบริการดา้นความเป็นธรรม ดา้นความน่าเช่ือถือหรือความไวใ้จ ดา้นความเอาใจใส่และดา้นการตอบความ
ตอ้งการ 
ตัวแปรตาม ความพึงพอใจของของลูกคา้ท่ีมีต่อบริษทั เอฟดบับลิวบี เพาเวอร์ จ ากดั 
3.วธีิการศึกษา 
          จ านวนประชากรของการศึกษาวิจยัคือลูกคา้ท่ีใชบ้ริการของของบริษทัเอฟดบับลิวบี เพาเวอร์ จ ากดั โดยซ่ึงมี

ขนาดจ านวนประชากรท่ีทราบชดัเจนจ านวน 800 คน โดยการเทียบกลุ่มตวัอยา่งจากตารางของเครซ่ีและมอร์แกน 

(krejcie & morgan, 1970) 

 
 

จากตารางของเครซ่ีและมอร์แกน (krejcie & morgan, 1970) จ านวนกลุ่มตวัอย่างส าหรับการวิจยัคร้ังน้ีจ านวน 260คน 
ผูว้ิจยัไดเ้ผื่อการคลาดเคล่ือนของแบบสอบถาม 5% ดงันั้นขนาดของกลุ่มตวัอยา่งส าหรับงานวิจยัคร้ังน้ีเท่ากบั 265 คน  
ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูลโดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ เพศ อายุ ต าแหน่งการท างาน อายุการท างาน โดยแบบค าถามเป็นแบบเลือกตอบ  ส่วนท่ี 2 
ค าถามขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัทฤษฎีการให้บริการและคุณภาพการให้บริการ ส่วนท่ี 3 ค าถามขอ้มูลเก่ียวกบัความพึง
พอใจการใหบ้ริการของบริษทั เอฟดบับลิวบี เพาเวอร์ จ ากดั และใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation)และการวิเคราะห์การถดถอยเชิง
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
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4 ผลการศึกษา 

        จากผลวิเคราะห์พบว่าผูรั้บบริการของบริษทั เอฟดับบลิวบี เพาเวอร์ จ ากัด พบว่าข้อมูลส่วนตัวของผูต้อบ
แบบสอบถามเป็นเพศชาย มีจ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ ละ 90.2 และเพศหญิงจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 อาย ุ
ไดแ้ก่ ช่วงอาย2ุ1-30 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ3.8 ช่วงอาย ุ31-40 ปี จ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 81.9 ช่วงอาย ุ
41 ปีข้ึนไป จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 ต าแหน่งงาน ไดแ้ก่ ต าแหน่งปฏิบติัการจ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 
66.8 ต าแหน่งหวัหนา้งานจ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 ต าแหน่งผูจ้ดัการข้ึนไปจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4 
อายกุารท างาน ไดแ้ก่ ช่วงอายงุานต ่า 5 ปี จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ11.7 ช่วงอายงุาน 5 ปีข้ึนไป จ านวน 201 คน คิด
เป็นร้อยละ 75.8 ช่วงอายงุาน10 ปีข้ึนไป จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ12 

ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการบริการของบริษทัท าการวิเคราะห์โดยภาพรวมและวิเคราะห์ดา้นพบวา่ 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีกบับ บริษทั เอฟดบับลิวบี เพาเวอร์ 
จ ากดั โดยรวม 
 

 
ด้านความพงึพอใจ 

 
ค่าเฉลีย่ 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตราฐาน 

ระดับ 
ความพงึพอใจ 

1.ด้านความเป็นรูปธรรม  
-การกระจายทีมเขา้ปฏิบติังานเพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัลูกคา้อย่าง
ทัว่ถึงและทนัเวลา  
-พนกังานมีความพร้อมท่ีจะเขา้ปฏิบติังานและ   
ใหบ้ริการแกไ้ขปัญหา ฯลฯ 
-มีการจัดเตรียมทีมงานและเคร่ืองท่ีใช้ตรวจสอบและทดสอบในงาน
บริการ                                                                                            
  รวม                                                

 
3.26 
 
3.40 
 
3.41 
 
3.35 

 
.600 
 
.491 
 
.493 
 
.528 

 
มาก 
 
มากท่ีสุด 
 
มากท่ีสุด 
 
มากท่ีสุด 

2.ด้านความน่าเช่ือถือหรือไว้วางใจ 
-พนกังานสามารถใหบ้ริการไดอ้ยา่งมีความรู้ น่าเช่ือถือ 
-ลูกคา้ไดรั้บส่ิงอ านวยความสะดวก ทนัสมยัของเคร่ืองมือ 
 และอุปกรณ์ 
-การไดรั้บความไวว้างใจดา้นการใหบ้ริการโดยอา้งอิงฐาน 
 ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการปัจจุบนั 
-พนกังานใหค้วามคุม้ค่าในงานบริการไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั  
 การตดัสินใจ 
-พนกังานใส่ใจเร่ืองความปลอดภยัขณะปฏิบติังานดว้ยการ 
  สวมใส่อุปกรณ์ PPE ทุกคร้ัง    
 
รวม       

 
3.39 
3.48 
 
3.47 
 
3.36 
 
2.52 
 
 
3.24 

 
.541 
.500 
 
.500 
 
.594 
 
.788 
 
 
.584 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
 
มากท่ีสุด 
 
มากท่ีสุด 
 
มาก 
 
 
มาก 
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2.ด้านความเอาใจใส่ 
-พนกังานตอบรับความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งครบถว้นแม่นย  า 
-พนกังานมีความมุ่งมัน่ในการแกไ้ขปัญหาใหต้รงกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
-พนกังานให้ค  าแนะน าหรือตอบขอ้ซกัถามเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดเ้ป็น
อยา่งดี   
-พนกังานแต่งกายสะอาดเรียบร้อย 
-พนกังานมีการติดตามงานอยา่งกระชั้นชิดและมีการรายงานผลอย่างเป็น
ระยะๆ  
-พนกังานพดูจาสุภาพ   
รวม       

 
3.42 
 
3.35 
 
2.43 
 
3.33 
 
2.56 
3.11 
3.03 

 
.523 
 
.579 
 
.618 
 
.585 
 
.666 
.785 
.626 

 
มากท่ีสุด 
 
มากท่ีสุด 
 
ปานกลาง 
 
มากท่ีสุด 
 
มาก 
มาก 
มาก 

 
ด้านความพงึพอใจ 

 
ค่าเฉลีย่ 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตราฐาน 

ระดับ 
ความพงึพอใจ 

4. ด้านการตอบสนองความต้องการ 
-พนกังานท่ีรับเร่ืองและประสานงาน สามารถใหข้อ้มูล ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
-พนกังานสามารถเสนอราคาไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 
-พนกังานมาถึงสถานท่ีปฏิบติังานตามระยะเวลาท่ีก าหนดอยา่งรวดเร็ว 
-การก าหนดระยะเวลาการช าระค่าบริการรวมทั้งเอกสารแจง้ค่าบริการมี
ความเหมาะสม 
-พนักงานมีความพร้อม สนใจและกระตือรือร้นในการแกปั้ญหาให้กับ
ลูกคา้ทนัที 
-มีการส่งมอบงานตามระยะเวลท่ีก าหนด  
รวม                                               

 
2.25 
 
3.06 
 
2.40 
 
3.18 
 
3.35 
3.32 
2.92 

 
.578 
 
.718 
 
.596 
 
.632 
 
.546 
.521 
.598 

 
ปานกลาง 
 
มาก 
 
ปานกลาง 
 
มาก 
 
มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 

 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ลูกคา้มีความพึงพอใจกบับริษทั เอฟดบับลิวบี เพาเวอร์ จ ากดั โดยรวมมีความพึงพอใจในระดบั
มาก มีค่าเฉล่ีย 3.13 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.385 โดยด้านความเป็นรูปธรรมมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
รองลงมาเป็นดา้นดา้นความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจ มีค่าเฉล่ีย 3.24 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .391 และมีความพึงพอใจใน
ระดบัมาก ส่วนดา้นท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดคือดา้นการรตอบสนองความตอ้งการ มีค่าเฉล่ีย 2.92 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน .385 
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การวิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation) 

ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉล่ียรวม ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สัน 

            *ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    
          จากตารางท่ี 3 พบวา่ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ (X1) สมัพนัธ์กบัดา้นความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจ 
(X2) ในระดบัมากท่ีสุด มีค่า = .618 รองลงมาสมัพนัธ์กบัดา้นความเอาใจใส่ (X3) มีค่า =.428 และสมัพนัธ์กบัดา้นการ
ตอบสนองความตอ้งการ (X4) มีค่า = .382 ตามล าดบั ดา้นความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจ (X2) พบวา่สมัพนัธ์กบัดา้น
ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (X1) มากท่ีสุด มีค่า = .618 รองลงมาสมัพนัธ์กบัดา้นความเอาใจใส่ (X3) มีค่า = .582 
และสมัพนัธ์กบัดา้นการตอบสนองความตอ้งการ (X4) มีค่า = .333 ตามล าดบั ดา้นความเอาใจใส่ (X3) สมัพนัธ์กบัดา้น
ความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจ (X2) ในระดบัมากท่ีสุด มีค่า = .582 รองลงมาสมัพนัธ์กบัดา้นความเป็นรูปธรรมของการ
บริการ (X1) มีค่า = .428 และสมัพนัธ์กบัดา้นการตอบสนองความตอ้งการ (X4) มีค่า = .380 ตามล าดบัดา้นการ
ตอบสนองความตอ้งการ (X4) พบวา่พบวา่สมัพนัธ์กบัดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ (X1) มากท่ีสุด มีค่า = .382 
รองลงมาสมัพนัธ์กบัดา้นความเอาใจใส่ (X3) มีค่า = .380 และสมัพนัธ์กบัดา้นความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจ (X2) มีค่า = 
.333 ตามล าดบั  

 

 

 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 

ความเป็นรูปธรรมของการบริการ     

ความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจ .618**    

ความเอาใจใส่ .428** .582**   

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 

การตอบสนองความตอ้งการ .382** .333** .380**  

ค่าเฉล่ียรวม 3.3572 3.2423 3.0333 2.9283 

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .44836 .39106 .34761 .31732 
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การทดสอบสมมุติฐาน 

          ผูว้ิจยัไดท้ าการตรวจสอบขอ้มูลใหส้อดคลอ้งกบัตวัแปรโดยใชว้ิธีการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis)เป็นการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรจะตอ้งมีความเป็นเส้นตรง (Linearity)ไม่เกิด
ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรกนัเอง 

     ตารางท่ี 4 แสดงตารางทดสอบสถิติโดยใชว้ิธีการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ตวัแปร B Std. Error Beta 

ความเป็นรูปธรรมของการบริการ .114 .05 .118 

ความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจ .238 .66 .215 

ความเอาใจใส่ .193 .66 .155 

การตอบสนองความตอ้งการ .263 .64 .458 

 R²= .540   SEE= .295   F= 76.45   sig= .000 

               *ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากตารางท่ี 4 ผูว้ิจยัไดท้ าการวิเคราะห์ค่าสมัพนัธ์ของตวัแปรและทดสอบตวัแปรตามกรอบแนวคิดท่ีไดก้ าหนด สรุป
ไดด้งัน้ี ความเป็นรูปธรรมของการบริการมีความสมัพนัธ์ทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีกบับริษทั เอฟดบับลิว
บี เพาเวอร์ จ ากดั มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย (B) เท่ากบั .114 ความน่าเช่ือถือ
หรือไวว้างใจมีความสมัพนัธ์ทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีกบับริษทั เอฟดบับลิวบี เพาเวอร์ จ ากดั มีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย (B) เท่ากบั .238 ความเอาใจใส่มีความสมัพนัธ์ทางบวกต่อ
ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีกบับริษทั เอฟดบับลิวบี เพาเวอร์ จ ากดั มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิถดถอย (B) เท่ากบั .193 การตอบสนองความตอ้งการมีความสมัพนัธ์ทางบวกต่อความพึงพอใจของลกูคา้ท่ี
มีกบับริษทั เอฟดบับลิวบี เพาเวอร์ จ ากดั มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย (B) เท่ากบั 
.263 

5. สรุปและอภิปรายผล 

          ผลการวิจยัความพึงพอใจรายดา้นของลูกคา้ท่ีมีต่อบริษทั เอฟดบับลิวบี เพาเวอร์ จ ากดั พบการวิจยัพบวา่ความพึง
พอใจของลูกคา้ท่ีรับบริการของบริษทั เอฟดบับลิวบี เพาเวอร์ จ ากดั โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.13 โดย
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ดา้นความเป็นรูปธรรมลูกคา้มีความพึงพอใจสูงท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.35 ลูกคา้มีความพึงพอใจเร่ืองการจดัเตรียมทีมงานและ
เคร่ืองท่ีใชต้รวจสอบและทดสอบในงานบริการ ลูกคา้มีความพึงพอใจในระดบัมากมาท่ีสุด เร่ืองท่ีลูกคา้มีความพึงใจ
นอ้ยท่ีสุดคือ การกระจายทีมเขา้ปฏิบติังานเพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้อยา่งทัว่ถึงและทนัเวลา 
          ดา้นความเป็นรูปธรรมลูกคา้มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่าลูกคา้มีความพึงพอใจ
ในเร่ือง การจดัเตรียมทีมงานและเคร่ืองท่ีใช้ตรวจสอบและทดสอบในงานบริการ พนักงานมีความพร้อมท่ีจะเขา้
ปฏิบติังานและให้บริการแกไ้ขปัญหา ฯลฯและการกระจายทีมเขา้ปฏิบติังานเพื่ออ านวยความสะดวกให้ลูกคา้อย่าง
ทั่วถึงและทันเวลา สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริการและคุณภาพการให้บริการท่ีเสนอโดย
Parasuraman, Berry and Zeithaml (1988)ในหัวข้อ ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) บริการท่ีให้แก่
ผูรั้บบริการตอ้งแสดงให้เห็นว่าผูรั้บบริการ สามารถคาดคะเนคุณภาพการบริการไดช้ดัเจน เช่น สถานท่ีให้บริการมี
ความสะดวกสบายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใชบ้ริการ สวยงาม ทนัสมยั เป็นตน้ 
          ดา้นความความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ ลูกคา้มีความพึงพอใจในระดบัมากเม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ลูกคา้มีความ
พึงพอใจในเร่ือง ลูกคา้ไดรั้บส่ิงอ านวยความสะดวก ทนัสมยัของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ การไดรั้บความไวว้างใจดา้นการ
ให้บริการโดยอา้งอิงฐานลูกคา้ท่ีใชบ้ริการปัจจุบนั พนกังานสามารถใหบ้ริการไดอ้ยา่งมีความรู้ น่าเช่ือถือ พนกังานให้
ความคุม้ค่าในงานบริการไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัการตดัสินใจและพนกังานใส่ใจเร่ืองความปลอดภยัขณะปฏิบติังานและ
ปฏิบติังานแลสวมใส่อุปกรณ์ PPEทุกคร้ังท่ีปฏิบติั สอดคลอ้งกบัณฐักรณ์ ยาวขนัแกว้(2560) ท าการศึกษาเร่ือง (ปัจจยัท่ี
ส่งผลความพึงพอใจในงานบริการด้านวิศวกรรม กรณี ศึกษา บริษทั มิตซูบิชิ อีเล็ดทริค แฟคทอร่ี ออโตแมนชั่น 
(ประเทศไทย) จ ากดั) พบว่า พนกังานมีความเช่ียวชาญในการให้บริการแบบมืออาชีพ วิเคราะห์ปัญหาไดถู้กตอ้งตรง
ประเดน็  
          ดา้นความเอาใจใส่ ลูกคา้มีความพึงพอใจในระดบัมากเม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า พนกังานตอบรับความตอ้งการ
ของลูกคา้ไดอ้ยา่งครบถว้นแม่นย  า พนกังานมีความมุ่งมัน่ในการแกไ้ขปัญหาให้ตรงกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน  พนกังานแต่ง
กายสะอาดเรียบร้อย พนักงานพูดจาสุภาพและพนักงานมีความมุ่งมัน่ในการแกไ้ขปัญหาให้ตรงกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน
สอดคลอ้งกบั ธรรมพฤฒ แสงประเสริฐ(2558) ท าการศึกษาเร่ือง (คุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลความเช่ือมัน่ของ
ผูบ้ริโภค กรณีศึกษา บริษทัเทสต้ิง อินสทรูเมนท ์จ ากดั) พบวา่ พนกังานแจง้ขอ้มูลรายละเอียดขั้นตอนและระยะในการ
ด าเนินงาน มีความรู้ในการความสามารถในการแกปั้ญหาและแจง้ขอ้มูลขั้นตอนรายละเอียดในการด าเนินงาน 
          ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ ลูกคา้มีความพอใจในระดบัมากเม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า พนักงานมีความ
พร้อม สนใจและกระตือรือร้นในการแกปั้ญหาใหก้บัลูกคา้ทนัที มีการส่งมอบงานตามระยะเวลท่ีก าหนด ขการก าหนด
ระยะเวลาการช าระค่าบริการรวมทั้งเอกสารแจง้ค่าบริการมีความเหมาะสม  พนกังานสามารถเสนอราคาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และรวดเร็ว พนักงานมาถึงสถานท่ีปฏิบัติงานตามระยะเวลาท่ีก าหนดอย่างรวดเร็วและพนักงานท่ีรับเร่ืองและ
ประสานงาน สามารถให้ขอ้มูล ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบัจรัสพงษ ์จงมีสุข (2558) ท าการศึกษาเร่ือง (ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อความพึงพอใจของผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทท่ีอยูอ่าศยัในเขตพื้นท่ีการให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง) พบว่าพนกังาน



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 2556 

 

 

ให้มีความรู้ความช านาญสามารถตอบค าถามและอธิบสายปัญหาให้ลูกคา้มีความเขา้ใจมากข้ึน บริการดว้ยความสุภาพ 
ปฏิบติังานตามขั้นตอนอยา่งเป็นระบบ บริการอยา่งรวดเร็ว 
ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความน่าเช่ือถือหรือไว้วางใจ ด้านความเอา

ใจใส่และด้านการตอบสนองความต้องการกบัความพงึพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริการของบริษัท 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลวิจยัความสัมพนัธ์ระหว่างการบริการดา้น
ความเป็นรูปธรรมของการบริการ ดา้นความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจ ดา้นความเอาใจใส่และดา้นการตอบสนองความ
ตอ้งการกบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการบริการของบริษทัพบว่าทั้ง 4 ดา้นมีความสัมพนัธ์กทางบวกกบัความพึง
พอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการบริการของบริษทั โดยดา้นตอบสนองความตอ้งการมีความสัมพนัธ์ต่อความความพึงพอใจ
เป็นล าดบัมากท่ีสุด รองลงมาดา้นความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจ ดา้นความเอาใจใส่และดา้นความเป็นรูปธรรม ตามล าดบั 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้ 

ข้อเสนอแนะเพือ่เป็นประโยชน์แก่การพฒันาบุคลากรในองค์เพือ่ใช้ในการแข่งขันทางธุรกจิ 

          จากผลการวิจยัพบว่าส่ิงท่ีลูกคา้มีความพึงพอใจน้อยเก่ียวกบัการบริการของพนักงานเร่ืองของการรักษาความ
ปลอดภยัในการสวมใส่ชุด PPEในขณะปฏิบติังาน การรับเร่ืองประสานงาน ติดตามงานอยา่งเป็นระยะและการตรงต่อ
เวลาพนกังานใส่ใจกบัเร่ืองดงักล่าวนอ้ยลง ส่งผลใหภ้าพลกัษณ์ของบริษทัเสียหายเม่ือเปรียบกบัคู่แข่งในธุรกิจเดียวกนั
ท าให้ลูกคา้จึงเปล่ียนไปใช้บริการของบริษทัคู่แข่งท าให้ส่งผลกระทบกบับริษทัในเร่ืองของรายไดข้องบริษทัหาก
ปัญหาเหล่าน้ีไม่ไดถู้กแกไ้ขอาจส่งผลกระทบถึงพนกังานดว้ยการปลดพนกังานออก ส่ิงท่ีทางบริษทัตอ้งท าการแกไ้ข
ถายในองคก์รเพื่อไปสู่การแข่งขนัทางธุรกิจมีดงัน้ี 

1.เพิ่มทกัษะ ความรู้เฉพาะทางให้กบัพนักงานเพื่อน าไปใช้ในการท างานดา้นการบริการ โดยอาจจะมีการฝึกอบรม
ความรู้ปีละ 2 คร้ัง เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ท่ีมีอยู่และอพัเดทความรวมรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อน าไปใช้ไดอ้ย่าง
ช านาญ แม่นย  า ทั้งน้ียงัท าใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ เช่ือมัน่ในการใชบ้ริการของบริษทั 

2. สร้างวฒันธรรมการเก่ียวกบัค่านิยมในการใหบ้ริการลูกคา้โดยการปลูกฝังค่านิยมเก่ียวกบัปฏิบติังานท่ีดีในเร่ืองความ
ตรงต่อเวลาของพนกังานเร่ิมตั้งแต่พนกังานท่ีท างานในออฟฟิศจนถึงพนกังานท่ีเดินทางไปปฏิบติังานนอกสถานท่ี 

3. พฒันาเร่ืองการส่ือสารของพนกังานท่ีใชติ้ดต่อกบับุคคลคภายในละภายนอกเพื่อท าใหก้ารส่ือสารมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึนโดยทางบริษทัจดัฝึกอบรมใหก้บัพนกังานอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 
4. ทางบริษทั เอฟดบับลิวบี เพาเวอร์ จ ากดั ควรเนน้ย  ้าเร่ืองการสวมใส่ชุด PPE ทุกคร้ังเม่ือปฏิบติังานเพื่อเป็นลดการเกิด
อุบติัเหตุขณะท างานดว้ยการออกมาตราการท่ีเคร่งครัด 
งานวจิัยที่เกีย่วเน่ืองในอนาคต 
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1. ควรศึกษาเก่ียวความพึงพอใจของลูกคา้อยา่งต่อเน่ืองเพื่อน าไปพฒันาบุคลากรในองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพ 
2. ควรศึกษาเก่ียวความพึงพอใจและความตอ้งการของลูกคา้เพื่อพฒันาการบริการให้ตรงตามความตอ้งการของ

ลูกคา้ในสาขาอ่ืนๆเพื่อเป็นการปรียบเทียบคุณภาพในการใหบ้ริการ 
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ความสัมพนัธ์ ระหว่าง การรู้จกั ภาพลกัษณ์ กบั ความภักดต่ีอตราสินค้าน า้ผลไม้อโีคโนมี่ 
The Relation between Brand Awareness, Brand Image and Brand Loyalty of Economy Fruit 

Juice Brand. 
วสุิทธิ พรศาลนุวฒัน์ และ ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 

Visut Pornsalanuwattana and Phusit Wong lorsaichon 

บทคดัย่อ 

 การศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่าง การรู้จกั และภาพลกัษณ์ กบัความภกัดีท่ีมีต่อตราสินคา้น ้ าผลไมอี้โคโนม่ี มีวตัถุประสงค์
เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดบัการรู้จกัตราสินคา้ของผูบ้ริโภค ศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ตราสินคา้ และ ศึกษาความภกัดีท่ีมีต่อตรา
สินคา้ของผลิตภณัฑ์น ้ าผลไมอี้โคโนม่ี 2) เพ่ือศึกษาความความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ของ
ผลิตภณัฑน์ ้ าผลไมอี้โคโนม่ี 3) เพ่ือศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหว่าง การรู้จกัตราสินคา้ของผูบ้ริโภค และ ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ กบั ความภกัดีท่ีมีต่อตราสินคา้ของผลิตภณัฑน์ ้ าผลไมอี้โคโนม่ี จากผลการวิเคราะห์สามารถสรุปไดว้า่ การรู้จกัตรา
สินคา้ และความคิดเห็นท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อตราสินคา้ในระดบัปานกลาง ซ่ึงจะหมายถึงว่า หาก
ผูบ้ริโภคมีการรู้จกัตราสินคา้และมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ตราสินคา้สูงข้ึน จะท าให้การจงรักภกัดีต่อตราสินคา้สูงข้ึนเช่นกนั ซ่ึงหาก
น าไปประยกุตใ์นการท างานเพื่อการสร้างความภกัดีในตราสินคา้ ทางบริษทัควรท่ีจะสร้างการรู้จกัในตราสินคา้ ภาพลกัษณ์ เพ่ือจะส่งผล
ต่อความภกัดีในตราสินคา้ของน ้าผลไม ้อีโคโนม่ี  

ค าส าคัญ :  ความสัมพันธ์, การรู้จัก, ภาพลกัษณ์, ความภักดี 

Abstract 

           The objectives of a study of relationship between  brand  awareness, brand image with brand loyalty of fruit juice Economy 
brand  such as 1) To study the level of consumer brand awareness  Study the opinions  of  the brand image and study brand loyalty of 
fruit juice Economy brand. 2) To study the differences in personal factors affecting brand loyalty of   fruit juice Economy brand . 
3.)To study a relationship between brand awareness, brand image with brand loyalty of fruit juice Economy brand. From the analysis 
this research, it can be concluded that brand awareness and  brand image have a moderate relationship with brand loyalty. This would 
mean that if consumers have recognized the brand and have a higher opinion on the brand image will also increase brand loyalty as 
well. If we can apply to company strategy to create brand loyalty. The company should also create brand awareness and brand image 
in order to affect the brand loyalty of the Economy juice brand as well. 

Keywords: Relationship, Brand Awareness, Brand Image , Brand Loyalty 
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1. บทน า 

 

           ในสภาวะการแข่งขนัในตลาดเคร่ืองด่ืมและแนวโนม้พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเร่ิมหนัมาใส่ใจสุขภาพ  บริษทั ของผูว้ิจยั ได้
ผลิตและจดัจ าหน่ายสินคา้น ้ าผลไมก้ลุ่มอีโคโนม่ี โดยการแบ่งประเภทกลุ่มตลาดน ้ าผลไมไ้ดแ้บ่งเป็นดงัน้ี กลุ่มท่ี1 น ้ าผลไม้
ประเภทพรีเม่ียมจะมีสดัส่วนของน ้าผลไมท่ี้ร้อยละ 100 ของปริมาตรบรรจุต่อหน่วย มีมูลค่าตลาดปี 2561 ท่ี 4,059ลา้นบาทต่อปี  
กลุ่มท่ี 2 น ้ าผลไมป้ระเภทมีเด่ียม (Medium Fruit Juice)จะมีสัดส่วนของน ้ าผลไมท่ี้ร้อยละ 40ของปริมาตรบรรจุต่อหน่วย มี
มูลค่าตลาดปี 2561 ท่ี 1,092ลา้นบาทต่อปี   กลุ่มท่ี 3 น ้ าผลไมป้ระเภทอีโคโนม่ี (Economy Fruit Juice)  มีจะมีสัดส่วนของน ้ า
ผลไมท่ี้ร้อยละ10-25ของปริมาตรบรรจุต่อหน่วย มีมูลค่าตลาดปี 2561 ท่ี 4,650 ลา้นบาทต่อปี  ผลิตภณัฑข์องผูว้ิจยัอยูใ่นตลาด
น ้ าผลไมก้ลุ่มน้ี กลุ่มท่ี 4 น ้ าผลไมช้นิดเขม้ขน้ มีมูลค่าตลาดปี 2561 ท่ี 185ลา้นบาทต่อปี  รวมมูลค่าตลาดน ้ าผลไมใ้นปี 2561 
เท่ากบั 9,986ลา้นบาทต่อปี กลุ่มน ้าผลไมอี้โคนม่ี ถือเป็นกลุ่มน ้าผลไมท่ี้จบัตลาดกลุ่มสินคา้ราคาประหยดั ในปัจจุบนัผลิตภณัฑ์
ของบริษทัยงัไดรั้บความนิยมในตลาดมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอนัดบัหน่ึงของน ้าผลไมก้ลุ่มอีโคโนม่ี  และผลประกอบการดา้น
ยอดขายยงัคงเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ภาพสะทอ้นดา้นการขายอาจตอบโจทยใ์นดา้นผลประกอบการ  แต่ในการวางแผนกลยทุธ์ใน
ระยะยาว ให้สอดคลอ้งกบัแนวโนม้พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป การจดัการดา้นคุณค่าตราสินคา้ถือเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิ่งใน
การบริหารธุรกิจ  ซ่ึงปัจจุบนัในบริษทั ของผูว้ิจยั ยงัขาดขอ้มูลดา้นตราสินคา้ของบริษทัฯ โดยการวางแผนงานในอดีตท่ีผา่นมา 
ใชแ้นวทางจากประสบการณ์ของผูบ้ริหารในการตดัสินใจ แต่การบริหารงานในปัจจุบนั ขอ้มูลต่างๆถือเป็นส่ิงส าคญัในการการ
น ามาใชป้ระกอบการตดัสินใจและวางกลยทุธ์ขององคก์รทั้งแผนระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ซ่ึงปัจจุบนัน้ี บริษทั ยงัไม่ทราบ
ขอ้มูลจากมุมมองของผูบ้ริโภคต่อตราสินคา้ของบริษทั วา่ผูบ้ริโภคมีระดบัการรู้จกั ความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ ของผูบ้ริโภคต่อ
ตราสินคา้เป็นอยา่งไรบา้ง  

วตัถุประสงค์ 

          1 เพื่อศึกษาระดบัการรู้จกัตราสินคา้ของผูบ้ริโภค ศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ตราสินคา้ และ ศึกษาความภกัดีท่ีมี
ต่อตราสินคา้ของผลิตภณัฑน์ ้าผลไมอี้โคโนม่ี 

          2 เพื่อศึกษาความความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ของผลิตภณัฑน์ ้าผลไมอี้โคโนม่ี 

          3 เพื่อศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหว่าง การรู้จกัตราสินคา้ของผูบ้ริโภค และ ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อภาพลกัษณ์
ตราสินคา้ กบั ความภกัดีท่ีมีต่อตราสินคา้ของผลิตภณัฑน์ ้าผลไมอี้โคโนม่ี  

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

           ผลท่ีจะได้จากการศึกษาเก่ียวกับตราสินค้าในคร้ังน้ี จะท าให้ผูบ้ริหารขององค์กรจะมีข้อมูลท่ีชัดเจน ส าหรับใช้
ประกอบการตดัสินใจ ในการวางแผนงานดา้นกลยทุธ์ดา้นตราสินคา้ของบริษทั ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง รวมถึงแผนระยะยาว 
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ไดส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั ท่ีการบริหารงานท่ีมุ่งเนน้ไปท่ีผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของตราสินคา้น ้าผลไมอี้โค
โนม่ี  

2. ทบทวนวรรณกรรม 

    การจัดการตราสินค้า (Brand Management) 

           (Aaker , 1991)  ผลิตภณัฑเ์ป็นส่ิงท่ีผลิตและจดัท าในโรงงาน แต่ตราสินคา้คือส่ิงท่ีสร้างข้ึนในใจลูกคา้ ผลิตภณัฑส์ามารถ
คดัลอกโดยคู่แข่งได ้แต่ตราสินคา้มีจุดเด่นเฉพาะ ไม่ซ ้ าใคร ผลิตภณัฑส์ามารถลา้สมยัไดอ้ยา่งรวดเร็วส่วนตราสินคา้ท่ีประสบ
ความส าเร็จนั้นไม่มีกาลเวลา การท่ีสินคา้หรือบริการมีตราสินคา้จะสามารถสร้างความแตกต่างท่ีเหนือกวา่คู่แข่งขนัท่ีจ าหน่าย
สินคา้หรือบริการชนิดเดียวกนัในตลาดไดแ้ละดว้ยความแตกต่างน้ีเองท่ีน าไปสู่การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และความพึงพอใจ
จ่ายของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัและน าไปสู่ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัขององคก์รท่ีเพิ่มมากข้ึน  

          คุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity) ไดมี้นกัวิชาการและนกัวิจยัใหนิ้ยามความหมายของค าวา่คุณค่าตราสินคา้ไวด้งัน้ี  (Aaker 
, 1996) คุณค่าของตราสินคา้คือกลุ่มของสินทรัพย ์(Assets) และความรับผิดชอบ (Liabilities) โดยเป็นการเช่ือมโยงกนัระหว่าง
ช่ือตราสินค้า (Brand Name) กับสัญลักษณ์ (Symbol) ท่ีมีการเพิ่มเติมเข้าไปซ่ึงจะช่วยเพิ่มคุณค่าให้แก่บริษัทหรือองค์กร 
นอกเหนือไปจากคุณสมบติัพื้นฐานหรือคุณสมบติัท่ีแทจ้ริงของสินคา้และบริการนั้น ๆ หากช่ือสินคา้หรือสัญลกัษณ์นั้นมีการ
เปล่ียนแปลงไปก็จะส่งผลต่อตราสินคา้หรือบริษทันั้น ๆ ดว้ย    (Keller, 1993) กล่าวถึงคุณค่าตราสินคา้โดยเนน้ไปในเร่ืองของ
การตลาดวา่คือผลกระทบท่ีแตกต่างกนัโดยมาจากความรู้เก่ียวกบัตราสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีมีผลตอบสนองต่อการตลาดของตรา
สินคา้นั้น  

           แนวคิดเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้(Brand Equity) เป็นแนวคิดท่ีได้รับการคิดคน้และพฒันาข้ึนมาในช่วงทศวรรษท่ี1980  
ซ่ึงเป็นแนวคิดน้ียงัคงไดรั้บการยอมรับและน ามาใชจ้นถึงปัจจุบนั ซ่ึงสาเหตุท่ีแนวคิดดา้นคุณค่าตราสินคา้ยงัคงสามารถน ามา
ใชไ้ดถึ้งปัจจุบนัเพราะคุณค่าตราสินคา้ถือเป็นกลยทุธ์หน่ึงท่ีจะท าใหต้ราสินคา้มีความแขง็แกร่ง ซ่ึงถือวา่เป็นเป้าหมายหลกัของ
หลายๆ องค์กรท่ีตอ้งการประสบความส าเร็จอย่างย ัง่ยืนในระยะยาว    กล่าวโดยสรุปไดว้่าคุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity) 
หมายถึง ส่ิงท่ีท าใหธุ้รกิจหรือบริษทันั้น ๆ มีคุณค่า มีลกัษณะเฉพาะ แตกต่างจากท่ีมีอยูใ่นตลาด ซ่ึงสามารถช่วยเพิ่มรายไดข้อง
บริษทัใหเ้พิ่มมากข้ึนได ้ในทางตรงกนัขา้มกส็ามารถท่ีท าใหมู้ลค่าของบริษทัลดลงไดอี้กดว้ย (Keller, 1993) 

  

 คุณค่าตราสินค้าในสายตาผู้บริโภค (CBBE Customer Base Brand Equity) 

          (Keller, 1993) กล่าวว่า การสร้างคุณค่าของตราสินคา้ (Brand Equity) ในการรู้จกัของลูกคา้จะส าเร็จไดต่้อเม่ือครบ 3
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ความแตกต่าง (Differentiation) ความรู้ท่ีเก่ียวกบัสินคา้ (Brand Knowledge) การตอบสนองของผูบ้ริโภค 
(Consumer Response)คุณค่าตราสินคา้ในสายตาผูบ้ริโภค จะเกิดจากการรู้จกัถึงความแตกต่าง(Differentiation) ในตราสินคา้
ของเราต่อคู่แข่ง ซ่ึงการรู้จกัถึงความแตกต่างท่ีแข็งแกร่งของตราสินคา้จะมาจากความรู้ท่ีเก่ียวกบัสินคา้ (Brand Knowledge) 
โดยความรู้ต่อแบรนดจ์ะมี 2ส่ิงในการช่วยการจดจ าของผูบ้ริโภคนัน่คือ 
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          1.การรู้จักต่อตราสินค้า (Brand Awareness)   คือการท าใหผู้บ้ริโภคจดจ าถึงความโดดเด่นท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตราสินคา้ 
ไดม้ากเพียงพอ จนผูบ้ริโภคสามารถแยกแยะความแตกต่างระหวา่งสินคา้ของบริษทัหรือองคก์ร กบั สินคา้ของคู่แข่งได ้ถือเป็น
ส่ิงท่ีตอ้งท าใหไ้ดใ้นการแข่งขนัทางธุรกิจ   

           ระดบัการรู้จกัของผูบ้ริโภคแบ่งได ้4ระดบัเร่ิมตน้ท่ีขั้นล่างสุดคือการไม่รู้จกัแบรนด(์Unaware of Brand)เป็นขั้นเร่ิมตน้ท่ี
ผูบ้ริโภคยงัไม่มีความตระหนกัรู้ในตราสินคา้เลย หมายถึงผูบ้ริโภคยงัไม่มีการยอมรับในตราสินคา้หรือบริการ ซ่ึงอาจจะเป็นได้
ในกรณีท่ีเกิดข้ึนกบัตราสินคา้ใหม่ท่ีพึ่งเขา้ตลาดหรือสินคา้ท่ีวางขายหรือมีเขา้มาในตลาดแลว้แต่ยงัไม่สามารถท าให้ตราสินคา้
นั้ นเป็นท่ีรู้จักหรือได้รับการยอมรับจากผู ้บริโภคได้  ระดับต่อมาในขั้นท่ีสองคือการจดจ าได้เม่ือมีส่ิงกระตุ้น(Brand 
Recognition) เป็นระดบัท่ีผูบ้ริโภคเร่ิมมีการตระหนักรู้ในตราสินคา้บ้าง แต่ยงัถือว่าผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมีระดบัการตระหนักรู้ท่ี
ค่อนขา้งต ่านกัการตลาดตอ้งมีการกระตุน้การรู้จกักบัผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีให้มากข้ึน เพื่อให้เกิดการจดจ าและรู้จกัในตราสินคา้ให้
มากข้ึนจนสามารถจดจ าไดไ้ปสู่ในระดบัขั้นต่อไประดบัขั้นท่ีสามคือการจดจ าได้โดยไม่ตอ้งมีส่ิงกระตุน้(Brand Recall) เป็น
ระดบัท่ีผูบ้ริโภคสามารถจดจ าตราสินคา้ไดใ้นระดบัท่ีดีมาก ผูบ้ริโภครู้จกัและสามารถจดจ าตราสินคา้นั้นไดโ้ดยไม่ตอ้งใชก้าร
เตือนความจ า แต่สามารถระลึกถึงตราสินคา้ไดอ้ย่างแม่นย  า  ระดบัสูงสุดคือแบรนด์ท่ีอยู่ในใจ(Top of Mind) เป็นระดบัขั้นท่ี
สูงสุดจากท่ีกล่าวมาคือเม่ือนึกผลิตภณัฑช์นิดใด ชนิดหน่ึง ในตลาด ตราสินคา้แรกท่ีผูบ้ริโภคกล่าวถึงก่อนคู่แข่งขนัในตลาดราย
อ่ืน ๆ ได้ จะถือว่าตราสินคา้นั้นอยู่ในใจของผูบ้ริโภค (Top of Mind) ซ่ึงถือว่าเป็นขอ้ได้เปรียบท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขนั โดย
ส่วนมากแลว้ตราสินคา้ท่ีอยูใ่นใจผูบ้ริโภคนั้นมกัจะเป็นตราสินคา้ท่ีเป็นผูน้ าทางการตลาดของกลุ่มผลิตภณัฑน์ั้น 

         2.ภาพลกัษณ์ตราสินค้า (Brand Image)  คือส่ิงท่ีอยูใ่นใจผูบ้ริโภคท่ีเกิดจากการรู้จกัและจดจ าในเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของ
ตราสินคา้แลว้เช่ือมความสัมพนัธ์กบัความคิดในใจผูบ้ริโภค ซ่ึงภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ท่ีดีจะประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3
อย่าง  ประกอบด้วย      1) ความแข็งแกร่ง (Strength) เกิดจากความเช่ือของผูบ้ริโภคผูบ้ริโภคมีความจดจ าในความคิดของ
ผู ้บริโภค เก่ียวกับตราสินค้าอาจเกิดข้ึนได้จากหลากหลายปัจจัย  แต่ปัจจัยพื้นฐานท่ีส าคัญคือมาจากคุณลักษณะและ
คุณประโยชน์ของตราสินคา้เอง คุณลกัษณะของตราสินคา้(Brand Attributes) คือลกัษณะท่ีสามารถอธิบายไดถึ้งบุคลิกลกัษณะ
ของสินคา้หรือบริการ หรือกระบวนการและการใชง้านของสินคา้นั้นๆ  คุณประโยชน์ของตราสินคา้(Brand Benefit) คือคุณค่า
หรือความหมายท่ีเป็นส่วนตวัท่ีผูบ้ริโภคผกูติดส่ิงนั้นไวก้บัคุณลกัษณะของสินคา้หรือบริการ โดยทั่วไปแหล่งข้อมูล
ข่าวสารท่ีถูกสร้างข้ึนจากคุณลกัษณะและคุณประโยชน์ของตราสินคา้ท่ีแข็งแกร่งก็คือประสบการณ์ทางตรงของผูบ้ริโภค
(Consumer Experience) นั่นเอง     2) ความช่ืนชอบ (Favorability) การท่ีผูบ้ริโภคจะเลือกว่าส่ิงใดเป็นความช่ืนชอบและ
เก่ียวขอ้งกับตราสินคา้เพื่อท่ีจะสามารถเช่ือมโยงตวัตนของตนเองกับตราสินค้าได้นั้นจ าเป็นต้องอาศยัการพิจารณาและ
เปรียบเทียบราคาสินคา้ขององคก์รกบัคู่แข่งขนัอย่างถ่ีถว้น โดยทัว่ไปแลว้ความช่ืนชอบในตราสินคา้ของผูบ้ริโภคจะเกิดจาก
ความสามารถในการท าใหผู้บ้ริโภคเช่ือมัน่วา่ตราสินคา้ประกอบดว้ยคุณลกัษณะและคุณประโยชน์นั้นท าใหผู้บ้ริโภคพึงพอใจ
และตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอย่างดีความช่ืนชอบในตราสินคา้จะส่งผลต่อทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตรา
สินคา้และส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคจะข้ึนอยู่กบัปัจจยั 3 ประการไดแ้ก่ ตราสินคา้นั้นมีความสัมพนัธ์กบัลูกคา้
อยา่งไร ตราสินคา้นั้นมีความแตกต่างอยา่งมีนยัยะส าคญัอยา่งไร และ ตราสินคา้นั้นมีความน่าเช่ือถืออยา่งไร   3) ความโดดเด่น 
(Uniqueness)  หัวใจส าคญัของการก าหนดต าแหน่งทางการตลาดของตราสินคา้ท่ีน าไปสู่การสร้างความได้เปรียบทางการ
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แข่งขนัคือการมีจุดเด่น มีความแตกต่างในการขายสินคา้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ซ่ึงจะน าไปสู่ การสร้างเหตุผลว่าท าไมผูบ้ริโภคจึง
ตดัสินใจซ้ือสินคา้นั้นซ่ึงถือเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิง่ท่ีจะท าใหต้ราสินคา้ประสพความส าเร็จ 

 

  งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

    

         (สุภชัชา วิทยาคง ,2559) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ของสายการบินตน้ทุนต ่าของ
ผูใ้ชบ้ริการชาวไทย จากผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ของสายการบินตน้ทุนต ่า ของผูใ้ชบ้ริการชาว
ไทย โดยเรียงล าดบัตามอิทธิพลท่ีส่งผลต่อความภกัดีจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ปัจจยั ดา้นเคร่ืองแต่งกายของพนกังานและลกัษณะ
ทางกายภาพของเคร่ืองบิน,  ปัจจยัดา้นราคาสินคา้และ บริการเสริม,  ปัจจยัดา้นพนกังานและความเช่ือมัน่ในสายการบิน,  ปัจจยั
ดา้นช่องทางและกระบวนการ ในการจดัจ่าหน่ายตัว๋โดยสารและช าระเงิน, ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทาง 
การตลาด     ปัจจยัท่ีไม่ส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ของสายการบินตน้ทุนต ่า ของผูใ้ชบ้ริการ ชาวไทย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น
กระบวนการให้บริการและลกัษณะของท่ีนัง่ผูโ้ดยสารและท่ีเก็บสัมภาระ และ ปัจจยัดา้นราคาตัว๋โดยสารและช่ือเสียงของพรี
เซ็นเตอร์ไม่มีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ของ สายการบินตน้ทุนต ่า    นอกจากน้ีปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ อนัไดแ้ก่ เพศ
, ระดบัการศึกษา และ รายไดต่้อเดือน ไม่ส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ของสายการบินตน้ทุนต ่าภายในประเทศ 

      (ภทัราภรณ์  ไทยชยัธรรม ,2560)ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
การรู้จกัคุณค่าตราสินคา้ กบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ผลิตภณัฑก์าแฟลดน ้ าหนกัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดย
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นงานวิจยั คือกลุ่มผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นผูท่ี้เคยซ้ือหรือบริโภคกาแฟลดน ้ าหนกัในเขตกรุงเทพมหานครโดยสุ่ม
ตวัอย่าง จากร้านคา้ปลีกแบบ ดิสเคาน์สโตร์ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผลการศึกษาพบว่า 
ความพึงพอใจดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาดส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้กาแฟการ
รู้จกัคุณค่าตราสินคา้ในแต่ละดา้นส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้กาแฟลดน ้าหนกั   ความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจ
ด้านส่วนประสมทางการตลาด การรู้จักคุณค่าตราสินคา้กับความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ผลิตภณัฑ์กาแฟลดน ้ าหนัก ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้กาแฟลดน ้าหนกัไม่แตกต่างกนั   แต่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายแุละ
รายได ้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้กาแฟลดน ้าหนกัแตกต่างกนั 

            

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสมมุติฐานการศึกษาดงัน้ี 

 H1 :ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีความภกัดีต่อตราสินคา้แตกต่างกนั 

 H2 :การรู้จกัตราสินคา้ และ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ มีความสมัพนัธ์ทางบวก กบัความภกัดีท่ีมีต่อตราสินคา้ 
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  กรอบแนวคดิ 

           จากทฤษฎีคุณค่าของตราสินคา้ในมุมมองของผูบ้ริโภค คุณค่าตราสินคา้ในสายตาผูบ้ริโภค จะเกิดจากการรู้จกัถึงความแตกต่าง
(Differentiation) ในตราสินคา้ของเราต่อคู่แข่ง ซ่ึงการรู้จกัถึงความแตกต่างท่ีแขง็แกร่งของตราสินคา้จะมาจากความรู้ท่ีเก่ียวกบัสินคา้ (Brand 

Knowledge) โดยความรับรู้ต่อแบรนด์จะมี 2 ส่ิงในการช่วยการจดจ าของผูบ้ริโภคนัน่คือ การรู้จกัต่อตราสินคา้ (Brand Awareness)  คือการท า
ให้ผูบ้ริโภคจดจ าถึงความโดดเด่นท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตราสินคา้ และภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) คือส่ิงท่ีอยูใ่นใจผูบ้ริโภคท่ีเกิด
จากการรู้จกัและจดจ าในเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของตราสินคา้แลว้เช่ือมความสมัพนัธ์กบัความคิดในใจผูบ้ริโภค ซ่ึง การรู้จกัตราสินคา้ และ 
ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ท่ีดี นั้นจะมีผลต่อความภกัดีอยา่งไรบา้ง มีความสมัพนัธ์อยา่งไรบา้ง  

องค์ประกอบของตัวแปร 

         ตวัแปรตน้ มี2ตวัแปร คือ 1) ดา้นการรู้จกัตราสินคา้ ผูว้ิจยัใชปั้จจยัดา้นความคุน้เคย การจดจ า การระลึกถึง 2) ดา้นภาพลกัษณ์ตรา
สินคา้ ใชปั้จจยัดา้น บุคลิกภาพของผูบ้ริโภค ดา้นความน่าเช่ือถือ ความมีช่ือเสียง เป็นตน้  พร้อมกนัน้ีผูวิ้จยัไดเ้พ่ิมปัจจยัทางทางดา้น
ประชากรศาสตร์ เขา้มาช่วยเพ่ิมในการศึกษาในคร้ังน้ีดว้ย                 

        ตวัแปรตาม คือ ความภกัดีต่อตราสินคา้ ผูวิ้จยัใชปั้จจยั การเลือกซ้ือในคร้ังต่อไป การบอกต่อ การทดแทนตราสินคา้ การทดลองซ้ือ
ในคร้ังต่อไป มาเป็นปัจจยัในการศึกษา ซ่ึงผูวิ้จยัจึงน าตวัแปรทั้งหมดมาก าหนดเป็นแนวคิดในการวิจยัดงัภาพท่ี 1  

 

   ตัวแปรต้น              ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ภาพกรอบแนวคิดงานวิจยั 

 

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 

เพศ  

 อายุ  

อาชีพ 

การศึกษา 

รายได้ การรู้จักตราสินค้า 

(Brand Awareness) 

ภาพลักษณ์ตราสินค้า 

(Brand Image) 

ความภักดีต่อตราสินค้า 

(Brand Loyalty) 
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3. วธีิการศึกษา 

    ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 

     การศึกษาในคร้ังน้ีกลุ่มประชากรท่ีศึกษาคือกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีประสบการณ์เคยด่ืมน ้ าผลไม ้โดยพื้นท่ีการวิจยัจะเป็นเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑล วิธีการคือเลือกลุ่มตวัอยา่งจากจ านวนประชากรในเขตเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จ านวน 9,395,643
คน จากขอ้มูลปี พ.ศ.2562จาก ส านกั บริหารการทะเบียน กรมการปกครอง แต่เน่ืองจากจ านวนประชากรในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑลทั้งหมดน้ี ผูว้ิจยัไม่ทราบจ านวนผูด่ื้มน ้ าผลไมท่ี้ชดัเจนจึงไดท้ าการวิเคราะห์กลุ่มตวัอยา่งโดยใชห้ลกัการสุ่มตวัอยา่ง
ส าหรับการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการก าหนดกลุ่มตวัอยา่งแบบไม่ทราบจ านวนประชากร ผูว้ิจยัจึงใชสู้ตรคอแครน (Cochran, 
1997) ในการค านวณหากลุ่มตวัอยา่งแบบไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน (Non-probability Sampling)  

     จากการค านวณสูตรผลจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีออกมาได ้384 ราย และมีการส ารองแบบสอบถามไว ้64 ราย หรือ 20% ใชใ้น
กรณีแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งบางรายไม่สมบูรณ์หรือหากสมบูรณ์ ก็ใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งเพื่อท าใหก้ารวิจยัในคร้ังน้ีมี
ความน่าเช่ือถือมากข้ึน รวมจ านวนทั้งหมด 460 ราย 

 

การทดสอบเคร่ืองมือ 

     การทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดสอบใช ้(Pre-test) กบักลุ่ม
ประชากร จ านวน 30 ตวัอยา่ง เพ่ือใหแ้น่ใจว่าค าถามแต่ละขอ้สามารถตอบไดส้ะดวกและใชเ้วลาในการตอบแบบสอบถามอยา่งเหมาะสม 
รวมทั้งทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามดว้ยค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของ Cronbach โดยการใชโ้ปรแกรม SPSS ในการประมวลผล ซ่ึง
ผลการทดสอบความเช่ือมัน่มีค่าดงัน้ี ตวัแปรการรู้จกัตราสินคา้เท่ากบั.730  ตวัแปรภาพลกัษณ์ตราสินคา้เท่ากบั.896 และตวัแปรความภกัดี
ต่อตราสินคา้เท่ากบั.728 

 

   วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

     ผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการทางสถิติ  โดยไดจ้ดัเตรียมขอ้มูลเพื่อ ท่ีจะน าไปวิเคราะห์  โดยตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม  แลว้น ามาวิเคราะห์ขอ้มูล  ดงัต่อไปน้ี  

     - การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)  ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงบรรยายลกัษณะของตวัแปร
ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

    - วิเคราะห์ค่า t - test  และ การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) 

    - ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั  
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     - การวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) ใชใ้นการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้ คือการรู้จกั  
ภาพลกัษณ์ กบัตวัแปรตาม คือความภกัดีต่อตราสินคา้น ้าผลไมอี้โคโนม่ี 

 

4. ผลการศึกษา 

      ผลการวิเคราะห์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีการรู้จกัตราสินคา้อยูใ่นระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.72 โดยท่ีมีการรู้จกัตราสินคา้
มากท่ีสุดในดา้นการระลึกถึงรสชาติของตราสินคา้ ท่ีค่าเฉล่ีย 3.88 รองลงมาคือในดา้นความคุน้เคยกบัตราสินคา้ ท่ีค่าเฉล่ีย 3.84 
และในดา้นการจดจ าสัญลกัษณ์ตราสินคา้ ท่ีค่าเฉล่ีย 3.75 ตามล าดบั 

     ผลการวิเคราะห์การรู้จกัตราสินคา้ของผูบ้ริโภคจ าแนกเป็นรายยีห่อ้พบวา่ โดยภาพรวมผูบ้ริโภคท่ีเลือกด่ืมน ้าผลไมย้ีห่อ้อีโค
โนม่ี มีการรู้จกัตราสินคา้สูงท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 3.88 รองลงมาคือ ผูบ้ริโภคท่ีเลือกด่ืมน ้ าผลไมย้ี่ห้ออ่ืน ๆ ท่ีค่าเฉล่ีย 3.71 และ 
ผูบ้ริโภคท่ีเลือกด่ืมน ้าผลไมย้ีห่อ้แบบมีเน้ือส้ม ท่ีค่าเฉล่ีย 3.66 ตามล าดบั 

     ผลการวิเคราะห์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ตราสินคา้อยูใ่นระดบั เห็นดว้ย ท่ีค่าเฉล่ีย 3.71 
โดยท่ีมีความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ในการท่ีตราสินค้าดูมีความน่าเช่ือถือ สูงท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 3.95 รองลงมาคือ
ความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ในการท่ีเป็นสินคา้ท่ีมีความใส่ใจคุณภาพ ท่ีค่าเฉล่ีย 3.94 และความคิดเห็นเก่ียวกบั
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีเหมาะสมกบัคนทุกวยั ท่ีค่าเฉล่ีย 3.89 ตามล าดบั 

     ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของผูบ้ริโภคจ าแนกเป็นรายยี่ห้อพบว่า โดยภาพรวมผูบ้ริโภคท่ี
เลือกด่ืมน ้าผลไมย้ีห่อ้อ่ืน ๆ มีความคิดเห็นท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ตราสินคา้สูงท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 3.79 รองลงมาคือ ผูบ้ริโภคท่ีเลือกด่ืม
น ้าผลไมย้ีห่อ้แบบมีเน้ือส้ม ท่ีค่าเฉล่ีย 3.65 และ ผูบ้ริโภคท่ีเลือกด่ืมน ้าผลไมย้ีห่อ้อีโคโนม่ี ท่ีค่าเฉล่ีย 3.58 ตามล าดบั 

     ผลการวิเคราะห์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีความภกัดีท่ีมีต่อตราสินคา้อยูใ่นระดบั เห็นดว้ย ท่ีค่าเฉล่ีย 3.64 โดยท่ีมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัความภกัดีท่ีมีต่อตราสินคา้ในดา้นการท่ีมีความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑข์องตราสินคา้น้ีในการซ้ือคร้ังต่อไป สูงท่ีสุด 
ท่ีค่าเฉล่ีย 3.89 รองลงมาคือความคิดเห็นเก่ียวกบัความภกัดีท่ีมีต่อตราสินคา้ในดา้นความเช่ือมัน่ในคุณภาพของผลิตภณัฑ ์หาก
ผลิตภณัฑน์ั้นมีตราสินคา้น้ีอยู ่ท่ีค่าเฉล่ีย 3.85 และความคิดเห็นเก่ียวกบัความภกัดีท่ีมีต่อตราสินคา้ในดา้นการท่ียนิดีบอกต่อคุณ
รู้จกัวา่ตราสินคา้น้ีเป็นตราสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ท่ีค่าเฉล่ีย 3.77 ตามล าดบั 

     ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีท่ีมีต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภคจ าแนกเป็นรายยีห่อ้ พบวา่ โดยภาพรวมผูบ้ริโภค
ท่ีเลือกด่ืมน ้าผลไมย้ีห่อ้อ่ืน ๆ มีความภกัดีท่ีมีต่อตราสินคา้สูงท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 3.67 รองลงมาคือ ผูบ้ริโภคท่ีเลือกด่ืมน ้าผลไมย้ีห่อ้
อีโคโนม่ี ท่ีค่าเฉล่ีย 3.63 และ ผูบ้ริโภคท่ีเลือกด่ืมน ้าผลไมย้ีห่อ้แบบมีเน้ือส้ม ท่ีค่าเฉล่ีย 3.59 ตามล าดบั 

      จากผลการวิเคราะห์สามารถสรุปไดว้า่ การรู้จกัตราสินคา้ และความคิดเห็นท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบั
ความภกัดีต่อตราสินคา้ในระดบัปานกลาง ซ่ึงจะหมายถึงวา่ หากผูบ้ริโภคมีการรู้จกัตราสินคา้และมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์
ตราสินคา้สูงข้ึน จะท าใหก้ารจงรักภกัดีต่อตราสินคา้สูงข้ึนเช่นกนั ซ่ึงหากน าไปประยกุตใ์นการท างานเพื่อการสร้างความภกัดี
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ในตราสินคา้ ทางบริษทัควรท่ีจะสร้างการรู้จกัในตราสินคา้ ภาพลกัษณ์ เพื่อจะส่งผลต่อความภกัดีในตราสินคา้ของแบรนดอี์โค
โนม่ีไดอี้กดว้ย 

      ผลการวิเคราะห์การวิเคราะห์ถดถอยพหุสามารถสรุปไดว้า่ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีต่อตรา
สินคา้ โดยท่ีสามารถพยากรณ์ความภกัดีต่อตราสินคา้ไดคื้อ หากการรู้จกัตราสินคา้เพิ่มข้ึน 1หน่วย จะท าให้ความภกัดีต่อตรา
สินคา้เพิ่มข้ึน 0.254 หน่วย และหากความคิดเห็นท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ตราสินคา้สูงข้ึน 1 หน่วย จะท าใหค้วามภกัดีท่ีมีต่อตราสินคา้
เพิ่มข้ึน 0.570 หน่วย 

 

5.  อภิปรายผลการศึกษา 

     จากผลการศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ ระหว่าง การรู้จกั ภาพลกัษณ์ กับ ความภกัดี เคร่ืองด่ืมน ้ าผลไมอี้โคโนม่ีโดยการ
ประยกุตแ์นวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการรู้จกั ภาพลกัษณ์ และความภกัดีต่อตราสินคา้ นั้น พบวา่  

    ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ และการเลือกยีห่อ้ในการด่ืมน ้าผลไมแ้ตกต่างกนั จะท า
ใหมี้ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของผลิตภณัฑน์ ้ าผลไม ้ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุภชัชา วิทยาคง (2559) 
ท่ีไดท้ าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ของสายการบินตน้ทุนต ่าของผูใ้ชบ้ริการชาวไทย    ส่วนปัจจยั
ทางประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย อายุ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั จะท าให้มีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของ
ผลิตภณัฑน์ ้ าผลไมแ้ตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ   ภทัราภรณ์  ไทยชยัธรรม (2560)ไดท้ าการศึกษา
เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาด การรู้จกัคุณค่าตราสินคา้ กบัความจงรักภกัดีต่อตรา
สินคา้ผลิตภณัฑก์าแฟลดน ้าหนกัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ การมีผลต่อความภักดต่ีอตราสินค้า 

เพศ ไม่แตกต่างกนั 

อาย ุ แตกต่างกนั 

อาชีพ ไม่แตกต่างกนั 

ระดบัการศึกษา ไม่แตกต่างกนั 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนั 

การเลือกด่ืมน ้าผลไม ้ ไม่แตกต่างกนั 

    

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่าง 

           ความสัมพนัธ์ การรู้จกัตราสินคา้ กบัความภกัดีท่ีมีต่อตราสินคา้ จากการศึกษาพบว่า การรู้จกัตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์
กบัความภกัดีท่ีมีต่อตราสินคา้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้จากการวิเคราะห์ผลการรู้จกัตรา
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สินคา้จากผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูบ้ริโภคมีการรู้จกัตราสินคา้อยูใ่นระดบัมาก เน่ืองธุรกิจน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม มีการแข่งขนั
ในการแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดสูง ท าให้ในแต่ละแบรนด์ไดว้างแผนและด าเนินกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้ผูบ้ริโภคสามารถ
จดจ าแบรนดต์นเองใหไ้ดม้ากท่ีสุด เพื่อท่ีจะท าใหผู้บ้ริโภครับทราบถึงตราสินคา้และเสริมสร้างทศันคติในแง่บวกของบริโภคท่ี
มีต่อตราสินคา้  ซ่ึงไดส้อดคลอ้งกบั (Keller, 1993)  การรู้จกัต่อตราสินคา้ (Brand Awareness)  คือ การท าให้ผู ้บริโภค
จดจ าถึงความโดดเด่นท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตราสินคา้ ไดม้ากเพียงพอ จนผูบ้ริโภคสามารถแยกแยะความแตกต่างระหวา่งสินคา้
ของบริษทัหรือองคก์ร กบั สินคา้ของคู่แข่งได ้ถือเป็นส่ิงท่ีตอ้งท าใหไ้ดใ้นการแข่งขนัทางธุรกิจ   

    ความสมัพนัธ์ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ กบัความภกัดีท่ีมีต่อตราสินคา้ จากการศึกษาพบวา่ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ มีความสมัพนัธ์
กบัความภกัดีท่ีมีต่อตราสินคา้ จากการวิเคราะห์ผลภาพลกัษณ์ตราสินคา้จากผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัภาพลกัษณ์ตราสินคา้อยู่ในระดบัเห็นดว้ย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบั 
(Keller, 1993)  ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image)  คือส่ิงท่ีอยูใ่นใจผูบ้ริโภคท่ีเกิดจากการรู้จกัและจดจ าในเอกลกัษณ์ท่ีโดด
เด่นของตราสินคา้แลว้เช่ือมความสัมพนัธ์กบัความคิดในใจผูบ้ริโภค  ดงันั้นตราสินคา้ท่ีมีภาพลกัษณ์ท่ีดี มีการสร้างภาพลกัษณ์
อยา่งต่อเน่ือง จะท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความภาคภูมิใจในตราสินคา้ท่ีเลือกรู้สึกมัน่ใจในคุณภาพของตราสินคา้ท่ีเลือก ถา้ผูบ้ริโภคมี
ทศันคติท่ีดีต่อผลิตภณัฑ ์หรือมีทศันคติในทางบวกต่อภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑจ์ะมีผลใหเ้กิดความจงรักภกัดีในตราสินคา้ 

6.ข้อเสนอแนะจากการศึกษา     

     6.1 ดา้นการรู้จกัตราสินคา้ 

     จากผลการวิเคราะห์พบวา่ การจดจ าสญัลกัษณ์ตราสินคา้ของผูต้อบแบบสอบถามมีการจดจ าตราสญัลกัษณ์ของแบบมีเน้ือส้ม 
ไดสู้งกว่าตราสัญลกัษณ์ของแบรนดอี์โคโนม่ี ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าตราสินคา้อีโคโนม่ีแมจ้ะเป็นท่ีรู้จกัดีจากผูบ้ริโภค แต่ตรา
สญัลกัษณ์อาจจะยงัไม่มีความโดดเด่นจนท าใหเ้ป็นจดจ าไดข้องผูบ้ริโภค   ผูว้ิจยัจึงเสนอวา่ควรมีการตอกย  ้า และสร้างความทรง
จ าในตราสัญลกัษณ์ของแบรนดอี์โคโนม่ีใหแ้ก่ผูบ้ริโภคน ้าผลไมม้ากข้ึน  เช่น การปรับเปล่ียนรูปแบบตราสัญลกัษณ์บางจุด ให้
โดดเด่นและทนัสมยัมากยิ่งข้ึน เพื่อสร้างการจดจ าได้มากข้ึน  การเพิ่มโฆษณาตามส่ือต่างๆท่ีมากข้ึน การใช้ส่ือออนไลน์ 
โซเช่ียลมีเดียต่างๆ รวมไปถึงการจดักิจกรรม เพื่อท าให ้แบรนดอี์โคโนม่ีมีส่วนร่วมในชีวิตประจ าวนัของกลุ่มผูบ้ริโภค เพื่อเป็น
แรงจูงใจในการระลึกถึงเม่ือตอ้งการเลือกซ้ือน ้าผลไมใ้นอนาคตของผูบ้ริโภคได ้

   6.2 ดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 

    การศึกษาดา้นภาพลกัษณ์ พบวา่ในดา้นภาพลกัษณ์ของแบรนดอี์โคโนม่ี มีหลายปัจจยั ในการรู้จกัของผูบ้ริโภค มีคะแนนท่ีต ่า
กวา่แบรนดอ่ื์นๆ ผูว้ิจยัเสนอวา่ควรมีการเสริมสร้างภาพลกัษณ์ใหแ้ก่ตราสินคา้อีโคโนม่ีมากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือเทียบกบั
คู่แข่งทางตรงอยา่งแบรนดแ์บบมีเน้ือส้ม หรือแบรนดอ่ื์นๆในกลุ่มเคร่ืองด่ืมน ้าผลไม ้ภาพลกัษณ์ในหลายปัจจยัของแบรนดอี์โค
โนม่ียงัเป็นรองคู่แข่ง โดยท่ีภาพลกัษณ์ของแบรนด์อีโคโนม่ีควรจะเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีทนัสมยั เหมาะกบัวยัรุ่น มีความสดใสมี
ชีวิตชีวา รวมถึงความน่าเช่ือถือ  ซ่ึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะทีมบริหารจะตอ้งมีการจดัการอยา่งเป็นระบบ วางแผนเป็นอยา่งดี ในการ
สร้างแบรนด์เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์ให้กบัแบรนด์อีโคโนม่ี โดยการเลือกใช้ส่ือต่างๆเพื่อไปยงักลุ่มเป้าหมาย เพื่อจะได้
ยกระดบัของแบรนดใ์หมี้ความชดัเจนและโดดเด่นเหนือกวา่คู่แข่งในสายตาและมุมมองของผูบ้ริโภค 
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   6.3 ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ 

    จากการศึกษาพบวา่ผูบ้ริโภคท่ีด่ืมแบรนดอี์โคโนม่ีเป็นประจ าก็จะมีความมัน่ใจในแบรนดอี์โคโนม่ี   แต่หากเม่ือเทียบกบั แบ
รนด์อ่ืนๆ จะพบว่ามีระดบัความภกัดีท่ีสูงกว่าแบรนด์อีโคโนม่ี     ดงันั้นทีมบริหารและฝ่ายการตลาด ตอ้งเพิ่มการสร้างความ
ภกัดีของลูกคา้ท่ีมีต่อแบรนดอี์โคโนม่ีให้มากข้ึน ซ่ึงการสร้างความภกัดีสามารถท าไดห้ลายวิธี ตวัอยา่งเช่น  จากการวิเคราะห์
ผลการวิจยัพบว่า เม่ือแบรนดคู่์แข่งมีการจดัโปรโมชัน่ต่างๆ ผูบ้ริโภคมีโอกาสสูงท่ีจะเลือกซ้ือสินคา้แบรนดอ่ื์นท่ีมีโปรโมชัน่ 
ดงันั้น ทีมการตลาดของบริษทัควรมีการส ารวจโปรโมชัน่ของคู่แข่งอยู่ตลอดเวลา เพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาด รวมถึงเพิ่ม
โอกาสในการช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดของคู่แข่ง อีกจุดท่ีส าคญัมากคือการท า กลยุทธ์การบริหารการจดัการดา้นลูกคา้
สัมพนัธ์( Customer Relationship Management) ตวัอย่างเช่นการสร้างคอมมูนิต้ีผ่านสังคมออนไลน์ เพื่อเป็นเพิ่มช่องทางการ
สร้าง ความภกัดีและความสัมพนัธ์ในระยะยาวกบัผูบ้ริโภค ซ่ึงในปัจจุบนั ในส่วนน้ีทางแบรนด์อีโคโนม่ี  มีการท ากิจกรรม
ดงักล่าวนอ้ยกวา่คู่แข่งในตลาดน ้าผลไมเ้ป็นอยา่งมาก 
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กลยทุธ์ทางการตลาดท่ีมีผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของร้านคุณป้าชาบู 
Marketing Strategies that Affecting to the Competitive Advantage of Khun Pa Shabu 

          ศตพร ศรีชุมพล1 และ อศัวณิ ปสุธรรม2 

                   Sataporn Srichumphon1 and Asawin Pasutham2 

บทคดัย่อ 

การศึกษาเร่ืองกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีมีผลต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของร้านคุณป้าชาบู มีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาปัจจยัท่ีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านคุณป้าชาบู และเพื่อสร้างกลยทุธ์และเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของร้าน
คุณป้าชาบู โดยการสมัภาษณ์ลูกคา้ท่ีเคยเขา้มาใชบ้ริการโดยใชแ้บบสอบถามจ านวน 100 ชุด โดยใชปั้จจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อาชีพ และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้
บริการ เพื่อใหส้ามารถทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการใชบ้ริการ และน าผลการวิจยัมาวิเคราะห์และประยกุตใ์ชเ้พื่อ
เป็นขอ้มูลในการสร้างกลยุทธ์และเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของร้านคุณป้าชาบู ผลการศึกษาพบว่า ร้านคุณป้าชาบูยงั
เสียเปรียบในเร่ืองของ ความหลากหลายของอาหาร ความสะดวกของท่ีจอดรถ การโฆษณาไม่มากพอ ความคุม้ค่าของรสชาติ
อาหารและราคาไม่สมัพนัธ์กนั การตอ้นรับลูกคา้ กระบวนการสัง่อาหารไดไ้ม่ครบถว้นตามรายการท่ีสั่ง รวมไปถึงความสะอาด
ของโต๊ะ เกา้อ้ี และบริเวณร้านอีกดว้ย 

ค าส าคัญ: ความได้เปรียบในการแข่งขัน, กลยทุธ์ทางการตลาด, ร้านคุณป้าชาบู 

Abstract 

 The aims of the research of the marketing strategies that affect the competitive advantage of Khun Pa Shabu have the 
objective to study the factors that affect the decision to choose Khun Pa Shabu, create strategies and increase the 
competitiveness of Khun Pa Shabu by using 1 0 0  sets of questionnaires. There are two factors of the questionnaires in 
demographic factors such as age, education, level average monthly income, occupation and marketing mix factors affecting 
service selection to be able to know the factors that affect the decision to choose Khun Pa Shabu. This research results are 
analyzed and applied for the information in creating strategies and increasing the competitiveness of Khun Pa Shabu. The 
results found Khun Pa Shabu is still lacking of the matter of variety of food, the convenience for parking, moreover, the 
advertising is not enough, the value of food and prices are unrelated, the food ordering process is incomplete as the ordered 
item including the cleanliness of the table, chairs and the shop area as well. 
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1. บทน า 

  ในปัจจุบนัการแข่งขนัทางความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดข้ยายออกอยา่งกวา้งขวางโดยเฉพาะเมืองหลวงอยา่ง
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีประชากรหนาแน่น ทุกคนใชชี้วิตอยา่งเร่งรีบไม่วา่จะเป็นการเดินทางท่ีตอ้งแข่งขนักบัเวลา ซ่ึงท าใหมี้
ความตอ้งการในการบริโภคอาหาร การท่ีมีทางเลือกในการใชบ้ริการท่ีหลากหลายช่องทาง ท าใหมี้ความนิยมรับประทานอาหาร
นอกบา้นกนัมากข้ึน การรับประทานอาหารท่ีบา้นนั้นจึงไม่ค่อยไดรั้บความนิยมมากนกัในกรุงเทพ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของประชากรในปัจจุบนั ท าใหร้้านอาหารทั้งในและนอกหา้งสรรพสินคา้ มีความหลากหลายมากข้ึนเร่ือยๆ ปัจจุบนัร้านอาหาร
ญ่ีปุ่นท่ีเปิดใหบ้ริการในประเทศไทยนั้นเพิ่มมากข้ึนจากปี 2561 เป็น 21% จาก3,004 ร้าน เป็น 3,637 ร้าน(ขอ้มูลจาก The 
Standard ร้านอาหารญ่ีปุ่นในประเทศไทย 2562) ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายของลูกคา้เกิดจาก ปัจจุบนัคนกนัมาใส่ใจในสุขภาพกนัมาก
ข้ึน ซ่ึงอาหารญ่ีปุ่นโดยส่วนใหญ่เป็นอาหารท่ีรับประทานง่าย รวมไปถึงช่ืนชอบในรสชาติอาหารของญ่ีปุ่น ซ่ึงจากกระแส
ดงักล่าวท าใหค้วามนิยมในการบริโภคอาหารญ่ีปุ่นแบบบุฟเฟ่ตน์ั้นไดเ้ร่ิมขยายตวัออกเป็นวงกวา้งมากข้ึนเร่ือยๆ ทั้งในดา้น
ราคาและคุณภาพ ท าใหปั้จจุบนัเราจะเห็นร้านอาหารญ่ีปุ่นแบบบุฟเฟ่ตอ์ยา่งแพร่หลายอีกดว้ย 

 ร้านคุณป้าชาบู สถานท่ีตั้งอยูท่ี่ซอยลาดพร้าว 18 เขตจตุจกัร ร้านเปิดบริการวนัองัคาร - อาทิตย ์ตั้งแต่ 11.00-22.00 น. 

โดยปิดใหบ้ริการทุกวนัจนัทร์ ทางร้านไดมี้บริการท่ีจอดรถส าหรับลูกคา้ 2 จุด จุดแรกคือ ก่อนทางเขา้ร้านคุณป้าชาบู 20 เมตร 

และอีกจุดคือ วดัพระศรีฯบางเขน เป็นร้านชาบูสไตลญ่ี์ปุ่น ใหบ้ริการแบบบุฟเฟ่ต ์ดว้ยคอนเซปต ์All you can eat ในราคาท่ี

เอ้ือมถึงไดทุ้กเพศทุกวยั ประกอบไปดว้ยน ้าซุปสองรสชาติดว้ยกนั ไม่วา่จะเป็น น ้าซุปด า และน ้าซุปใส อีกทั้งยงัมีน ้าจ้ิม

หลากหลายรถชาติใหเ้ลือก ซ่ึงเป็นสูตรของทางร้านโดยเฉพาะ ซ่ึงมีใหเ้ลือกรับประทานถึง 3 แบบ 3 รสชาติดว้ยกนั ซ่ึง

ประกอบไปดว้ย น ้าจ้ิมพอนสึ (Ponzu Sauce) , น ้าจ้ิมสุก้ีงา (Sesami Suki Sauce) และ น ้าจ้ิมคุณป้า (Khunpa Sauce) เพิ่มรสชาติ

ความอร่อยใหอ้าหารในรูปแบบและรสชาติท่ีแตกต่าง ตามความหลากหลาย 

  เร่ิมแรกธุรกิจร้าน “คุณป้าชาบู” ในช่วง 3 เดือนแรก ธุรกิจไดรั้บผลตอบลพัธท่ี์ดีมาก เพราะเป็นธุรกิจท่ีมีลูกคา้มาก ท า

ใหก้ารเปิดร้านในช่วงแรกยอดขายจะพุง่ข้ึนอยา่งชดัเจนจากการบอกต่อและอยากลองส่ิงใหม่ของผูบ้ริโภคท่ีสรรหาอะไรใหม่ๆ

อยูต่ลอดเวลา ส่งผลใหย้อดขายเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วในช่วงแรก แต่หลงัจากผา่นช่วงเวลา 3 เดือนแรกปัจจยัท่ีมีผลต่อการกลบัมา

ใชบ้ริการอีกคร้ังข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจท่ีไดรั้บจากการใหบ้ริการในคร้ังแรก ความคุม้ค่าของราคากบัคุณภาพของวตัถุดิบ ท าเล

ท่ีตั้ง การจดัโปรโมชัน่ต่างๆ จึงตอ้งมีการวางแผนดา้นกลยทุธ์ของธุรกิจเพือ่ท าใหลู้กคา้อยากเขา้มาใชบ้ริการ เกิดการบอกต่อ 

เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดและท าใหธุ้รกิจด าเนินต่อไปได ้

 

 ก าไรต่อวนัประมาณ 8,000 -12,000 บาท โดยวนัท่ีมีก าไรสูงกวา่ปกติส่วนใหญ่จะเป็นช่วงวนั เสาร์ อาทิตย ์และ

วนัหยดุราชการ ช่วงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมลงไปนั้น ผลก าไรต่อวนัลดลงอยา่งต่อเน่ือง สภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยต่อการเดินทาง
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มารับประทานอาหารร้านคุณป้าชาบูได ้ซ่ึงเป็นช่วงฤดูฝน ลูกคา้ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนกัเรียน นกัศึกษา จนถึงวยัท างาน ท่ีส่วน

ใหญ่ใชร้ถสาธารณะในการเดินทาง 

 

แผนภูมิท่ี1: แผนภูมิแสดงขอ้มูลยอดขาย ค่าใชจ่้าย และก าไรตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม ปี 2562 ถึง 30 กนัยายน 2562 

 วตัถุประสงค์ของการศึกษา  1. เพื่อศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านคุณป้าชาบู  2.เพื่อสร้าง
กลยทุธ์และเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของร้านคุณป้าชาบู 3. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้าน
คุณป้าชาบู 

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  1. เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัของลูกคา้ท่ีมีส่วนในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านคุณป้าชาบู 

2. เพื่อใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ และแกไ้ข ปรับปรุง พฒันา ร้านคุณป้าชาบู 3. เพื่อก าหนดกลยทุธ์ และสร้างความไดเ้ปรียบ

ทางการแข่งขนัใหร้้านคุณป้าชาบู เพื่อใหร้้านพฒันาคุณภาพ และท าใหลู้กคา้เก่ากลบัมาใชบ้ริการซ ้า และเกิด sharing ใหลู้กคา้

ใหม่ไดใ้ชบ้ริการร้านคุณป้าชาบู 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคดิและทฤษฎส่ีวนประสมการตลาดบริการ (Marketing Mix)  

Kotler Philips (อา้งในศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 2550) อธิบายวา่ ส าหรับธุรกิจดา้นบริการ ประกอบดว้ยปัจจยั 7 ตวั (7Ps) คือ

  

       1.ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product)  หมายถึง เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ดคื้อ ส่ิงท่ีผูข้ายตอ้งมอบ 

ใหแ้ก่ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑน์ั้นๆ 

      2.ดา้นราคา(Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงินลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า(Value) ของบริการกบัราคา 

(Price) ของบริการนั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นการก าหนดราคาการใหบ้ริการควรมีความเหมาะสมกบั

ระดบัการใหบ้ริการชดัเจน และง่ายต่อระดบัการบริการท่ีต่างกนั 
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      3.ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย(Place) หมายถึง เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มในการน าเสนอ บริการ

ใหแ้ก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการท่ีน าเสนอ ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาในดา้นท าเลท่ีตั้ง 

(Location) และช่องทางในการน าเสนอบริการ (Channels) 

     4.ด้านการส่งเสริม(Promotions) หมายถึง เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคัญในการติดต่อส่ือสารให้ผูใ้ช้บริการโดยมี 

วตัถุประสงค์ท่ีแจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทศันคติและพฤติกรรม การใช้บริการและเป็นกุญแจส าคญัของการตลาดสาย

สมัพนัธ์ 

     5. ดา้นบุคคล(People)หรือพนักงาน(Employee) หมายถึง ซ่ึงตอ้งอาศยัการคัดเลือกการฝึกอบรมการจูงใจเพื่อ ให้สามารถ

สร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีผู ้ใหบ้ริการและผูใ้ชบ้ริการต่างๆ 

ขององคก์ร เจา้หนา้ท่ีตอ้งมีความสามารถ มีทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการ

แกไ้ขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร  

     6.ด้านกายภาพและการน าเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation) หมายถึง เป็นการแสดงให้ เห็นถึง

ลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอใหก้บัลูกคา้ใหเ้ห็นเป็นรูปธรรม โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม  

ทั้งทางดา้นกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็นดา้นการแต่งกายสะอาด เรียบร้อย การ

เจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยน และการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ 

     7.ดา้นกระบวนการ(Process) หมายถึง เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในดา้นการบริการท่ีน าเสนอ

ใหก้บัผูใ้ชบ้ริการเพื่อมอบการใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว และท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 

2.2 แนวคดิและทฤษฎ ีSWOT Analysis 
Albert Humphrey(อ้างในวารุณี เตชะคุณารักษ์ 2558) แห่งมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด ผู ้คิดค้นทฤษฎี SWOT ได้ให้

ความหมาย SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของกิจการจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยพิจารณา
ความสัมพนัธ์ระหว่างผลการประเมิน สภาพแวดล้อมภายในระหว่างจุดแข็งและจุดอ่อนและการประเมินสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกระหว่างโอกาส และอุปสรรค ว่ามีความโน้มเอียงไปในทิศทางใดเพื่อน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของ
บริษทั 

 
2.3 แนวคดิและทฤษฎ ีTOWS Matrix 

Schermerhorn (อา้งในณัฐพร น ้ าแกว้ 2555) อธิบายว่า กลยทุธ์คือ แผนแม่บทท่ีครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบติังาน
ขององคก์ารเป็นตวัก าหนดทิศทางการด าเนินงานในระยะยาว และเป็นแนวทางการใชท้รัพยากรท่ีมีให้บรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่ง
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ย ัง่ยนืและไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ประกอบดว้ย 1.กลยทุธ์เชิงรุก (SO Strategy)  2. กลยทุธ์เชิงคงตวั-แกไ้ข(WO Strategy) 3.กล
ยทุธ์คงตวั-เชิงรับ (ST Strategy) 4.กลยทุธ์เชิงป้องกนั (WT Strategy) 

2.4  แนวคดิและทฤษฎ ีFive Forces Model 
       Michael Porter ไดเ้ป็นผูคิ้ดคน้กลยทุธ์ Five Forces Model ซ่ึงเป็นเคร่ืองเคร่ืองมือส าหรับวิเคราะห์แรงกดดนั 5 ประการ 
เป็นปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อสภาพการแข่งขนัของธุรกิจ โดยจุดประสงคข์องการวิเคราะห์คือ วิเคราะห์วา่ธุรกิจไดรั้บ
ผลกระทบจากแต่ละปัจจยัมากนอ้ยแค่ไหน มี 5 ปัจจยัดงัน้ี 1. Industry Rivalry หรือ Rivalry Among Current Competitors คือ 
การแข่งขนัของธุรกิจภายในอุตสาหกรรม 2.Bargaining Power of Suppliers คือ อ านาจต่อรองของ Suppliers (ผูจ้ดัหาวตัถุดิบ) 
3.Bargaining Power of Customers คือ อ านาจต่อรองลูกคา้ 4.Threat of Substitute Products or Services คือ ภยัคุกคามจากสินคา้
ทดแทน 5.Threat of New Entrance คือ ภยัคุกคามจากผูแ้ข่งขนัรายใหม่ 
2.5 งานวจิัยทีเ่กี่ยวข้อง 
       (วิไลวรรณ บุญวิเซ็นต 2556) ไดท้ าการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาด บริการของ ร้าน ริว ชาบู 
ชาบู สาขาสยามสแควร์ โดยศึกษาจากปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา.อาชีพ และรายได ้วา่
มีผลต่อระดบัความพึงพอใจของ ผูใ้ชบ้ริการของ ร้าน ริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์หรือไม่ พบวา่ ความพึงพอใจของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านริว ชาบู ชาบู สาขาสยาม สแควร์จ าแนกตามปัจจยัของส่วนประสมทางการตลาดภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก ซ่ึงผูต้อบ แบบสอบถามส่วนใหญ่ใหร้ะดบัความพึงพอใจในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมากสุดรองลงมาคือ ดา้น
ภาพลกัษณ์และการน าเสนอ ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการในการท างาน ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคาและดา้นการส่งเสริมการขาย 
ลดหลัน่ลงมาตามล าดบั  

(พิมพสุ์ภคั จิรสิทธิธ ารง 2558) ไดท้ าการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้านอาหารชาบูชิ บุฟเฟ่ต ์
สาขาซีคอนแสควร์ ผลการวิจยัพบวา่ผูใ้ชบ้ริการมีระดบัความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการร้านอาหารชาบูชิ บุฟเฟ่ต ์ท่ีซีคอนบางแค 
โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในด้านบุคลากร รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ และมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในดา้นลกัษณะภายนอก การทดสอบสมมติฐานพบวา่ เพศ อาย ุอาชีพ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา และรายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อร้านอาหารชาบูชิ บุฟเฟ่ต ์ท่ีซีคอนบางแค นอกจากน้ียงัพบวา่ 
พฤติกรรมการใชบ้ริการ ไดแ้ก่ บุคคลท่ีไปใชบ้ริการร่วมดว้ย ความถ่ีในการใชบ้ริการ ช่วงเวลาในการใชบ้ริการ และเวลาท่ีใช้
บริการมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านอาหารชาบูชิ บุฟเฟ่ต ์ท่ีซีคอนบางแค 

(กนกพร อ ่าคง 2559) ไดท้ าการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ตใ์นเขตเมืองพิษณุโลก โดยผลการวิจยั
พบว่าโอกาสของประชาชนชาวเมืองพิษณุโลกท่ีจะเขา้ร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ตจ์ะมากหรือนอ้ย ข้ึนอยูก่บั 8 ปัจจยั คือ ระยะทาง 
ความสะดวกกาสรเดินทาง อาย ุความสะอาดของร้าน บริการท่ีดีจากร้าน ขนาดของร้าน ท่ีตั้งและขนาดของร้าน และท่ีจอดรถ
ของลูกคา้ โอกาสของลูกคา้ท่ีจะเขา้ร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต ์ข้ึนอยูก่บัปัจจยัส าคญัคือ อาย ุและเม่ือก าหนดพื้นท่ีออกเป็น 13 ยา่น 
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แสดงให้เห็นว่า โอกาสเขา้ร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ตข์องลูกคา้ ข้ึนอยูก่บั 3 ปัจจยั คือ การบริการท่ีดีของร้าน ท่ีตั้ง และขนาดของ
ร้านและท่ีจอดรถลูกคา้ 

(วิชยา ทองลพัท ์2559) ไดท้ าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ ร้านอาหารประเภทชาบูของ
ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านอาหาร
ประเภทชาบู โดยเรียงตามลาดบัจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบุคคลากร กระบวนการและความสะอาด ปัจจยัดา้นราคา 
ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ส าหรับปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและลกัษณะทางกายภาพ และ
ปัจจยับริการส่งถึงบา้น ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้าน 

3.วธีิการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีคือ กลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการร้านคุณป้าชาบู โดยเป็นกลุ่มประชากรแบบไม่ทราบจ านวน

แน่นอน โดยใชสู้ตรของคอแครน (Cochran) โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 100 คนจากกลุ่มประชากรในการเกบ็ขอ้มูล 

เคร่ืองมือทีใช้ในการศึกษา  

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ใชเ้คร่ืองมือในการศึกษา คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)ท่ีมีค าถามชนิดปลายปิด โดยแบ่ง

โครงค าถามออกเป็น 2  ส่วน ไดแ้ก่ 

      ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยลกัษณะค าถาม เป็นการเลือกตอบ ประกอบดว้ยค าถาม 6 

ขอ้ดงัน้ี  1. เพศ 2. อาย ุ 3. ระดบัการศึกษา 4. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5. ความพึงพอใจต่อการรับบริการจากร้านคุณป้าชาบู 6.รายได้

เฉล่ียต่อเดือน โดยเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-Ended Question) ซ่ึงเป็นแบบสอบถามท่ีมีหลายค าตอบใหเ้ลือก (Multiple 

Choice Question) ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านคุณป้าชาบู โดยเป็นแบบสอบถามปลาย

ปิด (Close-Ended Question) ซ่ึงเป็นแบบสอบถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice Question)โดยแบ่งเกณฑ์การวดั

แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 

วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

     1. การวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพื่อใชอ้ธิบายลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล ดว้ยสถิติค่าร้อยละ 

(Percentage) และการแจกแจงความถ่ี (Frequency)  
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     2. การประเมินผลคะแนนของผูต้อบแบบสอบถามจากค่าเฉล่ีย (Mean) ซ่ึงผูท้  ากรณีศึกษาคน้ควา้ไดก้ าหนดความหมายของ

ระดบัค่าเฉล่ียโดยค านวณจาก ระดบัการใหค้ะแนนเฉล่ียในแต่ละระดบัชั้นใชสู้ตรการค านวณช่วงความกวา้งของอนัตรภาคชั้น

ดงัน้ี โดยมีการแบ่งระดบัของคะแนนดว้ยการใชสู้ตรของ (สญัชยั ครบอุดม 2558) มาค านวณและค าอธิบายส าหรับแต่ละช่วงชั้น 

4.ผลการศึกษาและอภิปราย  

 ผลจากการศึกษาแบบสอบถามพบว่า ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ31-55 ปี มีสถานภาพโสด 

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000-30,000 บาท.  

 ผลจากการศึกษาค่าเฉล่ีย (x̄) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในดา้นต่างๆมีดงัน้ี   

ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้พบว่า มีระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด โดยเรียงล าดบัจาก
มากไปน้อย ดงัรายการน้ี ความสะอาดของอาหาร (x ̄=4.62,S.D.= 0.527) รสชาติอาหาร (x ̄=4.41,S.D.= 0.552) คุณภาพอาหาร 
(x ̄=4.41,S.D.= 0.514) อาหารดูสด สะอาด (x ̄=4.75,S.D.= 0.458) และ ความหลากหลายของอาหาร (x ̄=4.10,S.D.= 0.460)  

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แล้วพบว่า มีระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด โดย
เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ดงัรายการน้ี ความสะดวกในการติดต่อจองโต๊ะผา่นโทรศพัท ์(x ̄=4.49,S.D.= 0.577) ความสะดวกใน
การเดินทางมาร้าน (x ̄=4.38,S.D.= 0.663) เวลาเปิด-ปิดของร้านในการใหบ้ริการ (x ̄=4.28,S.D.= 0.473) ความเหมาะสมของท่ีตั้ง
ร้าน (x ̄=4.10,S.D.= 0.689) และ ความสะดวกของท่ีจอดรถ (x ̄=3.91,S.D.= 0.740) 

ด้านการส่งเสริมการขาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.44 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้พบว่า มีระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด โดย
เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ดงัรายการน้ี ส่วนลดพิเศษช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลข้ึนปีใหม่ (x ̄=4.55,S.D.= 0.609) โปรโมชัน่
ส่วนลดร่วมกับบตัรนักศึกษาในราคาพิเศษ (x ̄=4.54,S.D.= 0.520) โปรโมชั่นส่วนลดจากการสะสมคะแนน (x ̄=4.47,S.D.= 
0.577) โปรโมชัน่ส่วนลดต่างๆร่วมกบัค่ายโทรศพัทมื์อถือ (x ̄=4.46,S.D.= 0.610) และ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ตามส่ือต่างๆ 
อยา่งต่อเน่ือง เช่น โทรทศัน์ วิทย ุFacebook (x ̄=4.19,S.D.= 0.650) 

ดา้นช่องทางราคา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.49 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้พบว่า มีระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด โดยเรียงล าดบั
จากมากไปนอ้ย ดงัรายการน้ี ความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพของอาหาร (x ̄=4.66,S.D.= 0.497) ราคาอาหารและการบริการ 
(x ̄=4.50,S.D.= 0.537) ความคุม้ค่าของรสชาติอาหารกบัราคา (x ̄=4.48,S.D.= 0.577) 

ดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้พบว่า มีระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด โดยเรียงล าดบัจาก
มากไปนอ้ย ดงัรายการน้ี ความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการของพนกังาน (x ̄=4.56,S.D.= 0.538) ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ 
(x ̄=4.41,S.D.= 0.552) การบริการดว้ยความเตม็ใจยิม้แยม้แจ่มใสของพนกังาน (x ̄=4.40,S.D.= 0.550) การตอ้นรับลูกคา้และกล่าว
ค าทกัทายของพนกังาน (x ̄=4.31,S.D.= 0.526) 
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ดา้นกระบวนการท างาน ท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.46 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้พบวา่ มีระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด โดย
เรียงล าดบัจากมากไปน้อย ดงัรายการน้ี การจดัล าดบัคิวการให้บริการลูกคา้ (x ̄=4.55,S.D.= 0.592) เก็บเงินค่าอาหารรวดเร็ว
ถูกตอ้ง (x ̄=4.55,S.D.= 0.539) จ านวนพนกังานเพียงพอต่อการให้บริการ (x ̄=4.43,S.D.= 0.590) กระบวนการสั่งเคร่ืองด่ืมและ
อาหาร การรับออร์เดอร์ และการเสิร์ฟเคร่ืองด่ืมครบถว้นตามรายการท่ีสัง่ (x ̄=4.30,S.D.= 0.577) 

ดา้นภาพลกัษณ์และการน าเสนอในภาพรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้พบวา่ มีระดบัพึงพอใจ
มากท่ีสุด โดยเรียงล าดบัจากมากไปน้อย ดงัรายการน้ี ความสะดวกสบายของท่ีนั่งในการรับประทานอาหาร(x ̄=4.50,S.D.= 
0.628) ความสะอาดของโต๊ะ เกา้อ้ี และบริเวณของร้าน (x ̄=4.25,S.D.= 0.557) 

ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis 

Strengths – จุดแข็ง 

1. ความสะอาดของอาหาร 
2. ความสะดวกในการติดต่อจองโต๊ะผา่นโทรศพัท ์
3. ส่วนลดพิเศษช่วงเทศกาลต่างๆ 
4. ความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพของอาหาร 
5. ความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการของพนกังาน 
6. การจดัล าดบัคิวการใหบ้ริการลูกคา้ 
7. อาหารดูสด สะอาด 
 

Weakness – จุดอ่อน 

1. ความหลากหลายของอาหารไม่มากพอ 
2. ไม่มีความสะดวกของท่ีจอดรถ 
3. การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ตามส่ือต่างๆยงัไม่ทัว่ถึง 
4. ความคุม้ค่าของรสชาติอาหารกบัราคายงัไม่สอดคลอ้งกนั 
5.การตอ้นรับลกูคา้และค ากล่าวทกัทายของพนกังานยงัไม่
เป็นท่ีน่าประทบัใจ 
6. กระบวนการสัง่เคร่ืองด่ืมและอาหารไดไ้ม่ครบถว้นตาม
รายการท่ีสัง่ 
7. ความสะอาดของโต๊ะ เกา้อ้ี และบริเวณของร้านไม่มากพอ 
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Opportunities - โอกาส 

1.ร้านอาหารประเภทชาบู ก าลงัเป็นท่ีนิยมและมีแนวโนม้
เติบโตอยา่งต่อเน่ืองจากกระแสรักสุขภาพและพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารนอกบา้นมีแนวโนม้สูงข้ึน  
2.เทคโนโลยมีีความทนัสมยัมากข้ึน ง่ายต่อการท าการตลาด
และสร้างช่องทางในการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดก้วา้งขวา้งและมี
ตน้ทุนต ่า  
3.สภาพสงัคมท่ีตอ้งเร่งรีบแข่งกบัเวลา และปัญหาการจราจร 
ท าใหว้ิถีชีวิตของผูบ้ริโภคเปล่ียนไป การรับประทานอาหาร
นอกบา้นจึงมีมากข้ึน  
 

 

Threats – อุปสรรค 

1.ร้านอาหารประเภทชาบูก าลงัเป็นท่ีนิยม มีจ านวนมากใน
ทอ้งตลาด ท าใหมี้การแข่งขนัสูง 
2.วตัถุดิบในการปรุงอาหารประเภทชาบูส่วนใหญ่เป็นของ
สด มีระยะเวลาในการเกบ็นอ้ย ค่อนขา้งเสียง่าย และมีตน้ทุน
ในการเกบ็รักษาสูง 
3.ธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจประเภทบริการ ตอ้งมีการ
ฝึกอบรมบุคลากรในดา้นการบริการท่ีดี 
4.ธุรกิจเก่ียวกบัร้านอาหาร เป็นธุรกิจท่ีมีสินคา้ทดแทน
จ านวนมาก เช่น ร้านอาหารญ่ีปุ่น ทั้งข้ึนหา้งสรรพสินคา้และ
บริเวณดา้นนอก ท าใหลู้กคา้มีตวัเลือกหลากหลายในการ
เลือกบริโภค 

 

ผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix 

SO กลยุทธ์เชิงรุก (+,+) 

ติดต่อให ้Influencer มาท าการรีวิวให ้ 
จดัท าชุดวตัถุดิบรักสุขภาพ พร้อมราคาโปรโมชัน่ 

WO กลยุทธ์เชิงคงตัว (เชิงแก้ไข) (-,+) 

เพิ่มความหลากหลายของวตัถุดิบใหม้ากข้ึน  
โฆษณาประชาสมัพนัธ์ร้านผา่นส่ือ Social Network ใหม้าก
ข้ึน 

ST กลยุทธ์คงตัว (เชิงรับ) (+,-) 

ใหบ้ริการจองคิวล่วงหนา้ 
อบรมพนกังานโดยเนน้การบริการใหป้ระทบัใจลูกคา้ 

WT กลยุทธ์เชิงป้องกนั (-,-) 

คาดคะเนปริมาณวตัถุดิบท่ีใช ้และจดัซ้ือใหเ้พียงพอต่อ
อาทิตย ์เพื่อความสดและประหยดัตน้ทุนในการจดัเกบ็ 

 

 

 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 2578 

 

 

ผลการวิเคราะห์อุตสาหกรรมโดยใช ้Five Forces Model 

การแข่งขันของธุรกจิภายในอตุสาหกรรม 

คู่แข่งร้านชาบูในปัจจุบนัมีจ านวนมาก ตั้งแต่แบรนดช์ั้นน า 
ไปจนถึงร้านท่ีมีสาขาเดียว โดยแต่ละร้านมีใหบ้ริการ
แตกต่างกนั ทั้งรสชาติ รูปแบบ และราคา ครอบคลุมทุก
รายไดข้องผูบ้ริโภค 

อ านาจต่อรองของ Suppliers 

มีอ  านาจในการต่อรองต ่า เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศ
เกษตรกรรม จึงท าใหห้าซ้ือวตัถุดิบต่างๆไดอ้ยา่งแพร่หลาย 
ราคาไม่แพง สะดวกต่อการหาซ้ือ อีกทั้งยงัมีคุณภาพท่ีดีอีก
ดว้ย 

อ านาจต่อรองลูกค้า 

อ านาจการต่อรองจากผูบ้ริโภคค่อนขา้งนอ้ย แต่เน่ืองจากร้าน
คุณป้าชาบูใส่ใจในดา้นราคาและคุณภาพของอาหารใหต้รง
กบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคทุกเพศทุกวยั   

ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน 

การคุกคามของสินคา้ทดแทนสูง เน่ืองจากร้านอาหารชาบู
เป็นอาหารญ่ีปุ่นประเภทหน่ึง ท าใหร้้านอาหารประเภทน้ี
สามารถทดแทนได ้ 

ภัยคุกคามจากผู้แข่งขันรายใหม่ 

การคุกคามของผูป้ระกอบการรายใหม่ค่อนขา้งสูง เน่ืองจาก
ตน้ทุนในการเร่ิมตน้ท าธุรกิจชาบูไม่สูงมาก รูปแบบการ
บริหารจดัการไม่ยากนกั  

 

5.สรุปผลการศึกษา 

สรุปผลขอ้มูลปฐมภูมิซ่ึงเป็นการเก็บแบบสอบถาม 100 ชุด ประกอบไปดว้ย 2 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ส่วนท่ี 2 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านคุณป้าชาบ ู

 ผลการศึกษาขอ้มูลแบบปฐมภูมิจะพบว่า ความหลากหลายของอาหารยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ ความ
สะดวกของท่ีจอดรถไม่สะดวกตามความตอ้งการ รวมไปถึงการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ตามส่ือต่างๆยงัไม่ต่อเน่ืองและมีนอ้ย
มาก วตัถุดิบท่ีใชย้งัไม่มีความเหมาะสมกบัราคา การตอ้นรับลูกคา้และการกล่าวค าทกัทายของพนกังานยงัไม่เพียงพอใหลู้กคา้
ประทบัใจ กระบวนการสั่งเคร่ืองด่ืมและอาหาร การรับออร์เดอร์ และการเสิร์ฟเคร่ืองด่ืมยงัไดไ้ม่ครบถว้นตามรายการท่ีสั่งใน
แต่ละคร้ัง และความสะอาดของโต๊ะ เกา้อ้ี ยงัไม่ตรงตามมาตรฐานท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

สรุปผลขอ้มูลทุติยภูมิ 

 ขอ้มูลทุติยภูมิไดม้ากจากการสรุปรายได ้ค่าใชจ่้าย และก าไรของปี 2562 ไปจนถึง มกราคม 2563 พบว่ารายไดล้ดลง
อยา่งต่อเน่ือง เพราะไม่มีการแกไ้ขหรือท าการสร้างกลยทุธ์ใหม่ๆเพื่อท าใหย้อดขายเพิ่มมากข้ึน 
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ข้อแนะน าส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้ 

 การศึกษาในคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัในดา้นระยะเวลา รวมไปถึงการให้ขอ้มูลของเจา้ของร้านซ่ึงมีเวลาท่ีไม่ตรงกนั ท าให้
ขอ้มูลท่ีไดน้ั้นน้อยกว่าท่ีตั้งเป้าหมายไว ้ขอ้มูลท่ีไดส่้วนใหญ่มาจากลูกคา้ท่ีบริการ และไม่มีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมจากลูกคา้ท่ี
ตอบแบบสอบถาม 

ข้อแนะน าส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

 ควรท าการพิจารณาท่ีจะศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ นอกเหนือจากการศึกษาปัจจยัน้ีเพิ่มเติมรวมไปถึงศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็น
ผูบ้ริโภคในพื้นท่ีอ่ืนท่ีเป็นร้านอาหารประเภทเดียวกนัในกรุงเทพมหานครหรือบริเวณเดียวกบัร้านคุณป้าชาบู และควรใช้
เคร่ืองมือวิจยัท่ีมีประสิทธิภาพประกอบกนัเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีประโยชน์ท่ีกวา้งขวาง แลว้น าขอ้มูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างกนัว่าตรงไหนท่ีเป็นจุดบกพร่องและยงัขาดไปพร้อมปรับปรุงและพฒันาให้ดียิง่ข้ึนเพื่อใหไ้ดก้ลุ่มลูกคา้
ใหม่ทุกเพศทุกวยัใหมี้การใชบ้ริการซ ้าและเกิดการบอกต่อ 
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รูปแบบการด าเนินชีวติท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์เคร่ืองส าอางจาก 
แบรนด์โอเรียนทอล พร้ินเซสในเขตกรุงเทพมหานคร 

A study of life style their effects on cosmetics buying decision of Oriental princess brand in 
Bangkok metropolitan region 

ศรีสมร นิลโนรี1 และ พนิตา สุรชัยกลุวฒันา2 
Srisamorn Nilnoree and Panita Surachaikulwattana 

บทคดัย่อ 

การศึกษาน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง และ เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางจากแบรนคโ์อเรียนทอล พร้ินเซส กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาคือผูบ้ริโภคเพศหญิงใน
เขตกรุงเทพมหานคร ท่ีใชเ้คร่ืองส าอางจากแบรนคโ์อเรียนทอล พร้ินเซส โดย ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล
จากผูบ้ริโภค จ านวน 200 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร ใชว้ิธี รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองจากการเดินแจกแบบสอบถาม และเก็บ
ขอ้มูลผ่านการท าแบบสอบถามออนไลน์และน า ขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมทางสถิติ ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการ
ด าเนินชีวิตดา้นความปลอดภยัและดา้น การมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัผูอ่ื้นส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางจากแบ
รนคโ์อเรียนทอล พร้ีนเซส ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 

ค าส าคัญ : รูปแบบการด าเนินชีวิต, การตัดสินใจซ้ือ, เคร่ืองส าอาง 

Abstract 

This research has propose for studying the lifestyle of consumer affect to making decision to buying cosmetic and  what are 
factors which affect to making decision to buying product of Oriental Princess of the case study, female customer of Oriental 
Princess in Bangkok. This study keep data by conventional and online questionnaire from 200 sample in Bangkok and analysis 
this collected data with statistic program, SPSS. The result of this study found that security lifestyle  and warm relationship 
with others lifestyle are factor which affect to making decision to buying product of Oriental Princess at 0.01% significant. 

Keywords : Life Style, Purchase of Decision, Cosmetics 
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1. บทน า 

ตลาดผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางทัว่โลกระหว่าง ปี 2562-2566 คาดว่าจะเติบโต 7.14% และมีมูลค่าตลาดกว่า 8 แสนลา้น
ดอลลาร์สหรัฐฯ (หนา้ 36 หนงัสือพิมพฐ์านเศรษฐกิจฉบบั 3,415 ระหวา่งวนัท่ี 4-7 พฤศจิกายน 2561) ขณะท่ีตลาดเคร่ืองส าอาง
ในประเทศไทยปี 2560 มีมูลค่ารวมกวา่ 1.68 แสนลา้นบาท และมีอตัราการเติบโตถึง 7.8% (Euromonitor , 2560) เหตุผลส าคญั
เป็นเพราะเคร่ืองส าอางไดก้ลายมาเป็นสินคา้จ าเป็นในชีวิตประจ าวนัของบรรดาสาวๆ เพื่อใชดู้แลตวัเองให้ดูดี   และเป็นเร่ือง
ของไลฟ์สไตล์คนยุคปัจจุบันซ่ึงผูห้ญิงไทยก็เร่ิมต้นใช้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางตั้ งแต่อายุยงัน้อย ฝ่ังผูป้ระกอบการเองก็มี
นวตักรรมและสินคา้ใหม่ท่ีออกมาตอบรับไลฟ์สไตลแ์ละความตอ้งการของลูกคา้อยา่งต่อเน่ืองดว้ย (Uncle K , 2018) 

โอเรียนทอล พร้ินเซส ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง ท่ีมีจุดเด่นทางดา้นผลิตภณัฑท่ี์ไดม้าจากธรรมชาติเป็น ผูริ้เร่ิมผลิตภณัฑเ์สริม
ความงามท่ีผสมสารท่ีสกดัไดจ้ากธรรมชาติเป็นรายแรกๆ ของเมืองไทย และวิสัยทศัน์ของ แบรนดท่ี์ว่า เพราะเราเขา้ใจและรู้ดี
ว่าผูห้ญิงแต่ละคนมีความงาม และไลฟ์สไตล์ท่ีแตกต่างกนั โอเรียนทอล พร้ินเซส จึงตั้งมัน่ท่ีจะคดัสรรแต่ส่ิงท่ีดีท่ีสุดจาก
ธรรมชาติและน ามาใชเ้ป็นส่วนผสมในผลิตภณัฑค์วามงามท่ีตรง กบัความตอ้งการท่ีแตกต่างของผูห้ญิง ผลท่ีไตรั้บคือ ความสุข
ใจ ภาคภูมิใจ และมัน่ใจในความงามท่ีเพิ่มข้ึนในแบบ ของตวัเอง การออกแบบสินคา้ท่ีเนน้ความมีเอกลกัษณ์ตะวนัออก ความ
หรูหรา และมีความเขา้ใจผูห้ญิงในทุกไลฟ์ สไตล์ท าให้สินคา้น้ีประสบความส าเร็จ และตอบโจทยก์ับความต้องการของ
ผูบ้ริโภคในตลาด มีส่วนแบ่งตลาดปี 2018 มูลค่ากว่า 3,192 ค้านบาท (Euromonitor International's Global Market) โดยมี
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง 4 ประเภทได้แก่ 1. ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางส าหรับเส้นผม เช่น แชมพู ครีมนวดผม วิตามินบ ารุงผม 2. 
เคร่ืองส าอาง ส าหรับใบหนา้ เช่น ครีมบ ารุงผวิหนา้ ผลิตภณัฑต์กแต่งใบหนา้ 3.ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางส าหรับล าตวั เช่น โลชัน่ 
บ ารุงผิวกาย ครีมทามือ และผลิตภณัฑร์ะงบักล่ินกาย 4. เคร่ืองหอม เช่น นกหอม เป็นตน้ ปัจจุบนัเคร่ืองส าอางไตรั้บ ความนิยม 
และเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวนัของผูห้ญิง เน่ืองจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเร่ิมใหค้วามสนใจ กบั สุขภาพ รูปลกัษณ์
ภายนอกมากข้ึน ท าให้สภาวะการแข่งขนัท่ีเพิ่มสูงข้ึนคู,แข่งท่ีเขา้มามีบทบาทอย่างมากในการ แย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด 
ดงันั้นการทราบถึงลกัษณะการด าเนินชีวิตของกลุ่มผูบ้ริโภคจึงเป็นส่ิงส าคญั ท่ีท า ให้นักการตลาดสามารถเขา้ใจถึง ความ
ตอ้งการ ความรู้สึกนึกคิด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้โดยเฉพาะผูห้ญิง วยัท างานเป็นกลุ่มท่ีมีก าลงัซ้ือเคร่ืองส าอางมากท่ีสุด 
และเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั เพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคและเพื่อเขา้ใจถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจ
ซ้ือท่ีเคร่ืองส าอางจากแบรนดโ์อเรียนทอล พร้ินเซสดงันั้นผลงานวิจยัน้ีสามารถไป ประยกุตใ์นการวางแผนการตลาดและการ
ส่ือสารการตลาดช่วยเพิ่มขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่การเพิ่มผลก าไรและภาพลกัษณ์ให้กบั
บริษทัไดใ้นอนาคต 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1. แนวคดิเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติ 

Solomon (1996) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบการด าเนินชีวิต ในเชิงผูบ้ริโภควา่ รูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) สามารถอธิบายได้
ถึงด่านิยมหรือรสนิยมในการด าเนินชีวิต ผ่านการบริโภคสินคา้ต่างๆ ซ่ึง บุคคลนั้นมกัจะรวมตวั กนัเป็นกลุ่มซ่ึงจะมีส่ิงท่ีชอบ
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เหมือนๆ กนั ใชเ้วลาในการท ากิจกรรมท่ีคลา้ยคลึงกนั ความตอ้งการของผูบ้ริโภคดา้น จิตวิทยาท่ีอยู่ภายใน ในลกัษณะ ดา้น
สงัคม พฤติกรรมศาสตร์ และวฒันธรรม ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงวิธีการท่ีแต่ละ บุคคลมีแนวโนม้ในการตดัสินใจบริโภค 

2.1.1. การวเิคราะห์การด าเนินชีวติรูปแบบVAL 

การจดัประเภทรูปแบบการด ารงชีวิตซ่ึงใชค้  ายอ่วา่ VALs ซ่ึงมาจากค าวา่ Value And Lifestyles ของ Coach Ampol, 2011 ซ่ึง
มีการจดักลุ่มต่างๆออกเป็น 8 กลุ่ม ในแต่ละกลุ่มจะมีลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีต่างกนั ดงัน้ี 

1. กลุ่มท่ีชอบเขา้สังคม (Actualizes) หมายถึง กลุ่มท่ีประสบความส าเร็จในชีวิตกระตือรือร้น หรูหรา มีต าแหน่ง หน้าท่ีการ
งานสูง ตอ้งการไดรั้บการยกยอ่ง และมีฐานะทางการเงินท่ีดี มกัจะเป็นผูน้ าในธุรกิจ 
2. กลุ่มท่ีต้องการประสบความส าเร็จ (Fulfilled) และผูท่ี้ยึดถือหลักการ (Believer) หมายถึง กลุ่มท่ียึดถือใน หลักการ 
(Principle oriented) ตอ้งการท่ีจะประสบความส าเร็จ พอใจความสะดวกสบาย เป็นบุคคลท่ีมีการศึกษาสูง 
3. ผูท่ี้ยดึถือหลกัการ (Believer) หมายถึง กลุ่มคนท่ีอนุรักษนิ์ยมยดึถือตามประเพณี ธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเคยปฏิบติั 
4. ผูท่ี้มีความทะเยอะทะยาน (Achievers) และผูท่ี้มีความพยายาม (Strives) หมายถึง กลุ่มคนท่ียึดถือสถานะสังคม (Status 
oriented) ผูท่ี้มีความทะเยอะทะยานจะประสบความส าเร็จในวิชาชีพและเป็นบุคคลท่ีบุ่งความส าคญัไปท่ีงานท่ีเขาชอบ ความ
มัน่คงมุ่งส าคญัท่ีงานและครอบครัวซ่ึงมีความรู้สึกเป็นหนา้ท่ี 
5. ผูท่ี้มีความพยายาม (Strives) หมายถึง ตอ้งการคน้หาการจูงใจและการยอมรับจากโลกภายนอกจะด้ินรน เพื่อท่ีจะคน้หา
ความปลอดภยัในชีวิต ไม่มัน่ใจในตนเองและมีฐานะดา้นเศรษฐกิจ (รายได)้ และสงัคมค่อนชา้งตา 
6. ผูท่ี้มีประสบการณ์ (Experiences) และกลุ่มผูป้ฏิบติัการ (Makers) หมายถึงกลุ่มท่ีบุ่งในการปฏิบติั (Action oriented) มกัมี
อายนุอ้ย มีความกระตือรือร้น ตอ้งการ ความต่ืนเตน้ ความแปลกใหม่ และความเส่ียง 
7. กลุ่มผูป้ฏิบติัการ (Maker) หมายถึง กลุ่มคนท่ีมีทกัษะ เป็นผูท่ี้ท างานในระดบัปฏิบติัการ มีความสนใจนอ้ยกบัส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัตนเอง มีประสบการณ์ในการท างาน มีรายไดพ้อจะเล้ียงตนเองได ้
8. กลุ่มท่ีต่อสู้ด้ินรน (Struggles) หมายถึง กลุ่มคนท่ีต้องต่อสู้ด้ินรนซ่ึงจะค านึงถึงความปลอดภยั และความมั่นคง ของ
ครอบครัวเป็นหลกั มีรายไดต้ ่าและการศึกษานอ้ย ใชแ้รงในการท างานมกัจะค านึงถึงการด ารงชีพ 
2.1.2. การวเิคราะห์รูปแบบการด าเนินชีวติแบบ LOV 

คือรูปแบบการด าเนินชีวิตโดยวิธีวิเคราะห์ LOV (The List of Value) เป็นมาตรฐานการวดัลกัษณะรูปแบบการ ด าเนินชีวิต 
ค่านิยมหลกัของ Kahle, Beatty & Homer มี 9 รายการ ดงัน้ี 
1. การเติมเตม็ (Self-Fulfillment) 
2. ความต่ืนเตน้ (Excitement) 
3. ความรู้สึกบรรลุหรือประสบความส าเร็จ (Sense of Accomplishment) 
4. ความเคารพตนเอง (Self-respect) 
5. ความรู้สึกไตเ้ป็นส่วนหน่ีงของกลุ่ม (Sense of Belonging) 
6. การไดรั้บการเคารพนบัถือ (Being Well-respected) 
7. ความมัน่คง (Security) 
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8. ความสนุก (Fun) 
9. ความสมัพนัธ์อบอุ่นกบัผูอ่ื้น (Warm Relationship with Others) 
เม่ือเปรียบเทียบกบัวิธีการวดัแบบ VALs และ LOV พบวา่ การแบ่งกลุ่มในรูปแบบ LOV จะใหข้อ้มูลพฤติกรรม 
ของผูบ้ริโภคไดน่้าเช่ือถือกวา่แบบ VALs อีกทั้ง LOV จะใหข้อ้มูลในการผลิตโฆษณาไดม้ากกวา่ VALs และยงัเป็น ท่ีนิยมใช้
มากกวา่ นอกจาก LOV จะมีประโยชน์มากกวา่ VALs ต่อเม่ือเป็นการศึกษาแบ่งกลุ่มร่วมกบัตวัแปร ทางดา้นประชากรศาสตร์
ร่วมดว้ยเท่านั้น (เลิศหญิง หิรัญโร, 2545, ชลริกา อาจองค,์ 2555) 
2.1.3. การวเิคราะห์รูปแบบการด าเนินชีวติิแบบ AIO 

(อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2550)นักการตลาดมกัใชก้ารวิเคราะห์ลกัษณะ จิตวิทยาทางสังคมเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง ผูบ้ริโภคซ่ึง
รูปแบบการด ารงชีวิตของผูบ้ริโภค และลกัษณะจิตวิทยาทางสงัคม (Psychographics) เป็นเกณฑท่ี์ น ามาใชเ้พื่อประเมินแบบการ
ด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภค จากการวิเคราะห์ กิจกรรม (Activities = A) ความสนใจ (Interests = I) และความคิดเห็น (Opinions = 
0) ซ่ึงจะวิเคราะห์ว่าผูบ้ริโภคใชเ้วลาต่างๆ ของเขาอย่างไรในแต่ละวนั ส่ิงไหนท่ีเขาสนใจหรือมีความส าคญัต่อเขา ความคิด
เก่ียวกบัตนเอง การคิดถึงโลกรอบๆและส่ิงแวดคอ้มของตวัเขา เป็นอยา่งไร การวิเคราะห์ ตามลกัษณะเช่นน้ีเรียกวา่ AIO 

2.2. แนวคดิเกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือ 

Kotler (อา้งอิงใน คิริวรรณ เสริรัตน์ และคณะ, 2541) กระบวนการตดัสินใจซ้ือ (Buying Decision Process) เป็นกระบวนการ
ในการตดัสินใจซ้ือ ของผูบ้ริโภคโดยจะตอ้งมีกระบวนการในการตดัสินใจเถือกสินคา้หรือบริการ โดยงานวิจยัน้ีวิเคราะห์ใน
ขั้นตอนท่ี 4 การตดัสินใจซ้ือ (Decision Making) ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะมีปฏิกิริยาท่ีชา้ใน การตดัสินใจ ตงันั้นบริษทัจะตอ้งหา
แนวทางใหผู้บ้ริโภคนั้นเปล่ียนใจและตดัสินใจ เถือก1ซ้ือสินคา้หรือบริการซ่ึง การกระตุน้การตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค 

2.3. งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

(กฤติยา ค าเหลา 2561) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑค์รีม บ ารุงผิวบนส่ือ
สังคมออนไลน์พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 21-30ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตริ อาชีพ พนักงานบริษทัเอกชน 
รายได ้10,001-20,000 บาท สถานะภาพโสด การวิเคราะห์เชิงถดถอยแบบพหุคุณพบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความ
สนุกสนาน ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ครีมบ ารุงผิว บนส่ือสังคม ออนไลน์ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบัมยั
ส าคญั 0.01 รองลงมาเป็นดา้นการมีคนนบัหนา้ถือตาและชอบ ความต่ืนเตน้ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิว ท่ีเคยซ้ือครีม
บ ารุงผิวบนออนไลน์ ท่ีระดบัมยัส าคญั 0.01 ตามล าดบั และสุดทา้ยด้านการมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูอ่ื้น ส่งผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือครีมบ ารุงผวิ ท่ีเคยซ้ือครีม บ ารุงผวิบนออนไลน์ท่ีระดบัมยัส าคญั 0.05 

3. วธีิการศึกษา 

ประชาการและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการส ารวจรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์เคร่ืองส าอางแบ
รนดโ์อเรียนทอล พร้ินเซสในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเกบ็ขอ้มูลผูบ้ริโภค เพศหญิงวยัท างาน อาย ุ21 -60 
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รูปแบบการด าเนินชีวติ LOV (Kahle,Beatty & Homer, 1988) 
1. การชอบเติมเตม็ใหชี้วิต 
2. การชอบความต่ืนเตน้ 
3. การชอบความรู้สึกประสบความส าเร็จ 
4. การเคารพตนเอง 
5. ความรู้สึกไดเ้ป็นส่วนหน่ึง 
6. การท่ีมีคนนบัหนา้ถือตา 
7. ความปลอดภยั 
8. ชอบความสนุกสนาน 
9. มีความสมัพนัธ์อนัดีกบัผูอ่ื้น 

 

การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
(Kotler, 1997) 

ปี ท่ีซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางจากแบรนดโ์อเรียนทอล พร้ินเซสในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวิจยั 
ซ่ึงมีจ านวนประชากร จ านวน 710,000 คน (ขอ้มูลจาก Oriental Princess) เม่ือเทียบจากตาราง (Krejcie & Morgan, 1997) จะได้
กลุ่มตวัอยา่งท่ีจะใชใ้นงานวิจยั จ านวน 384 คน แต่ดว้ยระยะเวลาท่ีมีจ ากดั ผูว้ิจยัจึงใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 200 คน 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในงานวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัเลือกการเก็บขอ้มูล จากกลุ่มสนใจกลุ่มวยัท างานท่ีมีประสบการณ์ซ้ือผลิตภณัฑ ์เคร่ืองส าอางจากแบ
รนดโ์อเรียนทอล พร้ินเซส เน่ืองจากเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัของบริษทั จ านวน 200 คนโดย แบ่งเป็นการแจกแบบสอบถามดว้ย
ตนเองจ านวน 100 คน และแจกแบบสอบถามออนไลน์ จ  านวน 100 คน คน โดยการสอบถามแบบออนไลน์ จะมีค าถามคดั
กรองก่อนเสมอ ขอ้ค าถามอา้งอิงจากงานวิจยัของคุณกฤติยา ค าเหลา ซ่ึงผูว้ิจยัจะใชจ้ านวนประชากรทั้งหมดน้ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. การแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ โดยวิเคราะห์จากขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
2. หาค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของ กลุ่ม
ตวัอยา่งผูบ้ริโภคเพศหญิงท่ีซ้ือเคร่ืองส าอางจากแบรนดโ์อเรียนทอล พร้ินเซส 
3. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์โดยใช ้Multiple Regression Analysis เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการ ด าเนินชีวิตท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางจากแบรนดโ์อเรียนทอล พร้ินเซส 

กรอบแนวคดิ 

                    ตัวแปรต้นที่ต้องใช้ในการเปรียบเทียบ                                       ตัวแปรตาม แนวคดิการตัดสินใจซ้ือ 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

การวิเคราะห์โดยวิธี Multiple Regression Analysis 
 

 

 
ผลการศึกษาลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามแสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายุ 21-30 มีระดบั

การศึกษามากท่ีสุดท่ีระดบัปริญญาตรี อาชีพส่วนใหญ่คือ พนกังานบริษทัเอกชน รายไดส่้วนใหญ่อยูท่ี่ 10,001-20,000 บาท มี
สถานภาพโสด ประเภทเคร่ืองส าอางท่ีผูบ้ริโภคซ้ือมากท่ีสุดคือ ผลิตภณัฑ์ส าหรับผิวกาย ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง จ านวน 500-
1,001 บาท ผลการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตของผูท่ี้ซ้ือผลิตภณัฑ ์เคร่ืองส าอางจากแบรนด ์โอเรียนทอล พร้ีนเซส ทั้ง 9 ดา้น 
พบวา่ 

การเติมเต็มให้ชีวิต กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่เม่ือมีเวลาวา่งท่านมกัจะไปท าสปาผิวหรือท า ทรีทเมน้ท์
ผม และในทางกลบักนักลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษามีความเห็นว่าการไปร้านเสริมสวยไม่จ าเป็นตอ้งไปเฉพาะ วนัหยุดเท่านั้น แต่
สามารถไปไดทุ้กวนัตามตอ้งการ 

การชอบความตื่นเต้น กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีความสนใจกบัการซ้ือเคร่ืองส าอางใหม่ๆ และในทาง กลบักนักลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีศึกษามกัไม่สนใจกบัโปรโมชัน่มากนกั เลือกซ้ือในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการมากกวา่ 

การประสบความส าเร็จ กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาส่วนใหญ่มกัรู้สึกภูมิใจเม่ือมีคนชมว่าไปท าอะไรมา ท าไมสวยข้ึน และในทาง
กลบักนักลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษามีความเห็นวา่การไดซ้ื้อเคร่ืองส าอางท่ีตนเองอยากไดไ้ม่ใช่ส่ิงท่ี ปรารถนามากท่ีสุด 

Standardized 
Coefficients

B Std Eroor Beta

(Constant) 0.456 0.280 1.629 0.105
การเติมเตม็ใหชี้วิต 0.108 0.065 0.116 1.649 0.101
การชอบความต่ืนเตน้ 0.047 0.053 0.052 0.870 0.386

การชอบความรู้สึกประสบ 0.139 0.082 0.147 1.703 0.090
การเคารพในตนเอง -0.036 0.085 -0.036 -0.420 0.675

ความรู้สึกไดเ้ป็นส่วนหน่ึง 0.119 0.080 0.120 1.498 0.136
การท่ีมีคนนบัหนา้ถือตา -0.023 0.073 -0.025 -0.316 0.753

ความปลอดภยั 0.190 0.065 0.205 2.918 0.004
การชอบสนุกสนาน 0.106 0.074 0.112 1.425 0.156

มีความสมัพนัธอ์นัดีกบัผูอ่ื้น 0.219 0.072 0.227 3.027 0.003

Coefficientsa

Unstandardized 
CoefficientsModel

1

t Sig.
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การเคารพในตนเอง กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาส่วนใหญ่ เช่ือว่าท่านดูดีทุกวนัน้ีเพราะตวัท่านเองท่ีใส่ใจดูแลและเป็นคน เลือก
ผลิตภณัฑต่์างๆดว้ยตนเองและในทางกลบักนัท่านไม่เช่ือค าบอกเล่าต่างๆจนกวา่จะไดท้ดลองผลิตภณัฑน์ั้นๆ ดว้ยตนเองก่อน 
เช่ือในความคิดของตนเองเป็นหลกั 

ความรู้สึกไต้เป็นส่วนหน่ึง กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ เม่ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางท่ีท่าน เลือกใชเ้ห็นผล
ท่านมกัจะแนะน าบอกต่อผูอ่ื้นและในทางกลบักนักลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา มกัไม่เขา้ร่วมสนุกกบักิจกรรม ของแบรนดเ์คร่ืองส าอาง
ท่ีตนเลือกใชเ้สมอไป 

การที่มีคนนับหน้าถือตา กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า เม่ือมีคนมาขอค าแนะน าเก่ียวกบัเร่ือง ความสวย
ของท่าน ท่านมกัจะแนะน าดว้ยความยนิดีเสมอ และในทางกลบักนักลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นวา่ เม่ือท่านบอก เล่าประสบการณ์
จากผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางต่างๆจะไม่ค่อยมีคนมาสนใจรับฟังมากนกั 

ความปลอดภัย กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า มกัจะดน้หาขอ้มูลวิธีการใช้ท่ีถูกตอ้งเสมอ และ ในทาง
กลับกันกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษามีความคิดเห็นว่า เม่ือท่านต้องการซ้ือผลิตภณัฑ์จากหน้าร้านท่านมักจะไม่ดู ส่วนผสมของ
ผลิตภณัฑน์ั้นก่อน ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 

ชอบความสนุกสนาน กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ มกัจะชอบเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีแสดงถึงการ ดูแลเอาใจ
ใส่ตวัเอง และในทางกลบักนักลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา มกัจะไม่ชอบหาอุปกรณ์เสริม เช่นเคร่ืองนวดต่างๆท่ีขดั ผวิเพื่อช่วยใหก้ารทา
ครีมของท่านไม่น่าเบ่ือ และท่านมกัจะไม่ดูการแนะน าผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางต่างๆ ผา่นดาราเสมอไป 

การมีความสัมพนัธ์อันดีกับผู้อื่น กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ เม่ือมีเพื่อนแนะน าเคร่ืองส าอาง ท่านมกั
ยนิดีท่ีจะทดลองใชแ้ละในทางกลบักนักลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาส่วนใหญ่ เม่ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางท่ีท่านใชมี้ โปรโมชัน่มกัจะ
ไม่ไดซ้ื้อไปฝากคนรอบขา้งเสมอไป ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 

ผลการศึกษาการตัดสินใจซ้ือ การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางจากแบรนดโ์อเรียนทอล  พร้ินเซส กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า หลงัจากไดค้น้หาขอ้มูลและประเมินทางเลือกท่านไดต้ดัสินใจซ้ือ ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางจากแบ
รนดโ์อเรียนทอล พร้ินเซส และในทางกลบักนักลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษามีความคิดเห็นหากมี โอกาสตดัสินใจไดใ้หม่ ท่านจะไม่ซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางโอเรียนทอล พร้ินเซส 

5. สรุปผลการศึกษา 

โดยปัจจยัรูปแบบการด าเนินชีวิตมีทั้ง 9 ดา้น ผูว้ิจยัไดท้ าการวิเคราะห์ทางสถิติโดยวิธีMultiple Regression Analysis พบว่า
ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยั เร่ืองรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ ซ้ือครีมบ ารุงผิวผ่านสังคมออนไลน์นั้น รูปแบบ
การด าเนินชีวิตท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผวิผา่นส่ือ สังคมออนไลน์ทั้งหมด 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการชอบความต่ืนเตน้, 
ดา้นการท่ีมีคนนบัหนา้ลือตา, ดา้นความ สนุกสนาน, และดา้นการมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูอ่ื้น ท าการวิจยัโดย กฤติยา ค าเหลา 
(2561) โดยปัจจยัรูปแบบการ ด าเนินชีวิตท่ีส่งผลต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางจากแบรนด์โอเรียนทอล พร้ินเซส นั้นมี 2 
ดา้น ไดแ้ก่ 

ด้านความปลอดภัย ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มกัจะคน้หาวิธีการใช้งานท่ีถูกตอ้งเสมอ เน่ืองจาก กลุ่มตวัอย่างใน
ปัจจุบนัใหค้วามสนใจถึงผลลพัธ์ของการใชง้านจากผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางต่างๆ และตอ้งการใหเ้กิด ประสิทธิภาพมากท่ีสุดเม่ือ
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ไตรั้บรู้วิธีการใชง้านท่ีถูกตอ้งแลว้จึงมีผลท าใหเ้กิดความอยากทดลองสินคา้ส่งผลใหเ้กิด การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑจ์ากแบรนด์
โอเรียนทอล พร้ีนเซส โดยผูว้ิจยัท าการสรุปผลต่อว่า การใชผ้ลิตภณัฑ์ให้เกิด ประสิทธิภาพจ าเป็นตอ้งทราบถึงวิธีการใชง้าน
ของผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางอยา่งถูกตอ้งและ ใชต่้อเน่ืองเป็นประจ า ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยั เร่ืองรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวผา่นสังคมออนไลน์ นั้น รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผวิผา่น
ส่ือสงัคมออนไลน์กฤติยา ค าเหลา (2561) 

ด้านการมีความสัมพันธ์อันดีกับผูอ้ื่น ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มกัให้ความส าคญักบัคนรอบขา้ง เม่ือมี เพื่อนแนะน า
เคร่ืองส าอางผูต้อบแบบสอบถามจะยนิดีท่ีจะทดลองใชเ้คร่ืองส าอางนั้นๆ เพราะเช่ือวา่เป็นค าแนะน า จากคนใกลชิ้ดมกัเป็นการ
บอกเล่าประสบการณ์ท่ีดี โดยผูว้ิจัยท าการสรุปต่อว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไว้วางใจ กับเพื่อนหรือคนท่ีสนิท
ค่อนขา้งมาก จึงท าใหเ้กิดความน่าเช่ือลือของขอ้มูลมากข้ึน ตงันั้นการมีความสัมพนัธ์อนัดี กบัผูอ่ื้นจึงสิงผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางจากแบรนดโ์อเรียนทอล พร้ินเซส ซ่ึงสอดคลอ้งกบั งานวิจยัเร่ืองรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวผ่านสังคมออนไลน์นั้นรูปแบบการ ด าเนินชีวิตท่ีสิงผลต่อการตดัสินใจซ้ือครีมบ ารุงผิวผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์กฤติยา ค าเหลา (2561) 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี ้

5.4.1. ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางตอ้งใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัเร่ืองความปลอดภยัใน วิธีการใชง้านท่ี
ถูกตอ้งของผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางมากข้ึน เช่น ขั้นตอนในการใชค้รีมบ ารุงและเทคนิคในการแต่ง หนา้ต่างๆ เพื่อใหผ้ลลพัธ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด หรือการจดัท าแคมเปญเนน้การโฆษณาผลิตภณัฑใ์นตา้นความ ปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์เช่นแคมเปญ”
รักสวยรักษธ์รรมชาติ” (Keep Beautiful) น าเสนอผลิตภณัฑ์Limited ท่ีมี บรรจุภณัฑ์รักษโ์ลก เช่น กล่องกระดาษรีไซเคิลหรือ
บรรจุภณัฑ์ย่อยสลายง่าย โดยเป็นผลิตภณัฑ์ปลอดสารท่ีท า ให้เกิดการระคายเคือง สารสกดัจากธรรมชาติ 90% ใชไ้ดก้บัทุก
สภาพผวิ และมีสญัลกัษณ์ส่ือถึงความปลอดสารท่ีท าใหเ้กิดการแพร้ะคายเคือง และสญัลกัษณ์ไม่ทดลองกบัสัตว ์บนบรรจุภณัฑ ์
โดยเลือกท าผลิตภณัฑก์ลุ่มผวิกายและผวิหนา้เป็นหลกัเน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีลูกคา้เลือกซ้ือบ่อยท่ีสุด ตามล าดบั 
5.4.2. เร่ืองการความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูอ่ื้น ยงัคงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจเน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไวว้างใจกบั บุคคลรอบขา้ง 
หรือคนสนิท เม่ือไดรั้บการแนะน าจากบุคคลเหล่านั้น จะท าใหผ้ลิตภณัฑมี์ความน่าเช่ือถือมากข้ึน หรือการแจกสินคา้ทดลองให้
ผูบ้ริโภคโดยตรง เพื่อให้ผูบ้ริโภคไคท้ดลองใช้จริง น าไปสู่การแนะน าแบบปากต่อ ปาก เกิดการบอกต่อถึงผลลพัธ์ท่ีดีของ
ผลิตภณัฑน์อกจากน้ีการจดัท า ชุดเซ็ทจบัคู่ผลิตภณัฑเ์ช่น เซ็ทบ ารุงผมสวย สตรอง ในผลิตภณัฑ ์Cuticle Professional Hair Care 
โดยเนน้สินคา้ท่ีขายดีในซีรียเ์ป็นหลกัเช่น แชมพ,ูคอนดิชัน่เนอร์, เจลวิตามินบ ารุงผม หรือเซ็ทผิวหอมตลอดวนั จบัคู่ผลิตภณัฑ์
ซีรีย ์Princess Garden ในกล่ินท่ีขายดี ประกอบดว้ยสินคา้ ครีมอาบนั้ า โลชัน่บ ารุงผิว และสเปรยน์ ้ าหอมฉีดตวั เพื่อให้ลูกคา้
สามารถซ้ือสินคา้ไปฝากบุคคลใกลชิ้ดไค ้
5.4.3. งานวิ จัย น้ีสามารถ เข้า ถึ งพฤ ติกรรมการตัด สินใจ ซ้ือผ ลิตภัณฑ์ เค ร่ืองส าอ างจากแบรนด์โอ เ รี ยนทอล 
 พร้ินเซส ของผูบ้ริโภคเพศหญิงไดเ้ป็นอย่างดี ดงันั้นผูป้ระกอบการธุรกิจเคร่ืองส าอางก็สามารถน างานวิจยัน้ีไป ปรับปรุง
พฒันาผลิตภณัฑห์รือท าส่ือส่งเสริมการขาย ใหต้อบโจทยผ์ูบ้ริโภคเหล่าน้ีไดดี้ยิง่ข้ึน 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิัยคร้ังต่อไป 

1. งานวิจยัคร้ังน้ีไดท้ าการศึกษาเฉพาะประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อาจท าให้ไดข้อ้มูลไม่ ครอบคลุมมาก พอเน่ืองจาก
ผูใ้ชเ้คร่ืองส าอางจากแบรนด์โอเรียนทอล พร้ินเซส นั้น มีอยู่ในเขตจงัหวดัอ่ืนๆอีก ดงันั้นผูว้ิจยัควรท า การขยายเขตพี่ท่ี,ใน
การศึกษาเพิ่ม1ข้ึน เพื่อใหไ้ดผ้ลวิจยัท่ีมีความถูกตอ้ง และเขา้ถึงกลุม้เป้าหมายไคค้รอบคลุมยิง่ข้ึน 
2. ผูว้ิจยัควรเลือกประเภทเคร่ืองส าอางเพียง 1 ประเภท เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายท่ีใชเ้คร่ืองส าอางนั้น เพื่อการท า แบบสอบถามมี
ความเฉพาะต่อผลิตภณัฑป์ระเภทนั้นมากข้ึน เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือ 
3. ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบกบัแบรนด์คู่แข่งเพิ่มเติม เพื่อทราบเหตุผลในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์เคร่ืองส าอางเพิ่มข้ึน 
และสามารถใชข้อ้ดีของคู,แข่งมาปรับใชใ้นธุรกิจเพื่อการแข่งขนัท่ีดียิง่ข้ึนได ้
4. ในงานวิจยัคร้ังต่อไปควรปรับเปล่ียนตวัแปรตน้ท่ีใชโ้ดยอาจไม่จ าเป็นตอ้งใชท้ั้ง 9 รูปแบบการด าเนินชีวิต เลือกเพียงตา้นท่ี
พิจารณาวา่เหมาะสมกบัแบรนดม์าวิเคราะห์กเ็พียงพอ 
5. การตั้งค าถามในหัวขอ้รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นการประสบความส าเร็จในชีวิตซ่ืงอาจตอ้งมีการปรับ แบบสอบถามให้มี
ความสอดคลอ้งกบัแบรนดโ์อเรียนทอล พร้ินเซส มากข้ึนเช่น การซ้ือเคร่ืองส าอางของแบรนดโ์อเรียนทอล พร้ินเซส ท าใหท่้าน
รู้สึกประสบความส าเร็จ 
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การรับรู้ตราสินค้าของผู้บริโภค และภาพลกัษณ์ตราสินค้าของรองเท้ากฬีายีห้่ออาดิดาส ที่ส่งผลต่อความ
พงึพอใจของผู้บริโภคผลติภัณฑ์รองเท้ากฬีายีห้่ออาดดิาสในจังหวดัปทุมธานี 

Brand awareness of consumers and brand image of Adidas brand sports shoes affect to consumer 
of Adidas brand sports shoes in Pathum Thani Province 

ศศิธร กิง่ศรีพพิฒัน์1 และ อริสรา เสยานนท์2 
Sasithorn Kingsripipat and Arisara Seyanont 

 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเร่ืองการรับรู้ตราสินคา้ของผูบ้ริโภค และภาพลกัษณ์ตราสินคา้รองเทา้กีฬายีห่อ้อาดิดาส ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภค
ผลิตภณัฑร์องเทา้กีฬายี่ห้ออาดิดาสในจงัหวดัปทุมธานี มีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาการรับรู้ตราสินคา้ของผูบ้ริโภครองเทา้กีฬายี่ห้ออาดิ
ดาส และ 2) เพื่อศึกษาภาพลกัษณ์ตราสินคา้รองเทา้กีฬายี่ห้ออาดิดาส การวิจยัเป็นแบบเชิงปริมาณ โดยมีกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 384 คน ผล
การศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดคือกลุ่มตวัอยา่งเพศชาย 201 คน มีอายรุะหว่าง 18 – 25 ปี การศึกษาในระดบั
ปริญญาตรี อาชีพรับจา้งอิสระ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 15,000 – 25,000 บาท มีระดบัการใชจ่้ายในการซ้ือผลิตภณัฑร์องเทา้กีฬา 
Adidas 1 คู่ ใน 1 คร้ัง มากท่ีสุดคือระหวา่ง 1,500 – 3,000 บาท มีความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑร์องเทา้กีฬา Adidas ในระยะเวลา 1 ปี เท่ากบั 
2 – 3 คู่ ดา้นการวิเคราะห์สมมุติฐานการรับรู้ตราสินคา้ของผูบ้ริโภค ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑร์องเทา้กีฬายี่หอ้อาดิ
ดาส และ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้รองเทา้กีฬายี่ห้ออาดิดาส ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑร์องเทา้กีฬายี่ห้ออาดิดาส (Sig = 
0.00) 
ค าส าคัญ: การรับรู้ตราสินคา้ ความพึงพอใจ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ยีห่อ้อาดิดาส รองเทา้กีฬา  

Abstract 
 

The study of consumer brand awareness and the brand image of Adidas brand sports shoes which affectsed the satisfaction of consumers 
of Adidas brand sports shoes in Pathum Thani Province The objectives were 1) to study the brand awareness of Adidas brand sports 
shoes and 2) to study the brand image of Adidas brand sports shoes. The research was quantitative. The sample size was 384 people. 
The results of the study showed that the respondents were the most male 201 people. between the ages 18 - 25 years old, bachelor degree 
studyied Freelance The average monthly income between 15,000 - 25,000 baht. Were the most spent on the purchase of 1 pair of Adidas 
sports shoes in the amount of 1,500-3,000 baht. There was a frequency of purchasing 1 year of Adidas sports shoes, equal to 2 - 3 pairs 
of hypothesis analysis, consumer brand awareness the affect satisfaction of consumers of the Adidas brand sports shoes and the brand 
image of the brand of Adidas sports shoes. The affected the satisfaction of consumers of sports shoes brand Adidas (Sig = 0.00). 
Key words: brand awareness, satisfaction, brand image, brand Adidas, sports shoes 
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1. บทน า 
 

Adidas เป็นยี่ห้อสินคา้กีฬาจากเยอรมนี ก่อตั้งโดย Adi Dassler ในปี พ.ศ. 2491 ซ่ึงในช่วงแรกไดท้ าการผลิตเพียงรองเทา้ใน
นามของ Dassler Brothers Shoe Factory ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 อาดิดาส เร่ิมขยายกิจการ โดยการรวมบริษทั โซโลมอน กรุ๊ป ซ่ึงเช่ียวชาญ
ในการผลิตชุดสกี และเปล่ียนช่ือเป็น อาดิดาส โซโลมอน เอจี ต่อมารวมกิจการกบั Taylermade Golf Group และ Maxfli เพ่ือแข่งขนัทาง
การคา้กบั ไนก้ี กอล์ฟ นอกจากนั้น Adidas ยงัไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นของ รีบอคอินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั นอกจากนั้นในส่วนของตราสินคา้ 
Adidas ไดข้อซ้ือจากบริษทัผลิตอุปกรณ์กีฬาสัญชาติฟินแลนด์ช่ือ คารฮู สปอร์ทส  เม่ือพิจารณาการน าเขา้สินคา้ของประเทศไทยในปี 
พ.ศ. 2561 ส่วนของสินคา้ประเภทผลิตภณัฑร์องเทา้กีฬา พบว่ามีมูลค่าการน าเขา้ของผลิตภณัฑร์องเทา้กีฬาโดยเฉล่ีย 3 ปีเติบโตข้ึนอยา่ง
มีนยัยะส าคญัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึงปี 2561 กล่าวคือ มีมูลค่า 2,966.5 ลา้นบาท 3,168.16 ลา้นบาท และ 4,509.98 ลา้นบาท ตามล าดบั 
(กระทรวงพาณิชย,์ 2562) จากขอ้มูลขา้งตน้แสดงให้เห็นว่าการน าเขา้รองเทา้กีฬามีแนวโน้มในการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองและ รองเทา้
กีฬาของต่างประเทศยงัไดรั้บความนิยม อีกทั้งยงัมีการแข่งขนัทางการตลาดท่ีมีความเขม้ขน้ ส่งผลให้มีการผลิตรองเทา้กีฬาออกมา
จ าหน่ายในหลากหลายรูปแบบ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ทั้งในดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ท่ีช่วยให้ผูส้วมใส่รู้สึกสบาย
และกระฉับกระเฉง โดยใช้วสัดุท่ีมีประสิทธิภาพสูงและมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการผลิต นอกจากน้ียงัมีการออกแบบเพ่ือให้
ผลิตภณัฑมี์ความสวยงามโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้สามารถใชง้านในชีวิตประจ าวนัไดเ้พ่ิมมากข้ึนดว้ย ดว้ยความนิยมในกลุ่มผูบ้ริโภค
ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากการเติบโตของการน าเขา้สินคา้ดงักล่าวน้ีเอง ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจในการศึกษาศึกษาเร่ืองการรับรู้ตราสินคา้ของ
ผูบ้ริโภค และภาพลกัษณ์ตราสินคา้รองเทา้กีฬายี่ห้ออาดิดาส ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑร์องเทา้กีฬายี่ห้ออาดิดาส
ในจงัหวดัปทุมธานี โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ตราสินคา้ ของผูบ้ริโภค ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์
รองเทา้กีฬายี่ห้ออาดิดาส และภาพลกัษณ์ตราสินคา้รองเทา้กีฬายี่ห้ออาดิดาส ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์รองเทา้
กีฬายี่ห้ออาดิดาส จากการจดัอนัดบัของ Business insider ปี พ.ศ. 2562 ในหัวขอ้รองเทา้ Sneakers ท่ีมียอดขายสูงสุด (Shoshy Ciment, 
2562) พบวา่ใน 10 อนัดบันั้น มีรองเทา้รองเทา้กีฬายีห่อ้อาดิดาส อยูเ่พียง 1 อนัดบัเท่านั้น และยงัอยูใ่นอนัดบัท่ี 7 ไดแ้ก่ Adidas NMD R1 
โดยเป็นรองทั้ง Air Jordan และ Nike ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัส่วนแบ่งการตลาดของรองเทา้ Sneakers ปี พ.ศ. 2561 ท่ีตราสินคา้ Adidas ส่วน
แบ่งตลาดเป็นอนัดบั 2 คือมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 22 เป็นรองเพียงตราสินคา้ Nike ซ่ึงมีส่วนแบ่งการตลาดอนัดบั 1 คือเท่ากบัร้อยละ 
70 ของตลาด (MIKE DESTEFANO, 2562) แต่อยา่งไรกต็าม ขอ้มูลของทั้ง 2 ส่วนน้ีระบุตรงกนัว่าตราสินคา้ Adidas มีปัจจยับางประการ
ท่ีไดส่้งผลใหผู้บ้ริโภคซ้ือผลิตภณัฑน์อ้ยกว่าแบรนดอ่ื์น 
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาการรับรู้ตราสินคา้ของผูบ้ริโภค ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์รองเทา้กีฬายี่ห้ออาดิดาสใน
จงัหวดัปทุมธานี  

2. เพื่อศึกษาภาพลกัษณ์ตราสินคา้รองเทา้กีฬายีห่อ้อาดิดาส ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑร์องเทา้กีฬายี่ห้อ
อาดิดาสในจงัหวดัปทุมธานี 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑร์องเทา้กีฬายีห่อ้อาดิดาสในจงัหวดัปทุมธานี 
 

สมมติฐานของการศึกษา 

      สมมติฐานท่ี 1 การรับรู้ตราสินคา้ของผูบ้ริโภคส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑร์องเทา้กีฬายีห่อ้อาดิดาส 
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      สมมติฐานท่ี 2 ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑร์องเทา้กีฬายีห่อ้อาดิดาส 
  

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

2.1.1 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัการรับรู้ตราสินคา้ (Brand awareness) 
     2.1.2 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand image) 
    2.1.3 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภค (Consumer Satisfaction) 
   2.1.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 2.1.1 แนวคดิ และทฤษฎเีกี่ยวกับการรับรู้ตราสินค้า (Brand awareness) 
    จากการศึกษาแนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัการรับรู้ตราสินคา้ พบวา่แนวคิดการรับรู้ตราสินคา้ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายและนิยามไว้
หลากหลายดงัต่อไปน้ี  
     Keller (2546 อา้งถึงใน อาทิตยา ดาวประทีป, 2559) กล่าวว่าการรับรู้ตราสินคา้หมายถึงความสามารถของผูบ้ริโภคในการ
แยกแยะ หรือในการระบุถึงตราสินคา้ได ้โดยสามารถแบ่งเป็น 2 ระดบั คือ ระดบัการจดจ าไดถึ้งตราสินคา้ (Recognition) และ ระดบัการ
ระลึกไดถึ้งตราสินคา้ (Recall) ซ่ึงการรับรู้ตราสินคา้นั้นจะมีอิทธิพลและส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจท่ีจะซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคไดก้็
ต่อเม่ือการรับรู้ตราสินคา้ของผูบ้ริโภคอยูใ่นระดบัท่ีจะสามารถระลึกไดถึ้งตราสินคา้นั้น  
  การรับรู้ตราสินคา้หมายถึงกระบวนการท่ีผูบ้ริโภคสามารถจดจ า และระลึกถึงตราสินคา้ได ้ผ่านองคป์ระกอบของตราสินคา้ 
หรือสภาพแวดลอ้มของตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้โดยตรงและโดยออ้ม ซ่ึงสามารถแบ่งประเภท (Types) ของการรับรู้ตราสินคา้ออกได้
เป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่การระลึกถึงตราสินคา้ (Brand recall) และการจดจ าตราสินคา้ (Brand recognition) ดงัต่อไปน้ี 
     1. การระลึกถึงตราสินคา้ (Brand recall) หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริโภคในการแยกแยะ และช้ีเฉพาะตราสินคา้ท่ีตอ้งการ
ออกจากตราสินคา้ท่ีตนรู้จกัโดยทัว่ไปอย่างถูกตอ้งเม่ือตอ้งการแยกแยะผ่านการคิดวิเคราะห์ ด้วยองค์ประกอบของตราสินคา้หรือ
ผลิตภณัฑ ์(Trout, J. and Ries, A, 2515) 
     2. การจดจ าตราสินคา้ (Brand recognition) หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริโภคในการแยกความแตกต่างของตราสินคา้อย่าง
ถูกตอ้งเม่ือไดรั้บสารเก่ียวกบัตราสินคา้ (Percy, Larry; Rossiter, John, 2535) 
  
    2.1.2 แนวคดิ และทฤษฎเีกี่ยวกบัภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand image) 
     จากการศึกษาแนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand image) พบวา่ ภาพลกัษณ์หมายถึงองคร์วมของความเช่ือ
ความคิด และความประทบัใจท่ีบุคคลหรือผูบ้ริโภคมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง (Kotler ,2543 อา้งถึงใน ณัฐชยา ใจจูน, 2557) ซ่ึง วิรัช ลภิรัตนกุล 
(2549) ไดจ้  าแนกภาพลกัษณ์ออกได ้4 ประเภท กล่าวคือ  
     1. ภาพลกัษณ์ขององคก์ร (Corporate Image) หมายถึงภาพท่ีเกิดข้ึนกบัผูบ้ริโภคท่ีมีต่อองคก์รหรือหน่วยงานธุรกิจ ซ่ึงอาจจะ
รวมถึงสินคา้หรือผลิตภณัฑแ์ละบริการ ตราสินคา้ 
     2. ภาพลกัษณ์ของสถาบนั (Institutional Image) หมายถึงภาพท่ีเกิดข้ึนกบัผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสถาบนั คลา้ยกบัภาพลกัษณ์ของ
องคก์ร แต่ไม่เนน้การมองในเชิงธุรกิจการคา้ แต่จะพิจารณาบทบาทหรือพฤติกรรมของสถาบนัเพียงอยา่งเดียว 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 2593 

 

 

     3. ภาพลกัษณ์ของสินคา้หรือบริการ (Product/Service Image) หมายถึงภาพท่ีเกิดข้ึนกบัผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้หรือบริการของ
องคก์รหรือบริษทัเท่านั้น โดยไม่รวมตวัองคก์รหรือบริษทัเอง 
     4. ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ (Brand Image) หมายถึงภาพท่ีเกิดข้ึนกบัผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้โดยเป็นภาพลกัษณ์ท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยกบัภาพลกัษณ์สินคา้หรือบริการ แต่กรณีน้ีเป็นตราสินคา้ (Brand) หรือเคร่ืองหมายการคา้ (Trade Mark) หรือสญัลกัษณ์ (Logo) เช่น 
สญัลกัษณ์ แทนตราสินคา้ 
     Aaker (1996: อา้งถึงใน เบญจวรรณ ทองสิงห์, 2554) กล่าวว่า ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand image) หมายถึงภาพของตรา
สินคา้ในใจของผูบ้ริโภค หรือในความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค ภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีความเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์และความรู้สึกของ
ผูบ้ริโภคในขณะท่ีซ้ือสินคา้หรือใช ้สินคา้ เช่น ความรู้สึกชอบ ความรู้สึกมีความสุข เป็นตน้ ซ่ึงความรู้สึกและอารมณ์จะเป็นการเพ่ิม
คุณค่าใหแ้ก่ตราสินคา้นอกเหนือจากประโยชน์ใชส้อยของสินคา้ รวมถึงยงัเป็นการแสดงออกถึงตวัตนของผูใ้ช ้ 
  
2.1.3 แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจของผู้บริโภค (Consumer Satisfaction) 
     จากการศึกษาแนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภค (Consumer Satisfaction) พบว่าไดมี้ผูใ้ห้ความหมายของ
แนวคิดความพึงพอใจของผูบ้ริโภค (Consumer Satisfaction) ไวด้งัต่อไปน้ีความพึงพอใจ (Satisfaction) ตามความหมายของพจนานุกรม
ทางดา้นพฤติกรรมไดใ้ห้ค  าจ ากดัความไวว้่า หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีมีความสุขเม่ือคนทางร้านไดรั้บผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย (Goals) 
ความตอ้งการ (Need) หรือแรงจูงใจ (Motivation) (Wolman, 2002) ความพึงพอใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2542) 
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้ท่ีมีความสุขหรือความพอใจเม่ือไดรั้บความส าเร็จ หรือไดรั้บส่ิงท่ีตอ้งการ  
      กชกร เป้าสุวรรณ และคณะ (2550) ไดก้ล่าวถึง  ความหมายของความพึงพอใจว่า ส่งท่ีควรจะเป็นไปตามความตอ้งการ ความ
พึงพอใจเป็นผลของการแสดงออกของทศันคติของบุคคลอีกรูปแบบหน่ึง ซ่ึงเป็นความรู้สึกเอนเอียงของจิตใจท่ีมีประสบการณ์ท่ีมนุษย์
เราไดรั้บอาจจะมากหรือนอ้ยก็ได ้และเป็นความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงเป็นไปไดท้ั้งทางบวกและทางลบแต่ก็เม่ือไดส่ิ้งนั้นสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการหรือท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายไดก้็จะเกิดความรู้สึกบวกเป็นความรู้สึกท่ีพึงพอใจ แต่ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ส่ิงนั้น
สร้างความรู้สึกผิดหวงั กจ็ะท าใหเ้กิดความรู้สึกทางลบ เป็นความรู้สึกไม่พึงพอใจ 
     นอกจากนั้น Oliver (2010) ไดก้ล่าวถึง ความพึงพอใจ (Satisfaction) ว่า เป็นความรู้สึกของลูกคา้ท่ีแสดงออกมาเม่ือสินคา้หรือ
บริการเป็นไปตามการคาดหวงัของลูกคา้ และใชใ้นการตดัสินว่าคุณลกัษณะของสินคา้และบริการ หรือตวัสินคา้และบริการเองนั้น 
สามารถท่ีจะท าใหลู้กคา้พอใจไดร้ะดบัใด ซ่ึงรวมไปถึงระดบัท่ีต ่าหรือสูงกวา่เป้าหมายท่ีวางไว ้ 

    จึงสามารถสรุปไดว้่า ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค (Consumer Satisfaction) คือ การตดัสินใจของลูกคา้หลงัการใชสิ้นคา้หรือ
บริการซ่ึงเป็นผลจากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ต่อการปฏิบติัของผูใ้ห้บริการหรือประสิทธิภาพของสินคา้ กบัความคาดหวงัของ
ลูกคา้ (Expected Performance) โดยถา้สินคา้และบริการสร้างความพึงพอใจไดม้ากกว่าท่ีลูกคา้คาดหวงัจะท าให้เกิดความประทบัใจ 
(Delighted Customer) แต่ถา้ผลท่ีไดจ้ากสินคา้และบริการต ่ากว่าท่ีลูกคา้คาดหวงัจะท าให้ลูกคา้เกิดความไม่พอใจ (Satisfaction Customer
) ซ่ึงระดบัความพึงพอใจของลูกคา้แต่ละรายจะมีระดบัแตกต่างกนัเกิดจากผลประโยชน์จากสินคา้และบริการและความคาดหวงัของ
บุคคล (Expectation) 
 
2.1.4 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
     วงศกร อุไรวงศ (2561) ศึกษาเร่ืองการรับรู้บุคลิกภาพและภาพลกัษณ์ตราสินคา้รองเทา้ฟุตบอลจากนกักีฬาฟุตบอลสมคัรเล่น
ในกรุงเทพมหานคร การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือเปรียบเทียบการรับรู้บุคลิกภาพและภาพลกัษณ์รองเทา้ฟุตบอลจากนกักีฬาฟุตบอล
สมคัรเล่นในกรุงเทพมหานคร โดยตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกักีฬาฟุตบอลสมคัรเล่นในกรุงเทพมหานคร จ านวน 401 คน โดยใช้



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 2594 

 

 

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติเชิงพรรณนาท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียและ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาณท่ีใช้เพื่อทดสอบสมมติฐานคือ F-Test ผลการวิจยัพบว่า นักกีฬาฟุตบอลสมคัรเล่นท่ีตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาย ุ21 – 25 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดต้ั้งแต่ 20,001 -
30,000 บาท ส่วนใหญ่มีต าแหน่งการเล่นเป็นกองหลงั แบรนด์ท่ีนกักีฬาฟุตบอลสมคัรเล่นเลือกซ้ือมากท่ีสุดคือ รองเทา้ฟุตบอล Adidas 
และมีแบรนดร์องเทา้ท่ีใชบ่้อยท่ีเป็นรองเทา้ฟุตบอลNike 
      นภวรรณ  คณานุรักษ ์(2561) ศึกษาเร่ืองคุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือตราสินคา้รองเทา้กีฬาของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบคุณค่าสินคา้รองเทา้กีฬากบัคุณค่าสินคา้รองเทา้กีฬา และ
ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณค่าสินคา้กบัความตั้งใจซ้ือรองเทา้กีฬาของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าองคป์ระกอบ
คุณค่าตราสินคา้ดา้นการเช่ือมโยงความคิดเก่ียวกบัตราสินคา้ (X1) และความภกัดีต่อตราสินคา้ (X2) มีความสัมพนัธ์กบัคุณค่าตราสินคา้ 
(Y) ท่ีระดบันยัส าคญั .05 (Sig.= .024 และ Sig.=.000) สมการความถดถอยท่ีคาดไวคื้อ Y = .309+.146X1 + .748X2 สมการน้ีช้ีให้เห็นว่า
การเช่ือมโยงความคิดเก่ียวกบัตราสินคา้และความภกัดีต่อตราสินคา้มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อคุณค่าตราสินคา้ เช่นเดียวกนักบัความ
ตั้งใจซ้ือ (Y)ท่ีผลวิจยัพบว่ามีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัคุณค่าตราสินคา้ (X1) โดยแสดงผลจากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น Y = 1.419 
+ 0.616X1 (Sig. = .000 ท่ีระดบันยัส าคญั .05) 
     ธันวาพล จันทร์จีน (2559) ศึกษาเร่ืองภาพลกัษณ์และค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาแบรนด์เนมของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พ่ือส ารวจความคิดเห็นท่ีผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีต่อภาพลกัษณ์รองเทา้กีฬา
แบรนดเ์นม ส ารวจความคิดเห็นท่ีผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีต่อค่านิยมรองเทา้กีฬาแบรนดเ์นม เพ่ือวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็น
ในการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาแบรนด์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และเพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลของภาพลกัษณ์และค่านิยมท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาแบรนดเ์นมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาสรุปวา่ ภาพลกัษณ์ดา้นผูใ้ชมี้อิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาแบรนด์เนมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นอกจากน้ีผลการศึกษายงัสรุปว่าค่านิยมส่วนบุคคลมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซอรองเทา้กีฬาแบรนดเ์นมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
     สุพรรณี มิตรชอบ (2558)  ศึกษาเร่ือง การรับรู้คุณค่าตราสินคา้และความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือรองเทา้เจลล่ีบนัน่ีของผูบ้ริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาการรับรู้
คุณค่าตราสินคา้และความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือรองเทา้เจลล่ีบนัน่ี ของ
ผูบ้ริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริโภคเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีซ้ือหรือเคย
ซ้ือรองเทา้เจลล่ีบนัน่ี จ านวน 400 คนโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทาง
เดียว การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิเคราะห์ความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัในระดบัท่ีนอ้ยท่ีสุด การวิเคราะห์เชิงถดถอยแบบ
พหุคูณ และการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรใชส้ถิติสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั 
 
3. วิธีการศึกษา 
   
    ประชาการและกลุ่มตัวอย่าง 
    การศึกษาในคร้ังน้ีผูศึ้กษาหากลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากสูตรการค านวณกลุ่มตวัอยา่งโดยไม่ทราบกลุ่มประชากรของ W.G. Cochran (อา้ง
ถึงใน กลัยา วาณิชยบ์ญัชา , 2549) จากสูตร จึงมีกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 384 คน โดยใชวิ้ธีสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ  (Accident Sampling)  ซ่ึงสุ่ม
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ตวัอยา่งตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของผูว้ิจยั โดยผูศึ้กษาไดล้งพ้ืนท่ีศึกษาเพ่ือสุ่มเลือกกลุ่มตวัอยา่งจากผูบ้ริโภคผลิตภณัฑร์องเทา้
กีฬายี่ห้ออาดิดาสในทุกอ าเภอของ จงัหวดัปทุมธานีประกอบดว้ย 7 อ าเภอไดแ้ก่อ าเภอเมืองปทุมธานี อ าเภอคลองหลวง อ าเภอธัญบุรี 
อ าเภอลาดหลุมแกว้ อ าเภอล าลูกกา อ าเภอสามโคก และอ าเภอหนองเสือ ดว้ยแบบสอบถามจ านวน 384 ชุดแบ่งในจ านวนท่ีเท่ากนัหรือ
ใกลเ้คียงกนัมากท่ีสุด ซ่ึงเลือกแจกแบบสอบถามให้เฉพาะผูบ้ริโภคผลิตภณัฑร์องเทา้กีฬายี่ห้ออาดิดาสในจงัหวดัปทุมธานีในจ านวน 7 
อ าเภอ ประกอบดว้ย 

 1. อ าเภอเมืองปทุมธานี แจกแบบสอบถาม 55 ชุด 

 2. อ าเภอคลองหลวง แจกแบบสอบถาม 55 ชุด 

 3. อ าเภอธญับุรี แจกแบบสอบถาม 55 ชุด 

 4. อ าเภอลาดหลุมแกว้ แจกแบบสอบถาม 55 ชุด 

 5. อ าเภอล าลูกกา แจกแบบสอบถาม 55 ชุด 

 6. อ าเภอสามโคก แจกแบบสอบถาม 55 ชุด 

 7. อ าเภอหนองเสือ แจกแบบสอบถาม 54 ชุด 

 โดยผา่นการใชค้  าถามคดักรอง ซ่ึงในกระบวนการสร้างเคร่ืองมือการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

 3.2.5.1  ศึกษาคน้ควา้ต ารา เอกสาร วารสาร บทความ ทฤษฎี แนวคิดและงานวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถามท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการศึกษา 

 3.2.5.2   สร้างแบบสอบถามและสร้างขอ้ค าถามมาพฒันาใหค้รอบคลุมถึงเน้ือหาตามกรอบแนวคิดของการศึกษา 

 3.2.5.3   เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้งและใหข้อ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไ้ข 

 3.2.5.4   น าแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้ไปใช้เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวนร้อยละ 10 หรือจ านวน 38  ชุด 
หลงัจากนั้นจึงแสดงผลการวิเคราะห์ดว้ยตาราง ค่า Cronbach's alpha เพ่ือทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ก่อนจะไปใชจ้ริง โดย
ก าหนดใหไ้ดผ้ลลพัธ์สมัประสิทธ์ิของแอลฟามากกว่า 0.7  
3.2.6 การวิเคราะห์ขอ้มูล  
ผูว้ิจยัเลือกใชก้ารประมวลผลทางสถิติ โดยวิเคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

3.2.6.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
 เพ่ืออธิบายขอ้มูลและลกัษณะของขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยน าเสนอในรูปแบบของ
ตารางแจกแจงความถ่ี ร้อยละ นอกจากน้ียงัใชใ้นการอธิบายการรับรู้ตราสินคา้ (Brand Awareness) และความพึงพอใจของผูบ้ริโภค (Consumer 

Satisfaction) โดยค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 3.2.6.2 การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ (Correlation Analysis) 
 เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรการรับรู้ตราสินคา้ (Brand Awareness) ของผูบ้ริโภค และภาพลกัษณ์ตราสินค้า (Brand 

Image) รองเทา้กีฬายี่หอ้อาดิดาส ต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑร์องเทา้กีฬายี่หอ้อาดิดาสในจงัหวดัปทุมธานีดว้ยสมการถดถอย
เชิงพหุคูณ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 95% 

  3.2.6.3 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression)  
 เพื่อทดสอบการส่งผลระหว่างตวัแปร ระหว่างการรับรู้ตราสินคา้ (Brand Awareness) ของผูบ้ริโภค และภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 
(Brand Image) รองเทา้กีฬายี่ห้ออาดิดาส ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑร์องเทา้กีฬายี่ห้ออาดิดาสในจงัหวดัปทุมธานีดว้ย
สมการถดถอยเชิงพหุคูณ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 95% 
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    การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     งานนวิจยัคร้ังน้ีมีการศึกษาทั้งในดา้นของปฐมภูมิ (Primary research) และทุติยภูมิ (Secondary research) มีรายละเอียดคือ 

     1. ดา้นของปฐมภูมิ (Primary research) มีการสร้างแบบสอบถามเร่ืองการรับรู้ตราสินคา้ (Brand Awareness) ของผูบ้ริโภค และ
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) รองเทา้กีฬายี่หอ้อาดิดาส ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑร์องเทา้กีฬายีห่อ้อาดิดาสใน
จงัหวดัปทุมธานี เพ่ือรวบรวมขอ้มูล จากกลุ่มตวัอยา่ง และน าขอ้มูลดงักล่าวมาสู่ขั้นตอนการสรุปและประมวลผล 

     2. ดา้นทุติยภูมิ (Secondary research) มีการสรุปและวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีการรับรู้ตราสินคา้ (Brand Awareness) ของผูบ้ริโภค 
และภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) รวมถึงความพึงพอใจของผูบ้ริโภค โดยการศึกษาจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้
ตราสินคา้ (Brand Awareness) ของผูบ้ริโภค และภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) รวมถึงความพึงพอใจของผูบ้ริโภค เพื่อน ามาวิเคราะห์
ร่วมกบัผลการเก็บขอ้มูลระดบัปฐมภูมิ 

     
    การวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ขอ้มูล ลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยน าเสนอในรูปแบบของตารางแจกแจงความถ่ี และหาค่าร้อยละ  
ใชก้ารอธิบายการรับรู้ตราสินคา้ (Brand Awareness) และความพึงพอใจของผูบ้ริโภค (Consumer Satisfaction) โดยค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ทดสอบสมมุติฐาน โดยใชส้ถิติทดสอบค่าการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
    
   
กรอบแนวคดิ 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

การรับรู้ตราสินค้า  

1. การระลึกถึงตราสินค้า  

2. การจดจำตราสินค้า  

 

 ภาพลักษณ์ตราสินค้า 

1.ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการ 

2. ภาพลักษณ์ของตราสินค้า 

 

ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์
รองเท้ากีฬายี่ห้ออาดิดาส 

1. การตัดสินใจของลูกค้าหลังการใช้สินค้า
หรือบริการ 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
    ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย ดา้นเพศ อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สถานภาพ ระดบัการใช้

จ่ายในการซ้ือผลิตภณัฑ์รองเทา้กีฬา Adidas 1 คู่ ใน 1 คร้ัง และความถ่ีในการซ้ือซ้ือผลิต ภณัฑ์รองเทา้กีฬา Adidas ในระยะเวลา 1 ปี 
ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอผลดว้ยค่าจ านวนและร้อยละ มีรายละเอียดดงัน้ี 
ตารางท่ี 4.1 สรุปขอ้มูลประชากรศาสตร์ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ขอ้มูลประชากร ตวัเลือกท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสด จ านวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 201 52.20 
อาย ุ 18 – 25 ปี 183 47.66 
การศึกษา ปริญญาตรี 183 47.66 
อาชีพ รับจา้งอิสระ 183 47.66 
รายไดสุ้ทธิท่ีต่อเดือน 15,000 – 25,000 บาท 183 47.66  
สถานภาพ สมรส 183 47.66 

    จากตารางท่ี 4.1 ผลการศึกษาของปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งอยา่งพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุดคือกลุ่มตวัอยา่งเพศชาย มีอายุ
ระหวา่ง 18 – 25 ปี การศึกษาในระดบัปริญญาตรี อาชีพรับจา้งอิสระ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 15,001 – 25,000 
ตารางท่ี 4.2  แสดงจ านวน และร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามดา้นระดบัการใชจ่้ายในการซ้ือผลิตภณัฑร์องเทา้กีฬา Adidas 
1 คู่ ใน 1 คร้ัง  

ระดับการใช้จ่ายในการซ้ือผลติภัณฑ์รองเท้ากฬีา Adidas 1 คู่ ใน 1 คร้ัง  จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 1,500 บาท 84 21.88 
1,500 – 3,000 บาท 183 47.66 
3,001 – 4,500 บาท 64 16.67 
4,501 – 5,000 บาท 80 20.83 
มากกวา่ 5,000  บาท 69 17.97 

รวม 384 100.00 

         จากตารางท่ี 4.2  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามดา้นระดบัการใชจ่้ายในการซ้ือผลิตภณัฑร์องเทา้กีฬา Adidas 1 คู่ ใน 1 
คร้ัง มากท่ีสุดคือระหว่าง 1,500 – 3,000 บาท มีจ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 47.66 รองลงมาคือนอ้ยกว่า 1,500 บาท มีจ านวน 84 คน 
คิดเป็นร้อยละ 21.88 รองลงมาคือระหว่าง 4,501 – 5,000 บาท มีจ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ20.83 รองลงมาคือมากกว่า 5,000 บาท มี
จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.97 และนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ ระหวา่ง 3,001 – 4,500 บาท มีจ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 
ตารางท่ี 4.3  แสดงจ านวน และร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามดา้นความถ่ีในการซ้ือซ้ือผลิตภณัฑร์องเทา้กีฬา Adidas 
ในระยะเวลา 1 ปี 

ความถ่ีในการซ้ือซ้ือผลิตภณัฑร์องเทา้กีฬา 
Adidas ในระยะเวลา 1 ปี 

จ านวน ร้อยละ 

1 คู่ 83 21.61 
2 – 3 คู่ 183 47.66 
4 – 5 คู่ 93 24.22 

มากกวา่ 5 คู ่ 95 24.74 
รวม 384 100.00 
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  จากตารางท่ี 4.3 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามดา้นความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑร์องเทา้กีฬา Adidas ในระยะเวลา 1 ปี 
มากท่ีสุดคือ2 – 3 คู่ มีจ  านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 47.66 รองลงมาคือมากกว่า 5 คู่ มีจ  านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 24.74 รองลงมาคือ4 
– 5 คู่ มีจ  านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 24.22 และนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ 1 คู่ มีจ  านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 21.61 

ตารางท่ี 4.4 ผลการวิเคราะห์การรับรู้ตราสินคา้ (Brand Awareness) ของผูบ้ริโภค 

อนัดบั การรับรู้ตราสินคา้ของผูบ้ริโภค  �̅� S.D. 

1 ทา่นสามารถจดจ าตราสินคา้ Adidas ไดเ้ป็นอยา่งดี 4.03  0.84 
2 เม่ือท่านไดย้นิสโลแกนท่ีวา่ “Impossible Is Nothing” ท่านนึกถึงตราสินคา้ Adidas ทนัที 4.00  0.85 
3 โดยภาพรวมรองเทา้กีฬา ตราสินคา้ Adidas สะทอ้นรสนิยมของผูบ้ริโภค 4.00  0.85 

     จากตารางท่ี 4.4 พบว่าระดับการรับรู้ตราสินค้า (Brand Awareness) ของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภค
ผลิตภณัฑ์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x ̅= 3.96) นอกจากนั้น เม่ือพิจารณารายขอ้ค าถามพบว่า “ท่านสามารถจดจ าตราสินคา้ Adidas ได้
เป็นอย่างดี” มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (x ̅= 4.03) รองลงมาคือ “เม่ือท่านไดย้ินสโลแกนท่ีว่า “Impossible Is Nothing” ท่านนึกถึงตราสินคา้ 
Adidas ทนัที” และ “โดยภาพรวมรองเทา้กีฬา ตราสินคา้ Adidas สะทอ้นรสนิยมของผูบ้ริโภค” มีค่าเฉล่ีย (x ̅= 4.00)  

   ตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะห์ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) รองเทา้กีฬายีห่อ้อาดิดาส 

อนัดบั ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ �̅� S.D. 

1 ตราสินคา้ของ Adidas มีความชดัเจน ไม่สับสน 4.07  0.87 
2 ตราสินคา้ Adidas สร้างความเช่ือมัน่แก่ท่านมากกวา่สินคา้ยีห่อ้อ่ืน 4.01 0.87 
3 ท่านซ้ือรองเทา้กีฬา Adidas เพราะค านึงถึงตราสินคา้ Adidas 3.99 0.85 

     จากตารางท่ี 4.5 พบว่าระดบัความคิดเห็นของภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) รองเทา้กีฬายี่ห้ออาดิดาส โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (x ̅= 3.97) นอกจากนั้นเม่ือพิจารณารายขอ้ค าถามพบว่า “ตราสินคา้ของ Adidas มีความชดัเจน ไม่สับสน” มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
(x ̅= 4.07) รองลงมาคือ “ตราสินคา้ Adidas สร้างความเช่ือมัน่แก่ท่านมากกว่าสินคา้ยี่ห้ออ่ืน” มีค่าเฉล่ีย (x ̅= 4.01) รองลงมาคือ “ท่านซ้ือ
รองเทา้กีฬา Adidas เพราะค านึงถึงตราสินคา้ Adidas” (x ̅=3.99) 
    ตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑร์องเทา้กีฬายี่หอ้อาดิดาส 

อนัดบั ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค �̅� S.D. 

1 ราคาของรองเทา้ Adidas มีความคุม้ค่ามากกวา่ เม่ือเปรียบเทียบกบัรองเทา้กีฬาแบรนดอ่ื์น 4.43  0.65 

2 ท่านพึงพอใจในราคาของรองเทา้ Adidas เม่ือเปรียบเทียบกบัคุณภาพในการใชง้านของรองเทา้ 4.40 0.61 

3 ท่านพึงพอใจในราคาของรองเทา้ Adidas เม่ือเปรียบเทียบกบัความทนทานของรองเทา้  4.40 0.62 

     จากการวิจยัไดพ้บผลของความพึงพอใจของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑร์องเทา้กีฬายี่ห้ออาดิดาส โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x ̅ = 4.13) 
นอกจากนั้นเม่ือพิจารณารายขอ้ค าถามพบว่า “ราคาของรองเทา้ Adidas มีความคุม้ค่ามากกว่า เม่ือเปรียบเทียบกบัรองเทา้กีฬาแบรนดอ่ื์น” 
มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (x ̅ = 4.43) รองลงมาคือ “ท่านพึงพอใจในราคาของรองเทา้ Adidas เม่ือเปรียบเทียบกบัคุณภาพในการใชง้านของ
รองเทา้” และ “ท่านพึงพอใจในราคาของรองเทา้ Adidas เม่ือเปรียบเทียบกบัความทนทานของรองเทา้” (x ̅ = 4.40)  
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ตารางท่ี 4.7การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple liner Regression) 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t P 
B Std. Error Beta 

(Constant) 3.925 0.180  22.479 .000 

Brand Awareness 0.052 0.018 0.121 2.674 0.039 

Brand Image 0.057 0.019 0.134 3.127 0.010 

     จากสมการดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า ค่าสัมประสิทธ์ิ ของการรับรู้ตราสินคา้ของผูบ้ริโภคส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภค
ผลิตภณัฑร์องเทา้กีฬายี่ห้ออาดิดาสในจงัหวดัปทุมธานีเท่ากบั 0.052 และภาพลกัษณ์ตราสินคา้รองเทา้กีฬายี่ห้ออาดิดาส ส่งผลต่อความ
พึงพอใจของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑร์องเทา้กีฬายี่ห้ออาดิดาสในจงัหวดัปทุมธานี เท่ากบั 0.057 ถือว่ามีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภค จากสมมติฐานท่ีผูวิ้จยัไดก้ าหนด มีผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณของสมมติฐาน มีรายละเอียดดงัน้ี  
     สมมติฐานท่ี 1 การรับรู้ตราสินค้าของผูบ้ริโภค มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับความพึงพอใจของผูบ้ริโภค โดยมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.039 ดงันั้นการรับรู้ตราสินคา้ของผูบ้ริโภคส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑร์องเทา้กีฬายีห่อ้อาดิดาส
ในจงัหวดัปทุมธานี  

สมมติฐานท่ี 2 ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ตวัแปรตน้ ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภค โดยมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.010 ดงันั้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑร์องเทา้กีฬายีห่อ้อาดิดาสในจงัหวดัปทุมธานี
  
ตารางท่ี 4.8 แสดงการทดสอบสมมุติฐาน 

สมมติฐาน การทดสอบสมมุติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 การรับรู้ตราสินคา้ (Brand Awareness) ของ
ผูบ้ริโภค ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑร์องเทา้
กีฬายีห่อ้อาดิดาส  

ยอมรับสมมุติฐาน 

สมมติฐานท่ี 2 ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) รองเทา้กีฬา
ยีห่อ้อาดิดาส ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์
รองเทา้กีฬายีห่อ้อาดิดาส 

ยอมรับสมมุติฐาน 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาการรับรู้ตราสินคา้ (Brand Awareness) ของผูบ้ริโภค ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์รองเทา้
กีฬายี่ห้ออาดิดาส พบว่าการรับรู้ตราสินคา้ (Brand Awareness) ของผูบ้ริโภค ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑร์องเทา้กีฬา
ยี่ห้ออาดิดาส ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อาทิตยา ดาวประทีป (2559) การรับรู้ตราสินคา้และผูมี้อิทธิพลต่อตราสินคา้บนส่ือสังคม
ออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ตราสินคา้
และผูมี้อิทธิพลต่อตราสินคา้บนส่ือสงัคมออนไลน์ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึง
ประกอบดว้ยความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑเ์ช่นกนั  นอกจากนั้น ดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) รองเทา้กีฬายี่ห้อ
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อาดิดาส ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑร์องเทา้กีฬายี่ห้ออาดิดาส พบว่าภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) รองเทา้
กีฬายี่ห้ออาดิดาส ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑร์องเทา้กีฬายี่ห้ออาดิดาส ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ณัฐชยา ใจจูน 
(2557) เ ร่ืองภาพลักษณ์ตราสินค้าและการรับรู้คุณค่าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบดว้ยความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑเ์ช่นกนั 

    ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 

1. ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาท่ีมีพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีแน่นอนกล่าวคือเฉพาะในพ้ืนท่ีจงัหวดัปทุมธานี นัน่ 
ส่งผลให้ผลการศึกษาจึงเป็นกลุ่มประชากรในวงแคบ และอาจจะส่งผลให้เกิดขอ้จ ากดัของผลการศึกษาได ้จึงควรท่ีจะเพ่ิมกลุ่มตวัอยา่ง
ให้กระจายครอบคลุมทัว่ประเทศ เพ่ือให้ครอบคลุมถึงกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีซ้ือรองเทา้กีฬาอาดิดาสมากยิ่งข้ึนการศึกษาคร้ังถดัไปเพ่ือการ
น าไปใชใ้นเกิดประสิทธิภาพส าหรับประชากรจึงมีความจ าเป็นตอ้งศึกษาในหลายพ้ืนท่ีประกอบกนั  

2. การรับรู้ตราสินคา้ของผูบ้ริโภคส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑร์องเทา้กีฬายีห่อ้อาดิดาสใน 
จงัหวดัปทุมธานี ดงันั้นแบรนด ์รองเทา้ยี่ห้ออาดิดาสควรท่ีจะมีการรับรู้ท่ีท าให้ผูบ้ริโภคจดจ าง่าย เพื่อท่ีจะให้ผูบ้ริโภคจงรักภกัดีต่อตรา
สินคา้ และควรออกแบบให้ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคและสามารถให้น าไปใชง้านได้จริง เพราะ จะท าให้ส่งผลดีต่อยอดขายให้
ดียิ่งข้ึน การรับรู้ตราสินคา้ของผูบ้ริโภคจึงมีความส าคญัในการท าการตลาดผูวิ้จยัหวงัว่าการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี จะเป็นประโยชน์ส าหรับ
ผูป้ระกอบการธุรกิจเก่ียวกบัรองเทา้กีฬายี่ห้ออาดิดาส หรือผูท่ี้มีความสนใจในรองเทา้กีฬายี่ห้ออาดิดาส  โดยมุ่งเนน้การรับรู้ตราสินคา้
ของผูบ้ริโภคเป็นหลกั จากท่ีท าแบบสอบถามพบวา่ยีห่อ้อาดิดาสเป็นรองเทา้กีฬาท่ีลูกคา้จดจ าไดเ้ป็นอยา่งดี 

3. ภาพลกัษณ์ตราสินคา้รองเทา้กีฬายีห่อ้อาดิดาสส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑร์องเทา้กีฬา 
ยี่ห้ออาดิดาสในจงัหวดัปทุมธานี ดงันั้นแบรนด ์รองเทา้ยี่ห้ออาดิดาสควรท่ีจะน างานวิจยัน้ีไปใชใ้นการสร้างภาพลกัษณ์ให้ตวัผลิตภณัฑ์
เพ่ือท าให้แบรนด์รู้ถึงจุดเด่นของสินคา้ มีประโยชน์ส าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจเก่ียวกบัรองเทา้กีฬายี่ห้ออาดิดาส หรือผูท่ี้มีความสนใจ
ในรองเทา้กีฬายี่หอ้อาดิดาส  และน าไปปรับปรุงใหส่้วนแบ่งการตลาดของสินคา้รองเทา้กีฬาเพ่ิมมากข้ึน สร้างภาพลกัษณ์ให้กบัยีห่้ออาดิ
ดาสมีความน่าสนใจเพ่ิมมากข้ึน 

4. ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑร์องเทา้กีฬายีห่อ้อาดิดาส ผลวิจยัพบวา่ “ราคาของรองเทา้ Adidas 
มีความคุม้ค่ามากกว่า เม่ือเปรียบเทียบกบัรองเทา้กีฬาแบรนดอ่ื์น” บ่งบอกว่าลูกคา้ส่วนใหญ่เนน้ยี่ห้อท่ีมีช่ือเสียงและคุม้ค่ากบัการใชง้าน
ในปัจจุบนั ท าใหส้ามารถน าส่ิงน้ีไปปรับใชเ้ขา้กบัการตลาดในปัจจุบนัได ้ผูป้ระกอบการธุรกิจเก่ียวกบัรองเทา้กีฬายี่หอ้อาดิดาส หรือผูท่ี้
มีความสนใจในรองเทา้กีฬายี่ห้ออาดิดาส  สามารถน างานวิจยัน้ีไปท าแผนการตลาดให้กบัรองเทา้กีฬายี่ห้ออาดิดาสได ้พฒันาให้สินคา้มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพท่ีดียิง่ข้ึน 
   

 ข้อเสนอแนะของการศึกษาคร้ังต่อไป  

    เพื่อให้ผลการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถขยายต่อไปให้กวา้งมากข้ึนจะเป็นประโยชน์ในการอธิบายปรากฏการณ์และปัญหาทางดา้น การ
รับรู้ตราสินคา้ และ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ หรือปัญหาอ่ืนท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั ผูท้  าวิจยัจึงขอเสนอแนะประเด็นส าหรับการท าวิจยัคร้ัง
ต่อไปดงัน้ี 
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    1. แนะน าให้ท าการศึกษากบักลุ่มประชากรหรือกลุ่มตวัอย่าง กลุ่มอ่ืน ๆ ในสถานท่ีท่ีแตกต่างกนั เช่น อาชีพ เจาะจงลงไปในแต่ละ
อาชีพ และศึกษาท่ีจงัหวดัอ่ืน ๆ หรือในเขตอ่ืน ๆ เพ่ือน ามาท าการศึกษาเปรียบเทียบกบังานวิจยัฉบบัน้ีว่ามีความสอดคลอ้งหรือแตกต่าง
กนัอยา่งไร เพ่ือน าผลมาศึกษาว่ามีความแตกต่างจากท่ีน าเสนอในงานวิจยัฉบบัน้ีหรือไม่ ผลท่ีไดน้ั้นสามารถน ามาก าหนดกลยทุธ์ในทาง
การตลาดเก่ียวกบัรองเทา้กีฬาให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มได ้
    2. แนะน าให้ศึกษากบัตวัแปรอ่ืนท่ีอาจมีความเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีท าการศึกษาอยูน้ี่ รองเทา้กีฬาแบ่งเป็นประเภทกีฬา เช่น รองเทา้
บาสเกตบอล รองเท้าฟุตบอล เป้นต้น เพ่ือให้ทราบถึงว่ามีความแตกต่างจากท่ีน าเสนอในงานวิจัยฉบับน้ีหรือไม่ และเพ่ือน ามา
เปรียบเทียบ กบัสินคา้แต่ละประเภทว่าสอดคลอ้งหรือแตกต่างกนัอย่างไร ผลท่ีไดน้ั้นสามารถน ามาก าหนดกลยุทธ์ในการท าธุรกิจ 
เพ่ือใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ในดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ได ้
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ปัจจัยทางเศรษฐกจิที่ส่งผลต่อการเคลือ่นไหวของราคาหลกัทรัพย์ 
ท่ีอยู่ภายใต้ดชันี SET Well-Being (SETWB) 

The Impact of Economic Factors on Stock Price in the Stock  
Exchange of Thailand Well-Being Index 

ศิวตั ประกอบบุญ1 และ อภิชาติ พงศ์สุพฒัน์2 
Siwat Prakobboon and Apichat Pongsupatt 

  

บทคดัย่อ 
สภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นปัจจยัส าคญัท่ีนกัลงทุนต่างชาติและนกัลงทุนภายในประเทศใชใ้นการตดัสินทั้งการลงทุน
ทางตรงและทางออ้ม ดงันั้นการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยท่ี์อยูภ่ายใตด้ชันี SET 
Well-Being (SETWB) มีวตัถุประสงค ์คือ เพื่อศึกษาผลกระทบของปัจจยัทางเศรษฐกิจต่อการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยท่ี์
อยู่ภายใต้ดัชนี SET Well-Being (SETWB) ซ่ึงเป็นดัชนีท่ีสะท้อนการเคล่ือนไหวของกลุ่มหลกัทรัพยใ์น 7 หมวดธุรกิจ ท่ี
ประเทศไทยมีศกัยภาพในการแข่งขนัและเป็นหมวดธุรกิจท่ีนักลงทุนต่างชาติได้ให้ความสนใจ โดยใช้แบบจ าลองสมการ
ถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Regression Model) และใชก้ารประมาณค่าแบบจ าลองโดยวิธี Panel Data Analysis ซ่ึงจากการศึกษา
พบว่า ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) และราคาทองค าต่างประเทศถวัเฉล่ียรายเดือน (GOLDP) มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนักบัราคาหลกัทรัพยท่ี์อยูภ่ายใตด้ชันี SET Well-Being (SETWB) ในขณะท่ีอตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือนค่าเงินบาท
ต่อดอลลาร์สหรัฐมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาหลกัทรัพย ์ท่ีอยูภ่ายใตด้ชันี SET Well-Being (SETWB) 
ค าส าคัญ: ดัชนี SET Well-Being (SETWB), Panel Data Analysis, ดัชนีราคาผู้บริโภค 

Abstract 
The domestic economy is the essential factor that foreign and domestic investors use to make the investment decision in the 
country, both direct and indirect investment.The object of the research on the impact of economic factors on stock price in the 
stock exchange of Thailand Well-Being index is to study the influence of economic factors on stock price in SET Well-Being 
index (SETWB). The SET Well-Being Index reflects the performance of securities in the seven sectors with high 
competitiveness. This study uses multiple regression model and panel data analysis. The result shows that consumer price index 
(CPI) and average international gold price have positive relationship with stock price in the stock exchange of Thailand Well-
Being index. Average exchange rate have negative relationship with stock price in the stock exchange of Thailand Well-Being 
index 
Keywords: SET Well-Being index (SETWB), Panel Data Analysis, consumer price index,  
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1. บทน า 
 
   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตลาดรองของตลาดทุนในตลาดการเงิน ไดเ้ร่ิมด าเนินการซ้ือขายในคร้ังแรกวนัท่ี  30 
เมษายน 2518 โดยมีบทบาทส าคญัในการสร้างใหเ้กิดสภาพคล่องการซ้ือขายและเกิดการหมุนเวียนของหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นระบบ
ซ่ึงไดอ้อกจ าหน่ายในตลาดแรก เม่ือนกัลงทุนและผูอ้อกหลกัทรัพยไ์ดรั้บรู้ถึงการมีสภาพคล่องในตลาดรอง จะเป็นการสร้าง
แรงจูงใจให้เกิดการระดมทุนผ่านการออกตราสารในตลาดแรกมากข้ึน อีกทั้งยงัพบว่าตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมี
บทบาทและหนา้ท่ีในการเป็นหน่ึงในช่องทางเพื่อสนบัสนุนการระดมทุนจากผูมี้เงินทุนส่วนเกินไปยงัผูต้อ้งการเงินทุนในการ
ลงทุนหรือด าเนินกิจการ อาทิเช่น หน่วยธุรกิจ โดยสามารถระดมทุนไดท้ั้งจากแหล่งเงินทุนภายในประเทศและแหล่งเงินทุน
จากต่างประเทศ ซ่ึงเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผูต้อ้งการเงินทุนสามารถระดมเงินไดเ้พียงพอ และสามารถลงทุนในโครงการตาม
วตัถุประสงค ์ในขณะท่ีผูมี้เงินทุนส่วนเกินจะไดรั้บประโยชน์ในรูปผลตอบแทน อาทิเช่น เงินปันผล อตัราดอกเบ้ีย หรือมูลค่า
หุน้สามญัท่ีเพิ่มสูงข้ึน ทั้งน้ีเม่ือแหล่งระดมเงินทุนขยายกวา้งออกไปและมีทางเลือกมากข้ึน ท าใหต้น้ทุนในการระดมทุนลดลง
จึงเกิดประโยชน์ระหว่างกนัทั้งต่อผูมี้เงินทุนส่วนเกินและผูต้อ้งการเงินทุน ปัจจุบนัตลาดหลกัทรัพยไ์ดเ้ร่ิมจดัท าดชันีตลาด
เพิ่มเติมเพื่อเป็นดชันีอา้งอิงผลการลงทุนและเพื่อเป็นทางเลือกส าหรับนกัลงทุน โดยในวนัท่ี 1 เมษายน 2562 ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ไดมี้การเผยแพร่ดชันี SET Well-Being (SETWB) ซ่ึงเป็นดชันีท่ีสะทอ้นการเคล่ือนไหวราคาหลกัทรัพยข์อง
กลุ่มหลกัทรัพย ์จ านวน  30 หลกัทรัพยใ์น 7 หมวดธุรกิจ ไดแ้ก่ หมวดธุรกิจการเกษตร (Agribusiness) หมวดธุรกิจพาณิชย ์
(Commerce) หมวดธุรกิจแฟชั่น (Fashion) หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Beverage)  หมวดธุรกิจการแพทย์ 
(Health Care Service) หมวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการ (Tourism & Leisure) และหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ 
(Transportation & Logistics) ท่ีประเทศไทยมีศกัยภาพในการแข่งขนัและเป็นธุรกิจท่ีนกัลงทุนต่างชาติให้ความสนใจ ซ่ึงการ
เติบโตของธุรกิจเหล่าน้ีมีผลต่อการขยายตวัของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) น ามาสู่การ
สร้างรายได้แก่คนในประเทศ และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่คนไทย (ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย,2562:
ออนไลน์) 
     การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาตอ้งการทราบถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยภ์ายใตด้ชันี SET 
Well-Being (SETWB) อีกทั้ งนักลงทุนและผูส้นใจสามารถน าความรู้ท่ีได้จากการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในการ
ตดัสินใจการลงทุนในหลกัทรัพยภ์ายใตด้ชันี SET Well-Being (SETWB) ตามภาวะเศรษฐกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
     

2. แนวคิด ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง และการทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิ ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 
 
     ทฤษฏีประสิทธิภาพของตลาด (Efficient Market Theory) เร่ิมตน้โดย Maurice Kendall ปี ค.ศ. 1953 ตั้งอยูบ่นสมมติฐาน 4 
ขอ้ คือ 1) ตลาดทุนเป็นตลาดท่ีมีการแข่งขนัสมบูรณ์(Perfect Competitive Market) 2) ไม่มีตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงขอ้มูลข่าวสาร
ภายในตลาด 3) ขอ้มูลข่าวสารท่ีเกิดข้ึนเป็นอิสระ และไม่ข้ึนต่อกนั 4) นกัลงทุนในตลาดไดต้อบสนองต่อขอ้มูลข่าวสารอยา่ง
รวดเร็วและทัว่ถึง ดงันั้นจึงสามารถจ าแนกความมีประสิทธิภาพของตลาดไดเ้ป็น 3 ระดบัคือ 1)  ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ
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ระดบัต ่า (The Weakly Efficient Market) 2)ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพระดบักลาง (Semi-strong Efficient Market) 3)  ตลาดท่ี
มีประสิทธิภาพระดบัสูง (The Strongly Efficient Market) 
     ทฤษฎีผลตอบแทนจากการลงทุน  โดยผลตอบแทน(Return) เป็นรายได้ท่ีได้รับจากการลงทุนซ่ึงอาจอยู่ในรูปการ
เปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยห์รือตราสารทางการเงิน และการไดรั้บผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล (Dividend) คูปอง 
(Coupon) ดอกเบ้ีย (Interest) และสิทธิ การค านวณผลตอบแทนจะใช ้อตัราผลตอบแทน (rate of return) ซ่ึงสามารถค านวณได้
หลายวิธี คือ 1) อตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บจริง (realized return) หมายถึงผลตอบแทนท่ีไดรั้บทั้งหมดหรือส่ิงท่ีนกัลงทุน ไ ด้ รั บ
ตลอดระยะเวลาท่ีลงทุนหรือระยะเวลาท่ีถือครองหลกัทรัพยโ์ดยเปรียบเทียบกบัเงินลงทุนส าหรับช่วงเวลา 1 ปี แสดงค่าเป็นร้อย
ละหรือเป็นเปอร์เซ็นต์  2) อตัราผลตอบแทนโดยเฉล่ีย (Average Rate of Return) เป็นการค านวณหาอตัราผลตอบแทนจาก
ขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนแลว้ในอดีต โดยเป็นการวดัผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาหลายคาบ สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 
วิธี คืออตัราผลตอบแทนเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Average Rate of Return) ซ่ึงเป็นการรวมผลตอบแทนจากทุกงวด แลว้น ามา
หารดว้ยจ านวนงวด และ อตัราผลตอบแทนเฉล่ียเรขาคณิต (Geometric Average Rate of Return) ซ่ึงเป็นวิธีการค านวณอตัรา
ผลตอบแทนโดยใชห้ลกัการของอตัราดอกเบ้ียทบตน้เขา้มาพิจารณาร่วมดว้ย  
     ทฤษฎีความเส่ียงจากการลงทุน โดยความเส่ียงจากการลงทุน (Investment Risk) หมายถึง ความไม่แน่นอนในการไดรั้บเงิน
คืนหรือไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนตามท่ีคาดหวงัไวส้ามารถจ าแนกความเส่ียงไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ความเส่ียงท่ีเป็น
ระบบ (Systematic Risk) เป็นความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อหลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพยใ์นตลาด ซ่ึงเป็นความเส่ียงท่ีไม่สามารถท า
ใหล้ดลงไดจ้ากการกระจายการลงทุน(Undiversificable Risk) และความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ (Unsystematic Risk) เป็นความ
เส่ียงเฉพาะตวั (Unique/Specific) ส่งผลใหเ้กิดความผนัผวนผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์รือกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์ลงทุน นกัลงทุน
สามารถลดความเส่ียงชนิดน้ีไดโ้ดยการกระจายความเส่ียง 
     การวิเคราะห์โดยใชปั้จจยัพื้นฐาน (Fundamental Analysis) คือการวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และบริษทัใน
ภาพรวมตามล าดบัเพื่อพิจารณามูลค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพย ์แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ การวิเคราะห์แบบ Bottom-Up Approach 
เป็นการวิเคราะห์ท่ีบริษทัเป็นหลกั เพื่อคน้หาบริษทัท่ีมีอนาคต สามารถประสบความส าเร็จไม่วา่จะอยูใ่นอุตสาหกรรมใด และ
การวิเคราะห์แบบ Top-Down Approach ซ่ึงเป็นกระบวนการวิเคราะห์หาบริษทัท่ีมีความน่าสนในการลงทุนโดยเร่ิมจากการมอง
จากขอ้มูลในภาพรวม เพื่อใหเ้ห็นความสัมพนัธ์และผลกระทบท่ีจะมีต่อหน่วยยอ่ยในล าดบัถดัมา ประกอบดว้ยการวิเคราะห์ 3 
ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ หรือปัจจยัดา้นมหภาคและตลาดหลกัทรัพย ์ 2) การวิเคราะห์อุตสาหกรรม 3)การ
วิเคราะห์บริษทั 
 
2.2 การทบทวนวรรณกรรม 
 
     นายอคัรเดช บุญญยวุะ, ประสิทธ์ิ มะหะหมดั, (2561) ไดท้ าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์SETHD ใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยพิจารณาจากปัจจยั พบว่า อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์ และ
อตัราเงินปันผลตอบแทนของตลาด มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET HD ในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในขณะท่ีอตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี มูลค่าการซ้ือขายถวัเฉล่ียรายเดือนของนกัลงทุนรายย่อย 
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และดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศไทย (CPI) ไม่มีความสัมพนัธ์กบั ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET HD ในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
     ศรุตา โภควรรณากร, (2558) ไดท้ าการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบกบัดชันีราคาหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยและดชันีกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการพบวา่อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีผลกระทบในทิศ
ทางตรงขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ 
ในขณะท่ีดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์มีผลกระทบในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
     รัชนี รุ่งศรีรัตนวงศ์, (2553) ไดท้ าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET 50 ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยพบวา่ ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ และมูลค่าการซ้ือขายถวัเฉล่ียรายเดือนของนกัลงทุนรายยอ่ยส่งผลต่อดชันีราคา
ตลาดหลกัทรัพย ์SET 50 และมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ส าหรับอตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ีย
รายเดือนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และราคาทองค าต่างประเทศถวัเฉล่ียรายเดือน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาตลาด
หลกัทรัพย ์SET 50 
     สุจิตตา พึ่ งแรง, (2553) ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อดัชนีราคาหลกัทรัพย์หมวดพาณิชย์ พบว่า ดัชนีราคาหุ้นตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดชันีมูลค่าคา้ปลีกทัว่ประเทศส่งผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพาณิชย ์ในขณะท่ี อตัราเงินเฟ้อ 
อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 3 เดือน และดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค ไม่มีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพาณิชย ์อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 
     Sugeng Wahyudi,& H. Hersugondo,& Rio Dhani Laksana, R. Rudy, (2017) ได้ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัพื้นฐาน
ทางเศรษฐศาสตร์และดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นประเทศแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้พบว่า อตัราเงินเฟ้อ อตัราแลกเปล่ียน  
ค่าแรงงาน มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นประเทศไทย ในขณะท่ีอตัราดอกเบ้ีย และGDP มี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นประเทศไทย ทั้งน้ีราคาน ้ามนัดิบไม่มีความสมัพนัธ์กบัดชันีราคา
หลกัทรัพยใ์นประเทศไทย 
 
2.3 กรอบแนวคิดการวจิัย 
 
     จากการทบทวนวรรณกรรมในการศึกษาคร้ังน้ีท าให้กรอบแนวคิดการน าปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อการเคล่ือนไหวของ
ราคาหลกัทรัพยท่ี์อยูภ่ายใตด้ชันี SET Well-Being ดงัน้ี 

 
ตัวแปรต้น 

o อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 

o ดชันีราคาผูบ้ริโภค  

o ราคาทองค าต่างประเทศถวัเฉล่ียรายเดือน 

o ราคาสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้น ้ามนัดิบ West Texas Intermediate (WTI)  

o มูลค่าซ้ือขายหลกัทรัพยสุ์ทธิรายเดือนของนกัลงทุนต่างชาติ  

 

ตัวแปรตาม 

ราคาหลกัทรัพยท่ี์อยู่

ภายใตด้ชันี SET 

Well-being 

(SETWB) 
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2.4 สมมติฐานการวจิัย 
 
     อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ หมายถึง อตัราท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบเพื่อแลกเปล่ียนเงินตรา
ระหว่างเงินบาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีตั้งสมมติฐานว่า อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือนค่าเงินบาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐจะมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบั ราคาหลกัทรัพยท่ี์อยูภ่ายใตด้ชันี SET Well-Being 
     ดชันีราคาผูบ้ริโภค หมายถึง ดชันีท่ีใชใ้นการค านวณอตัราเงินเฟ้อ ซ่ึงแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของระดบัราคาสินคา้และ
บริการท่ีซ้ือขายกนัเป็นประจ าในระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีตั้งสมมติฐานว่าดชันีราคาผูบ้ริโภค จะมีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนักบั ราคาหลกัทรัพยท่ี์อยูภ่ายใตด้ชันี SET Well-Being 
     ราคาทองค าต่างประเทศถวัเฉล่ียรายเดือน หมายถึง ราคาซ้ือขายทองค าในตลาดต่างประเทศจากตลาดซ้ือขายท่ีส าคญัเช่น 
สหรัฐ องักฤษ ฮ่องกง รวมถึงกองทุนทองค ารายใหญ่ของโลกอยา่ง SPDR โดยเป็นราคาถวัเฉล่ียรายเดือน ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ี
ตั้งสมมติฐานวา่   ราคาทองค าต่างประเทศถวัเฉล่ียรายเดือนจะมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบั ราคาหลกัทรัพยท่ี์อยูภ่ายใต้
ดชันี SET Well-Being 
     ราคาสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้น ้ามนัดิบ WTI หมายถึง ราคาท่ีนกัลงทุนใชใ้นการซ้ือขายน ้ามนัในตลาดซ้ือขายล่วงหนา้โดยเป็น
น ้ามนัดิบ West Texas Intermediate ซ่ึงเป็นน ้ามนัดิบอา้งอิงท่ีส าคญัในทวีปอเมริกา การศึกษาคร้ังน้ีตั้งสมมติฐานวา่  ราคาสัญญา
ซ้ือขายล่วงหนา้น ้ามนัดิบ WTI จะมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบั ราคาหลกัทรัพยท่ี์อยูภ่ายใตด้ชันี SET Well-Being 
     มูลค่าซ้ือขายหลกัทรัพยสุ์ทธิรายเดือนของนกัลงทุนต่างชาติ หมายถึง การค านวณหามูลค่าซ้ือขายสุทธิในแต่ละเดือนของนกั
ลงทุนต่างชาติ การศึกษาคร้ังน้ีตั้งสมมติฐานวา่  มูลค่าซ้ือขายหลกัทรัพยสุ์ทธิรายเดือนของนกัลงทุนต่างชาติ จะมีความสัมพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนักบั ราคาหลกัทรัพยท่ี์อยูภ่ายใตด้ชันี SET Well-Being 
 

3. วธีิการศึกษา 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
     การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาขอ้มูลเชิงปริมาณ ใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงมีประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือราคาหลักทรัพย์ท่ีอยู่ภายใต้ดัชนี SET Well-Being (SETWB) จ านวน 6 บริษทั ท่ีมีมูลค่าทาง
การตลาดสูงสุดในแต่ละหมวดธุรกิจจ านวน 6 หมวดธุรกิจ ท่ีมีขอ้มูลตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2561 รวม
ระยะเวลาทั้งหมด 60 เดือน ทั้งน้ีหมวดธุรกิจแฟชัน่ ไม่มีหลกัทรัพยท่ี์ผ่านเกณฑ์การน ามาค านวณเป็นดชันี SET Well-Being 
(SETWB) 
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3.2 แหล่งข้อมูล 
 
     การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดใ้ชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภมิู (Secondary Data) จากแหล่งขอ้มูลดงัน้ี 
 

ตารางที่ 1 ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม และแหล่งขอ้มูล 

ตัวแปร แหล่งข้อมูล 

ตัวแปรตาม 
ราคาหลกัทรัพยท่ี์อยูภ่ายใตด้ชันี SET Well-Being (SETWB) www.investing.com 
ตัวแปรอสิระ 
อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ธนาคารแห่งประเทศไทย  

(www.bot.or.th) 
ดชันีราคาผูบ้ริโภค  กระทรวงพาณิชย ์ 

(www.price.moc.go.th) 
ราคาทองค าต่างประเทศถวัเฉล่ียรายเดือน สมาคมคา้ทองค าแห่งประเทศไทย 

(www.goldtraders.or.th) 
ราคาสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้น ้ามนัดิบ WTI  www.investing.com 
มูลค่าซ้ือขายหลกัทรัพยสุ์ทธิรายเดือนของนกัลงทุนต่างชาติ  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) 

 

3.3 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
     1. ศึกษาโครงสร้าง นิยาม และวตัถุประสงคข์องการจดัท าดชันี SET Well-Being (SETWB)  
     2. คดัเลือกหลกัทรัพยท่ี์อยู่ภายใต ้ดชันี SET Well-Being (SETWB) ท่ีมีขอ้มูลตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนธันวาคม 
2561  
     3. ศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและคดัเลือกปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยท่ี์อยูภ่ายใตด้ชันี 
SET Well-Being (SETWB) ได้แก่ อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียรายเดือนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EXCHR)  ดัชนีราคา
ผูบ้ริโภค (CPI) ราคาทองค าต่างประเทศถวัเฉล่ียรายเดือน (GOLDP) ราคายอ้นหลงัของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้น ้ ามนัดิบ WTI 
(CRUDEOILP) และมูลค่าซ้ือขายหลกัทรัพยสุ์ทธิรายเดือนของนกัลงทุนต่างชาติ (NETFOREIGNBUY) และน าขอ้มูลทั้งหมด
มาจดัเรียงในลกัษณะ Date Panel 
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3.4 สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
     3.4.1 วธีิทางสถิตที่ใช้ในแบบจ าลอง 
     การศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบจ าลองเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพย์
ท่ีอยูภ่ายใตด้ชันี SET Well-Being (SETWB) ดว้ยวิธีการสร้างแบบจ าลองสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Model) 
ในรูปแบบของสมการถดถอยหลายตวัแปร (Multiple Linear Regression) และใชว้ิธีประมาณค่าโดยประมาณค่าแบบจ าลองโดย
วิธี Panel Data Analysis โดยสามารถท าได ้3 วิธีคือ 
     1. วิธี Pooled OLS Regression เป็นวิธีวิ เคราะห์การถดถอยท่ีไม่สนใจว่าหน่วยส ารวจ (Cross Section Unit) จะได้รับ
ผลกระทบจากปัจจยัภายนอกเฉพาะตวัท่ีมีความแตกต่างกนัหรือไม่และบนัทึกขอ้มูลตามเวลา (Time Series Data) ไวน้าน
แตกต่างกนัเพียงใด (มนตรี พิริยะกุล) 
     2.วิธี Fixed Effect Regression Model (FEM) เป็นการวิเคราะห์ส าหรับขอ้มูลท่ีมีการเก็บรวบรวมแบบ Panel Data และขอ้มูล
เป็นแบบช่วงยาวมีมากกวา่ 2 ช่วงเวลา ซ่ึงถา้ก าหนดให ้Zi เป็นตวัแปรท่ีมีค่าความแตกต่างเปล่ียนแปลงไปตามหน่วย (Entities) 
หรือปัจเจกบุคคล (Individuals) แต่ไม่เปล่ียนแปลงตามเวลา เช่น วฒันธรรม ค่านิยม แบบจ าลองจะมีค่า Intercept เท่ากบัจ านวน
หน่วย (i) ซ่ึงค่า Intercept จะรวมเอาอิทธิพลของ Zi  เอาไวด้ว้ย  (ภารวี มณีจกัร, 2561) 
     3.วิธี Random Effect Regression Model (REM) เป็นการวิเคราะห์ส าหรับขอ้มูลท่ีมีการเก็บรวบรวมแบบ Panel Data และ
ขอ้มูลเป็นแบบช่วงยาวมีมากกวา่ 2 ช่วงเวลา ความแตกต่างระหวา่งหน่วย ตวัอยา่งจะตอ้ง Random และไม่มีความสมัพนัธ์กบัตวั
แปรอิสระ (X) ท่ีใส่ในแบบจ าลอง (ภารวี มณีจกัร, 2561) 
 

     3.4.2 วธีิทางสถิตที่ใช้เลอืกแบบจ าลอง 
การทดสอบแบบจ าลองด้วยวธีิ Hausman Test 
Hausman Test จะเป็นวิธีการทดสอบว่า ตวัแปรผลกระทบท่ีไม่สามารถสังเกตได ้(Unobserved Effect) มีสหสัมพนัธ์กบัตวั

แปรอิสระภายใตแ้บบจ าลองหรือไม่ (ภารวี มณีจกัร, 2561)  ซ่ึงหากว่าตวัแปรผลกระทบท่ีไม่สามารถสังเกตได ้(Unobserved 
Effect) มีสหสมัพนัธ์กบัตวัแปรอิสระภายใตแ้บบจ าลอง วิธี Fixed Effect Regression Model (FEM) จะมีความเหมาะสมมากกวา่ 
Random Effect Regression Model (REM) เ น่ืองจาก  Random Effect Regression Model (REM) จะมีลักษณะ Biased และ 
Inconsistent ดงันั้นสมมติฐานหลกัและสมมติฐานรองในการทดสอบ Hausman Test ไดแ้ก่ 

H0 : Unobserved Effect และตวัแปรอิสระในแบบจ าลองไม่มีความสมัพนัธ์กนั ควรใชว้ิธี Random Effect Regression Model 
(REM) 

H1 : Unobserved Effect และตัวแปรอิสระในแบบจ าลองมีความสัมพนัธ์กัน ควรใช้วิธี Fixed Effect Regression Model 
(FEM) 
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     3.4.3 แบบจ าลองและสมมติฐานที่ใช้ในการศึกษา 
     การศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยท่ี์อยู่ภายใตด้ชันี SET Well-Being (SETWB) 
โดยใชข้อ้มูลบริษทัท่ีอยูภ่ายใตด้ชันี SET Well-Being (SETWB) จ  านวน 6 บริษทั ท่ีมีมูลค่าทางการตลาดสูงสุดในแต่ละหมวด
ธุรกิจจ านวน 6 หมวดธุรกิจ ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ เดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2561โดยการใชก้ระบวนการ
สถิติแบบจ าลองสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Model) ในรูปแบบของสมการถดถอยหลายตวัแปร (Multiple 
Linear Regression) และใชว้ิธีประมาณค่าโดยประมาณค่าแบบจ าลองโดยวิธี Panel Data Analysis ซ่ึงมีแบบจ าลองดงัน้ี 
 

 
โดยท่ี 

STOCKP        = ราคาปิดหลกัทรัพยภ์ายใตด้ชันี SET Well-Being (SETWB) เฉล่ียรายเดือน 
       = ค่าสัมประสิทธ์ิของค่าคงท่ี 

     = ค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ 

EXCHR    = อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 
 CPI    = ดชันีราคาผูบ้ริโภครายเดือน 
 GOLDP    = ราคาทองค าต่างประเทศถวัเฉล่ียรายเดือน 
 CRUDEOILP   = ราคาสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้น ้ามนัดิบ WTI 

 NETFOREIGNBUY  = มูลค่าซ้ือขายหลกัทรัพยสุ์ทธิรายเดือนของนกัลงทุนต่างชาติ 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
ตารางที่ 2 ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของตวัแปรราคาหลกัทรัพยภ์ายใตด้ชันี SET Well-Being (SETWB) 

หลักทรัพย์ Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
CPALL 38.73 87.32 56.28 13.73 

AOT 15.97 70.73 41.15 16.54 
CPF 18.24 31.54 25.74 3.25 

BDMS 11.79 26.41 20.71 3.30 
CENTEL 26.69 55.09 39.19 5.71 

GFPT 9.30 20.18 14.30 2.90 
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ตารางที่ 3 ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของตวัแปรปัจจยัทางเศรษฐกิจ 
หลักทรัพย์ Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CPI 98.11 102.30 100.60 1.10 
CRUDEOILP 30.55 105.15 60.18 19.67 

EXCHR 31.09 36.00 33.49 1.40 
GOLDP 1,070.41 1,340.61 1,241.02 66.54 

NETFOREIGNBUY -64,299.19 44,369.11 -6,895.02 20,462.06 
 
     ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระในแบบจ าลองเพื่อทดสอบปัญหา Multicollinearity ทั้งน้ีหากว่าตวัแปร
อิสระในแบบจ าลองมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์สูงกว่า 0.8 หรือต ่ากว่า -0.8 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจึงจะเกิดปัญหา 
Multicollinearity 
 
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบ สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ 

 
LNCPI LNCRUDEOILP LNEXCHR LNGOLDP NETFOREIGNBUY 

LNCPI 1.00000     

LNCRUDEOILP -0.40282 1.00000    

LNEXCHR 0.02601 -0.71734 1.00000   

LNGOLDP 0.12102 0.41057 -0.54901 1.00000  
NETFOREIGNBUY 0.30292 -0.31262 0.23643 -0.05988 1.00000 

 
     จากตารางท่ี 4 พบว่าไม่มีตวัแปรอิสระในแบบจ าลองคู่ใดท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์สูงกว่า 0.8 หรือต ่ากว่า -0.8 อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีสามารถสรุปไดว้า่ไม่มีปัญหา Multicollinearity เกิดข้ึนในการวิเคราะห์ 
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ตารางที่ 5 ผลการทดสอบแบบจ าลอง Fixed Effect Regression Model (FEM) และ Random Effect Regression Model (REM) 
 

Variable 
Fixed Effect Regression Model (FEM) Random Effect Regression Model (REM) 

Coefficient Std. Error Prob.   Coefficient Std. Error Prob.   

LNCPI 20.1166 1.1610 0.0000 20.1166 1.1610 0.0000 

LNCRUDEOILP 0.0059 0.0579 0.9184 0.0059 0.0579 0.9184 

LNEXCHR -0.8680 0.4026 0.0318 -0.8680 0.4026 0.0318 

LNGOLDP 0.5048 0.2262 0.0263 0.5048 0.2262 0.0263 

NETFOREIGNBUY 0.0000 0.0000 0.1579 0.0000 0.0000 0.1579 

C -39.0382 2.6799 0.0000 -39.0382 2.6815 0.0000 

Observation 360 360 

R-Square 0.8854 0.5855 
 
     จากตารางท่ี 5 ผลการทดสอบแบบจ าลอง Fixed Effect Regression Model (FEM) และ Random Effect Regression Model 
(REM) โดยจากการวิเคราะห์ค่าทางสถิติดว้ยวิธีการทดสอบ Hausman Test จะได ้Prob เท่ากบั 1.0000 แสดงใหเ้ห็นถึงการไม่มี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลกัและยอมรับสมมติฐานรองท่ีกล่าวว่ามี Unobserved 
Effect และตัวแปรอิสระในแบบจ าลองไม่มีความสัมพนัธ์กัน ควรใช้วิธี Random Effect Regression Model (REM) ในการ
วิเคราะห์ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยท่ี์อยู่ภายใตด้ชันี SET Well-Being (SETWB) โดย
เม่ือพิจารณาค่า R-Square แบบจ าลอง Random Effect Regression Model (REM) สามารถอธิบายความแปรผนัในตวัแปรไดร้้อย
ละ 58.55  
     จากผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 5 พบวา่ในช่วงเวลาระหวา่งเดือนมกราคา 2557 ถึงเดือนธนัวาคม 2561 ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ี
ส่งผลต่อการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยท่ี์อยูภ่ายใตด้ชันี SET Well-Being (SETWB) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ประกอบดว้ย อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EXCHR) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนั
ขา้มกบัราคาหลกัทรัพย ์ท่ีอยูภ่ายใตด้ชันี SET Well-Being (SETWB) ซ่ึงแสดงถึง หากอตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือนค่าเงิน
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐมีการเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 จะส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ท่ีอยู่ภายใต้ดัชนี SET Well-Being 
(SETWB)ให้มีการเปล่ียน  ในทิศทางตรงกนัขา้มเฉล่ียร้อยละ 0.8680 ในขณะท่ี ดชันีราคาผูบ้ริโภครายเดือน(CPI) และราคา
ทองค าต่างประเทศถวัเฉล่ียรายเดือน(GOLDP) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคาหลกัทรัพย ์ท่ีอยู่ภายใตด้ชันี SET 
Well-Being (SETWB) ซ่ึงแสดงถึงหากดัชนีราคาผูบ้ริโภครายเดือน(CPI) หรือราคาทองค าต่างประเทศถัวเฉล่ียรายเดือน
(GOLDP) มีการเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 จะส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยท่ี์อยู่ภายใตด้ชันี SET Well-Being (SETWB)ให้มีการ
เปล่ียน  ในทิศทางเดียวกนัเฉล่ียร้อยละ 20.1166 และร้อยละ 0.5048 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     จากการศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
     ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยท่ี์อยู่ภายใต้ดัชนี SET Well-Being (SETWB) ในช่วง
ระยะเวลาท่ีท าการศึกษาไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ดชันีราคาผูบ้ริโภครายเดือนและ
ราคาทองค าต่างประเทศถวัเฉล่ียรายเดือน เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยท่ี์อยูภ่ายใตด้ชันี SET Well-
Being (SETWB) ในขณะท่ี ราคาสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้น ้ามนัดิบ WTI และมูลค่าซ้ือขายหลกัทรัพยสุ์ทธิรายเดือนของนกัลงทุน
ต่างชาติ ไม่มีผลต่อการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยท่ี์อยูภ่ายใตด้ชันี SET Well-Being (SETWB) 
 
อภิปรายผล 
     ตวัแปรปัจจยัเศรษฐกิจทีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยท่ี์ระดบันยัส าคญั 0.05 ไดแ้ก่ 
     1. ดัชนีราคาผูบ้ริโภครายเดือน (CPI) ส่งผลต่อการเคล่ือนไหวของราคาหลักทรัพย์ท่ีอยู่ภายใต้ดัชนี SET Well-Being 
(SETWB) ในทิศทางเดียวกนั โดยดชันีราคาผูบ้ริโภครายเดือน (CPI) เป็นปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของ
ระดบัราคาสินคา้และบริการท่ีครัวเรือนซ้ือมาอุปโภคบริโภคเป็นประจ า โดยมีการก าหนดใหน้ าระดบัราคาสินคา้และบริการท่ี
ค านวณได้เปรียบเทียบกบัปีฐานเพื่อพิจารณาการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน การเปล่ียนแปลงของระดบัราคาสินคา้และบริการ
โดยทัว่ไปมีสาเหตุมาจากการเพิ่มข้ึนของตน้ทุนการผลิตสินคา้และบริการ ทั้งตน้ทุนทางตรงและตน้ทุนทางออ้ม หรือการ
เพิ่มข้ึนของความตอ้งการอุปโภค บริโภคสินคา้และบริการ อนัเน่ืองมาจากภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมปรับตวัดีข้ึน ระดบัรายได้
ของแรงงานปรับตวัเพิ่มสูงข้ึน ประชาชนมีก าลงัซ้ือมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุรางค์ บุญยะพงศ์ไชย (2559) ท่ีได้
ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนในหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และงานวิจยัของ วิเศษ สิริโสภา และ
แสงจันทร์ กนัตะบุตร (2555) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัทางเศรษฐศาสตร์มหภาคท่ีส่งผลกระทบต่อดชันี SET High Dividend 30 Index 
     2. อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EXCHR) ส่งผลต่อการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยท่ี์
อยู่ภายใต้ดัชนี SET Well-Being (SETWB) ในทิศทางตรงกันขา้ม โดยเม่ืออตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐมี
แนวโน้มปรับตวัแข็งค่ามากข้ึน จะส่งผลให้มีเงินทุนจากต่างประเทศไหลเขา้มาในประเทศมากกว่าเงินทุนไหลออก แสดงถึง
ความเช่ือมัน่และสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมดา้นการลงทุนและส่งผลต่อการปรับตวัเพิ่มข้ึนของราคาหลกัทรัพย ์ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของธนวรรธน์ ตรีระสหกลุย์ และสุเมธ ธุวดาราตระกูล (2561) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อดชันี
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และงานวิจยัของ ศรุตา โภควรรณากร (2558) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบกบั
ดชันีราคาหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและดชันีกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ 
     3. ราคาทองค าต่างประเทศถวัเฉล่ียรายเดือน ส่งผลต่อการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยท่ี์อยูภ่ายใตด้ชันี SET Well-Being 
(SETWB) ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงราคาทองค าต่างประเทศจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาซ้ือขายทองค าแท่งและทองรูปพรรณ
ภายในประเทศ โดยทองค าถือเป็นสินทรัพยท่ี์ช่วยกระจายความเส่ียงให้กบันักลงทุนซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปวีณา ศรี
น้อย และ บุญเลศิ จิตรมณีโรจน์ (2561) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET 50 และงานวิจยัของ ชนิษฎา 
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ถนัดค้า (2553) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อดัชนี SET 50 นอกจากน้ีในช่วงปีท่ีท าการศึกษาราคาทองค าได้มีการ
เคล่ือนไหวไปในทิศทางเดียวกบัตลาดหลกัทรัพย ์(นิภาพนัธ์ พูนเสถียรทรัพย์) 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้
      การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยภ์ายใตด้ชันี SET Well-
Being (SETWB) เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลดา้นปัจจยัทางเศรษฐกิจประกอบในการตดัสินใจลงทุนส าหรับนักลงทุนท่ีสนใจลงทุนใน
หลกัทรัพยห์รือดชันี SET Well-Being (SETWB) ซ่ึงเป็นปัจจยัดา้นการลงทุนท่ีนกัลงทุนไม่สามารถหลีกเล่ียง และไม่สามารถ
ควบคุมได้ ซ่ึงนักลงทุนทัว่ไปสามารถน าความรู้ท่ีได้จากการศึกษาไปใช้เป็นขอ้มูลประกอบในการตดัสินใจการลงทุนใน
หลกัทรัพยภ์ายใตด้ชันี SET Well-Being (SETWB) ตามภาวะเศรษฐกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
     ดชันี SET Well-Being (SETWB) เป็นดชันีท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดเ้ร่ิมเผยแพร่ให้กบันักลงทุนเม่ือ วนัท่ี 1 
เมษายน 2562 จึงท าให้การศึกษาคร้ังน้ีไม่สามารถศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อดัชนี SET Well-Being (SETWB) 
เน่ืองจากระยะเวลาท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลไม่เพียงพอ จึงตอ้งใชก้ลุ่มตวัอย่างหลกัทรัพยท่ี์อยู่ภายใตด้ชันี SET Well-Being (SETWB)  
ส าหรับขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไปควรเลือกใชด้ชันี SET Well-Being (SETWB) เป็นตวัแปรตาม จะท าให้การศึกษามี
ความครอบคลุม และตรงตามวตัถุประสงคม์ากข้ึน มีขอ้แนะน าวา่ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรพิจารณาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผล
ต่อดชันี SET Well-Being (SETWB) 
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รูปแบบการด าเนินชีวติมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือผลติภัณฑ์แชมพูสุนัขของผู้เลีย้งสุนัข 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Lifestyle patterns related to dog shampoo products buying behavior of dog owners in Bangkok. 
สมพร แตงน่ิม1 และ นภวรรณ คณานุรักษ์2 

Somporn Tangnim and Napawan Kananuruk 
  

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจัยรูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์แชมพูสุนัขของผูเ้ล้ียงสุนัขในเขต
กรุงเทพมหานครมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและวตัถุประสงคใ์นการเล้ียงสุนขัท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรม
การซ้ือแชมพสุูนขั รวมถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือแชมพสุูนขั การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการ
วิจยัเชิงปริมาณ และประชากรคือ ผูเ้ล้ียงสุนัขทั้งเพศชายและเพศหญิงท่ีซ้ือแชมพูสุนัขและอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 420 ตวัอยา่ง วิธีการสุ่มตวัอยา่งคือ การสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงและการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ เคร่ืองมือท่ีใชคื้อ
แบบสอบถามท่ีมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.868 ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (T-Test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis)  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดแ้ละท่ีอยู่
อาศยัส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ ส่วนเพศ และสถานภาพไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ รวมถึงวตัถุประสงคใ์นการเล้ียงสุนขั
ประกอบดว้ย เล้ียงสุนขัเสมือนบุตร เล้ียงสุนขัเป็นเพื่อนคลายเหงา และเล้ียงสุนขัเพื่อเฝ้าบา้นมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ ส่วน
รูปแบบการด าเนินชีวิตประกอบดว้ย ดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจและดา้นความคิดเห็น พบว่ามีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การซ้ือแชมพสุูนขัในเชิงบวกท่ีระดบัมาก อยา่งมีนยัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
ค าส าคัญ: รูปแบบการด าเนินชีวิต, พฤติกรรมการซื้อ 
 

Abstract 

The study of lifestyle patterns has a relationship with the behavior of dog shampoo buying behavior of dog shoppers 
in Bangkok. The objective is to study the personal factors and the purpose of raising different dogs, affecting the dog 
shampoo buying behavior. Including the lifestyle that is related to the behavior of buying dog shampoo This research 
study is quantitative research. And the population is the samples were 420 male and female dog shoppers who bought 
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dog shampoo and lived in Bangkok. Specific sampling and accidental sample selection the tools used are the 
questionnaires with the reliability of 0.868. The data analysis uses statistics of frequency distribution, percentage, mean, 
standard deviation, T-test, Anova and Multiple regression analysis. The results of the hypothesis testing found that 
personal factors, including age, education, occupation, and residence, affect buying behavior, whereas gender, status 
and income do not deliver. The buying behavior Including the purpose of raising a dog, consisting of raising a dog like 
a child Raise a lonely friend as a dog and raising dogs to watch over the house, affecting buying behavior as for the 
lifestyle, it consisted of activities, interests and opinions. Found that there is a very positive correlation between the 
buying behavior of dog shampoo with statistical significance at the level of 0.05 
 
Keywords: Lifestyle, Buying behavior 
 

1. บทน า 
 
     ปัจจุบนัประชากรในประเทศไทยนิยมเล้ียงสุนัขเพิ่มข้ึนทุกปี สาเหตุมาจากจ านวนประชากรคนโสด จ านวนประชากรคู่
แต่งงานท่ีไม่มีบุตร จ านวนประชากรเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุและจ านวนประชากรท่ีใช้ชีวิตคู่ในเพศเดียวกันเพิ่มข้ึน รวมถึง
วิวฒันาการทางการแพทยท่ี์ทนัสมยัถูกน ามาใชว้ินิจฉัยโรคให้กบัสุนขั ผูป้ระกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่หันมาลงทุนเปิด
กิจการเพื่อรองรับผูเ้ล้ียงท่ีสุนขั เช่น โรงพยาบาลสัตว ์และสถานท่ีรับฝากเล้ียงสุนขั เป็นตน้ โดยเฉพาะส่ือโซเชียลมีเดียท่ีมีการ
แชร์ภาพพฤติกรรมของสุนขักนัอยา่งแพร่หลาย จากปัจจยัน้ีส่งผลใหจ้ านวนสุนขัเพิ่มข้ึน โดยในปีพ.ศ. 2557 มีจ านวนสุนขัราว 
7,600,000 ตวั และในปีพ.ศ. 2561 มีจ านวนสุนัขราว 8,500,000 ตวั คิดเป็นร้อยละ 10.50 ของจ านวนสุนัขท่ีเพิ่มข้ึนทุกปี จน
กลายเป็นปัจจยัท่ีสร้างแรงกระตุน้ให้ผูป้ระกอบการท่ีผลิตสินคา้สัตวเ์ล้ียงมุ่งเน้นการท าตลาดไปยงัสุนัขเป็นหลกั โดยเฉพาะ
ตลาดอาหารสัตวเ์ล้ียงมีมูลค่าตลาดสูงถึง 14,630 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 45.39 จากมูลค่าตลาดรวม 32,230 ลา้นบาท รองลงมา
คือ ตลาดดูแลสุขภาพสตัวเ์ล้ียงมีมูลค่าตลาด 10,230 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 31.73 และตลาดผลิตภณัฑส์ าหรับสตัวเ์ล้ียงมีมูลค่า 
7,430 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยล 23.00 ถึงแมผ้ลิตภณัฑแ์ชมพสุูนขัจดัอยูใ่นตลาดผลิตภณัฑส์ าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีมีมูลค่านอ้ยท่ีสุด แต่
ดว้ยอตัราการเติบโตท่ีเพิ่มข้ึนทุกปี โดยในปีพ.ศ. 2561 มีมูลค่าตลาด 1,265 ลา้นบาท จากปีพ.ศ. 2559 มีมูลค่าตลาด 1,000 ลา้น
บาท คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุกปี หากเทียบกบัผลิตภณัฑท่ี์อยูใ่นกลุ่มเดียวกนัอยา่งเช่น เส้ือผา้ เคร่ืองประดบัและของเล่นนั้น
แชมพูสุนขันบัว่ามีอตัราความถ่ีในการซ้ือและการใชอ้ยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ า ประกอบกบัพลวตัของสังคมไทยท่ีเปล่ียนแปลง
ไป ส่งผลต่อพฤติกรรมการเล้ียงสุนขัจากเดิมท่ีผูเ้ล้ียงมีวตัถุประสงคก์ารเล้ียงเพื่อเฝ้าบา้น แต่ปัจจุบนัวตัถุประสงคก์ารเล้ียงนั้น
เปล่ียนไปจากอดีตอยา่งชดัเจน โดยเฉพาะอยา่งยิง่รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีสุนขัเขา้มาเก่ียวขอ้ง (กฤติกา ชยัสุพฒันากุล, 2561)  
ดงันั้นผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือแชมพสุูนขัของผูเ้ล้ียง เพื่อเรียนรู้
และท าความเขา้ใจถึงปัจจยัส่วนบุคคล วตัถุประสงคใ์นการเล้ียงสุนขัท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ืออยา่งไรและผูเ้ล้ียง
ใหค้วามส าคญักบัรูปแบบการด าเนินชีวิตในดา้นใดมากท่ีสุด รวมถึงพฤติกรรมการซ้ือแชมพสุูนขัในปัจจุบนั ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการ
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ศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจะน าไปใชป้ระกอบการด าเนินธุรกิจ (SME) และนกัการตลาดผลิตภณัฑแ์ชมพสุูนขัยงัเห็นผลความสัมพนัธ์ใน
เร่ืองดงักล่าว และสามารถน าผลไปใชก้ าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัผลิตภณัฑม์ากยิง่ข้ึน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
2.1.) แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factor) 
     (อดุลย ์จาตุรงคกลุ, 2549) ปัจจยัส่วนบุคคลคือ ส่ิงท่ีแตกต่างกนัระหวา่งตวับุคคล ไดแ้ก่ อาย ุเพศ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ 
รายได ้ท่ีอยูอ่าศยัและรูปแบบการด าเนินชีวิต ซ่ึงลกัษณะท่ีแตกต่างกนัลว้นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนั ดงั
จะเห็นไดจ้ากบุคคลท่ีมีสถานภาพแต่งงานและมีบุตรจะมองหาท่ีอยูอ่าศยัท่ีเป็นบา้นมากกว่าคอนโดมิเนียม บุคคลท่ีมีรายไดสู้ง
จะเลือกซ้ือรถยนตท่ี์มีราคาแพงและสมรรถภาพท่ีดีกว่าบุคคลท่ีมีรายไดน้้อย นกัการตลาดยงัแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็นกลุ่ม
ตามช่วงอาย ุรูปแบบการด าเนินชีวิต เพื่อสะดวกต่อการน าเคร่ืองมือทางการตลาดมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ ดงันั้นปัจจยัส่วนบุคคล
ยงัส่งผลต่อพฤติกรรมการเล้ียงสุนัขท่ีแตกต่างกนั เช่น ผูเ้ล้ียงท่ีอาศยัอยู่คอนโดมิเนียมมกัเล้ียงสุนัขสายพนัธ์ุเล็ก เน่ืองจากมี
ขอ้จ ากดัในเร่ืองของพื้นท่ีท่ีอยูอ่าศยั 
2.2.) ข้อมูลทางธุรกจิเกีย่วกบัวตัถุประสงค์การเลีย้งสุนัข 
     (Sarmicanic, L, 2007) งานวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ล้ียงกบัสัตวเ์ล้ียง พบว่าผูเ้ล้ียงวางบทบาทสัตวเ์ล้ียงออกเป็น 3 
กลุ่ม คือ (1) สัตวเ์ล้ียงเหมือนเพื่อน (2) สัตวเ์ล้ียงท่ีป้องกนัภยั รวมถึงสัตวส์ามารถเขา้ใจและรับรู้ความรู้สึก (3) สัตวเ์ล้ียงคือ
สมาชิกในครอบครัว ซ่ึงบทบาทการเล้ียงของผูเ้ล้ียงในแต่ละกลุ่มจะแตกต่างกนัตามวตัถุประสงค์การเล้ียง เช่น สุนัขท่ีเล้ียง
เหมือนบุตรจะนอนภายในบา้น แต่สุนขัท่ีเล้ียงเพือ่เฝ้าบา้นจะนอนนอกบา้น ซ่ึงวตัถุประสงคก์ารเล้ียงสุนขัท่ีแตกต่างกนัยงัส่งผล
ต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ยงัแตกต่างกนัอีกดว้ย นอกจากน้ีสัตวเ์ล้ียงยงัมีอิทธิพลต่อผูเ้ล้ียงในดา้น
รูปแบบการด าเนินชีวิต เช่น งานวิจยัของ (Frueauf, C, 2012) เร่ืองแรงจูงใจของผูเ้ล้ียงสุนัขกบัการออกก าลงักาย พบว่าการ
ตอบสนองความตอ้งการของสัตวเ์ล้ียงในชีวิตประจ าวนั ท าใหเ้กิดแรงจูงใจในการออกก าลงักายเพราะผูเ้ล้ียงตอ้งการให้สุนขัมี
สุขภาพแข็งแรง และยงัส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ โดยผูเ้ล้ียงยินดีท่ีจะจ่ายเงินเพื่อซ้ือสินคา้ท่ีดีท่ีสุดให้กบัสุนัขของตนเอง 
เพราะเห็นวา่การจ่ายเงินเพื่อสุนขัเป็นส่ิงท่ีสมควร เพราะสุนขัคือสมาชิกในครอบครัว  
2.3.) แนวคดิทฤษฎีเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติ (Life Style) 
     (Phillip Kotler, 2012) รูปแบบการด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคลท่ีแสดงออกมาทางดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจและดา้น
ความคิดเห็น โดยรูปแบบการด ารงชีวิตจะแสดงออกถึงการปฏิสัมพนัธ์ของตวับุคคลนั้นกบัส่ิงแวดลอ้มโดยรอบทั้งหมดและ
รูปแบบการด าเนินชีวิตจะช้ีใหเ้ห็นถึงลกัษณะของแต่ละบุคคล นอกจากน้ีรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีแตกต่างกนันั้นยงัรับอิทธิพล
มาจากปัจจยัการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคดา้นต่าง ๆ และยงัมีอิทธิพลผลไปถึงพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ และบริการของผูบ้ริโภค
ดว้ย หากผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบักิจกรรม ความสนใจและความคิดเห็นใด ส่ิงนั้นจะเป็นแรงจูงใจช่วยให้ผูบ้ริโภคเกิดการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ไดง่้ายข้ึน  
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2.4.) แนวคดิทฤษฎีเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 
     (Phillip Kotler, 2012) พฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกมาและเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือ 5 ขั้นตอนดงัน้ี (1) 
การตระหนกัถึงปัญหา (2) การคน้หาขอ้มูล (3) การประเมินทางเลือก (4) การตดัสินใจซ้ือ (5) พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (ราช ศิ
ริวฒัน์, 2560) กล่าวว่าผูบ้ริโภคท่ีมีประสบการณ์การซ้ือหรือเคยใช้สินคา้ไม่จ าเป็นตอ้งผ่านทั้งหมด 5 ขั้นตอน ซ่ึงผูบ้ริโภค
อาจจะผ่านเพียงขั้นตอนท่ี 1-2 และขา้มไปขั้นตอนท่ี 3 คือ การประเมินทางเลือกท่ีผูบ้ริโภคอาจประเมินจากการเปรียบเทียบ
ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณสมบติั และคดัสรรในการท่ีจะตดัสินใจซ้ือจากหลากหลายตราสินคา้ให้เหลือเพียงตราสินคา้เดียว หรืออาจ
ข้ึนอยู่กับความเช่ือ ความนิยมศรัทราในตราสินค้านั้ นๆ ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับประสบการณ์ของผูบ้ริโภคท่ีผ่านมาในอดีตและ
สถานการณ์ของการตดัสินใจ รวมถึงทางเลือกท่ีมีอยูด่ว้ย ทั้งน้ีมีแนวคิดในการพิจารณาเพื่อช่วยประเมินแต่ละทางเลือก เพื่อให้
ตดัสินใจได้ง่ายข้ึนดงัต่อไปน้ี (1) คุณสมบติัคือ พิจารณาถึงผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ (2) ระดบัความส าคญัคือ พิจารณาถึง
ความส าคญัคุณสมบติัของสินคา้เป็นหลักมากกว่าพิจารณาถึงความโดดเด่นของสินคา้ (3) ความเช่ือถือต่อตราสินคา้ คือการ
พิจารณาถึงความน่าเช่ือถือของตราสินคา้หรือภาพลกัษณ์ท่ีรับรู้จากประสบการณ์ในอดีต (4) ความพอใจคือ การประเมินความ
พอใจต่อตราสินคา้ โดยผูบ้ริโภคจะก าหนดคุณสมบติัท่ีตอ้งการ จากนั้นผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ท่ี
ตอ้งการกบัคุณสมบติัของตราตราสินคา้ (5) กระบวนการประเมินวิธีน้ีเป็นอีกวิธีท่ีน าเอาปัจจยัส าหรับการตดัสินใจหลายตวั เช่น 
ความพอใจ ความเช่ือถือในตราสินคา้ คุณสมบติัของสินคา้มาพิจารณาเปรียบเทียบให้คะแนนเพื่อหาผลสรุป ซ่ึงคุณสมบติัท่ี
ไดรั้บคะแนนจากการประเมินมากท่ีสุดก่อนจะตดัสินใจซ้ือ 
 

3. วธีิการศึกษา 
 
     การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณและใชแ้บบสอบถามแบบปลายปิด (Closed-ended Questions) ก าหนดให้กลุ่ม
ตวัอย่างเลือกไดเ้พียงค าตอบเดียว และค าถามแบบ Likert Scale มีระดบัการให้คะแนน 1-5 คะแนน เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล โดยมีวิธีการด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี (1) ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งคือ ผูท่ี้เล้ียงสุนขัทั้งเพศชายและเพศหญิง
ท่ีซ้ือแชมพสุูนขั และอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งแบบไม่ทราบขนาดของประชากร จึงใช้
สูตรของ Cochran, 1977 ในการค านวณหากลุ่มตวัอย่างและก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ความคลาดเคล่ือนท่ีระดบั ± 5  
จากการค านวณหากลุ่มตวัอย่างไดจ้  านวน 384 คน ทั้งน้ีเพื่อสมบูรณ์ของงานวิจยั ผูว้ิจยัจึงใชข้นาดกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 420 
ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 10.00 (2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความเท่ียงตรงและผ่านการ
ทดสอบคุณภาพด้านความเช่ือมัน่จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 ชุด โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach’s 
Coefficient α ผลการทดสอบทางสถิติไดค่้าความเช่ือมัน่อยูท่ี่ 0.868 อยูใ่นระดบัท่ีมีความเช่ือถือสูง ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล
จากการสุ่มตวัอยา่ง 2 วิธี คือ การเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง และการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (3) การวิเคราะห์ขอ้มูล
จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลดังน้ี (1) ขอ้มูลส่วนบุคคลและ
วตัถุประสงคใ์นการเล้ียงสุนขั โดยการหาค่าความถ่ีและค่าร้อยละ (2) รูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมการซ้ือแชมพูสุนขั 
โดยการหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (3) หาค่าความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลและวตัถุประสงคใ์นการเล้ียงสุนขั 
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โดยใชว้ิธี T-Test และ F-Test  (4) หาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมการซ้ือท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 โดยใชว้ิธี Multiple Regression Analysis  
 

4. ผลการศึกษา 
 
     ผลการวิจยัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 420 คน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงจ านวน 324 คน คิด
เป็นร้อยละ 77.10 อายุ 31-40 ปี จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 37.90 สถานภาพโสด จ านวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 62.90 
การศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 219 คิดเป็นร้อยละ 52.10 รายได ้15,001-30,000 บาท จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 49.50 
ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 47.90 และท่ีอยูอ่าศยัเป็นแบบบา้นเด่ียว จ านวน 194 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.60 ผลการวิจยัยงัพบวา่วตัถุประสงคใ์นการเล้ียงสุนขัของกลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุดคือ เล้ียงสุนขัเสมือนบุตร เล้ียง
เป็นเพื่อนคลายเหงาและเล้ียงเพื่อเฝ้าบา้น ตามล าดบั 
     ผลการวิเคราะห์ระดบัความส าคญัรูปแบบการด าเนินชีวิตประกอบดว้ย ดา้นกิจกรรม พบวา่กลุ่มตวัอยา่งใชเ้วลาวา่งกบัสุนขัท่ี
บา้นเพื่อท ากิจกรรมร่วมกนั เช่น การอาบน ้ าสุนขัและเล่นกบัสุนขัมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 3.92 ดา้นความสนใจ พบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งสนใจแชมพสุูนขัท่ีมีประโยชน์หลากหลาย เช่น หอมและบ ารุงขนมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 4.11 และดา้นความคิดเห็น 
พบวา่กลุ่มตวัอยา่งคิดเห็นวา่แชมพสุูนขัเป็นสินคา้ท่ีจ าเป็นต่อสุนขัมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 4.05 ซ่ึงแสดงผลตามตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือแชมพสุูนขั 

รูปแบบการด าเนินชีวติ 𝒙 ̅ S.D. แปลผล 

1. ด้านกจิกรรมเกีย่วกบัสุนัข 
     การใชเ้วลาวา่งท ากิจกรรมกบัสุนขัท่ีบา้น เช่น อาบน ้าสุนขัและเล่นกบัสุนขั  
     การพาสุนขัออกไปพกัผอ่นต่างจงัหวดัในวนัหยดุ  
     การพาสุนขัไปท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวนัดว้ยเสมอ เช่น การไปซ้ือสินคา้  
     การไปออกก าลงักาย โดยท่ีสุนขัมีส่วนร่วมดว้ย เช่น การวิ่งและป่ันจกัรยาน  
     ชอบชอ้ปป้ิงสินคา้ของสุนขัมากกวา่สินคา้ของตนเอง   
     รวม 

 
3.92 
3.48 
3.44 
3.67 
3.55 
3.61 

 
.825 

1.042 
1.042 
.893 
.986 
.795 

 
มาก 
มาก 

มากมาก 
มาก 
มาก 

2. ด้านความสนใจเกีย่วกับผลติภัณฑ์แชมพูสุนัข      
     ท่านนิยมซ้ือแชมพสุูนขัท่ีรับรองจากส านกังานองคก์ารอาหารและยา (อย.)   
     ท่านสนใจแชมพสุูนขัท่ีผลิตจากบริษทัท่ีมีความน่าเช่ือถือ 
     ท่านสนใจแชมพสุูนขัท่ีไดผ้ลลพัธ์คุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่าย 
     ท่านสนใจส่ือโฆษณาแชมพสุูนขัท่ีมีสุนขัเป็นตวัแสดง (พรีเซ็นเตอร์) 
     ท่านสนใจแชมพสุูนขัท่ีมีประโยชน์หลากหลาย เช่น หอมและบ ารุงขน      
รวม 

 
3.69 
3.55 
3.92 
3.72 
4.11 
3.80 

 
.884 
.957 
.826 
.831 
.678 
.676 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

3. ด้านความคดิเห็นเกีย่วกับผลติภัณฑ์แชมพูสุนัข      
     ท่านคิดวา่แชมพสุูนขัท าใหสุ้นขัสะอาดและปราศจากเช้ือโรค 

 
3.87 

 
.819 

 
มาก 
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รูปแบบการด าเนินชีวติ 𝒙 ̅ S.D. แปลผล 
     ท่านคิดวา่แชมพสุูนขัท่ีวางจ าหน่ายใกลบ้า้นจะท าใหสะดวกสบายในการซ้ือ 
     ท่านคิดวา่แชมพสุูนขัท่ีมีราคาสูงจะมีคุณภาพท่ีสูงดว้ยเช่นกนั 
     ท่านคิดวา่แชมพสุูนขัท่ีมีคุณภาพจะปลอดภยัทั้งต่อท่านและสุนขั  
     แชมพสุูนขัเป็นสินคา้ท่ีจ าเป็นต่อสุนขัของท่าน  
     รวม 

3.93 
3.67 
3.86 
4.05 
3.88 

.734 

.964 

.794 

.753 

.653 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

     ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือแชมพูสุนัข พบว่าอายุ การศึกษา 
อาชีพ รายไดแ้ละท่ีอยูอ่าศยัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือแชมพสุูนขัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนเพศและสถานภาพ
ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือแชมพสุูนขั 
     ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 วตัถุประสงคใ์นการเล้ียงสุนขัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือแชมพูสุนขั พบว่าการ
เล้ียงสุนขัเสมือนบุตร การเล้ียงสุนขัเป็นเพื่อนคลายเหงาและการเล้ียงสุนขัเพื่อเฝ้าบา้นมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือแชมพสุูนขัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
     ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือแชมพูสุนัข พบว่ารูปแบบการ
ด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมเก่ียวกับสุนัข ด้านความสนใจเก่ียวกบัแชมสุนัขและด้านความคิดเห็นเก่ียวเก่ียวกับแชมพูสุนัขมี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือแชมพสุูนขัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
     ค่าสัมประสิทธ์ิระดบัความส าคญัรูปแบบการด าเนินชีวติและพฤติกรรมการซ้ือแชมพูสุนัข พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิระดบั
ความส าคญัรูปแบบการด าเนินชีวิต = .90 หรือ 90% หรือรูปแบบการด าเนินชีวิตสามารถอธิบายความผนัแปรของพฤติกรรมการ
ซ้ือแชมพสุูนขัได ้90% ซ่ึงแสดงผลในตารางท่ี 2  
 
ตารางท่ี 2 ค่าสมัประสิทธ์ิระดบัความส าคญัเชิงพหุคูณรูปแบบการด าเนินชีวิตต่อพฤติกรรมการซ้ือแชมพสุูนขั 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .94a .90 .90 .203 

     
     ความสัมพนัธ์รูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์แชมพูสุนัข พบว่าตวัแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตวัมี
ความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตามท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 (Sig.=.000) ซ่ึงแสดงผลตามตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีต่อพฤติกรรมการซ้ือแชมพสุูนขั 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1  Regression 157.146 3 52.382 1265.972 0.00b 

 Residual 17.213 418 .041   
 Total 174.359 419    

          a. Predictors: (Constant) 
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     ผลการวิเคราะห์ระดบัความส าคญัค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยเชิงพหุคูณระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตทั้ง 3 ดา้นมีความสมัพนัธ์
ต่อพฤติกรรมการซ้ือแชมพูสุนัข ในเชิงเส้นท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 (Sig.= .000) และความสัมพนัธ์อยู่ในทิศทางเดียวกนักบั
สมการความถดถอยท่ีคาดไวคื้อ Y = .225+ (-.106X1 + .703X2 + .326X3 (Y = พฤติกรรมการซ้ือแชมพสุูนขั X1 = รูปแบบการ
ด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรมเก่ียวกบัสุนขั X2 = รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความสนใจเก่ียวกบัแชมพสุูนขั X3 = รูปแบบการด าเนิน
ชีวิตดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัแชมพสุูนขั) ซ่ึงแสดงผลตามตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4 ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยเชิงพหุคูณระดบัความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมการซ้ือแชมพู
สุนขั 

Coefficients 

รูปแบบการด าเนินชีวติ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 
1 (Constant) .225 .062  3.660 .000* 

รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรมเก่ียวกบัสุนขั -.106 .023 -.131 -4.516 .000* 
รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความสนใจเก่ียวกบั
แชมพสุูนขั 

.734 .034 .770 21.819 .000* 

รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบั
แชมพสุูนขั 

.326 .026 .330 12.420 .000* 

     Adjusted R2 = .901, SEE = .203 F = 1265.972, Sig. = .000    *อยา่งมีนยัสาคญัท่ี 0.05 
      
ตารางท่ี 5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานในงานวิจยั 

สมมติฐาน ผลวจิัย 
รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรมเก่ียวกบัสุนขัมีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือแชมพสุูนขั สอดคลอ้ง 

รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความสนใจเก่ียวกบัแชมพสุูนขัมีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือแชมพสุูนขั สอดคลอ้ง 

รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัแชมพสุูนขัมีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือ สอดคลอ้ง 
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5.  สรุปและอภิปรายผล 
 
     ผลการวิจยัขอ้มูลทัว่ไปและวตัถุประสงค์ในการเล้ียงสุนัขของกลุ่มตวัอย่าง พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี รายได ้15,001-30,000 บาทต่อเดือน อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 
ท่ีอยูอ่าศยัคือบา้นเด่ียว และยงัพบวา่วตัถุประสงคใ์นการเล้ียงสุนขัส่วนใหญ่เล้ียงสุนขัเสมือนบุตร เล้ียงสุนขัเป็นเพื่อนคลายเหงา
และเล้ียงสุนขัเพื่อเฝ้าบา้น ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศิวพร เท่ียงธรรม (2560) เร่ืองรูปแบบการด าเนินชีวิตและ
พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคกลุ่ม Pet Parents ดา้นปัจจยัส่วนบุคคลคือ ผูเ้ล้ียงเป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 31-40 ปี การศึกษา
ระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายได ้15,000-30,000 บาทต่อเดือน สถานภาพโสด ท่ีอยูอ่าศยัเป็นแบบบา้นเด่ียว 
โดยผูเ้ล้ียงมีพฤติกรรมความเป็น Pet Parents ท่ีมีความรู้สึกว่าสัตวเ์ล้ียงเป็นสมาชิกในครอบครัว เป็นเพื่อนส าหรับพูดคุยคลาย
เหงา และยงัสอดคล้องกับผลงานวิจยัของ Sarmicanic, L. (2007) เร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ล้ียงกบัสุนัข โดยมีการวาง
บทบาทของสัตวเ์ล้ียงไว ้3 รูปแบบคือ สุนขัเสมือนเพื่อนท่ีเคียงขา้งกนั รับรู้ความรู้สึกและรับรู้ปัญหาได ้และสุนขัคือสมาชิกใน
ครอบครัว 
     ผลการวิจยัรูปแบบการด าเนินชีวิตประกอบดว้ย (1) ดา้นกิจกรรมเก่ียวกบัสุนขั พบวา่ผูเ้ล้ียงใหค้วามส าคญัโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก และกิจกรรมท่ีผูเ้ล้ียงให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ การอาบน ้ าสุนัข การพูดและการเล่นกบัสุนัข ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของศิวพร เท่ียงธรรม (2560) เร่ืองรูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคกลุ่ม Pet Parents โดยผู ้
เล้ียงใหค้วามส าคญักบักิจกรรมในระดบัมากคือ การใชเ้วลาวา่งกบัสัตวเ์ล้ียงท่ีบา้นเพื่อท ากิจกรรมร่วมกนั เช่น การฝึกสัตวเ์ล้ียง 
การพดูคุย (2) ดา้นความสนใจเก่ียวกบัแชมพสุูนขั พบวา่ผูเ้ล้ียงใหค้วามส าคญัโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และความสนใจท่ีผู ้
เล้ียงใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดคือ ส่ือโฆษณาแชมพสุูนขัท่ีมีสุนขัเป็นตวัแสดง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Libbon, R. P. (2000) 
เร่ืองโฆษณาสินคา้สุนัขท่ีมีแนวโน้มทางทศันคติท่ีดีต่อโฆษณาท่ีมีสุนัขเป็นตวัแสดงมากกว่าใชน้ักแสดงท่ีเป็นตวับุคคล (3) 
ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัแชมพูสุนขั พบว่าผูเ้ล้ียงให้ความส าคญัโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และความคิดเห็นท่ีผูเ้ล้ียงให้มี
ความส าคญัมากท่ีสุดคือ แชมพูสุนัขเป็นสินคา้ท่ีจ าเป็นต่อสุนัข ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศิวพร เท่ียงธรรม (2560) เร่ือง
รูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคกลุ่ม Pet Parents คือ ทุกคร้ังท่ีซ้ือสินคา้ผูเ้ล้ียงจะค านึงสัตวเ์ล้ียงมาก
ท่ีสุด และสินคา้ท่ีซ้ือตอ้งเป็นมิตรต่อสตัวเ์ล้ียง 
     ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนั พบว่าอาย ุการศึกษา 
อาชีพ รายไดแ้ละท่ีอยูอ่าศยัท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือแชมพูสุนขั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของอดุลย ์จาตุรงคกุล 
(2549) ท่ีกล่าวว่าส่ิงท่ีแตกต่างกนัของตวับุคคล ไดแ้ก่ อาย ุเพศ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได ้ท่ีอยูอ่าศยัและรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตลว้นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนั และยงัสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Philip Kotler (2012) คือ
บุคคลท่ีมีสถานภาพโสด แต่งงานมีบุตรและไม่มีบุตร รวมถึงการหยา่ร้าง เป็นหมา้ยเป็นปัจจยัท่ีแสดงถึงลกัษณะการด าเนินชีวิต 
ซ่ึงวงจรชีวิตครอบครัวในแต่ละขั้นตอนลว้นมีอิทธิพลต่อความตอ้งการ ทศันคติและค่านิยมของแต่ละบุคคล ส่งผลใหเ้กิดความ
ตอ้งการสินคา้และพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนั และยงัพบว่าเพศ และสถานภาพท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
แชมพูสุนัข ซ่ึงไม่สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีดังกล่าว ซ่ึงอาจมีผลมาจากผูท่ี้ใช้แชมพูสุนัขคือสุนัข ดังนั้ นผูเ้ล้ียงจึงให้
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ความส าคญัท่ีสุนขัเป็นหลกัประกอบกบัแชมพูสุนขัในปัจจุบนัมีคุณสมบติัและราคาท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกั ส่งผลให้เพศ และ
สถานภาพท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือแชมพสุูนขั 
     ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 วตัถุประสงคใ์นการเล้ียงสุนขัประกอบดว้ย เล้ียงสุนขัเสมือนบุตร เล้ียงสุนขัเป็นเพื่อนคลาย
เหงาและเล้ียงสุนัขเพื่อเฝ้าบา้นท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือแชมพูสุนัขท่ีแตกต่างกนั พบว่าการเล้ียงสุนัขทั้ง 3 
ลกัษณะส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือแชมพูสุนขั ซ่ึงสอดคลอ้งกบักบัทฤษฎีของอดุลย ์จาตุรงคกุล (2549) ท่ีกล่าวว่ารูปแบบการ
ด าเนินชีวิตลว้นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากวตัถุประสงคใ์นการเล้ียงท่ีแตกต่างกนัจึงเช่ือมโยง
ไปสู่รูปแบบการด าเนินชีวิตเช่นกนั และยงัสอดคลอ้งกบักบัขอ้มูลทางการตลาดของเวบ็ไซต ์Marketeer (2560) ท่ีกล่าววา่ผูเ้ล้ียง
สุนขัในแต่ละกลุ่มจะใหค้วามส าคญัและความรักไม่เท่ากนั เช่น ผูเ้ล้ียงเสมือนบุตรจะใหสุ้นขันอนในบา้น ในขณะท่ีผูเ้ล้ียงสุนขั
เพื่อเฝ้าบา้นจะใหสุ้นขันอนนอกบา้น 
     ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือแชมพูสุนัข ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี (1) 
ดา้นกิจกรรมเก่ียวกบัสุนัข พบว่าผูเ้ล้ียงมีกิจกรรมร่วมกบัสุนัขมากท่ีสุดคือ การอาบน ้ าสุนัข การพูดและการเล่นกบัสุนัข ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของของศิวพร เท่ียงธรรม (2560) เร่ืองรูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคกลุ่ม Pet 
Parents ท่ีผูเ้ล้ียงนั้นใชเ้วลาวา่งกบัสตัวเ์ล้ียงท่ีบา้น เพื่อท ากิจกรรมร่วมกนั เช่น การฝึกสตัวเ์ล้ียงและการพดูคุย และสอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีของ Phillip Kotler (2012) ท่ีกล่าวว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคลท่ีแสดงออกมาทางดา้นกิจกรรม ดา้นความ
สนใจและดา้นความคิดเห็นจะแสดงออกถึงการปฏิสัมพนัธ์ของตวับุคคลนั้นกบัส่ิงแวดลอ้มโดยรอบทั้งหมด ซ่ึงจะเห็นไดจ้าก
การแสดงพฤติกรรม หรือรูปแบบการด าเนินชีวิตผ่านกิจกรรมร่วมกบัสุนขัของตนเอง (2) ดา้นความสนใจเก่ียวกบัแชมพูสุนขั 
พบว่าผูเ้ล้ียงสนใจแชมพูสุนขัท่ีมีคุณสมบติั หรือประเภทท่ีเป็นออร์แกนิตมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งของศิวพร เท่ียงธรรม (2560) 
เร่ืองรูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคกลุ่ม Pet Parents ท่ีผูเ้ล้ียงจะค านึงถึงสตัวเ์ล้ียงมากท่ีสุดคือ สินคา้
ท่ีซ้ือตอ้งเป็นมิตรต่อสัตวเ์ล้ียง และสนใจสินคา้ หรือบริการท่ีท าใหส้ามารถดูแลสัตวเ์ล้ียงไดดี้ยิง่ข้ึน และยงัสอดคลอ้งกบัทฤษฎี
ของ Solomon (1996) ท่ีกล่าวว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตในเชิงผูบ้ริโภคท่ีแสดงถึงค่านิยม รสนิยม ทัศนคติ ความคิดและ
พฤติกรรมในการด าเนินชีวิตผ่านรูปแบบของการบริโภคสินคา้ หรือบริการ ซ่ึงบุคคลมกัจะรวมตวักนัเป็นกลุ่ม โดยมีส่ิงท่ีช่ืน
ชอบเหมือนกนัใชเ้วลาในการท ากิจกรรมและการซ้ือสินคา้หรือบริการท่ีเหมือนกนั ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งนั้นผู ้
เล้ียงเป็นกลุ่มคนท่ีรักสตัวเ์ล้ียงของตนเอง จึงมีรูปแบบการด าเนินชีวิตและความพฤติกรรมการซ้ือท่ีค านึงถึงสตัวเ์ล้ียงเป็นส าคญั 
(3) ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัแชมพสุูนขั พบวา่ผูเ้ล้ียงคิดเห็นวา่แชมพสุูนขัเป็นสินคา้ท่ีจ าเป็นต่อสุนขั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของศิวพร เท่ียงธรรม (2560) เร่ืองรูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคกลุ่ม Pet Parents ท่ีผูเ้ล้ียงแบ่งเงิน
ไวส้ าหรับค่าใชจ่้ายในการดูแลสัตวเ์ล้ียงเสมอ และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Takefumi Kikusui (2015) ท่ีผูเ้ล้ียงนั้นจะแบ่ง
ค่าใชจ่้ายไวใ้หก้บัสุนขัของตนเอง เพราะคิดวา่สุนขักมี็ส่ิงจ าเป็นท่ีตอ้งใชเ้ช่นเดียวกบัผูเ้ล้ียง 
     ข้อเสนอแนะ ผูท้  าวิจยัมีขอ้เสนอแนะ 3 ส่วน ดงัน้ี (1) จากผลการวิจยัพบว่า อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดแ้ละท่ีอยู่อาศยัท่ี
แตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือแชมพูสุนัข ดงันั้นผูป้ระกอบการควรออกแบบเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีมีเน้ือหาท่ี
แตกต่างกนัตามแต่ละช่วงอาย ุรวมถึงกลุ่มการศึกษา อาชีพ รายไดแ้ละท่ีอยูอ่าศยัเพื่อสามารถเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคไดม้ากท่ีสุด (2) 
จากการวิจยัพบวา่ รูปแบบการด าเนินชีวิตทั้ง 3 ดา้น ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือแชมพสุูนขั โดยผูเ้ล้ียงจะใชเ้วลาวา่งท ากิจกรรม
ต่างๆ กบัสุนขั เช่น ออกก าลงักาย และให้ความส าคญักบัแชมพูสุนขัคือ สินคา้ท่ีจ าเป็นต่อสุนขัของตนเอง รวมถึงแชมพูสุนขั
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ตอ้งมีประโยชน์หลากหลาย เช่น หอมและบ ารุงขน ดงันั้นผูป้ระกอบการควรออกแบบเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีส่ือสารถึง
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อสุนัขหรือสัตวเ์ล้ียงอ่ืนๆ รวมถึงการแสดงจุดยืนท่ีตอ้งการน าเสนอสินคา้ และบริการท่ี
ค านึงถึงสัตวเ์ล้ียงควบคู่ไปกบัคุณค่า หรือประโยชน์ท่ีไดรั้บจากแชมพูสุนขั และท่ีส าคญัท่ีสุดคือ ใชสุ้นขัเป็นตวัแสดง (พรีเซ็น
เตอร์) เพื่อดึงดูดความสนใจ และเป็นตวัช่วยท่ีจะเขา้ถึงผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีไดม้ากท่ีสุด (3) จากการวิจยัพบว่า วตัถุประสงคใ์นการ
เล้ียงสุนัขประกอบด้วย เล้ียงสุนัขเสมือนบุตร เล้ียงสุนัขเป็นเพื่อนคลายเหงาและเล้ียงสุนัขเฝ้าบา้นท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือ และยงัพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตประกอบดว้ย ด้านกิจกรรม ด้านความ และด้านความคิดเห็นลว้นมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือในเชิงบวกระดบัมาก ดงันั้นผูป้ระกอบการควรแบ่งกลุ่มเป้าหมายของผูเ้ล้ียงออกเป็น 3 กลุ่ม 
ตามวตัถุประสงคใ์นการเล้ียงสุนขั เพื่อความชดัเจนในการสร้างเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถส่ือสารไปยงัแต่ละกลุ่มใหไ้ด้
มากข้ึน และควรสร้างภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อสุนัข รวมถึงการแสดงจุดยืนท่ีตอ้งการน าเสนอสินคา้และบริการท่ี
ค านึงถึงสุนขั เพื่อสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีไดม้ากท่ีสุด 
     ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป  (1) การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งวตัถุประสงคใ์นการเล้ียงสุนขัและสุนขัของ
กลุ่มผูเ้ล้ียงสุนขัเสมือนบุตร กลุ่มท่ีเล้ียงสุนขัเป็นเพื่อนคลายเหงาและกลุ่มท่ีเล้ียงสุนขัส าหรับเฝ้าบา้น (2) การศึกษาทศันคติของ
ผูเ้ล้ียงสุนัขเก่ียวกบัแชมพูสุนัข (3) การศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปควรเป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth Interview) หรือการสนทนากลุ่ม (Focus group) ทั้งน้ีเพื่อทราบถึงลกัษณะของผูเ้ล้ียงสุนขัไดล้ะเอียดมากข้ึน 
(4) การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงสถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ซ่ึงจาก
ผลการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจึงเป็นพฤติกรรมการซ้ือท่ีจบัเป็นกลุ่มไม่กระจายตวั ดงันั้นการศึกษาวิจยัในคร้ังต่อไปควรเลือกศึกษา
กลุ่มผูเ้ล้ียงสุนขัท่ีเป็นกลุ่มท่ีกระจายตวัมากกว่าเดิม หรือก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อความชดัเจน ครอบคลุมและละเอียด
มากยิง่ข้ึน 
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การรับรู้คุณภาพการบริการส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลนิิกเสริมความงาม (ทาทา คลนิิก) 
Perceived Service Quality of Consumer Decision Making Beauty Clinic (TATA Clinic) 

สมฤทยั กล่อมพงษ ์1  และ ศิริรัตน์ โกศการิกา 2 
Somrutai Klompong and Sirirat Kosakarika 

บทคดัย่อ 

     การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 2) ศึกษาระดบัความส าคญัของการรับรู้คุณภาพการให้บริการ 
3) ศึกษาระดบัความส าคญัของการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม 4) ศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม 5) ศึกษาอิทธิพลของการรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
คลินิกเสริมความงาม โดยมีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ประชากรท่ีใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม (ทาทา คลินิก) จ านวน 400 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยัคือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ 

     ผลการศึกษา พบวา่ การรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ลูกคา้ และดา้นการเขา้ถึงจิตใจ ความ
ใส่ใจลูกคา้ ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม (ทาทา คลินิก) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ค าส าคัญ: คลินิกเสริมความงาม, คุณภาพการให้บริการ 

Abstract 

     The objectives of this research were: 1) to study demographic characteristics 2) to study the importance of perceived 
service quality 3) to study the importance of purchase decision beauty clinic 4) to study the impact of the demographic 
characteristics to purchase decision beauty clinic 5) to study the influence of perceived service quality impact to purchase 
decision beauty clinic. The population was a customer of the beauty clinic (TATA Clinic). The samples were 400 customers. 
And used the quantitative method and data were collected with survey questionnaires by a statistic of percentage, mean, 
standard deviation, and multiple regression analysis. 

     The result showed perceived service quality in reliability, assurance, and empathy affected to purchase decision beauty 
clinic (TATA Clinic), Coefficients were afterward tested under 5% significant. 

Keywords: Beauty Clinic, Service Quality 
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1. บทน า 

 

     (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2560) การท าธุรกิจในยคุท่ีผูบ้ริโภคมีอิทธิพลต่อการท าตลาด และเป็นตวัช้ีวดัของความส าเร็จของธุรกิจ การ
เรียนรู้ “พฤติกรรม และ life style ของผูบ้ริโภค” ถือเป็นแรงขบัเคล่ือนส าคญัท่ีจะท าให้ผูป้ระกอบการสามารถหาโอกาสในธุรกิจใหม่ ๆ 
ได ้โดยศูนยวิ์จยักสิกรไทย มีความคิดเห็นว่า เทรนดธุ์รกิจ (Business Trends) ท่ีก าลงัจะมาแรงไดรั้บอิทธิพลและปัจจยัหนุนหลกั ๆ จาก
การเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผูบ้ริโภค เช่น รายไดข้องประชากร การกา้วเขา้สู่สงัคมเมือง การเติบโตของสงัคมผูสู้งอาย ุการหนัมาใช้

เทคโนโลยใีนชีวิตประจ าวนั รวมถึง life style ของผูบ้ริโภคในแต่ละ Generation ซ่ึง Trends ท่ีน่าสนใจ ไดแ้ก่ ธุรกิจคลินิกเสริมความ
งาม เป็นธุรกิจท่ีเติบโตมาจากคนรุ่นใหม่ท่ีมีความตอ้งการท่ีจะมีรูปร่างหนา้ตา ผิวพรรณ หรือบุคลิกภาพท่ีดี เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้กบั
ตวัเองมากข้ึน 

     (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2561) ธุรกิจคลินิกเสริมความงามก าลงัเป็นหน่ึงในธุรกิจดาวรุ่งท่ีสร้างผลก าไรใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ จากจ านวน
ผูเ้ขา้ใชบ้ริการท่ีเพ่ิมมากข้ึน ไม่จ ากดัเพศ ไม่จ ากดัวยั มีตั้งแต่กลุ่มนกัเรียน นกัศึกษา จนกระทัง่วยัท างาน และกลุ่มผูสู้งวยั ส่งผลให้
ผูป้ระกอบการหลายรายมองเห็นโอกาสและตอ้งการเขา้มาในตลาดเพ่ิมข้ึน ซ่ึงคลินิกเสริมความงามมีรูปแบบการใหบ้ริการท่ีหลากหลาย 
อีกทั้งยงัมีความหลากหลายของระดบัราคา ข้ึนอยูก่บักลุ่มเป้าหมาย หากเป็นลูกคา้ระดบับนท่ีมีก าลงัซ้ือสูง ความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มน้ี
คือ มาตรฐานการใหบ้ริการท่ีเป็นมืออาชีพโดยแพทยเ์ฉพาะทาง เนน้ความเป็นส่วนตวั และคาดหวงัในระดบัสูง โดยราคาจะไม่ใช่ปัจจยั
หลกัในการตดัสินใจของลูกคา้กลุ่มน้ี ซ่ึงในทางกลบักนักลุ่มลูกคา้ระดบักลางถึงล่าง จะเป็นลูกคา้กลุ่มใหญ่ของคลินิกเสริมความงาม เช่น 

กลุ่มนกัเรียน กลุ่มนกัศึกษา และกลุ่มคนวยัท างาน โดย life style ของกลุ่มน้ีคือ ช่ืนชอบการรักษา/ ใหบ้ริการท่ีเห็นผลรวดเร็ว ภายใต้
ระดบัราคาท่ีเหมาะสม เนน้ความคุม้ค่าเป็นหลกั จะเห็นไดว้่า การแข่งขนัในตลาดส่วนใหญ่จะอยูท่ี่การช่วงชิงลูกคา้เป้าหมายใหเ้ขา้มาใช้
บริการใหไ้ดม้ากท่ีสุด โดยเฉพาะการใชโ้ปรโมชัน่ดา้นราคา การลด แถม หรือเหมาจ่ายในราคาท่ีดูคุม้ค่ามากข้ึน ซ่ึงจะสร้างความกดดนั
แก่ผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีจะเขา้สู่ตลาดอยูไ่ม่นอ้ย จึงตอ้งอาศยังบการตลาด และการประชาสมัพนัธ์ค่อนขา้งสูง และดว้ยความตอ้งการ
ท่ีหลากหลาย เป็นโจทยท่ี์ค่อนขา้งยากส าหรับผูป้ระกอบการท่ีจะวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด เพื่อใหค้รอบคลุมความตอ้งการของกลุ่ม

ลูกคา้ทุก Segment จึงจ าเป็นตอ้งมีจุดยนืท่ีชดัเจนวา่ตอ้งการเจาะกลุ่มลูกคา้ประเภทใด เพ่ือวางแผนการด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ภายใตง้บประมาณท่ีวางไว ้

     (ธนัยาพร เลา้โสภาภิรมย,์ 2559) จากภาพรวมตลาดเสริมความงามท่ีโตข้ึนทุกปี โดยในช่วงปี 2012 – 2014 ภูมิภาคเอเชียมีการเติบโต
สูงถึง 14% ต่อปี ซ่ึงมีปัจจยัสนบัสนุนจากเทรนดก์ารดูแลสุขภาพและความงาม และการเขา้สู่สงัคมสูงอาย ุทั้งน้ีการใหบ้ริการท่ีไดรั้บ

ความนิยมส่วนใหญ่มีแนวโนม้มุ่งไปสู่การใชบ้ริการดา้นการดูแลรักษาปัญหาผิวและความงาม ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 7.5% ต่อปี โดยเฉพาะการฉีด
โบทอ็กซ์ และฟิลเลอร์ ท่ีมีแนวโนม้สูงข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั นอกจากน้ี แนวโนม้การใชบ้ริการในตลาดเสริมความงามมีการขยายตวัในทุก
ช่วงวยั ไม่ไดจ้  ากดัเฉพาะวยัใดวยัหน่ึง 

     ซ่ึงทาทา คลินิก กม็องเห็นโอกาสในการด าเนินการธุรกิจตลาดเสริมความงาม โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มลูกคา้ระดบักลาง ถึงล่าง เป็น
การดูแลความงามโดยไม่จ าเป็นตอ้งใชศ้ลัยกรรม ครอบคลุมตั้งแต่การดูแลผวิใหข้าวใส การชะลอร้ิวรอยแห่งวยั การรักษาสิว โบทอ็กซ์ 
ฟิลเลอร์ และร้อยไหม ปัจจุบนักลุ่มลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นการรักษาปัญหาผิว เช่น รักษาสิว ตอ้งการผิวขาวใสกวา่เดิม แต่



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 2629 

 

 

เน่ืองจากการแข่งขนัทางธุรกิจในปัจจุบนัมีความรุนแรงมากข้ึน ทั้งจากคู่แข่งรายใหญ่ในตลาดท่ีมีอยูก่่อนแลว้ และคู่แข่งรายใหม่ท่ีมี
จ านวนเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ อีกทั้ง ทาทา คลินิก เป็นธุรกิจท่ีเพ่ิงเปิดใหม่ ภาพลกัษณ์องคก์รและแบรนดย์งัไม่ไดเ้ป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย ทา
ทา คลินิก จึงตอ้งพยายามท่ีจะหาลูกคา้รายใหม่มาใชบ้ริการ และรักษาลูกคา้รายเก่าใหก้ลบัมาใชบ้ริการ 

     ดงันั้นผูศึ้กษาจึงตอ้งการทราบถึงการรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม (ทาทา คลินิก) 
เพื่อน าขอ้มูลจากการศึกษาใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการบริการให้ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึง
คุณภาพการบริการท่ีดีนั้น จะน าไปสู่การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 
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3. เพื่อศึกษาระดบัความส าคญัของการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม 
4. เพื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม 
5. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

     จากการวิเคราะห์ธุรกิจดาวรุ่งอยา่งคลินิกเสริมความงาม (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2561) จึงเป็นเหตุใหผู้ว้ิจยัสนใจและเลือกศึกษาประเด็น
ของ การรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม (ทาทา คลินิก) จึงหาขอ้มูลศึกษาปัจจยัพ้ืนฐาน
ท่ีมีอิทธิพลต่อการประเมินคุณภาพ เรียกว่า “SERVQUAL” ซ่ึงเป็นทฤษฎีคุณภาพการบริการท่ีทุกธุรกิจนิยมน ามาใชแ้ละเป็นท่ียอมรับ
อยา่งกวา้งขวางทัว่โลก เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัพ้ืนฐานท่ีผูใ้ชบ้ริการ มีความคาดหวงัและตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ (Parasuraman, Zeithaml & 
Berry, 1990) ไดพ้ฒันาขั้นตอนการประเมิณคุณภาพบริการใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ โดยประกอบดว้ยคุณลกัษณะท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ประเมินคุณภาพการบริการ 5 ดา้น ดงัน้ี 1) ลกัษณะทางกายภาพ (Tangibles) ส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้และส่ิงท่ีปรากฏให้เห็น เช่น สถานท่ี 
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 2) ความน่าเช่ือถือ (Reliability) ความสามารถในการใหบ้ริการ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ตามท่ีสัญญา
ไวไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง และมีคุณภาพ ตรงตามวตัถุประสงคข์องการบริการ ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  3) การตอบสนอง 
(Responsiveness) เป็นความเตม็ใจท่ีจะช่วยเหลือ หรือใหบ้ริการลูกคา้อยา่งรวดเร็ว โดยความรวดเร็วจะตอ้งมาจากกระบวนการในการ
ปฏิบติังาน และพนกังานท่ีใหบ้ริการอยา่งมีประสิทธิภาพ  4) ความมัน่ใจ (Assurance) ผูใ้หบ้ริการจะตอ้งมีความรู้ ความสามารถ และ
ทกัษะท่ีจ าเป็นในการใหบ้ริการ มีมนุษยสมัพนัธ์ มีความสุภาพ เป็นมิตรกบัลูกคา้ มีจริยธรรมในการบริการ เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ มัน่ใจ

ใหก้บัลูกคา้ วา่จะไดรั้บบริการท่ีเป็นไปตามมาตรฐานและความปลอดภยั  5) การเขา้ถึงจิตใจ (Empathy) เป็นความสนใจ รวมถึงการ
ดูแลเอาใจใส่ท่ีผูใ้หบ้ริการควรมีต่อลูกคา้ เนน้การบริการและแกไ้ขปัญหาใหลู้กคา้แต่ละบุคคลตามวตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนั อีกทั้งยงั

ไดศึ้กษาแนวคิดและทฤษฎีเร่ืองกระบวนการตดัสินใจซ้ือ (John Dewey, 1910) กล่าวว่า โดยทัว่ไปผูบ้ริโภคจะผา่นขั้นของการตดัสินใจ
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ซ้ือ ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) Problem Recognition หรือ การรับรู้ปัญหา เป็นขั้นตอนแรกและส าคญัท่ีสุดเพราะการซ้ือจะไม่
เกิดข้ึน หากลูกคา้ไม่ไดรั้บรู้ถึงความตอ้งการ ซ่ึงความตอ้งการอาจเกิดข้ึนไดจ้ากส่ิงกระตุน้ภายใน เช่น ความหิว หรือส่ิงกระตุน้ภายนอก 

เช่น การโฆษณา  2) Information Search หรือ การคน้หาขอ้มูล เป็นการคน้หาส่ิงท่ีลูกคา้รู้สึกวา่เป็นทางออกท่ีดีท่ีสุด เพ่ือระบุและ
ประเมินแหล่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือ โดยแหล่งขอ้มูลหลกั ๆ ของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ แหล่งจากตวับุคคล (Personal) 
แหล่งขอ้มูลจากการทดลอง (Experiential) หรือ แหล่งขอ้มูลจากสาธารณะ (Public)  3) Evaluation of Alternatives หรือการ
ประเมินผลทางเลือก คือ การเลง็เห็นถึงการประเมินทางเลือกของผูบ้ริโภคบนพ้ืนฐานของจิตส านึก และการมีเหตุผล โดยผูบ้ริโภค
พยายามท่ีจะตอบสนองความตอ้งการและมองหาประโยชน์จากสินคา้และบริการ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลอยา่งมากต่อขั้นตอนน้ีคือทศันคติของ

ลูกคา้  4) Purchase decision หรือการตดัสินใจซ้ือ โดยขั้นตอนระหวา่งการประเมินทางเลือก จะผา่นความตั้งใจซ้ือ ทศันคติของผูอ่ื้น 
ปัจจยัทางสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิด จนกระทัง่ถึงการตดัสินใจซ้ือ  5) Post purchase behavior หรือ พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ซ่ึงควร
ตระหนกัถึงพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือของผูบ้ริโภค เพ่ือน ากลบัมาปรับปรุง และแกไ้ขสินคา้/บริการใหดี้ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึน และเป็นส่ิงส าคญัในการรักษาลูกคา้ 

กรอบแนวความคดิ 

 ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได ้
6. สถานภาพ 

 

การรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการ 

1. ลกัษณะทางกายภาพ (Tangible) 
2. ความน่าเช่ือถือ (Reliability) 
3. การตอบสนองลูกคา้ 

(Responsiveness) 
4. การใหค้วามมัน่ใจแก่ลูกคา้ 

(Assurance) 
5. การเขา้ถึงจิตใจ ความใส่ใจลูกคา้ 

(Empathy) 

 

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

1. การรับรู้ปัญหา (Problem 
recognition) 

2. การคน้หาขอ้มูล (Information 
search) 

3. การประเมินผลทางเลือก 
(Evaluation) 

4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase 
decision) 

5. พฤติกรรมภายหลงัการใชบ้ริการ 
(Post purchase behavior) 

ท่ีมา : John Dewey (1910) 

ท่ีมา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) 

ท่ีมา : Parasuraman, Zeithaml & Berry 
(1990) 

T-Test, F-Test, LSD 

Multiple Regression 
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สมมติฐาน 

     สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ, รายได้ และสถานภาพ  มีอิทธิลพลต่อ

กระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ไดแ้ก่ การรับรู้ปัญหา, การคน้หาขอ้มูล, การประเมินผลทางเลือก, การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรม
ภายหลงัการใชบ้ริการ 

     สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัดา้นการรับรู้คุณภาพการให้บริการ ไดแ้ก่ ลกัษณะทางกายภาพ, ความน่าเช่ือถือ, การตอบสนองลูกคา้, การให้

ความมัน่ใจแก่ลูกคา้, การเขา้ถึงจิตใจ ความใส่ใจลูกคา้ มีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

 

3. วธีิการศึกษา 

 

     ในการวิจยั การรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม (ทาทา คลินิก)  เป็นการวิจยัเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ด าเนินการศึกษาโดยการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร แนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ใชก้ารวิจยั
เชิงพรรณนา (Descriptive Research) และการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research)  

ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม (ทาทา คลินิก) ผูว้ิจยัใชว้ิธีการค านวณกลุ่มตวัอยา่ง
โดยค านวณจากกรณีท่ีทราบขนาดประชากร (Yamane, 1976) โดยก าหนดระดบัความคลาดเคล่ือน ท่ีระดบัร้อยละ 5 จะไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 
อยา่งนอ้ยจ านวน 360 คน ผูวิ้จยัจึงก าหนดกลุ่มตวัอยา่งเป็น 400 คน เพ่ือป้องกนัความผดิพลาดจากการตอบแบบสอบถามไม่ถูกตอ้ง
ถูกตอ้ง / ไม่ครบถว้น / ไม่สมบูรณ์ โดยจะเกบ็รวบรวมขอ้มูลในระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 

     ผูว้ิจยัท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากทั้งแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ จากการศึกษา รวบรวมขอ้มูลจากเอกสารต่าง ๆ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบั
การศึกษา และไดศึ้กษาจากการศึกษาคน้ควา้อิสระ การคน้ขอ้มูลผา่นอินเตอร์เน็ต และเกบ็รวมรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ โดย

การน าแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถาม โดยใชป้ระเภทการสุ่มแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Non-probability 
sampling) ซ่ึงการสุ่มตวัอยา่งท าโดยการส่งแบบสอบถามออนไลน์ (Online Survey) ใหก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีมาใชบ้ริการในคลินิกเสริมความ
งาม (ทาทา คลินิก) โดยใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) ซ่ึงในแบบสอบถามมีค าถามครอบคลุมหวัขอ้ท่ี
ตอ้งการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สถานภาพ โดยมีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด (Close-ends questions) และตอบไดเ้พียงค าตอบเดียว ส่วนท่ี 2 
ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการคลินิกเสริมความงาม (ทาทา คลินิก) ส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

คลิกนิกเสริมความงาม (ทาทา คลินิก) โดยส่วนท่ี 2 และ 3 ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นเกณฑก์ารให้คะแนนแบบ Likert Scale 5 
ระดบั (มากท่ีสุด, มาก, ปานกลาง, นอ้ย, นอ้ยท่ีสุด) แปลผลช่วงคะแนนแบบกวา้งอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) 
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     ส าหรับแบบสอบถามท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ไดรั้บการพฒันาจากการศึกษา ทบทวน และรวบรวมจากเอกสาร

และงานวิจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยน าเสนอผูเ้ช่ียวชาญการศึกษาในการตรวจสอบ และการทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของ
แบบสอบถามดว้ยวิธี ครอนบาคอลัฟ่า (Cronbach’s Alpha) กบักลุ่มทดลอง (Pilot Study) จ านวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบวา่
แบบสอบถามส่ือความหมายไดต้รงตามประเดน็และมีความเหมาะสมหรือไม่ แลว้ท าการปรับปรุง แกไ้ขเพ่ิมเติม ซ่ึงค่าครอนบาคอลัฟ่า

พบวา่ ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามชุดน้ี เท่ากบั 0.978 โดยดา้นดา้นการรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการ เท่ากบั 0.981 และดา้น
กระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ เท่ากบั 0.921 จึงถือวา่มีความเหมาะสมท่ีจะน าไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจริงต่อไป 

     สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

     จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูใ้ชบ้ริการคลินิกเสริมความงาน (ทาทา คลินิก) จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 312 คน คิด
เป็นร้อยละ 78.0 มีอายอุยูใ่นช่วงอาย ุ30 – 39 ปี มากท่ีสุดจ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0 มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่า มากท่ีสุด จ านวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 72.8 มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน มากท่ีสุด จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 
มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 40,001 – 60,000 บาท มากท่ีสุด จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 และมีสถานภาพโสด มากท่ีสุด จ านวน 354 คน 
คิดเป็นร้อยละ 88.5 

ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การรับรู้คุณภาพการให้บริการ 

การรับรู้คุณภาพการให้บริการ �̅� S.D. ระดับความส าคัญ 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 4.903 0.247 มากท่ีสุด 

ดา้นความน่าเช่ือถือ 4.909 0.256 มากท่ีสุด 

ดา้นการตอบสนองลูกคา้ 4.879 0.275 มากท่ีสุด 

ดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ลูกคา้ 4.918 0.234 มากท่ีสุด 

ดา้นการเขา้ถึงจิตใจ ความใส่ใจลูกคา้ 4.884 0.297 มากท่ีสุด 

รวม 4.899 0.226  
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     จากตารางท่ี 1 พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม (ทาทา คลินิก) มีค่าเฉล่ียการรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการโดยรวม 
เท่ากบั 4.899 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีค่าเฉล่ียดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ลูกคา้ (Assurance) อยูใ่นระดบัสูงสุด มี
ค่าเฉล่ียเท่าดบั 4.918 

ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน กระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ 

กระบวนการตัดสินใจใช้บริการ �̅� S.D. ระดับความส าคัญ 

ขั้นตอนการรับรู้ปัญหา 4.751 0.434 มากท่ีสุด 

ขั้นตอนการคน้หาขอ้มูล 4.784 0.349 มากท่ีสุด 

ขั้นตอนการประเมิณผลทางเลือก 4.897 0.278 มากท่ีสุด 

ขั้นตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ 4.855 0.296 มากท่ีสุด 

ขั้นตอนพฤติกรรมภายหลงัการใชบ้ริการ 4.915 0.261 มากท่ีสุด 

รวม 4.840 0.249  

     จากตารางท่ี 2 พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม (ทาทา คลินิก) มีค่าเฉล่ียการตดัสินใจใชบ้ริการโดยรวม เท่ากบั 
4.840 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการมีค่าเฉล่ียทางขั้นตอนพฤติกรรมภายหลงัการใชบ้ริการ (Post Purchase Behavior) 
อยูใ่นระดบัสูงสุด มีค่าเฉล่ียเท่าดบั 4.915 

     สมมติฐานที ่1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ มีอิทธิลพลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

ตารางที่ 3 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม (ทาทา คลินิก) ของ
ผูใ้ชบ้ริการ จ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

กระบวนการ

ตัดสินใจใช้

บริการ 

เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพ 

F Sig F Sig F Sig F Sig F Sig F Sig 

ขั้นตอนการ
รับรู้ปัญหา 

4.46 0.04* 2.95 0.02* 0.70 0.50 0.20 0.96 5.77 0.00* 8.50 0.00* 

ขั้นตอนการ
คน้หาขอ้มูล 

5.03 0.03* 10.98 0.00* 4.35 0.01* 4.05 0.00* 15.05 0.00* 2.55 0.08 

ขั้นตอนการ
ประเมิณผล
ทางเลือก 

15.14 0.00* 4.91 0.00* 1.75 0.17 2.57 0.03* 7.33 0.00* 26.35 0.00* 
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ขั้นตอนการ
ตดัสินใจใช้
บริการ 

27.02 0.00* 23.78 0.00* 2.85 0.06 4.68 0.00* 10.97 0.00* 15.37 0.00* 

ขั้นตอน
พฤติกรรม
ภายหลงัการใช้
บริการ 

15.57 0.00* 5.88 0.00* 6.60 0.00* 5.79 0.00* 6.83 0.00* 7.86 0.00* 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ < 0.05 

 

     จากตารางท่ี 3 พบว่า ดา้นเพศ เพศท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม (ทาทา 
คลินิก) ทั้ง 5 ขั้นตอน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นอายุ อายท่ีุแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม (ทาทา คลินิก) ทั้ง 5 ขั้นตอน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นการศึกษา ระดบั
การศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม (ทาทา คลินิก) ในขั้นตอนการคน้หา
ขอ้มูล และขั้นตอนพฤติกรรมภายหลงัการใชบ้ริการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นอาชีพ อาชีพท่ีแตกต่างกนั มี
อิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม (ทาทา คลินิก) ในขั้นตอนการคน้หาขอ้มูล ขั้นตอนการประเมิณผล
ทางเลือก ขั้นตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ และขั้นตอนพฤติกรรมภายหลงัการใชบ้ริการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ดา้นรายได ้รายไดท่ี้แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม (ทาทา คลินิก) ทั้ง 5 ขั้นตอน 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นสถานภาพ สถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใช้
บริการคลินิกเสริมความงาม (ทาทา คลินิก) ในขั้นตอนการรับรู้ปัญหา ขั้นตอนการประเมิณผลทางเลือก ขั้นตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ 
และขั้นตอนพฤติกรรมภายหลงัการใชบ้ริการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

     สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัดา้นการรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการ มีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ  

 

     ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) โดยวิธี All Enter และสหสมัพนัธ์ 
(Correlation) เพ่ือพิจารณาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระการรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการทั้ง 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนองลูกคา้ ดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ลูกคา้ และดา้นการเขา้ถึงจิตใจ ความใส่ใจลูกคา้ ตามท่ี

ตั้งสมมติฐานกบัตวัแปรตาม คือ กระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 เพ่ือพิสูจน์สมมติฐานวา่ตวั
แปรอิสระส่งผลต่อตวัแปรตามอยา่งมีนยัส าคญัหรือไม่ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

Coefficientsa 

การรับรู้คุณภาพการให้บริการ 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 0.716 0.174  4.118 0.000 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 0.039 0.050 0.039 0.773 0.440 
ดา้นความน่าเช่ือถือ 0.118 0.050 0.122 2.390 0.017* 
ดา้นการตอบสนองลูกคา้ 0.027 0.045 0.030 0.612 0.541 
ดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ลูกคา้ 0.329 0.055 0.309 5.998 0.000* 
ดา้นการเขา้ถึงจิตใจ ความใส่ใจลูกคา้ 0.328 0.041 0.391 8.024 0.000* 

R2 = 0.624 , Adjust R2 = 0.619 , F = 130.577 , Significant = 0.000 

a. Dependent Variable: กระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติ < 0.05 

 

     จากตารางท่ี 4 พบวา่ ค่า R2 = 0.624 ซ่ึงอธิบายไดว้่า การรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการ สามารถอธิบายหรือพยากรณ์กระบวนการการ
ตดัสินใจใชบ้ริการ ไดร้้อยละ 62.4 ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 37.6 คือความแปรปรวนท่ีไม่สามารถอธิบายไดห้รือเกิดจากปัจจยัอ่ืน ๆ และจาก
การวิเคราะห์ไดค้่า significant = 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีก าหนดไว ้หมายความวา่ การรับรู้คุณภาพการ
ใหบ้ริการดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ลูกคา้ และดา้นการเขา้ถึงจิตใจ ความใส่ใจลูกคา้ ส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจ

ใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม (ทาทา คลินิก) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐาน 

สมการ Multiple Linear Regression 
 

 𝑌 = 0.716 + 0.118𝑥1 + 0.329𝑥2 + 0.328𝑥3 
 

หมายเหตุ Y  = กระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม (ทาทา คลินิก) 

  X1 = การรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการดา้นดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) 

X2 = การรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ลูกคา้ (Assurance) 
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  X3 = การรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการดา้นการเขา้ถึงจิตใจ ความใส่ใจลูกคา้ (Empathy) 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

     จากผลการวิจยัเร่ือง การรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม (ทาทา คลินิก) สามารถ
สรุปผลการศึกษาตามวตัถุประสงคไ์ด ้ดงัน้ี 

     ผลการศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการคลินิกเสริมความ (ทาทา คลินิก) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายอุยูใ่นช่วงอาย ุ
30 – 39 ปี มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพเป็นพนกังานเอกชน มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 40,001 – 
60,000 บาท และมีสถานภาพโสด 

     ผลการศึกษาระดบัความส าคญัของการรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการ พบว่า ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญักบัการรับรู้คุณภาพการให้บริการ
โดยรวม ในระดบัความส าคญัมากท่ีสุด ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการมีค่าเฉล่ียดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ลูกคา้ 

(Assurance) อยูใ่นระดบัสูงสุด 

     ผลการศึกษาระดบัความส าคญัของการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัต่อการตดัสินใจ
ใชบ้ริการโดยรวม ในระดบัความส าคญัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการมีค่าเฉล่ียในขั้นตอนพฤติกรรมภายหลงั
การใชบ้ริการ (Post Purchase Behavior) อยูใ่นระดบัสูงสุด 

     ผลการศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม พบวา่ เพศ อาย ุรายได ้ท่ี

แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม (ทาทา คลินิก) ทั้ง 5 ขั้นตอน แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกเสริมความ
งาม (ทาทา คลินิก) ในขั้นตอนการคน้หาขอ้มูล และขั้นตอนพฤติกรรมภายหลงัการใชบ้ริการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 และ อาชีพท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม (ทาทา คลินิก) ในขั้นตอน
การคน้หาขอ้มูล ขั้นตอนการประเมิณผลทางเลือก ขั้นตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ และขั้นตอนพฤติกรรมภายหลงัการใชบ้ริการแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ สถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกเสริม
ความงาม (ทาทา คลินิก) ในขั้นตอนการรับรู้ปัญหา ขั้นตอนการประเมิณผลทางเลือก ขั้นตอนการตดัสินใจใชบ้ริการ และขั้นตอน
พฤติกรรมภายหลงัการใชบ้ริการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

     ผลการศึกษาอิทธิพลของการรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม พบว่า การรับรู้

คุณภาพการใหบ้ริการสามารถอธิบายหรือพยากรณ์กระบวนการการตดัสินใจใชบ้ริการ ไดร้้อยละ 62.4 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบวา่ 
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     การรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการดา้นลกัษณะทางกายภาพส่งผลต่ออการตดัสินใจใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม (ทาทา คลินิก) ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีเร่ือง คุณภาพการใหบ้ริการของ Parasuraman, Zeithaml & Berry (1990) แต่สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ อภิวฒิุ ตั้งจิตการุญ (2554) ศึกษาเร่ืองคุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและการตดัสินใจในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ต 
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต จ ากดั ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจยัพบวา่ คุณภาพการบริการดา้นลกัษณะทางกายภาพส่งผล
ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการอินเทอร์เน็ต บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต จ ากดั ซ่ึงอธิบายไดว้า่ การรับรับรู้คุณภาพดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไม่

ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม (ทาทา คลินิก) 

     การรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการดา้นความน่าเช่ือถือส่งผลต่ออการตดัสินใจใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม (ทาทา คลินิก) ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดและทฤษฎีเร่ือง คุณภาพการใหบ้ริการของ Parasuraman, Zeithaml & Berry (1990) และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อภิวุฒิ 
ตั้งจิตการุญ (2554) ศึกษาเร่ืองคุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและการตดัสินใจในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ต บริษทั ทรู 
อินเทอร์เน็ต จ ากดั ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจยัพบว่า คุณภาพการบริการดา้นความน่าเช่ือส่งผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการอินเทอร์เน็ต บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต จ ากดั ซ่ึงอธิบายไดว้่า การรับรับรู้คุณภาพดา้นความน่าเช่ือ ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ

คลินิกเสริมความงาม (ทาทา คลินิก) 

     การรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการดา้นการตอบสนองลูกคา้ส่งผลต่ออการตดัสินใจใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม (ทาทา คลินิก) ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีเร่ือง คุณภาพการใหบ้ริการของ Parasuraman, Zeithaml & Berry (1990) และไม่สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ อภิวฒิุ ตั้งจิตการุญ (2554) ศึกษาเร่ืองคุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและการตดัสินใจในการใชบ้ริการ
อินเทอร์เน็ต บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต จ ากดั ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจยัพบวา่ คุณภาพการบริการดา้นการ
ตอบสนองลูกคา้ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการอินเทอร์เน็ต บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต จ ากดั ซ่ึงอธิบายไดว้า่ การรับรับรู้คุณภาพดา้นการ

ตอบสนองลูกคา้ ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม (ทาทา คลินิก) 

     การรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ลูกคา้ส่งผลต่ออการตดัสินใจใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม (ทาทา คลินิก) 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีเร่ือง คุณภาพการให้บริการของ Parasuraman, Zeithaml & Berry (1990) และสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ อภิวฒิุ ตั้งจิตการุญ (2554) ศึกษาเร่ืองคุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและการตดัสินใจในการใชบ้ริการ
อินเทอร์เน็ต บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต จ ากดั ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจยัพบวา่ คุณภาพการบริการดา้นการให้ความ
มัน่ใจแก่ลูกคา้ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการอินเทอร์เน็ต บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต จ ากดั ซ่ึงอธิบายไดว้า่ การรับรับรู้คุณภาพดา้นการให้

ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม (ทาทา คลินิก) 

     การรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการดา้นการเขา้ถึงจิตใจ ความใส่ใจลูกคา้ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม (ทาทา 
คลินิก) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีเร่ือง คุณภาพการใหบ้ริการของ Parasuraman, Zeithaml & Berry (1990) และสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ อภิวฒิุ ตั้งจิตการุญ (2554) ศึกษาเร่ืองคุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและการตดัสินใจในการใชบ้ริการ
อินเทอร์เน็ต บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต จ ากดั ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจยัพบวา่ คุณภาพการบริการในดา้นการเอาใจ
ใส่ลูกคา้ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการอินเทอร์เน็ต บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต จ ากดั ซ่ึงอธิบายไดว้า่ การรับรู้คุณภาพในการใหบ้ริการดา้น
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การเขา้ถึงจิตใจ ความใส่ใจ การท่ีพนกังานเขา้ถึงจิตใจของผูใ้ชบ้ริการไดเ้ป็นอยา่งดี รวมถึงการจดัการขอ้ร้องเรียน การรับฟัง

ขอ้เสนอแนะจากผูใ้ชบ้ริการและน าไปปรับปรุง ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม (ทาทา คลินิก) 

 

     ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

     จากงานวิจยัเสนอแนะใหค้ลินิกเสริมความงาม (ทาทา คลินิก) ส่งเสริมคุณภาพการใหบ้ริการ เพ่ือสร้างการรับรู้ และตดัสินใจใช้
บริการในระยะยาว ดงัน้ี  

1. การรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการดา้นการเขา้ถึงจิตใจ ความใส่ใจลูกคา้ (Empathy) ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการคลินิกเสริม
ความงาม (ทาทา คลินิก) มากท่ีสุด ซ่ึงจะตอ้งเร่ิมตั้งแต่การสร้างมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีของพนกังาน ทั้งการยิม้ การทกัทาย
ผูใ้ชบ้ริการดว้ยความเป็นมิตร และพฒันาอบรมทกัษะ จดัหาความรู้ ของพนกังานเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์หรือการให้บริการ เพ่ือให้
พนกังานสามารถอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ให้กบัลูกคา้ไดช้ดัเจน แม่นย  า มากยิ่งข้ึน รวมถึงหากผูใ้ชบ้ริการเกิดปัญหา หรือ
ตอ้งการค าปรึกษา พนกังานตอ้งสามารถตอบค าถาม หรือแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการดว้ยความใส่ใจ ไม่วา่ส่ิงท่ีลูกคา้
เสนอแนะ หรือตอ้งการใหป้รับปรุงเป็นไปในทางบวกหรือลบก็ตาม 

2. การรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการดา้นความมัน่ใจแก่ลูกคา้ (Assurance) ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม (ทา
ทา คลินิก) ดงันั้นจึงจะส่งเสริมดา้นความมัน่ใจใหแ้ก่ลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่การมีเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีมีมาตรฐานเพ่ือ
ความปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริการ โดยพนกังานจะตอ้งมีการตรวจตราเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์อยา่งสม ่าเสมอวา่สามารถใชง้านได้
ตามมาตรฐาน เพ่ือรักษาความมัน่ใจของผูใ้ชบ้ริการ  

3. การรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการดา้นค่าน่าเช่ือถือ (Reliability) ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม (ทาทา 
คลินิก) คือ ผูใ้ชบ้ริการมีความรู้สึกไวว้างใจ เช่ือถือในการบริการ และผลิตภณัฑ ์ท่ีไดรั้บมาตรฐาน มีการรับรองอยา่งถูกตอ้ง 
ชดัเจน ดงันั้น ทาทา คลินิก จะตอ้งรักษาภาพลกัษณ์ความน่าเช่ือถือ ดา้นการใหบ้ริการท่ีตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ลูกคา้ตอ้งการ 
การคิดราคาท่ีโปร่งใสตามราคาท่ีระบุไวอ้ยา่งชดัเจน 
 

     ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ศึกษาตวัแปรอ่ืนท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเพ่ิมเติม เช่น ความพึงพอใจในการบริการ ปัจจยัสวนประสมการตลาดบริการ 
คุณค่าตราสินคา้ ความภกัดี การตดัสินใจซ้ือซ ้า เพ่ือน าขอ้มูลมาใชก้ าหนดกลยทุธ์การตลาดต่อไป 

2. ศึกษากลุ่มตวัอยา่งในกลุ่มธุรกิจเสริมความงามรายอื่น และน าขอ้มูลมาเปรียบเทียบวา่มีความสอดคลอ้งหรือแตกต่างกนัอยา่งไร 
เพ่ือน ามาปรับกลยทุธ์ทางการตลาดต่อไป 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพงึพอใจของผู้ใช้บริการแอพพลเิคช่ัน K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย  
ในเจเนอเรช่ันเอก็ซ์และเจเนอเรช่ันวาย เขตกรุงเทพมหานคร 

The Factors Influencing Satisfactions of Generations X and Y Users of K PLUS Application of 
Kasikorn Bank Public Company Limited in Bangkok 

สหลกัษณ์  จันทร์โชติ1 และ ปราณ ีเอีย่มละออภักดี2 

Sahaluck Chanchote and Pranee Eamlaorpakdee 
 

บทคัดย่อ 
 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการแอพพลิเคชัน่ K PLUS ของธนาคาร
กสิกรไทยในเจเนอเรชัน่เอก็ซ์และเจเนอเรชัน่วาย เขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากผูท่ี้ใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 200 คน และวิเคราะห์ผล
การศึกษาโดยใช้ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน T-Test, ANOVA และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ผล
การศึกษาพบว่า การยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยีดา้นความง่ายในการใชง้าน ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์  และดา้นความ
ตั้งใจใช ้ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย ในเจเนอเรชัน่เอ็กซ์และเจเนอ
เรชัน่วายเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ, แอพพลิเคช่ัน, เจเนอเรช่ันเอก็ซ์, เจเนอเรช่ันวาย 
 

Abstract 
The purposes of this research were the factors influencing satisfaction of Generations X and Y users of   K PLUS application 
of Kasikorn Bank Public Company Limited in Bangkok. The research instrument was questionnaires using to collect data from 
200 samples of K PLUS application of Kasikorn Bank Public Company Limited in Bangkok and use frequency values, 
percentage, mean, standard deviation,  t-test, anova and multiple regression analysis as tools to analyze study result afterwards. 
In conclusion, the study found that users acceptance of innovation and technology about ease of use,  application benefits and 
users’ intention are the factors influencing satisfactions of Generations X and Y users of    K PLUS application of Kasikorn 
Bank Public Company Limited in Bangkok. 
 
Keywords: Satisfaction, Application, Generations X, Generations Y 
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1. บทน า 
     ปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication Technology : ICT) ไดมี้บทบาทส าคญัท่ี
ส่งผลต่อพฤติกรรมในการบริโภคสินคา้ท่ีเปล่ียนไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่การประกอบธุรกิจต่าง ๆ กระแสโลกออนไลน์ไดส้ร้าง
การเปล่ียนแปลงดา้นพฤติกรรมและทศันคติของผูบ้ริโภคในการท าธุรกรรมทางการเงิน ส่งผลใหเ้กิดรูปแบบการใหบ้ริการทาง
การเงินต่าง ๆ ท่ีอ  านวยความสะดวกและตอบสนองต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคยคุใหม่ โดยผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ท่ีจะ
ใชบ้ริการดิจิตอลแบงก้ิง (Digital Banking) เพิม่ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จึงท าใหแ้ต่ละธนาคารต่างกไ็ดพ้ยายามปรับปรุงคุณภาพในการ
ใหบ้ริการธนาคารทางโทรศพัทมื์อถือของตนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อท่ีจะไดต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
ถูกตอ้ง แม่นย  า และปลอดภยัมากท่ีสุด โดยในปี 2561 พบว่า มีการท าธุรกรรมผ่านบริการธนาคารโทรศพัท์มือถือ (Mobile 
Banking) ทั้งส้ิน 37,973,421 บญัชี เพิ่มข้ึนร้อยละ 44.26 เม่ือเทียบกบัปี 2560 โดยมีการท าธุรกรรม 575,376,000 รายการ เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 124.94 รวมมูลค่า 3,641,000 ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 84 ส่วนบญัชีลูกคา้ท่ีช าระเงินผ่าน Internet Banking มีทั้ งส้ิน 
23,125,388 บญัชี เติบโตร้อยละ 24.8 โดยธุรกรรมช าระเงินผ่าน Internet Banking มี 61,812,000 รายการ รวมมูลค่า 6,326,000 
ลา้นบาท (BLT Bangkok, 2561) 
     การใชอิ้นเตอร์เน็ตของประชากรในยคุปัจจุบนั ซ่ึงแบ่งช่วงอายหุลกัๆได ้2 ช่วง คือ ช่วงเจเนอเรชัน่เอก็ซ์ (GenX) และช่วงเจ
เนอเรชัน่วาย (GenY) ซ่ึงมีพฤติกรรมการใชง้านอินเตอร์เน็ตในการท ากิจกรรมต่าง ๆ มากท่ีสุด ซ่ึงเป็นผลมาจากเป็นช่วงชีวิตท่ี
มีการเปล่ียนเขา้สู่โลกดิจิทลัเพิ่มมากข้ึน (สพธอ.รู้ใจ Gen ใชเ้น็ตอย่างไร เพื่อขายให้โดนใจ, 2560) ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะ
ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ K PLUS            ของธนาคารกสิกรไทย ในเจเนอเรชัน่เอ็กซ์
และเจเนอเรชัน่วาย เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีจะท าใหก้ลุ่มคนเหล่าน้ีพึงพอใจท่ีจะใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ K 
PLUS ของธนาคารกสิกรไทย รวมถึงการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีพฒันาข้ึนเพื่อรองรับกบัความตอ้งการในการท า
ธุรกรรมทางการเงินท่ีจะเติบโตมากยิง่ข้ึนในอนาคต โดยผูว้ิจยัเลือกศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งเป็นเจเนอเรชัน่ X และเจเนอเรชัน่ Y 
เน่ืองจาก 2 เจเนอเรชัน่น้ี มีช่วงอายท่ีุต่อเน่ืองกนั และมีความรู้ความเขา้ใจถึงเทคโนโลยท่ีีใกลเ้คียงกนั 
 
     สมมติฐานในการวิจัย 
     1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ K PLUS ของธนาคาร
กสิกรไทย ในเจเนอเรชัน่เอก็ซ์และเจเนอเรชัน่วาย เขตกรุงเทพมหานคร 

2. พฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ K PLUS ของธนาคารกสิกร
ไทย ในเจเนอเรชัน่เอก็ซ์และเจเนอเรชัน่วาย เขตกรุงเทพมหานคร 

3. การยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยท่ีีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ K PLUS ของธนาคารกสิกร
ไทย ในเจเนอเรชัน่เอก็ซ์และเจเนอเรชัน่วาย เขตกรุงเทพมหานคร 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ 
     ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (อ้างใน นงนภา จันทร์แป้น , 2557) กล่าวว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ (Demographic) 
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใช้ในการแบ่งส่วนแบ่งทาง
การตลาด ลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะดา้นจิตวิทยาและสังคมวฒันธรรมช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของ
กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์จะสามารถน ามาก าหนดตลาดเป้าหมายและง่ายต่อการวดัมากกวา่ตวัแปรอ่ืน 
2.2 แนวคดิเกีย่วกบัเจเนอเรช่ัน (Generation) 
     กานตพ์ิชชา เก่งการช่าง (2556) กล่าววา่ ทฤษฎีเจเนอเรชัน่ เป็นทฤษฎีท่ีใชอ้ธิบายความแตกต่างของคนต่างรุ่น โดยแบ่งเจเนอ
เรชัน่ตามช่วงปีเกิด กลุ่ม Generation X คือ กลุ่มประชากรท่ีเกิดในช่วง พ.ศ. 2504 - 2519 มีนิสยัชอบเส่ียง สนใจเทคโนโลย ีชอบ
ท าอะไรใหม่ ๆ ปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ไดดี้ มกัทา้ทายกฎเกณฑ ์การใชจ่้ายของคนกลุ่มน้ีจ่ายเพื่อความสุข และเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการส่วนบุคคล ส่วนกลุ่ม Generation Y คือกลุ่มคนท่ีเกิดในช่วง พ.ศ. 2520 - 2535 คนกลุ่มน้ีถือว่าเป็นก าลงัคนท่ีมี
ความส าคญัต่อองคก์รต่าง ๆ ในยคุปัจจุบนั เพราะเป็นกลุ่มคนท่ีเติบโต เรียนรู้และใชชี้วิตอยูใ่นยคุท่ีก าลงัเติบโต มีความกา้วหนา้
ทางดา้นเทคโนโลยี ดา้นการส่ือสารและการรับรู้ข่าวสาร ท าให้คนกลุ่มน้ีเป็นคนท่ีมีความมัน่ใจสูง ชอบอะไรท่ีทา้ทาย อยากรู้
อยากเห็น ใหค้วามส าคญักบักระบวนการคิด จึงมกัไม่ตอ้งการค าแนะน า แต่สนใจกบัผลส าเร็จ 
2.3 แนวคดิเกีย่วกบัพฤติกรรมของผู้บริโภค (6W1H) 
     พฤติกรรมผูบ้ริโภคไดมี้ผูท่ี้ให้ความหมายหรือแนวคิดไวห้ลากหลายและมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัหลายท่าน ดงัน้ี Engle, 
Blackwell & Miniard (1993) ไดใ้หค้วามหมาย ของพฤติกรรมผูบ้ริโภควา่หมายถึง กระบวนการตดัสินใจและลกัษณะกิจกรรม
ของแต่ละบุคคล เพื่อท าการประเมินผลการจดัหา และการใชจ่้ายเก่ียวกบัสินคา้และบริการให้ไดม้าซ่ึงการบริโภค และ  Hoyer 
& MacInnis (1997) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นผลสะทอ้น ของการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคทั้งหมดท่ี
เก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบัการไดรั้บมา การบริโภค และการจ ากดัอนัเก่ียวกบัสินคา้ บริการ เวลา และความคิด โดยหน่วยตดัสินใจซ้ือ 
(คน)ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง รวมถึง ศิริวรรณ    เสรีรัตน์ และคณะ (2543) ไดใ้ห้ความหมาย พฤติกรรมผูบ้ริโภคว่าหมายถึง 
พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคท าการคน้หา  การซ้ือ การใช ้ประเมินผล การใชส้อยผลิตภณัฑแ์ละการบริการ ซ่ึงคาดวา่จะสนอง ความ
ตอ้งการของเขา  หรือการศึกษาถึงพฤติกรรม การตดัสินใจ และการกระท าของผูบ้ริโภค เก่ียวกบัการซ้ือและการใช้สินคา้ 
รวมถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analyzing consumer behavior) เป็นการคน้หาหรือวิจยั เก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและ
การใช้ของผูบ้ริโภค เพื่อทราบถึงลกัษณะความต้องการและพฤติกรรม การซ้ือและการใช้ของผูบ้ริโภค ในการวิเคราะห์
พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะอาศัยค าถาม 6W1H ซ่ึงประกอบด้วย Who, Why, What, Whom, When, Where และ How เพื่อค้นหา
ลกัษณะท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 7 ประการ หรือ 7 O’s ซ่ึงประกอบดว้ย Occupants, Objects, Objectives, Organization, 
Occasions, Outlet และ Operations 
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2.4 แนวคดิเกีย่วกบัการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
     Davis (1989) กล่าววา่ หลกัการการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลย ี(Technology Acceptance Model: TAM) โดยส่วนใหญ่
การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยท่ีีนิยมจะศึกษา 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ ความง่ายในการใชง้าน การรับรู้ถึงประโยชน์ ทศันคติท่ีมีต่อการ
ใชบ้ริการ และความตั้งใจใช ้สามารถอธิบายความหมายของ 4 ปัจจยัได ้ดงัน้ี 
     1. ความง่ายในการใชง้าน (Perceive Ease of Use) หมายถึง ระดบัความเช่ือของผูใ้ชท่ี้คาดหวงัต่อระบบสารสนเทศท่ีมีการ
พฒันาข้ึนและเป็นเป้าหมายจะใช ้ตอ้งมีความง่ายในการเรียนรู้ท่ีจะใชง้านและไม่ตอ้งใชค้วามพยายามมาก อีกทั้งการรับรู้การใช้
งานง่ายในการใชง้านมีอิทธิพลทางตรงต่อการใชร้ะบบและมีอิทธิพลทางออ้มต่อการใชร้ะบบโดยส่งผา่นการรับรู้ประโยชน์  
     2. การรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceive Usefulness) หมายถึง การรับรู้วา่ระบบสารสนเทศท่ีน ามาใชน้ั้นก่อใหเ้กิดประโยชน์ และ
ถา้หากมีการใชร้ะบบสารสนเทศท่ีมีการพฒันาข้ึนใหม่จะท าใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพดีข้ึน ซ่ึงการรับรู้ประโยชน์มีอิทธิพล
โดยตรงต่อความตั้งใจใชร้ะบบสารสนเทศ  
     3. ทศันคติท่ีมีต่อการใชบ้ริการ (Attitude toward use) หมายถึง ทศันคติของผูใ้ช ้เป็นเจตนาท่ีเกิดข้ึนจากผลของการรับรู้ถึง
ประโยชน์และการรับรู้ถึงความง่ายในการใชร้ะบบ ซ่ึงหากผูใ้ชรั้บรู้ว่าเทคโนโลยีนั้นมีประโยชน์หรือใชง้านง่าย ผูใ้ชก้็จะเกิด
ทศันคติท่ีดีต่อระบบนั้น ซ่ึงจะส่งผลต่อไปยงัความตั้งใจท่ีจะใชเ้ทคโนโลย ี 
     4. ความตั้งใจใช ้(Intention to use) หมายถึง ความตั้งใจท่ีผูใ้ชพ้ยายามใชง้าน และความเป็นไปไดท่ี้จะยอมรับ และใชง้าน
ต่อเน่ือง 
2.5 แนวคดิเกีย่วกบัความพงึพอใจ 
     Kotler (2016) ได้กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นความรู้สึกพอใจหรือผิดหวงัของลูกค้า ซ่ึงเป็นผลจากการ
เปรียบเทียบระหวา่งผลประโยชน์จากคุณสมบติัทางผลิตภณัฑห์รือการท างานของผลิตภณัฑก์บัความคาดหวงัของลูกคา้ หากผล
ท่ีไดรั้บจากสินคา้หรือบริการต ่ากว่าความคาดหวงัของลูกคา้ ลูกคา้จะเกิดความไม่พึงพอใจ  แต่หากระดบัของผลท่ีไดรั้บจาก
สินคา้หรือบริการตรงกบัความคาดหวงัของลูกคา้จะท าใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ และหากผลท่ีรับจากสินคา้หรือบริการสูงกวา่
ความคาดหวงัของลูกคา้จะท าใหลู้กคา้ เกิดความประทบัใจ 
2.6 งานวจิัยทีเ่กี่ยวข้อง 
     ธรรมวิทย ์วรรณประเสริฐ (2560) ท าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการเคโมบายแบงคก้ิ์งพลสัใน
กลุ่มของผูท้  าธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ โดยท าการศึกษากลุ่มตวัอย่างของประชากรในกลุ่มผูใ้ช้บริการเคโมบายแบงค์
ก้ิงพลสั ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน วิจยัคร้ังน้ีมีเคร่ืองมือท่ีใช ้คือ แบบสอบถามท่ีเป็นแบบออนไลน์ ผลการศึกษา
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายอุยูใ่นช่วง 26 - 30 ปี การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี โดยมีรายไดต่้อ
เดือน 20,001 – 30,000 บาท ส่วนดา้นพฤติกรรมของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชบ้ริการประเภท 
ใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก้ิงพลัสในการโอนเงินไปยงับัญชีธนาคารกสิกรไทยของบุคคลอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่ใช้งาน
แอพพลิเคชัน่เคโมบายแบงคก้ิ์งพลสั เพราะสะดวกในการท า ธุรกรรมตลอด 24 ชัว่โมง มีการใชง้านแอพพลิเคชัน่ใน ช่วงเวลา 
13.00 – 16.00 น. มากท่ีสุด พบวา่ มีปริมาณการใชง้านมากข้ึน ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบ พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล แตกต่าง
กนั มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการเคโมบายแบงคก้ิ์งพลสัในกลุ่มของผูท้  าธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ไม่แตกต่างกนั 
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และผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบพฤติกรรมของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการเคโม
บายแบงคก้ิ์งพลสัในกลุ่มของผูท้  าธุรกรรมทางการเงินออนไลน์แตกต่างกนั มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
     ศุภิสรา คุณรัตน์ (2561) ท าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยทีางการเงินแอพพลิเคชัน่โมบายแบงกก้ิ์ง
ของผูใ้ชบ้ริการในกรุงเทพมหานคร โดยท าการศึกษากลุ่มตวัอยา่งของประชากรในกลุ่มผูใ้ชบ้ริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์
ก้ิงในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า การทดสอบสมมติฐาน
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยทีางการเงินแอพพลิเคชัน่โมบายแบงกก้ิ์งของผูใ้ชบ้ริการในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ อาย ุ
ระดบัการศึกษา อาชีพ และความถ่ีในการใช้บริการ ส่วนคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ ดา้นความสามารถของระบบมี
อิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยทีางการเงินแอพพลิเคชัน่โมบายแบงกก้ิ์งของผูใ้ชบ้ริการในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด 
     กรฐิตา ยศหนัก (2561) ท าการวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ เอส ซี บี อีซ่ีโมบายแอปพลิเคชัน่ของธนาคารไทย
พาณิชย ์ในเขตจงัหวดัเชียงราย โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูใ้ชบ้ริการเอสซีบีอีซ่ี โมบายแอปพลิเคชัน่ จ  านวน 
400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผลการวิจยัพบวา่ ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการเอสซีบีอีซ่ี 
โมบายแอปพลิเคชัน่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาตามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้น สรุปไดว้่าผูใ้ชบ้ริการมี
ความพงึพอใจดา้นราคามากท่ีสุด รองลงมาคือความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ ์ส าหรับความพึงพอใจท่ีไดรั้บความคิดเห็นจากกลุ่ม
ตวัอยา่งนอ้ยท่ีสุด คือ ความพึงพอใจดา้นการส่งเสริมการตลาด  

  
3. วธีิการศึกษา 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชากรท่ีใช้บริการแอพพลิเคชัน่ K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย อา้งอิงจาก
รายงานของธนาคารคารกสิกรไทย ปี 2561 พบว่า มีจ านวนผูใ้ช้แอพพลิเคชั่น K PLUS อยู่ท่ี 9,400,000 คน และมีผูใ้ช้
แอพพลิเคชัน่ K PLUS ในเขตกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 25 ซ่ึงเป็นจ านวน 2,350,000 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดย
ใชต้ารางของ Krejcie & Morgan (1970) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 และท่ีระดบัความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งร้อย
ละ 5 แต่เน่ืองด้วยขอ้จ ากดัในด้านของเวลา ผูว้ิจยัจึงเลือกและเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 200 คน โดยผ่าน
เง่ือนไขทางสถิติ Regression โดยท่ีกลุ่มตวัอย่างมีมากว่า    50 คน และมีมากกว่า 5 เท่าของจ านวนค าถามท่ีจะใชใ้นการถาม
เก่ียวกบัตวัแปรทั้งหมด จึงสามารถน ามาใชใ้นการศึกษาได ้
 
การเกบ็ข้อมูล 
     ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชก้ารสุ่มแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น ใชว้ิธีการสุ่มประชากรกลุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-
stage Sampling) โดยท าการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งกลุ่มพื้นท่ี (Area Cluster Sampling) และการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Random 
Sampling) โดยผูว้ิจัย ได้ท าการจับฉลากเขตพื้นท่ีของกลุ่มกรุงเทพมหานคร ทั้ ง 6 กลุ่ม โดยจับฉลากมากลุ่มละ 1 เขต 
ประกอบดว้ย เขตดินแดง, เขตบางนา, เขตลาดพร้าว, เขตบางกะปิ, เขตคลองสาน และเขตราษฎร์บูรณะ เม่ือผูว้ิจยัทราบเขตท่ีจะ
ไปเก็บแบบสอบถาม ผูว้ิจยัจึงก าหนดกลุ่มพื้นท่ีท่ีจะเก็บแบบสอบถาม เพื่อการกระจายตวัของขอ้มูลของแบบสอบถาม ซ่ึงได้
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กลุ่มพื้นท่ีดงัต่อไปน้ี Group 1 Education zone,  Group 2 BTS / MRT, Group 3 Shopping zone, Group 4 Market zone
  และ Group 5 Office zone โดยการแจกแบบสอบถามดว้ยตนเอง 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา เป็นวิเคราะห์ตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ และตวัแปรดา้นพฤติกรรมการใช้
แอพพลิเคชั่น K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย โดยใช้การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage) และ
วิเคราะห์ตวัแปรดา้นการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลย ีและตวัแปรดา้นความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ K PLUS 
ของธนาคารกสิกรไทยโดยใชค่้าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
     2. การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน  
 2.1 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ กบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ
แอพพลิเคชัน่ K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย โดยใชส้ถิติ T-Test และ ANOVA (Analysis of Variance) 
 2.2 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการใชแ้อพพลิเคชัน่ K PLUS ของธนาคาร
กสิกรไทย กบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย โดยใชส้ถิติ ANOVA (Analysis of 
Variance) 
 2.3 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลด้านด้านการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยี ซ่ึง
ประกอบไปดว้ย ความง่ายในการใชง้าน, การรับรู้ถึงประโยชน์, ทศันคติท่ีมีต่อการใชบ้ริการ และความตั้งใจใชก้บัขอ้มูลดา้น
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression) 

กรอบแนวคิด 
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4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

     ผลการศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการแอพพลิเคชัน่ K PLUS  ของธนาคาร
กสิกรไทย ในเจเนอเรชัน่เอก็ซ์และเจเนอเรชัน่วาย เขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ เพศ และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความพึง
พอใจต่อการใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของภทัรพล มงคล
พาณิชยกิจ (2557) พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคารกสิกรไทย สาขาธนบุรี 
ไดแ้ก่ เพศ และระดบัการศึกษา ส่วนช่วงอาย ุอาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ K 
PLUS ของธนาคารกสิกรไทยไม่แตกต่างกนั 
     ผลศึกษาพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแอพพลิเคชัน่  K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย  ในเจเนอเรชัน่
เอก็ซ์และเจเนอเรชัน่วาย เขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูใ้ชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ K PLUS ดว้ย
ตนเอง โดยใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ K PLUS ประเภทโอนเงิน ส่วนใหญ่ใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ K PLUS ท่ีท างาน ในช่วงเวลา 
12.01 – 18.00 น. ส่วนใหญ่ใช้บริการแอพพลิเคชัน่ K PLUS เพื่อซ้ือของ โดยผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการใช้บริการแอพพลิเคชัน่ K 
PLUS คือ ตนเอง และส่วนใหญ่มีความเห็นวา่การ  ใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ K PLUS สะดวกสบายไม่เสียเวลา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของธรรมวิทย ์วรรณประเสริฐ (2560) พบวา่ ส่วนใหญ่ใชง้านแอพพลิเคชัน่เคโมบายแบงคก้ิ์งพลสั เพราะสะดวกในการ
ท าธุรกรรมตลอด 24 ชัว่โมง มีการใชง้านแอพพลิเคชัน่ใน ช่วงเวลา 13.00 – 16.00 น. มากท่ีสุด และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ สุชาตา ล้ีทรงศกัด์ิ (2561) พบว่า ส่วนใหญ่ท าธุรกรรมดว้ยตนเอง โดยท าธุรกรรมการโอนเงิน ส่วนใหญ่ท าธุรกรรมจากท่ี
บา้นช่วงเวลา 12.01 – 17.00 น. เพื่อซ้ือของ เพราะสะดวกสบายไม่เสียเวลา ส่วนผลการทดสอบพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการท่ี
แตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย  ในเจเนอเรชัน่เอ็กซ์และเจ
เนอเรชั่นวายเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า สถานท่ีการใช้บริการแอพพลิเคชั่น K PLUS  ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่ K PLUS และความคิดเห็นต่อการใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ K PLUS ท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการ
แอพพลิเคชัน่ K PLUS ของธนาคารกสิกรไทยแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของฌิลลิฌา รักษาชล และ พิศมร กิเลนทอง 
(2561) พบวา่ พฤติกรรมของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ I-Banking ท่ีเห็นประโยชน์ท่ีเกิดจากการใชบ้ริการ ความถ่ีในการใชบ้ริการ และ 
การใชบ้ริการผา่นอุปกรณ์ส่ือสารท่ีแตกต่างกนั มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ I-Banking 
     ผลการศึกษาเก่ียวกบัการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยีของการใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย 
ในเจเนอเรชัน่เอก็ซ์และเจเนอเรชัน่วาย เขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการยอมรับ
นวตักรรมและเทคโนโลยีภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความง่ายในการใชง้าน มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใชบ้ริการ ดา้นความตั้งใจใช ้และดา้นดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ ตามล าดบั 
ส่วนผลการศึกษาการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ K PLUS ของ
ธนาคารกสิกรไทย ในเจเนอเรชัน่เอ็กซ์และ เจเนอเรชัน่วายเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยี 
ด้านความง่ายในการใช้งาน  ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์  และด้านความตั้ งใจใช้ ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ
แอพพลิเคชัน่ K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย ในเจเนอเรชัน่เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่วายเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของศุภิสรา คุณรัตน์ (2561) พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินแอพพลิเคชัน่โมบายแบงกก้ิ์งของ
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ผูใ้ชบ้ริการในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ คุณภาพการบริการอิเลก็ทรอนิกส์ ดา้นความสามารถของระบบมีอิทธิพลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยทีางการเงินแอพพลิเคชัน่โมบายแบงกก้ิ์งของผูใ้ชบ้ริการในกรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
     ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 22 – 41 ปี (Gen Y) เพศหญิง การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มี
อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายได ้10,000 – 20,000 บาท 
     ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ผูใ้ชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ K PLUS ดว้ยตนเอง โดยใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ K PLUS ประเภท
โอนเงิน ส่วนใหญ่ใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ K PLUS ท่ีท างาน ในช่วงเวลา 12.01 – 18.00 น. ส่วนใหญ่ใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ K 
PLUS เพื่อซ้ือของ โดยผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการใช้บริการแอพพลิเคชัน่ K PLUS  คือ ตนเอง และส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการใช้
บริการแอพพลิเคชัน่ K PLUS สะดวกสบายไม่เสียเวลา 
     การยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยีของการใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย ในเจเนอเรชัน่เอ็กซ์
และเจเนอเรชัน่วาย เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการยอมรับนวตักรรมและ
เทคโนโลยีภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า  ดา้นความง่ายในการใชง้าน มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
รองลงมาคือ ดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใชบ้ริการ ดา้นความตั้งใจใช ้     และดา้นดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ ตามล าดบั 
     สมติฐานท่ี 1 พบว่า เพศ และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการแอพพลิเคชัน่ K PLUS ของ
ธนาคารกสิกรไทยแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ส่วนช่วงอาย ุอาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อ
การใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ K PLUS ของธนาคารกสิกรไทยไม่แตกต่างกนั 
     สมมติฐานท่ี 2 สถานท่ีการใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ K PLUS ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ K PLUS และความ
คิดเห็นต่อการใช้บริการแอพพลิเคชั่น K PLUS ท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการแอพพลิเคชั่น K PLUS ของ
ธนาคารกสิกรไทยแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 

ตารางที่  1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์การยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ
แอพพลิเคชัน่ K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย ในเจเนอเรชัน่เอก็ซ์และเจเนอเรชัน่วายเขตกรุงเทพมหานคร 

     สมมติฐานท่ี 3 การยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแอพพลิเคชัน่          K PLUS 
ของธนาคารกสิกรไทย ในเจเนอเรชัน่เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่วายเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นความง่ายในการใชง้าน (Sig = 

ปัจจัย �̅� S.D. 
ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการแอพพลเิคช่ัน  K PLUS 

b S.E. Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี   .633 .158  4.004 .000* 
ดา้นความง่ายในการใชง้าน 4.24 .649 .103 .048 .121 2.128 .035* 
ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ 4.12 .647 .140 .056 .165 2.488 .014* 
ดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใชบ้ริการ 4.23 .619 .078 .069 .088 1.139 .256 
ดา้นความตั้งใจใช ้ 4.23 .588 .538 .053 .577 10.223 .000* 
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0.035) ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ (Sig = 0.014) และดา้นความตั้งใจใช้ (Sig = 0.000) ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 โดยการยอมรับ
นวตักรรมและเทคโนโลยีดา้นความตั้งใจใชส่้งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ K PLUS มากท่ีสุด รองลงมา
คือ ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ และดา้นความง่ายในการใชง้าน ตามล าดบั 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 
     1. การยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยี ดา้นความง่ายในการใชง้าน ธนาคารกสิกรไทยซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการแอพพลิเคชัน่ K 
PLUS ควรมีการออกแบบแอพพลิเคชัน่ K PLUS ให้มีการใชง้านท่ีง่าย ไม่ซบัซ้อน และมีขั้นตอนการท าธุรกรรมทางการเงินท่ี
ใชเ้วลาไม่นาน เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถท าความเขา้ใจ และใชง้านแอพพลิเคชัน่    K PLUS ดว้ยตนเองไดง่้ายข้ึน 
     2. การยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยี ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทยซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการแอพพลิเคชัน่ K 
PLUS ควรมีการประชาสมัพนัธ์โดยการโฆษณาใหผู้ใ้ชบ้ริการรับรู้ถึงประโยชน์ต่อการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นแอพพลิเคชัน่ 
K PLUS โดยเฉพาะความสะดวกสบายท่ีไม่ตอ้งเสียเวลาในการเดินทางไปท าธุรกรรมท่ีธนาคาร และสามารถใชบ้ริการไดทุ้กท่ี
ตลอด 24 ชัว่โมง ทั้งน้ีการส่ือสารให้ผูใ้ชบ้ริการเห็นว่าแอพพลิเคชัน่   K PLUS มีประสิทธิภาพ และมีความทนัสมยัเป็นผูน้ า
นวตักรรมทางธุรกรรมการเงินจะช่วยสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูใ้ชบ้ริการมากยิง่ข้ึน 
     3. การยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลย ีดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใชบ้ริการ ธนาคารกสิกรไทยซ่ึงเป็นผูใ้หบ้ริการแอพพลิเคชัน่ 
K PLUS ควรมีการพฒันาระบบการใชง้านท่ีง่าย ไม่ซับซ้อนแต่ตอ้งให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความรู้สึกปลอดภยัในการท าธุรกรรม
ทางการเงินผา่น แอพพลิเคชัน่ K PLUS 
     4. การยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยี ดา้นความตั้งใจใช ้ธนาคารกสิกรไทยซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการแอพพลิเคชัน่   K PLUS 
ควรมีการสร้างความเช่ือมัน่ และแรงจูงใจในการเลือกใช้บริการแอพพลิเคชัน่ K PLUS แก่ผูใ้ช้บริการ เพื่อให้ผูใ้ช้บริการท่ี
ตอ้งการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นแอพพลิเคชัน่นึกถึงแอพพลิเคชัน่ K PLUS เป็นอนัดบัแรก และสร้างประสบการณ์ในการใช้
งานท่ีดีเยี่ยม ดว้ยระบบท่ีมีขั้นตอนท่ีง่าย ไม่ซับซ้อนและปลอดภยั เพื่อให้ผูใ้ห้บริการแนะน าการใช้บริการแอพพลิเคชัน่ K 
PLUS ของธนาคารกสิกรไทยใหก้บัผูอ่ื้นต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 
     1. ควรท าการขยายขอบเขตงานวิจยัใหก้วา้งข้ึนโดยการเพิ่มกลุ่มตวัอยา่งไปยงั ต่างจงัหวดัมากข้ึนหรือครอบคลุมทัว่ประเทศ 
รวมถึงช่วงอายอ่ืุนๆ เพื่อใหค้รอบคลุมประชากรท่ีใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย 

2. ควรเพิ่มเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลอ่ืน ๆ เช่น การสมัภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) ใหไ้ดรั้บรู้ถึงขอ้มูลเชิงลึกของปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ K PLUS ของธนาคารกสิกร
ไทยเพื่อจะน ามาพฒันาแผนการตลาด ให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน และตอบโจทยค์วามตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคมากยิ่งข้ึน
ต่อไปในอนาคต 
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การศึกษาปัญหาและการจัดการกลยุทธ์การตลาด เพือ่เพิม่ผลประกอบการของธุรกจิ 

ออแกไนซ์เซอร์และอเีว้นท์ กรณศึีกษา บริษัท โสพนัธ์ุรักษา จ ากดั 

The Study of problem and marketing strategies to increase revenue of Organizer and 

Event Business : Case Study of Sopunraksa .co.,Ltd 
สาริณ ีฟุกฝน 1 และ จรัชวรรณ จันทรัตน์ 2 

Sarinee Fookfon and Jaratchwahn Jantarat 
 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษามีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา คือ เพื่อศึกษาแนวทางในการเพิ่มรายได ้และ เพื่อศึกษาพฤติกรรมความตอ้งการของลูกคา้
ในดา้นการใชบ้ริการของ   บริษทั โสพนัธุ์รักษา จ ากดั โดยไดท้ าการแบ่งวิธีการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ การศึกษาขอ้มูลทุติย
ภูมิ  (Secondary Study) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลขององค์กร รวมถึงการ เก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งจากเอกสารงานวิจยัต่างๆ  
ขอ้มูลอ่ืนๆท่ีเป็นประโยชน์ และ การเก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิ การเก็บขอ้มูลจากการวิจยัเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก จาก
กลุ่มประชากรตัวอย่าง จ านวน 30 คน ผลของการศึกษาพบว่า ข้อมูลและความพร้อม , ความน่าสนใจของการบริการ , 
โปรโมชัน่ และ Online Marketing เป็นแนวทางท่ีบริษทัตอ้งมีการปรับปรุง เพื่อใหมี้รายไดท่ี้เพิ่มมากข้ึน 
 

Abstract 
 

The objective of this study For guidance to increase revenue and To study the customer behavior of SOPUNRAKSA 
COMPANY LIMITED.  By dividing the study method into 2 parts: Secondary data studies included data collection of the 
company organization, research papers, various useful information and Primary data collection from qualitative research by 
in-depth interviews with sample size of 30 persons. The results of the study showed that Information and availability, the 
attractiveness of services, promotions and online marketing are ways that company must improve in order to have more 
revenue. 
 
 
 
___________________________ 
1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 email: sarinee.fo@gmail.com  
2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 
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1. บทน า 
     ธุรกิจอีเวน้ทห์รือการจดักิจกรรมทางการตลาดเป็นรูปแบบท่ีไดรั้บการนิยม เพราะกิจกรรมทางการตลาดสามารถน าเสนอ
ขอ้มูลข่าวสารและการขายสินคา้และบริการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งในดา้นความคิดสร้างสรรคแ์ละการ
น าเทคโนโลยีเขา้มาใชร่้วมกนั การตลาดการบริหารและจดักิจกรรมทางการตลาดเป็นท่ีรู้จกัเพิ่มข้ึน จึงน ามาซ่ึงการขยายตวั
ธุรกิจบริหารการจดังาน หรือธุรกิจอีเวน้ท ์องคก์รธุรกิจอีเวน้ทใ์นประเทศไทยมีการประกอบธุรกิจอยา่งหลากหลายและกระจาย
ตวัอยู่ทัว่ประเทศเพื่อรองรับรูปแบบและขนาดของการจดังานอีเวน้ท่ีแตกต่างกนัไป บริษทั โสพนัธ์ุรักษา จ ากดั จ ากดั เร่ิม
ด าเนินธุรกิจ ในเดือน สิงหาคม 2561 ซ่ึงระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม 2561 รวมระยะเวลาในการด าเนินงาน 5 เดือน 
บริษทั โสพนัธ์ุรักษา จ ากดั มีผลประกอบการ 7,518,500 บาท แต่ในช่วงเดือน มกราคม ถึง สิงหาคม 2562 รวมระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 8 เดือน บริษทั โสพนัธุ์รักษา จ ากดั มีผลประกอบการอยูท่ี่ 3,892,392 บาท จะเห็นไดว้่ามีอตัราลดลงร้อยละ 48.23 
เน่ืองจากยงัขาดการวางแผนการตลาดท่ีดี เพราะบริษทัฯ มีเพียงฐานลูกคา้เดิม เม่ือมีการปรับงบประมาณลงของลูกคา้จึงท าให้
บริษทัฯ ไม่มีรายไดจ้ากช่องทางอ่ืน วตัถุประสงคข์องการศึกษา เพื่อศึกษาแนวทางในการเพิ่มรายไดแ้ละศึกษาพฤติกรรมความ
ตอ้งการของลูกคา้ในดา้นการใชบ้ริการ  

2. ทบทวนวรรณกรรม 
     2.1 กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix)  

     ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ไดอ้า้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service  Mix) ของ Philip  Kotler 
ไวว้่าเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงจะไดส่้วนประสมการตลาด (Marketing  Mix ) หรือ 7Ps ในการก าหนดกล
ยทุธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย       
     1. ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) เป็นส่ิงท่ีสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ด้ ผลิตภณัฑ์นั้นๆโดยทัว่ไปแล้ว
ผลิตภณัฑแ์บ่งเป็น 2 ลกัษณะคือ ผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งได ้และ ผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้
     2. ดา้นราคา ( Price ) หมายถึง ผลิตภณัฑท่ี์อยูใ่นรูปตวัเงิน ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่าของบริการกบัราคาของบริการ
นั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ 
     3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ( Place ) เป็นการน าเสนอบริการให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและ
คุณประโยชน์ของบริการท่ีน าเสนอ ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาในดา้นท าเลท่ีตั้งและช่องทางในการบริการ  
     4. ดา้นส่งเสริมการตลาด ( Promotion ) มีวตัถุประสงคท่ี์แจง้ข่าวสารหรือชกัจูงให้เกิดทศันคติและพฤติกรรมการใชบ้ริการ
และเป็นกญุแจส าคญัของการตลาดสายสมัพนัธ์ 
     5. ดา้นบุคคล  ( People ) ตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ได้
เหนือคู่แข่งขนั เจา้หนา้ท่ีตอ้งมีความสามารถ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาได ้
     6. ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence and Presentation )  เป็นการสร้างลกัษณะทางกายภาพ
ใหก้บัลูกคา้ ไม่วา่จะเป็นดา้นการแต่งกายความสุภาพอ่อนโยน  และการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว เป็นตน้ 
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     7.ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในดา้นการบริการท่ีน าเสนอให้กบั
ผูใ้ชบ้ริการ เพื่อใหก้ารบริการอยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว ซ่ึงจะท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 

     2.2 ทฤษฎกีารตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication: IMC) 

     Kotler and Armstrong. (2004) การประสมประสานเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดหลายอยา่งเขา้ดว้ยกนัอยา่งเหมาะสมเพื่อ
ส่งมอบข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละองคก์ารท่ีชดัเจนและสอดคลอ้งกนั  
     Kotler& Lane, (2009) การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ IMC คือการวางแผนส่ือสารทางการตลาดท่ีเพิ่มมูลค่าของ
แผนโดยรวมการประเมินกลยุทธ์การส่ือสารต่างๆทีละกลยุทธ์กา้วไปสู่การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ IMC จะตอ้ง
พิจารณาการรับรู้อยา่งสูงสุดของผูบ้ริโภคทั้ง 360 องศา 

     2.3 ทฤษฎกีารบริการ 

     วีรพงษ ์เฉลิมจิระรัตน์(2542) ไดใ้ห้ความหมายของการบริการว่าเป็นส่ิงท่ีจบัสัมผสัแตะตอ้งไดย้ากและเป็นส่ิงท่ีเส่ือมสูญ
สลายไปได้ง่ายบริการจะไดรั้บการท าข้ึน และส่งมอบสู่ผูรั้บบริการ เพื่อใช้สอยบริการนั้นๆโดยทนัทีหรือในเวลาเกือบจะ
ทนัทีทนัใดท่ีมีการใหบ้ริการนั้น 
     ไพรพนา ศรีเสน (2544) กล่าวว่า การบริการ คือ กิจกรรมหรือกระบวนการในการด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงของบุคคล
หรือองคก์ร เพื่อตอบสนองความตอ้งการของบุคคลอ่ืนใหไ้ดรั้บความสุข และความสะดวกสบายหรือเกิดความพึงพอใจจากผล
ของการกระท านั้น  
     Kotler (2000) กล่าวว่า การให้บริการ คือการกระท าท่ีหน่วยงานแห่งหน่ึงหรือบุคคลคนหน่ึงน าเสนอต่อหน่วยงานอีกแห่ง
หน่ึงหรือบุคคลอีกคนหน่ึงซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถสัมผสัไดแ้ละไม่เป็นผลให้เกิดความเป็นเจา้ของในส่ิงใด ผลิตผลของการ
บริการเป็นกิจกรรม ผลประโยชน์ หรือความพึงพอใจท่ีสนองตอบต่อความตอ้งการ 

     2.4 ทฤษฏีการจัดการลูกค้าสัมพนัธ์ (Customer Relationship Management) 

      ช่ืนจิตต ์แจง้เจนกิจ (2546) คือ กิจกรรมการตลาดท่ีกระท าต่อลูกคา้ อาจจะเป็นลูกคา้ผูบ้ริโภคหรือลูกคา้คนกลางในช่องทาง
การจดัจ าหน่ายแต่ละรายอย่างต่อเน่ืองมุ่งให้ลูกคา้เกิดความเขา้ใจมีการรับรู้ท่ีดี ตลอดจนรู้สึกชอบบริษทัและสินคา้หรือการ
บริการของบริษทั  
     สินธ์ฟ้า แสงจนัทร์ (2547) คือกลยทุธ์การตลาดท่ีใชป้ฏิบติัต่อลูกคา้หรือกลุ่มเป้าหมาย โดยแนวทางการปฏิบติัเป็นลกัษณะ
ตวัต่อตวัหรือเฉพาะกลุ่มเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่ม  

    2.5 ทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค  

Schiffman and Kanuk, (1994) อา้งใน กมลภพ ทิพยป์าละ,(2555) พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึงพฤติกรรม
ซ่ึงผูบ้ริโภคท าการคน้หาซ้ือใชก้ารประเมินผลการใชส้อยผลิตภณัฑแ์ละการบริการซ่ึงคาดวา่ 
จะตอบสนองความตอ้งการของตนเอง หรือเพื่อตอบสนองความตอ้งการภายในครัวเรือน 
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     Schiffman and Kanuk, (1994) อา้งใน วนัดี รัตนกาย, (2554) คือการศึกษาเชิงพฤติกรรมการตดัสินใจและการกระท าของ
ผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใช้สินคา้จากทรัพยากรท่ีมีอยู่ทั้งเงินเวลาและก าลงัเพื่อบริโภคสินคา้และบริการต่างๆอนั
ประกอบดว้ยซ้ืออะไร,ท าไมจึงซ้ือ,ซ้ือเม่ือไร,อยา่งไร,ท่ีไหนและบ่อยแค่ไหน  

     2.6 แนวคดิ Electronic Marketing 

     ภาวุธพงษ์ วิทยภานุและ สุธน โรจน์อนุสรณ์ , (2551) E-Marketing ย่อมาจากค าว่า Electronic Marketingหรือเรียกว่า
“การตลาดอิเลก็ทรอนิกส์” หมายถึงการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยใชเ้คร่ืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ ท่ีทนัสมยัและสะดวก
ต่อการใชง้าน เขา้มาเป็นส่ือกลาง ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ โทรศพัท ์หรือพีดีเอ ท่ีถูกเช่ือมโยงเขา้ดว้ยกนัดว้ยอินเทอร์เน็ต มา
ผสมผสานกับวิธีการทางการตลาด การด าเนินกิจกรรมทางการตลาด อย่างลงตัวกับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย เพื่อบรรลุ
จุดมุ่งหมายขององคก์รอยา่งแทจ้ริง 
     E-Marketing เป็นสวนผสมแนวความคิดทางการตลาดและทางเทคนิครวมเขาไวด้ว้ยกนัทั้งดา้นการออกแบบ การพฒันา การ
โฆษณาและการขายเป็นตน้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการสร้างมูลคาเพิ่มใหแ้ก่ธุรกิจและลูกคา้ 

     2.7 แนวคดิเกีย่วกบัการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการตลาดด้วย (SWOT Analysis) 

     เป็นเคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ์ส าหรับองค์กร หรือโครงการ ซ่ึงช่วยผูบ้ริหาร ก าหนดจุดแข็ง และจุดอ่อน จาก
สภาพแวดลอ้มภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอ้มภายนอก ตลอดจนผลกระทบท่ีมีศกัยภาพจากปัจจยัเหล่าน้ีต่อการ
ท างานขององคก์ร รู้ริเร่ิมแนวคิดน้ีคือ Albert Humphrey  
     เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของกิจการ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งผลการ
ประเมิน สภาพแวดลอ้มภายในระหว่างจุดแข็งและจุดอ่อน และการประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอกระหว่างโอกาส และ
อุปสรรค วา่มีความโนม้เอียงไปในทิศทางใดเพื่อน าไปสู่การก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดของบริษทั ซ่ึงไดแ้ก่ (สมยศ นาวีการ.
2551) S = Strengths จุดแขง็ของธุรกิจ (สภาพแวดลอ้มภายใน) ,W = Weakness จุดอ่อนของธุรกิจ (สภาพแวดลอ้มภายใน) , O = 
Opportunity โอกาสทางธุรกิจท่ีเป็นบวก (สภาพแวดลอ้มภายนอก)T = Threats อุปสรรคหรือภยัคุกคามทางธุรกิจท่ีเป็นลบ 
(สภาพแวดลอ้มภายนอก) 

     2.8 กรอบแนวคดิในการศึกษา 

ผูว้ิจยัไดพ้จิารณาถึงแนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีกรอบแนวคิดในการศึกษาดงัน้ี 

 

 

 

 

3. วธีิการศึกษา 

- ส่วนประสมการตลาด 7Ps  
- การตลาดแบบครบวงจร IMC 
- การบริหารลูกคา้สมัพนัธ์ CRM 
- การตลาดอิเลก็ทรอนิกส์ Online 

Marketing 
- พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
- การบริการ 

ผลประกอบการท่ีเพิ่มข้ึน 

- รายไดท่ี้เพิ่มข้ึน 
- รักษาฐานลูกคา้เดิม 
- เพิ่มฐานลูกคา้ใหม่ 
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     ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

      ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
     กลุ่มท่ี 1 คือ กลุ่มลูกคา้เดิมท่ีเคยใช้บริการจาก บริษทั โสพนัธ์ุรักษา จ ากดั เพื่อศึกษาปัญหาและความพึงพอใจ และขอ้ดี 
ขอ้เสีย ของกลยทุธ์การตลาด การบริการ และการบริหารลูกคา้สมัพนัธ์ จ  านวน 15 ท่าน  
     กลุ่มท่ี 2 คือ กลุ่มผูท่ี้มีโอกาสเป็นลูกคา้ใหม่ของ บริษทั โสพนัธ์ุรักษา จ ากดั จ านวน 15ท่านเพื่อศึกษาสถานการณ์และความ
ตอ้งการดา้นส่วนผสมทางการตลาด การบริการ และการบริหารลูกคา้สมัพนัธ์โดย คุณลกัษณะของกลุ่มลูกคา้ใหม่ คือ หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจและเอกชน ท่ีมีการจดังานเล้ียงสงัสรรค ์งานเล้ียงส่ือมวลชน งานเล้ียงขอบคุณลูกคา้ 

     วธิีคดัเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

     การเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผูท่ี้เป็นกลุ่มลูกคา้เดิมจะเป็นการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) และ กลุ่มผูมี้โอกาสเป็นลูกคา้ใหม่จะเป็นการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) และจากการแนะน าต่อๆกนั (Snowball Sampling) รวมจ านวน 30 ท่าน 

     เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

     งานวิจัยช้ินน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงศึกษาโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth 
Interview) เป็นหลกั โดยใชก้ารด าเนินการสัมภาษณ์ดว้ยค าถามปลายเปิด ท่ีไดเ้ตรียมแนวค าถามไวล้่วงหน้าซ่ึงมีความชดัเจน 
ง่ายต่อความเขา้ใจ และไม่เป็นการช้ีน าค าตอบ 

     วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

     ผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการสร้างขอ้สรุปจากขอ้มูลท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบัขอ้มูลทฤษฎีเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจทาง
ปรากฏการณ์ทางความคิดดงักล่าวโดยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ขอ้มูลตามแนวทางของ Miles & Huberman (1994) ท่ีไดเ้สนอ
ขั้นตอนการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพประกอบด้วยการวิเคราะห์ 3 ขั้นตอนดังน้ี การลดทอนข้อมูล (Data Reduction) , การ
จดัรูปแบบขอ้มูล (Data Display) , การร่างขอ้สรุปและการยนืยนั (Conclusion Drawing and Verification 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
     ผลการศึกษาจากผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มการตลาดดว้ย SWOT Analysis 
     จุดแข็ง (Strengths) การบริการ ดูแล เทคแคร์ของบุคลากร , ราคาท่ียื่นเสนอ , บุคลากรมีทศันคติท่ีดีในการท างาน , เขา้ใจ
ระบบการท างานกบัราชการเป็นอยา่งดี 
     จุดอ่อน (Weakness) รูปแบบงานยงัไม่น่าสนใจ , รูปแบบงานยงัไม่แตกต่างจากออแกไนซ์เซอร์อ่ืน , การใหโ้ปรโมชัน่ยงัไม่
ตรงกบัความตอ้งการ , ยงัไม่มีการท าการตลาดออนไลน์ 
   โอกาส (Opportunity)  ความไวว้างใจจากลูกคา้ท่ีเคยใช้บริการ , มีการบอกต่อกิจการบริการท่ีดี , ประเทศไทยเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีนิยมของชาวต่างชาติ ท าให้สามารถดึงดูดให้ชาวต่างชาติเขา้มาจดัประชุม, จดังานแสดง สินคา้ หรือ กิจกรรมต่างๆ
ได ้โซเซียลมีเดียเขา้มามีบทบาทมากข้ึน , คู่แข่งรายใหม่เขา้มาในอุตสาหกรรมน้ีเยอะมากข้ึน 
     อุปสรรค (Threats)ไม่อนุมติังบประมาณตามแผน เช่น โครงการเดิมท่ีเคยท่ีจดัจา้งมีการปรับงบประมาณลง  
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     ต่อมาเป็นขั้นตอนการหาสาเหตุและผลลพัธ์ โดยการประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือแผนผงัสาเหตุและผล เพื่อหาสาเหตุของปัญหาผล
ประกอบการท่ีลดลง 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     ขอ้มูลและความพร้อม – ในขั้นตอนการด าเนินงานนั้น จะตอ้งมีการท าแผนงานเพื่อน าเสนอลูกคา้ ซ่ึงในแต่ละคร้ังจะขาด
รายละเอียดขอ้มูลเชิงลึก มีแต่โครงรางการท างาน ท าใหไ้ม่สามารถตอบค าถามลูกคา้ทั้งหมดได ้
     ความน่าสนใจของการบริการ – ในการน าเสนองานแต่ละคร้ังเป็นการเสนอตามขอบเขตงานอยา่งครบถว้น แต่ยงัขาดความ
น่าสนใจ หรือการสร้างความแตกต่างจากออแกไนซ์เซอร์บริษทัอ่ืน 
     โปรโมชัน่ – โปรโมชัน่ท่ีมอบใหลู้กคา้ยงัไม่ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ ตอ้งมีการท าการบา้นส่วนน้ีเพิ่ม 
     Online Marketing – บริษทัฯมีการส่ือสารกบัลูกคา้ในหลายช่องทางกจ็ริง แต่ไม่มีการท าการตลาดออนไลน์ จึงท าให้
การตลาดตอ้งเขา้หาลูกคา้เพียงอยา่งเดียว 
     อภิปรายผลการศึกษา 

     ผลการศึกษาจากลูกคา้เก่า พบวา่ ส่วนผสมทางการตลาดดา้นราคา ช่องทางการติดต่อส่ือสาร และดา้นทศันคติของพนกังาน 
ไม่มีประเด็นใดตอ้งแกไ้ข ลูกคา้ทุกรายคิดวา่เหมาะสมดีแลว้ ส่วนประเด็นเร่ือง ความหลากหลายและความน่าสนใจของบริการ
โปรโมชัน่ความพร้อมในการบริการ และมาตรฐานและขั้นตอนการท างานนั้นไม่ไดมี้ประเด็นอะไรท่ีแกไ้ข เพียงแต่จะตอ้งมี
การพฒันาใหโ้ดดเด่นและชดัเจนมากข้ึน 
     การตลาดแบบบูรณาการ เน่ืองจากลูกคา้หลกัของบริษทัฯ ท่ีผ่านมาเป็นหน่วยงานราชการ การสร้างการรับรู้ระหว่าง
หน่วยงานจึงใชว้ิธีการทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ควบคู่กนัไป ซ่ึงบริษทัฯ มีความเขา้ใจในระบบน้ีเป็นอยา่งดีอยูแ่ลว้ 
     การบริการ ความรู้ ความสามารถ การตอบสนองของบุคลากรการดูแลและให้บริการของบุคลากรนั้นไม่มีประเด็นใดตอ้ง
แกไ้ข ลูกคา้ทุกรายคิดวา่เหมาะสมดีแลว้ 

 

ผลประกอบการ 

ท่ีลดลง 

สาเหตุ (Clauses) ผลลพัธ์  (Effect) 

บริษทัไม่มีการท า
การตลาดผา่นส่ือ

ออนไลน ์

On-Line Marketing โปรโมชัน่ 

บางโปรโมชัน่ท่ีน าเสนอไม่ตรงกบั
ความตอ้งการของลูกคา้ 

ยงัไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

ท่ีแปลกใหม่ไปกวา่เดิม 

ความน่าสนใจของการบริการ 

ไม่สามารถตอบค าถามไดท้นัที 

ขาดรายละเอียดเชิงลึก 

ขอ้มูลและความพร้อม 
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     พฤติกรรมผูบ้ริโภค เน่ืองจากลูกคา้หลกัของบริษทัฯ เป็นหน่วยงานราชการเพราะฉะนั้นปัจจยัท่ีเลือกใชบ้ริการผูท่ี้มีบทบาท
ช่วงเวลาท่ีเลือกใชบ้ริการกจ็ะเป็นการอิงถึงระบบราชการเป็นหลกั 
     Online/e-Marketing บทบาท Online Marketing นั้น ดว้ยระบบของราชการมีการเสนองานผ่านระบบออนไลน์ท่ีเรียกว่า E-
bidding อยู่แลว้ซ่ึงบริษทัฯ ก็ท าไดดี้อยู่แลว้ แต่ถา้เป็นส่วนของบริษทัฯเองนั้น ทางลูกคา้ยงัไม่เห็นอย่างชดัเจนว่าจะมีการท า 
Online Marketing แต่อยา่งใด 
     ผลการศึกษาจากผูมี้โอกาสเป็นลูกคา้ใหม่ พบวา่ ส่วนผสมทางการตลาด ทางดา้นราคาตอ้งมีราคาท่ีสมเหตุสมผล สอดคลอ้ง
กบัปริมาณงานท่ีไดรั้บ ส่วนในดา้นโปรโมชัน่ลูกคา้ส่วนใหญ่เห็นว่าการไดรั้บส่วนลด หรือการประชาสัมพนัธ์ เป็นส่วนหน่ึง
ในการเลือกบริษทัออแกไนซ์เซอร์ ส่วนดา้นบุคลากรตอ้งมีความน่าเช่ือถือ มีความซ่ือสัตยแ์ละสามารถแกปั้ญหาเฉพาะหน้าได้
อย่างดี และตอ้งมีความคิดสร้างสรรคแ์ปลกใหม่ ดา้นการติดต่อส่ือสารควรจะใชแ้บบออนไลน์ เพื่อสะดวกต่อการคน้หาและ
รวดเร็วต่อการติดต่องาน  
     การตลาดแบบบูรณาการ ลูกคา้ส่วนใหญ่เห็นว่าส่ือออนไลน์จะสามารถเขา้ถึงได้อย่างรวดเร็วและง่ายต่อการคน้หา แต่
อยา่งไรกต็ามการใชส่ื้อออฟไลน์กย็งัคงเป็นช่องทางการรับรู้ไดอ้ยูดี่ 
     การบริการ ลูกคา้ตอ้งการให้บริษทัเขา้ใจลกัษณะงานท่ีท า มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา มีความซ่ือสัตย ์และตอ้งมี
บุคลากรท่ีมีศกัยภาพและอุปกรณ์จดังานท่ีทนัสมยั รวมทั้งตอ้งตอ้งการให้บริษทัสามารถติดต่อประสานงานไดอ้ยา่งรวดเร็ว มี
ขอ้มูลรองรับความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งครบถว้น 
     พฤติกรรมผูบ้ริโภค ช่วงเวลาท่ีมีการจดังาน จะจดัตามเทศกาลหรือตามก าหนดแผนงานของบริษทั และผูมี้อ  านาจ หรือ ทีม
กรรมการคดัเลือกจะเป็นผูค้ดัเลือกบริษทัออแกไนซ์เซอร์ Online/e-Marketing มีบทบาทในการ ก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาด การติดต่อส่ือสารท่ีรวดเร็ว สามารถเขา้ถึงลูกคา้และส่ือสารไดง่้ายข้ึน 
     สรุปความสอดคลอ้งกับงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า ความหลากหลายและความน่าสนใจของบริการ ลูกคา้ส่วนใหญ่ให้
ความเห็นวา่ ดว้ยการใหบ้ริการแบบน้ีส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของความคิดสร้างสรรคซ่ึ์งลูกคา้มองวา่บริษทัอยูใ่นระดบัพอใช ้ควรมี
การพฒันาเพื่อให้มีความหลายหลายและน่าสนใจมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง เร่ือง ปัญหาและการ
จดัการกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มผลประกอบการของธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการ กรณีศึกษา : บริษทัภูเก็ตแฟนตาซี จ ากดั 
(มหาชน)  (ทิพยพ์ิรุณ พุมดวง(2554)) ซ่ึงพบว่า ผูท่ี้เคยใชบ้ริการแลว้ จะไม่กลบัมาใชบ้ริการอีก เพราะความหลากหลายของ
ผลิตภณัฑมี์นอ้ย และสอดคลอ้งกบั งานวิจยัเร่ืองปัญหากลยทุธ์การตลาดและ การจดัการเชิงกลยทุธ์เพื่อเพิ่มผลประกอบการของ
ธุรกิจผลิตจากหน่ายรายการโทรทศัน์ ประเภทเกมโชว ์บริษทั เวิร์คพอยท ์เอน็เตอร์เทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) (นภาพร ปาโหม ้, 
สวรส ศรีสุตโต (2554)) ซ่ึงพบว่า การผลิตรายการโทรทศัน์ท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ีนิยมรวมถึงกระบวนการท่ีไดม้าซ่ึงเวลา
ออกอากาศตอ้งอาศยัทั้งความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการน าเสนอรายการท่ีแตกต่างเพื่อสร้างความนิยมจากผูช้มโทรทศัน์ 
     บุคลากร ลูกคา้ส่วนใหญ่ใหค้วามเห็นวา่ บุคลากรท่ีเหมาะสมตอ้งสามารถวางแผนการจดังานไดอ้ยา่งละเอียดและตอบโจทย์
ลูกคา้, มีความคิดสร้างสรรค,์ มีความรับผดิชอบ มีความรู้ ความสามารถแกไ้ขปัญหา 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 2658 

 

 

เฉพาะหน้าได ้มีความรับผิดชอบ, Service Mind ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง เร่ือง ปัญหาและการจดัการกล
ยทุธ์ เพื่อเพิ่มผลประกอบการของธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการ กรณีศึกษา : บริษทัภูเก็ตแฟนตาซี จ ากดั (มหาชน) (ทิพย์
พิรุณ พุมดวง(2554)) ซ่ึงพบว่า พนกังานทุกคนมีส่วนร่วมในการพฒันาความกา้วหนา้ของธุรกิจในบริษทั เน่ืองจากบริษทัเป็น
ธุรกิจบริการ จึงมีการพฒันาพนกังานในแขนงต่างๆ เพื่อใหพ้นกังานทุกคนมีศกัยภาพและยกระดบัพนกังานใหสู้งข้ึนไป 
     โปรโมชัน่ ลูกคา้ส่วนใหญ่ให้ความเห็นวา่ บริษทัฯ มีการท าโปรโมชัน่ใหเ้สมออยูแ่ลว้ เพียงแต่ในบางคร้ังอาจจะตอบโจทย์
ในทุกโครงการซะทีเดียว และในมุมของการจดัอีเวน้ท ์ลูกคา้ส่วนใหญ่ก็อยากจะไดโ้ปรโมชัน่ในลกัษณะของการท าอยา่งไรให้
คนเขา้งาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั งานวิจยัเร่ืองทศันคติและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใชสิ้ทธิพิเศษ (Privilege) จากผูใ้ห้บริการ
โทรศพัทมื์อถือ (ธญัวรัชญ ์สะอาดมานะชาติ(2558)) ซ่ึงพบว่า ผูบ้ริโภคมกัมองว่าสิทธิพิเศษเป็นประโยชน์เสริมท่ีเพิ่มเติมจาก
บริการหลกั 
     บทบาท Online Marketing ลูกค้าส่วนใหญ่เห็นว่าในปัจจุบัน Online Marketing มีบทบาทในการ ก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาด การติดต่อส่ือสารท่ีรวดเร็ว สามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดห้ลากหลายกลุ่ม และส่ือสารไดง่้ายข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั งานวิจยั 
การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือดิจิทลั ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการค่ายมวย (Boxing Gym) เพื่อการออก
ก าลงักาย ในเขตกรุงเทพมหานคร (ภทัรวดี เหรียญมณี(2558)) ซ่ึงพบวา่ จากการทดสอบสมมติฐานการส่ือสารการตลาดผ่านส่ือ
ดิจิทลั ดา้นการตลาดทางตรง จะสร้างความใกลชิ้ดให้กบัค่ายมวยและลูกคา้ การทกัทายพูดคุยกบัลูกคา้รายเก่า เป็นการสร้าง
ความสมัพนัธ์ท่ีดี และสร้างความใกลชิ้ดกบัลูกคา้อีกช่องทางหน่ึง  

5. สรุปผลการศึกษา 
     จากผลการศึกษาทั้งขอ้มูลทั้งหมดนั้น ธุรกิจออแกไนซเ์ซอร์และอีเวน้ท ์ยงัคงมีอตัราการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้น บริษทั
จึงตอ้งมีการพฒันาใหเ้ติบโตไปพร้อมกบัอตัราการขยายตวัท่ีมากข้ึนดว้ย โดยผูศึ้กษาไดแ้นวทางเลือกในการพฒันา จ านวน 3 
ทาง คือ 
     การพฒันาด้านผลิตภณัฑ์การให้บริการ โดยเน้นท่ีการพฒันาการให้บ ริการท่ีสร้างสรรค์รูปแบบการจัดงานให้มีความ
น่าสนใจ สามารถตอบโจทยเ์ป้าหมายในการจดังานอีเวน้ทข์องลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ ภายใตง้บประมาณท่ีจ ากดั รวมถึงความมุ่งมัน่
ในการสร้างผลงานท่ีน่าประทบัใจส าหรับลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ 
     การพฒันาดา้นบุคลากร โดยเนน้ท่ีใหค้วามส าคญัในการพฒันาทกัษะของบุคลากรในดา้นต่างๆ ใหส้อดคลอ้งตาม ต าแหน่ง 
หนา้ท่ี และความรับผิดชอบ ไม่วา่จะเป็นดา้นความคิดสร้างสรรคใ์นการจดังานอีเวน้ท ์การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ เพื่อสามารถ
วางแผนการท างานท่ีดี และสร้างมาตรฐานในการท างานท่ีดีได ้
     การพฒันาส่วนของ Online Marketing โดยเนน้ท่ีการท าการตลาดออนไลน์มากข้ึน เพื่อใหลู้กคา้เขา้ถึงบริษทัฯไดง่้าย ไม่ใช่มี
เพียงพนกังานการตลาดเขา้หาลูกคา้เพียงช่องทางเดียว เพื่อเป็นช่องทางในการขยายฐานลูกคา้จากภาครัฐไปสู่เอกชน 
     ทางเลือกท่ีผูศึ้กษาเลือกคือ การพฒันาส่วนของ Online Marketing เพราะเป็นกลยุทธ์เชิงรุก ซ่ึงเป็นการสร้างโอกาสทาง
การตลาดใหม่ๆ สามารถดึงดูดลูกคา้รายใหม่ใหเ้กิดความสนใจ เพราะการท า Online Marketing ไม่ไดจ้  ากดัพื้นท่ีในการส่ือสาร 
รวมถึงลูกคา้สามารถคน้หา และเขา้ถึง รับรู้ถึงการมีอยูข่องบริษทัฯ ไดง่้ายข้ึน ท าให้บริษทัฯ สามารถส่ือสารกบัลูกคา้ไดอ้ย่าง
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สม ่าเสมอ ไม่วา่จะเป็นการโตต้อบ แนะน าสินคา้พร้อมทั้งสามารถจดัส่งแคมเปญส่งเสริมการขายใหลู้กคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และ

ท าใหบ้ริษทัฯ ทนัต่อยคุท่ีเทคโนโลยเีขา้มามีบทบาทส าคญั     ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 
     1. เน่ืองจากบริษทัท่ีใชเ้ป็นกรณีศึกษา มีกลุ่มลูกคา้หลกัเป็นลูกคา้ภาครัฐ ดงันั้นขอ้มูลในการศึกษาอาจจะยงัไม่ครอบคลุมถึง
พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเป็นภาคเอกชน ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจจะตอ้งมีการเพิ่มพฤติกรรมผูบ้ริโภคในส่วนของภาคเอกชนเขา้
ไปดว้ย 
     2. ควรมีการท าการศึกษากลยทุธ์เร่ืองทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างบุคลากรท่ีมีคุณภาพและศกัยภาพ เน่ืองจากธุรกิจบริการเป็น
ธุรกิจท่ีตอ้งใชท้รัพยากรบุคคลเป็นหลกั เพื่อเพิ่มขีดในการแข่งขนั 
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ปัญหาไม่สามารถให้บริการลูกค้าในการติดต้ัง และการให้บริการหลงัการขาย 
ให้เสร็จส้ินในคร้ังเดียวได้ 

Cannot complete Installation and after sales service in first visit to customer 

 สิทธิเดช ไผต่ระกลูพงศ์1 และ ภูษิต วงศห์ล่อสายชล2   
Sittidej Paitrakulpong and Phusit Wonglorsaichon 

 

บทคดัย่อ 
 
      การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีแท้จริงท่ีท าให้พนกังาน ไม่สามารถให้บริการลูกคา้ในการ
ติดตั้งและการใหบ้ริการหลงัการขายใหเ้สร็จส้ินในคร้ังเดียวได ้และเพื่อพฒันาประสิทธิภาพของพนกังานอยา่งต่อเน่ืองในการ
ให้บริการลูกคา้ดา้นการติดตั้ง และการเขา้แกไ้ขปัญหา รวมถึงการให้บริการหลงัการขาย ซ่ึงเป็นกรณีศึกษาจากขอ้มูลภายใน
องคก์รของ บริษทั เอ.บี.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั โดยใชเ้ทคนิควิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ ในส่วนของขอ้มูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ 
จากการเก็บรวมรวมขอ้มูลเอกสารใบสั่งงานภายในองคก์ร และรวบรวมเปรียบเทียบจากสรุปสถิติการใหบ้ริการของฝ่ายบริการ 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 จ  านวนกว่า 93,000 งาน รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึก แบบก่ึงโครงสร้าง 
ซ่ึงสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังาน ภายในองคก์รจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 20% ของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง 
และใชเ้คร่ืองมือทางสถิติและการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา รวมถึงเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ทางเลือกในการแกปั้ญหาใน
การสรุปเลือกแนวทางการแกปั้ญหา 
 ผลการศึกษาพบสาเหตุท่ีแทจ้ริงถึงสองสาเหตุหลกั ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบักระบวนการในการท างาน และดา้นความรู้
ความสามารถรวมถึงทกัษะของพนกังาน จึงไดน้ ามาวิเคราะห์หาทางเลือกในการแกไ้ขปัญหาในระยะยาว ทั้งดา้นการพฒันา
กระบวนการท างาน และการพฒันาความรู้ทกัษะของบุคลากร ซ่ึงเนน้ให้เป็นแนวทางในการพฒันาดา้นการบริหารจดัการองค์
ความรู้ ท่ีสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งสะดวก ปลอดภยั วดัผลได ้และเป็นการพฒันาองคค์วามรู้ส าหรับองคก์รอยา่งต่อเน่ืองต่อไป  
 
ค าส าคญั : บริการหลงัการขาย. การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา, พฒันากระบวนการท างาน, พฒันาทกัษะ, พฒันาองคค์วามรู้ 
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Abstract 
 The purpose of this study is to analyze the cause of Technician and Service staffs who are unable to provide customers 
with the installation and after-sales services completed at first time of visit.  Also to continuously improve the efficiency of 
employees in providing the installation services and solving problems including after-sales services which is a case study used 
the internal information of A.B.C. Enterprise Company Limited by using qualitative research techniques.  Primary and 
secondary information used of data collected from “Job order” documents to summarize and analyze the statistic of service 
department from January 1, 2019 to September 30, 2019 for more than 93,000 Job orders including 20% sampling from direct 
response department in-depth semi-structure interviews from top management level to operational officers within the 
organization.   In this study using the statistical tool and problem finding tool to analyze with the Matrix Data Analysis tool for 
decision making guideline to select the best problem solving implement scenario. 

The study found two major causes which are related to the working process, knowledge and employees’ capability.  
Therefore, the analysis in a long term development both in working process and employee’s skill which emphasizes as a 
guideline for the development of the “Knowledge Management System” that can be easy and secure to access, measurable and 
is continuing for further implementation through whole organization.  

 
Keywords : after-sales service, problem analysis, working process improvement, skill improvement, Knowledge management 
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1. บทน า 
 

บริษทั เอ.บี.ซี. เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากดั เป็น ผูน้ าในธุรกิจผลิตและให้บริการระบบติดตามยาน พาหนะดว้ยเครือข่าย
ดาวเทียม (GPS) และนวตักรรมดา้น IoT (Internet of Things) โดยสามารถครอง         ส่วนแบ่งทางการตลาดในธุรกิจประมาณ
ร้อยละ 70 ของอุตสาหกรรม ด าเนินธุรกิจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 และประกอบธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองมาถึง 24 ปี มีทีมงานมืออาชีพท่ี
มุ่งเน้นด้านการพฒันานวตักรรมด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมยั และมุ่งเน้นการพฒันา จากระบบ GPS ส าหรับยานพาหนะ สู่
นวตักรรมดา้น IoT และ AIoT (Artificial Intelligence of Things)  เพื่อเสริมสร้างความเป็นผูน้ าในธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

การท่ีไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้ทัว่ประเทศ และในต่างประเทศ ทางบริษทัไดมี้นโยบายในการให้บริการแบบจุด
เดียวครบวงจร (One Stop Service) และได้ให้บริการไปยงัต าแหน่งท่ีตั้ งของลูกค้า (Onsite Service) และบริษัทยงัได้ให้
ความส าคญักบัการใหบ้ริการลูกคา้ดว้ยความรวดเร็ว และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในทุกดา้น ซ่ึงดว้ยความหลายหลาย
ของสินคา้และบริการ ท่ีทางบริษทัไดท้ าการวิจยัและพฒันาเองอยา่งต่อเน่ืองท าให้สามารถควบคุมคุณภาพสินคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี  
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และจากจ านวนลูกคา้ใชบ้ริการสินคา้อย่างหลากหลายน้ี ประกอบกบัการท่ีมีทีมงานวิจยัและพฒันาท่ีเขม้แข็ง ท าให้เกิดการ
พฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการแบบเฉพาะดา้นตามความตอ้งการแบบเฉพาะเจาะจงของลูกคา้ ไดน้ ามาสู่ปริมาณงานของการใหบ้ริ
การในการติดตั้งและการใหบ้ริการหลงัการขายท่ีมีเป็นจ านวนมาก  และดว้ยปริมาณการใหบ้ริการท่ีขยายตวัข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จึง
น ามาสู่การศึกษาปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัปริมาณงานท่ีเพิ่มข้ึน 

ปัญหาการท่ีไม่สามารถใหบ้ริการลูกคา้ในการติดตั้งและการใหบ้ริการหลงัการขายใหเ้สร็จส้ินในคร้ังเดียวไดท้ าให้เกิด
การสูญเสียต่อองคก์รนั้น จากการศึกษาขอ้มูลการใหบ้ริการจากฝ่ายบริการ ทั้งในส่วนของการติดตั้งใหม่ และการใหบ้ริการหลงั
การขายตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 จนถึง 30 กนัยายน 2562 ซ่ึงมีจ านวนงานรวมทั้งส้ินกว่า 93,000 งานนั้น พบว่าปริมาณงานท่ีมี
จ านวนมากในสามอนัดบัแรกตามล าดบั  คือ อนัดบัแรก งานส่วนของการติดตั้ง ซ่ึงมีจ านวนงานถึง 32,520 งาน คิดเป็นสัดส่วน 
35.05 % ของงานทั้งหมด อนัดบัท่ีสองคืองานเขา้ซ่อม มีจ านวนงาน 24,401 งาน คิดเป็นสัดส่วน 25.97 % ของงานทั้งหมด และ
งานเขา้ใหบ้ริการเป็นอนัดบัท่ีสาม ซ่ึงมีปริมาณ 5,459 งาน คิดเป็นสดัส่วน 5.87 % ของงานทั้งหมด  

เม่ือน ามาวิเคราะห์ถึงความส าเร็จของงานแยกตามประเภทงานพบวา่ ประเภทงานติดตั้ง ไม่สามารถปิดงานไดภ้ายใน
คร้ังแรกจ านวน 3,711 งานจากจ านวนงานทั้งส้ิน 32,520 งาน คิดเป็น11.41% งานประเภทเขา้ซ่อม ไม่สามารถปิดงานไดใ้นคร้ัง
แรกจ านวน 4,674 งานจากจ านวนงาน 24,401 งาน คิดเป็น 19.16% และงานประเภทการเขา้ให้บริการ ไม่สามารถปิดงานไดใ้น
คร้ังแรก จ านวน 566 งานจากจ านวนทั้งส้ิน 5,459 งาน ซ่ึงคิดเป็น 10.19% ซ่ึงในการไม่สามารถปิดงานไดใ้นคร้ังแรกของทั้ง
สามประเภทงาน มีจ านวนรวมถึง 8,942 งาน จากทั้งหมด 62,380 งาน คิดเป็น 14.33% ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีสูงอยา่งมีนยัส าคญั และ
สร้างความสูญเสียต่อองค์กร จึงตอ้งน ามาวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหา และจากแนวทางและขั้นตอนการ
ด าเนินการ รวมถึงผลจากการวิจยัในงานวิจยัน้ีไดใ้ห้ประโยชน์โดยตรงต่อหน่วยงานการให้บริการ ในการพฒันากระบวนการ
ท างานและพฒันาคุณภาพของพนกังานเอง และ ทางหน่วยงานอ่ืน ๆ สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการรวบรวมสถิติของปัญหา 
เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ และพิจารณาแนวทางเลือกในการแกปั้ญหาจากสาเหตุท่ีแทจ้ริงไดต่้อไป 

 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

 
1. เพื่อหาสาเหตุท่ีแทจ้ริงท่ีท าให้พนกังานไม่สามารถให้บริการลูกคา้ในการติดตั้ง และการให้บริการหลงัการขายให้

เสร็จส้ินในคร้ังเดียวได ้
2. เพื่อพฒันาประสิทธิภาพของพนกังานอย่างต่อเน่ืองในการให้บริการลูกคา้ดา้นการติดตั้ง และการเขา้แกไ้ขปัญหา 

รวมถึงการใหบ้ริการหลงัการขาย 
 

3. การด าเนินการวจิัย 
 

การศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิ ท าการรวบรวมขอ้มูลงานวิจยั ท่ีได้ศึกษาเก่ียวกบัแนวคิดทฤษฎีการปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน แนวคิดทฤษฎีการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์แนวคิดเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างาน และการบริหารจดัการนวตักรรมใน
องคก์ร 
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การศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิ ท าการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลสถิติภายในองคก์ร ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 
กนัยายน 2562 จากรายงานเอกสารใบสั่งงานทั้งหมดขององคก์รในช่วงเวลาดงักล่าว รวมถึงรายงานสรุปการให้บริการ ทั้งงาน
ติดตั้ง การเขา้ซ่อม และงานใหบ้ริการหลงัการขาย 

การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบก่ึงโครงสร้าง ซ่ึงสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังาน ภายในองคก์ร ประกอบไปดว้ย
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ผูบ้ริหารช่างเทคนิค พนกังานช่างเทคนิค ผูบ้ริหารการบริการลูกคา้ พนกังานใหบ้ริการลูกคา้ โดยมี
การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยสุ่มตวัอย่างจากกลุ่มพนักงานดงักล่าวขา้งตน้ จ านวน 20% จาก
พนกังานในส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติการให้บริการ ดว้ยทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อหาสาเหตุของปัญหาจากประเภทงานท่ีไม่
สามารถด าเนินการเสร็จส้ินในการให้บริการคร้ังแรกด้วยเคร่ืองมือผงัก้างปลา และหาแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหาท่ี
เหมาะสม โดยใชเ้คร่ืองมือ Matrix Data Analysis เพื่อน าเสนอต่อองคก์รในการใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาต่อไป 

 
4. ผลการวิจัย 

 
ผลจากการศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิจากเอกสารใบสั่งงาน พบว่า สถิติความส าเร็จของงานแยกตามประเภทงานสามอนัดบั

แรกคืองาน การติดตั้ง, งานเขา้ซ่อม และงานเขา้ให้บริการหลงัการขายซ่ึงเป็นปริมาณงานสูงสุดตามล าดบั และพบว่า งานทั้ง
สามประเภท มีอตัราการท่ีไม่สามารถด าเนินการให้ส าเร็จในการเขา้ให้บริการคร้ังแรกสูงกว่า 10% ของปริมาณงานตามแต่ละ
ประเภท โดยท่ี งานติดตั้ง  ไม่สามารถด าเนินการให้เสร็จส้ินในคร้ังแรก 11.41% งานเขา้ซ่อม 19.61% และงานให้บริการ 
10.19% ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีสูงและส่งผลกระทบต่อการท างานในหลายส่วนงานรวมถึงกระทบต่อลูกคา้ผูรั้บบริการ  

ผลการศึกษาขอ้มูลจากการสมัภาษณ์เชิงลึกแบบก่ึงโครงสร้าง ซ่ึงไดส้ัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานภายใน
องคก์ร ประกอบไปดว้ยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ผูบ้ริหารช่างเทคนิค พนกังานช่างเทคนิค ผูบ้ริหารงานบริการลูกคา้ และ
พนกังานใหบ้ริการลูกคา้ ไดพ้บสาเหตุของปัญหาการท่ีไม่สามารถปิดงานในคร้ังแรกโดยสรุปได ้5 สาเหตุหลกัดงัน้ี  

1. สาเหตุจากพนกังานช่างเทคนิค และพนกังานใหบ้ริการลูกคา้มีทกัษะไม่เพียงพอ ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีสูงอนัดบัหน่ึง  
2. สาเหตุจากท่ีเจา้หนา้ท่ีช่างเทคนิค และพนกังานใหบ้ริการลูกคา้ ไดรั้บสินคา้หรือ 

อุปกรณ์จากการเบิกไม่ครบถว้น สาเหตุท่ีมีสดัส่วนสูงเทียบเท่ากบัในขอ้ 1 ขา้งตน้  
3. สาเหตุจากลูกคา้ไม่ใหค้วามร่วมมือ มีสดัส่วนนอ้ย  
4. สาเหตุจากขอ้มูลในการแจง้งานไม่ครบถว้น 
5. สาเหตุยอ่ยอ่ืน ๆ  ซ่ึงมีจ านวนนบัเป็นสดัส่วนไม่มาก 
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แผนภูมิท่ี 1  แผนภูมิสาเหตุของปัญหาการไม่สามารถปิดงานในคร้ังแรก 
จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ จึงไดว้ิเคราะห์หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของสองสาเหตุโดยผงักา้งปลาเป็นเคร่ืองมือตามแผนภาพ

ดา้นล่างน้ี 
 

                         

ขาดข้อมลูท่ีชัดเจน

ไม่มีเอกสารก ากับการจดัสินค้า

ไม่มีเอกสารก ากับเพ่ือส่งมอบและตรวจรับ 

ขาดคู่มือ / คู่มือไม่ครบ
ขาดการอบรม

      

เล่ือนนดักระทันหนั
ไม่ให้ความร่วมมือ

                                          
/               

           
           

 
 
แผนภาพท่ี 1  แผนภาพกา้งปลาสรุปสาเหตุของปัญหา  
 
 จากแผนภาพเคร่ืองมือผงักา้งปลาวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหาพบว่า การท่ีไม่สามารถให้บริการทั้งการ

ติดตั้ง การซ่อมแซม หรือการใหบ้ริการหลงัการขายใหเ้สร็จส้ินในคร้ังแรกนั้น มีสาเหตุหลกัท่ีแทจ้ริงอยูส่องสาเหตุ คือ  
1. สาเหตุจากการจดัสินคา้ไม่ครบ ซ่ึงสาเหตุหลกัคือไม่มีเอกสารก ากบัเพื่อส่งมอบและตรวจรับ 
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2. สาเหตุจากการท่ีพนกังานใหบ้ริการขาดทกัษะความรู้ ซ่ึงสาเหตุหลกั คือไม่มีแหล่งขอ้มูลใหค้น้หาทั้งดา้นคู่มือและ
ขั้นตอนการปฏิบติังาน  

 ซ่ึงทั้งสองสาเหตุหลกัดงักล่าว จึงไดน้ าเป็นขอ้มูลเพื่อด าเนินการสร้างทางเลือกในการแกไ้ขต่อไป 
 

5. การอภิปรายผล 
 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลขา้งตน้ เม่ือคน้พบสาเหตุหลกั จึงไดด้ าเนินการสร้างทางเลือกส าหรับแกปั้ญหาจาก
สาเหตุหลกั โดยใชเ้คร่ืองมือ Matrix Data Analysis ดงัแผนภาพขา้งล่างน้ี  

 
ตารางท่ี 1 Matrix Data Analysis วิเคราะห์แนวทางเลือกในการแกไ้ขปัญหา 

 
จากตารางสรุปประเมินทางเลือกในการแก้ปัญหาจากทั้งสองสาเหตุหลกัทั้งส่ีทางเลือก ผลจากการประเมินจึงได้

ก าหนดแนวทางในการแกไ้ขปัญหาเพื่อน าเสนอต่อองคก์รพิจารณาอนุมติัทางเลือกในการแกไ้ขปัญหา ซ่ึงไดเ้ปรียบเทียบโดยใช้
เกณฑก์ารพิจารณาทางเลือก ทั้งดา้นความคุม้ค่าในการลงทุนหรือดา้นงบประมาณ การพิจารณผลการแกไ้ขปัญหาในระยะยาว 
ความถูกตอ้งและเป็นมาตรฐาน รวมถึงระยะเวลาในการแกไ้ขปัญหาในแต่ละทางเลือก โดยการปรับปรุงกระบวนการท างาน
ดว้ยการใชเ้คร่ืองมือ Check Sheet ซ่ึงเป็นทางเลือกท่ีสองส าหรับสาเหตุของปัญหาจาการจดัสินคา้ไม่ครบ และทางเลือกท่ีส่ี ซ่ึง
เป็นทางเลือกส าหรับสาเหตุจากฝ่ายบริการขาดทกัษะความรู้ความช านาญ เป็นทางเลือกท่ีมีความเป็นไปไดแ้ละคุม้ค่าในการ
เปรียบเทียบตามเกณฑ ์เม่ือองคก์รพิจารณาอนุมติั จึงไดด้ าเนินการในขั้นต่อไป  

 
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาวิเคราะห์จนพบสาเหตุหลักของปัญหา และประเมินแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหาน าเสนอต่อ

ผูบ้ริหารและไดรั้บอนุมติัในแนวทางเลือกท่ีเหมาะสมในการแกไ้ขปัญหาในระยาว จึงไดก้ าหนดแผนในการด าเนินการแกไ้ข
ปัญหาจากทั้งสองสาเหตุ และอยูร่ะหวา่งการด าเนินการตามแผน ดงัแสดงตามตารางขา้งล่างน้ี 
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ตารางท่ี 2 แผนงานโครงการจดัหาและพฒันาระบบบริหารจดัการองคค์วามรู้ภายในองคก์ร 

 

 
ตารางท่ี 3 แผนงานโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานโดยใชเ้คร่ืองมือ Check list 

 
จากการศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดท้ าการศึกษาขอ้มูลจริงภายในองคก์ร ในช่วงระยะเวลา 9 เดือน ท่ีไดพ้บปัญหา และ

ไดด้ าเนินการศึกษาขอ้มูลเชิงลึกจากกลุ่มตวัอยา่งโดยเนน้หวัหนา้งานในส่วนของฝ่ายบริการเป็นหลกั ท าใหไ้ดพ้บสาเหตุหลกัท่ี
แทจ้ริงถึงสองสาเหตุ ส าหรับปัญหาในการไม่สามารถใหบ้ริการลูกคา้ในการติดตั้งและการใหบ้ริการหลงัการขายใหเ้สร็จส้ินใน
คร้ังเดียวได ้ซ่ึงในการศึกษา มีส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงทั้งดา้นการรวบรวมขอ้มูลทั้งหมด และการเก็บขอ้มูลเชิงลึกเพื่อน ามาวิเคราะห์
หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหา ซ่ึงมีขอ้จ ากดัดา้นระยะเวลาในการด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งกระจายอยู่
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ทัว่ประเทศ จึงไดใ้ชว้ิธีเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเฉพาะเจาะจง เพื่อเป็นตวัแทนของกลุ่มตวัอย่างท่ีให้ขอ้มูลในการน ามา
วิเคราะห์หาสาเหตุและก าหนดวิธีการในการแกปั้ญหา ซ่ึงจากการสรุปแนวทางความเป็นไปได ้และความเหมาะสมในการ
แกปั้ญหา สามารถสรุปวิธีท่ีเหมาะสมและคุม้ค่าท่ีสุดในการแกปั้ญหา และสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการแกปั้ญหาในระยะยาว
ได ้

การศึกษาในคร้ังต่อไป ส าหรับการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในฝ่ายหรือแผนกงานอ่ืน ๆ ควรจะก าหนดระยะเวลา
เพิ่มเติมในการรวบรวมปัญหา ขอ้มูลเชิงสถิติท่ีเกิดปัญหาท่ีสร้างผลกระทบในการท างาน และน ามาวิเคราะห์หาสาเหตุดว้ย
แนวทางทฤษฎีเดียวกนั หรือมีทฤษฎีเพิ่มเติม ซ่ึงข้ึนอยู่กบัสภาพของปัญหา และในการด าเนินการหาขอ้มูลเพื่อวิเคราะห์หา
สาเหตุนั้น ควรจะมีจ านวนผูใ้หข้อ้มูลหรือกลุ่มตวัอยา่งเพิ่มข้ึน เพื่อประกอบความแม่นย  าส าหรับการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  
และการมีทฤษฎีหรือบทวิจยัท่ีมากข้ึน จะสามารถช่วยในการก าหนดแนวทางในการการแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งข้ึน และจาก
แนวทางและขั้นตอนการด าเนินการ รวมถึงผลจากการวิจยัในงานวิจยัน้ี ทางหน่วยงานอ่ืน ๆ สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการ
รวบรวมสถิติของปัญหา เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุ และพิจารณาแนวทางเลือกในการแกปั้ญหาจากสาเหตุท่ีแทจ้ริงไดต่้อไป 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณเงินให้สินเช่ือของธนาคารพาณชิย์ในประเทศไทย 
FACTORS AFFECTING COMMERCIAL BANK’S LOAN IN THAILAND 

 สุดารัตน์ สินพศุิทธ์1 และ อภิชาติ พงศ์สุพฒัน์2 
Sudarat Sinpisut and Apichat Pongsupatt 

 

บทคดัย่อ 
     การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อปริมาณเงินให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย   มีการเก็บ
ขอ้มูลเป็นรายเดือน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึงปี พ.ศ. 2562 รวม 60 เดือน น ามาวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ เพื่อหาค่าความสัมพนัธ์
ด้วยวิ ธีการสร้างแบบจ าลองสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Model) ในรูปแบบสมการเส้นตรง (Linear 
Regression) และใชว้ิธีการประมาณค่าก าลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนด
นโยบายและทิศทางการให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชยใ์ห้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ  
ผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อปริมาณเงินให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย ไดแ้ก่ ปริมาณเงินฝาก 
(DEP) หน้ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) รายไดเ้ฉล่ียต่อครัวเรือน (INCOME) และอตัราส่วนสภาพคล่อง (LR) เป็นตวัแปรท่ีมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณเงินให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย (LOAN) ส่วนอตัราแลกเปลี่ยน 
(EXC) และค่าใชจ้่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือน (EX)  เป็นตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัปริมาณเงินให้สินเช่ือ
ของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย (LOAN) ซ่ึงตวัแปรทั้ง 6 ตวัมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 

ค าส าคัญ: สินเช่ือ, ปริมาณเงินให้สินเช่ือ, ธนาคารพาณิชย์ 
 
 
 

Adstract 
     The Objective of the study is to investigate factors affecting loan volumes of commercial banks in Thailand. The bank uses 
the monthly data from January 2015 to December 2019. Multiple regression with the least squares method is used to analyze 
the data. The results of the study show that the factors affecting commercial bank's loan in Thailand are amount of the deposit 
(DEP), non-performing loans (NPL), average household income (INCOME) and Liquidity Ratio (LR) which are the variables 
that are related to In the same direction as the amount of commercial bank's loan in Thailand (LOAN) but exchange rate (EXC) 
and average household expense (EX) is     a variable that has the opposite direction with the amount of commercial bank's loan 
in Thailand (LOAN).              All 6 variables are statistically significant at the level of 0.05 

Keywords: Loan, commercial bank’s loan, commercial banks 
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1. บทน า 
 
     การด าเนินกิจกรรมทั้งภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน ปัจจยัท่ีส าคญัและถือจุดเร่ิมตน้ของการไดม้าซ่ึงทรัพยากรท่ีตอ้งการนั้น 
คือ เงินทุน โดยภาคธุรกิจมีความตอ้งการเงินทุนเพื่อน ามาลงทุนและด าเนินธุรกิจให้บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้และ
ส่วนภาคครัวเรือน มีความตอ้งการเงินทุน เพื่อน ามาเป็นค่าใชจ้่ายในการด ารงชีวิตประจ าวนั ซ่ึงหากภาคธุรกิจและภาค
ครัวเรือนมีความตอ้งการในทรัพยากรต่างๆ มากกว่าเงินทุนหรือเงินออมที่มีอยู่ จึงจ าเป็นตอ้งกู ้ยืมจากแหล่งเงินทุนท่ีมี
ให้บริการ โดยแหล่งเงินทุนท่ีส าคญั คือ สถาบนัการเงิน       ซ่ึงสถาบนัการเงินในประเทศไทยนั้นอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแล
ของธนาคารแห่งประเทศไทย อนัไดแ้ก่ ธนาคารพาณิชยไ์ทย ธนาคารพาณิชยเ์พื่อรายยอ่ย ธนาคารพาณิชยท่ี์เป็นบริษทัลูกของ
ธนาคารต่างประเทศ สาขาของธนาคารต่างประเทศ ส านักงานผูแ้ทนธนาคารพาณิชยต่์างประเทศ บริษทัเงินทุน บริษทั
เครดิตฟองซิเอร์ บริษทับริหารสินทรัพย ์และผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมิใช่สถาบนัการเงิน (non-bank) บางประเภท ไดแ้ก่ ธุรกิจบตัร
เครดิตและธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคล ตลอดจนสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของกระทรวงการคลงั ไดแ้ก่ 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และ
ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เน่ืองดว้ยแหล่งเงินทุนมีหลากหลายรูปแบบ โดยแหล่ง
เงินทุนท่ีนิยมท่ีสุด คือ ธนาคารพาณิชยไ์ทย ท าหน้าท่ีเป็นตวักลางทางการเงินในการระดมเงินออม และส่งต่อเงินทุนให้กับ
หน่วยงานเศรษฐกิจต่างๆ ผ่านช่องทางของธนาคาร โดยเฉพาะช่องทางการให้สินเช่ือ ซ่ึงจากการพิจารณาปริมาณเงินให้สินเช่ือ
ของสถาบนัการเงินในประเทศ ระหวา่งปี 2558 – 2562 (ตารางท่ี 1) พบว่า ปริมาณเงินให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชยจ์ดทะเบียน
ในประเทศไทย มีอตัราส่วนเฉลี่ยร้อยละ 8.08 ของปริมาณสินเช่ือทั้งหมด แสดงให้เห็นว่า หน่วยงานเศรษฐกิจต่างๆ ยงัตอ้ง
พึ่งพาแหล่งเงินทุนจากธนาคารพาณิชยเ์ป็นส าคญั  

ตารางที่ 1 ปริมาณเงินใหสิ้นเช่ือของสถาบนัการเงินในประเทศ 

สถาบันการเงินในประเทศ 2558 2559 2560 2561 2562 

1 ธนาคารพาณิชยจ์ดทะเบียนในประเทศ  
(ลา้นบาท) 

1,479,641 1,520,267 2,242,654 2,484,523 2,785,236 
 

ธนาคารพาณิชยจ์ดทะเบียนในประเทศต่อปริมาณรวม (ร้อยละ) 6.66 6.33 8.33 9.08 10.18 

2 สาขาธนาคารต่างประเทศ (ลา้นบาท) 146,472 75,235 49,854 111,264 253,088  
สาขาธนาคารต่างประเทศต่อปริมาณรวม (ร้อยละ) 0.66 0.31 0.19 0.41 0.92 

3 ส านกังานวิเทศธนกิจของธนาคารต่างประเทศ (ลา้นบาท) 0 0 0 0 0  
ส านกังานวิเทศธนกิจของธนาคารต่างประเทศต่อปริมาณรวม (ร้อย
ละ) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 
สถาบนัการเงินพิเศษของรัฐ (ลา้นบาท) 

12,958,38
9 

15,210,11
0 

17,542,89
0 

20,296,49
7 

17,807,20
2  

สถาบนัการเงินพิเศษของรัฐต่อปริมาณรวม (ร้อยละ) 58.33 63.37 65.17 74.15 65.05 
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 สถาบันการเงินในประเทศ 2558 2559 2560 2561 2562 

5 ส านกังานผูแ้ทนธนาคารต่างประเทศ  
(ลา้นบาท) 

0 0 0 0 0 
 

ส านกังานผูแ้ทนธนาคารต่างประเทศต่อปริมาณรวม (ร้อยละ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6 บริษทัเงินทุน/บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์(ลา้นบาท) 0 0 1,918 17,071 732 
 

บริษทัเงินทุน/บริษทัเงินทุนหลกัทรัพยต่์อปริมาณรวม (ร้อยละ) 0.00 0.00 0.01 0.06 0.00 

7 บริษทัหลกัทรัพย ์(ลา้นบาท) 164,420 168,045 194,710 237,177 221,432 
 

บริษทัหลกัทรัพยต่์อปริมาณรวม (ร้อยละ) 0.74 0.70 0.72 0.87 0.81 

8 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม  
(ลา้นบาท) 

0 2 8 533 466 
 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมต่อปริมาณรวม (ร้อยละ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9 บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ (ลา้นบาท) 0 0 2 0 10 
 

บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ต่อปริมาณรวม (ร้อยละ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1
0 

บริษทัประกนัชีวติ (ลา้นบาท) 186,723 171,442 235,173 118,227 50,908 
 

บริษทัประกนัชีวติต่อปริมาณรวม (ร้อยละ) 0.84 0.71 0.87 0.43 0.19 

1
1 

สหกรณ์ออมทรัพย,์ชุมนุมสหกรณ์  
(ลา้นบาท) 

2,951,207 2,754,676 2,665,167 2,035,677 1,529,861 
 

สหกรณ์ออมทรัพย,์ชุมนุมสหกรณ์ต่อปริมาณรวม (ร้อยละ) 13.28 11.48 9.90 7.44 5.59 

1
2 

บริษทับริหารสินทรัพย ์(ลา้นบาท) 395,441 347,179 324,334 312,193 303,377 
 

บริษทับริหารสินทรัพยต่์อปริมาณรวม (ร้อยละ) 1.78 1.45 1.20 1.14 1.11 

1
3 

โรงรับจ าน า (ลา้นบาท) 147,694 163,069 200,988 234,881 219,381 
 

บริษทับริหารสินทรัพยต่์อปริมาณรวม (ร้อยละ) 0.66 0.68 0.75 0.86 0.80 

1
4 

สถาบนัการเงินอื่น (ลา้นบาท) 3,787,343 3,591,659 3,461,854 3,760,633 4,201,130 
 

สถาบนัการเงินอื่นต่อปริมาณรวม (ร้อยละ) 17.05 14.96 12.86 13.74 15.35 

รวม (ล้านบาท) 
22,217,33

0 
24,001,68

4 
26,919,55

2 
29,608,67

6 
27,372,82

3 

     จากตารางขา้งตน้ ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยไดจ้ดัท าข้ึนเพื่อแสดงขอ้มูลยอดคงคา้งเก่ียวกบัปริมาณเงินให้สินเช่ือของ
ธนาคารพาณิชยไ์ทย  สาขาธนาคารต่างประเทศ (รวมกิจการวิเทศธนกิจ)  กิจการวิเทศธนกิจของธนาคารต่างประเทศ (Stand 
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Alone) และสถาบนัการเงินอ่ืน ระหวา่งปี 2558 – 2562  ซ่ึงปริมาณเงินใหสิ้นเช่ือดงักล่าวครอบคลุมการใหกู้ย้มืทุกประเภทของ
ธนาคารพาณิชยใ์นรูปแบบต่างๆ เช่น เงินเบิกเกินบญัชี ซ้ือ ซ้ือลด รับช่วงซ้ือลดตัว๋เงิน และการจ่ายเงินชดใชต้ามภาระผกูพนัทุก
ประเภท เป็นตน้  และหากพิจารณาปริมาณเงินให้สินเช่ือแยกตามประเภทลูกหน้ีของธนาคารพาณิชย ์ระหวา่งปี 2558 – 2562 พบวา่ 
ปริมาณเงินสินเช่ือที่มีสัดส่วนสูงที่สุดในปริมาณสินเช่ือรวมของธนาคารพาณิชยไ์ทย ไดแ้ก่ สินเช่ือธุรกิจ ท่ีมีอตัราส่วน
เฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 39.72 และสินเช่ือบุคคล ท่ีมีอตัราส่วนเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 37.20 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า การให้สินเช่ือของธนาคาร
พาณิชยไ์ทยจดัเป็นแหล่งเงินทุนท่ีส าคญัของภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน แมว้่าสัดส่วนของปริมาณเงินให้สินเช่ือรวมของทั้ง
สองประเภทจะมีทิศทางท่ีต่างกนั โดยปริมาณเงินให้สินเช่ือภาคธุรกิจมีปริมาณมากท่ีสุด แต่มีสัดส่วนท่ีลดลงอย่างต่อเน่ือง 
ในขณะท่ีสินเช่ือภาคครัวเรือน  มีสัดส่วนที่รองลงมา แต่กลบัมีทิศทางเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองแสดงให้เห็นลกัษณะการให้
สินเช่ือของธนาคารพาณิชยอ์าจมีการเปล่ียนไปจากการสร้างฐานลูกคา้ภาคธุรกิจมาสู่ภาคครัวเรือนเพิ่มข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายงาน
ผลการด าเนินงานของธนาคารพาณิชย ์ปี 2562 ว่า สินเช่ือรวมของระบบธนาคารพาณิชยม์ีการปรับลดลงจากร้อยละ 6.0 ในปี 
2561 มาอยูท่ี่ร้อยละ 2.0 ซ่ึงเป็นไปทิศทางเดียวกบัภาวะเศรษฐกิจท่ีปรับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ือง โดยสินเช่ือธุรกิจ (ร้อยละ 64.1 
ของสินเช่ือรวม) หดตวัร้อยละ 0.8 ตามภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัและการช าระคืนหน้ีในหลายประเภทธุรกิจ และสินเช่ืออุปโภค
บริโภค (ร้อยละ 35.9 ของสินเช่ือรวม) ขยายตวัร้อยละ 7.5 ชะลอลงจากปีก่อนในประเภทสินเชื่อที่อยู่อาศยัและสินเชื่อ
รถยนตเ์ป็นหลกั ขณะท่ีสินเช่ือบตัรเครดิต และสินเช่ือส่วนบุคคลยงัขยายตวัไดใ้นระดบัสูงข้ึน (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562) 
และเม่ือพิจารณาสินเช่ือธุรกิจและสินเช่ืออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล ความส าคญัเพิ่มมากข้ึนในปัจจุบนัจากปี 2558 ท่ีมีมูลค่า 
3,498,208.00 ลา้นบาท ซ่ึงขอ้มูลล่าสุดปี 2562 เพิ่มข้ึนจนมีมูลค่า 4,852,261.00 ลา้นบาท โดยท่ีมีแนวโนม้ทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง ส าหรับธนาคารพาณิชย ์ผูม้ีหน้าท่ีให้สินเช่ือมีความสนใจในการปล่อยสินเช่ือเพิ่มมากข้ึน โดยการออกผลิตภณัฑ์
และจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อขยายการให้สินเช่ือ ส่วนทางดา้นหน่วยเศรษฐกิจรายย่อยท่ีมีแหล่งเงินทุนจ ากดั ธนาคาร
พาณิชยจึ์งถือเป็นแหล่งเงินทุนท่ีส าคญั ประกอบดว้ยความตอ้งการในการซ้ือสินคา้และบริการ ทั้งท่ีเป็นท่ีอยูอ่าศยั และอุปโภค
บริโภคอื่นๆ เมื่อทั้งสองรวมกนั จะท าให้ตลาดสินเชื่อขยายใหญ่ข้ึนและมีความส าคญัในระบบเศรษฐกิจปัจจุบนั ด ังนั้น 
การศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อปริมาณเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย จะช่วยให้ธนาคารพาณิชยท่ี์จด
ทะเบียนในประเทศไทยสามารถก าหนดแนวทางในการบริหารความเส่ียง ตลอดจนการพิจารณาควบคุมการให้สินเช่ือของ
ธนาคารพาณิชย ์และสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานประกอบการตดัสินใจในการก าหนดปรับเปล่ียนกลยุทธ์ของธนาคารให้มี
ความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจ เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายต่อไป 

 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การอ้างองิในเนือ้หา 
 
     สมใจ มโนด ารงธรรม (2542) ศึกษาเร่ืองปริมาณสินเช่ือของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยระหว่างปี 2521-2540  มี
วตัถุประสงคห์ลกัในการศึกษาความสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลกระทบต่อการใหสิ้นเช่ือของธนาคารไทยพาณิชยใ์นประเทศไทย 
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โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิรายปีตั้งแต่ 2521-2540 โดยรวบรวมจากเอกสารงานวิจยัและวารสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อ
น ามาใชเ้ป็นขอ้มูลในการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการให้สินเช่ือของธนาคารไทยพาณิชยใ์น
ประเทศไทย โดยใชส้มการถดถอยเชิงซ้อน เพื่อประมาณค่าสัมประสิทธ์ิตวัแปรต่างๆ โดยแยกการวิเคราะห์หาสัมพนัธ์ระหว่าง
ปริมาณการใหสิ้นเช่ือของธนาคารกบัตวัแปรต่างๆ ผลการศึกษาปรากฏผลคือ ตวัแปรท่ีมีผลกระทบต่อการใหสิ้นเช่ือธนาคารไทย
พาณิชยใ์นประเทศไทยมากท่ีสุดคือ ปริมาณเงินฝากทั้งหมด รองลงมาคือ ปริมาณเงินกูจ้ากต่างประเทศ และตวัแปรท่ีมีผลกระทบ
นอ้ยท่ีสุดคือมูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศปีท่ีผา่นมา 
     สุภาวดี อังศุวัฒน์ (2551) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกระทบปริมาณสินเช่ือรวม กรณีศึกษา ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบปริมาณสินเช่ือธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ในช่วงปี 2548 – 2551 โดย
รวบรวมขอ้มูลจากรายงานย่อแสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน (รายงาน ธ.พ.1.1) ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีทางธนาคารทหารไทย จ ากดั 
(มหาชน) น าส่งให้ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยก าหนดตวัแปรท่ีส าคญั ได้แก่ ปริมาณเงินฝากธนาคารทหารไทย จ ากดั 
(มหาชน) ปริมาณเงินกูย้ืมของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืม ปริมาณเงินกองทุนตามกฎหมาย
ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ผลจากการศึกษาผลของการวิเคราะห์โดยการใช้สมการถดถ้อยเชิงซ้อน (Multiple 
Regression) ดว้ยวิธีก าลงัสองท่ีนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Square Method-OLS) พบวา่ ปริมาณเงินฝากธนาคารทหารไทย จ ากดั 
(มหาชน) กบัปริมาณเงินกูย้มืของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั กบัปริมาณสินเช่ือ ส่วน
อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มื และปริมาณเงินกองทุนตามกฎหมาย ไม่มีความสมัพนัธ์กบัปริมาณสินเช่ือรวมของธนาคาร 
     กิตติชัย กาทองทุ่ง (2554) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณการให้สินเช่ือของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณสินเช่ือกบัปัจจยัอ่ืนๆ โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิท่ีอยูใ่นลกัษณะอนุกรมเวลา 
รายไตรมาสตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ปี พ.ศ. 2548 ถึงไตรมาสท่ี 3 ปี พ.ศ. 2555 เป็นเวลา 31 ไตรมาส ท าการประมวลผลขอ้มูลด้วยวิธี
สมการถดถอยเชิงซ้อน และประมาณค่าสมการด้วยวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุด ผลการศึกษาพบวา่ ปริมาณเงินฝาก มูลค่าสินเช่ือ
ดอ้ยคุณภาพ และปริมาณเงินลงทุนในสินทรัพยข์องธนาคาร  มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณการใหสิ้นเช่ือ ส่วนตรา
สารหน้ีท่ีออกโดยธนาคาร เงินกูย้ืมระหว่างธนาคารและตลาดเงิน และอตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายยอ่ยชั้นดี มีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางตรงกนัขา้มกบัปริมาณการใหสิ้นเช่ือ 
     วิลาสิณี หอมเกสร (2561) ศึกษาเร่ืองวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการปล่อยสินเช่ือธุรกิจ SMEs ของธนาคารพาณิชยท่ี์จด
ทะเบียนในประเทศไทย มีวตัถุประสงค์เพื่อวิ เคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปล่อยสินเช่ือธุรกิจ SMEs ของธนาคารพาณิชยใ์น
ประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลยอ้นหลงัจากธนาคารแห่งประเทศไทยในการศึกษาเป็นรายเดือน ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ถึง ปี 2557 และใช้
การทดสอบการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตัวแปรโดยวิธีทางเศรษฐมิติ และวิเคราะห์สมการด้วยวิธีกาลงัสองน้อยท่ีสุด 
(Ordinary Least Squares: OLS) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 จากการศึกษาพบว่า ปริมาณเงินฝาก ปริมาณเงินกองทุน ดชันีผูบ้ริโภค 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ปริมาณสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้สามารถอธิบายการผนัแปรการ
ปล่อยสินเช่ือธุรกิจ SMEs ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ร้อยละ 99 อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ไทย 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ และปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยจ์ดทะเบียนในประเทศ เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการปล่อย
สินเช่ือธุรกิจ SMEs ของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนประเทศไทยท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป และ
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ปริมาณสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารพาณิชยจ์ดทะเบียนในประเทศ (NPL) นั้นไม่มีนัยส าคญัหรือไม่มีผลต่อการ
ปล่อยสินเช่ือธุรกิจ SMEs ของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนประเทศไทย 
     Olokoyo (2011) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไนจีเรีย โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไนจีเรีย ซ่ึงใชว้ิธีทางเศรษฐมิติ
ในรูปของสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regression) เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ ภายใตห้ลกัทฤษฎีตลาดสินเช่ือ
และทฤษฎีการก าหนดตน้ทุนสินเช่ือ จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใหสิ้นเช่ือธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไนจีเรียมาก
ท่ีสุด ไดแ้ก่ ปริมาณเงินฝากและปริมาณเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์รองลงมาคือ อตัราแลกเปล่ียนไนจีเรียต่อดอลล่าร์สหรัฐ โดย
เฉลี่ยต่อปีและผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ โดยตวัแปรมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกบัปริมาณการให้คือการ
เปล่ียนแปลงของปัจจยัทั้งส่ีตวัแปรน้ีเพิ่มข้ึน จะท าให้ปริมาณสินเช่ือเพิ่มข้ึน และปัจจยัท่ีไม่มีอิทธิพลต่อการให้สินเช่ือธนาคาร
ในประเทศไนจีเรีย ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้อตัราส่วนเงินสดส ารอง อตัราสภาพคล่อง 
     Malede, M. (2014) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชย์ในประเทศเอธิโอเปีย  โดย
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศเอธิโอเปีย ซ่ึงมีการรวบรวม
ขอ้มูลรายไตมาสของธนาคารพาณิชยท์ั้งส้ิน 8 แห่ง ในช่วงปี 2005 ถึง 2011 และท าการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณการ
ให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชย์และปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ขนาดธนาคาร, อัตราความเส่ียงด้านเครดิต, ดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ, ปริมาณเงินลงทุน, ปริมาณเงินฝาก, อตัราดอกเบ้ีย, อตัราส่วนสภาพคล่อง และปริมาณเงินส ารอง และใชว้ิธี 
Ordinary Lest Square (OLS) เพื่อทดสอบตวัแปรท่ีมีผลต่อการให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษาพบว่า ขนาดธนาคาร, 
อตัราความเส่ียงดา้นเครดิต, ดชันีผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ และอตัราส่วนสภาพคล่องมีอิทธิพลต่อปริมาณการให้สินเช่ือ
ของธนาคารพาณิชย ์ส่วนปริมาณเงินฝาก, ปริมาณเงินลงทุน, ปริมาณเงินสดส ารอง และอตัราดอกเบ้ีย ไม่มีอิทธิพลต่อปริมาณการให้
สินเช่ือของธนาคารพาณิชย ์
     Timsina (2015) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีก าหนดปริมาณสินเช่ือในประเทศเนปาล โดยวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีก าหนด
พฤติกรรมการใหกู้ย้มืของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศเนปาล โดยใชว้ิธี Ordinary Lest Square (OLS) ในการวิเคราะห์เชิงประจกัษ์
โดยแบบจ าลองประกอบดว้ยตวัแรก คือ สินเช่ือภาคเอกชนของธนาคารพาณิชยข์องเนปาล ตวัแปรอิสระท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
ปริมาณเงินฝาก, อตัราส่วนสภาพคล่อง, อตัราเงินเฟ้อ, อตัราแลกเปล่ียน และผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ ช่วงเวลาของขอ้มลู 
ตั้งแต่ปี 1915-2011 จากผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพบวา่ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ และอตัราส่วนสภาพคลอ่งมีอิทธิพล
อยา่งมากต่อพฤติกรรมการใหกู้ย้มืการทดสอบ Granger Causality Test แสดงใหเ้ห็นวา่ GDP เป็นเคร่ืองมือวดัของเศรษฐกิจ และ
ธนาคารพาณิชยค์วรใหค้วามส าคญักบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจมหภาค  
 
 
2.2 ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 
 
ทฤษฎเีงินทุนให้กู้ (The Loanable Fund Theory) 
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     เป็นทฤษฎีการน ามาสนับสนุนในการตั้งสมมติฐานของอตัราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย ์เป็นทฤษฎีท่ีกล่าวถึง อตัรา
ดอกเบ้ียว่าโดยแทจ้ริงแลว้ไม่ไดจ่้ายเพื่อการออม แต่เป็นการจ่ายเพื่อส าหรับเงินกูใ้นค่าเสียโอกาสในการถือเงิน ดงันั้น ดอกเบ้ีย 
คือราคาของเงินทุนท่ีให้กูย้ืมเช่นเดียวกบัราคาสินคา้และบริการ และอตัราดอกเบ้ียถูกก าหนด โดยปริมาณเงินของผูใ้หกู้ห้รือ
อุปทานเงินใหกู้ ้และความตอ้งการขอกูห้รืออุปสงคใ์นเงินกู ้ปริมาณเงินท่ีจะใหกู้น้ั้นไดม้าจากหลายแหล่ง เช่น จากการออม การ
ใหสิ้นเช่ือ ส่วนความตอ้งการขอกูน้ั้นเกิดจากการลงทุน และการใชจ่้ายท่ีเกินรายได ้(พิกลุ โคว้สุวรรณ,2533) 
ทฤษฎแีห่งการแสวงหาก าไรสูงสุด (Profit Maximization Theory) 
     เป็นทฤษฎีวา่ดว้ย การศึกษาระดบัจุลภาคของกิจการธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงเป็นหน่วยเศรษฐกิจท่ีมีจุดมุ่งหมาย        เพื่อแสวงหา
ก าไรสูงสุด (Maximize Profit) เช่นเดียวกบัธุรกิจอ่ืน ๆ ซ่ึงการถือสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเหมาะสมเพื่อใหไ้ดก้ าไรสูงสุดนั้นจะอยู่
ภายใตเ้ง่ือนไขต่าง ๆ เช่น สินทรัพยท่ี์ธนาคารถืออยู ่โดยสินทรัพยธ์นาคารพาณิชยน์ั้น สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ (วเรศ 
อุปปาติก, 2544: 161-162) 

1. สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดรายได ้(Earning Assets) ไดแ้ก่ เงินใหกู้ย้มื และการลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทต่างๆ 
2. สินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดรายได ้(Non-earning Assets) ไดแ้ก่ เงินสดส ารองตามกฎหมาย (Required Reserve) และเงินสด

ส ารองส่วนเกิน (Excess Reserve) โดยธนาคารพาณิชยจ์ะพยามยามด ารงเงินสดส ารองใหไ้ดต้ามท่ีกฎหมายก าหนดไว้
เท่านั้น ซ่ึงจะมีเงินสดส ารองส่วนเกินอยูเ่พียงเลก็นอ้ย  

     จากทฤษฎีน้ี จะท าใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่ออุปทานสินเช่ือได ้โดยแหล่งท่ีมาของเงินทุนส าคญั ท่ีธนาคารพาณิชยน์ าไปใช้
ให้สินเช่ือ ไดแ้ก่ เงินฝากทั้งหมด เงินกูย้ืมจากภายในประเทศและต่างประเทศและเงินกองทุน ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากอตัราส่วน 
นอกจากน้ีการท่ีธนาคารพาณิชยย์ึดหลกัการแสวงหาก าไรสูงสุด ธนาคารพาณิชย ์    จึงก าหนดส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียเงินกู้
และเงินฝาก โดยอาศยัส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียน้ีเป็นผลก าไร ดงันั้น      จึงถือไดว้า่ดอกเบ้ียเงินกูเ้ป็นปัจจยัท่ีส าคญัตวัหน่ึง ท่ี
ท าใหธ้นาคารพาณิชยใ์ชเ้พื่อประกอบการพิจารณาการใหสิ้นเช่ือ 
ทฤษฎคีวามพงึพอใจในสภาพคล่อง (Liquidity Preference Theory) 
     เป็นทฤษฎีของนกัเศรษฐศาสตร์ส านกัคลาสสิค โดยใหค้วามหมายของดอกเบ้ียวา่ คือ ค่าตอบแทนในการแลกเปล่ียนระหวา่ง
สินเคา้ปัจจุบนัและสินคา้ในอนาคต หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ ความพึงพอใจแห่งเวลา กล่าวคือบุคคลแต่ละคนมีความพอใจกบั
เวลาต่างกนั แต่ละคนใหค้วามพอใจในการบริโภคสินคา้และการบริการในปัจจุบนัและในอนาคตแตกต่างกนั กล่าวคือ ท่ีระดบั
อตัราดอกเบ้ียระดบัหน่ึงจะมีผูท่ี้ตอ้งการกูย้มืและผูท่ี้จะใหก้ยูมื ดงันั้นในการเสียสละโอกาสในการใชเ้งิน หรือสินทรัพยปั์จจุบนั 
เพื่อใหผู้อ่ื้นไดใ้ชป้ระโยชน์ในสินทรัพยน์ั้นก่อน          จึงตอ้งมีการใหค่้าตอบแทนของผูเ้สียสละหรือผูใ้หย้มืในรูปของดอกเบ้ีย 
(แสงเดือน รัตนไดเ้จริญสุข, 2550) 
     ทฤษฎีน้ีอธิบายไดว้่า อตัราดอกเบ้ียถูกก าหนดโดยอุปสงคใ์นการลงทุน (demand for investment) และอุปทานของเงินออม 
(Supply of saving) กล่าวคือ อุปสงคใ์นการลงทุนจะมีความสัมพนัธ์ในทางตรงกนัขา้มกบัอตัราดอกเบ้ีย นั้นคือ ถา้อตัราดอกเบ้ีย
สูงข้ึนอุปสงคใ์นการลงทุนก็จะลดลง และถา้อตัราดอกเบ้ียลดลงอุปสงคใ์นการลงทุนก็จะเพิ่มข้ึน โดยแบ่งการลงทุนแบ่งเป็น
ประเภทใหญ่ ๆ ได ้3 ประเภทคือ 

1. การลงทุนเพื่อการบริโภค (Consumer Investment) เป็นการซ้ือขายสินคา้ประเภทถาวร (Durable Goods) เช่น รถยนต ์
เคร่ืองดูดฝุ่ น เคร่ืองซกัผา้ ตูเ้ยน็ โทรทศัน์ เป็นตน้  
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2. การลงทุนในธุรกิจ (Business or Economic Investment) เป็นการซ้ือสินทรัพยเ์พื่อประกอบธุรกิจหารายไดเ้พื่อชดเชย
กบัความเส่ียงในการลงทุน โดยเป้าหมายการลงทุนของธุรกิจ คือ ก าไร  

3. การลงทุนในหลกัทรัพย ์(Financial or Securities Investment) เป็นการลงในหลกัทรัพยเ์ป็นการซ้ือสินทรัพย ์(Asset)ใน
รูปของหลกัทรัพย ์(Securities) เช่น พนัธบัตร (Bond) หุ้นกู้หรือหุ้นทุน (Stock)      โดยมีผลตอบแทนในรูปของ
ดอกเบ้ียหรือเงินปันผลแลว้แต่ประเภทของหลกัทรัพย ์

 แนวคดิการประเมินและการพจิารณาสินเช่ือโดยวธิี 6Cs Policy 
     แนวคิดน้ีมีความเห็นการพิจารณาการให้สินเช่ือสถาบนัการเงินของ ชนินทร์ พิทยาวิวิธ (2547) ในการพิจารณา การให้
สินเช่ือ สถาบนัการเงินจะใหด้ าเนินการใหผู้ข้อสินเช่ือแต่ละรายแจง้ประสงคค์วามตอ้งการการใชสิ้นเช่ือ โดยขอขอ้มูลเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรและเอกสารประกอบการพิจารณา ทั้งน้ีตอ้งลงนามในหนังสือยินยอมเพื่อ        ขอตรวจสอบเครดิตยอ้นหลงั
ประกอบการตดัสินใจและค านวณความสามารถในการช าระหน้ีคืนของผูข้อสินเช่ือ อีกทั้งใชห้ลกั 6Cs Policy เป็นแนวทางใน
การประเมินความเส่ียงในการกูย้มื ซ่ึง 6Cs ประกอบดว้ย 

1. Character คือ คุณลกัษณะหรือวินยัในการใชแ้ละช าระคืนสินเช่ือในอดีตของผูข้อสินเช่ือ       
2. Capacity คือ ความสามารถในการช าระหน้ีคืนใหก้บัธนาคาร  
3. Capital คือ เงินทุน หรือสินทรัพย ์หรือเงินฝากของผูข้อสินเช่ือ  
4. Conditions คือ ปัจจยัท่ีมีเง่ือนไขท่ีมีผลกระทบต่อรายได ้ซ่ึงไดแ้ก่ เศรษฐกิจอาชีพ หรือเง่ือนไขในการกู ้ 
5. Collateral คือ หลกัประกนัท่ีเป็นสินทรัพยซ่ึ์งผูกู้จ้ะน ามาจ าน า หรือจ านอง เพื่อให้ธนาคารมีความมัน่ใจและลดความ

เส่ียงหากผูข้อสินเช่ือไม่ช าระหน้ีตามก าหนดสามารถน ามาขายทอดตลาดไดต้ามกฎหมาย 
6. Common Sense คือ ปัจจยัท่ีธนาคารใชใ้นการพิจารณาเช่ือว่าผูข้อสินเช่ือท่ีจะใชสิ้นเช่ืออย่างสมเหตุสมผลและจะไม่

เป็นการก่อร่างสร้างหน้ีจนเกินตวัหรือไม่มีเหตุผลท่ีจะตอ้งมีสินเช่ือท่ีขอเพิ่ม  
 

3. วธีิการศึกษา 
 
กลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา ประกอบดว้ยตวัแปรตาม คือ ปริมาณเงินใหสิ้นเช่ือของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ
ไทย (LOAN) และตวัแปรอิสระมีจ านวนทั้งส้ิน 9 ปัจจยั ดงัน้ี ปริมาณเงินฝาก (DEP) อตัราแลกเปล่ียน (EXC) อตัราดอกเบ้ียเงินกูข้ ั้น
ต ่า (MLR) อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มื (MRR) มูลค่าสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ (NPL) รายไดต่้อครัวเรือน (INCOME) ค่าใชจ่้ายต่อครัวเรือน 
(EX) ปริมาณเงินกองทุน (BF) และอตัราส่วนสภาพคล่อง (LR) 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     การศึกษาคร้ังน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) โดยการใชส้ถิติท่ีมีลกัษณะอนุกรมเวลาแบบ
รายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 รวมขอ้มูลทั้งส้ิน 60 เดือน โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
เอกสารสถิติและวารสารจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านกังานสถิติแห่งชาติ เป็นตน้ 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
     การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ เพื่อหาค่าความสัมพนัธ์ดว้ยวิธีการสร้างแบบจ าลองสมการถดถอยเชิงซ้อน 
(Multiple Regression Model) ในรูปแบบสมการเส้นตรง (Linear Regression) และประมวลผลจากโปรแกรม โดยมีขั้นตอนการ
วิเคราะห์ดงัน้ี 
     1. การทดสอบความน่ิงของขอ้มูล โดยใชว้ิธี Augmented Dickey-Fuller Test เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีไดรั้บการยอมรับและเป็นท่ีนิยม
อย่างแพร่หลาย หากผลการทดสอบท่ีแสดงให้เห็นว่าขอ้มูลไม่น่ิง นัน่คือ ชุดขอ้มูลของตวัแปร         มีการเคล่ือนไหวไปตาม
แนวโน้มของระยะเวลาท่ีเพิ่มข้ึน ดงันั้น เพื่อให้การประมาณค่ามีความถูกตอ้งน่าเช่ือถือ ขอ้มูลตวัแปรจะถูกน ามาปรับให้น่ิง 
โดยการท าผลต่างล าดบัท่ี 1 (1stdifference) หรือล าดบัท่ีสูงข้ึนไปจนกว่าขอ้มูลจะน่ิง แลว้จึงน าไปใช้ในการวิเคราะห์สมการ
ถดถอย  
     2. การวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนาท่ีส าคญัเบ้ืองต้นเพื่อหาค่าเฉล่ีย ค่ามธัยฐาน ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานของตวัแปรอิสระ (X) และตวัแปรตาม (Y) 
     3. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ โดยการสร้างตารางเมตริกซ์สหสัมพันธ์ (Correlation Matrix) หากการประมวลผลค่า
สัมประสิทธ์ิมีค่ามากกว่า ±0.9 เป็นค่าท่ีท าให้เกิดปัญหา High Multicollinearity (อัครพงศ์ อั้นทอง, 2550: 34)  ตัวแปรมี
ความสัมพนัธ์กนัอย่างสมบูรณ์ จะท าให้ไม่สามารถประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอยไดจ้ าเป็นตอ้งเลือกตดัตวัแปร
อิสระออกจากสมการถดถอยหน่ึงตวัแปร  
     4. การตรวจสอบปัญหาความแปรปรวนไม่คงท่ีของความคลาดเคล่ือน (Heteroskedasticity) เพื่อทดสอบปัญหา ความแปรปรวน
ไม่คงท่ีของความคลาดเคล่ือน 
     5. การตรวจสอบปัญหาความสัมพนัธ์กนัเองของความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) เพื่อทดสอบปัญหาความสัมพนัธ์กนัเอง
ของความคลาดเคล่ือน  
     6. การทดสอบสมมติฐานของค่าสัมประสิทธ์ิในสมการถดถอย การก าหนดระดบันยัส าคญั (Significance level) เท่ากบั 5% 
หรือ 0.05 
     7. สร้างสมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Regression) เพื่อร้างความสมัพนัธ์ของตวัแปรในรูปสมการ และรายงานผลของสมการ
ถดถอย เพื่อน ามาวิเคราะห์ และสรุปผลการศึกษา 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 
ขั้นตอนท่ี 1 การทดสอบความน่ิงของขอ้มูล 
     จากการทดสอบความน่ิงของขอ้มูลอนุกรมเวลาของตวัแปร โดยใชก้ารทดสอบความน่ิงของขอ้มูลโดยใชว้ิธี Augmented 
Dickey-Fuller test statistic เพื่อให้การประมาณค่ามีความถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ จากการทดสอบพบว่า ขอ้มูลอนุกรมเวลาของตวั
แปร ไดแ้ก่ ปริมาณเงินฝาก (DEP) อตัราแลกเปล่ียน (EXC) มูลค่าสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ (NPL) รายไดต้่อครัวเรือน (INCOME) 
ค่าใช้จ่ายต่อครัวเรือน (EX) ปริมาณเงินกองทุน  (BF) และอตัราสภาพคล่อง (LR) ค่า Prob. มีค่าเท่ากบั 0.00 ณ ระดบั
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ผลต่างล าดบัท่ี 1 (1stdifference) อตัราดอกเบ้ียเงินกูข้ ั้นต ่า (MLR)  ค่า Prob. มีค่าเท่ากบั 0.0105  ณ ระดบั Level และอตัรา
ดอกเบ้ียเงินกูย้ืม (MRR) ค่า Prob. มีค่าเท่ากบั 0.0048  ณ ระดบัผลต่างล าดบัท่ี 1 (1stdifference) จึงสรุปไดว้่า ขอ้มูลมีลกัษณะน่ิง 
(Stationary) สามารถน าไปใชใ้นการวิเคราะห์สมการถดถอยไดอ้ยา่งเหมาะสม เน่ืองจากค่า Prob. นอ้ยกวา่ 0.05 
 
ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 
     โดยค านวณค่าทางสถิติของตวัแปรอิสระแต่ละตวั และพิจารณาค่าสถิติที่ส าคญัประกอบดว้ยค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าต ่าสุด 
(Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของตวัแปรอิสระ (X) และตวัแปรตาม (Y) ดงั
ตารางต่อไปน้ี 

ตารางที่ 2 ค่าทางสถิติของตวัแปรอิสระแต่ละตวั 
 

DEP EXC MLR MRR NPL INCOME EX BF LR 

Mean 12,182,304.00 33.3708 7.4960 1.5455 401,246.70 26,818.50 21,264.00 148,154.60 146.2014 

Maximum 13,423,079.00 36.0682 8.0638 1.9714 472,284.80 26,986.72 21,444.64 179,731.80 213.3326 

Minimum 11,332,554.00 29.8247 6.8843 1.2639 289,286.00 26,332.68 21,133.11 111,032.10 23.2508 

Standard 
Deviation 

695,308.00 1.7471 0.3355 0.1261 50,970.47 227.41 113.58 14,532.01 63.2898 

     เม่ือพิจารณาค่าสถิติของปริมาณเงินฝาก (DEP) พบว่า ค่าเฉล่ียมีค่าเท่ากบั 12,182,304.00 ลา้นบาท ค่าสูงสุดมีค่าเท่ากบั 
13,423,079.00 ลา้นบาท ค่าต ่าสุดมีค่าเท่ากบั 11,332,554.00 ลา้นบาท และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากบั 695,308.00 ลา้น
บาท 
     เม่ือพิจารณาค่าสถิติของอตัราแลกเปล่ียน (EXC) พบวา่ ค่าเฉล่ียมีค่าเท่ากบั 33.3708 บาท ค่าสูงสุดมีค่าเท่ากบั 36.0682 บาท 
ค่าต ่าสุดมีค่าเท่ากบั 29.8247 บาท และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากบั 1.7471 บาท 
     เม่ือพิจารณาค่าสถิติของอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้ ั้นต ่า (MLR) พบว่า ค่าเฉล่ียมีค่าเท่ากบั 7.50 % ค่าสูงสุดมีค่าเท่ากบั 8.06 % ค่า
ต ่าสุดมีค่าเท่ากบั 6.88 % และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากบั 0.34 % 
     เม่ือพิจารณาค่าสถิติของอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มื (MRR) พบวา่ ค่าเฉล่ียมีค่าเท่ากบั 1.55 % ค่าสูงสุดมีค่าเท่ากบั 1.97 % ค่าต ่าสุด
มีค่าเท่ากบั 1.26 % และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากบั 0.13 % 
     เม่ือพิจารณาค่าสถิติของหน้ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) พบว่า ค่าเฉล่ียมีค่าเท่ากบั 401,246.70 ลา้นบาท ค่าสูงสุดมีค่าเท่ากบั 
472,284.80 ลา้นบาท ค่าต ่าสุดมีค่าเท่ากบั 289,286.00 ลา้นบาท และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากบั 50,970.47 ลา้นบาท 
     เม่ือพิจารณาค่าสถิติของรายไดเ้ฉล่ียต่อครัวเรือน (INCOME) พบว่า ค่าเฉล่ียมีค่าเท่ากบั 26,818.50 บาท        ค่าต ่าสุด มีค่า
เท่ากบั 26,332.68 บาท ค่าสูงสุดมีค่าเท่ากบั 26,986.72 บาท และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากบั 227.14 บาท 
     เม่ือพิจารณาค่าสถิติของค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อครัวเรือน (EX) พบว่า ค่าเฉล่ียมีค่าเท่ากบั 21,264.00 บาท ค่าสูงสุด    มีค่าเท่ากบั 
21,444.64 บาท ค่าต ่าสุด มีค่าเท่ากบั 21,133.11 บาท และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากบั 113.58 บาท 
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     เม่ือพิจารณาค่าสถิติของปริมาณเงินกองทุน (BF) พบว่า ค่าเฉล่ียมีค่าเท่ากับ 148,154.60 ล้านบาท ค่าสูงสุดมีค่าเท่ากับ 
179,731.80 ลา้นบาท ค่าต ่าสุดมีค่าเท่ากบั 111,032.10 ลา้นบาท และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากบั 14,532.01 ลา้นบาท 
     เม่ือพิจารณาค่าสถิติของอตัราส่วนสภาพคล่อง (LR) พบว่า ค่าเฉล่ียมีค่าเท่ากบั 146.2014 ค่าสูงสุดมีค่าเท่ากบั 213.3326 ค่า
ต ่าสุดมีค่าเท่ากบั 23.2508 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากบั 63.2898 
ขั้นตอนท่ี 3 การตรวจสอบปัญหาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ (Multicollinearity)  
     เป็นการทดสอบวา่ตวัแปรอิสระใดมีความสมัพนัธ์กนัในเชิงสถิติอยา่งใกลชิ้ดมาก กล่าวคือ เม่ือพิจารณาจากค่าสมัประสิทธ์ิ 
(Correlation Coefficients) ระหวา่งตวัแปรอิสระแต่ละคู่แลว้ หากมีค่ามากกวา่ ±0.9 แสดงวา่ ตวัแปรนั้นมีความสัมพนัธ์กนั
ค่อนขา้งมาก หากน าตวัแปรทั้งสองเขา้มาใชใ้นสมการเดียวกนั จะท าใหเ้กิดปัญหา Multicollinearity ท าใหค้วามสามารถใน
การอธิบายของตวัแปรอิสระไม่มีความน่าเช่ือถือ 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ 

 DEP EXC MLR MRR NPL INCOME EX BF LR 

DEP 1.000000         

EXC -0.858912 1.000000        

MLR -0.914678 0.743769 1.000000       

MRR 0.039149 -0.184681 0.157862 1.000000      

NPL 0.899687 -0.644378 -0.965766 -0.161479 1.000000     

INCOME -0.713678 0.644025 0.520024 -0.212467 -0.513616 1.000000    

EX 0.366518 -0.252015 -0.578618 -0.162871 0.558682 0.181981 1.000000   

BF 0.803539 -0.818463 -0.724708 0.195950 0.649733 -0.659709 0.048924 1.000000  

LR 0.639753 -0.359265 -0.787351 -0.226642 0.830206 -0.279141 0.466408 0.475438 1.000000 

     จากตารางท่ี 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ หากก าหนดให้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์  (Correlation 
Coefficients) มีค่ามากกว่า ±0.9 เป็นค่าท่ีท าให้เกิดปัญหา High Multicollinearity (อัครพงศ์ อั้นทอง, 2550: 34) ซ่ึงจากการ
ทดสอบพบวา่ อตัราดอกเบ้ียเงินกูข้ ั้นต ่า (MLR) กบั ปริมาณเงินฝาก และอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้ ั้นต ่า (MLR) กบั อตัราดอกเบ้ียเงิน
กูย้ืม (MRR) มีค่ามากกว่า ±0.9 แสดงว่า ตวัแปรนั้นมีความสัมพนัธ์กนัค่อนขา้งมาก จึงตอ้งเลือกตดัตวัแปรออกจากสมการ
ถดถอยนั้น คือ อตัราดอกเบ้ียเงินกูข้ ั้นต ่า (MLR) เพื่อท าใหป้ระมาณค่าสมัประสิทธ์ิของสมการถดถอยได ้
 
ขั้นตอนท่ี 4 การตรวจสอบปัญหาความแปรปรวนไม่คงท่ีของความคลาดเคล่ือน (Heteroskedasticity)  
     จากการทดสอบโดยการใชท้ฤษฎีของ White  พบวา่ ค่า Prob. มีค่าเท่ากบั 0.4533 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 จึงสรุป
ไดว้า่ ไม่พบปัญหาความแปรปรวนไม่คงท่ีของความคลาดเคล่ือน (Heteroskedasticity) 
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ขั้นตอนท่ี 5 การตรวจสอบปัญหาความสัมพนัธ์กนัเองของความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) โดยการใช้ทฤษฎี Durbin-
Watson Autocorrelation Test  
     จากการทดสอบพบวา่ ค่าสถิติ  Durbin-Watson มีค่าเท่ากบั 1.406337 ซ่ึงเม่ือเปิดตารางเปรียบเทียบกบัค่าวิกฤตในตารางสถิติ  
Durbin-Watson ท่ีระดับนัยส าคญั 0.05 โดยมี n = 60 , k = 8 จึงท าให้ได้ค่า dl = 1.144 และ du =1.726 หมายความว่าอยู่ในช่วง
ยอมรับได ้จึงสรุปไดว้า่ ไม่พบปัญหาความสมัพนัธ์กนัเองของความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) 
ขั้นตอนท่ี 6 การทดสอบสมมติฐานของค่าสมัประสิทธ์ิในสมการถดถอย 
     จากขอ้มูลจากการทดสอบสมมติฐานของสัมประสิทธ์ิค่าคงท่ี α มีค่าไม่ต่างจากศูนยอ์ย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 
     จากการทดสอบสมมติฐานของสัมประสิทธ์ิค่าความชัน β3 และ β7 มีค่าไม่ต่างจากศูนยอ์ย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 
กล่าวคือ อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืม (MRR) และปริมาณเงินกองทุน (BF) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณเงินให้สินเช่ือของธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศไทย 
     จากการทดสอบสมมติฐานของสัมประสิทธ์ิค่าความชนั β1 β2 β4 β5 β6 β8 มีค่าต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 5% 
กล่าวคือ ปริมาณเงินฝาก (DEP) มูลค่าสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ (NPL) รายไดต่้อครัวเรือน (INCOME) และอตัราส่วนสภาพคล่อง 
(LR) มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณเงินให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย (LOAN) ในทิศทางเดียวกนั ส่วนอตัรา
แลกเปล่ียน (EXC) และค่าใชจ้่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือน (EX) มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณเงินให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย (LOAN) ในทิศทางตรงกนัขา้ม 
 
ขั้นตอนท่ี 7 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้นในรูปแบบสมการดงัน้ี  
     จากการวิเคราะห์ความสามารถในการอธิบายตวัแปรของแบบสมการ และการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร ผูศึ้กษา
สามารถสร้างสมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Regression) ไดด้งัน้ี 
 
LOAN = α + β1DEP + β2 EXC + β3 MRR + β4 NPL + β5 INCOME + β6 EX + β7 BF + β8 LR + ε 
 
    ซ่ึงจากการการทดสอบระหวา่งตวัแปรดว้ยโปรแกรม EVIEW สามารถน าผลศึกษาวิเคราะห์ไดด้งัน้ี  
LOAN = -768198.8 + 0.737503 DEP - 64379.82 EXC + 18254.91 MRR + 7.346158 NPL+ 603.1381 INCOME 
                    (0.89)            (0.00)**               (0.01)**               (0.89)**             (0.00)**              (0.00)** 
 – 536.2386 EX + 0.008627 BF  + 1063.302 LR 
        (0.04)**            (0.99                (0.04)** 
โดยมีค่า R-squared  = 0.9860 
 Adjusted R-squared = 0.9838 
 
     จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่า R-squared มีค่าเท่ากบั 0.9860 หมายความว่า ตวัแปรอิสระทั้งหมดท่ีอยู่ในแบบจ าลองสมการ
สามารถอธิบายความเคล่ือนไหวของปริมาณเงินให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย ไดม้ากถึงร้อยละ 98.60  ส่วนท่ี
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เหลือร้อยละ 1.40 อาจเป็นผลมาจากตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดน้ ามาพิจารณาในแบบจ าลองน้ี และตวัแปรอิสระอยา่งน้อย 6 ตวั ท่ีมี
ความสัมพนัธ์อย่างนัยส าคญัต่อปริมาณเงินให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย เน่ืองจากมีค่า Prob. น้อยกว่า 0.05 ซ่ึง
สามารถอธิบายค่าสมัประสิทธ์ิของสมการไดด้งัน้ี 
 
LOAN = - 768198.8 + 0.737503 DEP - 64379.82 EXC + 7.346158 NPL + 603.1381 INCOME – 536.2386 EX   
               + 1063.302 LR      
     จากการเปล่ียนแปลงของตวัแปรอิสระในแบบจ าลองสมการมีผลต่อปริมาณเงินใหสิ้นเช่ือของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 
สามารถสรุปผลทิศทางความสมัพนัธ์และระดบันยัส าคญัทางสถิติ ดงัน้ี 
     1. ปริมาณเงินฝาก (DEP) มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณเงินให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย (LOAN) ในทิศทาง
เดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ดงันั้นค่าสัมประสิทธ์ิของปริมาณเงินฝาก มีค่าเท่ากบั 0.7375 อธิบายไดว้่า เมื่อ
ก าหนดให้ปัจจยัอื่นๆคงท่ี และเม่ือปริมาณเงินฝากเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะส่งผลให้ปริมาณเงินให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชยใ์น
ประเทศไทยเพิ่มข้ึน 0.7375 ลา้นบาท อย่างมีนัยส าคญัที่ระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งของสมใจ มโน
ด ารงธรรม (2542), สุภาวดี องัศุวฒัน์ (2551), กิตติชยั กาทองทุ่ง (2554),  วิลาสิณี หอมเกสร (2561), Olokoyo (2011), 
Malede, M. (2014) 
อตัราแลกเปล่ียน (EXC) มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณเงินให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย (LOAN) ในทิศทางตรงกนั
ขา้ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ดงันั้นค่าสัมประสิทธ์ิของอตัราแลกเปล่ียน มีค่าเท่ากบั 64379.82 อธิบายไดว้่า เมื่อ
ก าหนดให้ปัจจยัอื่นๆคงท่ี และเม่ืออตัราแลกเปล่ียนลดลงร้อยละ 1 จะส่งผลให้ปริมาณเงินให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชยใ์น
ประเทศไทยลดลง 64,379.82 บาท อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดับ 0.05    ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัที่เ กี่ยวขอ้งของ  Olokoyo 
(2011) 
     3. หน้ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณเงินให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย (LOAN) ใน
ทิศทางเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ดงันั้นค่าสัมประสิทธ์ิของหน้ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) มีค่าเท่ากบั 7.3461 
อธิบายไดว้่า เมื่อก าหนดให้ปัจจยัอื่นๆคงท่ี และเม่ือหน้ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะส่งผลให้ปริมาณเงิน
ให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยเพิ่มข้ึน 7.3461 ลา้นบาท อย่างมีนัยส าคญัที่ระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของกิตติชยั กาทองทุ่ง (2554) และวิลาสิณี หอมเกสร (2561) 
     4. รายไดเ้ฉล่ียต่อครัวเรือน (INCOME) มีความสมัพนัธ์กบัปริมาณเงินใหสิ้นเช่ือของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย (LOAN) ใน
ทิศทางเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ดงันั้นค่าสัมประสิทธ์ิของรายไดเ้ฉล่ียต่อครัวเรือน มีค่าเท่ากบั 603.14 อธิบาย
ไดว้่า เม่ือก าหนดให้ปัจจยัอ่ืนๆคงท่ี และเม่ือรายไดเ้ฉล่ียต่อครัวเรือนเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะส่งผลให้ปริมาณเงินให้สินเช่ือของ
ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยเพิ่มข้ึน 603.14 ลา้นบาท อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 
     5. ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อครัวเรือน (EX) มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณเงินให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย (LOAN) ใน
ทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ดงันั้นค่าสัมประสิทธ์ิของค่าใชจ้่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือน มีค่าเท่ากบั 536.24 
อธิบายไดว้่า เมื่อก าหนดให้ปัจจยัอื่นๆคงท่ี และเมื่อค่าใชจ้่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะส่งผลให้ปริมาณเงินให้
สินเช่ือของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยลดลง 536.24 ลา้นบาท อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 
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      6. อตัราส่วนสภาพคล่อง (LR) มีความสมัพนัธ์กบัปริมาณเงินใหสิ้นเช่ือของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย (LOAN) ในทิศทาง
เดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ดงันั้นค่าสมัประสิทธ์ิของอตัราสภาพคล่อง (LR) มีค่าเท่ากบั 1063.30 อธิบายไดว้า่ เม่ือ
ก าหนดใหปั้จจยัอ่ืนๆคงท่ี และเม่ืออตัราสภาพคล่อง (LR) เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะส่งผลใหป้ริมาณเงินใหสิ้นเช่ือของธนาคารพาณิชย์
ในประเทศไทยเพิ่มข้ึน 1,063.30 บาท อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของ Malede, M. (2014) 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

     จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อปริมาณเงินให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย ไดแ้ก่ ปริมาณ
เงินฝาก (DEP) หน้ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPL) รายไดเ้ฉล่ียต่อครัวเรือน (INCOME) และอตัราส่วนสภาพคล่อง (LR) เป็นตวัแปร
ท่ีมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณเงินใหสิ้นเช่ือของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย (LOAN) ส่วนอตัราแลกเปล่ียน 
(EXC) และค่าใชจ้่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือน (EX)  เป็นตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัปริมาณเงินให้สินเช่ือ
ของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย (LOAN)     ซ่ึงตวัแปรทั้ง 6 ตวัแปรมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 
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Marketing mix factors that affect the decision to used Toyota Automobiles Service Center in 
Chachoengsao 
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Supreeya Chuenarom  and  Nattapan Buavaraporn. 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการศูนยร์ถยนตโ์ตโยตา้ 
ของผูอ้าศยัในจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้มีอาย ุ18 ปี ข้ึนไป ทั้ง
เพศชายและเพศหญิง เน่ืองจากมีใบอนุญาตขบัข่ีรถยนต ์และอาศยัอยูใ่นจงัหวดัฉะเชิงเทรา จ านวน 200 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดย
การการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์(Beta = .246) ดา้นบุคคล (Beta = .246) ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
(Beta = .157)  และดา้นกระบวนการ (Beta = .238) มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการศูนยร์ถยนตโ์ตโยตา้ ของผูอ้าศยัในจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา  
 

ค าส าคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจ, โตโยต้า 
 

Abstract 
The research aims to study the marketing mix factors that affect the decision to used Toyota Automobiles Service Center in 
Chachoengsao. Using questionnaires as a tool for collect data from a sample of people over 18 years old, both males and 
females due to having a car driver's license and lived in Chachoengsao. The number of sampling is 200 persons. Data were 
analyzed by Frequency, Percentage, mean, standard Deviation and Multiple regression analysis. The research found that 
marketing mix factors of product (Beta = .246), personal (Beta = .246), creating  and  presenting physical characteristics (Beta 
= .157) and process (Beta = .238) are affect the decision to use the Toyota Automobile Service Center in Chachoengsao. 
 

Keywords: Marketing Mix, Decision, Toyota 
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1. บทน า 
     การคมนาคมในปัจจุบนันั้นนับไดว้่าเป็นส่ิงจ าเป็นขั้นพื้นฐานของชีวิตมนุษยท่ี์ตอ้งใช้ในการด าเนินชีวิตในแต่ละวนั ไม่
เพียงแต่การด าเนินชีวิตในแต่ละวนัเท่านั้น ไม่ว่าจะภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจต่าง ๆ มีความจ าเป็นท่ีตอ้งใชใ้นการขนส่ง
วตัถุดิบ การขนส่งสินคา้ หรือการใชง้านดา้นต่างๆ ซ่ึงยานพาหนะ  หลกั ๆ ท่ีใชใ้นการคมนาคมนัน่คือ รถ ไม่วา่จะเป็น รถยนต์
ส่วนบุคคล รถโดยสารสาธารณะ รถบรรทุกขนาดเลก็ และ รถบรรทุกขนาดใหญ่ ทุกวนัน้ีรถยนตไ์ดเ้ขา้มามี บทบาทในชีวิตของ
มนุษยเ์ป็นอย่างมาก จึงท าให้ความตอ้งการใชร้ถยนต์มีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงแบรนด์ของรถยนตท่ี์มียอดขาย
สูงสุดจากกรมอุตสาหกรรมรถยนตไ์ดป้ระกาศเม่ือปี 2560 พบวา่ แบรนดโ์ตโยตา้มียอดการผลิต และยอดขายสูงท่ีสุด (ธนัยพร 
ตูจิ้นดา, 2561) อุตสาหกรรมยานยนตเ์ป็นอุตสาหกรรมระดบัตน้ท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศ ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ การ
จา้งงาน การสร้าง มูลค่าเพิ่ม การพฒันาดา้นเทคโนโลยีดา้นยานยนต ์โดยประเทศไทยมีนโยบายใน การพฒันาอุตสาหกรรมน้ี
อยา่งต่อเน่ือง แต่อยา่งไรกต็ามตลาดรถยนตใ์นเดือนมิถุนายนท่ีผา่นมาปรับลดลงในรอบ 30 เดือนเม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของ
ปีท่ีผ่านมาเกิดจากความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคท่ีลดลงเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีไม่มีความแน่นอนสภาพการณ์ดงักล่าวอาจ
ส่งผลกระทบต่อยอดขายของตลาดรถยนตใ์นประเทศไทยช่วงคร่ึงปีหลงัคาดการณ์ว่าตลาดรถยนตร์วมในประเทศจะเติบโตอยู่
ในระดับ 1 ล้านคัน (โตโยต้า, 2562) จะเห็นว่ายอดขายรถเร่ิมตกลงมาเร่ือย ๆ จนถึงปัจจุบัน เน่ืองจากปัญหาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศรวมถึง ภาวะเศรษฐกิจโลก ราคาน ้ ามนั และความขดัแยง้ทางการเมืองต่างๆ ส่งผลให้ยอดขายรถยนต ์โดยรวม
ลดลง 
     ดว้ยสภาพการแข่งขนัของรถยนตใ์นประเทศท่ีมากข้ึน ทั้งจากการเขา้มาของผูผ้ลิตรายใหม่ กระแสการนิยมรถยนต ์และการ
ไดเ้ปรียบดา้นภาษีการผลิตรถยนต์ ตามนโยบายรัฐ สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมภายในประเทศท่ียงัไม่ดีนัก รวมถึงพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคในการใชง้านรถยนตท่ี์เปล่ียนไป ท าใหผู้ผ้ลิตตอ้งวางแผนการออกรถยนตท่ี์ตรงกบัความตอ้งการมากข้ึน การวางแผน
การตลาดท่ีจะดึงดูดใจผูบ้ริโภค รวมถึงการวางแผนเร่ืองการใหบ้ริการหลงัการขายทั้งเร่ือง ศูนยบ์ริการและอะไหล่รถยนต ์หาก
ไม่มีการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคอาจส่งผลให้ยอดขายและยอดการผลิตรถยนต์ลดลงจากเดิม 
เน่ืองจากผูว้ิจยัไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการศูนยร์ถยนตโ์ตโยตา้ ของผูอ้าศยัในจงัหวดัฉะเชิงเทรา   
     การใชบ้ริการศูนยร์ถยนตโ์ตโยตา้คือส่วนหน่ึงของการเพิ่มยอดขายให้กบับริษทัโตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั ผูว้ิจยั
จึงมีความสนใจศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการศูนยร์ถยนตโ์ตโยตา้ ของผูท่ี้อาศยัในเขต
ฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นขอ้มูลในการวางแผนการพฒันาสินคา้และการบริการหลงัการขายของบริษทัโตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย 
จ ากดั โดยศึกษาปัจจยัและความตอ้งการของผูบ้ริโภคทั้งเร่ืองสมรรถนะของรถยนต ์ความสามารถในการประหยดัน ้ามนั การโป
รโมทรถยนต ์รวมถึงการให้บริการหลงัการขายท่ีศูนยบ์ริการและการเปล่ียนอะไหล่ เพื่อให้เป็นแนวทางในการพฒันารถยนต ์
เพื่อตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคและเพิ่มความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภคจึงได้ท าการศึกษาจ านวนศูนยบ์ริการทั้งหมดใน
ประเทศ ศูนยบ์ริการรถยนตโ์ตโยตา้ในจงัหวดัฉะเชิงเทราอยูใ่นภาคตะวนัออก ซ่ึงเป็นร้อยละ 8 ของศูนยบ์ริการรถยนตโ์ตโยตา้
ทั้งหมดในประเทศไทย และในจงัหวดัฉะเชิงเทรามีเพียง  5 สาขา จึงตอ้งการศึกษาวา่ถา้มีการแข่งขนัท่ีสูง วิธีการใดจึงจะท าให้
ผูบ้ริโภคเลือกใชบ้ริการศูนยร์ถยนตโ์ตโยตา้ โดยมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา ดงัน้ี  
     1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการศูนยร์ถยนตโ์ตโยตา้ 

2. เพื่อศึกษาระดบัความส าคญัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการศูนยร์ถยนตโ์ตโยตา้ 
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3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพฒันาการใหบ้ริการแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 
     ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือเคร่ืองมือหรือปัจจยัทางการตลาดท่ีควบคุมได้ ท่ีธุรกิจตอ้งใช้ร่วมกนั เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย หรือเพื่อกระตุน้ให้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายเกิดความ
ตอ้งการสินคา้และบริการของตน ประกอบดว้ยส่วนประกอบ 7 ประการ หรือ 7P’s คือ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2550) 

1. ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายผลิตภณัฑโ์ดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือความตอ้งการของลูกคา้
ให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบดว้ยส่ิงท่ีสัมผสัไดแ้ละสัมผสั ไมไ้ด ้เช่น บรรจุภณัฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ บริการและ
ช่ือเสียงของผูข้าย 

2. ราคา (Price) หมายถึงจ านวนเงินท่ีจ่ายเพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑ ์หรือหมายถึงคุณค่า ผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ราคาเป็น P ตวัท่ี
สองท่ีเกิดข้ึนถดัจาก Product ราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (Value) ของผลิตภณัฑ์
กบัราคา (Price) ของผลิตภณัฑน์ั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคา ผูบ้ริโภคกจ็ะตดัสินใจซ้ือ 

3. การจดัจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) คือ ช่องทางหรือสถานท่ีในการจดัจ าหน่ายสินคา้และบริการ ซ่ึงประกอบการ
ขนส่งการคลงัสินคา้และสถานท่ีจ าหน่ายสินคา้ 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อตราสินคา้หรือบริการหรือความคิด 
หรือต่อบุคคล โดยใชเ้พื่อจูงใจ (Persuade) ให้เกิดความตอ้งการ เพื่อเตือนความทรงจ า (Remind) ในผลิตภณัฑโ์ดยคาดว่าจะมี
อิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และ พฤติกรรมการซ้ือ หรือเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูข้ายกบัผูซ้ื้อ หรือเป็น
การติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใชพ้นกังาน
ขาย (Personal selling) ท าการขายและการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใชค้น (No person selling) เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลาย
ประการ องคก์ารอาจเลือกใชห้น่ึง หรือ หลายเคร่ืองมือซ่ึงตอ้งใชห้ลกัการเลือกใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบประสม
ประสานกนั (Integrated Marketing Communication: IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑ ์คู่แข่งขนั โดย
บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้

5. บุคลากร (People) จะมองในส่วนของพนกังานในทุกๆดา้น ไม่ว่าจะเป็นการพูดจา มารยาท การแต่งกาย สีหนา้ ท่าทางท่ี
อ่อนนอ้ม 

6. กระบวนการการให้บริการ (Process) จะเก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิตของธุรกิจบริการ ซ่ึงก็คือกระบวนการ/ขั้นตอน/
ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ โดยค านึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ 

7. ลกัษณะทางกายภาพภายนอก (Physical Evidence) ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนท่ีสัมผสั จบัตอ้งไดข้องการให้บริการและ
ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ของพื้นท่ีใหบ้ริการ ซ่ึงจะมีผลต่อความประทบัใจของลูกคา้ เช่น การมีป้ายโฆษณาติดอยูห่นา้ร้านในต าแหน่ง
ท่ีโดดเด่น การท่ีเลือกใชส่้วนประสมทางการตลาดบริการเพราะจะน ามาใชเ้ก่ียวกบัการบริการให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจมาก
ท่ีสุดโดยจะ และเกิดความประทบัใจจนมาบริการของร้านเป็นประจ า โดยทั้ง 7P น้ีจะน ามาใชแ้ละปรับปรุงใหม่เหมาะสมกบั
ร้านบริการท่ีท า  
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2.2 แนวคดิเกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือ 
     การตดัสินใจ หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่าง ๆท่ีมีอยู่ ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้ง
ตัดสินใจในทางเลือกต่าง ๆของบริการอยู่ตลอด โดยท่ีผูบ้ริโภคจะเลือกสินค้าหรือบริการตามข้อมูลและข้อจ ากัดของ
สถานการณ์ การตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญัและอยูภ่ายในจิตใจของผูบ้ริโภค (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550) ในการศึกษา 
ขั้นตอนการตดัสินใจใชบ้ริการศูนยร์ถยนตโ์ตโยตา้ของผูอ้าศยัในจงัหวดัฉะเชิงเทรา จะใชแ้นวคิดขั้นตอนการตดัสินใจเป็นหลกั 
เน่ืองจากเป็นการศึกษาเหตุจูงใจหรือปัจจยัท่ีมีอิทธิพลท่ีท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือหรือเลือกใช้ผลิตภณัฑ์ ซ่ึงแสดงเป็น 5 
ขั้นตอนดงัน้ี 1. ความตอ้งการไดรั้บการกระตุน้หรือการรับรู้ถึงความตอ้งการ 2. การแสวงหาขอ้มูล 3. การประเมินทางเลือก 4. 
การตดัสินใจซ้ือ และ 5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
 
2.3   แนวคดิเกีย่วกบัพฤติกรรม 
     Schiffman & Kanuk (1994) ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่า เป็นการกระท าของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการ
ได้รับและการใช้บริการ รวมไปถึงกระบวนการตดัสินใจท่ีมีอยู่ก่อนและมีส่วนในการก าหนดให้มีการกระท าดงักล่าว ซ่ึง
การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคจะช่วยให้ 1) นักการตลาดเขา้ใจถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค 2) 
ผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถหาหนทางแกไ้ขพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในสังคมไดถู้กตอ้งและสอดคลอ้งกบั
ความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิง่ข้ึน 3) ช่วยใหก้ารพฒันาตลาดและการพฒันาผลิตภณัฑส์ามารถท าไดดี้ข้ึน และ 
4) ช่วยในการปรับปรุงกลยทุธ์การตลาดของธุรกิจต่าง ๆ เพื่อความไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั 
 
2.4 งานวจิัยทีเ่กี่ยวข้อง 
     พรสุดา ปานเกษม (2557) วิจยัเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใชศู้นยบ์ริการยาง
รถยนต ์: กรณีศึกษา หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สุชาดาการยาง พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายรุะหวา่ง 31 - 40 ปี 
การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพธุรกิจส่วนตวั สถานภาพสมรส และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี 15,001 – 30,000 ผูบ้ริโภคให้
ความส าคญักบัปัจจยัทางการตลาดธุรกิจบริการโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก พบวา่อนัดบั 1 ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์รองลงมาคือ 
ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมทางการตลาดและดา้นการจดั
จ าหน่าย ตามล าดบั 
     วรเทพ เจิมจุติธรรม (2557) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฮบริด กรณีศึกษา 
Toyota Prius ผลการวิจยัพบวา่ผลตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหวา่ง 30 - 39 ปี สมรสแลว้ มีระดบัการศึกษา
สูงสุดคือระดบัปริญญาตรีมีอาชีพเป็นพนกังานเอกชนระดบัปฏิบติัการ มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 60,000 บาท มีท่ีพกัอาศยัเป็น
ของตนเอง มีรถยนตส่์วนตวัใชใ้นครอบครัวจ านวน 2 คนั โดยปกติแลว้ เดินทางโดยใชร้ถยนตส่์วนตวัหรือรถสาธารณะเป็น
ระยะทางประมาณ 51 - 100 กิโลเมตร เป็นกลุ่ม ท่ีมีความตอ้งการและมีศกัยภาพในการซ้ือรถยนตใ์นอนาคต โดยมีแผนการจะ
ซ้ือรถยนตใ์นช่วง 5 ปี ถดัไป 

 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 2689 

 

 

3. วธีิการศึกษา 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูท่ี้มีอาย ุ18 ปี ข้ึนไป ทั้งเพศชายและเพศหญิง เน่ืองจากมีใบอนุญาตขบัข่ีรถยนต ์และอาศยัอยู่
ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา มีจ านวน 561,704 คน โดยอาศยัสูตรในการค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งของสูตร Taro Yamane ไดก้ลุ่ม
ตวัอย่างเท่ากบั 400 คน แต่ดว้ยขอ้จ ากดัท่ีมีในการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม ผูว้ิจยัจึงเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 200 ชุด ซ่ึงผา่นเง่ือนไขทางสถิติ Regression โดยท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีมากกวา่ 50 คน และมากกวา่ 5 เท่าของจ านวนค าถามท่ี
จะใชใ้นการถามเก่ียวกบัตวัแปรอิสระทั้งหมด (Hair, Black, Babin, & Anderson. 2008) 
 
3.2 การเกบ็ข้อมูล 
     ผูว้ิจยัไดเ้ลือกวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota Sampling) เพื่อลงพื้นท่ีส ารวจและเก็บแบบสอบถามจากศูนยร์ถยนตโ์ต
โยตา้ทั้ง 5 สาขา ดงัน้ี 1) บางปะกง 2) เมืองฉะเชิงเทรา 3) บางน ้าเปร้ียว 4) พนมสารคาม และ 5) สนามชยัเขต โดยก าหนดโควตา้
ใหแ้ต่ละสาขาเท่ากนั 
 
3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
     1. การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา เป็นวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม โดยใช้การแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการศูนย์
รถยนตโ์ตโยตา้ โดยใชค่้าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
     2. การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน เป็นการทดสอบความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีศึกษา คือการ
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรเดียวกบัตวัแปรหลายตวั ซ่ึงในวิจยัน้ีคือความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดกบัการตดัสินใชบ้ริการศูนยร์ถยนตโ์ตโยตา้ ของผูอ้าศยัในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression) 
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3.4 กรอบแนวคิด 
 

          ตวัแปรอิสระ           ตวัแปรตาม       
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 

 
 
4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

 
     ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย    มีอาย ุ27 – 35  ปี ส่วน
ใหญ่มีสถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,000 – 35,000 บาท และมีอาชีพ
พนกังานบริษทัเอกชน 
     ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์รถยนต์โตโยต้า   พบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดบัส าคญัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.06 เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบวา่  

ดา้นผลิตภณัฑ์โดยภาพรวมอยู่ในระดบัส าคญัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.21 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ให้ความส าคญัต่อ
สมรรถนะของเคร่ืองยนตเ์ป็นอนัดบัหน่ึง มีค่าเฉล่ีย 4.33  

ดา้นราคาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัส าคญัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.20 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ให้ความส าคญัต่อราคาอะไหล่
และค่าซ่อมบ ารุงรถยนตเ์ป็นอนัดบัหน่ึง มีค่าเฉล่ีย 4.10  

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยภาพรวมอยู่ในระดบัส าคญัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.27 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ให้
ความส าคญัต่อโชวรู์ม/ ศูนยบ์ริการ มีท าเลท่ีตั้งเดินทางสะดวกเป็นอนัดบัหน่ึง มีค่าเฉล่ีย 4.33  

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 

2. ดา้นราคา (Price) 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 

4. ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

5. ดา้นบุคคล (People) 

6. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

7. ดา้นกระบวนการ (Process) 

 

การตดัสินใจใชบ้ริการศูนยร์ถยนต์
โตโยตา้ของผูอ้าศยัในจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 
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ดา้นส่งเสริมทางการตลาดโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัส าคญัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.15 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ใหค้วามส าคญั
ต่อมีการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การโฆษณาทางโทรทศัน์ หรือ งานแสดงรถยนตเ์ป็นอนัดบัหน่ึงอยู่
ในระดบัส าคญัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.23  

ดา้นบุคคลโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัส าคญัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.24 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ใหค้วามส าคญัต่อพนกังาน
มีมนุษยสมัพนัธ์ดีเป็นอนัดบัหน่ึง มีค่าเฉล่ีย 4.37  

ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัส าคญัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.15 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ให้ความส าคญัต่อศูนยบ์ริการมีบริการครบวงจร เช่นตรวจเช็คสภาพรถ บริการซ่อมสีและตวัถงั เป็นตน้เป็นอนัดบัหน่ึง
อยูใ่นระดบัส าคญัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.31  

ดา้นกระบวนการโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัส าคญัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.23 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ให้ความส าคญัต่อ
การใหบ้ริการดา้นการขายมีความรวดเร็วเป็นอนัดบัหน่ึง มีค่าเฉล่ีย 4.27  

 
     ผลการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการศูนยร์ถยนตโ์ตโยตา้ ของผู ้
อาศยัในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการศูนยร์ถยนตโ์ตโยตา้ 

ของผูอ้าศยัในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
t 

 
Sig. 

B Std. Error Beta 
ค่าคงท่ี (Constant) 0.234 0.079  1.306 0.015* 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.250 0.051 0.246 4.863 0.000* 
ดา้นราคา 0.039 0.038 0.048 1.040 0.300 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.043 0.044 0.051 .966 0.335 
ดา้นส่งเสริมทางการตลาด 0.071 0.054 0.077 1.322 0.188 
ดา้นบุคคล 0.219 0.059 0.246 3.713 0.000* 
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 0.132 0.053 0.157 2.493 0.014* 
ดา้นกระบวนการ 0.186 0.052 0.238 3.588 0.000* 
 
     ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการศูนยร์ถยนตโ์ตโยตา้ 
ของผูอ้าศยัในจงัหวดัฉะเชิงเทรา พบว่า ตวัแปรตน้มีความสามารถในการอธิบายการเปล่ียนแปลงตวัแปรตาม (Adjusted R2) 
เท่ากบั 0.747 มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์ (SEE) เท่ากบั 0.263 โดยตวัแปรตน้มีความสามารถในการพยากรณ์
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ตวัแปรตาม (R Square) เท่ากบั 0.869 หรือคิดเป็นร้อยละ 86.90 โดยปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการศูนยร์ถยนตโ์ตโยตา้ ของผูอ้าศยัในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์(Sig = 0.000) ดา้นบุคคล (Sig = 0.000) ดา้น
การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Sig = 0.014)  และดา้นกระบวนการ (Sig = 0.000) 
  

5. สรุปผลการศึกษา 
 
     ผลการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการศูนยร์ถยนตโ์ตโยตา้ ผลการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ให้ความส าคญัต่อพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการศูนยร์ถยนตโ์ตโยตา้โดยภาพรวมอยู่ในระดบัส าคญัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของพรสุมิตร เจียมบุญศรี (2560) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการศูนยบ์ริการรถยนต์ Mitsu Auto Art 
พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการศูนยบ์ริการรถยนต ์Mitsu Auto Art กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก และยงัสอดคล้องกับงานวิจัยของธันยพร ตู้จินดา (2562) ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการ 
ศูนยบ์ริการโตโยตา้ เค.มอเตอร์สาขาเพชรเกษม พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการศูนยบ์ริการโตโยตา้ เค.มอเตอร์ส สาขาเพชรเกษม มีระดบัการ
ตดัสินใจผูใ้ชบ้ริการศูนยบ์ริการโตโยตา้ เค.มอเตอร์ส สาขาเพชรเกษมอยูใ่นระดบัมาก 
    ผลการศึกษาระดบัความส าคญัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการศูนยร์ถยนต์โตโยตา้
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมอยู่ในระดบัส าคญัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ใหค้วามส าคญัต่อดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นอนัดบัหน่ึงอยูใ่นระดบัส าคญัมากท่ีสุด รองลงมา
คือ ดา้นบุคคล อยู่ในระดบัส าคญัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพรสุดา ปานเกษม (2557) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใชศู้นยบ์ริการยางรถยนต:์ กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สุชาดาการยาง พบว่า 
ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัปัจจยัทางการตลาดธุรกิจบริการโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธนัย
พร ตูจิ้นดา (2562) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ ศูนยบ์ริการโตโยตา้ เค.มอเตอร์สาขาเพชรเกษม พบว่า 
ผูใ้ชบ้ริการศูนยบ์ริการโตโยตา้ เค.มอเตอร์ส สาขาเพชรเกษมใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและปัจจยัดา้น
บุคลากร ซ่ึงทั้งสองดา้นนั้นมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
     ผลการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการศูนยร์ถยนตโ์ตโยตา้ ของ
ผูอ้าศยัในจังหวดัฉะเชิงเทรา พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ ดา้นบุคคล ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการศูนยร์ถยนตโ์ตโยตา้ ของผูอ้าศยัในเขตฉะเชิงเทรา ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของของธนัยพร ตูจิ้นดา (2562) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ ศูนยบ์ริการโตโยตา้ เค.
มอเตอร์สาขาเพชรเกษม พบว่า มีตวัแปรอิสระ 4 ตวัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ ศูนยบ์ริการโตโยตา้ เค.มอเตอร์ส 
สาขาเพชรเกษม ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ปัจจยัดา้น บุคลากร (People) ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
(Physicals) และปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (Process) 
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     ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 
1. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ศูนยร์ถยนตโ์ตโยตา้ควรมีการใหค้วามส าคญักบัสมรรถนะของเคร่ืองยนต ์

และคุณภาพมาตรฐานของรถยนตแ์ละอุปกรณ์ เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด  
2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคคล ศูนยร์ถยนตโ์ตโยตา้ควรให้ความส าคญักบัการคดัเลือกพนกังานท่ีมีใจรักใน

การบริการ รวมถึงการอบรมให้พนกังานสามารถบริการไดถู้กตอ้ง เช่นแกไ้ขปัญหาเคร่ืองยนตไ์ด ้และการให้บริการดว้ยความ
สุภาพ 

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการ ศูนยร์ถยนตโ์ตโยตา้ควรใหค้วามส าคญักบัการใหบ้ริการดา้นการขายมี
ความรวดเร็ว และกระบวนการส่งมอบรถหลงักาใหบ้ริการน่าประทบัใจ 

4. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ศูนยร์ถยนตโ์ตโยตา้ควรใหค้วามส าคญั
กบัการบริการท่ีครบวงจร เช่นตรวจเช็คสภาพรถ บริการซ่อมสีและตวัถงั เป็นตน้ รวมถึงการมีศูนยบ์ริการท่ีมีพื้นท่ีกวา้งขวาง 
และมีส่ิงอานวยความสะดวกครบครัน 
     ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 

1. ควรเพิ่มเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลอ่ืน ๆ เช่น การสัมภาษณ์เจาะลึก หรือการสนทนากลุ่ม เพื่อใหไ้ดรั้บรู้ถึง
ขอ้มูลเชิงลึกของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการศูนยร์ถยนต์โตโยตา้ ซ่ึงจะสามารถน ามา
ก าหนดแผนกลยทุธ์การตลาดใหเ้กิดประสิทธิภาพมากข้ึน  

2. ควรมีการศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการศูนยร์ถยนต์โตโยตา้ เช่น การส่ือสารการตลาดแบบ
บูรณาการ หรือคุณภาพการใหบ้ริการ เป็นตน้ 
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อทิธิพลของการฝึกอบรมและการพฒันาที่มีผลต่อการรักษาพนักงาน Generation Z ให้คงอยู่กบัองค์กรของ
บริษัท โฮม โปรดักซ์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

Influence of training and development on the generation Z employee retention of Home Product 
Center Public Company Limited 

สุพตัรา สุขสุลาภ1และ วรัญพงศ์ บุญศิริธรรมชัย2 

บทคดัย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาอิทธิพลของการฝึกอบรมและการพฒันาท่ีมีผลต่อการรักษาพนกังาน Generation Z ให้
คงอยูก่บัองคก์รของบริษทั โฮม โปรดกัซ์ เซ็นเตอร์ จ ากดั  (มหาชน) ส าหรับเป็นแนวทางในการวางกลยทุธ์ดา้นทรัพยากร
บุคคลเพื่อลดอตัราการลาออกและปรับปรุงวิธีการหรือแนวทางในการรักษาพนักงาน Gen Z ให้คงอยู่กบัองค์กร กลุ่ม
ตวัอยา่งคือพนกังาน Gen Z ท่ีมีอายตุั้งแต่ 18-25 ปีของบริษทัฯ จ านวน 292 คน เกบ็ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามและวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS ซ่ึงจากการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าการฝึกอบรมและการพัฒนามี
ความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัต่อการรักษาพนกังาน Gen Z ใหค้งอยูก่บัองคก์ร โดยองคก์รควรแนะน าใหพ้นกังานทราบถึง
คอร์สหรือโปรแกรมการฝึกอบรมท่ีต าแหน่งงานของตนนั้นจ าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันา รวมถึงใหพ้นกังานไดมี้ส่วนร่วมใน
การเลือกคอร์สหรือโปรแกรมการฝึกอบรม            ดว้ยตนเอง  

ค าส าคัญ: การฝึกอบรมและการพัฒนา, การรักษาพนักงานให้คงอยู่กับองค์กร, พนักงาน Generation Z 

Abstract 

This study examine  the influence of training  and development on the generation z employee retention of  home product 
center public company limited as a guideline for human resource strategy to reduce employee turnover  and improving 
employee retention strategies. The sample consisted of  292 gen z employee (aged 18-25 years).            To achieve the 
study objectives, the researchers developed  a questionnaire,  which was administered in a survey. The data was collected 
and analyzed by using SPSS. The analysis of the  statistics  indicated  that training  and  development significantly correlated 
with the gen z employee retention of home product center public company limited. The organization should be provides 
employee about course of training that their position need to  developed and allows employee to participate in selection  of 
training course themselves. 

Keywords: Training & Development, Employee retention, Generation Z employee 
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1. บทน า 
 

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจคา้ปลีก จ าหน่ายสินคา้และใหบ้ริการเก่ียวกบัการก่อสร้าง 
ต่อเติมตกแต่ง ซ่อมแซมปรับปรุง อาคารและท่ีอยู่อาศัยแบบครบวงจร และประกอบธุรกิจให้บริการพื้นท่ีเช่าและมี
ศูนยก์ารคา้ ปัจจุบนัในองคก์รประกอบไปดว้ยพนกังานหลากหลาย Generation ตั้งแต่รุ่น Baby Boomers (102 คน), Gen X 
(3,025 คน), Gen Y (5,585 คน) และ คล่ืนลูกใหม่ในยคุปัจจุบนั Gen Z (878 คน) ซ่ึงมีอายตุั้งแต่ 12-25 ปี ท่ีจะเป็นก าลงัหลกั
ในการขบัเคล่ือนองคก์รในภายภาคหนา้ แต่ปัจจุบนัผลส ารวจของฝ่ายทรัพยากรบุคคลประจ าปี พ.ศ. 2561 ของบริษทักลบั
พบว่าคนท างานวยั Gen Z กว่า 50% (405 คน) มีการลาออกจากงาน อนัเน่ืองมาจากหลากหลายเหตุผล ดงันั้นองคก์รจ าเป็น
จะตอ้งคน้หาสาเหตุหรือปัจจยัท่ีท าให้พนกังาน Gen Z เปล่ียนงาน และคน้หาวิธีการท่ีจะรักษาคนเหล่าน้ีใหค้งอยูก่บัองคก์ร
ได ้ 

เน่ืองจากบริษทัฯ ประกอบธุรกิจคา้ปลีกเป็นหลัก ซ่ึงในอุตสาหกรรมน้ีมีคู่แข่งท่ีหลากหลายซ่ึงทุกรายมีการพฒันา
ศกัยภาพของตนเองอยูต่ลอด ประกอบกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีการเปล่ียนแปลง บริษทัฯจึงเลง็เห็นแลว้วา่ส่ิงส าคญัท่ีจะ
ท าให้บริษทัมีความสามารถในการแข่งขนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือการพฒันาคน บริษทัฯจึงมีนโยบายส่งเสริมให้
พนกังานในทุกต าแหน่งตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมและพฒันา เสริมสร้างความเป็นคนใฝ่รู้ รู้จกัปรับปรุงและพฒันาตนเองอยู่
ตลอด โดยบริษทัฯมีคอร์สการฝึกอบรม และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น คอร์สเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม HRMS, 
การส่งพนกังานเขา้ฝึกอบรมของหน่วยงานภายนอก เพื่อฝึกฝนใหพ้นกังานอยา่งสม ่าเสมอ 

คนท างานวยั Gen Z มีลกัษณะนิสัยมีความกลา้แสดงออก กลา้คิด กลา้ถาม มีความมัน่ใจในความสามารถของตนเอง กลา้
เส่ียง กลา้ตดัสินใจ ดงันั้นหากเราส่งเสริมให้คนเหล่าน้ีมีความรู้ความสามารถ และทกัษะท่ีส าคญัมาพฒันาศกัยภาพของ
ตนเอง รองรับการตดัสินใจเพื่อใหด้ าเนินไปในแนวทางท่ีถูกตอ้ง จะท าใหบ้ริษทัฯไดผ้ลส าเร็จของงานท่ีมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน พนกังานรู้สึกภาคภูมิใจในความส าเร็จของงานและในการพฒันาตนเอง สร้างความพึงพอใจในการท างานร่วมกบับริษทั
ฯ ลดความคิดท่ีจะเปล่ียนงานหรือลาออกลงได ้

ดงันั้นบริษทัฯจึงจ าเป็นจะตอ้งทราบว่าคอร์สหรือรูปแบบการฝึกอบรมและการพฒันาตนเองในปัจจุบนันั้นมีความ
เหมาะสมตรงตามความตอ้งการของพนักงานหรือไม่ และการฝึกอบรมและพฒันาตนเองของบริษทัฯนั้นสามารถท าให้
พนกังาน Gen Z เกิดความพึงพอใจในการท างานกบัองคก์ร ท าใหพ้นกังานไม่คิดเปล่ียนงานหรือลาออกจากบริษทัฯไดจ้ริง 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 การรักษาพนักงานให้คงอยู่กบัองค์กร 
จากทฤษฎีแรงจูงใจของ Maslow,1943 กล่าววา่ความตอ้งการของมนุษยมี์ 5 ล าดบัขั้น หน่ึงในนั้นคือความตอ้งการเคารพ

นับถือ คือ ตอ้งการการเคารพยกย่อง การมีสถานะทางสังคม การแสดงถึงความส าเร็จ การใช้ความสามารถเพื่อความ
เจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน สอดคลอ้งกบัทฤษฎีความตอ้งการ Existence Needs, Relatedness Needs และ Growth Needs 
ของ Alderfer,1969 คือ มนุษยมี์ความตอ้งการเติบโตหรือความกา้วหนา้ทั้งในหน้าท่ีการงานและความเคารพนบัถือ ซ่ึงการ
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บรรลุความตอ้งการน้ีตอ้งเกิดจากการใชค้วามรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล จาก 2 ทฤษฎีแสดงให้เห็นว่ามนุษยต์อ้งการ
ประสบความส าเร็จ มีความเจริญกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน ไดรั้บการยอมรับ ยกย่องนบัถือ มีสถานะในองคก์ร หากเป็น
เช่นนั้นจะท าใหบ้รรลุความตอ้งการของตน สร้างความพึงพอใจในการท างาน 

การรักษาพนักงานให้คงอยู่กับองค์กร เร่ิมต้นด้วยการปฐมนิเทศ ระบุองค์ประกอบส าคญัท่ีองค์กรต้องการเพื่อให้
พนกังานเลือกท่ีจะอยูก่บัองคก์รการส่ือสารของผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วยพนกังานยอมรับต่อวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยม 
และนโยบายขององคก์ร(Dibble, 1999) โดย Bell&Martin, 2014 กล่าววา่การส่ือสารท่ีดีจะก่อใหเ้กิดวฒันธรรมการท างานท่ี
ดี ลดการหมุนเวียนและการลาออกของพนกังาน  

องค์กรตระหนักดีว่าการรักษาพนักงานให้คงอยู่กับองค์กรนั้ นข้ึนอยู่กับหลายปัจจัยผูบ้ริหารจ าเป็นต้องค านึงถึง
ค่าตอบแทน รางวลัและผลประโยชน์ ความปลอดภยัในการท างาน การฝึกอบรมและการพฒันา การสนบัสนุนของหัวหนา้
งาน และสภาพแวดลอ้มในการท างาน (Fitz-enz, 1990) ความพึงพอใจและการรักษาพนกังานใหค้งอยูก่บัองคก์รเป็นปัจจยัท่ี
จะท าใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จ โดย Osteraker, 1999 พบวา่ปัจจยัในการรักษาพนกังานใหค้งอยูก่บัองคก์รแบ่งออกเป็น 
3 มิติ คือ สังคม จิตใจ และกายภาพ มิติทางดา้นสังคม คือการติดต่อประสานงานกบัผูอ่ื้นทั้งภายในและภายนอกองคก์ร มิติ
ทางดา้นจิตใจ หมายถึงลกัษณะงาน พนกังานมกัชอบงานท่ีพวกเขาสามารถใชค้วามรู้ความสามารถของตนเองได ้วดัผลจาก
ความพยายามมากกว่าความส าเร็จ มีความยืดหยุ่น มิติทางดา้นกายภาพหมายถึงสภาพการท างานและการจ่ายค่าตอบแทน 
และ Hytter, 2007 พบวา่ปัจจยัต่างๆ เช่น ความเป็นผูน้ าของหวัหนา้ การใหโ้อกาสในการฝึกอบรมและพฒันาทกัษะ สถานท่ี
ท างาน ความสมดุลระหว่างานและชีวิตส่วนตวั รวมถึงความมุ่งมัน่และความภกัดีของพนกังานมีอิทธิพลต่อการเก็บรักษา
พนักงานทั้งทางตรงและทางออ้มอีกดว้ย ในขณะท่ี Kyndt et al. 2009 พบว่าปัจจยัส่วนบุคคล เช่น ระดบัการศึกษา ความ
อาวุโส ความสามารถในการเป็นผูน้ า การรับรู้ตนเอง และทศันคติต่อองคก์รมีความเก่ียวขอ้งกบัการรักษาพนกังานใหค้งอยู่
กบัองคก์รเช่นกนั 

Ahlrichs, 2000 กล่าววา่นโยบายและวิธีปฏิบติัท่ีองคก์รกระท ากบัพนกังานจะเป็นมาตรการท่ีช่วยส่งเสริมใหพ้นกังานคง
อยูก่บัองคก์รได ้การจา้งพนกังานท่ีมีความรู้ ทกัษะ ความสามารถเป็นส่ิงท่ีองคก์รจ าเป็นตอ้งพิจารณาแต่การรักษาพนกังาน
ให้คงอยูเ่ป็นส่ิงท่ีตอ้งให้ความส าคญัมากกวา่ เพราะองคก์รตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการหมุนเวียนพนกังาน  เช่น ค่า
สรรหาพนกังานใหม่ ค่าจา้งพนกังานชัว่คราว ค่าฝึกอบรมและพฒันา ค่าขนยา้ย และค่าใชจ่้ายท่ีไม่ใช่ตวัเงิน เช่น การสูญเสีย
ความรู้ขององคก์ร การสูญเสียขวญัและก าลงัใจของพนกังาน การรับรู้เชิงลบของลูกคา้ น่ีจึงเป็นเหตุผลท่ีหลายองคก์รมีความ
กงัวลและพยายามจะรักษาการหมุนเวียนของพนกังานใหอ้ยูใ่นระดบัต ่าเสมอ (Kotze&Roodt, 2005) 

 

2.2 การฝึกอบรมและการพฒันา 

จากทฤษฎี 2 ปัจจัยของ Herzberg,1959 พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการท างานแบ่งเป็น 2 ปัจจัยคือ ปัจจัยด้าน
แรงจูงใจ ซ่ึงส่งผลต่อประสิทธิภาพและความตั้งใจในการท างาน เช่นความส าเร็จท่ีจะไดรั้บ การไดเ้ล่ือนต าแหน่ง การได้
ฝึกฝนและพฒันาตนเอง การมีความสุขในการท างาน เป็นตน้ และปัจจยัสุขอนามยั เป็นปัจจยัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบังานโดยตรง 
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เช่น ความยดืหยุน่ในสถานท่ีท างาน ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูร่้วมงาน เป็นตน้ ซ่ึงหากพนกังานมีแรงงจูงใจในการท างาน จะ
สามารถท างานอยา่งมีความมุ่งมัน่ตั้งใจ น าไปสู่ความส าเร็จในงาน สร้างความพึงพอใจในการท างานใหแ้ก่ตนเอง 

การฝึกอบรมและการพฒันาเป็นองค์ประกอบส าคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์  การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมท่ีมี
วตัถุประสงค์เพื่อให้ค าแนะน าและปรับปรุงความรู้ ทกัษะ ความสามารถของผูฝึ้กอบรม (Saed&Asgher,2012) ในขณะท่ี 
Peteraf, 1993 ให้ความหมายการพฒันาหมายถึงกิจกรรมท่ีช่วยให้บุคคลบรรลุความรู้และทกัษะใหม่ๆท่ีจ าเป็นส าหรับการ
เติบโตในอาชีพ ซ่ึงโปรแกรมการฝึกอบรมและการพฒันาแบบเหมาะสมครบถว้นจะท าใหผู้ฝึ้กอบรมมุ่งเนน้ไปท่ีความรู้ ทกัษะ 
ทศันคติท่ีจ าเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายขององคก์ร น าไปสู่การสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัขององคก์ร ซ่ึง Leidner,2013 
พบวา่ มุมมอง ทศันคติ และความภกัดีของพนกังานจะท าใหอ้งคก์รสามารถรักษาพนกังานคนนั้นไดโ้ดยผา่นการฝึกอบรมและ
การพฒันา  และจะท าใหพ้นกังานเกิดความมุ่งมัน่ในการท างาน ท างานใหก้บัองคก์รอยา่งเตม็ความสามารถและมีความภกัดีต่อ
องค์กร Rajan & Subramaniam,2011 พบว่าทกัษะและความสามารถของพนักงานจะได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองหาก
องคก์รมีการจดัการฝึกอบรมและการพฒันาท่ีเหมาะสม  ซ่ึง Blair, 2007 มีความเห็นวา่การฝึกอบรมและการพฒันาเป็นหน่ึงใน
วิธีการเก็บรักษาให้คงอยู่กบัองค์กรได้ส าเร็จ ดังนั้นการลงทุนด้านการฝึกอบรมและการพฒันาจึงเป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่า 
สามารถสร้างผลประโยชน์มหาศาลใหก้บัองคก์ร  

2.3 พนักงาน Generation Z 

 Generation Z หรือ Gen Z คือผูท่ี้เกิดในช่วง พ.ศ.2538-ปัจจุบนั อายุ 1-25 ปี (ปีพ.ศ. 2563) เป็นกลุ่มประชากรท่ีมีอายุ
นอ้ยท่ีสุดในปัจจุบนั ก าลงัจบการศึกษาและกา้วเขา้สู่การเป็นก าลงัหลกัในการท างานและขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ                  (รัตนภิ
มล และ พชันี, 2560) โดย ธญันนัท,์2559 กล่าววา่เดก็ในยคุน้ีเกิดมาพร้อมกบัการพฒันาเทคโนโลย ีมีการส่ือสารเช่ือมโยงกนัได้
ง่ายและรวดเร็ว เกิดการยอมรับและเรียนรู้วฒันธรรมท่ีหลากหลาย มีความคิด ทศันคติ พฤติกรรม ความตอ้งการและลกัษณะ
นิสัยเป็นไปในทิศทางเดียวกนั มีพฤติกรรมคิดเร็วท าเร็ว ไม่ชอบการรอคอย ทกัษะในการส่ือสารต ่า ตอ้งการค าอธิบายและ
เหตุผล รู้สึกวา่เขา้ใจทุกเร่ืองในชีวิต มีความมัน่ใจในตนเอง ตอ้งการการมีส่วนร่วมและตอ้งการตดัสินใจชีวิตตนเอง เม่ือเขา้สู่วยั
ท างาน คติในการท างานของคน Gen Z คือ ความโปร่งใส ความยดืหยุน่ ความมีอิสระ ความเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

สมมติฐาน  

H : การฝึกอบรมและการพฒันามีผลในเชิงบวกต่อการรักษาพนกังาน Generation Z ของบริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
จ ากดั (มหาชน) ใหค้งอยูก่บัองคก์ร 

การฝึกอบรมและการพฒันา การรักษาพนกังาน Gen Z ใหค้งอยูก่บัองคก์ร H 
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3. วธีิการศึกษา 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนกังานในบริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 9,590 คน 
เป็นพนกังาน Gen Z (เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538) จ านวน 878 คน ค านวณหาจ านวนกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และท่ีระดบัความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง ร้อยละ 5 ดงันั้นจะไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ
วิจยั จ านวน 275 คน ใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ก าหนดเง่ือนไขในการคดัเลือก คือ ผูท่ี้เป็นพนกังานของบริษทั 
โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) ท่ีเกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2538 เป็นตน้มา  ใชแ้บบสอบถาม 5 Likert scale เป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วนดังน้ี ส่วนท่ี 1 ค าถามคัดกรอง ส่วนท่ี 2 ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัการฝึกอบรมและการพฒันา อา้งอิงจาก Cloutier et al.,2015 และแบบสอบถามเพื่อ
การพฒันาระบบ HRMS ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษทั  โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) และส่วนท่ี 4 ค าถามเก่ียวกบัการ
รักษาพนกังานให้คงอยู่กบัองคก์ร อา้งอิงจาก ศิริพงษ,์2554 โดยการแชร์ลิงคแ์บบสอบถาม (Google form) ผ่านทางโปรแกรม 
HRMS ของบริษทัฯ ซ่ึงไดรั้บการตอบกลบัและเป็นการตอบแบบสอบถามท่ีครบถว้นสมบูรณ์จ านวน 292 ฉบบั ใชโ้ปรแกรม 
SPSS ในการหาค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของหัวขอ้ค าถามการฝึกอบรมและ
พฒันา  และใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย (Simple Regression Analysis) เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรการ  

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม     (n=292) 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

1.เพศ ชาย 
หญิง 

110 
182 

37.67% 
62.33% 

2.อาย ุ 18-21 ปี 
22-25 ปี 

95 
197 

32.53% 
67.47% 

3.ระดบัการศึกษาสูงสุด ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 

83 
204 
5 

28.42% 
69.86% 
1.72% 

4.ประสบการณ์การท างาน นอ้ยกวา่ 6 เดือน 
6 เดือน -1 ปี 
1-3 ปี 
3 ปีข้ึนไป 

78 
102 
93 
19 

26.71% 
34.93% 
31.85% 
6.51% 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 2700 

 

 

5.สถานภาพการสมรส โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

239 
48 
5 

81.85% 
16.44% 
1.71% 

6.รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 9,000-12,000 บาท 
12,001-15,000 บาท 
15,001-18,000 บาท 
มากกวา่ 18,000 บาท 

38 
135 
113 
6 

13.01% 
46.23% 
38.70% 
2.06% 

7.ต าแหน่งงาน พนกังาน 
ผูช่้วยผูจ้ดัการแผนก 
ผูจ้ดัการแผนก 
เจา้หนา้ท่ี 
ผูจ้ดัการฝ่าย 

232 
29 
25 
4 
2 

79.45% 
9.93% 
8.56% 
1.34% 
0.72% 

 จากตารางท่ี 1 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง(62.33%) มีอายอุยูร่ะหวา่ง 22-25 ปี (67.47%) มีระดบั
การศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี(69.86%) มีประสบการณ์ท างานอยู่ในช่วง 6 เดือน – 3 ปี (66.78%) ส่วนใหญ่มี
สถานภาพการสมรสโสด(81.85%) รายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 12,001-15,000 บาท (46.23%) และ 15,001-18,000 บาท 
(38.70%) มีต าแหน่งงานส่วนใหญ่เป็นพนกังาน (79.45%) 

ตารางที่ 2 ผลทางสถิติจากการส ารวจเกีย่วกบัปัจจัยการฝึกอบรมและการพฒันา 

ล าดบั ค าถาม ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1 ท่านทราบวา่ต าแหน่งงานของท่านควรไดรั้บการฝึกอบรมและพฒันา
ความรู้ ความสามารถและทกัษะในดา้นใด ผา่นระบบ HRMS 

3.3420 1.0156 

2 ในปีท่ีผา่นมาท่านไดรั้บโอกาสในการฝึกอบรมและพฒันาความรู้ 
ความสามารถ และทกัษะท่ีสูงข้ึน 

3.5431 1.1338 

3 องคก์รเปิดโอกาสใหท่้านไดเ้สนอคอร์สการฝึกอบรม หรือทกัษะท่ี
ท่านอยากพฒันา และสนบัสนุนใหท่้านไดรั้บการฝึกอบรมนั้น 

3.2233 1.0359 

4 ท่านคิดวา่ท่านไดรั้บการฝึกอบรมและพฒันาความรู้ความสามารถ
อยา่งเพียงพอเหมาะสมและมีคุณภาพจากองคก์ร 

3.5164 1.1538 

5 การไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถและทกัษะท่ีตนมี ท าใหท่้าน       มีความ
พึงพอใจในการท างาน 

3.6924 1.1019 

ค่าเฉลีย่ปัจจัยการฝึกอบรมและการพฒันา 3.4634 1.0882 
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จากตารางท่ี 2 พบว่าพนกังาน Generation Z ในองคก์รมีความพึงพอใจในการท างานหากไดใ้ชค้วามรู้ ความสามารถ 
และทกัษะท่ีตนเองมีอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.70 โดยในปีท่ีผา่นมาพนกังานมีโอกาสไดรั้บการฝึกอบรมและการพฒันาจาก
องคก์รอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.54 และคิดวา่ตนไดรั้บการฝึกอบรมและพฒันาความรู้ความสามารถอยา่งเพียงพอ เหมาะสม 
มีคุณภาพจากองคก์รอยูใ่นระดบัมากซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 3.52 ในขณะท่ีพนกังานทราบว่าต าแหน่งงานของตนควรไดรั้บการฝึกอบรม
และพฒันาความรู้ ความสามารถและทกัษะในดา้นใด ผ่านระบบ HRMS อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.34 และค่าเฉล่ียต ่า
ท่ีสุด 3.22 คือขอ้องค์กรเปิดโอกาสให้ท่านไดเ้สนอคอร์สการฝึกอบรม หรือทกัษะท่ีท่านอยากพฒันา และสนับสนุนให้ท่าน
ไดรั้บการฝึกอบรมนั้น อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ตารางที่ 3 ผลทางสถิติจากการส ารวจเกีย่วกบัการรักษาพนักงาน Gen Z ให้คงอยู่กบัองค์กร 

ล าดบั ค าถาม ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1 ท่านคิดวา่ท่านจะท างานในองคก์รน้ีไปตลอดจนกวา่จะเกษียณ 2.875 1.533 
2 ท่านจะตอบปฏิเสธ หากมีองคก์รอ่ืนมาชกัชวนใหท่้านไปท างานดว้ย โดย

เสนอผลตอบแทนท่ีสูงกวา่ 
3.081 1.042 

3 ส าหรับท่านแลว้องคก์รน้ีถือเป็นองคก์รท่ีดีท่ีสุดท่ีน่าร่วมงานดว้ย 2.964 1.449 
4 ท่านพยายามโนม้นา้วเพื่อนร่วมงานใหท้ างานอยา่งเตม็ท่ีเพื่อความกา้วหนา้

ขององคก์ร 
2.778 0.860 

5 ท่านคิดวา่ตนเองมีคุณค่าและเป็นส่วนหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อองคก์ร 3.566 0.724 

6 ท่านมีความภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นพนกังานขององคก์ร 3.154 0.996 

ค่าเฉลีย่การรักษาพนักงาน Gen Z ให้คงอยู่กบัองค์กร 3.070 1.100 

 จากตารางท่ี 3 พบวา่องคก์รมีค่าเฉล่ียในการรักษาพนกังาน Gen Z ใหค้งอยูก่บัองคก์รในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 
3.07 โดยพนักงาน Gen Z คิดว่าตนเองมีคุณค่าและเป็นส่วนหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อองค์กรในระดับมาก ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.57 
รองลงมาคือพนักงาน Gen Z มีความภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นพนักงานขององค์กร อยู่ท่ี 3.15 และค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด 2.78 คือขอ้ท่าน
พยายามโนม้นา้วเพื่อนร่วมงานใหท้ างานอยา่งเตม็ท่ีเพื่อความกา้วหนา้ขององคก์ร อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ตารางที่  4 การวเิคราะห์สมการถดถอย 

ตัวแปร Beta Sig. 

การฝึกอบรมและการพฒันา 0.372 0.000 

R-square = 0.354 
Adj. R-square = 0.321 
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จากตารางท่ี 4 พบวา่ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยของการฝึกอบรมและการพฒันา มีค่า 0.372 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่<0.05 
ตวัแปรการฝึกอบรมและการพฒันาสามารถอธิบายตวัแปรการรักษาพนกังาน Gen Z ใหค้งอยูก่บัองคก์รได ้32.1%  (มีค่า
สมัประสิทธ์ิการตดัสินใจท่ีปรับแกแ้ลว้ 0.321)  

 

การทดสอบสมมติฐาน 

 H : การฝึกอบรมและการพฒันามีผลในเชิงบวกต่อการรักษาพนกังาน Generation Z ของบริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็น
เตอร์ จ ากดั (มหาชน)ใหค้งอยูก่บัองคก์ร 

ผลของการวิจยัพบวา่การฝึกอบรมและการพฒันามีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการรักษาพนกังาน Gen Z ใหค้งอยูก่บั
องคก์รอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระหวา่งตวัแปรทั้งสอง (Beta = 0.372, p<0.05) ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน 

5. สรุปผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาพบวา่พนกังาน Generation Z ของบริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั มีความพึงพอใจในการท างานหาก
ไดใ้ชค้วามรู้ ความสามารถ และทกัษะท่ีตนเองมีอยู ่ไดรั้บโอกาสในการฝึกอบรมและพฒันาตนเองจากองคก์ร อยูใ่นระดบัมาก 
และจากการศึกษายงัพบวา่บริษทัฯสามารถรักษาพนกังาน Gen Z ใหค้งอยูก่บัองคก์รในระดบัปานกลาง โดยพนกังาน Gen Z คิด
วา่ตนเองมีคุณค่าและเป็นส่วนหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อองคก์รและมีความภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นพนกังานขององคก์รในระดบัมาก 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าการฝึกอบรมและการพฒันามีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยยะส าคญักับการรักษาพนักงาน 
Generation Z ให้คงอยู่กบัองค์กร แต่จากการวิเคราะห์สมการถดถอยช้ีให้เห็นว่ายงัขาดความหลากหลายทางตวัแปรอิสระ
เน่ืองจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์นอ้ยกว่า 0.8 (Adj. R-sq มีค่า 0.321) สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Cloutier et al., 2015 ท่ี
พบวา่พนกังานท่ีไดรั้บการฝึกอบรมและพฒันามีแนวโนม้ท่ีจะท างานอยูก่บัองคก์รนานข้ึนโดยไม่คิดเปล่ียนงาน 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

จากผลการส ารวจพบว่าพนกังานในองคก์รไดรั้บโอกาสในการเลือกสรรคอร์สหรือโปรแกรมการฝึกอบรมและพฒันาดว้ย
ตนเองในระดบัปานกลาง ดงันั้นองคก์รควรเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดเ้ลือกฝึกอบรมในโปรแกรมท่ีหลากหลายทั้งท่ีเก่ียวและไม่
เก่ียวกบังาน เพื่อเป็นการเสริมความรู้ ความสามารถหรือทกัษะท่ีตวับุคคลตอ้งการ รวมทั้งพนักงานบางส่วนไม่ทราบว่าใน
ต าแหน่งงานหรือสายอาชีพของตนควรจะไดรั้บการฝึกอบรมหรือการพฒันาในด้านใด ดงันั้นองคก์รควรวางแผนและแสดงให้
พนกังานทราบผา่นทางระบบ HRMS ผา่นผลการประเมินผลการปฏิบติังาน หรือผา่นเอกสารอ่ืนๆขององคก์ร เพื่อท่ีพนกังานจะ
ไดพ้ฒันาความรู้ ความสามารถ และทกัษะของตนเองไดต้รงตามท่ีองคก์รตอ้งการ 
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ทัศนคติของกลุ่มผู้ท่ีใช้รถยนต์ไฟฟ้าและผู้ท่ีไม่เคยใช้รถยนต์ไฟฟ้า ที่มีอทิธิพลต่อการเลอืกใช้รถยนต์
ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

The attitude of electric car users and those who have never used electric cars that  influence the 
selection of electric cars in Bangkok metropolitan areas 

สุภาวด ีศรีมงคล1   เกยีรติศักดิ์ จันทร์แก้ว2 และ ปิยะพงศ์  เสนานุช3 

    Supawadee Srimongkol, Keattisak Chankaew and Piyapong Senanut 
 

บทคดัย่อ 
     การศึกษาวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค ์คือ (1) เพื่อศึกษาทศันคติในการเลือกใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
(2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเลือกใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ (3) เพื่อก าหนดแนวทางใน
การส่งเสริมและผลกัดันนโยบายของภาครัฐให้มีผูใ้ช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากข้ึน โดยการศึกษาน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) และเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informant) ซ่ึง
เป็นกลุ่มผูใ้ชร้ถยนตไ์ฟฟ้าและผูที้ไม่เคยใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 30 คน 
     ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ชร้ถยนตไ์ฟฟ้าและผูท่ี้ไม่เคยใชร้ถยนตไ์ฟฟ้ามีทศันคติทั้งเชิงบวกและเชิงลบในการเลือกใชร้ถยนต์
ไฟฟ้า ในทศันคติดา้นบวกผูใ้ชท้ั้ง 2 กลุ่ม มีทศันคติตรงกนัว่ารถยนต์ไฟฟ้าสามารถช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายในการเติมน ้ ามนั
เช้ือเพลิงและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศ จึงสนใจท่ีจะใช้พลงังานไฟฟ้าแทนการใช้พลงังาน
เช้ือเพลิง ส่วนในดา้นทศันคติเชิงลบผูท่ี้ไม่เคยใชร้ถยนต์มองว่ารถยนต์ไฟฟ้ามีค่าบ ารุงรักษาแพง จึงท าให้ผูบ้ริโภคค านึงถึง
ปัจจยัดา้นการตลาดในการซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าอนัดบัแรก โดยผูท่ี้ใชร้ถยนตไ์ฟฟ้ามีความพึงพอใจปัจจยัทางการตลาดในแต่ละดา้น 
แต่กลุ่มผูท่ี้ไม่เคยใชร้ถยนตไ์ฟฟ้ายงัไม่พอใจในดา้นราคาของรถยนตไ์ฟฟ้าท่ีมีราคาสูง และดา้นการส่งเสริมการขาย ผูท่ี้ไม่เคย
ใชร้ถยนตย์งัคงมีความกงัวลในเร่ืองบริการหลงัการขาย เพราะในปัจจุบนัศูนยบ์ริการซ่อมแซมรถยนตไ์ฟฟ้ายงัไม่ครอบคลุมทัว่ 
อีกทั้งไดเ้สนอความตอ้งการต่อนโยบายของภาครัฐโดยตอ้งการใหภ้าครัฐมีนโยบายเก่ียวกบัรถยนตไ์ฟฟ้า เช่น สร้างสถานีชาร์จ
ไฟฟ้าครอบคลุมทัว่ประเทศ การลดภาษีรถยนตไ์ฟฟ้า เป็นตน้ เพื่อแนวทางน าไปพฒันาและน าไปใชใ้นการจูงใจใหมี้ผูบ้ริโภค
หนัมาเลือกใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าเพิ่มมากข้ึน 
 
ค าส าคัญ: รถยนต์ไฟฟ้า, ทัศนคติ, ความพึงพอใจ, หลกัการตลาด, นโยบายรถยนต์ไฟฟ้า 
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Abstract 
     The objectives of this research are to study the attitude and satisfaction of selecting electrical vehicles by the people in 
Bangkok as well as its surrounding provinces and to determine the guidelines. This study is a qualitative research where the 
data-collection was done by an in-depth interview of key informants. These informants are a group of 30 which includes 
electric vehicle users and individuals who have never used cars in Bangkok or its vicinity. The research was done to promote 
government policies of increasing electric vehicle users. 
     From interview, we found out that electric car users and those who have never used electric car have both positive and 
negative attitudes. In positive attitude, the electric car can help to save the cost of fueling. Informants also understood the role 
that electric vehicles play for a clean environment and the reduction of air pollution. In negative attitude, those who have never 
used electric car think that it has expensive maintenance fees. Therefore, the consumers consider the marketing factors in 
buying electric cars first. The electric car users are satisfied with each marketing factor. But those who have never used electric 
cars are unsatisfied with the high price of electric cars. In addition, they are still concerned about the sales promotion due to 
repair service centers nationwide in present. As well as proposing the demand for the government's policy by requiring the 
government to have an electric vehicle policy such as creating a charging station nationwide, reducing electric vehicle tax, 
which is the way to develop and motivate more consumers to choose to use electric cars. 
 
Keywords: Electric Vehicles, Attitudes, Satisfaction, Principles of Marketing, Electric Vehicles Policy 
  

1. บทน า 
  
     ปัจจุบนัประเทศไทยมีอตัราการขยายตวัของประชากรท่ีเพิ่มสูงข้ึน อีกทั้งเศรษฐกิจนั้นมีการเติบโตไปอยา่งรวดเร็วและมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวหน้าและทันสมัยจึงท าให้ต่างประเทศสนใจเข้ามาลงทุนธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน ซ่ึง
อุตสาหกรรมของประเทศไทยนั้นยงัอยู่ในช่วงท่ีก าลงัพฒันาเพื่อให้กา้วสู่การเป็นศูนยก์ลางการผลิตให้เทียบเท่ากบัประเทศ
ใกลเ้คียง เน่ืองจากประเทศไทยยงัจดัอยูใ่นประเทศท่ีก าลงัขยายตวัของเศรษฐกิจ(Emerging Economy) ท าใหพ้ลงังานเป็นปัจจยั
ส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ 
     ประเทศไทยมีการใชพ้ลงังานน าเขา้อยา่งมากโดยเฉพาะพลงังานจากน ้ามนัในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆและการ
ด ารงชีวิต เช่น การผลิตในอตุสาหกรรม การขนส่ง การท่องเท่ียว เป็นตน้ จากสถิติการใชพ้ลงังานของประเทศเพิ่มข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ืองโดยเฉล่ียท่ีร้อยละ 4.4 ต่อปี ซ่ึงประเทศไทยมีการใชพ้ลงังานจากน ้าในการผลิตในอุตสาหกรรมมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็น
ฐานการผลิตสินคา้ท่ีส าคญัของโลกโดยเฉพาะการประกอบช้ินส่วนรถยนต ์ ในปี 2561 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต(์AIC) มีการ
จดัอนัดบั World Ranking of Car Production ซ่ึงประเทศไทยจดัอยูอ่นัดบัท่ี 10 ของโลกท่ีมีการผลิตรถยนตสู์งท่ีสุด อีกทั้งยงัเป็น
ประเทศท่ีมีฐานการผลิตรถยนตสู์งท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต(้กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต,์2561)  
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     อุตสาหกรรมท่ีส าคญัของประเทศประกอบกบัประชากรท่ีเพิ่มสูงข้ึน ส่งผลกระทบต่อความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจภายใน
ครัวเรือน ประชากรมีรายไดเ้พิ่มข้ึนท าใหมี้ก าลงัซ้ือสินคา้ท่ีช่วยในการอ านวยความสะดวกเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต เช่น รถยนต ์ 
ในกรุงเทพและปริมณฑล มีสัดส่วนปริมาณรถยนตเ์พิ่มข้ึนในอตัราสูงเฉล่ียชัว่โมงละ 97 คนั ส่งผลใหเ้กิดมลภาวะทางถนนซ่ึง
เกิดจากพลงังานการเผาไหมข้องเช้ือเพลิงท่ีใชก้บัรถยนตสู์งเกินกวา่มาตรฐานก าหนด โดยรถเหล่าน้ีจะปล่อยสารพิษ ไอควนั 
และก๊าซชนิดต่างๆออกมาทางท่อไอเสีย ท าใหสุ้ขภาพคุณและส่ิงแวดลอ้มเส่ือมโทรม รัฐบาลจึงแกไ้ขปัญหาโดยการก าหนด
นโยบายและมาตรการเพื่อบรรเทาปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน โดยการผลิตรถยนตพ์ลงังานไฟฟ้าถูกพฒันาดว้ยเทคโนโลยดีา้น
ประหยดัพลงังานและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ในปัจจุบนัประเทศไทยเร่ิมมีการน าเขา้และผลิตรถยนตพ์ลงังานไฟฟ้าออกมา
จ าหน่ายใหแ้ก่ผูบ้ริโภค ท าใหผู้บ้ริโภคมีความสนใจและหนัมาบริโภครถยนตพ์ลงังานไฟฟ้าเพิ่มมากข้ึน(กลุ่มสถิติการขนส่ง กอง
แผนงาน กรมการขนส่งทางบก,2561)  

จากเหตุกล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาทศันคติและความพึงพอใจหรือประสบการณ์ของผูใ้ชร้ถยนตไ์ฟฟ้าในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อก าหนดแนวทางในการส่งเสริมและผลกัดนันโยบายของภาครัฐใหมี้ผูใ้ชร้ถยนตไ์ฟฟ้าเพิ่ม
มากข้ึน  

 

วตัถุประสงค์ 
 

1. เพื่อศึกษาทศันคติในการเลือกใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเลือกใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
3. เพื่อก าหนดแนวทางในการส่งเสริมและผลกัดนันโยบายของภาครัฐใหมี้ผูใ้ชร้ถยนตไ์ฟฟ้าเพิ่มมากข้ึน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, (2541) อา้งใน กลัยรัตน์ โตสุขศรี, (2552) ใหค้วามหมายเก่ียวกบัการ ตดัสินใจ (Decision 

Making) หมายถึง เป็นกระบวนการในการเลือกกระท าจากทางเลือกท่ีผูก้ระท านั้นมีอยู ่ จึงท าใหผู้บ้ริโภคจ าเป็นจะตอ้งตดัสินใจ
ในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการจากทางเลือกท่ีผูบ้ริโภคมีอยู ่ โดยผูบ้ริโภคจะมีการเลือกซ้ือสินคา้และบริการตามขอ้มูลท่ีมีอยู่
และสถานการณ์ขณะซ้ือ จึงท าใหก้ารตดัสินใจท่ีเกิดจากภายในจิตใจเป็นส่ิงส าคญัต่อการเลือกซ้ือสินคา้และบริการ  
     Philip Kotler and Kevin Lane Keller กล่าววา่ส่วนประสมทางการตลาด คือ เคร่ืองมือทางการตลาดชุดหน่ึงท่ี องคก์รต่างๆใช้
เพื่อใหบ้รรลุถึงวตัถุประสงคท์างการตลาดในตลาดเป้าหมายซ่ึงจ าแนกเคร่ืองมือเหล่าน้ีเป็นกลุ่มกวา้งๆ 4 กลุ่ม เรียกวา่ 4Ps ของ
การตลาดคือ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานท่ีจดัจ าหน่าย (Place) และ การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ซ่ึงส่วน
ประสมทางการตลาดใชเ้พื่อกาหนดกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคและการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้หรือบริการต่างๆ 4Ps น้ีสามารถเช่ือมโยงกบัหวัขอ้งานวิจยัท่ีผูว้ิจยัสนใจท า คือ ประชาชนซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจ
มากน้อยเพียงใดต่อนโยบายรถยนต์ไฟฟ้า ในปัจจุบนัและมูลเหตุท่ีช่วยชกัจูงประชาชนให้ปฏิบติัตามนโยบายนั้นๆ ทั้งน้ีเพื่อ

http://apps.dlt.go.th/statistics_web/statistics.html
http://apps.dlt.go.th/statistics_web/statistics.html
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น ามาใชว้ิเคราะห์หาความเป็นไปไดท่ี้จะสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนมากท่ีสุด และในขณะเดียวกนัประเทศไทยได้
ประโยชน์เช่นเดียวกนั 
     การพิจารณาเลือกซ้ือรถยนต ์คุณลกัษณะท่ีน่าสนใจของยานพาหนะ (Vehicle Attributes of Interest) กเ็ป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคควร
จะค านึงถึงโดย Jake (2013) ไดเ้สนอคุณลกัษณะ 10 ประการ ไดแ้ก่ ค าอธิบายโดยทัว่ไปของรถ (Normalized Vehicle Descriptor) 
อุปกรณ์ มาตรฐาน (Standard Equipment) การติดตั้งอุปกรณ์เสริม (Installed Optional Equipment) ขอ้มูลทางเทคนิค (Technical 
Specifications) การรับประกนัจากโรงงาน (Factory Warranties) ราคาขายของรถยนต ์(Manufacturer’s Suggested Retail Price ; 
MSRP /Vehicle Pricing)  สีภายนอกและภายในจากโรงงาน (OEM Internal and External Colors) การวดัความคุม้ค่าของ รถยนต์
และคะแนนความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (MPG and Green Score) คะแนนความปลอดภยั (Safety Ratings) และรางวลัท่ีไดรั้บ 
(Award and Accolades)  ซ่ึงปัจจยัทั้ง 10 ลว้นมีผลต่อการ ตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตโ์ดยเฉพาะอยา่งยิง่รถยนตไ์ฟฟ้าประเภท
แบตเตอร่ี ซ่ึงในระยะแรกการเร่ิมให ้ความมัน่ใจเหล่าน้ีแก่ผูบ้ริโภคยอ่มเป็นส่ิงท่ีดีต่อความเช่ือมัน่ โดย Carley, Krause, Lane, & 
Graham (2013) ไดศึ้กษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชเ้ร่ิมแรกในเมืองใหญ่ของสหรัฐอเมริกามากกวา่ร้อยละ 50 เช่ือวา่ราคาของ
รถยนตไ์ฟฟ้าไฮบริดจป์ลัก๊อินเป็นอุปสรรคหลกัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือหรือ เช่า ซ่ึงราคาเป็นส่วนหน่ึงของคุณลกัษณะท่ี
น่าสนใจของยานพาหนะ 
     การใช้รถยนต์ไฟฟ้ามีความเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมากกว่ารถยนต์ท่ีใช้น ้ ามนั ประกอบกบัความกา้วหน้าในการพฒันา
อุตสาหกรรมรถยนตไ์ฟฟ้า ท าให้จุดอ่อนต่าง ๆ ของรถยนต ์ไฟฟ้าไดรั้บการปรับปรุงและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง รัฐบาลในหลาย
ประเทศมีการวางแนวทางนโยบายในการพฒันาเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับเทคโนโลยรีถยนตไ์ฟฟ้า เช่น การลงทุนใน
สถานีชาร์จไฟฟ้า การสนบัสนุนการใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าโดยการลดภาษีรถยนต ์การส่งเสริมการลงทุน และการวิจยัและพฒันา ฯลฯ 
(Morton, Anable, & Nelson, 2016; อรรถสิทธ์ิ แจ่มฟ้า, 2559)    
 

3. ระเบียบวธีิวจิัย 
 
1. กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key Informant) 
     สมัภาษณ์กลุ่มผูใ้ชร้ถยนต ์ไฟฟ้าและกลุ่มผูท่ี้ไม่เคยใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า  ทั้งเพศชายและหญิง มีอาย ุ18 ปีข้ึนไป ท่ีอาศยัอยูใ่นเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยจะตอ้งเป็นผูท่ี้ใชร้ถยนตเ์ป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 6 เดือน จ านวน 30 คน 
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยั 

การสมัภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)  
     ใชก้ารสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ใช้ค าถามแบบปลายเปิด เพื่อใหก้ลุ่มตวัอยา่งสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ ท าให้
ไดข้อ้มูลหลากหลายแง่มุม ซ่ึงค าถามส าหรับสมัภาษณ์กลุ่มผูท่ี้ใชร้ถยนต ์มีดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ประวติัส่วนตวั 
ช่ือ-นามสกลุ  
เพศ 
อาย ุ
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ส่วนท่ี 2 ค าถามปลายเปิดเก่ียวกบัทศันคติและความพึงพอใจในการเลือกใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า 
2.1 แนวทางค าถามส าหรับผูท่ี้ใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า 
     2.1.1 ท่านใชร้ถยนตไ์ฟฟ้ายีห่อ้ใด ท่านมีเหตุผลในการเลือกใชร้ถยนตไ์ฟฟ้ายีห่อ้ดงักล่าวอยา่งไร 
     2.1.2 ท่านมีการใชร้ถยนตไ์ฟฟ้ามากนอ้ยเพียงใด 
     2.1.3 ท่านมีเหตุผลในการเลือกใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าอยา่งไร 
     2.1.4 ท่านมีความกงัวลใจในการใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าอยา่งไร 
     2.1.5 ท่านพบปัญหาในการใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าอยา่งไร 
     2.1.6 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรท่ีมีการใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าในประเทศไทย  
     2.1.7 ท่านคิดวา่รัฐบาลควรมีแนวทางในการส่งเสริมและจูงใจใหมี้การใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าในประเทศเพิ่มข้ึนอยา่งไร 
2.2 แนวทางค าถามส าหรับผูท่ี้ไม่เคยใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า 
     2.2.1 ท่านใชร้ถยนตไ์ฟฟ้ายีห่อ้ใด ท่านมีเหตุผลในการเลือกใชร้ถยนตย์ีห่อ้ดงักล่าวอยา่งไร 
     2.2.2 ท่านมีการใชร้ถยนตม์ากนอ้ยเพียงใด 
     2.2.3 ท่านมีความกงัวลใจในการใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าอยา่งไร 
     2.2.4 ในอนาคตท่านมีแนวโนม้จะซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าหรือไม่ เพราะเหตุใด 
     2.2.5 ท่านมีความคิดเห็นต่อการใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าในประเทศไทยอยา่งไร  
     2.2.6 ท่านคิดวา่รัฐบาลจะก าหนดแนวทางในการส่งเสริม และจูงใจใหมี้การใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าในประเทศเพิ่มข้ึนอยา่งไร 
3. ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  

     ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใช้วิธีในการเก็บขอ้มูลท่ีมีลกัษณะเป็นการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Design) ซ่ึงผูว้ิจยัท าการเลือกใช้
เคร่ืองมือในการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้าดา้นวิธีการการรวบรวมขอ้มูล (Methodological triangulation) คือ การวิเคราะห์
เน้ือหา (Content Analysis) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ของกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั เพื่อให้ผลการวิจยัเกิดความ
ถูกตอ้ง (Accuracy) และมีความน่าเช่ือถือ (Reliability) 

4. การวิเคราะห์และน าเสนอขอ้มูล 
     การวิเคราะห์ขอ้มูลนั้น ผูว้ิจยัจะน าขอ้มูลท่ีไดค้น้ควา้จากเอกสารงานวิจยั ขอ้มูลการสัมภาษณ์จากกลุ่มผูใ้ชร้ถยนตไ์ฟฟ้าและ
ผูท่ี้ไม่เคยใชร้ถยนตไ์ฟฟ้ามาศึกษาและวิเคราะห์ตามกระบวนการของงานวิจยัเชิงคุณภาพ กล่าวคือ วิเคราะห์ถึงประเด็นส าคญัท่ี
ได้จากการสัมภาษณ์ (Major themes) จากนั้ นน าประเด็นส าคัญมาแยกเป็นประเด็นย่อย (Sub-themes) และหัวข้อย่อย 
(Categories) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์จากภาพรวมไปจนถึงวิเคราะห์ถึงประเดน็ยอ่ย และน าเสนอผลการวิจยัดว้ยวิธีการพรรณนาเชิง
วิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     ผูใ้หข้อ้มูลเป็นผูท่ี้ใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าจ านวน 15 คน ซ่ึงเป็นเพศชายและเพศหญิง มีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป ท่ีอาศยัอยูใ่น
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเป็นผูท่ี้ใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าเป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย  6 เดือน  จากการศึกษาทศันคติของผูใ้ช้
รถยนตไ์ฟฟ้าและความพึงพอใจในการเลือกใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
ผลการทดสอบวตัถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาทศันคติในการเลือกใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
     ปัจจุบนัมีการน าเขา้รถยนตไ์ฟฟ้ามาใชภ้ายในประเทศ ท าใหร้ถยนตไ์ฟฟ้าเป็นท่ีสนใจของกลุ่มผูใ้ชร้ถยนตเ์น่ืองจากรถยนต์
ไฟฟ้าเป็นยานพาหนะใหม่ และมีการใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในการผลิต จึงท าให้ผูว้ิจยัพบว่าทศันคติ ในการเลือกใชร้ถยนต์
ไฟฟ้าของกลุ่มผูใ้ชร้ถยนตไ์ฟฟ้าและผูท่ี้ไม่เคยใชร้ถยนตไ์ฟฟ้ามีทศันคติท่ีเป็นทั้งเชิงบวกและเชิงลบ  
     จากการศึกษาทศันคติของกลุ่มผูท่ี้ใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าและกลุ่มผูท่ี้ไม่เคยใชร้ถยนตไ์ฟฟ้ามีทศันคติในการเลือกใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า
ในดา้นเชิงบวกเป็นไปในทางเดียวกนั โดยกลุ่มผูใ้ช้ทั้ง 2 กลุ่ม มีความสนใจในการเลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้าทั้งในปัจจุบนัและ
อนาคต เพราะรถยนตไ์ฟฟ้าเป็นอีกหน่ึงทางเลือก ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการประหยดัค่าใชจ่้ายในดา้นพลงังานเช้ือเพลิงจึงหนัมาสนใจ
การเลือกใชร้ถยนตพ์ลงังานไฟฟ้าแทนรถยนตพ์ลงังานเช้ือเพลิง เน่ืองจากรถยนตไ์ฟฟ้าสามารถชาร์จไฟจากสถานีชาร์จไฟฟ้า
หรือสามารถชาร์จไฟไดท่ี้บา้น ท าให้การใชร้ถยนต์ไฟฟ้าประหยดัค่าใชจ่้ายและสะดวกสะดวกสบายส าหรับผูท่ี้อยู่ใกลจ้าก
สถานีเติมน ้ามนัเช้ือเพลิง ซ่ึงการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเป็นอีกหน่ึงวิธีในการช่วยลดปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั เช่น 
ภาวะมลพิษทางอากาศและฝุ่ นควนั ท่ีเกิดจากการเผาไหมข้องเช้ือเพลิงและปล่อยผา่นท่อไอเสียของรถยนต ์ซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึง
ของการเกิดภาวะโลกร้อน ท าให้หลายๆประเทศไดรั้บผลกระทบจากภาวะโลกร้อน รวมถึงประเทศไทยด้วย ส่วนในด้าน
ทศันคติเชิงลบ จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูท่ี้รถยนตไ์ฟฟ้าและกลุ่มผูท่ี้ไม่เคยใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า ผูว้ิจยัพบว่ามีเพียงกลุ่มผูท่ี้ไม่เคยใช้
ไฟฟ้า ท่ีมีทัศนคติเชิงลบในการเลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้า เน่ืองจากประเทศไทยเพิ่งเ ร่ิมมีการน าเข้ารถยนต์ไฟฟ้ามาใช้
ภายในประเทศ จึงท าใหส่ิ้งอ านวยความสะดวกส าหรับรถยนตไ์ฟฟ้ายงัไม่เพียงพอต่อใชง้าน เช่น สถานีชาร์จไฟฟ้า ศูนยบ์ริการ
ซ่อมแซมรถยนตไ์ฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์เคร่ืองยนตส์ าหรับรถยนตไ์ฟฟ้าจ าเป็นท่ีจะตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศท าใหค่้าบ ารุงรักษา
มีราคาสูง และท่ีจอดรถส าหรับรถยนตไ์ฟฟ้า เน่ืองจากรถยนตไ์ฟฟ้าไม่สามารถเคล่ือนยา้ยขณะจอดรถไดไ้ม่เหมือนกบัรถยนตท่ี์
ใชพ้ลงังานเช้ือเพลิงท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยไดข้ณะจอด จึงท าใหก้ลุ่มผูไ้ม่เคยใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าเลือกท่ีจะยงัไม่ตดัสินใจซ้ือรถยนต์
ไฟฟ้าในปัจจุบนั มีการศึกษาข้อมูลในการใช้รถยนต์ไฟฟ้า และวิธีการบ ารุงรักษารถยนต์ไฟฟ้า เพื่อเตรียมพร้อมในการใช้
รถยนตไ์ฟฟ้าในอนาคต 
     ส าหรับดา้นทศันคติดงักล่าว สรุปเบ้ืองตน้ไดว้่ากลุ่มผูใ้ชร้ถยนตไ์ฟฟ้าและกลุ่มผูท่ี้ไม่เคยใชร้ถยนตไ์ฟฟ้ามีทศันคติในการ
เลือกใชร้ถยนต์ไฟฟ้าทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ในดา้นเชิงบวกมองทั้งสองกลุ่มมองในมุมเร่ืองประหยดัค่าใชจ่้ายและลดปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม ส่วนในดา้นทศันคติเชิงลบ มีเพียงกลุ่มผูท่ี้ไม่เคยใชม้องว่าส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับการใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าใน
ประเทศไทยยงัไม่เพียงพอต่อการใชง้าน จึงท าให้กลุ่มผูท่ี้ไม่เคยใชย้งัไม่ตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าในปัจจุบนัแต่ในอนาคตเช่ือ
วา่จะมีการใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าเพิ่มข้ึนแน่นอน 
ผลการทดสอบวตัถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเลือกใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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     การท่ีประเทศไทยเร่ิมมีการใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าภายในประเทศเพิ่มมากข้ึน แน่นอนวา่ในการเลือกใชร้ถยนตไ์ฟฟ้านั้น ความพึง
พอใจในการเลือกใชร้ถยนตไ์ฟฟ้ามีทั้งพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการเลือกใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า 
     จากการศึกษาความพึงพอใจในการเลือกใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าของกลุ่มผูท่ี้ใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า และ กลุ่มผูท่ี้ไม่เคยใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า 
ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการเลือกใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า ในการจะเลือกซ้ือรถยนตน์ั้นผูใ้ชจ้ะตอ้งค านึงถึงปัจจยั
ทางการตลาดทั้ งด้าน ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ีหรือช่องทางจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย  และด้าน
สภาพแวดลอ้มอ่ืนๆท่ีส่งผลหลงัจากท่ีมีการเลือกใชง้านรถยนตไ์ฟฟ้า  โดยเร่ิมตน้จากผลิตภณัฑ์ โดยให้ความส าคญักบัความ
น่าเช่ือถือและช่ือเสียงของบริษทัผูผ้ลิตรถยนต์เป็นอนัดบัแรก ในดา้นราคานั้น ผลิตภณัฑ์และราคาตอ้งมีความเหมาะสมกนั 
ส่วนในดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ศูนยบ์ริการจะตอ้งมีบริเวณกวา้งขวาง หาง่าย เน่ืองจากศูนยบ์ริการเป็นส่ิงท่ีส าคญัเม่ือผูใ้ชเ้กิด
ปัญหาในการใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าจ าเป็นจะตอ้งหาศูนยบ์ริการท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว และในดา้นสุดทา้ยคือ
การส่งเสริมการขาย  ผูใ้ช้ถือว่าการส่งเสริมการขายเป็นส่ิงส าคญัหลงัจากท่ีซ้ือรถยนต์ไฟฟ้า เน่ืองจากรถยนต์ไฟฟ้าเป็น
ผลิตภณัฑใ์หม่ท่ียงัไม่มีส่ิงอ านวยความสะดวกรองรับเพียงพอต่อการใชง้าน ผูใ้ชจึ้งตอ้งการประกนัเก่ียวกบัการใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า 
อาทิเช่นประกนั แบตเตอร่ีและประกนัอะไหล่ ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ส าคญัส าหรับการใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า 
     จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูท่ี้ใชร้ถยนต์ไฟฟ้ามีความพึงพอใจในด้านปัจจยัทางการตลาด จึงเป็นเหตุผลท่ีตดัสินใจซ้ือรถยนต์
ไฟฟ้ามาใชใ้นปัจจุบนั ส่วนกลุ่มผูท่ี้ไม่เคยใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า เร่ืองปัจจยัทางการตลาดไม่พึงพอใจ ในดา้นราคาเน่ืองจากรถยนต์
ไฟฟ้ามีราคาสูงในปัจจุบนัจึงท าให้กลุ่มผูท่ี้ไม่เคยใชม้องวา่ราคาผลิตภณัฑย์งัมีความไม่เหมาะสมกนัและยงัมีผลิตภณัฑท์างเลือก
อ่ืน เช่น รถยนตพ์ลงังานเช้ือเพลิงท่ีมีราคาถูกกวา่รถยนตไ์ฟฟ้า และในอีกดา้นหน่ึงคือการส่งเสริมการขาย ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ี
ส่งผลกระทบต่อการเลือกใชง้าน เน่ืองจากกลุ่มผูท่ี้ไม่เคยใชร้ถยนต์ไฟฟ้า มีความคิดเห็นว่าการส่งเสริมการขายของรถยนต์
ไฟฟ้ายงัไม่พร้อมต่อการใช้งาน เช่น ศูนยบ์ริการท่ีมีไม่เพียงพอต่อจ านวนผูใ้ช้งาน และประกนัต่างๆของรถยนต์ไฟฟ้าควร
ครอบคลุมทั้งผลิตภณัฑ์เน่ืองจากรถยนต์ไฟฟ้ามีการบ ารุงรักษายากและค่าบ ารุงรักษามีราคาสูง จึงตอ้งการให้องค์กรในการ
จ าหน่ายรถมีการปรับปรุงใหดี้ข้ึน 
ผลการทดสอบวัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อก าหนดแนวทางในการส่งเสริมและผลกัดนันโยบายของภาครัฐใหมี้ผูใ้ชร้ถยนตไ์ฟฟ้าเพิ่ม
มากข้ึน 
     การท่ีประเทศไทยจะมีรถยนตไ์ฟฟ้าเพิ่มมากข้ึนนั้น จะตอ้งข้ึนอยูก่บันโยบายของภาครัฐ เน่ืองจากภาครัฐถือเป็นกลไกส าคญั
ในการขบัเคล่ือนนโยบายในการส่งเสริมใหมี้การใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าภายในประเทศเพิ่มข้ึน 
     จากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลมุ่งหวงัใหรั้ฐบาลใหค้วามส าคญัในการลดภาษีน าเขา้รถยนตไ์ฟฟ้าจากต่างประเทศหรือช้ินส่วน
ท่ีจะน ามาประกอบ หรือคูปองส่วนลดส าหรับผูท่ี้ซ้ือรถยนต์ไฟฟ้า จะช่วยท าให้รถยนต์ไฟฟ้านั้นมีราคาท่ีถูกลงกว่าราคาใน
ปัจจุบนั ท าให้ผูบ้ริโภคสามารถน ารถยนต์ไฟฟ้ามาเป็นหน่ึงทางเลือกในการท่ีจะตดัสินใจซ้ือรถยนต ์และตอ้งการให้รัฐบาล
ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัขอ้มูลรถยนตไ์ฟฟ้าและผลกระทบเชิงบวกท่ีเกิดจากการท่ีใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า เช่น การบอกขอ้มูลถึงความ
แตกต่างของค่าใช้จ่ายในการเติมพลงังานเช้ือเพลิงและพลงังานไฟฟ้าอย่างชดัเจนรวมถึงผลกระทบเชิงบวกต่อส่ิงแวดลอ้ม 
เพราะดว้ยเศรษฐกิจและปัญหาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มประเทศไทยประสบปัญหาอยา่งมากในปัจจุบนั เช่น ราคาพลงังานเช้ือเพลิง
สูงและมลพิษทางอากาศ ท าให้การประชาสัมพนัธ์จะเป็นประโยชน์ในการช่วยกระตุน้ความสนใจของผูบ้ริโภคให้มาเลือกซ้ือ
รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากข้ึน เพื่อเป็นการพฒันาคุณภาพชีวิตของผูบ้ริโภคและส่ิงท่ีขาดไม่ไดส้ าหรับผูท่ี้ใชร้ถยนต์ไฟฟ้าคือการ
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สร้างส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับรถยนตไ์ฟฟ้า เช่น การสร้างสถานีชาร์จไฟฟ้าทัว่ประเทศและท่ีจอดรถส าหรับรถยนตไ์ฟฟ้า 
เพื่อสะดวกส าหรับผูท่ี้จะตอ้งการเดินทางไกล 
     จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูท่ี้ใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าและผูท่ี้ไม่เคยใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า ตอ้งการใหรั้ฐบาลใหค้วามส าคญัในการกระตุน้ใหมี้
การเลือกใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าเพิ่มข้ึน เหมือนกบัภาครัฐในต่างประเทศท่ีตอ้งการใหร้ถยนตไ์ฟฟ้าเป็นรถยนตแ์ห่งอนาคตท่ีทั้งโลกจะ
เลือกใช ้

 

5. สรุปผลการศึกษา 
5.1 สรุปผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์ 

 
วัตถุประสงค์ที่ 1 ศึกษาทศันคติในการเลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้า ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูว้ิจยัสามารถสรุปผล
การศึกษาไดด้งัน้ี 
     ผูว้ิจยัพบวา่ผูท่ี้ใชร้ถยนตแ์ละผูท่ี้ไม่เคยใชร้ถยนตไ์ฟฟ้ามีความสนใจในเลือกใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต เพื่อ
ประหยดัค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานเช้ือเพลิง ลดมลพิษทางอากาศและสะดวกในการชาร์จแบตเตอร่ีภายในครัวเรือน ในดา้นทศันคติ
เชิงลบผู ้ท่ีไม่เคยใชร้ถยนตไ์ฟฟ้ามองว่าศูนยบ์ริการซ่อมแซมรถยนตไ์ฟฟ้ายงัไม่เพียงพอ ค่าบ ารุงรักษา มีราคาสูง อีกทั้งสถานี
ชาร์จไฟฟ้ายงัไม่เพียงพอต่อการใชง้านจึงท าใหไ้ม่สามารถเดินทางไกลได ้
     ผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกานต ์ภกัดีสุข (2560) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองปัจจยัดา้นทศันคติปัจจยัดา้นส่วนประสม
ทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าของประชาชนในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พบว่ากลุ่มตวัอยา่งรู้สึกวา่ตนเองไดมี้ส่วนช่วยในการลดภาวะโลกร้อนเวลาขบัรถยนตไ์ฟฟ้าและคิดวา่รถยนตไ์ฟฟ้า
จะมีประโยชน์ต่อตนเองเม่ือราคาน ้ ามนัปรับสูงข้ึนจึงเลือกใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าเขา้มาช่วยให้ประหยดัค่าใชจ่้ายประหยดัค่าใชจ่้าย
เพิ่มมากข้ึน และมีการสนใจในขอ้มูลของรถยนตไ์ฟฟ้าเพื่อปรับใชใ้นอนาคต 
วตัถุประสงค์ที่ 2 ศึกษาความพึงพอใจในการเลือกใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูว้ิจยัสามารถสรุปผล
การศึกษาไดด้งัน้ี 
     ผูใ้ห้ขอ้มูลมีความพึงพอใจทั้งดา้นบวกและลบในการเลือกใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าในการเลือกซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้า การตดัสินใจเลือก
ซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้านั้นผูบ้ริโภคจะค านึงถึงปัจจยัทางการตลาด โดยผูใ้ชร้ถยนตไ์ฟฟ้ามองว่า ปัจจยัในดา้นต่างๆทางการตลาดมี
ความเหมาะสมการเลือกซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้า  เช่น ราคารถยนตไ์ฟฟ้ามีความเหมาะสมแก่การใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในการผลิต  
แต่ส าหรับผูท่ี้ไม่เคยใชร้ถยนตไ์ฟฟ้ามองว่าราคาของรถยนตไ์ฟฟ้ามีราคาเพลงไม่เหมาะสมต่อรายได ้และการส่งเสริมการขาย
รถยนต์ไฟฟ้า ยงัมีส่ิงอ านวยความสะดวกไม่เพียงพอต่อการใชง้านเช่นศูนยบ์ริการส าหรับรถยนตไ์ฟฟ้า และประกนัรถยนต์
ไฟฟ้าเน่ืองจากค่าบ ารุงรักษามีราคาแพง ปัจจุบนัจึงเลือกใชร้ถยนตพ์ลงังานเช้ือเพลิง 
     ผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของCarley, S., Krause, R. M., Lane, B. W., & Graham, J. D. (2013) ไดท้ าการศึกษา
เร่ืองความตั้งใจจะซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าแบบปลัก๊อินในเมืองสหรัฐอเมริกา พบว่ากลุ่มตวัอย่างผูใ้ช้เร่ิมแรกในเมืองใหญ่ของ
สหรัฐอเมริกามากกวา่ร้อย ละ 50 เช่ือวา่ราคาของรถยนตไ์ฟฟ้าไฮบริดปลัก๊อินเป็นอุปสรรคหลกัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือหรือ 
เช่า ซ่ึงราคาเป็นส่วนหน่ึงของคุณลกัษณะท่ีน่าสนใจของยานพาหนะ 
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วัตถุประสงค์ที่ 3 การก าหนดแนวทางในการส่งเสริมและผลกัดนั นโยบาย ของภาครัฐใหมี้ผูใ้ชร้ถยนตไ์ฟฟ้าเพิ่มมากข้ึน ผูว้ิจยั
สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
     จากการศึกษาพบวา่ภาครัฐบาล เป็นส่วนส าคญัในการผลกัดนัและส่งเสริมใหมี้การใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าเพิ่มมากข้ึน ดงันั้นควรจะ
ให้ความส าคัญในนโยบายการลดภาษีสรรพสามิต หรือมีส่วนลดส าหรับผูท่ี้ซ้ือรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้ราคารถยนต์ไฟฟ้า
เหมาะสมแก่รายไดข้องผูบ้ริโภค มีการประชาสัมพนัธ์ผลกระทบในเชิงบวกจากการใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าเพื่อสร้างความเช่ือมัน่และ
ความน่าสนใจ ในการเลือกใชร้ถยนต์ไฟฟ้า เช่น การใชร้ถยนต์ไฟฟ้าสามารถแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัและ
ประหยดัค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานเช้ือเพลิง รวมถึง การส่งเสริมสร้างสถานีชาร์จไฟฟ้าใหเ้พียงพอต่อการใชง้านไฟฟ้าในประเทศ
ไทยเพื่อให ้สะดวกต่อการใชง้านเดินทางไก 
     ผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวราภรณ์ หัตถกี และ วีรินทร์ หวงัจิรนิรันดร์ (2555) ไดท้ าการศึกษาทศันคติของ
กลุ่มผูใ้ชแ้ละสนใจรถยนตไ์ฟฟ้าไฮบริดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าไฮบริด พบว่า รัฐบาลควรมีการส่งเสริม
โดยการเขา้มาสนบัสนุนตลาดรถยนตไ์ฟฟ้าตลอดจนในเร่ืองการเขา้มาให้ความช่วยเหลือ ทางดา้นอตัราดอกเบ้ียไม่ว่าจะเป็น
การรลดอตัราดอกเบ้ียหลงัการซ้ือไฟฟ้าไฮบริด หรือการให้สิทธ์ิยกเวน้ภาษีประจ าปีแก่ผูท่ี้สนใจและใชง้านจริงตลอดจนให้
สามารถน ามาหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและบุคคลธรรมดาไดเ้ป็นตน้ 
     นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Morton, Anable, & Nelson (2016) และ อรรถสิทธ์ิ แจ่มฟ้า (2559)  พบวา่การใช้
รถยนตไ์ฟฟ้าเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมากกวา่รถยนตพ์ลงังานเช้ือเพลิง ประกอบกบัรถยนตไ์ฟฟ้ามีการใชเ้ทคโนโลยใีหม่ 
อุตสาหกรรมมนัยนตไ์ฟฟ้าจึงไดรั้บการพฒันาจากภาครัฐในหลายหลายประเทศโดยมีการวางนโยบายในการเตรียมพร้อมกบั
เทคโนโลยรีถยนตไ์ฟฟ้า เช่น การลงทุนในสถานีชาร์จไฟฟ้าการสนบัสนุนการใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าโดยการลดภาษีรถยนตก์าร
ส่งเสริมการลงทุนและการวิจยัและพฒันา เป็นตน้ เพื่อใหมี้การใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าภายในประเทศเพิ่มมากข้ึน 

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 
5.2.1 จากการวิจยัพบว่าทศันคติของผูใ้ชร้ถยนตแ์ละผูไ้ม่เคยใชร้ถยนตมี์ความสนใจในการเลือกใชร้ถยนต ์รถยนตไ์ฟฟ้าเป็น
ยานพาหนะใหม่จึงท าให้ผูบ้ริโภคขาดความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งรวมถึงขอ้ดีและขอ้เสียของรถยนตไ์ฟฟ้า ซ่ึงจะส่งผลกระทบ
ต่อการเลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้า ภาครัฐและภาคเอกชนควรตอ้งท าการประชาสัมพนัธ์ ส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อให้มีการใช้
รถยนตเ์พิ่มมากข้ึน 
5.2.2 จากการวิจยัพบว่าปัจจยัทางการตลาดส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัในเร่ือง 
ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการขาย เพื่อสร้างความมัน่ใจและน่าเช่ือถือในการจดัจ าหน่ายรถยนต์
ไฟฟ้า 
5.2.3 นโยบายของภาครัฐยงัไม่พร้อมในเร่ืองการส่งเสริมและผลกัดนัการใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าในประเทศ เน่ืองจากรถยนตไ์ฟฟ้าถือ
ว่าเป็นนวตักรรมใหม่ส าหรับประเทศไทย ภาครัฐและเอกชนควรความส าคญักบัส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับรถยนตไ์ฟฟ้า 
เช่น การสร้างสถานีไฟฟ้าใหค้รอบคลุมเขา้ถึงไดเ้พราะรถยนตไ์ฟฟ้าในปัจจุบนัยงัไม่สามารถเดินทางไกลได ้อีกทั้งควรมีการลด
ภาษีสรรพสามิตใหแ้ก่ผูบ้ริโภคและผูผ้ลิตเพื่อใหร้าคารถยนตไ์ฟฟ้ามีราคาถูกและสามารถเขา้ถึงรถยนตไ์ฟฟ้าไดง่้ายข้ึน 
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พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยด้านคุณภาพบริการท่ีมีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือซ ้า  
อาหารออนไลน์แอพพลเิคช่ัน แกร็บฟู้ด (Grab Food) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Consumer Behavior and Service Quality Factors Influencing Repetitive Purchase Decision for 
Grab Food Online Application in Bangkok Metropolitan Area 

เหมวรรณ นิษฐ์ชาภา1 และ ณฐัพนัธ์ บัววราภรณ์2 

Hemmawan Nitchapa and Nattapan Buavaraporn 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัดา้นคุณภาพบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ า
อาหารออนไลน์แอพพลิเคชั่น แกร็บฟู้ ด (Grab Food) ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน อายุระหว่าง 15 - 58 ปี มี
ประสบการณ์ใช้แอพพลิเคชัน่แกร็บฟู๊ ด (Grab Food) อย่างน้อย 1 คร้ังก่อนหน้า ท าการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม Offline 
Questionnaire จ านวน 200 ชุด โดยการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบ (Random Sampling) รวม 5 เขต และเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม 
Online Questionnaire จ านวน 200 ชุด สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) ผลการศึกษา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะตดัสินใจกลบัมาใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ แกร็บฟู้ ด 
(Grab Food) ซ ้ าอีกคร้ัง โดยพิจารณาจากคุณภาพบริการตามล าดบั ดงัน้ี ดา้นการเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้มีค่า Sig เท่ากบั 0.000* ดว้ย 
Beta 0.331 ดา้นท่ีเป็นรูปธรรมสัมผสัไดมี้ค่า Sig เท่ากบั 0.000* ดว้ย Beta 0.265 และดา้นการตอบสนองลูกคา้มีค่า Sig เท่ากบั 
0.000* ด้วย Beta 0.230 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพบริการและเป็น
แนวทางส าหรับผูป้ระกอบการ 
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมผู้บริโภค, ปัจจัยด้านคุณภาพบริการ, การตัดสินใจซ้ือซ า้, แอพพลิเคช่ันแกร๊บฟู๊ด 
 

Abstract 
The objective of this study is to study the consumer behavior and service quality factors influencing repetitive purchase decision 
for Grab Food online application in Bangkok metropolitan area from the target sample group of 400 people in the 15 - 58 age 
range, having their experience in using Grab Food application at least one time before doing data collection. Data were collected 
from 200 offline questionnaires by selecting the random sampling group in 5 sub-district areas and the other from 200 online 
questionnaires. The statistics used for data analysis were frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, and 
multiple regression analysis. The results show that most respondents make the repetitive decision again after using Grab Food 
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application, considering the quality of the service respectively; which are understanding and knowing customers factor that has 
a Sig value of 0 .000*  with Beta 0 .331 , tangibles factor that has a Sig value of 0 .000*  with Beta 0 .265  and customer 
responsiveness factor that has a Sig value of 0.000* with Beta 0.230 at the significant level of 0.05. This study is to be used as 
a guideline for service quality development and as a guideline for entrepreneurs. 
 
Keywords: Customer Behavior, Service Quality Factors, Repetitive Purchase Decision, Grab Food Application 
 

1. บทน า 
 

ปัจจุบนักล่าวไดว้่า ธุรกิจดา้น อี คอมเมิร์ซ (E-Commerce) ในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว จากการ
เปิดรับขอ้มูลข่าวสารผา่นทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ของผูบ้ริโภคท่ีใชเ้วลาอยูก่บั Online Platform เพิ่มมากข้ึน เทคโนโลยช่ีวย
ให้เขา้ถึงขอ้มูลท่ีตอ้งการได้อย่างสะดวกรวดเร็วในช่วงท่ีเร่งรีบและมีความจ ากดัดา้นเวลา อีกทั้งเทคโนโลยีมีราคาถูกลง ท า
ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงขอ้มูลออนไลน์ (Online) ได้ง่ายยิ่งข้ึน ถือเป็นช่วงเวลาท่ีดีมากส าหรับธุรกิจด้าน อี คอมเมิร์ซ (E-
Commerce) ท่ีจะปรับรูปแบบการตลาดให้สอดคลอ้งกบับทบาทของเทคโนโลยีกบัชีวิตประจ าวนัในแง่การช่วยเพิ่มความ
สะดวกสบายแบบ On-Demand ท าให้ผูบ้ริโภคเขา้ถึงส่ิงท่ีสนใจโดยใชร้ะยะเวลาสั้นลง และช่วยประหยดัเวลาในการเดินทาง 
โดยเฉพาะช่องทางการซ้ือสินคา้แบบออนไลน์อย่าง ฟู๊ ด เดลิเวอร่ี (Food Delivery) ท่ีเขา้มามีบทบาทส าคญัในการตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหถู้กใจและทนัเวลา ในขณะเดียวกนัดา้นผูป้ระกอบการธุรกิจจ าเป็นตอ้งปรับตวัเพื่อใหไ้ดเ้ปรียบใน
การแข่งขนัและสามารถอยู่รอดต่อไปไดก่้อนท่ีจะไดรั้บผลกระทบจาก Digital Disruption ส่ิงส าคญัท่ีจะสามารถท าให้ธุรกิจ
ยงัคงอยู่ได ้คือการรักษาคุณภาพการบริการเพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความประทบัใจและกลบัมาใช้บริการซ ้ าอีกคร้ัง ส าหรับการ
สั่งซ้ืออาหารพร้อมรับประทานและบริการส่งถึงท่ี มีหลากหลายช่องทางให้เลือกโดยช่องทางแอปพลิเคชัน่สั่งอาหาร (Food 

Delivery Application) ถือไดว้า่มาแรงในช่วง 5-7 ปีท่ีผา่นมา ธุรกจิจัดส่งอาหารไปยงัแหล่งที่พกั (Food Delivery) ในปี 2562 จะ

มีมูลค่าอยู่ที่ 33,000 – 35,000 ล้านบาท เติบโตต่อเน่ืองราวร้อยละ 14 จากปีก่อน และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8 ของมูลค่าธุรกิจ

ร้านอาหารของประเทศไทยในปี 2562 (ศูนย์วจิัยกสิกรไทย, 2562) ซ่ึงมีใหเ้ลือกใชห้ลากหลาย เช่น Line Man, Grab Food, Food 

Panda, Get, Now ฯลฯ และท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนอีกหลายแอปพลิเคชัน่ในอนาคต 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัดา้นคุณภาพท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ าอาหาร
ผ่านช่องทาง Grab Food เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในปัจจุบนัท่ีใช ้Application สั่งอาหารผ่านช่องทาง 
Grab Food ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ าและเป็นแนวทาง
ส าหรับผูป้ระกอบการดา้นบริการเพื่อน าไปพฒันาแผนการด าเนินธุรกิจต่อไป 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
2.1 แนวคดิพฤติกรรมผู้บริโภค 

Kotler (1997) กล่าวถึงการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเอาไวว้่า การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคจะท าให้ทราบถึงเหตุจูงใจท่ีท า
ใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการ เหตุจูงใจเร่ิมตน้มาจากการมีส่ิงเร้าเขา้มากระตุน้ท าใหเ้กิดความตอ้งการผา่นเขา้มาใน
ความรู้สึกนึกคิด ซ่ึงความรู้สึกนึกคิดน้ีมกัจะไดรั้บอิทธิพลมาจากคุณลกัษณะ น ามาซ่ึงกระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ และ
น าไปสู่การตอบสนองหรือการตดัสินใจซ้ือนัน่เอง ส่ิงกระตุน้ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 

1. กระตุน้ทางการตลาด เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีเกิดจากการจดัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ยส่ิงกระตุน้ดา้นผลิตภณัฑ์
ราคา การจดัจ าหน่าย และการส่งเสริม การตลาด 

2. ส่ิงกระตุน้อ่ืน ๆ เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีอยู่ภายนอกองคก์ร ไม่สามารถควบคุมได ้ไดแ้ก่ ส่ิงกระตุน้ดา้นการเมือง กฎหมาย 
เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และเทคโนโลย ีคุณลกัษณะของผูซ้ื้อ มกัจะไดรั้บอิทธิพลมาจากปัจจยัดา้นต่าง  

 
2.2 แนวคดิและทฤษฎคุีณภาพบริการ (Service Quality) 

Kotler (2003) นักการตลาดได้น าแนวคิดด้านการตลาดในการสร้างคุณภาพการบริการ  ให้เท่ากับหรือมากกว่าท่ีลูกคา้
คาดหวงั เม่ือลูกคา้ไดรั้บบริการจะเปรียบเทียบคุณภาพการบริการท่ีไดรั้บ กบัคุณภาพการบริการท่ีคาดหวงัไว ้ถา้ผลท่ีไดพ้บวา่
คุณภาพการบริการท่ีไดรั้บจริงนอ้ยกวา่ท่ีคาดหวงัไว ้ลูกคา้จะไม่พอใจและไม่มาใชบ้ริการอีก ในทางตรงกนัขา้มถา้การบริการท่ี
ไดรั้บจริงเท่ากบัหรือมากกว่าท่ี คาดหวงั ลูกคา้จะพอใจและกลบัมาใชบ้ริการอีก กล่าวอย่างสรุปไดว้่าคุณภาพการให้บริการ 
(Service Quality) ความสามารถในการตอบสนอง ความตอ้งการของผูรั้บบริการให้บริการ คุณภาพของบริการเป็นส่ิงส าคญั
ท่ีสุดท่ีจะสร้างความแตกต่างของ ผูรั้บบริการให้เหนือกว่าคู่แข่งขนัไดก้ารเสนอคุณภาพการให้บริการท่ีตรงกบัความคาดหวงั
ของผูรั้บบริการ เป็นส่ิงท่ีตอ้งกระท า ผูรั้บบริการจะพอใจถา้ไดรั้บส่ิงท่ีตอ้งการ เม่ือผูรั้บบริการมีความตอ้งการ ณ สถานท่ีท่ี
ผูรั้บบริการตอ้งการ และในรูปแบบท่ีตอ้งการ คุณภาพบริการความส าคญัต่อธุรกิจ เน่ืองจากคุณภาพบริการท่ีดีหมายถึงธุรกิจจะ
มีความได้เปรียบทางการแข่งขนั แต่ในทางกลบักนัถา้คุณภาพบริการไม่ดีกิจการก็จะตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบการแข่งขนั
ในทนัที คุณภาพบริการจะน ามาซ่ึงความพึงพอใจของลูกค้า และถ้าลูกคา้ไม่พึงพอใจ ก็พร้อมท่ี จะหนีไปใช้บริการของ
ผูป้ระกอบการรายอ่ืนทนัที 

Parasuraman & etc. (1988) กล่าวว่า การวดัคุณภาพของการให้บริการสามารถวดัไดโ้ดยวดัช่องว่างระหว่างการบริการท่ี
ลูกคา้รับรู้ และการบริการท่ีลูกคา้คาดหวงับนพื้นฐานของ 5 ปัจจยั โดยมีรายละเอียดในแต่ละปัจจยั ดงัน้ี 

1. ความเช่ือถือได ้(Reliability) ความสามารถในการใหบ้ริการตามค ามัน่ดว้ยความถูกตอ้ง 
2. การตอบสนอง (Responsiveness) ความเตม็ใจในการใหบ้ริการและการช่วยเหลืออยา่งรวดเร็ว 
3. การให้ความมัน่ใจ (Assurance) ความสามารถในการให้ขอ้มูลหรือความรู้ดว้ยความสุภาพ เพื่อสร้างความวางใจและ

เช่ือใจจากลูกคา้ 
4. ความเอาใจใส่ (Empathy) การดูแลและบริการลูกคา้อยา่งทัว่ถึงเฉพาะราย 
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5. ส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้(Tangible) ลกัษณะทางกายภาพของส่ิงท่ีอ  านวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ 
 
2.3 แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมการซ้ือซ ้า (Repeat Purchase) 

Kim, Galliers, Shin, Han & Kim (2012) ไดอ้ธิบายการตั้งใจซ้ือซ ้ าไวว้่า เป็นการตดัสินใจซ้ือ ผลิตภณัฑ์หรือการรับบริการ
กบัผูผ้ลิตรายเดิมท่ีมีผลมาจากความพึงพอใจในตวัผลิตภณัฑแ์ละ การบริการดงักล่าวสืบเน่ืองจากการตดัสินใจในคร้ังแรกท่ีอาจ
เกิดไดจ้ากปัจจยัทั้งภายในและภายนอก ในตวัของผูบ้ริโภคเองเป็นหลงั 

Jaturongkhakul (2000) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมการซ้ือคร้ังแรก และพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าไวด้ังน้ี การซ้ือคร้ังแรก (Initial 
Purchase) ผูบ้ริโภคมกัมีการซ้ือแบบฉบัพลนั โดยท่ีมิไดมี้การไตร่ตรองหรือคน้ควา้หาขอ้มูลมาก่อน หรือไดมี้การหาขอ้มูลแลว้
จึงไดต้ดัสินใจซ้ือเพื่อให้ได ้คุณภาพสูงสุดซ่ึงอาจจะไม่ไดส่้งผลให้มีการซ้ือในคร้ัง ต่อไป หากไม่ไดรั้บความพึงพอใจในการ
ตดัสินใจซ้ือในคร้ังแรก โดยการซ้ือซ ้ า (Repeat Purchase) จะมี 2 แบบนั้น คือการแกปั้ญหาแบบซ ้ าซาก (Repeated Problem 
Solving) และการตดัสินใจอย่างเป็นนิสัย (Habitual Decision Making) การแกปั้ญหาแบบซ ้ าซาก (Repeated Problem Solving) 
เกิดจากปัจจยัหลายประการท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือ เกิดความไม่พอใจในการเลือกท่ีซ้ือในคร้ังก่อน จนท าใหเ้กิดการเปล่ียนตราสินคา้
อยู่เสมอ อาจจะเกิดจากสินคา้ในร้านคา้ปลีกหมด ซ่ึงผูซ้ื้อตอ้งคิดดูว่าจะเป็นการคุม้ค่าหรือไม่ท่ีจะลงทุนทั้งดา้นเวลาและดา้น
พลงังานเพื่อไปซ้ือท่ีอ่ืนและการตดัสินใจอย่างเป็นนิสัย (Habitual Decision Making) อาจเกิดจากทศันคติท่ีจะส่งผลต่อการ
ตดัสินใจท่ี รวดเร็ว และท าให้ผูบ้ริโภคจดัการกบัแรงผลกัดนัของชีวิต ไดดี้ข้ึน ทศันคติในการซ้ือจึงจะแตกต่างกนัไปตามระดบั 
ของการเก่ียวขและทุ่มเทความพยายามกบัสินคา้นั้นๆ จึงจ าเป็นตอ้งเปรียบเทียบนิสัยการซ้ือกบัความซ่ือสัตยต่์อตราสินคา้และ
ความเฉล่ีย 

 
2.4 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
พิรานันท์ แกล่งกลา้ (2562) ท าการศึกษาการวิเคราะห์คุณลกัษณะของบริการแอพพลิเคชัน่เพื่อการสั่งอาหารเดลิเวอร่ีใน

กรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์งานวิจัยน้ีประยุกต์การวิเคราะห์คาโนโมเดลและใช้ขอ้มูลปฐมภูมิท่ีเก็บรวบรวมจาก
แบบสอบถามผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ตวัอยา่ง และเคยใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่สั่งอาหารอยา่งนอ้ย 3 คร้ัง ผล
การศึกษาพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการนิยมใชแ้อพพลิเคชัน่ Line man สัง่อาหารมากท่ีสุด ซ่ึงนิยมสัง่มารับประทานเป็นม้ือเยน็และนิยมสั่ง
ในวนัศุกร์และเสาร์ อาหารท่ีสั่งเป็นประเภทอาหารไทย ซ่ึงผูใ้ช้บริการนิยมสั่งมารับประทานท่ีบา้นหรือคอนโดบ่อยท่ีสุด 
ส าหรับผลการวิเคราะห์คุณลกัษณะท่ีท าให้ผูใ้ชบ้ริการพอใจมากคือ คุณลกัษณะสามารถติดต่อผูใ้ห้บริการไดอ้ย่างสะดวกใน
กรณีท่ีเกิดปัญหา และคุณลกัษณะจ าเป็นท่ีตอ้งมีคือ ราคาการสั่งอาหารแบบเดลิเวอร่ีเท่ากบัการสัง่รับประทานท่ีร้านการใชด้ารา
ดงัเป็นพรีเซ็นเตอร์และการจดักิจกรรมแจกของรางวลัใหลู้กคา้มีส่วนร่วม 
     เกตุวดี สมบูรณ์ทวี (2561) ท าการศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ าผลิตภณัฑอ์าหารผ่าน
ผูใ้ห้บริการ “Food Panda Application” งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัด้านคุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือซ ้ าผลิตภณัฑอ์าหารผา่นผูใ้หบ้ริการ “Food Panda Application” เป็นการวิจยัเชิงส ารวจโดยใชแ้บบสอบถามในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูท่ี้เป็นสมาชิกเพจ Food Panda จ  านวน 400 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ จ านวน ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษา ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อการ
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ตดัสินใจซ้ือซ ้ าของผูบ้ริโภคอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยด้านส่ิงท่ีจับต้องได้เป็นอนัดับหน่ึง รองลงมาคือ ปัจจัยด้านความ
น่าเช่ือถือ ดา้นความมัน่ใจ ดา้นการเอาใจใส่ และดา้นการตอบสนอง มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ าผลิตภณัฑ์อาหารผ่านผู ้
ให้บริการ “Food Panda Application” ท่ีระดับนัยส าคญั 0.05 แสดงให้เห็นว่าคุณภาพการบริการสามารถจูงใจให้ผูบ้ริโภค
ตดัสินใจกลบัมาใชบ้ริการอีกคร้ัง หลงัจากตดัสินใจใชบ้ริการในคร้ังแรก 
     พิมพุมผกา บุญธนาพีรัชต์ (2560) ท าการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ Food 
Delivery ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 450 คน ผลการศึกษาพบวา่ พฤติกรรมทัว่ไปในการตดัสินใจใชบ้ริการ 
Food Delivery ของกลุ่มตวัอยา่งโดยสรุป อนัดบัแรกคือ 1 คร้ังต่อ 2 เดือน รองลงมาคือ 1 คร้ังต่อเดือน และ 2 คร้ังต่อเดือน โดย
ประเภทอาหารท่ีท่านใชบ้ริการ Food Delivery ของกลุ่มตวัอย่าง อนัดบัแรกคือ อาหารจานหลกัโดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าใช้
บริการ Food Delivery ของกลุ่มตวัอย่าง เน่ืองจากไม่มีเวลาเพียงพอในการเดินทาง ช่วงเวลาในการใชบ้ริการ Food Delivery 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะเลือกใช้บริการในช่วงม้ือเยน็ ส่วนบุคคลท่ีกลุ่มตวัอย่างใช้บริการ Food Delivery เพื่อรับประทาน
อาหารดว้ย อนัดบัแรกคือ ทานกบัเพื่อน/เพื่อนร่วมงาน โดยโอกาสท่ีจะใชบ้ริการ Food Delivery ของกลุ่มตวัอยา่ง อนัดบัแรก
คือ เม่ืออยากรับประทาน ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ Food Delivery โดยเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละคร้ัง (ต่อหน่ึงท่าน) มาก
ท่ีสุด คือ 300 - 500 บาท โดยแหล่งขอ้มูลท่ีกลุ่มตวัอยา่งใชป้ระกอบในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ เพื่อน 
    Jeon, Hyeon-Mo Kim, Min-Jung, Jeong, Hyun-Chul (2016) ศึกษาเร่ืองอิทธิพลของคุณภาพการให้บริการแอพพลิเคชัน่สั่งอาหาร
ทางโทรศพัทมื์อถือต่อการตอบสนองต่อพฤติกรรมดา้นอารมณ์และความตั้งใจในการกลบัมาใชซ้ ้ า - มุ่งเนน้ท่ีทฤษฎี PAD : Influence 
of Smart Phone Food Delivery Apps' Service Quality on Emotional Response and App Reuse Intention - Focused on PAD Theory 
การศึกษาคร้ังน้ีน าเสนอเร่ือง 'การตอบสนองดา้นทางอารมณ์' และ 'ความเต็มใจในการใช้แอพพลิเคชัน่' ท่ีผูบ้ริโภครับรู้โดยใช้
แอพพลิเคชัน่สั่งอาหารผ่านทางโทรศพัทมื์อถือและการใชง้านแอพพลิเคชัน่ส่งอาหาร การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเสนอ 
'คุณภาพการบริการ' ของแอพพลิเคชัน่ส่งอาหารพร้อมกบั 'พฤติกรรมดา้นอารมณ์' และ 'ความสุข' ซ่ึงแสดงมิติทางอารมณ์ 2 ประเภท
ของ Pleasure-Arousal-Dominance (PAD) ซ่ึงเป็นตัวแปรท่ีสามารถเสริมสร้างความตั้ งใจ เพื่อใช้แอพพลิเคชั่นส่งอาหารและ
ตรวจสอบสถานะการสั่งซ้ือ ผลการวิเคราะห์เน้นขอ้มูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการพฒันาและการท างานของแอพพลิเคชั่นส่ง
อาหาร โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างจากผูพ้กัอาศยัชายและหญิงทัว่ประเทศท่ีมีอายุ 20 ปีข้ึนไปและมีประสบการณ์การใชแ้อพพลิเคชัน่
ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา ในการสัง่อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ เช่น Baedal Minjok, Yogiyo และ Baedaltong ผลการศึกษาพบวา่ความใส่
ใจลูกคา้เก่ียวขอ้งกบัคุณภาพการใหบ้ริการส่งอาหาร มีผลในเชิงบวกต่อพฤติกรรมดา้นอารมณ์ และความน่าเช่ือถือมีผลในเชิงบวก
ต่อความพึงพอใจ รวมถึงความคล่องตวัของการส่งอาหารพบวา่มีผลในเชิงบวกต่อความเตม็ใจท่ีจะใชแ้อพพลิเคชัน่ ขอ้มูลและความ
น่าเช่ือถือ มีผลในเชิงบวกต่อความเตม็ใจท่ีจะใชแ้อพพลิเคชัน่ 
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กรอบแนวคิดการวจิัย 
          ตัวแปรอสิระ                            ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
  

 
3. วธีิการศึกษา 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชศึ้กษา คือ ผูท่ี้มีอายตุั้งแต่ 15-58 ปี เน่ืองจากผูมี้อาย ุ15 ปี สามารถถือบตัรเครดิตเสริมได ้ใชซ้ื้อสินคา้หรือช าระ
ค่าบริการต่างๆ ไดเ้ทียบเท่ากบัวงเงินในบตัรเครดิตหลกั และผูมี้อาย ุ58 ปี เป็นกลุ่มบุคคลท่ียงัอยูใ่นช่วงปลายของวยัท างานและ
ยงัไม่เกษียณอายงุาน 60 ปี ท่ีเคยใชบ้ริการสั่งซ้ืออาหารจากแอพพลิเคชัน่แกร็บฟู้ ด (Grab Food) มาแลว้อยา่งนอ้ย 1 คร้ังในเดือน
ก่อนหนา้ และอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร ซ่ึงก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยอาศยัสูตรของ Taro Yamane ก าหนดความคลาด
เคล่ือนจากการสุ่มไม่เกินร้อยละ 5 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีค านวณไดเ้ท่ากบั 400 คน 
 
3.2 การเกบ็ข้อมูล 

ผู ้วิจัยได้เก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 ชุด โดยแบ่งเป็นวิธีการเก็บแบบสอบถาม Offline 
Questionnaire จ านวน 200 ชุด เลือกกลุ่มตวัอย่างแบบ (Random Sampling) ใน 5 เขต ดงัน้ี 1) เขตห้วยขวาง 2) เขตดินแดง 3) 
เขตพญาไท 4) เขตปทุมวนั และ 5) เขตดุสิตและการเก็บแบบสอบถาม Online Questionnaire จ  านวน 200 ชุด จากกลุ่มเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ (Facebook  Fanpage) ไลน์ (Line) พนักงาน เพื่อน ญาติพี่น้อง โดยเป็นกลุ่มท่ีเคยใช้แอพพลิเคชั่นแกร็บฟู้ ด (Grab 
Food) สัง่อาหารในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 1 คร้ัง ก่อนหนา้ ซ่ึงเกบ็ขอ้มูลในช่วงเดือนธนัวาคม พ.ศ.2562 
 
3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา เป็นวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และพฤติกรรมผูบ้ริโภค
สั่งอาหารผ่านการใชแ้อพพลิเคชัน่แกร็บฟู้ ด (Grab Food) โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
และตวัแปรดา้นการรับรู้คุณภาพบริการ และการตดัสินใจซ้ือซ ้ าอาหารผ่านการใชแ้อพพลิเคชัน่แกร็บฟู้ ด (Grab Food) โดยใช้
ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) 

คุณภาพบริการ (Service Quality) 
1.ความไวว้างใจได ้(Reliability) 
2.การตอบสนอง (Responsiveness) 
3.การใหค้วามมัน่ใจ (Assurance) 
4.ความเอาใจใส่ (Empathy) 
5.ส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้(Tangible) 
 
 
 
 

 

การตัดสินใจซ้ือซ ้าอาหาร

ออนไลน์แอพพลิเคชัน่ 

แกร็บฟู้ ด (Grab Food) 
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2. การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน เป็นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ปัจจยัดา้นคุณภาพบริการท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ าอาหารผา่นช่องทางแกร็บฟู้ ดโดยใชเ้คร่ืองมือการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ( Multiple Regression 
Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ตวัแปรตน้ ปัจจยัดา้นการรับรู้คุณภาพบริการ และตวัแปรตาม การตดัสินใจซ้ือซ ้ า
อาหารผา่นทางแกร็บฟู้ ด (Grab Food) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 
ผลการศึกษาขอ้มูลพฤติกรรมผูบ้ริโภคสั่งอาหารผ่านการใชแ้อพพลิเคชัน่แกร็บฟู้ ด (Grab Food) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยไดท้ าการแจกแบบสอบถามแบบ Offline Questionnaire จ  านวน 200 ชุด และแบบ Online Questionnaire จ  านวน 200 ชุด 
พบวา่  
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลผูใ้ชบ้ริการสัง่อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่แกร็บฟู้ ด (Grab Food) 

 ประชากรศาสตร์ จ านวน ร้อยละ 

เพศ หญิง 263 65.70 
อาย ุ 26 – 36 ปี 174 43.50 
สถานภาพ โสด 256 64.00 
การศึกษา ปริญญาตรี 235 58.80 
อาชีพ พนกังานบริษทั/ หา้งร้านเอกชน 280 70.00 
รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป 137 34.20 
สมาชิกในครอบครัว มากกวา่ 3 คน ข้ึนไป 243 60.80 

         ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ26 – 36  ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงาน
บริษทั / ห้างร้านเอกชน มีรายไดส่้วนตวัเฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 45,000 บาทข้ึนไป และส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวมากกว่า 3 
คนข้ึนไป 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมผูบ้ริโภคสัง่อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่แกร็บฟู้ ด (Grab Food) 

 พฤติกรรมผู้บริโภค จ านวน ร้อยละ 
แอพพลเิคช่ันที่เคยส่ังและจัดส่ง แกร๊บฟู๊ ด (Grab Food) 380  
ความถี่ในการใช้ต่อเดือน 1 – 2 คร้ัง 147 36.70 
ช่วงเวลาที่ใช้แอพพลิเคช่ัน 11.00 – 13.00 น. 221  
ประเภทอาหารท่ีส่ัง อาหารไทย 204  
ค่าใช้จ่ายในการส่ังอาหารต่อคร้ัง ไม่เกิน 300 บาท 190 47.50 
วธีิช าระค่าบริการ เงินสด 248 62.00 
สถานที่ส่ังอาหารรับประทาน ท่ีอยูอ่าศยั/ คอนโด/ บา้น 280 70.00 
เหตุผลท่ีใช้บริการแอพพลิเคช่ัน ประหยดัเวลาในการเดินทาง 357  
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ผู้ท่ีส่ังอาหารจากแอพพลเิคช่ัน ตวัเอง 295 73.70 
ส่ังมารับประทานกบัใคร ครอบครัว 157 39.20 

      ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชแ้อพพลิเคชัน่สั่งและจดัส่งอาหารแกร็บฟู้ ด (Grab Food) สั่งอาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ 1 - 2 
คร้ังต่อเดือน ช่วงเวลา 11.00 – 13.00 น. สั่งอาหารประเภทอาหารไทย มีค่าใชจ่้ายในการใชแ้อพพลิเคชัน่สั่งและจดัส่งอาหารแต่
ละคร้ังไม่เกิน 300 บาท ส่วนใหญ่สั่งอาหารจากแอพพลิเคชั่นมารับประทานท่ีอยู่อาศยั /คอนโด /บา้น ส่วนใหญ่ใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่สั่งและจดัส่งอาหารเพราะประหยดัเวลาในการเดินทางมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพิมพุมผกา บุญธนา
พีรัชต์ (2560) ท าการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Food Delivery ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าใชบ้ริการ Food Delivery ของกลุ่มตวัอย่าง เน่ืองจากไม่มีเวลา
เพียงพอในการเดินทาง ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ Food Delivery โดยเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละคร้ัง (ต่อหน่ึงท่าน) มาก
ท่ีสุด คือ 300 - 500 บาท และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพิรานนัท ์แกล่งกลา้ (2562) ท าการศึกษาการวิเคราะห์คุณลกัษณะของ
บริการแอพพลิเคชัน่เพื่อการสั่งอาหาร เดลิเวอร่ีในกรุงเทพมหานคร พบว่า อาหารท่ีสั่งเป็นประเภทอาหารไทย ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการ
นิยมสัง่มารับประทานท่ีบา้นหรือคอนโดบ่อยท่ีสุด 
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นคุณภาพบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ า อาหารออนไลน์แอพพลิเคชัน่แกร็บฟู้ ด 
(Grab Food) 

คุณภาพบริการ Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

 
t 

 
Sig. 

B Std. Error Beta 
ค่าคงท่ี (Constant) 0.602 0.153  3.931 0.000* 
ด้านความเช่ือถอืได้ 0.058 0.064 0.057 0.909 0.364 
ด้านการตอบสนองลูกค้า 0.246 0.063 0.230 3.920 0.000* 

ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า 0.045 0.067 0.046 0.678 0.498 
ด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้า 0.344 0.067 0.331 5.154 0.000* 

ด้านที่เป็นรูปธรรมสัมผสัได้ 0.277 0.057 0.265 4.888 0.000* 
      ผลการศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ า อาหารออนไลน์แอพพลิเคชัน่แกร็บฟู้ ด (Grab 
Food) ดว้ยเคร่ืองมือ Multiple Regression Analysis ผลการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการรับรู้
คุณภาพบริการท่ีมีผลต่อการสัง่อาหารผา่นการใชแ้อพพลิเคชัน่แกร็บฟู้ ด (Grab Food) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่ามีความคิดเห็นต่อดา้นเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ท่ีมากท่ีสุด รองลงมาคือ  เป็นรูปธรรมสัมผสัได ้ดา้นการ
ตอบสนองลูกคา้ ด้านความน่าเช่ือถือและด้านการให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเกตุวดี 
สมบูรณ์ทวี (2561) ท าการศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ าผลิตภณัฑอ์าหารผา่นผูใ้หบ้ริการ 
“Food Panda Application” พบวา่ ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้าของผูบ้ริโภคอยูใ่นระดบัมาก โดย
ปัจจยัดา้นส่ิงท่ีจบัตอ้งไดเ้ป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความมัน่ใจ ดา้นการเอาใจใส่ และดา้นการ
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ตอบสนอง ตามล าดับ ส่วนผลการศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือซ ้ า อาหารออนไลน์
แอพพลิเคชั่น แกร็บฟู้ ด (Grab Food) พบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ า อาหารออนไลน์
แอพพลิเคชัน่ แกร็บฟู้ ด (Grab Food) ไดแ้ก่ ดา้นการตอบสนองลูกคา้ ดา้นการเขา้ใจและรู้จกั และดา้นท่ีเป็นรูปธรรมสัมผสัได้ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเกตุวดี สมบูรณ์ทวี (2561) พบวา่ คุณภาพการบริการทั้ง 5 ดา้นมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ
ซ ้ าของผูบ้ริโภค ทั้งน้ีผลการศึกษายงัพบวา่ปัจจยัดา้นคุณภาพบริการดา้นความเช่ือถือไดแ้ละดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ลูกคา้ ไม่
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ า อาหารออนไลน์แอพพลิเคชัน่ แกร็บฟู้ ด (Grab Food) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุรภี ฤทธ์ิ
มาก (2559) ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความตั้งใจใช้แอปพลิเคชั่นไลน์ฟู้ ด (Line Food Application) ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า คุณภาพการให้บริการของแอปพลิเคชัน่ดา้นความน่าเช่ือถือได ้ดา้นการให้ความมัน่ใจ และดา้นความ
เอาใจใส่ ไม่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจใชแ้อปพลิเคชัน่ไลน์ฟู้ ดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
5. สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 
 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ26 – 36  ปี 
มีสถานภาพโสด มีการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษทั / ห้างร้านเอกชน มีรายไดส่้วนตวัเฉล่ียต่อเดือน
มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป และส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวมากกวา่ 3 คนข้ึนไป 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผูบ้ริโภคสั่งอาหารผ่านการใช้แอพพลิเคชั่นแกร็บฟู้ ด (Grab Food) พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เคยสัง่อาหารผา่นแอพพลิเคชัน่แกร็บฟู้ ด (Grab Food) มากท่ีสุด โดยมีความถ่ีในการใชแ้อพพลิเคชัน่สัง่
และจดัส่งอาหารแกร็บฟู้ ด (Grab Food) ต่อเดือน 1 – 2 คร้ัง ใชแ้อพพลิเคชัน่สั่งและจดัส่งอาหารแกร็บฟู้ ด (Grab Food) ในช่วง
เวลา 11.00 – 13.00 น. โดยสัง่อาหารประเภทอาหารไทย มีค่าใชจ่้ายในการใชแ้อพพลิเคชัน่สัง่และจดัส่งอาหารแต่ละคร้ังไม่เกิน 
300 บาท ช าระค่าบริการแอพพลิเคชัน่สั่งและจดัส่งอาหารดว้ยเงินสด ส่วนใหญ่สั่งอาหารจากแอพพลิเคชัน่มารับประทานท่ีอยู่
อาศยั /คอนโด /บา้น ส่วนใหญ่ใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่สั่งและจดัส่งอาหารเพราะประหยดัเวลาในการเดินทางมากท่ีสุด โดย
ตดัสินใจสัง่อาหารจากแอพพลิเคชัน่มารับประทานดว้ยตนเอง และส่วนใหญ่สัง่อาหารจากแอพพลิเคชัน่มาทานกบัครอบครัว 

ผลการวิเคราะห์การรับรู้คุณภาพบริการท่ีมีผลต่อการสั่งอาหารผ่านการใช้แอพพลิเคชัน่ แกร็บฟู้ ด (Grab Food) พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการรับรู้คุณภาพบริการท่ีมีผลต่อการสั่งอาหารผ่านการใชแ้อพพลิเคชัน่แกร็
บฟู้ ด (Grab Food) โดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่ามีความคิดเห็นต่อดา้นท่ีเป็นรูปธรรม
สัมผสัไดม้ากท่ีสุด รองลงมาคือ  ดา้นความเช่ือถือได ้ดา้นการเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ ดา้นการตอบสนองลูกคา้ และดา้นการให้
ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ ตามล าดบั 

การรับรู้คุณภาพบริการ ด้านความเช่ือถือได้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่าแอพพลิเคชัน่แกร็บฟู้ ด 
Grab Food สามารถรับขอ้มูลค าสั่งซ้ือไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  ามากท่ีสุด รองลงมาคือ แกร็บฟู้ ด (Grab Food) ใหบ้ริการส่งอาหาร 
ครบรายการ อยา่งถูกตอ้งและมีความน่าเช่ือถือ 
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การรับรู้คุณภาพบริการ ด้านการตอบสนองลูกค้า พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่าแอพพลิเคชัน่แกร็
บฟู้ ด (Grab Food) สามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้อย่างรวดเร็วมากท่ีสุด รองลงมาคือ พนักงาน Grab Food 
สามารถรับค าสัง่ซ้ือของท่านไดร้วดเร็ว 

การรับรู้คุณภาพบริการ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ท่านรู้สึกมัน่ใจ
ในการใชบ้ริการจดัส่งอาหารของ Grab Food มากท่ีสุด รองลงมาคือ พนกังานแกร็บฟู้ ด (Grab Food) สามารถน าส่งอาหารได้
อยา่งครบถว้นและไม่เกิดความเสียหาย 

การรับรู้คุณภาพบริการ ด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้า พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่าแอพพลิเคชัน่ 
Grab Food มีรายการอาหารท่ีหลากหลายเขา้ถึงความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละรายไดอ้ย่างเหมาะสมมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
ท่านไดรั้บบริการจากพนกังาน Grab Food ดว้ยความสุภาพและมีมารยาทท่ีดี 

การรับรู้คุณภาพบริการ ด้านที่เป็นรูปธรรมสัมผัสได้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการบริการส่ง
อาหารของแกร็บฟู้ ด Grab Food ท าให้ท่านสะดวกสบายมากท่ีสุด รองลงมาคือ พนักงาน Grab Food เก็บอาหารไวใ้นกล่อง
บรรจุอาหารทา้ยรถ ท าใหอ้าหารของท่านมีความปลอดภยั 
ตารางที่ 4 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐานในการวิจยั 

สมมุติฐาน ผลการศึกษา 

สมมุติฐานที่ 1: การรับรู้คุณภาพบริการดา้นความเช่ือถือได ้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้า
อาหารผา่นช่องทางแกร็บฟู้ ด (Grab Food) 

ปฏิเสธสมมุติฐาน 

สมมุติฐานที่ 2: การรับรู้คุณภาพบริการดา้นการตอบสนองลูกคา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือซ ้าอาหารผา่นช่องทางแกร็บฟู้ ด (Grab Food) 

ยอมรับสมมุติฐาน 

สมมุติฐานที่ 3: การรับรู้คุณภาพบริการดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้          มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือซ ้าอาหารผา่นช่องทางแกร็บฟู้ ด (Grab Food) 

ปฏิเสธสมมุติฐาน 

สมมุติฐานที่ 4: การรับรู้คุณภาพบริการด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้า มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือซ ้าอาหารผา่นช่องทางแกร็บฟู้ ด (Grab Food) 

ยอมรับสมมุติฐาน 

สมมุติฐานที่ 5: การรับรู้คุณภาพบริการด้านท่ีเป็นรูปธรรมสัมผสัได้มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือซ ้าอาหารผา่นช่องทางแกร็บฟู้ ด (Grab Food) 

ยอมรับสมมุติฐาน 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 

1. คุณภาพบริการ ดา้นการเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้มีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ า ดงันั้นผูป้ระกอบการควรให้
ความส าคญัในการจดัอบรมพนกังานจดัส่งอาหารอยา่งสม ่าเสมอถึงการบริการดว้ยความสุภาพและมีมารยาทท่ีดี และใหบ้ริการ
ลูกคา้ดว้ยความเอาใจใส่ ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมของลูกคา้ในค าสัง่ซ้ือเสมอ เช่น สัง่อาหารรสชาติไม่เผด็ 

2. คุณภาพบริการ ดา้นท่ีเป็นรูปธรรมสัมผสัไดเ้ป็นอนัดบัรองลงมา ดงันั้นผูป้ระกอบการควรมีการตกแต่งรถบริการให้มี
ความเหมาะสม สามารถมองเห็นไดช้ดัเจน และเป็นมาตรฐานเดียวกนัทั้งหมด รวมถึงกล่องบรรจุอาหารทา้ยรถควรมีความ
สะอาด และความปลอดภยั 
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3. คุณภาพบริการ ดา้นการตอบสนองลูกคา้ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัเป็นอนัดบัท่ีสาม ดงันั้นผูป้ระกอบการควรมีการ
พฒันาระบบการติดต่อระหวา่งลูกคา้และพนกังานส่งอาหารท่ีดี รวดเร็ว ท าใหลู้กคา้สามารถติดต่อพนกังาน Grab Food ระหวา่ง
รออาหารมาส่งไดอ้ยา่งสะดวก และเม่ือลูกคา้ตอ้งการแจง้รายละเอียดเพิ่มเติมในการสั่งซ้ืออาหารสามารถติดต่อพนกังาน Grab 
Food ไดร้วดเร็ว 

4. คุณภาพบริการ ดา้นความเช่ือถือได้ ผูป้ระกอบการควรมีการคดัเลือกพนกังานท่ีมีความรู้เร่ืองเส้นทางในเขตพื้นท่ีท่ี
ตนเองใหบ้ริการ ซ่ึงจะสามารถท าใหส่้งอาหารไดต้รงตามเวลาท่ีก าหนด รวมถึงการตรวจสอบค าสัง่ซ้ือทุกคร้ังก่อนน าอาหารส่ง
ถึงมือลูกคา้ เพือ่ใหบ้ริการส่งอาหารครบทุกรายการ อยา่งถูกตอ้งและมีความน่าเช่ือถือ 

5. คุณภาพบริการ ดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ลูกคา้ ผูป้ระกอบการควรมีช่องทางในการติดต่อท่ีลูกคา้สามารถใหค้ าแนะน า 
หรือร้องเรียนการบริการของ Grab Food ไดห้ลายช่องทาง เช่น กล่องรับความคิดเห็น Call Center หรือ Website รวมถึงการ
สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้ดว้ยการบริการท่ีเป็นมาตรฐาน เช่น ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 

1. ควรเก็บรวบรวมขอ้มูลอ่ืน ๆ เช่น การสัมภาษณ์เจาะลึก หรือการสนทนากลุ่ม เพื่อให้ได้รับรู้ถึงขอ้มูลเชิงลึกของ
พฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ า ว่าท่ีจริงแลว้ผูบ้ริโภคยงัมีความตอ้งการอะไรนอกเหนือจากขอ้มูลการ
ตอบแบบสอบถาม เพื่อน ามาพฒันาแพลตฟอร์มออนไลน์ท่ีท าให้ผูบ้ริโภคมีความสะดวกมากยิ่งข้ึน ในการสั่งอาหารผ่าน
ช่องทาง Grab Food Delivery ในเขตกรุงเทพมหานคร  

2. ควรมีการศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือซ ้ า อาหารผ่านช่องทาง Grab Food Delivery ในเขต
กรุงเทพมหานคร เช่น ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (4 Cs) ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจาก อ านาจการ
ต่อรองของผูบ้ริโภค อ านาจการต่อรองของซพัพลายเออร์ การคุกคามจากผูแ้ข่งขนัรายใหม่ เป็นตน้ 
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ปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวติท่ีส่งผลต่อการเข้ารับชมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลกีของแฟนบอลในสนาม 
Activities, Interests, and Opinions (AIO) Lifestyle Factors affects Thai Football Premier League 

Fans Observing 
ฬุจพงศ์ ชุ่มใจ1 และ พนิตา สุรชัยกลุวฒันา 2 

Rujapong Chumjai1  and  Panita Surachaikulwattana 2  
 

บทคดัย่อ 
  การศึกษาในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา ปัจจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิต (AIO) ท่ีส่งผลต่อการเขา้รับชมฟุตบอล
ไทยพรีเมียร์ลีกในสนาม ซ่ึงในปัจจุบนัเม่ือเทียบกบัประชากรส่วนใหญ่ในประเทศไทยท่ีมีความช่ืนชอบฟุตบอลต่างประเทศกนั
อยา่งแพร่หลาย แต่ฟุตบอลไทยกลบัไม่เป็นท่ีนิยมเท่าท่ีควร จึงท าใหผู้ว้ิจยัตอ้งการท่ีจะศึกษาวา่ปัจจยัอะไรท่ีส่งผลใหแ้ฟนบอล
นั้นเขา้รับชมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกในสนาม โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลนั้นทางผูว้ิจยัไดท้ าการเก็บขอ้มูลดว้ยการใชแ้บบสอบถาม
จ านวน 200 ชุด โดยกลุ่มเป้าหมายคือผูท่ี้เคยเขา้ไปรับชมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกในรอบปีท่ีผา่นมาเป็นจ านวน1-2คร้ังเป็นอยา่ง
ต ่า และในส่วนของการวิเคราะห์ไดใ้ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการประมวลผล ซ่ึงจากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้น
รูปแบบการด าเนินชีวิตนั้นส่งผลต่อการเขา้รับชมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกในทุกๆดา้น ทั้งในดา้น กิจกรรม ความสนใจ และความ
คิดเห็น 
 
ค าส าคัญ: ปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต, ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก 

Abstract 
The purpose of research is for studying Lifestyle factors (AIO) affects Thai Football Premier League Stadium’s 

observing. Nowadays, there are a huge number of population in Thailand that prefer International Football while Thai 
Football is not favored enough, So the Researcher is eager to educate about factors that could affect the Thai Football 
Premier League Stadium’s observing. To analyze data, the researcher asked the group of people who once watched the Thai 
Premier League for at least 1-2 times overpassed year to do 200 papers of questionnaires then used the statistical processing 
program to analyze it. The result is Lifestyle factors (AIO) affect Thai Football Premier League Stadium’s observing in every 
way including activities, interests, and opinions. 

 
 
 

Keyword: Lifestyle factors, Thai Premier League 
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1. บทน า 
 ในประเทศไทยของเรา ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกนั้น ไดมี้การก่อตั้งอยา่งเป็นทางการข้ึนในปี พ.ศ.2539 โดยสมาคม
ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ซ่ึงในช่วงแรกมีทีมท่ีเขา้ร่วม 10 สโมสร ก่อนจะถูกเพิ่มเป็น 12 สโมสร และไดเ้พิ่มเป็น18สโมสร จน
ในปัจจุบนัไดมี้การปรับใหเ้หลือ 16 สโมสรตามล าดบั ซ่ึงวงการฟุตบอลไทยนั้นกไ็ดเ้ติบโตข้ึนเร่ือยๆ จากอดีตท่ีฟุตบอลไทย
นั้นยงัเพิ่งเร่ิมตั้งไข่ การแข่งขนัในสนามแทบจะไม่มีผูช้มเลย จนมาถึงปัจจุบนั ท่ีบางนดันั้น คนดูถึงกบัเตม็สนาม และมีนกัเตะ
ต่างชาติเขา้มาเล่นในไทยลีกเป็นจ านวนมาก 
 โดยในปัจจุบนันั้น ฟุตบอลไม่ใช่เพียงแค่กีฬาเพียงแค่นั้น แต่ฟุตบอลไดเ้ป็นมากกวา่กีฬา โดยกีฬาฟุตบอลนั้นไดเ้ป็น
ธุรกิจท่ีสามารถท ารายไดไ้ดม้หาศาลอยา่งหน่ึง ซ่ึงไม่ใช่แค่เพียงผลการแข่งขนั จะเห็นไดจ้ากการท่ีการซ้ือขายนกัเตะในแต่ละ
คร้ังนั้น มีมูลค่าท่ีสูงมาก ส่งผลใหแ้ต่ละสโมสรนั้นตอ้งท าการแข่งขนักนัทั้งในสนามและนอกสนามดว้ย เพราะการบริหาร
ภายในสโมสรนั้นมีความส าคญั ทั้งในแง่ของการตลาด เช่นความไหลล่ืนในการท างานของบอร์ดบริหาร และทางดา้นของกีฬา
เช่นการซ้ือนกัเตะท่ีมีความสามารถ หรือนกัเตะท่ีมีมูลค่าทางการตลาดสูง ซ่ึงทุกอยา่งลว้นตอ้งมาจากพื้นฐานการบริหารและ
วิสยัทศัน์ท่ีดีทั้งส้ินซ่ึงการน ากลยทุธ์ทางการตลาดเขา้มาใชใ้นธุรกิจฟุตบอลนั้นคือปัจจยัส าคญัท่ีจะท าใหส้โมสรฟุตบอลนั้นๆ
สามารถสร้างรายไดจ้ากแฟนบอลท่ีเขา้มารับชมในสนาม และการสนบัสนุนในการซ้ือสินคา้ของสโมสร เพื่อการหมุนเวยีน
งบประมาณของธุรกิจไดอ้ยา่งล่ืนไหล 
 กระทรวงพาณิชย ์(2561) ไดเ้ผยรายไดข้องทีมฟุตบอลไทย5อนัดบัแรก ท่ีมีรายไดสู้งสุด โดยมีทั้งสโมสรท่ีท ารายไดไ้ด้
อยา่งมหาศาล และขาดทุนมหาศาลเช่นกนั ดงัน้ี 

1.บุรีรัมย ์ยไูนเตด็ รายได ้784.12 ลา้นบาท เม่ือหกัลบกบังบประมาณท่ีใชไ้ปแลว้ไดก้ าไร 12.17 ลา้นบาท 
2.เมืองทอง ยไูนเตด็ รายได ้503.09 ลา้นบาท เม่ือหกัลบกบังบประมาณท่ีใชไ้ปแลว้ไดก้ าไร 7.30 ลา้นบาท 
3.ทรูแบงคอ็ก ยไูนเตด็ รายได ้302.09 ลา้นบาท เม่ือหกัลบกบังบประมาณท่ีใชไ้ปแลว้ขาดทุน 199.79 ลา้นบาท 
4.การท่าเรือ เอฟซี รายได ้233.91 ลา้นบาท เม่ือหกัลบกบังบประมาณท่ีใชไ้ปแลว้ไดก้ าไร 5.12 ลา้นบาท 
5.ราชบุรี เอฟซี รายได ้124.62 ลา้นบาท เม่ือหกัลบกบังบประมาณท่ีใชไ้ปแลว้ไดก้ าไร 1.17 ลา้นบาท 

 ดว้ยเหตุน้ี ผูว้จิยัจึงใหค้วามสนใจ วา่ปัจจยัอะไรบา้งท่ีส่งผลต่อการเขา้รับชมฟุตบอลในสนามของแต่ละสโมสรในไทย
พรีเมียร์ลีก โดยท่ีบางสโมสรสามารถท าอนัดบัไดดี้กวา่อีกสโมสร แต่กลบัมีผูเ้ขา้ชมนอ้ยกวา่สโมสรท่ีอนัดบัต ่ากวา่ ซ่ึง
หมายความวา่ อนัดบัในตารางการแข่งขนั ไม่ใช่เหตุผลเพียงอยา่งเดียวท่ีแฟนบอลจะเขา้ไปรับชมในสนาม จึงเป็นท่ีน่าสนใจวา่ 
รูปแบบการด าเนินชีวิตของคนนั้นอาจจะเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัท่ีส่งผลต่อปริมาณแฟนบอลท่ีเขา้ไปรับชมในสนามกเ็ป็นได ้

2. ทบทวนวรรณกรรม  
2.1 แนวคดิที่เกีย่วข้องกบัหลักประชากรศาสตร์  



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 2729 

 

 

พิบูล ทีปะปาล (2549) ไดก้ล่าวไวว้า่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์นั้นเป็นส่ิงแวดลอ้มทางมหภาค ซ่ึงไม่สามารถควบคุม
ได ้เพราะแต่ละคนมีส่ิงท่ีแตกต่างกนัออกไป และมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เราจึงตอ้งท าการศึกษาเพื่อยอ่ขนาดของกลุ่มให้
เลก็ลง เพื่อวางแผนการตลาดใหมี้ประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็น เพศ อาย ุอาชีพ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้และท่ีอยูอ่าศยั 

2.2 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัตัวแปรเร่ืองรูปแบบการด าเนินชีวติ (AIO) 
 Antonides & Raaij (1998) ไดก้ าหนดวิธีวดัและแบ่งกลุ่มการตลาดตามลกัษณะรูปแบบในการด าเนินชีวิต ไดถู้กสร้าง
ข้ึนเป็นผลของลกัษณะต่างๆ ของพฤติกรรม ความคิด และทศันคติต่างๆ ซ่ึงในแต่ละคนจะมีลกัษณะพฤติกรรมท่ีต่างกนัในแต่
ละตวับุคคล ดงันั้นจึงเป็นไปไดท่ี้จะสามารถวดัลกัษณะของกลุ่มคน โดยการศึกษาแบ่งกลุ่มตามลกัษณะของกลุ่มคนจาก
การศึกษารูปแบบพฤติกรรมท่ีต่างกนั ของกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ท่ีเรียกวา่การศึกษาแบ่งกลุ่มตามลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวิต 
โดยแบ่งออกเป็น 3 องคป์ระกอบดงัน้ี 

1. กิจกรรม (Activities) หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลใดกต็าม ท าการแสดงออกอยา่งชดัเจน วา่บุคคลนั้นๆมีงานอดิเรกอะไร 

มีการท าอะไรบา้งในแต่ละกนั ท าอะไร ท่ีไหน อยา่งไร ซ่ึงการท ากิจกรรมนั้นๆมีวตัถุประสงคอ์ะไรและมีคุณค่า

อยา่งไรกบัตวัผูป้ฏิบติั 

2. ความสนใจ (Interests)  หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลใดกต็าม ตอ้งการท่ีจะเขา้ใจและรับรู้ในส่ิงต่างๆ ซ่ึงผูท่ี้มีการใหค้วาม

สนใจกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง จะใหค้วามใส่ใจกบัเร่ืองนั้นๆ พร้อมท่ีจะเรียนรู้กบัส่ิงส่ิงนั้น ซ่ึงความสนใจนั้นจะแปร

ผนักบักิจกรรมท่ีบุคคลนั้นๆมกัจะท าอยูเ่ป็นประจ า 

3. ความคิดเห็น (Opinions) หมายถึงการแสดงออกทางความคิดบนพื้นฐานของค่านิยมท่ีมีต่อ  ตนเองและ
สภาพแวดลอ้มเป็นค าตอบของแต่ละบุคคล ในการตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีเกิดข้ึน เปรียบเสมือนเป็นค าถามใน
ลกัษณะการตีความ การคาดหวงั และการประเมินผลดีผลเสีย เช่น ความคิดเห็นเก่ียวกบัเหตุการณ์ต่างๆ บุคคล
ต่างๆ สินคา้ต่างๆ รัฐบาลนกัการเมืองประเทศหนงัสือพิมพ ์ซ่ึงจะสมัพนัธ์กบัวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

2.3 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

       ปิยะ ลิ้มปิยารักษ ์(2559) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเขา้ชมฟุตบอลลีกของสโมสรท่ีมีสนามแข่งขนัในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยใชต้วัแปรปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (7Ps) ผลการวิจยัพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
อายรุะหวา่ง 20-30 ปี สถานะโสด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเขา้
รับชมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์และปัจจยัดา้นกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 
       ชยัวฒัน์ ชลานนัต ์(2557) ศึกษาปัจจยัอิทธิพลภาพลกัษณ์สโมสรฟุตบอลและความนิยมในภาพลกัษณ์นกักีฬาฟุตบอลท่ีมี
ช่ือเสียงส่งผลต่อ พฤติกรรมการติดตามรับชมการแข่งขนัฟุตบอลไทย ผลการวิจยัพบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายรุะหวา่ง 21 -
30 ปี สถานภาพสมรส  มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ท่ีส่งผลต่อการเขา้รับชมในสนาม
มากท่ีสุดนั้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการทีมฟุตบอล 
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2.6 กรอบแนวคดิการวจิัย 

 
3.วธีิการศึกษา  
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มตวัอยา่งคือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีผูว้ิจยัเลือกใชน้ั้นคือกลุ่มคนท่ีช่ืนชอบการเขา้ไปรับชมการแข่งขนัฟุตบอลไทยพรีเมียร์
ลีกในสนามแข่งขนั ซ่ึงไดเ้ขา้ไปรับชมในสนามอยา่งนอ้ย1-2คร้ังในปีท่ีผา่นมา 

งานวิจยัน้ีไม่ทราบจ านวนท่ีแน่ชดัของจ านวนประชากร ถึงแมจ้ะมีสถิติของผูท่ี้เขา้รับชมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก2019ก็
ตาม แต่เน่ืองจากไม่สามารถทราบไดว้่าผูท่ี้เขา้ชมนั้น เขา้ชมคนละก่ีแมตช์จึงไม่สามารถระบุตวัเลขท่ีแน่นอนได ้ผูว้ิจยัจึงไดท้ า
การใชสู้ตรค านวณโดยก าหนดขนาดตวัอยา่งและใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% และค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณไม่เกิน 
5% (William G.Zikmand. 2003) ซ่ึงเม่ือท าการแทนค่าแลว้จะไดว้า่ N = 384.16 ซ่ึงหมายความวา่งานวิจยัน้ีควรใชก้ลุ่มตวัอยา่งท่ี
เหมาะสมเท่ากบั 385 ตวัอยา่ง แต่เน่ืองดว้ยเวลาท่ีมีจ ากดั ทางผูว้ิจยัจึงตอ้งขอลดจ านวนกลุ่มตวัอยา่งลงเหลือ 200 ตวัอยา่ง 
3.2 วธีิการรวบรวมข้อมูล  

งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีในการเก็บขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถาม
ให้แก่กลุ่มตวัอย่าง โดยการเขา้หากลุ่มตวัอย่างดว้ยตวัเองในวนัท่ีมีการแข่งขนัฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก โดยรายละเอียดของ
แบบสอบถามประกอบไปดว้ยแบบสอบถาม 3 ส่วนดงัน้ี 
1.ใชแ้บบสอบถามในรูปแบบของค าถามเลือกตอบ (Multiple Choice)  ซ่ึงแบ่งหวัขอ้ตามหลกัประชากรศาสตร์ 
2.ใชค้  าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต (AIO) ของผูท้  าแบบสอบถาม โดยจะใชรู้ปแบบเป็นตาราง และใชม้าตรวดั
แบบนามบญัญติั 
3.ใชค้  าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเขา้รับชมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ของผูท้  าแบบสอบถาม โดยจะใชรู้ปแบบเป็นตาราง 
และใชม้าตรวดัแบบนามบญัญติั 
3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในส่วนของการวิเคราะห์ขอ้มูลและการทดสอบสมมติฐาน ผูว้ิจยัไดก้ าหนดแนวทางการวิเคราะห์ไวเ้ป็น 2 ส่วนดงัน้ี 
1. แนวทางการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
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การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาจะท าทั้งการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อบรรยายลกัษณะ ของกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา และ
วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบค าถามหรือวตัถุประสงคก์ารวิจยั ซ่ึงจะใชแ้นวทางน้ีกบัส่วนของลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ ซ่ึง
จะแบ่งสดัส่วน เป็นในรูปแบบของจ านวน และร้อยละ 

2. แนวทางการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมานนั้น ทางผูว้ิจยัจะใชโ้ปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ผลทางสถิติ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัตวัเลข โดยจะ
วิเคราะห์ขอ้มูลในดา้นต่างๆทางสถิติ โดยใช ้Multiple Regression เขา้มาช่วยในการวิเคราะห์ โดยแบ่งออกเป็น4ส่วน ดงัน้ี 2.1 
การหาความถ่ี 

  2.2 การหาค่าร้อยละ 
  2.3 สถิติท่ีใชห้าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
  2.4 สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน 

หลงัจากผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลไดท้ั้งหมดแลว้ ผูว้ิจยัจึงไดน้ าค่าท่ีไดเ้หล่านั้นท่ีอยู่ในรูปของตวัเลขสถิติมาท าการถอดรหัส
ออกมาแปรผล เพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื่อน าไปศึกษาวิจัย และหาท างแก้ไขปัญหาท่ีได้
ตั้งสมมติฐานต่อไป 
โดยผูว้ิจยัไดต้ั้งสมมติฐานเอาไว4้สมมติฐานดงัน้ี 
1.รูปแบบการด าเนินชีวิต (AIO) ในดา้นกิจกรรม (Activities) ส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้รับชมการแข่งขนัฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก
ในสนาม 
2.รูปแบบการด าเนินชีวิต (AIO) ในดา้นความสนใจ (Interest) ส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้รับชมการแข่งขนัฟุตบอลไทยพรีเมียร์
ลีกในสนาม 
3.รูปแบบการด าเนินชีวิต (AIO) ในด้านความคิดเห็น (Opinions) ส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้รับชมการแข่งขนัฟุตบอลไทย
พรีเมียร์ลีกในสนาม 
4.ทฤษฎีรูปแบบการด าเนินชีวิต (AIO) นั้นส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้รับชมการแข่งขนัฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกในสนาม 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
4.1 การวเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 

ดา้นประชากรศาสตร์ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 200 คนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็น มีอายอุยู่
ระหวา่ง 26-35 ปี โดยระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอยา่ง คือ ปริญญาตรี อาชีพส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังาน/
ลูกจา้ง/บริษทัเอกชนท่ีมีรายไดอ้ยู่ท่ี 15,001-25,000 ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างท่ีทางผูว้ิจยัไดท้ าการเก็บขอ้มูลนั้น โดยส่วนมากเป็นคน
กรุงเทพและปริมณฑลถึงร้อยละ 63 ซ่ึงความถ่ีในการเขา้รับชมนั้น ส่วนมากเขา้ชมการแข่งขนัในเกือบทุกสัปดาห์ท่ีมีการ
แข่งขนั 
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4.2 การวเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) 
ปัจจัยด้านรูปแบบด าเนินชีวติในด้านเกีย่วกบักจิกรรม N = 200 

Mean SD แปลความ 

1. ความถ่ีในการรับชมฟุตบอลไทยทั้งในและนอกสนาม 4.49 0.737 มากท่ีสุด 

2. การเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักีฬาฟุตบอลอยูเ่ป็นประจ า 3.51 1.303 มาก 

3. คุณมกัจะเล่นฟุตบอลอยูเ่ป็นประจ า 3.66 1.175 มาก 

4. คุณมกัจะแต่งการดว้ยการใส่เส้ือฟุตบอลอยูบ่่อยๆ 3.26 1.367 ปานกลาง 

5. คุณมกัจะมีส่วนร่วมกบัการแสดงความคิดเห็นทางโลกออนไลน์ในเร่ืองของ
ฟุตบอลอยูเ่สมอ 

3.37 1.216 ปานกลาง 

รวม 3.658 1.1596 มาก 

 ปัจจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิตเก่ียวกบักิจกรรม นั้นมีระดบัความคิดเห็นภาพรวมท่ีอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่า 
Mean อยูท่ี่ 3.658 ซ่ึงเม่ือเทียบกบัเกณฑใ์นการวดัผล แลว้นั้นถือวา่อยูใ่นเกณฑท่ี์มีความสมัพนัธ์ในระดบัท่ีมาก โดยท่ีเม่ือ
พิจารณาลงในรายละเอียดแต่ละดา้นแลว้พบวา่ดา้นความถ่ีในการรับชมฟุตบอลไทยและนอกสนามมีระดบัความคิดเห็นมาก
ท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.49 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 0.737 ซ่ึงถือวา่อยูใ่นเกณฑท่ี์มากท่ีสุด รองลงมาเป็นดา้นการท่ี
กลุ่มตวัอยา่งมกัจะเล่นฟุตบอลอยูเ่ป็นประจ า ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.66 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 1.175 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑท่ี์มาก
เช่นกนั 

ปัจจัยด้านรูปแบบด าเนินชีวติในด้านเกีย่วกบัความสนใจ N = 200 

Mean SD แปลความ 

1. ความสนใจท่ีมีต่อฟุตบอลไทย 4.15 0.948 มาก 

2. คุณติดตามข่าวสารเก่ียวกบัฟุตบอลไทยจากส่ือต่างๆอยูเ่สมอ 3.74 1.248 มาก 

3. คุณใหค้วามสนใจกบัขอ้มูลเบ้ืองลึกของฟุตบอลไทยอยูเ่สมอ 3.53 1.202 มาก 

4. คุณมีส่วนร่วมในการซพัพอร์ททีมท่ีคุณเชียร์อยูเ่สมอ เช่น การซ้ือสินคา้ของ
สโมสร เป็นตน้ 

3.24 1.320 ปานกลาง 

5. คุณรู้จกันกัฟุตบอลส่วนใหญ่ในไทยพรีเมียร์ลีก 3.35 0.960 ปานกลาง 

รวม 3.602 1.1356 มาก 

 ปัจจยัดา้นรูปแบบด าเนินชีวิตในดา้นเก่ียวกบัความสนใจ นั้นมีระดบัความคิดเห็นภาพรวมท่ีอยูใ่นระดบัมาก โดยมี
ค่า Mean อยูท่ี่ 3.602 ซ่ึงเม่ือเทียบกบัเกณฑใ์นการวดัผล แลว้นั้นถือวา่อยูใ่นเกณฑท่ี์มีความสมัพนัธ์ในระดบัท่ีมาก โดยท่ีเม่ือ
พิจารณาลงในรายละเอียดแต่ละดา้นแลว้พบวา่ความสนใจท่ีมีต่อฟุตบอลไทยมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 
4.15 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 0.737 ซ่ึงถือวา่อยูใ่นเกณฑท่ี์มาก รองลงมาเป็นดา้นการท่ีกลุ่มตวัอยา่งติดตามข่าวสาร
เก่ียวกบัฟุตบอลไทยจากส่ือต่างๆอยูเ่สมอ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.74 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 0.948 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑท่ี์มาก
เช่นกนั 

ปัจจัยด้านรูปแบบด าเนินชีวติในด้านเกีย่วกบัความคดิเห็น N = 200 

Mean SD แปลความ 

1. คุณคิดวา่การเขา้รับชมฟุตบอลในสนามนั้น ไดรั้บความสนุกสนานมากกวา่
การรับชมผา่นส่ือ 

4.04 0.958 มาก 
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2. ราคาค่าเขา้ชมนั้นคุม้ค่ากบัคุณภาพท่ีไดจ้ากการเขา้รับชมในสนาม 3.80 1.149 มาก 

3. สนามท่ีคุณเขา้รับชมนั้นมีการอ านวยความสะดวกใหคุ้ณอยา่งดี 3.88 1.141 มาก 

4. คุณประทบัใจกบัการเขา้รับชมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกในสนามมากนอ้ย
เพียงใด 

3.73 1.137 มาก 

5. โดยส่วนใหญ่แลว้แมตชท่ี์คุณเขา้รับชม คุณพึงพอใจกบัผลการแข่งขนั
หรือไม่ 

3.18 1.377 ปานกลาง 

รวม 3.726 1.1524 มาก 

ปัจจยัดา้นรูปแบบด าเนินชีวิตในดา้นเก่ียวกบัความคิดเห็น นั้นมีระดบัความคิดเห็นภาพรวมท่ีอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่า Mean อยู่
ท่ี 3.726 ซ่ึงเม่ือเทียบกบัเกณฑใ์นการวดัผลแลว้นั้นถือวา่อยูใ่นเกณฑท่ี์มีความสมัพนัธ์ในระดบัท่ีมาก โดยท่ีเม่ือพิจารณาลงใน
รายละเอียดแต่ละดา้นแลว้พบวา่การเขา้รับชมฟุตบอลในสนามนั้น ไดรั้บความสนุกสนานมากกวา่การรับชมผา่นส่ือมีระดบั
ความคิดเห็นมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.04 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 0.958 ซ่ึงถือวา่อยูใ่นเกณฑท่ี์มาก รองลงมาเป็น
ดา้นการท่ีสนามท่ีกลุ่มตวัอยา่งเขา้รับชมนั้นมีการอ านวยความสะดวกใหก้ลุ่มตวัอยา่งอยา่งดี ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.88 และมีค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 1.141 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑท่ี์มากเช่นกนั 

สมมติฐานงานวิจยัท่ี 1 : ทฤษฎีรูปแบบการด าเนินชีวิต (AIO) นั้นส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้รับชมการแข่งขนัฟุตบอล
ไทยพรีเมียร์ลีกในสนาม 

ตาราง Coefficients แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตในแต่ละดา้นกบัพฤติกรรมการ
เขา้รับชมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกในสนาม โดยมีค่า Sig = 0.000b แสดงใหเ้ห็นวา่ รูปแบบการด าเนินชีวิตส่งผลอยา่งมีนยัส าคญั
ต่อการตดัสินใจเขา้รับชมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกในสนาม 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std.Error Beta 

(Constant) 0.381 0.038  9.959 0.000b 

รูปแบบการด าเนินชีวิต (AIO) ในดา้นกิจกรรม 0.320 0.063 0.360 5.103 0.000b 

รูปแบบการด าเนินชีวิต (AIO) ในดา้นความสนใจ 0.209 0.046 0.230 4.525 0.000b 

รูปแบบการด าเนินชีวิต (AIO) ในดา้นความคิดเห็น 0.358 0.056 0.406 6.353 0.000b 

 สมมติฐานงานวิจยัท่ี 2 : รูปแบบการด าเนินชีวิต (AIO) ในดา้นกิจกรรม (Activities) ส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้รับชม
การแข่งขนัฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกในสนาม 
รูปแบบการด าเนินชีวิต (AIO) ในดา้นกิจกรรม มีค่า Beta = 0.360 โดยมีค่า Sig = 0.000b แสดงใหเ้ห็นวา่ รูปแบบการด าเนินชีวิต 
(AIO) ในดา้นกิจกรรม นั้นส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้รับชมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกอยา่งมีนยัส าคญั 
 สมมติฐานงานวิจยัท่ี 3 : รูปแบบการด าเนินชีวิต (AIO) ในดา้นความสนใจ (Interest) ส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้รับชม
การแข่งขนัฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกในสนาม 
รูปแบบการด าเนินชีวิต (AIO) ในดา้นความสนใจ มีค่า Beta = 0.230 โดยมีค่า Sig = 0.000b แสดงใหเ้ห็นวา่ รูปแบบการด าเนิน
ชีวิต (AIO) ในดา้นความสนใจ นั้นส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้รับชมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกอยา่งมีนยัส าคญั 
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 สมมติฐานงานวิจยัท่ี 4 : รูปแบบการด าเนินชีวิต (AIO) ในดา้นความคิดเห็น (Opinions) ส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้
รับชมการแข่งขนัฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกในสนาม 
รูปแบบการด าเนินชีวิต (AIO) ในดา้นความคิดเห็น มีค่า Beta = 0.406 โดยมีค่า Sig = 0.000b แสดงใหเ้ห็นวา่ รูปแบบการด าเนิน
ชีวิต (AIO) ในดา้นความคิดเห็น นั้นส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้รับชมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกอยา่งมีนยัส าคญั 

ผลการทดสอบสมมติฐานตามตารางข้างต้น จึงสรุปได้ว่าผลการศึกษาท่ีผูว้ิจัยได้จัดท านั้นมีความสอดคล้องกับ
สมมติฐานใน2เร่ืองตามท่ีผูว้ิจยัไดต้ั้งสมมติฐานเอาไว ้ไดแ้ก่ 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 

1.รูปแบบการด าเนินชีวิต (AIO) ในดา้นกิจกรรม (Activities) ส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้รับชมการแข่งขนัฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก
ในสนาม 

สอดคลอ้ง 

2.รูปแบบการด าเนินชีวิต (AIO) ในดา้นความสนใจ (Interest) ส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้รับชมการแข่งขนัฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก
ในสนาม 

สอดคลอ้ง 

3.รูปแบบการด าเนินชีวิต (AIO) ในดา้นความคิดเห็น (Opinions) ส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้รับชมการแข่งขนัฟุตบอลไทยพรีเมียร์
ลีกในสนาม 

สอดคลอ้ง 

4.ทฤษฎีรูปแบบการด าเนินชีวิต (AIO) นั้นส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้รับชมการแข่งขนัฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกในสนาม สอดคลอ้ง 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
     เน่ืองจากวตัถุประสงคข์องงานวิจยัน้ีคือการศึกษาวา่รูปแบบการด าเนินชีวิตของแฟนบอลนั้น มีผลต่อการเขา้รับชมฟุตบอล
ไทยพรีเมียร์ลีกในสนามในดา้นใดบา้ง โดยผลท่ีไดน้ั้น ทฤษฎีรูปแบบการด าเนินชีวิต (AIO) ของแฟนบอลในแต่ละดา้นนั้น
ส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้รับชมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ซ่ึงทางผูว้ิจยัไดส้รุปผลการศึกษาเอาไวด้งัน้ี 
5.1 สรุปผลการศึกษา       
     จากการศึกษาในหวัขอ้ ปัจจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีส่งผลต่อการเขา้รับชมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกในสนาม ลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างทั้ง 200 คนสามารถแบ่งออกเป็น เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 89.5 เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
10.5 ซ่ึงช่วงอายท่ีุผูว้ิจยัไดท้ าการส ารวจมีช่วงอายตุั้งแต่ 15 ปีไปจนถึงอายมุากกวา่ 56 ปีข้ึนไป โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุ
อยู่ระหว่าง 26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 47 ทั้งน้ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดถึงร้อยละ 75 และในส่วนของการศึกษามี
ตั้งแต่ระดบัตต ่ากว่าระดบัปริญญาตรีไปจนถึงระดบัท่ีสูงกว่าปริญญาตรี โดยระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอย่าง คือ 
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 74.5 โดยอาชีพส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังาน/ลูกจา้ง/บริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 60 และ
ธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 15.5 ตามล าดบั โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยูท่ี่ 15,001-25,000 คิดเป็นร้อยละ 50.5 และต ่า
กว่า 15,000 คิดเป็นร้อยละ 21 ตามล าดบั ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีทางผูว้ิจยัไดท้ าการเก็บขอ้มูลนั้น โดยส่วนมากเป็นคนกรุงเทพและ
ปริมณฑลถึงร้อยละ 63 และส่วนท่ีเหลือคือแฟนบอลจากต่างจงัหวดั ซ่ึงความถ่ีในการเขา้รับชมของแฟนบอลท่ีทางผูว้ิจยัไดท้ า
การส ารวจนั้น โดยส่วนมากอยูใ่นระดบัท่ี เขา้ชมการแข่งขนัในเกือบทุกสัปดาห์ท่ีมีการแข่งขนั คิดเป็นร้อยละ 55.5 และอีกส่วน
ท่ีมีจ านวนมากก็คือผูท่ี้แวะเวียนมารับชมเป็นบางโอกาส คิดเป็นร้อยละ 22 ตามล าดบั และในส่วนของดา้นปัจจยัดา้นรูปแบบ
การด าเนินชีวิตนั้น ปัจจยัดา้นกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นนั้น ส่งผลต่อการเขา้รับชมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกในสนาม
ทั้งหมด 
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5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้
จากการส ารวจของผูว้ิจยันั้นพบวา่เม่ือมองจากระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งแลว้ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ค่อนขา้ง

ใหค้วามส าคญักบัภาพลกัษณ์ของสโมสรเป็นอยา่งมาก ซ่ึงเม่ือตีความจากผลท่ีไดแ้ลว้นั้นทางผูว้ิจยัจึงอยากสรุปขอ้เสนอแนะแก่
ผูบ้ริหารหรือผูป้ระกอบการของสโมสรกีฬาดงัน้ี 

1.เน่ืองจากผลส ารวจนั้นแสดงใหเ้ห็นวา่ปัจจยัดา้นรูปแบบด าเนินชีวิตในดา้นเก่ียวกบัความคิดเห็นนั้นเป็นดา้นท่ีส่งผล
มากท่ีสุด ซ่ึงส่ิงท่ีไดจ้ากการส ารวจนั้นคือการท่ีแฟนบอลรู้สึกว่าการเขา้รับชมฟุตบอลในสนามนั้น ไดรั้บความสนุกสนาน
มากกว่าการรับชมผ่านส่ือ รวมไปถึงความประทบัใจในแต่ละคร้ังท่ีเขา้รับชม จึงไดเ้กิดการเขา้มารับชมในคร้ังต่อๆไป และ
ความพึงพอใจในผลการแข่งขนั ซ่ึงทั้งหมดน้ีนั้นจึงท าใหเ้ราทราบวา่การท่ีแฟนบอลจะเขา้มารับชมในสนามนั้น ส่ิงท่ีแฟนบอล
ต้องการมากกว่าการชมฟุตบอลคือประสบการณ์ท่ีจะได้จากในสนาม ดังนั้นผูป้ระกอบการควรให้ความใส่ใจกับการให้
ประสบการณ์ท่ีดีแก่ผูช้มในสนาม ซ่ึงอาจหมายถึงการท าให้การมารับชมฟุตบอลเป็นเหมือนการมาท่องเท่ียวงานเทศกาล
มากกวา่การเขา้มาเพียงแค่รับชมฟุตบอล 

2.เม่ือมองไปถึงในแต่ละหวัขอ้ค าถามในแบบสอบถามแลว้ หัวขอ้ท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้คะแนนมากท่ีสุดคือการท่ี
แฟนบอลของไทยพรีเมียร์ลีกนั้นมีความถ่ีในการรับชมฟุตบอลไทยทั้งในและนอกสนามนั้น ผูป้ระกอบการควรน าขอ้มูลตรงน้ี
มาใชใ้นการพิจารณาในการเพิ่มช่องทางในการรับชมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกในสโมสรแต่ละสโมสร เช่น ทางออนไลน์ เป็นตน้ 
รวมไปถึงการอ านวยความสะดวกแก่ผูท่ี้ตอ้งการเขา้มารับชมในสนามดว้ย 

3.แนวทางในการเล่นของสโมสรนั้นควรมีแนวทางการเล่นท่ีสนุกสนาน เลือกใชน้กัเตะท่ีเล่นเพื่อทีมอยา่งเตม็ร้อย รวม
ไปถึงการเก็บผลการแข่งขนัท่ีน่าพึงพอใจให้แฟนบอลให้ไดม้ากท่ีสุด ซ่ึงไม่ไดห้มายความวา่ตอ้งชนะเสมอไป แต่รูปแบบการ
เล่นนั้นตอ้งชนะใจแฟนบอลใหไ้ด ้เพราะเม่ือดูจากคะแนนในดา้นความพึงพอใจในการเขา้รับชมแลว้นั้น ยงัอยูใ่นเกณฑแ์ค่ปาน
กลาง นัน่เป็นเพราะยงัมีผูช้มบางกลุ่มท่ียงัไม่พอใจกบัผลการแข่งขนันกั 

4.จากการส ารวจพบว่าเป้าหมายนั้นให้ความส าคญักบัดา้นความคิดเห็นเป็นอยา่งมาก ดงันั้นการรับฟังเสียงและความ
คิดเห็นท่ีมีต่อสโมสรของแฟนบอลจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญั ควรมีการปฏิสมัพนัธ์กบัแฟนบอลใหม้ากข้ึน 

5.และเม่ือมองในดา้นประชากรศาสตร์แลว้นั้นก็พบวา่แฟนบอลส่วนใหญ่นั้น เป็นผูช้ายวยัรุ่นไปจนถึงวยักลางคน ท่ีมี
สถานภาพโสด และมีเงินเดือนอยู่ในระดบัปานกลาง สโมสรควรมีการส่งเสริมการตลาดในจุดๆน้ี เพื่อดึงดูดกลุ่มตวัอย่างใน
กลุ่มน้ี และกลุ่มอ่ืนๆใหเ้พิ่มมากข้ึน 
5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

1.ถา้งานคร้ังต่อไปมีเวลาท่ีมากกวา่น้ี ควรมีการกระจายกลุ่มตวัอยา่งใหก้วา้งข้ึน ใหมี้การท าการวิจยัในทุกๆระดบัของ
แฟนบอล มีการส ารวจความคิดเห็นของแฟนบอลต่างจงัหวดัใหม้ากข้ึน เพื่อท่ีจะไดผ้ลการวิจยัท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน 

2. กีฬาคือการแข่งขนั ดงันั้นฟอร์มการเล่น และผลการแข่งขนัในแต่ละช่วงท่ีท าการวิจยัก็ต่างกนัออกไป ซ่ึงงานวิจยั
งานหน่ึงอาจใชอ้า้งอิงไดภ้ายในเวลาไม่ก่ีปี จึงควรมีการติดตามสถานการณ์อยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ 

3.ลองใชต้วัแปรตวัอ่ืนๆในการส ารวจพฤติกรรมของผูเ้ขา้ชม ซ่ึงอาจจะมีตวัแปรท่ีส่งผลต่อการเขา้ชมฟุตบอลในสนาม
มากกวา่ของผูว้ิจยักเ็ป็นได ้
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การศึกษาเร่ืองแนวทางการแก้ไขปัญหางานแจ้งซ่อมระบบปรับอากาศที่เพิม่มากขึน้ 
กรณศึีกษา บริษัท พร้อมเทคโน เซอร์วสิ จ ากดั  ในหน่วยงาน อาคาร ปตท. สนญ. 

จังหวดักรุงเทพมหานคร 
A study of ways to solve the problem of air conditioning systems that have increased  

Case Study Prom Technology Service limited, PTT Headquarter Bangkok  
อนุพงษ์ สมพอง และ ผุสด ีพลสารัมย์ 

Anupong Sompong and Pussadee Ponsaram 

บทคดัย่อ 

การศึกษาเร่ืองแนวทางการแกไ้ขปัญหางานแจง้ซ่อมระบบปรับอากาศท่ีเพิ่มมากข้ึนกรณีศึกษา บริษทั พร้อมเทคโน เซอร์วิส 
จ ากดั ในหน่วยงาน อาคาร ปตท. สนญ.จงัหวดักรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อหาสาเหตุท่ีแทจ้ริงท่ีท าใหง้านระบบ
ปรับอากาศไดรั้บการแจง้ซ่อมเพิ่มข้ึนจากปี พศ. 2561 – ปี พศ. 2562 2) เพื่อน า เสนอแนวทางการแก้ปัญหาในการลด
ปริมาณงานแจ้ง ซ่อมงานระบบปรับอากาศ จากปัญหาท่ีทางบริษทัพบว่าการบ ารุงรักษาเชิงป้องการและการซ่อมแซม
ระบบในอาคาร ปตท. สนญ. ซ่ึงมีการแจง้ซ่อมแซมระบบงานต่างๆท่ีทางบริษทัรับผิดชอบอยูส่ม ่าเสมอ โดยท าการเก็บขอ้มูล
ปฐมภูมิ(Primary Qualitative Data) และเกบ็ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) จากการสมัภาษณ์พนกังานบริษทัจ านวน 6 คน และ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารงานแจง้ซ่อมท่ีไดจ้ากทางแผนกงานวิศวกรรม ผูศึ้กษาจึงน าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาใน
การลดปริมาณงานแจ้งซ่อมงานระบบปรับอากาศ โดยสร้างรูปแบบในการด าเนินการมาเพื่อแกไ้ขปัญหาในการลด
จ านวนงานแจง้ซ่อมระบบปรับอากาศให้ลดน้อยลง เพื่อให้เคร่ืองปรับอากาศท่ีเกิดการช ารุด/เสียจนหยุดการใชง้านสามารถ
กลบัมาใชง้านไดป้กติ และลดปริมาณในการแจง้ซ่อมลงไปไดค่้าใชจ่้ายในการซ่อมเคร่ืองปรับอากาศลง โดยเปรียบเทียบก่อน
การจดัท าแนวทางเพื่อแกไ้ขปัญหา และหลงัท าแนวทางเพื่อแกไ้ขปัญหา  

 

ค าส าคัญ :  ระบบปรับอากาศ,การบ ารุงรักษา,ปริมาณงานแจ้งซ่อม, มาตรฐานการปฎิบติังาน,พัฒนาทักษะ
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Abstract 

A study of ways to solve the problem of air conditioning systems that have increased, Case Study Prom Technology Service 
limited, PTT Headquarter Bangkok. The purpose of the study is to find the main reason to get the air conditioning system to 
get more repair notifications (2018 - 2019) and to find solutions to reduce workloads. Regarding the problems in the company 
has found that preventive maintenance and repair of systems in the Headquarters, which there is a notification to regularly 
repair the various systems that the company’s response so this study will be using primary data and secondary data. The six 
employees were interviews and collected data from repair work documents to obtained from the engineering department the 
study would like to offer the solutions to reducing the amount of work to notify repairing air conditioning systems to be creating 
an operational model to solve the problem of reducing workloads, repairing the air conditioning system to be reduced, the air 
conditioner was damaged/ broken it can be back to normal using. And also reduce the amount of notification to repair, reduce 
the cost of repairing the air conditioner by comparing before and after the operation to solve the problems. 

 

Keywords: Air Conditioning System, Maintenance, Repair Workloads, Operation Standards, Improvement 
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1. บทน า 

 

     เน่ืองจากบริษทั พร้อม เทคโน เซอร์วิส จ ากดั ไดรั้บสญัญาจา้งบริการ ในหนา้ท่ีการบริหารจดัการอาคาร  การปิโตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ปตท. ภายใต้ขอบเขตของสัญญาโดยมีลกัษณะงานท่ีปฎิบัติให้บริการดูแล
บ ารุงรักษาและซ่อมแซมประกอบดว้ย งานไฟฟ้า ระบบเคร่ืองกล ระบบลิฟต ์และระบบปรับอากาศ ซ่ึงการควบคุมดูแลระบบ
การซ่อมบ ารุงรักษาในอาคารการตรวจเช็คระบบและงานแจง้ซ่อมในระบบท่ีทางบริษทัฯรับผดิชอบดูแล ซ่ึงในปัจจุบนัแสดงให้
เห็นถึงปริมาณงานแจง้ซ่อมระบบปรับอากาศท่ีมีมากท่ีสุด คือ 386 คร้ังในปี 2561 และเพิ่มเป็น 443 คร้ังในช่วง 10 เดือนแรก
ของปี 2562 ซ่ึงถือวา่มีปริมาณท่ีเพิ่มสูงข้ึนมากท่ีสุด ทางผูศึ้กษาจึงศึกษาหาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหาท่ีเกิดและแนวทางในการ
แกไ้ขปัญหางานแจง้ซ่อมระบบปรับอากาศท่ีมีจ านวนเพิ่มมากข้ีน เพื่อลดจ านวนงานแจง้ซ่อมและลดค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซม
ระบบปรับอากาศลงในหน่วยงานอาคาร ปตท. สนญ. 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 เคร่ืองมือคุณภาพ 7 ชนิด  (7QC Tools) 

 

      Japanese Industrial Standards หรือ JIS marking system ไดน้ ามาบงัคบัใชเ้ป็นกฏหมายในปี ค.ศ. 1950 และยงัไดมี้การเปิด
สัมมนาทางวิชาการดา้นการควบคุมคุณภาพใหแ้ก่ผูบ้ริหารระดบัต่าง ๆ และวิศวกรในประเทศ โดยมีผูเ้ช่ียวชาญระดบัโลกอยา่ง 
(Dr. W. E. Demingn,1950) เป็นผูน้ าในโครงการ นบัเป็นจุดเร่ิมตน้ของการพฒันาคุณภาพ ซ่ึงต่อมาก็ไดมี้การตั้งรางวลั Deming 
Prize อนัมีช่ือเสียงทัว่โลก เพื่อมอบให้กบัองค์กรอุตสาหกรรมหรือโรงงานท่ีมีการพฒันาดา้นคุณภาพดีเด่นของญ่ีปุ่น ต่อมา  
(Dr. J. M. Juran ,1954 ) มาท าการฝึกอบรมเก่ียวกบัหลกัการควบคุมคุณภาพ เพื่อสร้างรากฐานความรู้ความเขา้ใจแก่ผูบ้ริหาร
ระดบัสูงขององคก์รในการน าเทคนิคเหล่าน้ีมาใชง้าน โดยไดรั้บความร่วมมือจากพนกังานทุกฝ่าย นบัเป็นจุดเร่ิมตน้ของการ
พฒันาและรวบรวมเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการควบคุมคุณภาพ ทั้ง 7 ชนิด ท่ีเรียกกนัว่า 7 QC Tools ไดแ้ก่ ใบตรวจสอบ กราฟฮิสโต
แกรม แผนภูมิพาเรโต แผนภาพกา้งปลา แผนภาพการกระจาย และแผนภูมิควบคุมมาใชอ้ยา่งแพร่หลายจนทุกวนัน้ี เคร่ืองมือ
คุณภาพทั้ง 7 ชนิดท่ีไดรั้บการยอมรับและนิยมใชท้ัว่โลก 

 

2.1.1 ผงัแสดงเหตุและผล (Cause-and-Effect Diagram)  

 

     ผงัแสดงเหตุและผล (Cause-and-Effect Diagram) หรือผงักา้งปลา (Fishbone Diagram) เป็นแผนผงัท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์
ระหว่างปัญหา(Problem) กบัสาเหตุทั้งหมดท่ีเป็นไปไดท่ี้อาจก่อให้เกิดปัญหานั้น (Possible Cause) เราอาจคุน้เคยกบัแผนผงั
สาเหตุและผล ในช่ือของ "ผงักา้งปลา (Fish Bone Diagram)" เน่ืองจากหน้าตาแผนภูมิมีลกัษณะคลา้ยปลาท่ีเหลือแต่กา้ง หรือ
หลายๆ คนอาจรู้ จกัในช่ือของแผนผงัอิชิกาวา่ (Ishikawa Diagram) ซ่ึงไดรั้บการพฒันาคร้ังแรกโดย (Dr.Kaoru Ishikawa,1943)  
แห่งมหาวิทยาลยัโตเกียว 

 

2.1.2 กราฟ (Graph) 

 
     กราฟ (Graph) คือ แผนภาพท่ีแสดงถึงตวัเลขผลการวิเคราะห์ทางสถิติ ท่ีสามารถท าใหง่้ายต่อการท าความเขา้ใจโดยอาศยัการ
พิจารณาดว้ยตาเปล่าไดใ้ชแ้สดงขอมู้ลท่ีเป็นตวัเลข หรือสดัส่วนแสดงความสมัพนธั์ระหวา่งปริมาณท่ีเปล่ียนแปลงไปตามล าดบั
เวลาของขอ้มูลตั้งแต่ 2  ชุดข้ึนไปเพื่อใชเ้สนอสถานะภาพของปัญหาและน าเสนอผลการปรับปรุงโดยการเปรียบเทียบปริมาณ
ขอ้มูลใหเ้ห็นไดง่้ายและรวดเร็ว  
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2.5.3 ใบตรวจสอบ (Check Sheet) 

 

     ใบตรวจสอบ (Check Sheet) คือ การเก็บรวบรวมขอ้มูลพื้นฐาน ท่ีมกัจะกลายเป็นการเก็บขอ้มูลท่ีไม่มีโครงสร้าง กระจดั
กระจาย ยุ่งยาก ให้เป็นรูปแบบท่ีง่ายข้ึน โดยท่ีคุณสามารถใชก้ารเก็บขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ไดง่้ายข้ึน การเก็บขอ้มูลรวบรวม
เป็นส่ิงส าคญัเพราะมนัเป็นจุดเร่ิมตน้ส าหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ การท างานของแผ่นตรวจสอบคือการน าเสนอขอ้มูลใน
รูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพ แผ่นตรวจสอบเป็นตารางหรือรูปแบบท่ีใช้มีการเก็บขอ้มูลท่ีมีระบบการลงทะเบียน แผ่นตรวจสอบ
ช่วยจดัระเบียบขอ้มูลตามหมวดหมู่ 

 

2.2  วงจรบริหาร (PDCA) 

 

      (Walter Shewhart, 1939) ผูบุ้กเบิกการใช้สถิติส าหรับวงการอุตสาหกรรมและต่อมาวงจรน้ีเร่ิมเป็นท่ีรู้จักกันมากข้ึน
เม่ือ (W.Edwards Deming, 1950) ปรมาจารยด์า้นการบริหารคุณภาพเผยแพร่ให้เป็นเคร่ืองมือส าหรับการปรับปรุงกระบวนการ
ท างานของพนกังานภายในโรงงานใหดี้ยิง่ข้ึน และช่วยคน้หาปัญหาอุปสรรคในแต่ละขั้นตอนการผลิตโดยพนกังานเอง จนวงจร
น้ีเป็นท่ีรู้จักกันในอีกช่ือว่า “วงจรเด็มม่ิง” ต่อมาพบว่า แนวคิดในการใช้วงจร  PDCA นั้ นสามารถน ามาใช้ได้กับทุก
กิจกรรม     จึงท าใหเ้ป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายมากข้ึนทัว่โลก   PDCA เป็นอกัษรน าของศพัทภ์าษาองักฤษ   4  ค าคือ 

P: Plan        =     วางแผน 

D: DO         =     ปฏิบติัตามแผน 

C: Check     =     ตรวจสอบ / ประเมินผลและน าผลประเมินมาวิเคราะห์ 

A: Action     =     ปรับปรุงด าเนินการใหเ้หมาะสมตามผลการประเมิน 

2.3  งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 

     (สืบพงษ์ มาลี, 2554) ได้ท าวิจยัการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั PM (Preventive Maintenance) เขา้มาด าเนินการ และได้จดัท า
รูปแบบของการบ ารุงรักษาของเคร่ืองปรับอากาศ และระบบน ้ าประปาภายในอาคาร โดยใชก้ารบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั และได้
ท าการปรับปรุงเคร่ืองปรับอากาศและระบบน ้ าประปาท่ีมีสภาพช ารุดกลบัคืนสู่สภาพท่ีพร้อมใชง้าน เม่ือวดัผลการด าเนินงาน 
พบวา่ สามารถจดัเก็บขอ้มูลของระบบปรับอากาศ และระบบน ้าประปาท่ีใชใ้นการวางแผนบ ารุง รักษาเชิงป้องกนัไดเ้ป็นระบบ
มากข้ึนอตัราความพร้อมใชง้านของระบบเพิ่มข้ึน ค่าใชจ่้ายในแต่ละเดือนท่ีไม่เท่ากนับางเดือนสูงบางเดือนต ่า ตามสภาพการใช้
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งาน สรุปไดว้า่ ค่าใชจ่้ายในการซ่อมบ ารุงในการเปรียบเทียบขอ้มูลจะใชเ้พียง 6 เดือนก่อนท า PM และหลงัท าPM ซ่ึงพบวา่ก่อน
ท า PM ค่าใชจ่้าย 72,011บาท หลงัท าPM เสียค่าใชจ่้าย 25,400บาทสามารถลดค่าใชจ่้ายลงไปได4้6,611บาท คิดเป็นร้อยละ 83 % 
ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวอ้ตัราการคา้งงานซ่อมบ ารุงลดลง การขาดการซ่อมบ ารุงของหน่วยงานลดลง ระยะเวลาใน
การจดัหาอะไหล่ลดลงโดยเฉพาะระยะเวลาในการซ่อมบารุงลดลง การขาดการบารุงรักษาอตัราการซ่อมใหม่ไม่มีปัญหาและ 
อุปสรรคในการด าเนินงานลดลงและการด าเนินงานซ่อม บ ารุงรูปแบบใหม่ดีกวา่รูปแบบเดิม 

 

     (ณฐักร วิเศษศิริกุล, 2554) (ยงยทุธ หล่อวณิชย,์ 2554) และ (วีรศกัด์ิ วงษจ์นัทร์, 2554) ไดศึ้กษาขอ้มูลของเสียในกระบวนการ
ผลิต พบว่าปัญหาท่ีไดจ้ากการศึกษาขอ้มูลคือการบ ารุงรักษาแบบไม่มีการวางแผนล่วงหน้า เป็นการบ ารุงรักษาแบบแก้ไข 
(Breakdown maintenance)เป็นการซ่อมแซมหรือเปล่ียนช้ินส่วนต่างๆ ของเคร่ืองมือ-เคร่ืองจกัรกล เม่ือเคร่ืองมือ-เคร่ืองจกัรนั้น
เกิดการช ารุดเสียหายจนไม่สามารถท างานไดห้ลงัจากท่ีไดท้ าการปรับปรุงแลว้ แยกไดต้ามการวิเคราะห์ค่าดชันีการประเมินผล 
ก่อนและหลงัการท าการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ-เคร่ืองจกัรกลและการวิเคราะห์รูปแบบและผลกระทบของความเสียหายไปปฏิบติั
โดยก่อนการปรับปรุงมีจ านวนคร้ังในการเกิดความเสียหายของเคร่ืองจกัรโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 3.17คร้ังต่อเคร่ือง, เวลาท่ีตอ้งสูญเสีย
เน่ืองจากเกิดการขดัขอ้งและเสียหายของเคร่ืองจกัรในระหวา่งการผลิต(Breakdown) โดยเฉล่ีย 21.34 ชัว่โมงต่อเคร่ือง, ค่าเวลา
เฉล่ียระหวา่งความเสียหายของเคร่ืองจกัร(Mean Time between Failure: MTBF) โดยเฉล่ีย 260.84 ชัว่โมงต่อเคร่ือง, อตัราความ
พร้อมในการท างานของเคร่ืองจกัร (Availability Rate) โดยเฉล่ีย 87.25% ต่อเคร่ือง 

 

     (สุวิทย ์ภูลี, 2555) และ (ปารเมศ ชุติมา, 2555) ไดว้ิจยัเสนอการปรับปรุงงานบ ารุงรักษาโดยลดเวลาปฏิบตังานบ ารุง รักษา
และน าเสนอมาตรการประหยดัพลงังานจากปัญหาหรือสภาพการณ์ในงานบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีไม่เหมาะสม เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานในกระบวนการผลิต โดยการปรับปรุงแกไ้ขปัญหาการใช้เวลามากในการบ ารุงรักษาท่ีได้
วิเคราะห์คน้หาสาเหตุและท าการปรับปรุงโดยใช้หลกับริหารจดัการงานบ ารุงรักษาท่ีเหมาะสม หลกัวิศวกรรมคุณค่า และ
หลกัการบ ารุงรักษาแบบลีนแลว้วดัผลขอ้มูลก่อนและหลงัการปรับปรุงโดยติดตามตวัแปรส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผลจากขอ้มูล
สรุปไดว้่าการปรับปรุงงานบ ารุงรักษาท่ีเหมาะสมจะสามารถลดเวลาและค่าใชจ่้ายในงานบ ารุงรักษาลงไดแ้ละไม่ท าให้เกิดผล
เสียกบักระบวนการผลิต ส่งผลให้เพิ่มผลผลิตรวมกบัการด าเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังานจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชพ้ลงังานไดอี้กดว้ย 
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3. วธีิการศึกษา 

3.1 ประชากร  

 

     ประชากรคือ  พนกังานของบริษทั ท่ีอยู่ประจ าภายในอาคาร ปตท. สนญ. 6 คน ประกอบดว้ย หัวหน้าช่างเทคนิคจ านวน 2 
คน และช่างเทคนิค 4 คน 

 

3.2 การรวบรวมข้อมูล 

3.2.1 ข้อมูลเชิงปฐมภูมิ 

 

     เก็บชอ้มูลการสัมภาษณ์พนกังานบริษทั พร้อมเทคโน เซอร์วิส จ ากดั ไซตง์าน อาคาร ปตท. สนง.ใหญ่ จ านวน 6 คน  คือ ใช้
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) เพื่อให้ได้รายละเอียดของปัญหา และ
กระบวนการท างาน 

 

3.2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ 

 

     เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากเอกสารงานแจง้ซ่อมท่ีไดจ้ากทางแผนกงานวิศวกรรม โดยไดรั้บมาจากผูรั้บบริการโดยตรง ในแต่ละปี
ทางแผนกงานวิศวกรรมไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูลปริมาณงานแจง้ซ่อมงานระบบปรับอากาศโดยน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมใน
แต่ละเดือนตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พศ. 2561 ถึง วนัท่ี31 ตุลาคม 2562 เป็นขอ้มูลงานแจง้ซ่อมภายในอาคาร ปตท. สนญ. อาคาร 
1 อาคาร 2 อาคาร 3 อาคาร 4 และอาคาร 6 

 

3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา  

 

     เคร่ืองมือ  ประกอบดว้ย  

1. แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ประกอบดว้ยแนวค าถาม  4M 1E   

2.  ใบบนัทึกงานแจง้ซ่อมงานระบบปรับอากาศ  
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3.3 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

     การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยวิเคราะห์จากขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ขอ้มูลเชิงปริมาณจากรายงานเอกสารงานแจง้ซ่อมทั้งหมด
ทั้งหมด และวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพจากบทสัมภาษณ์ของพนักงานแลว้น ามาเปรียบโดยเคร่ืองมือต่าง ๆ ในการพฒันา
คุณภาพองคก์รโดยเร่ิมตน้จาก น าขอ้มูลเอกสารงานแจง้ซ่อมทั้งหมดทั้งหมดและขอ้มูลเชิงลึกถึงปัญหาท าเป็นแผนภูมิพาเรโต ้
เพื่อน าเสนอขอ้มูลให้ง่ายและล าดบัความส าคญัของปัญหาตามส าดบัความส าคญั และใช้เคร่ืองมือแผนผงัสาเหตุและผล ดว้ย
แผนผงักา้งปลา (Fish bone diagram)ซ่ึงเป็นแผนผงัแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัญหาและสาเหตุของปัญหา เพื่อคน้หาเหตุของ
ปัญหาและจดักลุ่มหรือประเภทสาเหตุของปัญหา การวิเคราะห์กระบวนการการท างานโดยใชแ้ผนผงัลูกศร จากสาเหตุของ
ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อหาเส้นทางหรือขั้นนตอนการท างานของแต่ละกิจกรรมท่ีเป็นสาเหตุของปัญหา และก าหนดแนวทางการ
แกไ้ขโดยการใช ้PDCA เพื่อก าหนดแผนขั้นตอนการท างาน ปฎิบติัตามแผนการท างาน ตรวจสอบ วดัผลการด าเนินการ รวมถึง
จดัอบรมการให้ความรู้แก่พนกังานดา้นการติดตั้งและซ่อมบ ารุงเป็นการ เสริมความรู้ และทกัษะในการท างานใหมี้ความมัน่ใจ
ในการปฎิบติังานมากยิง่ข้ึน 

 

3.4 กรอบแนวคิด 

 

1. ศึกษาปัญหา จากการเกบ็รวมรวมข้อมูลเชิงปริมาณงานแจ้งซ่อมภายใน ปตท. สนญ 

2. ขอบเขตระยะเวลา ใช้ข้อมูลจากช่วงการแจ้งซ่อมระบบปรับอากาศ  ตั้งแต่วนัที่ 1 ม.ค.2561 ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2562 

3. ขอบเขตด้านประชากร สัมภาษณ์ผลการปฏิบัติงานจากผู้หัวหน้าช่างเทคนิค และช่างเทคนิค จ านวน 6 คน 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

     ผูศึ้กษาไดท้ าการสัมภาษณ์พนกังานบริษทัฯ  จ  านวน 6 ท่าน ดว้ยตนเอง ระหวา่งวนัท่ี 20 - 21 พฤศจิกายน 2562 โดยมีกรอบ
ค าถาม 4M 1E ในการสมัภาษณ์ และผลการสมัภาษณ์น าเสนอในรูปแบบสรุปประเดน็ดงัน้ี 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 2744 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 1 ผงักา้งปลาปัญหาท่ีจ านวนงานแจง้ซ่อมของระบบปรับอากาศท่ีมีเพิ่มมากข้ึน 

ท่ีมาแผนภูมิ:  ผูว้ิจยั  ก.พ. 2563. 

     

      ผูศึ้กษาไดน้ าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมจากวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 เห็นไดว้่าเม่ือเทียบขอ้มูลจาก 
เดือนมกราคม พศ. 2561 – เดือนตุลาคม พศ.2562 จ านวนในการแจง้ซ่อมงานระบบปรับอากาศมีจ านวนมากกวา่ พ.ศ. 2561 ใน
ทุกๆเดือน ดั้งนั้นจึงไดเ้ขา้มาหาแนวทางในการแกไ้ขในวนัท่ี18พฤศจิกายน 2562 – 31ธนัวาคม 2562 

 

 

แผนภูมิท่ี 2  ตารางสรุปปริมาณงานแจง้ซ่อมระบบปรับอากาศ จากวนัท่ี 1 มกราคม พศ. 2561 ถึง  

วนัท่ี31 ตุลาคม 2562 

ท่ีมา:  บริษทั พร้อม เทคโน เซอร์วิส จ ากดั ในหน่วยงาน ปตท. สนญ.  ก.พ. 2563. 
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4.1 การสร้างทางเลอืกส าหรับแก้ไขปัญหา 

  

     ทางเลือก 1 จดัท าเคร่ืองมือ Check Sheet ท่ีน ามาใชผู้ศึ้กษาไดพ้ฒันาข้ึนมาใหม่ ในการแกปั้ญหาในการตรวจเช็คให้ถูกตอ้ง
ตามวิธีท่ีถูกตอ้ง และเป็นการเก็บขอ้มูลระบบปรับอากาศเพื่อน ามาวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเป็นการปรับขั้นตอนการ
ตรวจเช็คโดยเพิ่มรายละเอียดในการตรวจเช็คระบบปรับอากาศ แสดงถึงรายละเอียดและส่วนประกอบของเคร่ืองปรับอากาศ
นั้นๆ รวมขั้นตอนในการตรวจเช็คเคร่ืองปรับอากาศท่ีถูกวิธี (Work Instruction)  

     ทางเลือก 2  จดัการอบรมในทุกเดือน เดิมทางบริษทัมีการประชุมช่างเทคนิคร่วมกบัทางเจา้หนา้ท่ีฝ่ายวิศวกรรม ปตท.ในวนั
พฤหัสบดีทุกสัปดาห์ ดงันั้นหากมีการจดัอบรมเสริมให้กบัหัวหน้าช่างเทคนิค และช่างเทคนิค ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งดา้นการ
ติดตั้งและซ่อมบ ารุง ส าหรับแผนกช่างเทคนิค และใหล้งมือปฎิบติังานจริง (On the job training)โดยมีหวัหนา้ช่างเทคนิคค่อยดู
และแนะน า เพื่อเพิ่มทกัษะและความเขา้ใจในการซ่อมบ ารุงระบบปรับอากาศ และวิธิการติดตั้งอะไหล่/อุปกรณ์ให้กบัช่าง
เทคนิคใหมี้ความช านาญมากยิง่ข้ึน 

     ทางเลือก 3 ปรับเปล่ียนขั้นตอนการท างาน โดยการตรวจรับอะไหล่ท่ีใชใ้นการซ่อมแซมหรือติดตั้ง ตอ้งท าการตรวจสอบวา่
อยูใ่นสภาพท่ีดีพร้อมใชง้านหรือไม่เพื่อลดปัญหาในการน าอะไหล่ท่ีเส่ือมสภาพไปใชง้าน  

 

5. สรุปผลการศึกษา 

 

     จากผลการศึกษาแก้ไขปัญหาในการลดจ านวนงานแจ้งซ่อมระบบปรับอากาศให้ลดน้อยลง เม่ือวดัผลด าเนินการพบว่า 
สามารถท าใหเ้คร่ืองปรับอากาศท่ีเกิดการช ารุด/เสียจนหยดุการใชง้านสามารถกลบัมาใชง้านไดป้กติ และลดปริมารในการแจง้
ซ่อมลงไปไดค่้าใชจ่้ายในการซ่อมเคร่ืองปรับอากาศลง ทั้งยงัลดลดค่าใชจ่้ายในการซ่อมในการเปรียบเทียบขอ้มูลใชเ้พียง 1 
เดือน กบัอีก 10 วนัเปรียบเทียบระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2561 – เดือนธนัวาคม 2561 กบั วนัท่ี 18 พฤษจิกายน 2562 – วนัท่ี 31
ธนัวาคม 2562 โดยเปรียบเทียบก่อนการจดัท าแนวทางเพื่อแกไ้ขปัญหา และหลงัท าแนวทางเพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ซ่ึงพบว่า
ก่อนท าแนวทางการแกไ้ขปัญหาจ านวนงานแจง้ซ่อมระบบปรับอากาศในเดือนพฤศจิกายน 2561 จ  านวน 24 คร้ัง และเดือน
ธนัวาคม 2561 จ านวน 27 คร้ัง หลงัท าแนวทางการแกไ้ขปัญหาจ านวนงานแจง้ซ่อมระบบปรับอากาศในเดือนพฤศจิกายน 2562 
ลดลงเหลือจ านวน 11 คร้ัง คิดเป็น 54 เปอร์เซ็นต ์เดือนธนัวาคม 2562 ลดลงเหลือจ านวน 10 คร้ัง คิดเป็น 71 เปอร์เซ็นต ์(ตาม
แผนภูมิท่ี 5.1) 
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แผนภูมิท่ี 5.1 ตารางสรุปปริมาณงานแจง้ซ่อมระบบปรับอากาศวนัท่ี 1 มกราคม พศ. 2561 ถึง  

วนัท่ี31 ธนัวาคม 2562 

ท่ีมา:  บริษทั พร้อม เทคโน เซอร์วสิ จ ากดั ในหน่วยงาน ปตท. สนญ.  ก.พ. 2563. 
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การพฒันาคุณภาพการให้บริการของแผนกต้อนรับ โครงการอาคารที่พกัอาศัย AAA 
Improving The quality of reception for AAA Residents 
      อภิชาติ สินลอืนาม1 และ ฐานิตา ฆ้องฤกษ์2 

Apichart  Sinluenam and Thanita Kongrerk 

บทคดัย่อ 
      การศึกษา เร่ืองการพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการของแผนกตอ้นรับ โครงการอาคารท่ีพกัอาศยั AAAวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
คุณภาพการบริการและความพึงพอใจในการให้บริการของแผนกตอ้นรับ รวมถึงปัจจยัในเร่ืองคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยั โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  กลุ่มตวัอยา่งคือ ผูพ้กัอาศยัในโครงการอาคารท่ี
พกัอาศยั AAA จ  านวน 254 คน  จากนั้นใชส้ถิติค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติถดถอยเชิงพหุคูณใน
การวิเคราะห์ขอ้มูล  ซ่ึงผลการศึกษา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการโดยรวมอยู่ใน
ระดบัพึงพอใจมาก  ในรายดา้นพบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็น ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้มากท่ีสุด  ในส่วนของความพึง
พอใจการให้บริการ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งพึงพอใจ ซ่ึงในรายดา้น  พบว่ามีความพึงพอใจ
ดา้นการให้บริการอย่างเท่าเทียมกนัมาเป็นอนัดบัแรก มีระดบัความพึงพอใจมาก  ส าหรับการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยั
คุณภาพการบริการ ดา้นความเป็นรูปธรรมการบริการ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ และดา้นการให้ความ
มัน่ใจแก่ลูกคา้ มีผลต่อความพึงพอใจในการใหบ้ริการ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  

ค าส าคัญ: คุณภาพการบริการ, ความพึงพอใจ, แผนกต้อนรับ, ถดถอยเชิงพหุคูณ 

ABSTRACT 
     The research of Improving The quality of reception for AAA Residents. The objective was to study the service quality and 
service satisfaction of the reception, including the factors of service quality that had impact on the satisfaction of the residents.  
The analysis was done by questionnaires to collect data and the sample size consisted of 254 residents of the AAA residential 
building project.  The percentage, mean, standard deviation and multiple regression statistics were then used in the data 
analysis.  The results showed that the service quality obtained a very high level of satisfaction from the majority of the 
respondents.  In each factor, the sample size responded the most to responsiveness to customers.  At the same time, service 
satisfaction also had a very high satisfaction rate from the sample size.  In each factor, equitable service showed to have the 
highest response, receiving a rather satisfaction level. According to the hypothesis, the concrete service quality factors; 
reliability, responsiveness to customers, and providing confidence to customers had impact on the service satisfaction level 
with level of significance of 0.05 

Keywords: service quality, satisfaction, reception, multiple regression    
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1.  บทน า 
 
     ปัจจุบนัท่ีพกัอาศยัในรูปแบบคอนโดมิเนียม เป็นท่ีตอ้งการของตลาดส่วนใหญ่เป็นจ านวนมาก เน่ืองจากเป็นท่ีพกัอาศยัท่ี
ให้ความสะดวกสบาย มีความคล่องตวั และสามารถตอบโจทยใ์นการใชชี้วิตของกลุ่มคนรุ่นใหม่ อยา่งไรก็ตามท่ีพกัอาศยั
ในรูปแบบน้ีมีผูพ้กัอาศยัท่ีมีพื้นฐานแตกต่างกนั เขา้มาอาศยัอยูร่่วมกนั การจะอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข โดยป้องกนัปัญหา
ใหเ้กิดนอ้ยท่ีสุด จึงตอ้งมีการบริหารจดัการท่ีดี 
     โครงการอาคารท่ีพกัอาศยั AAA  เป็นโครงการในเครือ บริษทั BBB จ ากดั ไดด้ าเนินการเช่าท่ีดินบริเวณเขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร จากส านักงานพระคลงัขา้งท่ี (ผูใ้ห้เช่า) เพื่อด าเนินการก่อสร้างโครงการอาคารท่ีพกัอาศยั AAA โดยท่ีดิน
และอาคารจะเป็นกรรมสิทธ์ิของผูใ้หเ้ช่า และบริษทั BBB จ ากดั เป็นผูเ้ช่า ซ่ึงมีสญัญาใหเ้ช่าระยะยาวเป็นเวลา 30 ปี ตั้งอยูท่ี่
บริเวณ ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เป็นอาคารสูง 26 ชั้น จ านวนห้องพกั 371 ห้อง โครงการ
ดงักล่าว บริหารงานโดยฝ่ายบริหารอาคาร  ปฏิบติัหนา้ท่ีบริหารจดัการภาพรวมภายในโครงการ ทั้งเร่ืองกฎระเบียบการพกั
อยู่อาศยัร่วมกนั การบริหารทางการเงิน การบ ารุงรักษาระบบวิศวกรรมอาคารและพื้นท่ีส่วนกลาง รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ 
ภายในโครงการ การบริหารจดัการท่ีเป็นมืออาชีพและเขา้ใจผูพ้กัอาศยั จะช่วยใหก้ารอยูอ่าศยัและใชชี้วิตในอาคารพกัอาศยั
เป็นเร่ืองง่าย ลดปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในการพกัอาศยั และยงัมีผูท่ี้คอย ดูแลบ ารุงรักษาโครงการใหมี้สภาพดีและสวยงามน่าอยู่
อีกดว้ย แผนกตอ้นรับส่วนหนา้ (Front) เป็นหน่ึงแผนกท่ีส าคญัท่ีจะท าหนา้ท่ีใหบ้ริการดา้นการส่ือสาร การประสานงานให้
ผูพ้กัอาศยัไดรั้บขอ้มูล หรือการบริการท่ีดี เพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างราบร่ืนตามกระบวนการปฏิบติังาน เน่ืองจากมี
ความใกลชิ้ดกบัผูพ้กัอาศยัมากท่ีสุด  แต่ปัญหาท่ีพบจากการปฏิบติังานท่ีผ่านมาคือ จ านวนผูพ้กัอาศยัท่ีเข้ามาติดต่อขอรับ
บริการต่างๆกบัแผนกตอ้นรับมีจ านวนลดลงมาก พบไดจ้ากบนัทึกการรับแจง้งานท่ีนอ้ยลงเม่ือเทียบกบัปีก่อนๆ ซ่ึงอาจเกิด
จากหลายสาเหตุท่ีเป็นไปไดท้ั้งดา้นบวกและดา้นลบ เช่น จากพนกังานท่ีท างานขาดประสิทธิภาพ หรือจากความไม่สะดวก
ในการติดต่อ หรือจากกระบวนการท างานท่ีลา้ชา้ท าใหผู้พ้กัอาศยัเลือกท่ีจะไม่ติดต่อขอรับบริการ จากแผนกตอ้นรับ  
     ผูว้ิจัยจึงสนใจศึกษาการพฒันาคุณภาพการให้บริการ ของแผนกต้อนรับ โครงการอาคาร ท่ีพกัอาศัย AAA โดยมี
วตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ ระดบัความคิดเห็น ระดบัความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัท่ีมีต่อการบริการ
ของแผนกต้อนรับ รวมถึงศึกษาผลกระทบในเร่ืองคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ เพื่อใช้ผลการวิจยัมา
ปรับปรุงคุณภาพการด าเนินงานด้านงานบริการของแผนกตอ้นรับ และเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูพ้กัอาศยัใน
โครงการอาคารท่ีพกัอาศยั AAA ให้มากท่ีสุด และน าไปเป็นรูปแบบ (Model) ตวัอย่างในการพฒันาการบริหารอาคารใน
โครงการอ่ืนๆ ภายใตก้ารบริหารงานของบริษทั BBB จ ากดั โดยสมมติฐานการวิจยัท่ีก าหนดไวคื้อ คุณภาพการบริการของ
แผนกตอ้นรับ  ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัในโครงการ อาคารท่ีพกัอาศยั AAA 

2.  ทบทวนวรรณกรรม 
 
     ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัศึกษาจากหนังสือเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาและ
อา้งอิงขอ้สนบัสนุนผลการศึกษา ดงัน้ี 
    2.1 แนวคดิและทฤษฏีคุณภาพการบริการ  
     Ziethaml, Parasuraman and Berry (2013) (อา้งถึงใน เบญชภา แจง้เวชฉาย, 2561: 12) ไดก้ล่าวว่า  คุณภาพการบริการ 
เป็นส่ิงท่ีลูกคา้ทุกคนคาดหวงัท่ีจะไดรั้บจากการใหบ้ริการ ลูกคา้จะวดัจากเคร่ืองมือวดัคุณภาพการบริการซ่ึง 
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เป็นการวดัคุณภาพจาก 5 ดา้นดงัน้ี 
     1.  ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) หมายถึง งานบริการควรมีความเป็นรูปธรรมท่ีสามารถจบัตอ้งไดมี้
ลกัษณะทางกายภาพเห็นได ้
     2.  ความน่าเช่ือถือ (Reliability)  หมายถึง  การใหบ้ริการตอ้งตรงเวลาตามท่ีสัญญาไวก้บัลูกคา้ ในการส่งมอบงานบริการ
ใหแ้ก่ลูกคา้ทุกคร้ังตอ้งมีความถูกตอ้ง มีความเหมาะสม และมีความสม ่าเสมอ 
     3.  การตอบสนองลูกคา้ (Responsive) หมายถึง  ความรวดเร็วท่ีจะช่วยเหลือลูกคา้ โดยการใหบ้ริการมีความรวดเร็ว และ
มีความกระตือรือร้น 
     4.  การให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ (Assurance) หมายถึง  การให้บริการตอ้งมาจากพนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถในการ
ใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและตอ้งมีทกัษะในการท างาน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
     5.  การเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ (Empathy) หมายถึง  พนกังานท่ีใหบ้ริการลูกคา้แต่ละคนดว้ยความใส่ใจ ใหค้วามเป็นกนัเอง 
และมีการแจง้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ใหลู้กคา้รับทราบ 

     2.2  แนวคดิและทฤษฏีความพงึพอใจ 
     มิลเล็ต (Millet, 1954, หนา้ 397)  กล่าวว่า  เป้าหมายส าคญัของการบริการ คือ การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ 
โดยความพึงพอใจหรือความสามารถท่ีจะพิจารณาวา่การบริการนั้นเป็นท่ีพอใจหรือไม่  จะวดัจากลกัษณะส าคญั 5 ประการ  
คือ 
     1.  การให้บริการอย่างเท่าเทียมกนั (Equitable service) หมายถึง การให้บริการกบัลูกคา้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกนั โดย
ลูกคา้ทุกคนจะไดรั้บการบริการหรือดูแลจากผูใ้ห้บริการอยา่งยติุธรรม 
     2.  การใหบ้ริการอยา่งตรงเวลา  (Timely service ) หมายถึง การใหบ้ริการกบัลูกคา้ไดต้รงตามก าหนดเวลา  
     3.  การให้บริการอย่างเพียงพอ (Amply service) หมายถึง การให้บริการกบัลูกคา้ ผูใ้ห้บริการตอ้งมีความเพียงพอทั้ง
ผลิตภณัฑ ์สถานท่ี บุคลากร และ อุปกรณ์ต่าง ๆ  
     4.  การให้บริการอย่างต่อเน่ือง (Continuous service) หมายถึง การให้บริการกับลูกค้าต้องมีความสม ่าเสมอ และ
ใหบ้ริการกบัลูกคา้จนกวา่จะส าเร็จหรือส้ินสุดการใชบ้ริการ 
     5.  การใหบ้ริการอยา่งกา้วหนา้ (Progressive service) หมายถึง การใหบ้ริการกบัลูกคา้ตอ้งมีการปรับปรุงคุณภาพในการ
บริการทุกๆ ดา้นและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการใหดี้ข้ึนเร่ือยๆ 

     2.3  งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
     (ศุภลกัษณ์ สุริยะ, 2556)  ไดศึ้กษาเร่ืองแนวทางการพฒันาคุณภาพการบริการของแผนกตอ้นรับส่วนหนา้โรงแรมเพื่อ
รองรับนกัท่องเท่ียวอาเซียน กรณีศึกษา โรงแรมบูติก กรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวอาเซียนท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพบริการของแผนกตอ้นรับส่วนหนา้โรงแรมแรม ความคาดหวงั มี 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา ภูมิล  าเนา 
และรายได ้การรับรู้ มี 4 ปัจจยั ไดแ้ก่  ระดบัการศึกษา อาชีพ วตัถุประสงคก์ารเขา้พกั และอตัราการเขา้พกั นอกจากน้ีความ
คาดหวงั ดา้นการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ มีค่าสูงสุดและการรับรู้ ดา้นความเห็นอกเห็นใจมีค่าสูงสุด และ
โดยรวมความคาดหวงัมีค่าสูงกวา่การรับรู้ในทุกดา้น      
     (รสสุคนธ์ แซ่เฮีย, 2558) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัพฤติกรรมการใชบ้ริการโรงแรม คุณภาพการบริการ ส่วนผสมทางการตลาด
บริการ และคุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกคา้ชาวต่างชาติท่ีใชบ้ริการโรงแรมระดบัห้าดาวแห่ง
หน่ึงในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ผลทดสอบสมมุติฐาน พบว่า พฤติกรรมการใชบ้ริการ ดา้นระยะเวลาในการเขา้พกัของ
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ลูกคา้ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจ ส่วนดา้นความถ่ีในการเขา้พกั และวตัถุประสงคก์ารเขา้พกัของลูกคา้ไม่แตกต่าง
กนัไม่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจ         
     (เบญชภา แจง้เวชฉาย, 2561) ไดศึ้กษาเร่ืองคุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ดยสารรถไฟฟ้า BTS 
กรุงเทพมหานคร พบวา่ คุณภาพบริการส่งผลต่อความพึงพอใจ ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือ การใหค้วามมัน่ใจแก่ลูกคา้ และความ
เขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ ส่วนดา้นท่ีไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจ ไดแ้ก่ ความเป็นรูปธรรม และการตอบสนองต่อลูกคา้    
       (นิตยา พร้าวราม, 2557) ได้ศึกษาเร่ืองแนวทางการพฒันาคุณภาพการบริการเพื่อรองรับนักท่องเท่ียวกลุ่มอาเซียน 
กรณีศึกษาโรงแรมในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา พบวา่  ความคาดหวงัมากกวา่การรับรู้ มี 3 ดา้น คือ ความเป็นรูปธรรม
ของการบริการ ความน่าเช่ือถือหรือความไวว้างใจได ้และการให้ความมัน่ใจ  ส่วนความคาดหวงัต ่ากว่าการรับรู้ มี 2 ดา้น 
คือ การตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว และการเขา้ใจความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ   
     (ศนัสนีย ์สีพิมขดั,  2556) ไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของโรงแรมเครือ
ต่างชาติระดบั 4-5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของโรงแรมมีระดบัค่อนขา้งสูง
ทุกด้านซ่ึงพฤติกรรมการเดินทางท่ีต่างกนัมีความพึงพอใจต่างกนัเล็กน้อย มี 3 ด้าน ได้แก่ ความเป็นรูปธรรมของการ
ให้บริการ ความน่าเช่ือถือไวว้างใจ และการรับรู้เขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ และความพึงพอใจ มีค่าเท่ากนั 2 ดา้น คือ 
ความกระตือรือร้นและการตอบสนอง และการใหค้วามมัน่ใจ  
     (จุตพร เพียรสุภาพ ชชัชยั สุจริต และภาศิริ เขตปิยรัตน์, 2562) ไดศึ้กษาเร่ืองคุณภาพบริการและความพึงพอใจท่ีส่งผลต่อ
การตดัสินใจใชบ้ริการรถเครนของบริษทั อี เอช แอล เครน พบว่า คุณภาพบริการภาพรวมมีระดบัมาก เขา้ใจรู้จกัความ
ตอ้งการของผูรั้บบริการมีค่ามากท่ีสุด รองลงมา ความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ และความพึงพอใจมีระดบัมาก การใหบ้ริการ
อยา่งทนัเวลามีค่ามากท่ีสุด รองลงมา การให้บริการอยา่งเพียงพอ ส่วนดา้นการตดัสินใจใชบ้ริการพฤติกรรมหลงัการซ้ือมี
ค่ามากท่ีสุด รองลงมา ดา้นการตดัสินใจ 

     2.4  กรอบแนวคิดการวจิัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
เพศ  อาย ุ สถานภาพ  อาชีพ  รายได ้ จ านวนสมาชิกท่ี
พกัอาศยั การศึกษา และลกัษณะการอยูอ่าศยั 

ความพงึพอใจของผู้พกัอาศัยในโครงการ 

ที่มีต่อการให้บริการของแผนกต้อนรับ

ของโครงการอาคารท่ีพกัอาศัย AAA 

คุณภาพการให้บริการ 
-  ความเป็นรูปธรรมในการบริการ 
-  ความน่าเช่ือถือ 
-  การตอบสนองลูกคา้ 
-  การใหค้วามมัน่ใจแก่ลูกคา้ 
-  การรู้จกัและเขา้ใจลกูคา้ 
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3.  วธีิการศึกษา  

 
      วธีิการเกบ็ข้อมูลในการศึกษา 
      การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงส ารวจโดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 2 แบบ คือ แบบปฐมภูมิโดยการแจก
แบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงจะท าการเลือกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยใช้
เวลาในการแจกแบบสอบถาม ตั้งแต่วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 9 มกราคม 2563  และแบบทุติยภูมิโดยรวบรวมขอ้มูล
จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ  ท่ีมีผูร้วบรวมไวแ้ลว้ ไดแ้ก่ วิทยานิพนธ์ งานวิจยั หนงัสือ รายงานการลงทะเบียนผูพ้กัอาศยัประจ าปี 
2562 ของโครงการอาคารท่ีพกัอาศยั AAA 

     ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูพ้กัอาศยัในโครงการ AAA  ซ่ึงมีหอ้งทั้งหมด 371 หอ้ง มีจ านวนประชากรจาก
รายงานการลงทะเบียนผูพ้กัอาศยัทั้งส้ิน 742 คน  โดยเลือกขนาดกลุ่มตวัอย่างจากตารางของ Krejcie and Morgan  ซ่ึงได้
กลุ่มตวัอยา่ง 254  คน   

     ตัวแปรการศึกษาวจิัย 
     ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ 
     1.  ลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย  เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได ้จ านวนสมาชิกท่ีพกัอาศยั 
และลกัษณะการพกัอาศยั 
     2.  คุณภาพการบริการ ประกอบดว้ย  ความเป็นรูปธรรมของการบริการ  ความน่าเช่ือถือ  การตอบสนองลูกคา้  การให้
ความมัน่ใจแก่ลูกคา้  และการเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ 
     ตวัแปรตาม (Dependent Variable)  ไดแ้ก่ ความพึงพอใจ ประกอบดว้ย การให้บริการอย่างเท่าเทียมกนั  การให้บริการ
อยา่งตรงเวลา  การใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ  การใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง  และการใหบ้ริการอยา่งกา้วหนา้ 

      วธิีการวเิคราะห์ข้อมูล 
     1.  ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา เพื่อหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ซ่ึงไดค่้าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.963 
     2.  ค่าร้อยละ ,ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  โดยใชว้ิเคราะห์ ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง 
     3.  การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
 

4.  ผลการศึกษาและอภิปราย  
       
      ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ผูพ้กัอาศยัท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.20  
ส่วนใหญ่มีอาย ุ21 - 40 ปี  คิดเป็นร้อยละ 47.20 รองลงมา มีอาย ุ41 - 60 ปี  คิดเป็นร้อยละ 30.30 ถดัมาคือผูท่ี้ มีอายนุอ้ยกวา่
หรือเท่ากบั 20  ปี คิดเป็นร้อยละ 15.00 และสุดทา้ยผูท่ี้มีอายมุากกวา่ 60  ปี คิดเป็นร้อยละ 7.50  ในเร่ืองระดบัการศึกษาใน
สองอนัดบัแรก ผูพ้กัอาศยัส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปริญญาตรี มีร้อยละ 52.40 รองลงมา ระดบัปริญญาโท จ านวนร้อยละ 20.50  
ซ่ึงผูพ้กัอาศยัมีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 66.10 รองลงมา คือสมรส จ านวนร้อยละ 30.70 และอ่ืนๆอีก ร้อยละ 3.10  
ตามล าดบั  โดยมีอาชีพเป็นพนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน ร้อยละ 41.30 รองลงมาคือ ประกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย ร้อยละ
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17.70  เป็นนักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 16.90   ในส่วนของรายได้ สองอนัดบัแรกของผูพ้กัอาศยัส่วนใหญ่ต่อเดือนอยู่ท่ี  
20,001 - 40,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 33.10 รองลงมา มีรายไดต่้อเดือน ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 20,000 บาท ร้อยละ 24.00  รายได้
ต่อเดือน 40,001 - 70,000 บาท มีร้อยละ 23.60  รายไดต่้อเดือน 100,001 บาทข้ึนไป มีร้อยละ 11.00 และกลุ่มท่ีมีรายไดต่้อ
เดือน 70,001 - 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.30 ตามล าดบั  ในเร่ืองจ านวนสมาชิกท่ีพกัในห้องพกัอาศยั ส่วนใหญ่จะมี
สมาชิก 1 - 2  คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 รองลงมา หอ้งละ 3 - 4 คน มีร้อยละ 39.80   ตามมาดว้ยสมาชิกหอ้งละ 5 - 6 คน  คิด
เป็นร้อยละ 8.30 และสุดทา้ยมีจ านวนสมาชิกท่ีพกัอาศยัมากกวา่  6  คน มีจ านวนร้อยละ 3.90 ตามล าดบั โดยในสองอนัดบั
แรก ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการพกัอาศยั 10 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 33.90  รองลงมา 1 - 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.60  ตามล าดบั 
ในเร่ืองขนาดพื้นท่ีห้องพกัอาศยัขนาด 93 ตร.ม. มีผูพ้กัอาศยัคิดเป็นร้อยละ 49.60 รองลงมา ขนาด 62 ตร.ม. ร้อยละ 39.40 
และขนาด 254 ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ 11.00 ตามล าดบั และสุดทา้ยคือรูปแบบการพกัอาศยัท่ีเป็นเจา้ของห้องร้อยละ 56.70 
และนอกเหนือจากนั้นคือผูพ้กัอาศยัท่ีเป็นผูเ้ช่า  
     ผลการศึกษาความคิดเห็นในเร่ืองคุณภาพการบริการ พบว่า ด้านท่ีผูพ้กัอาศยัมีความเห็นด้วยมากท่ีสุด ได้แก่ การ
ตอบสนองลูกคา้ ค่าเฉล่ีย 5.70 รองลงมาความเป็นรูปธรรมของการบริการ ค่าเฉล่ีย 5.70 ความน่าเช่ือถือ ค่าเฉล่ีย 5.54  การ
ใหค้วามมัน่ใจแก่ลูกคา้ ค่าเฉล่ีย 5.53 ทั้ง 4 ดา้น มีระดบัความพึงพอใจมาก   แต่การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ ค่าเฉล่ีย 4.47 ระดบั
ค่อนขา้งพึงพอใจ โดยรวมของคุณภาพบริการ ค่าเฉล่ีย 5.39 ระดบัพึงพอใจมาก 
     ผลการศึกษาความพึงพอใจการใหบ้ริการ  พบวา่ ดา้นท่ีผูพ้กัอาศยัมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การใหบ้ริการอยา่งเท่า
เทียม ค่าเฉล่ีย 5.60  รองลงมา การให้บริการอย่างตรงเวลา ค่าเฉล่ีย 5.36 ทั้งสองด้านมีระดับความพึงพอใจมาก  การ
ใหบ้ริการอยา่งกา้วหนา้ มีค่าเฉล่ีย 5.05 ระดบัค่อนขา้งพึงพอใจ การใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ ค่าเฉล่ีย 4.10 และการใหบ้ริการ
อยา่งต่อเน่ือง ค่าเฉล่ีย 4.03 ทั้ง 2 ดา้นมีระดบัความพึงพอใจปานกลาง โดยรวมความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย 4.83 ระดบัค่อนขา้ง
พึงพอใจ 
     ผลการทดสอบสมมุติฐานคุณภาพการบริการของแผนกตอ้นรับ ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัในโครงการ
อาคารท่ีพกัอาศยั AAA  พบวา่  ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบบริการ มีค่า Sig. 0.034 ดา้นความน่าเช่ือถือ มีค่า Sig. 0.020  
ดา้นการตอบสนองลูกคา้ มีค่า Sig. 0.005  ดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ มีค่า Sig. 0.000 สรุปไดว้่า ทั้ง 4  ดา้น ยอมรับ
สมมุติฐาน หมายความว่า คุณภาพการบริการของแผนกตอ้นรับพบว่า  ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบบริการ ดา้นความ
น่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนองลูกคา้  และดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ลูกคา้มีการส่งผลต่อความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยั ยกเวน้
ดา้นการเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ มีค่า Sig. เท่ากบักบั 0.299  จึงปฎิเสธสมมุติฐาน  

อภิปรายผลการศึกษา 
     ผลการศึกษาประชากรศาสตร์ 
     กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 21 – 40  ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี และสถานภาพโสด ซ่ึงส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน  มีรายไดต่้อเดือนอยู่ระหว่าง  20,001 - 40,000  บาท ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ สรัลรัชว ์สุรธรรมทวี (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภค 
ในกรุงเทพมหานคร พบวา่ผูซ้ื้อคอนโดมิเนียมเพื่ออยูอ่าศยัในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีรายไดป้ระมาณ 30,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ  42.8% โดยท่ีเป็นพนกังานเอกชนมากท่ีสุด  26.3% 
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     ผลการศึกษาคุณภาพการให้บริการ   
     ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการมีระดบัพึงพอใจมากและเป็นอันดบัสองเม่ือเทียบกบัดา้นอ่ืนๆ ซ่ึงมีผลขดัแยง้กบั
งานของรสสุคนธ์ แซ่เฮีย (2558) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัพฤติกรรมการใชบ้ริการโรงแรม คุณภาพการบริการ ส่วนผสมทาง
การตลาดบริการ และคุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ชาวต่างชาติท่ีใชบ้ริการโรงแรมระดบัหา้ดาวแห่ง
หน่ึงในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบวา่เป็นอนัดบัส่ี      
     ดา้นความน่าเช่ือถือ  ระดบัพึงพอใจมากและเป็นอนัดบัสาม  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของศุภลกัษณ์ สุริยะ (2556) ท่ีไดศึ้กษา
เร่ืองแนวทางการพฒันาคุณภาพการบริการของแผนกตอ้นรับส่วนหนา้โรงแรมเพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวอาเซียน ซ่ึงพบวา่มี
ระดบัความพึงพอใจมาก    
     ดา้นการตอบสนองลูกคา้  มีระดบัพึงพอใจมากและเป็นอนัดบัแรกจากทั้งห้าดา้น  ซ่ึงสอดคลอ้งคลอ้งกบังานของศุภ
ลักษณ์ สุริยะ ท่ีได้ศึกษาเร่ืองแนวทางการพฒันาคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมเพื่อรองรับ
นกัท่องเท่ียวอาเซียน ซ่ึงมีดา้นการตอบสนองลูกคา้เป็นอนัดบัแรก เช่นเดียวกนั 
     ดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้  มีระดบัพึงพอใจมากและเป็นอนัดบัส่ี ซ่ึงขดัแยง้กบังานของนิตยา พร้าวราม (2557) ท่ี
ไดศึ้กษาเร่ืองแนวทางการพฒันาคุณภาพการบริการเพื่อรองรับนักท่องเท่ียวกลุ่มอาเซียน กรณีศึกษาโรงแรมในอ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา พบวา่มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัพึงพอใจมากและเป็นอนัดบัสอง 
     ดา้นการเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ อยูใ่นระดบัค่อนขา้งพึงพอใจและเป็นอนัดบัสุดทา้ย  ซ่ึงขดัแยง้กบังานของศนัสนีย ์สีพิมขดั 
(2556) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อคุณภาพการใหบ้ริการของโรงแรมเครือต่างชาติระดบั 4-5 ดาว
ในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีความพึงพอใจมากและเป็นอนัดบัแรก    

     ผลการศึกษาความพงึพอใจในการให้บริการ 
     ดา้นการบริการอยา่งเท่าเทียม  มีระดบัพึงพอใจมากและเป็นอนัดบัแรก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเบญชภา แจง้เวช
ฉาย (2561) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองคุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ดยสารรถไฟฟ้า BTS กรุงเทพมหานคร  
ผลการวิจยั พบว่าความพึงพอใจต่อการให้บริการของพนกังานรถไฟฟ้า BTS ตามล าดบัก่อนหลงัเป็นอนัดบัสามและความ
พึงพอใจต่อการให้บริการของพนกังานรถไฟฟ้า BTS ท่ีบริการดว้ยความเสมอภาคเป็นอนัดบัสอง ทั้งสองอยูใ่นระดบัเห็น
ดว้ยมาก      
     ดา้นการบริการอยา่งตรงเวลา  มีระดบัพึงพอใจมากและเป็นอนัดบัท่ีสอง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของจุตพร เพียรสุภาพ ชชั
ชยั สุจริต และภาศิริ เขตปิยรัตน์ (2562) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองคุณภาพบริการและความพึงพอใจท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
รถเครนของบริษทั อี เอช แอล เครน พบวา่มีความพึงพอใจมากท่ีสุดและเป็นอนัดบัแรก 
     ดา้นการบริการอยา่งเพียงพอ  มีระดบัพึงพอใจปานกลางและเป็นอนัดบัท่ีส่ี  ซ่ึงขดัแยง้กบังานของจุตพร เพียรสุภาพ ชชั
ชยั สุจริต และภาศิริ เขตปิยรัตน์ (2562) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองคุณภาพบริการและความพึงพอใจท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
รถเครนของบริษทั อี เอช แอล เครน พบวา่มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดและเป็นอนัดบัท่ีสอง 
     ดา้นการบริการอย่างต่อเน่ือง  ระดบัพึงพอใจปานกลางและเป็นอนัดบัน้อยท่ีสุดซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของจุตพร เพียร
สุภาพ ชชัชยั พบวา่เป็นอนัดบัส่ี  
     ดา้นการบริการอยา่งกา้วหนา้  ระดบัค่อนขา้งพึงพอใจและเป็นอนัดบัสามซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของจุตพร เพียรสุภาพ ชชั
ชยั สุจริต และภาศิริ เขตปิยรัตน์ พบวา่เป็นอนัดบัสาม  
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     ผลการศึกษาผลสรุปสมมติฐาน 
     สมมติฐานในงานวิจยั  พบว่า  คุณภาพการบริการของแผนกตอ้นรับ ด้านความเป็นรูปธรรมการบริการ ด้านความ
น่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้การ และดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ลูกคา้  ทั้ง 4 ดา้น ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูพ้กั
อาศยัในโครงการอาคารท่ีพกัอาศยั AAA  ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ยกเวน้ดา้นยการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ ท่ีไม่ส่งผลต่อความ
พึงพอใจของผูพ้กัอาศยัในโครงการ ซ่ึงแตกต่างจากงานวิจยัของ ศุภลกัษณ์ สุริยะ (2556) ซ่ึงพบว่า ความคาดหวงัในคุณภาพการ
บริการ ของแผนกตอ้นรับส่วนหนา้ของโรงแรมบูติก ส่งผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวอาเซียน ในทุกดา้น  

5. สรุปผลการศึกษา 
 
     ผลการศึกษาของขอ้มูลปฐมภูมิ พบว่า ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21 - 40 ปี  ระดบั
การศึกษาในระดบัปริญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพเป็นพนักงาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน รายไดต่้อเดือน 20,001 - 40,000 
บาท สมาชิกท่ีพกัอาศยั 1- 2 คนต่อห้อง พกัอาศยั 10 ปีข้ึนไป  และเป็นเจา้ของห้อง  ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นในเร่ือง
คุณภาพในการบริการของแผนกต้อนรับ โครงการอาคารท่ีพกัอาศยั AAA พบว่า ดา้นการตอบสนองลูกคา้ ดา้นความเป็น
รูปธรรมของบริการ ดา้นความน่าเช่ือถือ และ ดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ลูกคา้ ทั้ง 4 ดา้น มีระดบัความพึงพอใจมาก  ยกเวน้ 
ด้านการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ มีระดบัค่อนขา้งพึงพอใจ  และกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นในเร่ืองความพึงพอใจในการ
ใหบ้ริการของแผนกตอ้นรับ พบวา่ ดา้นท่ีผูพ้กัอาศยัท่ีตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นการใหบ้ริการ
อยา่งเท่าเทียมกนั และดา้นการใหบ้ริการอยา่งตรงเวลา มีระดบัพึงพอใจมาก รองลงมา คือ  ดา้นการใหบ้ริการอยา่งกา้วหนา้ 
มีระดบัค่อนขา้งพึงพอใจ และดา้นการให้บริการอย่างเพียงพอ กบัดา้นการให้บริการอย่างต่อเน่ือง มีระดบัพึงพอใจปาน
กลาง โดยผลการศึกษาจากการตั้งสมมติฐาน  สรุปไดว้่า ปัจจยัคุณภาพการบริการของแผนกตอ้นรับ ในดา้นความเป็น
รูปธรรมการบริการ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้และดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ส่งผลต่อความพึง
พอใจของผูพ้กัอาศยัในโครงการอาคารท่ีพกัอาศยั AAA โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการบริการของแผนกตอ้นรับ
มากท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นการใหค้วามมัน่ใจของลูกคา้ กล่าวคือ ถา้คุณภาพการบริการดา้นการให้ความมัน่ใจเพิ่มข้ึน 1 หน่วย 
จะท าใหค้วามพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัเพิ่มข้ึน 0.181 

     ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้
     จากผลการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี มีปัจจยัท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ใหร้ะดบัความพึงพอใจในระดบัต ่า ซ่ึงสามารถน ามาสรุป
เป็นขอ้เสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงการบริการ ดงัน้ี 
     1.  ดา้นการใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ เร่ืองพนกังานมีจ านวนเพียงพอในการใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย 2.78 อยูใ่นระดบัความพึง
พอใจนอ้ย ดงันั้นทางแผนกตอ้นรับควรมีการเพิ่มจ านวนพนกังาน โดยการจา้งพนกังานเพิ่มหรือน าพนกังานจากส่วนอ่ืนมา
ช่วยงานในช่วงเชา้และช่วงเยน็ เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาท่ีมีผูพ้กัอาศยัมาใชบ้ริการพร้อมกนัเป็นจ านวนมากซ่ึงจะสามารถลด
เวลารอในการใชบ้ริการของผูพ้กัอาศยัได ้จะส่งผลใหผู้พ้กัอาศยัไดรั้บการบริการท่ีสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน  
     2.  ดา้นการให้บริการอย่างต่อเน่ือง เร่ืองการติดตามแจง้ความคืบหน้าเร่ืองท่ีท่านแจง้ให้ทราบอย่างต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ีย 
5.21 อยูใ่นระดบัค่อนขา้งพึงพอใจ  ดงันั้นพนกังานตอ้นรับควรแจง้ความคืบหนา้ในเร่ืองท่ีผูพ้กัอาศยัแจง้ไว ้ใหไ้ดท้ราบทุก
คร้ัง หลังจากท่ีช่างอาคารมีการด าเนินการตรวจสอบแล้ว ทั้ งงานท่ีอยู่ในขั้นตอนท่ีก าลังด าเนินการแก้ไขและงานท่ี
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ด าเนินการแกไ้ขเสร็จเรียบร้อยแลว้ เพื่อท าให้ผูพ้กัอาศยัไดท้ราบความคืบหนา้ในเร่ืองท่ีแจง้ไวแ้ละท าให้ผูพ้กัอาศยัรู้สึกวา่
พนกังานมีความเอาใจใส่และมีความสนใจในการด าเนินการในเร่ืองของผูพ้กัอาศยั  
     3.  การสอบถามติดตามผลหลงัการใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.30 อยูใ่นระดบัความพึงพอใจนอ้ย ดงันั้น พนกังานควร
โทรศพัทส์อบถามผลการด าเนินการแกไ้ขงานแลว้ทุกคร้ังและควรมีการเพิ่มช่องทางในการติดต่อกบัผูพ้กัอาศยัในช่องทาง
อ่ืนๆเพิ่มข้ึน เพื่อความสะดวกต่อการติดต่อสอบถามผลการด าเนินงาน วา่การแกไ้ขงานเป็นท่ีพึงพอใจหรือยงัคงเกิดปัญหา
หรือไม่ ซ่ึงถา้ไม่เป็นท่ีพึงพอใจ จะด าเนินการส่งช่างอาคารไปตรวจสอบและแกไ้ขใหใ้หม่ต่อไป  ในขณะเดียวกนัควรมีการ
จดัท าบนัทึกปัญหาและความไม่พึงพอใจท่ีเกิดข้ึนทุกคร้ัง เพื่อเตรียมแผนป้องกนัปัญหาท่ีจะอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
     4.  ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า เร่ืองมีการปรับปรุงการบริการให้ทนัสมยัอยู่เสมอ มีค่าเฉล่ีย 5.05 อยู่ในระดบั
ค่อนขา้งพึงพอใจ  ดงันั้นทางแผนกตอ้นรับควรเพิ่มช่องทางการส่ือสาร อย่างเช่น ใชก้ารส่งขอ้ความสั้น (SMS) หรือ น า
แอพพลิเคชัน่แชททางโทรศพัท ์เขา้มาประยกุตใ์ช ้เพื่อการประชาสัมพนัธ์แจง้ข่าวสารต่างๆ ของทางอาคาร เช่น วนันดัฉีด
ปลวก แจง้ปิดน ้า ซอ้มหนีไฟ ท าบุญอาคาร และอ่ืนๆ  เพื่อใหเ้กิดการรับรู้  สร้างความเช่ือมัน่และพึงพอใจยิง่ข้ึน 

     ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 
     ส าหรับการศึกษาความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัต่อการใหบ้ริการของแผนกตอ้นรับ โครงการอาคารท่ีพกัอาศยั AAA คร้ัง
ต่อไปในอนาคต ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ในส่วนการด าเนินการวิจยั  ควรมีการแบ่งกลุม่ประชากร เพื่อการเขา้ถึงความตอ้งการ
และเห็นความแตกต่างท่ีชดัเจนระหว่าง กลุ่มผูพ้กัอาศยัชาวไทยกบัผูพ้กัอาศยัชาวต่างชาติ ว่าความตอ้งการเหมือนหรือ
ต่างกนัอย่างไร   และในแบบสอบถาม ควรมีส่วนท่ีเป็นค าถามแบบปลายเปิดท่ีสามารถแสดงความคิดเห็นหรือเพิ่มการ
สัมภาษณ์ส าหรับผูพ้กัอาศยัเพิ่มเติม  เพื่อให้ไดท้ราบถึงความตอ้งการเชิงลึกจากกลุ่มตวัอย่าง  ท าให้ผลวิเคราะห์ท่ีออกมา
แม่นย  ายิ่งข้ึน   ข้อเสนอแนะในส่วนข้อมูลทุติยภูมิ  ควรเพิ่มเติมในส่วนของแนวคิดความภกัดีของลูกค้า  เพื่อน ามา
ประกอบการพิจารณาในส่วนมุมมองเชิงพฤติกรรมและทศันะคติท่ีมีต่อการบริการ เพื่อน ามาปรับใชเ้ป็นมาตราวดัในการ
วิจยัคร้ังต่อไป ซ่ึงจะท าใหไ้ดข้อ้มูลชดัเจนและตรงเป้าหมายยิง่ข้ึน  และสุดทา้ยเพิ่มในส่วนขอ้มูลของโครงการ  ซ่ึงนอกจาก
ขอ้มูลจากรายงานการลงทะเบียนผูพ้กัอาศยั และขอ้มูลรายงานการรับแจง้งาน 3 ปียอ้นหลงัท่ีใชใ้นคร้ังน้ีแลว้  ควรมีขอ้มูล
การจดัเก็บค่าบริการต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการจดัเก็บค่าบริการ เพื่อน าไปใชใ้นการวางแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจดัเก็บค่าบริการให้ไดม้ากยิ่งข้ึน รวมถึงปัญหาในการบริหารงาน เพื่อหาแนวทางในการพฒันาการ
บริหารงานและน ามาก าหนดกลยทุธ์เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
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กลยุทธ์การเพิม่ยอดขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมของ  

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ABC จ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Strategy for increasing sales of Mutual Fund in Bangkok area –  
A Case Study of ABC Asset Management Co.,Ltd. 

อมรทิพย์ จริยคุณ1 และ อนุฉัตร ช ่าชอง2 
Amonthip Jariyakun and Anuchat Chamchong 

 

บทคดัย่อ 
 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมของนกั
ลงทุนรายยอ่ย ในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาหาแนวทางในการสร้างกลยทุธ์เพื่อเพิ่มยอดขายกองทุนรวมใหก้บับริษทั 
โดยผูว้ิจยัใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนกัลงทุนรายยอ่ยท่ีซ้ือหน่วยลงทุนของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมใน
เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ผ่านการใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือ และน าขอ้มูลท่ีได้มา
วิเคราะห์โดยใชก้ารวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน – ภายนอก (SWOT – Analysis) การวิเคราะห์อุตสาหกรรม (Five Force 
Model) และน ามาสร้างกลยุทธ์โดย TOWS Matrix ผลจากแบบสอบถามพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของนัก
ลงทุนมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความงอกเงยของเงินกองทุน การมีช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีหลากหลาย ความมีช่ือเสียงของบริษทั 
การมีขั้นตอนในการซ้ือขายท่ีรวดเร็ว และระบบท่ีมีความปลอดภัยมากท่ีสุด และผลการวิเคราะห์พบว่าบริษัทมี
ความสามารถและความพร้อมในการแข่งขนั อีกทั้งมีความตอ้งการท่ีจะท าให้ยอดขายกองทุนรวมเพิ่มมากข้ึน จากผล
การศึกษาขา้งตน้ จึงสรุปผลว่า กลยุทธ์ในระดบัองค์กรท่ีเหมาะสมคือ กลยุทธ์การเจริญเติบโต ซ่ึงสามารถน าไปสู่การ
ก าหนดทางเลือกในกลยุทธ์ระดับธุรกิจ ท่ีสรุปว่าบริษทัควรเลือกแนวทางการพฒันาแอพพลิเคชัน่อย่างต่อเน่ือง และการ
ส่งเสริมการลงทุนแบบสม ่าเสมอ เพื่อเพิ่มยอดขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมของบริษทั 
 
ค าส าคัญ: กองทุนรวม, การลงทุนแบบสม า่เสมอ 
 

Abstract 
The purpose of this study is to find out factors affecting decision of retailed investors to purchase unit trust in mutual fund 
of a company. The findings result is analyzed and used to recommend appropriate corporate strategy for increasing sales 
of investment unit. In this study, I used questionnaire and in-depth interview as research tools.  
_________________________________ 
1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 email: amonthip.ja@gmail.com  
2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400   

The sample group is 400 retailed investors in Bangkok, Thailand. It is found that five most important factors for purchasing 
decision are return on investment, sales channels variety, company’s reputation, convenient and fast buying process, and 
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system security. Besides, by using SWOT-analysis and Five Force Model, it is seen that company has strong 
competitiveness as well as sales expansion willingness. Therefore, growth strategy is a suitable strategy for company’s 
situation. In addition, for business level strategy, it is recommended that company should continuously develop their mutual 
fund trading application, and promote Dollar Cost Averaging. These methods are useful for company’s plan to increase 
sales volume of mutual fund. 
 
Keywords: Mutual Fund, Dollar Cost Averaging 
 

1.  บทน า 
 

     สภาพการแข่งขนัในอุตสาหกรรมจดัการกองทุนรวมมีความรุนแรงยิง่ข้ึน เห็นไดจ้ากมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของอุตสหกร
รมจดัการลงทุนท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบนั โดยแต่ละบริษทัมีการแข่งขนักนัเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่ง
ตลาด และพยายามรักษาส่วนแบ่งการตลาดท่ีมีอยู่เดิม ท าให้มีกองทุนรวมเปิดใหม่ข้ึนมากมาย เพื่อให้ครอบคลุมและ
ตอบสนองความตอ้งการของนกัลงทุนใหม้ากท่ีสุด อีกทั้งส่วนแบ่งการตลาดกองทุนรวมของคู่แข่งหลกัในอุตสาหกรรมนั้น
มีสัดส่วนท่ีแตกต่างกนัไม่มากนัก ท าให้คู่แข่งมีโอกาสท่ีจะแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดไปไดต้ลอดเวลา และเม่ือพิจารณา
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมภายใตก้ารบริหารของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ABC จ ากดั ท่ีถึงแมว้า่จะมีมูลค่า
ท่ีเพิ่มข้ึน แต่บริษทัมีส่วนแบ่งตลาดท่ีลดลง และมีอตัราการเติบโตของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนเพิ่มข้ึนในอตัราท่ี
ลดลงอย่างต่อเน่ือง เม่ือเปรียบเทียบกบับริษทัคู่แข่งหลกัท่ีมีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมท่ีเพิ่มข้ึนและอตัราการ
เติบโตของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมท่ีสูงกว่า ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา โดยใน ปี 2561 คู่แข่งหลกัมีมูลค่าทรัพยสิ์น
สุทธิของกองทุนรวมท่ีเพิ่มข้ึน สูงกวา่ถึง 2.4 เท่า  
     จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนหากบริษทัไม่รีบแกไ้ข เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มยอดขายกองทุนรวมของบริษทั อาจจะท าใหบ้ริษทั
คู่แข่งแยง่ชิงส่วนแบ่งการตลาดไปได ้และครองส่วนแบ่งตลาดของกองทุนรวมเป็นอนัดบั 1 แทนท่ีบริษทัได ้และกองทุน
รวมนั้นถือเป็นผลิตภณัฑ์หลกัของบริษทั รายได้หลกัของบริษทัจึงมาจากค่าธรรมเนียมจดัการของกองทุนรวม หากไม่
สามารถเพิ่มยอดเงินลงทุนเขา้มาในกองทุนไดม้ากข้ึน บริษทัก็จะไม่เติบโตตามไปดว้ย  จึงไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมของนกัลงทุนรายยอ่ย เพื่อหาแนวทางในการสร้างกลยทุธ์เพื่อเพิ่มยอดขายกองทุน
รวมใหก้บับริษทั เป็นการสร้างความสามารถและความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัใหก้บับริษทัไดต่้อไปในระยะยาว 
 

2.  ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) 
     ส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) เป็นแนวคิดเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจบริการท่ีต่อยอดมาจาก 4Ps เน่ืองจากลกัษณะของการ
บริการมีความแตกต่างจากสินคา้ ท าให้การใช ้4Ps ไม่เพียงพอส าหรับการท่ีจะน ามาก าหนดกลยทุธ์การตลาดเพื่อให้ธุรกิจ
บริการประสบความส าเร็จ ซ่ึงประกอบดว้ย (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2547) 
     - ผลิตภณัฑ ์(Product) เป็นส่ิงท่ีผูข้ายตอ้งส่งมอบใหก้บัลูกคา้ ท่ีมีทั้งผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งได ้และผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้
โดยผลิตภณัฑน์ั้นตอ้งตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้และสามารถสร้างประสบการณ์ท่ีดีใหก้บัลูกคา้มากท่ีสุด 
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     - ราคา (Price) คือ จ านวนเงินท่ีผูข้ายตั้งข้ึนมา เสนอขายใหก้บัลูกคา้เพื่อแลกกบัผลิตภณัฑห์รือบริการ โดยราคานั้นตอ้ง
เหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้หรือบริการ เพื่อใหลู้กคา้เกิดความรู้สึกคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายไป  
     - ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place/Channel Distribution) เป็นวิธีการท่ีจะน าสินคา้หรือบริการนั้น ส่งไปยงัลูกคา้เพื่อใหท้นั
ต่อความตอ้งการ และสะดวกสบายต่อลูกคา้ในการรับสินคา้หรือรับบริการมากท่ีสุด กล่าวคือ ควรง่ายต่อการท่ีลูกคา้จะ
เขา้ถึง ในเวลาและสถานท่ีท่ีลูกคา้เกิดความสะดวกท่ีสุด 
     - การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นตวัช่วยกระตุ้นให้ลูกคา้ท าตามในส่ิงท่ีเราคาดหวงั เช่น การรู้จักหรือการ
ตระหนกัรู้ถึงการมีอยูข่องสินคา้หรือบริการ การเกิดความตอ้งการท่ีจะใช ้การตดัสินใจซ้ือ และการซ้ือมากข้ึน เป็นตน้ โดย
อาศยัเคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาด เช่น การส่งเสริมการขาย (ลด แลก แจก แถม) การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การ
ขายโดยพนกังานขาย และการตลาดทางตรง เป็นตน้  
     - กระบวนการ (Process) คือ ขั้นตอนในการส่งมอบส่วนประกอบของสินคา้หรือบริการ ซ่ึงกระบวนการบริการท่ีดี ควร
มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการส่งมอบ อีกทั้งตอ้งง่ายต่อการปฏิบติั เพื่อให้พนักงานจะไดไ้ม่เกิดความสับสน 
ท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีแบบแผนเดียวกนั  
     - ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เป็นส่ิงท่ีลูกคา้สามารถสัมผสัไดจ้ากการเลือกใชสิ้นคา้หรือบริการของธุรกิจ 
จะช่วยสร้างความประทบัใจตั้งแต่คร้ังแรกท่ีลูกคา้เห็น โดยธุรกิจสามารถสร้างความแตกต่าง โดดเด่น และมีคุณภาพใน
สายตาลูกคา้ได ้ 
     - บุคคล (People) คือ พนักงานและผูท่ี้เก่ียวข้องกับธุรกิจทั้ งหมด ซ่ึงการบริการนั้นมีความเก่ียวข้องกันระหว่างผู ้
ให้บริการกบัผูรั้บบริการ บุคคลหรือพนักงานจะมีบทบาทในกระบวนการให้บริการมากท่ีสุด ท่ีจะสามารถสร้างความ
ประทบัใจ ความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ จะช่วยดึงลูกคา้กลบัใชบ้ริการ หรือไล่ลูกคา้ไปไดจ้ากการปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้เพียง
คร้ังเดียว ดงันั้นธุรกิจจึงตอ้งมีกระบวนการท่ีดีในการสรรหา คดัเลือก และฝึกอบรมพนกังาน โดยเฉพาะพนกังานท่ีอยู่ใน
ส่วนท่ีตอ้งติดต่อลูกคา้โดยตรง 
 

2.2  ทฤษฎกีารวเิคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT – Analysis) 
     SWOT คิดคน้โดยอลัเบิร์ต ฮมัฟรี เป็นการวิเคราะห์จากการส ารวจสภาพแวดลอ้ม 2 ดา้น คือ สภาพแวดลอ้มภายในและ
สภาพแวดลอ้มภายนอก เป็นการวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อนของธุรกิจเรา และปัจจยัต่างๆท่ีจะเป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคท่ีจะ
ส่งผลต่อธุรกิจเรา ดงัค าวา่ “รู้เขา รู้เรา รบร้อยคร้ัง ชนะร้อยคร้ัง” (เอกชยั บุญยาทิษฐาน, 2553) 
 

2.3 ทฤษฎกีารวเิคราะห์อุตสาหกรรม (Industry Analysis) 
     Michael E. Porter ได้เสนอ Five Forces Model ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์อุตสาหกรรม ท่ีใช้ในการส ารวจ
สภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนั โดยจะอธิบายถึงสภาพแวดลอ้มในการแข่งขนัในรูปของแรงกดดนัพื้นฐานทางการแข่งขนั 5 
ดา้น ไดแ้ก่ ขอ้จ ากดัในการเขา้สู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขนัใหม่, ความรุนแรงของการแข่งขนัระหวา่งองคก์รธุรกิจท่ีอยูใ่น
อุตสาหกรรมเดียวกนั, การมีสินคา้หรือบริการท่ีสามารถทดแทนกนัได,้ อ านาจต่อรองของผูซ้ื้อ และอ านาจต่อรองของผูข้าย
วตัถุดิบ (พกัตร์ผจง วฒันสินธ์ุ และพสุ เดชะรินทร์, 2542) 
 

 2.4 เคร่ืองมือในการสร้างกลยุทธ์ (TOWS Matrix) 
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     หลงัจากท่ีท าการประเมินสภาพแวดลอ้ม ดว้ยการวิเคราะห์ใหเ้ห็นถึงจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคแลว้ สามารถ
น าขอ้มูลมาวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพนัธ์แบบเมตริกซ์ โดยใชต้าราง TOWS Matrix (Threats – Opportunity - Weaknesses 
– Strengths) ซ่ึงจะช่วยแสดงให้เห็นว่าปัจจยัภายนอกอย่างโอกาสและอุปสรรค ท่ีองคก์รก าลงัเผชิญอยู่นั้น สามารถน ามา
จบัคู่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัท่ีเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร และจดัท าเป็นกลยุทธ์ของบริษทั
ต่อไป (พิบูล ทีปะปาล และธนวฒัน์ ทีปะปาล, 2559) 
     การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัภายในและภายนอก จะท าใหเ้กิดกลยทุธ์ แบ่งได ้4 ประเภท ดงัน้ี 
     1. กลยทุธ์เชิงรุก (SO-Strategy) เป็นการจบัคู่ระหว่างจุดแขง็กบัโอกาสเพื่อก่อให้เกิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั โดย
ใชจุ้ดแขง็ท่ีบริษทัมีอยูเ่พื่อสร้างความไดเ้ปรียบจากโอกาสท่ีเอ้ืออ านวยให ้
     2. กลยุทธ์เชิงป้องกนั (ST-Strategy) เป็นการน าจุดแข็งของบริษทั เพื่อหาทางป้องกนั หรือหลีกเล่ียงผลกระทบจาก
อุปสรรคหรือภยัคุกคามจากนอกท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
     3. กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO-Strategy) เป็นการใช้ประโยชน์จากโอกาสท่ีเกิดข้ึน มาช่วยในการแก้ไข ปรับปรุงจุดอ่อน 
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อบริษทั 
     4. กลยุทธ์เชิงรับ (WT-Strategy) เป็นการหาวิธีท่ีจะสามารถก าจดั หรือลดจุดอ่อนภายในของบริษทัให้เหลือน้อยท่ีสุด 
และสามารถป้องกนั หลีกเล่ียงอุปสรรคจากภายนอกไดด้ว้ยในเวลาเดียวกนั 
 

2.5 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
     (ประภสัสร วารีศรี, 2555) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนกัลงทุนรายยอ่ยในประเทศ
ไทย พบวา่ พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมของนกัลงทุนรายยอ่ยเลือกลงทุนเม่ืออตัราดอกเบ้ียเงินฝากลดลง ประเภทท่ี
ลงทุนคือกองทุนรวมตราสารหน้ี ส่วนใหญ่มีการหาขอ้มูลเบ้ืองต้นก่อนการลงทุนในกองทุนรวม การติดตามผลการ
ด าเนินงานหรือสถานะของกองทุนรวมส่วนใหญ่ติดตามเป็นคร้ังคราว แหล่งขอ้มูลในการติดตามผลการด าเนินงานหรือ
สถานะของกองทุนรวมจากส่ือต่างๆ และส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่หนงัสือช้ีชวนมีประโยชน์ในการตดัสินใจลงทุน คือท า
ให้ทราบค่าใช้จ่ายในการลงทุน ส่วนปัจจยัดา้นแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมมากท่ีสุด คือ การ
บริการท่ีดีของบริษทั ปัจจยัดา้นวตัถุประสงคก์ารลงทุน คือเพื่อตอ้งการผลตอบแทนมากกวา่การฝากเงินกบัธนาคาร ส าหรับ
ปัจจยัดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารนั้น แหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีนกัลงทุนรายยอ่ยเห็นดว้ยว่ามีผลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด คือ 
หนงัสือช้ีชวน/เอกสารโฆษณา 
     (สุนทรี จึงประเสริฐกุล, 2552) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวม
หุน้ระยะยาวของนกัลงทุนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ นกัลงทุนใหค้วามส าคญัในตวัแปรทุกตวั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น
ผลตอบแทน ปัจจยัดา้นภาษีและความเส่ียงจากการลงทุน ปัจจยัดา้นความน่าสนใจในการลงทุนและตวัแทนจดัจ าหน่าย
กองทุน และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (LTF) ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของนัก
ลงทุน ในเขตกรุงเทพมหานคร  
     (อรรถเดช เทพชยัธนะวงศ,์ 2558) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทกองทุน
ต่างประเทศของกลุ่มคนทางานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศ มีทั้งหมด 4 ปัจจยั โดยเรียงล าดบัตามอิทธิพลในการตดัสินใจลงทุนจากมากไป
หาน้อย ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกสูงสุดคือ ปัจจยัดา้นอตัราผลตอบแทนและความปลอดภยัในการซ้ือ-ขายกองทุน 
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โดยรองลงมาคือ ปัจจยัด้านกระบวนการและการน าเสนอสารสนเทศ และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเชิงลบ คือ ปัจ จยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาด และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ตามล าดบั 
 

3. วธีิการศึกษา 
 

     ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ นกัลงทุนรายยอ่ยท่ีลงทุนในกองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีขนาดของประชากรใหญ่ และมีความหลากหลายมาก จึงก าหนดกลุ่มตวัอย่าง จากสูตรค านวน
แบบไม่ทราบจ านวนประชากร ยอมรับความคลาดเคล่ือนไดไ้ม่เกิน 5% ไดจ้ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน 
     การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยท าการแจกแบบสอบถามใหก้ลุ่มนกัลงทุนรายยอ่ยท่ีลงทุนในกองทุนรวม ตาม
สถานท่ีต่างๆ ได้แก่ งาน MONEY EXPO 2019, งาน Thailand Smart Money คร้ังท่ี 10, ย่านธุรกิจ ออฟฟิต และทาง
ออนไลน์ ซ่ึงแบบสอบถามปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมของนกัลงทุนจะครอบคลุมดา้น
ต่างๆ  ดงัน้ี ปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการลงทุน ปัจจยัดา้นกระบวนการตดัสินใจลงทุน และปัจจยัของส่วนประสมทาง
การตลาด 
     การวเิคราะห์ข้อมูล 
     1. การวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพื่อใชอ้ธิบายลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล ดว้ยสถิติค่าร้อย
ละ (Percentage) การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
     2. การประเมินผลคะแนนของผูต้อบแบบสอบถามจากค่าเฉล่ีย (Mean) ซ่ึงผูท้  าการศึกษาไดก้ าหนดความหมายของระดบั
เกณฑ์การให้คะแนนเฉล่ีย ท่ีก าหนดความส าคญัของคะแนนใชห้ลกัการแบ่งช่วงการแปลผลตามหลกัของการแบ่งอนัตร
ภาคชั้น (Interval scale) 
     3. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และแบบสอบถาม มาสร้างเป็นกลยทุธ์เพื่อเพิ่มยอดขายหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ABC จ  ากดั 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
      
     ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 68.0 มีอาย ุ21 – 
30 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.0 มีรายได ้30,001 – 45,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.5 มีการศึกษาระดบัปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 
54.0 มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 73.5 
     ผลการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมของนกัลงทุนรายย่อย พบว่า ส่วนใหญ่เคยลงทุนในกองทุน
รวมของ บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั และบลจ. กสิกรไทย จ ากดั มีจ านวนกองทุนรวมท่ีถือครองอยู ่1-5 กองทุน มีจุดประสงค์
ในการลงทุนเพื่อเป็นการออมระยะยาว ใชบ้ริการผา่นช่องทางแอพพลิเคชัน่ มีประสบการณ์การลงทุนในกองทุนรวม 1-5 ปี 
จะลงทุนเม่ือสภาวะตลาดตกลงมาก มีการจบั จังหวะการเขา้ลงทุน มีการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมดว้ยตวัเอง และ
สนใจลงทุนกองทุนรวมท่ีเนน้การลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน  
     ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมของนกัลงทุน   



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 2762 

 

 

     ด้านวัตถุประสงค์ของการลงทุน พบว่า ความงอกเงยของเงินลงทุน การได้รับอตัราตอบแทนท่ีสูงจากการลงทุน มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมของนกัลงทุนในระดบัมากท่ีสุด  
     ด้านกระบวนการตัดสินใจ พบว่า นักลงทุนมองหาการลงทุนใหม่ๆ นอกเหนือจากเงินฝากออมทรัพย ์หรือการฝาก
ประจ า มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมของนกัลงทุนในระดบัมากท่ีสุด 
     ด้านส่วนประสมทางการตลาด พบว่า การมีช่องทางจดัจ าหน่ายท่ีหลากหลาย ความมีช่ือเสียง และความน่าเช่ือถือของ
บริษทั การมีผูบ้ริหารกองทุนมีความเป็นมืออาชีพและความเช่ียวชาญในการลงทุน ขั้นตอนในการด าเนินการซ้ือขายกองทุน
ท่ีมีความรวดเร็ว และระบบการซ้ือขายกองทุนรวมมีความถูกตอ้งแม่นย  า และความปลอดภยั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมของนกัลงทุนในระดบัมากท่ีสุด 
 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
ของนกัลงทุนในระดบัมากท่ีสุด 

ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ 
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุน 

ระดบัการตัดสินใจซ้ือกองทุนรวม 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

x ̄ S.D. 

1. ความงอกเงยของเงินลงทุน ไดรั้บอตัรา
ผลตอบแทนท่ีสูง 

39% 
 

48% 
 

13% 
 

0% 
 

0% 
 

4.26 
 

0.67 
 

2. ท่านก าลงัมองหาการลงทุนใหม่ๆนอกเหนือ 
จากเงินฝากออมทรัพยห์รือการฝากประจ า 

40% 
 

47% 
 

13% 
 

0% 
 

0% 
 

4.27 
 

0.68 
 

3. มีช่องทางในการจดัจ าหน่ายท่ีหลากหลาย และ
ง่ายต่อการท าธุรกรรม  

43% 
 

38% 
 

17% 
 

0% 
 

2% 
 

4.21 
 

0.86 

4. ความมีช่ือเสียง และความน่าเช่ือถือของบริษทั 43% 41% 14% 1% 1% 4.25 0.78 
5. ผูบ้ริหารกองทุนมีความเป็นมืออาชีพและความ
เช่ียวชาญในการลงทุน 

39% 
 

49% 
 

11% 
 

0% 
 

2% 
 

4.23 
 

0.78 

6. ขั้นตอนในการด าเนินการซ้ือขายกองทุนมีความ
รวดเร็ว 

36% 
 

51% 
 

13% 
 

0% 
 

0% 
 

4.22 
 

0.66 

7. ระบบการซ้ือขายกองทุนรวมมีความ 
ถูกตอ้งแม่นย  า และความปลอดภยั 

53% 
 

39% 
 

8% 
 

0% 
 

0% 
 

4.45 
 

0.64 

      
     เม่ือน าขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิท่ีเก็บรวมรวบไดม้าท าการวิเคราห์เพื่อก าหนดกลยุทธ์โดยใช้ TOWS Matrix พบว่า
บริษทัมีความสามารถและความพร้อมในการแข่งขนั อีกทั้งยงัมีสถานะเป็นผูน้ าของอุตสาหกรรมจดัการกองทุนรวม ดงันั้น
กลยุทธ์ในระดบัองค์กร จึงเลือกกลยุทธ์การเจริญเติบโต (Growth Strategy) และมีแนวทางเลือกส าหรับการเพิ่มยอดขาย
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมของบริษทัท่ีสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ระดบัองคก์รแบบเจริญเติบโต ดงัน้ี 
     แนวทางเลอืกที่ 1 การพฒันาแอพลเิคช่ันอย่างต่อเนื่อง 
     การพฒันาแอพลิเคชัน่อย่างต่อเน่ือง เพื่อตอ้งการเพิ่มยอดขายกองทุนรวมและก าไรให้แก่บริษทั โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ความแตกแตกต่างจากคู่แข่ง ซ่ึงในปัจจุบนัถือไดว้า่เทคโนโลยมีีบทบาทส าคญัมากข้ึน แอพลิเคชัน่เป็นตวัช่วยใหเ้กิดความ
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สะดวก สบาย รวดเร็วและปลอดภยัในการใชบ้ริการ บริษทัจึงตอ้งมีการพฒันาแอพลิเคชัน่ ให้มีฟีดเจอร์ใหม่ๆท่ีทนัสมยั 
และทนัต่อการเปล่ียนแปลงใหม้ากท่ีสุด เพื่อใหส้ามารถตอบโจทยก์ารใชง้านของลูกคา้ไดอ้ยา่งกวา้งขวางมากข้ึน มีระบบท่ี
มีความถูกตอ้งแม่นย  า ให้นักลงทุนมีความเช่ือมัน่ในความปลอดภยั ไม่เพียงแต่เป็นการรักษาฐานลูกคา้เดิม แต่เป็นการ
พฒันาเพื่อมุ่งเนน้การขยายฐานลูกคา้ไปสู่กลุ่มใหม่ๆ หากมีแอพพลิเคชัน่ท่ีสามารถดึงดูดความสนใจของนกัลงทุนได ้ก็จะ
สามารถเพิ่มฐานลูกคา้ไดอี้กเป็นจ านวนมาก 
     แนวทางเลอืกที่ 2 การส่งเสริมการลงทุนแบบสม ่าเสมอ (DCA -Dollar Cost Averaging) 
     การทยอยลงทุนอยา่งสม ่าเสมอ หรือท่ีเรียกว่า Dollar Cost Average (DCA) เป็นการก าหนดจ านวนเงินท่ีตอ้งการลงทุน
ไวจ้  านวนหน่ึง โดยเลือกลงทุนในกองทุนท่ีสนใจอยา่งสม ่าเสมอเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆกนั อาจลงทุนเป็นรายเดือนหรือราย
ไตรมาส การลงทุนแบบน้ีจะส่งผลดีต่อนกัลงทุนในระยะยาว เป็นการเฉล่ียตน้ทุนในการซ้ือ มีโอกาสท าใหต้น้ทุนเฉล่ียใน
ระยะยาวอยูใ่นระดบัต ่า ส่งผลใหน้กัลงทุนไดอ้ตัราผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน อีกทั้งในปัจจุบนัการจะมุ่งท่ีการขายเพียงอยา่งเดียว
ไม่เพียงพอ ตอ้งมีการน าเสนอแนวทางในการลงทุนท่ีมีประโยชน์ต่อลูกคา้เป็นหลกั ทางเลือกน้ีถือเป็นทั้งการรุกเขา้หา
ลูกคา้ใหม่มากข้ึน และรักษาฐานลูกคา้เดิมเอาไวไ้ด ้
     แนวทางเลอืกที่ 3 ออกผลติภัณฑ์กองทุนใหม่ที่เข้ากบัสภาวะการณ์เศรษฐกจิ 
     ในภาวะท่ีเศรษฐกิจโลกมีความผนัผวนค่อนขา้งสูง สร้างความกงัวลใหแ้ก่นกัลงทุน การท่ีบริษทัสามารถออกผลิตภณัฑ์
กองทุนใหม่ท่ีเขา้กบัสภาวะการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนัได ้จะสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่นกัลงทุน และพร้อมท่ีจะลงทุน อีกทั้ง
เป็นการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ให้นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนไดม้ากข้ึน ใชน้โยบายการลงทุนของแต่ละ
กองทุนท่ีมีความน่าสนใจและคาดว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีดีได ้เพื่อสร้างความแตกต่างให้กบัผลิตภณัฑ์กองทุน
ของบริษทั 
     จากการวิเคราะห์ขอ้ดีขอ้เสียของแต่ละแนวทางเลือก และน ามาประเมินทางเลือกดว้ยวิธีการถ่วงน ้ าหนัก (Weighting 
factor decision) ดว้ยการน าปัจจยัท่ีใชใ้นการพิจารณามาท าการใหค้ะแนน ซ่ึงแนวทางท่ีไดค้ะแนนสูงสุด คือ แนวทางเลือก
ท่ี 1 การพฒันาแอพลิเคชั่นอย่างต่อเน่ือง และแนวทางเลือกท่ี 2 การส่งเสริมการลงทุนแบบสม ่าเสมอ พิจารณาแลว้ว่า
สามารถด าเนินกลยุทธ์ควบคู่กันได้ และเป็นวิธีท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม มีโอกาสท่ีจะประสบ
ความส าเร็จได ้และเป็นการสามารถสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัใหก้บับริษทั จึงถือวา่ 2 กลยทุธ์น้ีมีความเหมาะสม
ท่ีสุดท่ีจะเลือกเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการเพิ่มยอดขายกองทุนรวมของบริษทั 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

     ผลการศึกษา พบว่าจุดมุ่งหมายในการลงทุนของนกัลงทุนแต่ละคนมีความแตกต่างกนัไป โดยแบ่งวตัถุประสงคใ์นการ
ลงทุนไดเ้ป็น ความปลอดภยัของเงินลงทุน เสถียรภาพของรายได ้ความงอกเงยของเงินลงทุน ความคล่องตวัในการซ้ือขาย 
ความสามารถในการเปล่ียนเป็นเงินสดไดท้นัที การกระจายการลงทุน และความพอใจดา้นภาษี ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า นกั
ลงทุนให้ความส าคญักบัวตัถุประสงค์ในการลงทุน ปัจจยัดา้นวตัถุประสงค์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมของนักลงทุน ในระดับมาก เป็นไปตามแนวคิดจุดมุ่งหมายในการลงทุน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
(ประภสัสร วารีศรี, 2555) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนกัลงทุนรายยอ่ยในประเทศ
ไทย พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมโดยรวมและรายดา้นทุกด้านอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ด้าน
แรงจูงใจ ดา้นวตัถุประสงคก์ารลงทุน และดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 
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     ในขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงประกอบดว้ย การรับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูล และการประเมินผลทางเลือก 
จากการศึกษา พบวา่ ขั้นตอนท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมของนกัลงทุนในระดบัมาก คือการ
รับรู้ปัญหา และการคน้หาขอ้มูล ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ชุรีพร สีสนิท, 2553) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
แนวโน้มการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกคา้บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมแห่งหน่ึง ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ ดา้นการรับรู้ปัญหาและดา้นการคน้หาขอ้มูล ส่งผลต่อแนวโนม้การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม
หุน้ระยะยาวของลูกคา้บริษทัมากท่ีสุด 
     ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร 
ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการ ผลการศึกษา พบวา่ นกัลงทุนใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละ
ดา้นแตกต่างกนั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมของนกัลงทุนในระดบัมากท่ีสุด คือ ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการ โดยนักลงทุนให้ความส าคญัในเร่ืองของช่องทางในการจดั
จ าหน่ายท่ีมีความสะดวก ง่ายต่อการท าธุรกรรม ความมัน่คง ความมีช่ือเสียงของบริษทั ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ และ
ความปลอดภยัความถูกตอ้งแม่นย  าของระบบซ้ือขาย ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมของ
นกัลงทุนในระดบัมาก คือ ผลิตภณัฑ ์ราคา และบุคลกร ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมของนกัลงทุนในระดบัปานกลาง คือ การส่งเสริมการตลาด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (อรรถเดช เทพชยัธนะวงศ์, 
2558) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทกองทุนต่างประเทศของกลุ่มคนท างาน
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศ คือ ปัจจยัดา้นอตัรา
ผลตอบแทนและความปลอดภยัในการซ้ือขายกองทุน และปัจจยัด้านกระบวนการและการน าเสนอสารสนเทศ แต่ไม่
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (นายอดุลย ์สาลิฟา, 2559) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม
หุน้ระยะยาว (Long Term Fund: LTF) ของนกัลงทุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบวา่ ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว มีเพียงแค่ ดา้นช่องทางการจดัจาหน่ายและส่งเสริมการขาย และดา้น
ผลตอบแทนในการลงทุน 
 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้
     1. นกัลงทุนส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัอตัราผลตอบแทนของเงินลงทุนเป็นหลกั ตอ้งการอตัราผลตอบแทนท่ีสูงสุดจาก
การลงทุน ดงันั้น บริษทัตอ้งมีวิธีบริหารกองทุนท่ีจะท าให้กองทุนรวมทุกกองทุนภายใตก้ารบริหารของบริษทัมีอตัรา
ผลตอบแทนท่ีสูงสุด จะเป็นการท าใหน้กัลงทุนเกิดความพึงพอใจและเช่ือมัน่ในบริษทั พร้อมท่ีจะลงทุนในกองทุนรวมของ
บริษทัต่อไป 
     2. บริษทัจะตอ้งพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่ายและขั้นตอนในการซ้ือขายกองทุนรวม ใหมี้ความสะดวกรวดเร็ว และง่าย
ต่อการใชบ้ริการใหม้ากท่ีสุด 
     3. บริษทัจะตอ้งมีการพฒันาระบบ และน าเทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการสร้างความรับรู้และประสบการณ์ในการลงทุน
ใหแ้ก่นกัลงทุน เช่น การสร้างฟีเจอร์ใหม่ๆในแอพพลิเคชัน่ การใหค้วามรู้ในการลงทุนแก่นกัลงทุน เป็นตน้ 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 
     1. ควรท าการศึกษากลยทุธ์และเทคนิคของคู่แข่งขนั เพื่อเปรียบเทียบและพฒันาใหมี้ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัเหนือ
คู่แข่งขนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพท่ีสุด 
     2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะการเพิ่มข้ึนของยอดขายกองทุนรวมของบริษทัเท่านั้น ดงันั้นควรท่ีจะท าการศึกษา
เพิ่มเติมเก่ียวกับปัจจัยด้านอ่ืนๆ อนัจะเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขนัให้แก่บริษทั ซ่ึงจะท าให้บริษทัมีขอ้
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัเพิ่มข้ึน 
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รูปแบบการด าเนินชีวติของผู้บริโภคท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจไปงานอเีว้นท์ 
กรณศึีกษา บริษัท ยกัษ์แมกเนติก ออแกไนเซอร์ 

The Consumers’ lifestyle affecting on Event – Attendance decision making: a case study of the 
Yakmagnetic organizer 

อรณิชา อุดมสมบูรณ์ผล1 และ พนิตา สุรชัยกลุวฒันา2 

Onnicha Udomsomboonpol and Panita Surachaikulwattana 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจไปงานอีเวน้ท์ท่ีจดัข้ึนโดยบริษทั ยกัษ์แมกเนติก ออแกไนเซอร์ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเขา้ร่วมงานอีเวน้ทท่ี์จดัข้ึนโดยบริษทั ยกัษแ์มกเนติก ออแก
ไนเซอร์ โดยมีอายตุั้งแต่ 20 ปีข้ึนไปทั้งเพศชายและเพศหญิง จ านวน 200 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการการแจกแจงความถ่ี ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษา พบวา่ รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีส่งผล
ต่อการตดัสินใจไปงานอีเวน้ท ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นกิจกรรม  ดา้นความสนใจ และดา้นความคิดเห็น  ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 

ค าส าคัญ: รูปแบบการด าเนินชีวิต, การตัดสินใจ, งานอีเว้นท์ 
 

Abstract 
This research aims to study the consumers’ lifestyle that affects decisions on attending events organized by Yak Magnetic 
Organizer Company. A questionnaire was used as the research tool for collecting data. The sample group included 200 
male and female consumers in Bangkok, at the age of 20 years old and over, who attended events held by Yak Magnetic 
Organizer Company. The obtained data were analyzed by using frequency distribution, percentage, mean, standard 
deviation, and multiple regression analysis. The results revealed that the lifestyle dimensions that had an effect on event-
attendance decision making of consumers in Bangkok were activities, interest, and opinion with statistical significance of 
0.05. 
 
Keywords: lifestyle, decision making, Event 
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1. บทน า 
 
     ในปี 2562 ธุรกิจท่ีรับจดักิจกรรมหรืออีเวน้ทจ์ะมีแนวโนม้เติบโตข้ึนร้อยละ 5 – 10 ซ่ึงมีมูลค่าตลาดประมาณ 1.3 หม่ืน
ลา้นบาท เน่ืองจากปัจจยับวกท่ีมาจากการเลือกตั้งรัฐบาล ซ่ึงปัจจยัน้ีน่าจะเป็นแนวโนม้ท่ีดีท่ีท าให้มีการใชง้บประมาณใน
การกระตุน้เศรษฐกิจใหข้ยายตวัเพิ่มข้ึน ท าใหผู้ป้ระกอบการสินคา้และนกัการตลาดออกมาใชง้บท ากิจกรรมการตลาดผา่น
การจดังานอีเวน้ท ์เพื่อประชาสัมพนัธ์แบรนดม์ากข้ึน (โพสตท์ูเดย,์ 2561) โดยคุณเกรียงไกร กาญจนะโภคิน ผูก่้อตั้งและ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กลุ่มบริษทั อินเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ ผูน้ าดา้นการตลาดเชิงสร้างสรรค ์กล่าวไวว้า่ “เทรนผูบ้ริโภค
ในธุรกิจอีเวน้ทค์วรให้ผูบ้ริโภครู้สึกมีส่วนร่วมและมีการท าความเขา้ใจเร่ืองสไตลผ์ูบ้ริโภค ซ่ึงถือว่าเป็นเร่ืองท่ีจะท าให้
ผูบ้ริโภคพึงพอใจ ประทบัใจในการมาอีเวน้ท”์ 
     ในปัจจุบนับริษทัยกัษแ์มกเนติก ออแกไนเซอร์ คาดการณ์รายรับบริษทัในปี 2562 ลดลงน้อยกว่าใน ปี 2561 เน่ืองว่า
ลูกคา้มีแนวโนม้การจา้งงานนอ้ยลง ทั้งท่ีภาพรวมมีงานลูกคา้รายใหม่เขา้มาในบริษทัไม่ไดน้อ้ยลง แต่การจา้งงานของลูกคา้
เก่าท่ีลดขนาดหรือบางบริษทัหยุดการท าตลาดในงานดา้นอีเวน้ทล์ง เช่น งานของบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 
ในช่วงปี 2561 งานฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ท่ีบริษทั ยกัษแ์มกเนติก ออแกไนเซอร์ รับงานต่อเน่ืองมาหลายปี แต่ปัจจุบนัลด
นอ้ยลงเน่ืองจากสถานการณ์คนเขา้ไปชมการแข่งขนัเร่ิมเปล่ียนรูปแบบพฤติกรรมไป หรืออาจเร่ิมอ่ิมตวัส าหรับแฟนบอล 
หรือเปล่ียนไปดูการถ่ายทอดสดบนออนไลน์ จึงท าให้มีการลดการจดังาน  อีเวน้ทท่ี์สนามแข่งขนัลงอยา่งชดัเจน จึงท าให้
ภาพรวม บริษทัยกัษแ์มกเนติก ออแกไนเซอร์ มีมูลค่าของรายรับท่ีลดลง ซ่ึงมีผลมาจากคู่แข่งท่ีเพิ่มสูงข้ึนและรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป ดงันั้นจึงตอ้งการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจไปงานอีเวน้ทท่ี์จดัข้ึนโดยบริษทั ยกัษแ์มกเนติก ออแกไนเซอร์ เพื่อท่ีจะวางแผนรูปแบบการจดังานอี
เวน้ทใ์หส้อดคลอ้งเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 
 
     วตัถุประสงค์ 
     1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรูปแบบการด าเนินชีวิต 
     2. เพื่อศึกษาการตดัสินใจไปงานอีเวน้ทข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีจดัข้ึนโดยบริษทั ยกัษแ์มกเนติก ออแกไน
เซอร์ 
     3. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจไปงานอี
เวน้ทท่ี์จดัข้ึนโดยบริษทั ยกัษแ์มกเนติก ออแกไนเซอร์ 

 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
2.1 แนวคดิ และทฤษฎรูีปแบบการด าเนินชีวติ (Lifestyle) 
     รูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) เป็นระบบแนวคิดท่ีอา้งอิงถึงจุดเด่นและลกัษณะพิเศษของรูปแบบต่าง ๆ ในการ
ด าเนินชีวิตซ่ึง เป็นการรับความรู้สึกทั้ งหมดของสังคมหรือของกลุ่มต่าง ๆ ของผูบ้ริโภค โดยสัมพนัธ์กับความเป็น
ลกัษณะเฉพาะและคุณลกัษณะพิเศษ ท่ีจะสามารถบรรยายรูปแบบของชีวิตในบางวฒันธรรมหรือบางกลุ่มได ้และสามารถ
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จ าแนกความแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน ๆ ไดซ่ึ้งสามารถรวบรวมเป็นรูปแบบท่ีไดรั้บการพฒันาเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอท าใหป้รากฏ
ออกมาเป็นการเปล่ียนแปลงของการด าเนินชีวิตในสงัคม (Lazer, 1963) 
     การศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตในส่วนใหญ่ ปัจจุบนัมีการจดักลุ่มผูบ้ริโภคตามประเภทของ 3 ตวัแปร คือ กิจกรรม 
(Activities) ความสนใจ( Interests) และความคิดเห็น (Opinions) โดยเรียกวา่ AIOs (Engel, Blackwell, & Miniard, 1993) 
  
     1. ดา้นกิจกรรม (Activities) หมายถึง การกระท าท่ีเห็นเด่นชดั เช่น การบริโภคส่ือต่างๆ การจบัจ่ายซ้ือสินคา้ และ บริการ 
หรือการพูดคุยกบัเพื่อนบา้นเก่ียวกบัการบริการรูปแบบใหม่ แมว้่าการกระท าจะสังเกตเห็นไดโ้ดยปกติ แต่เหตุผลส าหรับ
การกระท าเป็นเร่ืองท่ีไม่ค่อยจะมีการวดัโดยตรง (ธนิณี บณัฑิตวฒันาวงค,์ 2556) 
     2. ดา้นความสนใจ (Interests) หมายถึง ความสนใจในบางส่ิง บางเหตุการณ์ หรือบางหวัขอ้ท่ีมีระดบัความน่าต่ืนเตน้ ซ่ึง
ประกอบกบัความพิเศษ และความน่าสนใจติดตามอยา่งต่อเน่ือง (ธนิณี บณัฑิตวฒันาวงค,์ 2556) 
     3. ความดา้นคิดเห็น (Opinions) หมายถึง การพดูหรือการเขียน “ค าตอบ” ท่ีบุคคลตอบสนองต่อสถานการณ์ท่ีถูกกระตุน้
โดยค าถามท่ีถูกกล่าวข้ึน ซ่ึงถูกใชอ้ธิบายและตีความความคาดหวงั และการประเมินค่าต่าง ๆ เช่น ความเช่ือเก่ียวกบัความ
ตั้งใจของบุคคลอ่ืน หรือคาดคาดหวงัเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต เป็นตน้ (ธนิณี บณัฑิตวฒันาวงค์, 2556)  มาประยกุตใ์ช ้
ในงานวิจยัคร้ังน้ี เน่ืองจากแนวคิดรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตวัแปรดา้นกิจกรรม(Activities) ความ
สนใจ(Interests) และความคิดเห็น(Opinions) ซ่ึงเรียกว่า AIO มีความยืดหยุ่นสูง โดยสามารถปรับเปล่ียนขอ้ค าถามให้
เหมาะสมกบัผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่งรวมทั้งยงัสามารถเช่ือมโยงการตดัสินใจไปงานอีเวน้ท ์กรณีศึกษา ของบริษทั ยกัษแ์มก
เนติก ออแกไนเซอร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
2.2 แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) 
     การตดัสินใจของผูบ้ริโภคเกิดจากปัจจยัภายใน คือ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ และทศันคติซ่ึงจะแสดงให้
เห็นถึงความตอ้งการ และตระหนกัว่ามีสินคา้ให้เลือกมากมาย กิจกรรมท่ีมีผูบ้ริโภคเขา้มาเก่ียวขอ้ง สัมพนัธ์กบัขอ้มูลท่ีมี
เป็นกระบวนการในการเลือกทางเลือกทางใดทางหน่ึง เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงส่ิงท่ีตอ้งการ โดย กระบวนการการตดัสินใจซ้ือ จาก
แนวคิด 5 ขั้นตอนของผูบ้ริโภค Kotler (1997) ไดแ้ก่  (1) การรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา (2) การแสวงหาขอ้มูล (3) 
การประเมินทางเลือก (4) การตดัสินใจซ้ือ และ (5) พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ดงันั้นทางผูศึ้กษาจึงไดส้นใจเลือกศึกษาขั้น 
ตอนท่ี 4 “การตดัสินใจซ้ือ” มาอธิบายในบริบทของการตดัสินใจไปงานอีเวน้ท ์กรณีศึกษา: บริษทั ยกัษแ์มกเนติก ออแกไน
เซอร์ 
 
2.3 งานวจิัยทีเ่กี่ยวข้อง 
     วรท แสงสว่างวฒันะ (2559) ศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตและแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานท่ีออก
ก าลงักายของกลุ่มท่ีเคยใชบ้ริการสถานท่ีออกก าลงักายในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ รูปแบบการด าเนินชีวิต 
ดา้นการแสดงออกทางดา้นความคิดส่งผลต่อการส่งผลตดัสินใจใชบ้ริการสถานท่ีออกก าลงักายของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเคยใช้
บริการสถานท่ีออกก าลงักายในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
     ณัฐรัฐ พรหมค า (2559) ศึกษาอิทธิพลของการตลาดตามรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle Marketing) ต่อการตดัสินใจ
ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ระดบัชุมชน (Community Mall) ในเขต กรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา บริษทั สยามฟิวเจอร์ดีเวลลอ็ป
เมน้ทจ์  ากดั (มหาชน) ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามนั้นมีความเห็นเก่ียวกบัการตลาดตามรูปแบบการด าเนินชีวิต 
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(Lifestyle Marketing) ว่า การตลาดตามความสนใจและการตลาดตามกิจกรรม (Activity Marketing) นั้นตรงกับความ
คิดเห็นของผูบ้ริโภคในระดบัมากท่ีสุด ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา่การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ชุมชน
เห็นตรงกบัความตอ้งการของท่านตรงกบัความคิดเห็นมากท่ีสุด และผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ การตลาดตามรูปแบบ
การด าเนินชีวิตในภาพรวมมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ เขา้ใช้บริการศูนยก์ารคา้ระดับชุมชน (Community Mall) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
     ธวชัชยั สุขสมโภชน์ (2556) ศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมการซ้ือ เคร่ืองส าอางของผูบ้ริโภค       ท่ีส่งผล
ต่อความตอ้งการใชเ้คร่ืองส าอางของผูช้ายในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตของ
ผูบ้ริโภค  และพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางส่งผลต่อความตอ้งการใชเ้คร่ืองส าอางของผูช้ายแตกต่างกนัอยา่ง มีนยัส าคญั
ระดบั 0.05 
 

3. วธีิการศึกษา 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรท่ีใชศึ้กษา คือ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเขา้ร่วมงานอีเวน้ทท่ี์จดัข้ึนโดยบริษทั ยกัษแ์มกเนติก ออแก
ไนเซอร์ โดยมีอายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไปทั้งเพศชายและเพศหญิง ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นใช้วิธีการ
ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของ W.G. Cochran (1953) ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสมในการศึกษา คือ 385 ตวัอยา่ง 
แต่เน่ืองดว้ยขอ้จ ากดัทางดา้นเวลา ผูว้ิจยัจึงใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง ทั้งหมด 200 ตวัอยา่ง ซ่ึงผา่นเง่ือนไขทางสถิติ Regression 
โดยท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีมากกว่า 50 คน และมากกว่า 5 เท่าของจ านวนค าถามท่ีจะใชใ้นการถามเก่ียวกบัตวัแปรอิสระทั้งหมด 
(Hair, Black, Babin, & Anderson. 2008) 
 
3.2 การเกบ็ข้อมูล 
     ผูว้ิจยัไดเ้ลือกวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota Sampling) เพื่อท่ีจะลงพื้นท่ีส ารวจและเก็บแบบสอบถาม จากกลุ่ม
ตวัอยา่งในงานอีเวน้ทข์อง บริษทั ยกัษแ์มกเนติก ออแกไนเซอร์ ทั้ง 3 สถานท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร ดงัน้ี  
 
ตารางที่ 2 การแสดงสถานท่ีและจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 

สถานที่/สาขา กลุ่มตัวอย่าง (Sample) 

1. เดอะมอลล ์ท่าพระ 67 
2. สยามสแควร์วนั 67 
3. เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา 66 

รวม 200 
 

ทั้งน้ีทางผูว้ิจยั ไดใ้ชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยแจก แบบสอบถาม และท าการเก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีไดต้ดัสินไปงานอีเวน้ท ์ซ่ึงอยู่ในบริเวณงานอีเวน้ท ์กรณีศึกษา บริษทั ยกัษแ์มกเนติก ออแกไน
เซอร์ โดยทางผูว้ิจยัจะมีการคดักรองจากผูบ้ริโภคท่ีเดินดูสินคา้หรือบริการในลานกิจกรรม การจดั  อีเวน้ท ์ณ สถานท่ี 3 
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แห่งโดยจะเป็นการเลือกจัดเก็บขอ้มูลแบบสอบถามจากการจดังานอีเวน้ท์ท่ีเป็นการจดังานในศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่
ใกลเ้คียงกนั เพื่อไดผ้ลลพัธ์ของรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคท่ีมาในงานอีเวน้ทท่ี์ใกลเ้คียงกนั  
 
3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
     1. การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา เป็นวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป และขอ้มูลพฤติกรรมในการไปอีเวน้ทข์องผูต้อบ
แบบสอบถาม โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) และวิเคราะห์รูปแบบการด าเนินชีวิต 
(Lifestyle) และการตดัสินใจไปงานอีเวน้ท์ของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค่้าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
     2. การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน เป็นการวิเคราะห์เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิต
ของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจไปงานอีเวน้ท ์ในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา บริษทั ยกัษแ์มกเนติก ออแกไน
เซอร์ โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
 
3.4 กรอบแนวคิด 
 

ตวัแปรอิสระ           ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
  
 
  

 
 
 
4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

 
     ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรูปแบบการด าเนินชีวิต พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก โดยมีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นกิจกรรมมาก
ท่ีสุด มีความคิดเห็นวา่มกัชอบไปงานอีเวน้ทท่ี์มีการจดัโปรโมชัน่ท่ีดึงดูดใจ เช่น การลด แลก แจก แถม หรือ ช่วงเวลานาที
ทอง รองลงมาคือดา้นความคิดเห็น   มีความคิดเห็นว่าการไปงานอีเวน้ทถื์อวา่คุม้ค่า เพราะมีโปรโมชัน่ มีตวัเลือกในสินคา้
และบริการท่ีให้เลือกหลากหลายและครบครัน และดา้นความสนใจ ความคิดเห็นว่ามีความสนใจรูปแบบลกัษณะบูทของ

รูปแบบการด าเนินชีวิต 
(Lifestyle) 

- ดา้นกิจกรรม (Activities) 
- ดา้นความสนใจ (Interests) 
- ดา้นความคิดเห็น (Opinions) 

 
(Engel, Blackwell, & Miniard, 

1993) 
 

 
การตดัสินใจไปงานอีเวน้ท ์

(Purchase Decision) 
 

 
 

(Kotler,1997) 
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งานอีเวน้ทใ์หม่ ๆ ท่ีออกแบบโดยใชน้วตักรรม หรือระบบงานท่ีมีเทคโนโลยี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของณฐัรัฐ พรหมค า 
(2559) ศึกษาอิทธิพลของการตลาดตามรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle Marketing) ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการศูนยก์ารคา้
ระดบัชุมชน (Community Mall) ในเขต กรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา บริษทั สยามฟิวเจอร์ดีเวลลอ็ปเมน้ทจ์  ากดั (มหาชน) 
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามนั้นมีความเห็นเก่ียวกบัการตลาดตามรูปแบบการ ด าเนินชีวิต (Lifestyle Marketing) วา่ การตลาด
ตามความสนใจและการตลาดตามกิจกรรม (Activity Marketing) นั้นตรงกบัความคิดเห็นของผูบ้ริโภคในระดบัมากท่ีสุด 
ส่วนการตลาดตามความคิดเห็น (Opinion Marketing) นั้นมีความคิดเห็นในระดบัมาก แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของธวชั
ชยั สุขสมโภชน์ (2556) ศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมการซ้ือ เคร่ืองส าอางของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อความ
ตอ้งการใชเ้คร่ืองส าอางของผูช้ายในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม มีระดบัความส าคญัต่อรูปแบบ
การด าเนินชีวิตดา้นต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อความตอ้งการใชเ้คร่ืองส าอางของผูช้ายในเขตกรุงเทพ และปริมณฑลโดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง โดยมีระดบัความส าคญัมากท่ีสุด คือดา้นความสนใจ 
     ผลการศึกษาการตดัสินใจไปงานอีเวน้ทข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีจดัข้ึนโดยบริษทั ยกัษแ์มกเนติก ออแก
ไนเซอร์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการตดัสินใจไปงานอีเวน้ทอ์ยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการตดัสินใจท่ีจะไปงานอีเวน้ท์จะเลือกงานอีเวน้ท์ท่ีมีสินคา้และ
บริการท่ีตอ้งการในขณะนั้นมากท่ีสุด รองลงมาคือ ตดัสินใจไปงานอีเวน้ทเ์น่ืองจากไดข้อ้มูลครบและเห็นภาพท่ีชดัเจนดี 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของณัฐรัฐ พรหมค า (2559) ศึกษาอิทธิพลของการตลาดตามรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle 
Marketing) ต่อการตดัสินใจใช้บริการศูนยก์ารคา้ระดบัชุมชน (Community Mall) ในเขต กรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา 
บริษทั สยามฟิวเจอร์ดีเวลล็อปเมน้ท์จ  ากดั (มหาชน) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าการตดัสินใจเลือกใช้
บริการศูนยก์ารคา้ชุมชนเห็นตรงกบัความตอ้งการของท่านตรงกบัความคิดเห็นมากท่ีสุด แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
ธวชัชยั สุขสมโภชน์ (2556) ศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมการซ้ือ เคร่ืองส าอางของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อความ
ต้องการใช้เคร่ืองส าอางของผูช้ายในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความส าคัญต่อ
พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางของผูบ้ริโภค โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 
 
 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณความคิดเห็นต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจไปงาน อีเวน้ท ์

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชว้ิธีวิเคราะห์ Multiple Regression 
 

รูปแบบการด าเนินชีวติ 
 

Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

 
t 

 
Sig. 

B Std. Error Beta 
ค่าคงท่ี (Constant) 1.282 0.183 - 7.003 0.000 
ดา้นกิจกรรม (X1) 0.321 0.074 0.360 4.318 0.000* 
ดา้นความสนใจ (X2) 0.155 0.068 0.185 2.301 0.022* 
ดา้นความคิดเห็น (X3) 0.215 0.074 0.240 2.910 0.004* 
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     ผลการศึกษาปัจจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจไปงานอี
เวน้ทท่ี์จดัข้ึนโดยบริษทั ยกัษแ์มกเนติก ออแกไนเซอร์ พบวา่ รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจไปงานอีเวน้ท ์
ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ดา้นกิจกรรม (Sig = 0.000) ดา้นความสนใจ (Sig = 0.022) และดา้นความคิดเห็น (Sig = 
0.004) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวรท แสงสว่างวฒันะ (2559) ศึกษารูปแบบการด าเนิน
ชีวิตและแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานท่ีออกก าลงักายของกลุ่มท่ีเคยใชบ้ริการสถานท่ีออกก าลงักายใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสถานท่ีออกก าลงักาย ของกลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีเคยใช้บริการสถานท่ีออกก าลงักาย ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และยงั
สอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐรัฐ พรหมค า (2559) ศึกษาอิทธิพลของการตลาดตามรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle 
Marketing) ต่อการตดัสินใจใช้บริการศูนยก์ารคา้ระดบัชุมชน (Community Mall) ในเขต กรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา 
บริษทั สยามฟิวเจอร์ดีเวลลอ็ปเมน้ทจ์  ากดั (มหาชน) พบวา่ การตลาดตามรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle Marketing) ใน
ภาพรวม มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ เขา้ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ระดบัชุมชน (Community Mall) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
     ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 31 – 
35 ปี มีสถานภาพโสด มีรายได้ 20,001 – 40,000 บาท ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน และมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 
     ผลการศึกษาพฤติกรรมในการไปอีเวน้ทข์องผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์น
การไปงานอีเวน้ทเ์พราะ Promotion ในงาน สนใจประเภทของสินคา้และการบริการงานอีเวน้ทก์ารท่องเท่ียว ส่วนใหญ่ไป
งานอีเวน้ทใ์นวนัหยดุประจ าสัปดาห์ (เสาร์ – อาทิตย)์ ในช่วงเวลา 14.01 – 17.00 น. โดยมีความถ่ีในการไปงานอีเวน้ทน์อ้ย
กวา่ 1 คร้ังต่อเดือน และส่วนใหญ่ไปงานอีเวน้ทก์บัเพื่อน 
     ผลการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตโดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ีย 3.62 โดย    มีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นกิจกรรมมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ีย 3.67 รองลงมาคือดา้นความคิดเห็น   มีค่าเฉล่ีย 3.64 และดา้นความสนใจ มีค่าเฉล่ีย 3.54 ตามล าดบั 
 ด้านกิจกรรม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้น กิจกรรมอยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ีย 3.67 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่มกัชอบไปงานอีเวน้ทท่ี์มีการจดั
โปรโมชัน่ท่ีดึงดูดใจ เช่น การลด แลก แจก แถม หรือ ช่วงเวลานาทีทองมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย  3.89 รองลงมาคือ มกัจะ
เดินทางไปงานอีเวน้ทท่ี์สนใจทุกคร้ังท่ีสะดวก มีค่าเฉล่ีย 3.87 และมกัไปงานอีเวน้ทท่ี์มีกิจกรรมท่ีจะไดมี้ส่วนร่วมดว้ยบ่อย 
ๆ นอ้ยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.33 ตามล าดบั 
 ด้านความสนใจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความสนใจอยู่
ในระดบัเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ีย 3.54 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่มีความสนใจรูปแบบลกัษณะ
บูทของงานอีเวน้ทใ์หม่ ๆ ท่ีออกแบบโดยใชน้วตักรรม หรือระบบงานท่ีมีเทคโนโลยมีากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย  3.73 รองลงมาคือ 
มกัจะศึกษาขอ้มูลใหม่ ๆ จากส่ือต่าง ๆ และน าไปถ่ายทอดให้ผูอ่ื้นไดท้ราบไปดว้ยเสมอ โดยเฉพาะเร่ืองงานอีเวน้ท์ท่ีได้
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สัมผสัมาแลว้น าไปเล่าให้ผูอ่ื้นฟัง มีค่าเฉล่ีย 3.58 และจะสนใจในงานอีเวน้ท์ท่ีอยู่ในกระแส ณ ช่วงเวลานั้นน้อยท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ีย 3.43 ตามล าดบั 
 ด้านความคิดเห็น พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความคิดเห็น
อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ีย 3.64 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการไปงานอีเวน้ท์ถือว่า
คุม้ค่า เพราะมีโปรโมชั่น มีตวัเลือกในสินคา้และบริการท่ีให้เลือกหลากหลายและครบครันมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย  3.90 
รองลงมาคือ การท่ีไดไ้ปอีเวน้ทถื์อวา่เป็นการพกัผอ่นไปในตวั หมายถึง ไดไ้ปช๊อปป้ิงสินคา้ดี มีโปรโมชัน่ดี มีส่วนไดร่้วม
เล่นกิจกรรมในงานอีเวน้ท ์ไปแลว้รู้สึกดี มีความสุข มีค่าเฉล่ีย 3.79 และในความคิดเห็นของท่านการท่ีไปงานอีเวน้ทถื์อว่า
เป็นส่ิงจ าเป็นนั้นนอ้ยท่ีสุด มีความคิดเห็นในระดบัเฉย ๆ / ไม่แน่ใจ มีค่าเฉล่ีย 3.16 ตามล าดบั 
 การตัดสินใจไปงานอีเว้นท์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการตดัสินใจไปงาน     อีเวน้ท์
อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ีย 3.79 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่การตดัสินใจท่ีจะไปงานอี
เวน้ทจ์ะเลือกงานอีเวน้ทท่ี์มีสินคา้และบริการท่ีตอ้งการในขณะนั้นมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.12 รองลงมาคือ ตดัสินใจไปงานอี
เวน้ทเ์น่ืองจากไดข้อ้มูลครบและเห็นภาพท่ีชดัเจนดี มีค่าเฉล่ีย 3.77 และมีความประทบัใจต่องานอีเวน้ทจึ์งท าให้ตดัสินใจ
ไปงานอีเวน้ทบ่์อยคร้ังนอ้ยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.54 ตามล าดบั 
 
     ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้
    1. ดา้นกิจกรรม ผูจ้ดังานอีเวน้ทค์วรจดังานท่ีดึงดูดใจดา้น Promotion ในงานมากท่ีสุด และมีการจดัโปรโมชัน่ท่ีดึงดูดใจ 
เช่น การลด แลก แจก แถม หรือ ช่วงเวลานาทีทองท่ีผูบ้ริโภคมางานอีเวน้ทช่์วงเวลา 14.01 – 17.00 น. ผูจ้ดังานอีเวน้ท์ควร
เลือกสถานท่ีในการจดังานท่ีมีสถานท่ีเหมาะกบัการจดักิจกรรมหลาย ๆ ประเภท พร้อมกนั และให้ผูบ้ริโภคเดินทางได้
สะดวก เช่น ศูนยป์ระชุมต่าง ๆไบเทคบางนา เมืองทองธานี และศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิต ์ 
    2. ดา้นความคิดเห็น  ผูจ้ดังานอีเวน้ท์ควรมีการจดัท าส่ือในการประชาสัมพนัธ์การจดังานผ่านช่องทาง   ต่าง ๆ อย่าง
สม ่าเสมอ เช่น เวป็ไซต ์เพจการจดังานอีเวน้ทใ์นเฟสบุ๊ค ให้ผูบ้ริโภคไดติ้ดตามข่าวสารวนัท่ีจดังาน ของรางวลั ช่วงเวลา
นาทีทองท่ีจะดึงดูดให้มางานอีเวน้ท์  โปรโมชัน่ต่าง ๆ รวมถึง การจดัให้มีการลงทะเบียนทางออนไลน์และชิงโชคดว้ย
ระบบออนไลน์ภายในงาน เพื่อผูบ้ริโภครู้สึกคุม้ค่า มีทั้งสินคา้และบริการท่ีหลากหลาย มีกิจกรรมไดร่้วมสนุกตลอดงาน 
เพื่อให้เกิดความรู้สึกแตกต่างจากการช๊อปป้ิงทางออนไลน์ ท่ีไม่ได้สัมผัสความรู้สึก แบบการสนทนา (two-way 
communication)โดยการจดัอีเวน้ทค์วรจดังานให้ผูบ้ริโภครู้สึกว่าการไปงานอีเวน้ทท์ าให้ไดอ้พัเดทเทรนด์ใหม่ ๆ  และท า
ให้ผูบ้ริโภครู้สึกวา่การไปงานอีเวน้ทถื์อวา่เป็นการพกัผ่อนไปในตวัไดไ้ปช๊อปป้ิงสินคา้ดี มีโปรโมชัน่ดี มีส่วนไดร่้วมเล่น
กิจกรรมในงานอีเวน้ท ์ไปแลว้รู้สึกดี มีความสุข 
    3. ดา้นความสนใจ ผูจ้ดังานอีเวน้ทค์วรมีการน าเสนอรูปแบบลกัษณะบูทของงานอีเวน้ท ์ท่ีออกแบบโดยใชน้วตักรรม 
หรือ ระบบงานท่ีมีเทคโนโลยีเขา้ไปในการจดังาน และในการจดังานอีเวน้ทค์วรให้ มีเร่ืองราว รูปแบบงานท่ีแปลกใหม่ มี
คอนเทนต ์ท่ีน่าสนใจ มากกวา่การท าอีเวน้ทรู์ปแบบเดิม ซ่ึงสามารถน าคอนเทนตท่ี์เกิดข้ึนภายในงานอีเวน้ทไ์ปต่อยอดและ
ส่ือสารต่อช่องทางอ่ืนได ้ให้เกิดเป็นกระแส Viral ต่อไป โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ ท่ีสามารถเขา้ถึงผูค้นได ้ไม่ต่างจาก 
Mass media 
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     ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 
     1.ควรมีการเพิ่มเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลอ่ืน ๆ เช่น การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) หรือการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) ใหไ้ดรั้บรู้ถึงขอ้มูลเชิงลึกของรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจไป
งานอีเวน้ท ์ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สามารถน ามาวางแผนการจดังานอีเวน้ทใ์ห้สามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภา 
     2.ควรศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการตดัสินใจดูงานอีเวน้ท์บนออนไลน์ เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดน้ี้มา
ปรับใช ้และก าหนดกลยทุธ์ในธุรกิจ ของบริษทั ยกัษแมกเนติก ออแกไนเซอร์  
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมและความพงึพอใจของผู้บริโภคต่อร้านค้าปลกี 

ประเภทดรักสโตร์ กรณศึีกษาบริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จ ากดั 

A Case Study of Factors Affecting Customers' Behaviors and Satisfaction Towards Tsuruha 
(Thailand) Co., Ltd. Retail Drugstore 

อรพรรณ พงษ์ชาญยุทธ์1 และ รวดิา วริิยกจิจา2 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาอิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภค การรับรู้ตราสินคา้ และปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของร้านซูรูฮะ ประเทศไทย และร้านคา้ปลีกประเภทดรักสโตร์  ในประเทศไทย โดยแบ่งกลุ่ม
ตวัอย่างในการเก็บแบบสอบถามเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 100 ชุด ไดแ้ก่ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเคยใชบ้ริการร้านซูรูฮะ ประเทศไทย 
และกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีไม่เคยใชบ้ริการร้านซูรูฮะ ประเทศไทย โดยเกบ็แบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์ผล หาค่าเฉล่ียร้อยละ และ
ใชโ้ปรแกรม SPSS วิเคราะห์ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดบริการ 
(Service Marketing Mix) ส่งผลต่อความพึงพอใจและการการตดัสินใจซ้ือ ระดบัความคิดเห็นท่ีผูต้อบแบบสอบถามทั้ง 2 
กลุ่มให้คะแนนระดบัความคิดเห็นตรงกนั คือดา้นผลิตภณัฑผ์ูใ้ชบ้ริการพึงพอใจและตดัสินใจซ้ือสินคา้จากร้านดรักสโตร์
เน่ืองจากมีสินคา้หลากหลายให้เลือกซ้ือ ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย มีการจดัร้านเป็นหมวดหมู่ สามารถหาผลิตภณัฑ์ไดง่้าย 
ดา้นการส่งเสริมการตลาดพึงพอใจกบัโปรโมชัน่ 1 แถม 1 ดา้นกระบวนการท างาน มีความถูกตอ้งในการช าระเงิน โดยน า
ขอ้ค าตอบท่ีไดจ้ากการศึกษามาวิเคราะห์สร้างกลยทุธ์ SWOT และ TOWS เพื่อเพิ่มความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในตลาด
คา้ปลีก 
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Abstract 
This independent study aims to study customer satisfaction, brand recognition and factors that affect the customers’ buying 
decisions at Tsuruha (Thailand) and other retail drugstores in Thailand. Questionnaires were collected from two sample 
groups each of which was provided with 100 copies. The two sample groups included a group of consumers who had used 
services at Tsuruha (Thailand) and a group of consumers who had never used the services at Tsuruha (Thailand). The data 
from the questionnaires were collected and statistically analyzed as mean percentage. SPSS Statistics was used for the 
analysis of mean and standard deviation. The findings indicated that Marketing Mix Factors (7Ps) as well as the customers’ 
opinions from the two groups yielded the same level. Regarding the product aspect, the customers were satisfied and 
decided to buy the products since a wide range of products was available. For the store aspect, the store classified the 
products into categories, so the products could be found easily. Concerning the marketing promotion, the customers were 
satisfied with the “Buy one, get one free” promotion. For the operating system, the checkout was accurate. Responses 
obtained from the study were analyzed using SWOT and TOWS to build strategies in order to enhance the competitive 
advantages in the retail market.  
 

1. บทน า 
 

     ร้านซูรูฮะมีประวติัความเป็นมากว่า 80 ปี เดิมเป็นเพียงแค่ร้านขายยาเล็กๆ บนเกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่นหลงัจาก
ด าเนินธุรกิจไประยะหน่ึง เร่ิมมีลูกคา้ถามหาสินคา้อุปโภค บริโภคอ่ืน เป็นจุดเร่ิมตน้ให้ทางร้านเร่ิมน าสินคา้ท่ีหลากหลาย
มาจ าหน่ายมากข้ึน อาทิเช่น ของใชใ้นบา้น อาหารเสริม เคร่ืองส าอาง ขนม เคร่ืองด่ืม และ มีสินคา้ท่ีใชต้ราสินคา้ของร้านคา้
เองภายใตต้ราสินคา้ช่ือ M’ONE  จึงกลายเป็นร้านคา้ปลีกประเภทดรักสโตร์ท่ีเห็นในปัจจุบนั ปี พ.ศ.2554 ซูรูฮะไดเ้ร่ิมขยาย
การลงทุนมาท่ีประเทศไทย โดยเครือสหพฒัน์ และบริษทัซูรูฮะ ประเทศญ่ีปุ่น ไดเ้ห็นถึงโอกาสการเติบโตของตลาดคา้ปลีก
ในประเทศไทย แต่การท่ีซูรูฮะเขา้มาท าธุรกิจคา้ปลีกในประเทศไทย ตอ้งแข่งขนักบัธุรกิจคา้ปลีกท่ีด าเนินการมาก่อนอยา่ง
วตัสัน และบู๊ทส์  ท่ีมีสาขามากมาย ทั้งการรับรู้ตราสินคา้ก็เป็นท่ีรู้จกัมากกว่า แต่หากกล่าวถึงคู่แข่งท่ีมีตน้ก าเนิดเหมือน
ร้านซูรูฮะ และสินคา้ท่ีจ าหน่ายมีความใกลเ้คียงกนัมากท่ีสุดก็คือ ร้านมทัสึโมโตะ คิโยชิ อีกหน่ึงคู่แข่งทางการคา้ของร้านซู
รูฮะท่ีไดเ้ขา้มาร่วมทุนกบักลุ่มเซ็นทรัล และเปิดสาขาแรกในประเทศไทย เม่ือปลายเดือนตุลาคมปี 2558 ถึงแมว้า่ร้านซูรูฮะ 
จะเป็นเจา้แรกท่ีเปิดตลาดดรักสโตร์สไตล์ญ่ีปุ่นในประเทศไทย แต่ปัญหาท่ีบริษทัพบคือ ร้านดรักสโตร์ท่ีเขา้มาด าเนิน
กิจการในประเทศไทยทีหลงั อย่างร้านมตัสึโมโตะ คิโยชิ กลบักลายเป็นร้านท่ีคนไทยรู้จกัและคุน้ตามากกว่า เพราะกว่า 
90% ของคนไทยท่ีไปประเทศญ่ีปุ่นจะซ้ือของท่ีร้านมตัสึโมโตะ คิโยชิ กลบัประเทศไทยอาจเป็นเพราะวา่สาขาของมตัสึโม
โตะ คิโยชิ อยูใ่นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของประเทศญ่ีปุ่น จึงเป็นร้านท่ีคนไทยรู้จกัดีกวา่ร้านซูรูฮะ และค าตอบของคนไทย
ท่ีเคยไปประเทศญ่ีปุ่นจะเลือกเขา้ร้านมตัสึโมโตะ คิโยชิมากกวา่ หากมาเปิดสาขาในประเทศไทย แมว้า่จะเปิดด าเนินกิจการ
ในประเทศไทยหลงัซูรูฮะถึง 4 ปี เน่ืองดว้ยความไดเ้ปรียบด้านสถานท่ีตั้งสาขาในการเปิดร้านท่ีมีมากกว่าและกลยทุธ์การ
บุกตลาดดว้ยการเพิ่มจ านวนสาขาอย่างรวดเร็วท่ีไปพร้อมกบัห้างเซ็นทรัล เป็นผลให้ซูรูฮะตอ้งเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขนัให้มากข้ึน เพื่อเพิ่มความไดเ้ปรียบทางการคา้ และผลประกอบการท่ีดีของบริษทั จากสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ี
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กล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้่า ดรักสโตร์ในประเทศไทย ถือเป็นตลาดท่ีมีการแข่งสูงมาก ซูรูฮะไม่ไดมี้คู่แข่งจากร้านดรักส
โตร์เพียงอยา่งเดียว ยงัมีทั้งห้างสรรพสินคา้ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซ้ือ ร้านขายยา ท่ีถือเป็นคู่แข่งทางการคา้ดว้ย เป็น
สาเหตุให้ผูบ้ริโภคมีทางเลือกในการตดัสินใจซ้ือสินคา้มากข้ึน อีกทั้งการรับรู้ตราสินคา้ของร้านซูรูฮะยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัมาก
ในธุรกิจคา้ปลีก เป็นผลให้ยอดขายของร้านซูรูฮะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย วตัถุประสงค์ของการศึกษาคร้ังน้ี เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการซ้ือ ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค การรับรู้ตราสินคา้ของร้านซูรูฮะ ประเทศไทย ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือสินคา้ ทั้ งกลุ่มลูกคา้ท่ีเคยใช้บริการและไม่เคยใช้บริการร้านซูรูฮะ ประเทศไทย เพื่อน ามาสร้างกลยุทธ์ทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการเพิ่มผลประกอบการของ บริษทั ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จ ากดั  
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
    2.1 แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

 
     Schiffman and Kanuk (1987) ใหค้วามหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคไว ้คือ เป็นพฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกไม่วา่จะ
การเสาะหา ซ้ือใช ้ประเมินผล หรือการบริโภคผลิตภณัฑ ์หรือบริการ ซ่ึงจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเองได ้
ดังนั้นการศึกษาท าความเขา้ใจพฤติกรรมของผูบ้ริโภคจะสามารถสร้างกลยุทธ์การตลาดท่ีสร้างความพึงพอใจให้แก่
ผูบ้ริโภค และความสามารถในการคน้หาทางแกไ้ขพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคในสงัคมได้
ถูกตอ้ง ช่วยพฒันาผลิตภณัฑใ์หดี้ข้ึน  
 
    2.2 แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ (Satisfaction) 

 

     (KOTLER 2003: 61) ถา้ผลการท างานของผลิตภณัฑ์เท่ากบัความคาดหวงั ลูกคา้จะเกิดความพึงพอใจ และถา้ผลการ
ท างานของผลิตภณัฑ์สูงกว่าความคาดหวงัมาก ลูกคา้ก็จะเกิดความพึงพอใจอย่างมาก สรุปไดว้่าความพึงพอใจหมายถึง
ความรู้สึก คุณค่าท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บจากความคาดหวงัท่ีจะใชผ้ลิตภณัฑ ์ส่วนผลประโยชน์จากคุณสมบติัผลิตภณัฑ ์หรือการ
ท างานของผลิตภณัฑน์ั้นนกัการตลาดและฝ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งพยายามสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้โดยพยายาม
สร้างคุณค่า ซ่ึงคุณค่าท่ีมอบใหลู้กคา้จะตอ้งมากกวา่ตน้ทุนของลูกคา้ (Cost) หรือราคาสินคา้ (Price) 
 

    2.3 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมการตลาด  

 
     ส่วนประสม การตลาด หมายถึง กลุ่มเคร่ืองมือ ซ่ึงเป็นยทุธวิธีทางการตลาดของบริษทัท่ีท าให้ กลุ่มเป้าหมาย เกิดความ
ตอ้งการในผลิตภณัฑ์ ท่ีรู้จกักนัดีโดยทัว่ไปเรียกว่า 7P’s หรือ ส่วนผสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix)  
ประกอบดว้ย 1. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายสู่ตลาดเพื่อความสนใจ ผลิตภณัฑ์อาจจะเป็นสินคา้ บริการ 
สถานท่ี บุคคล หรือความคิดผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอ 2. ราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายเพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑ ์บริการ 
หรือเป็นคุณค่าทั้งหมดท่ีลูกคา้รับรู้เพื่อให้ได้ผลประโยชน์จากการใช้ผลิตภณัฑ์/บริการคุม้กับเงินท่ีจ่ายไป  3. การจดั
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จ าหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางท่ีน า ผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมาย 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้างความพอใจต่อตราสินคา้หรือบริการ หรือความคิดโดยจูงใจให้เกิดความตอ้งการ 5. ดา้น
บุคคล (People) หรือพนกังาน (Employee) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือกการฝึกอบรมการจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึง
พอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนั 6. ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ไม่ว่า
จะเป็นดา้นการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยน และการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ 
ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ7. ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในดา้นการบริการ
ท่ีน าเสนอใหก้บัผูใ้ชบ้ริการเพื่อมอบการใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว และท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 
 

 2.4 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 
     รินภา สระทองหน (2555) “ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการใชบ้ริการร้านวตัสนั ในเขต
กรุงเทพมหานคร” ดา้นลกัษณะบุคคลไดแ้ก่ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษาและ รายได ้พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อาย ุ26 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดต่้อเดือน 10,000 - 15,000 
บาทต่อเดือน ทศันคติดา้นส่วนผสมทางการตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบัดี ทั้งในดา้นของผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจดั
จ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นอตัลกัษณ์ของร้านโดยรวมอยูใ่นระดบัมากพบว่าดา้นการวางต าแหน่งของร้านวตัสัน 
ด้านการส่ือสารขอ้มูลข่าวสาร ด้านการส่งมอบการท างาน ด้านคุณค่าของตราสินคา้อยู่ในระดบัมาก การบริหารลูกคา้
สัมพนัธ์ของร้านอยูใ่นระดบัปานกลาง พบว่าดา้นการสร้างฐานลูกคา้ การใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสม การเก็บรักษาลูกคา้อยู่
ในระดบัปานกลาง พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการร้านวตัสันพบวา่ ซ้ือสินคา้กลุ่มดูแลผวิกายมากท่ีสุด ช่วงเวลาท่ีใช้
บริการมากท่ีสุดคือ 18.01 - 20.00 น. ความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการ ประมาณ 2 คร้ังต่อเดือน ค่าใชจ่้ายในการซ้ือผลิตภณัฑ์
เฉล่ียต่อคร้ัง 351.38 บาท ความพึงพอใจท่ีมาใชบ้ริการร้านวตัสนั อยูใ่นระดบัมาก 
     เพญ็โสภา ป่ินพงศา (2554) ศึกษาเร่ือง “องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ์ และความตระหนกัรู้ (Brand Awareness) ในตรา
สินคา้ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชูก าลงั เอม็ 150 ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย มีอาย ุ23 - 30 ปี สถานภาพโสด ส่วนใหญ่จบระดบัการศึกษาปริญญาโท มีอาชีพพนกังานบริษทั รายได้
เฉล่ียต่อเดือน 20,000 -25,000 บาท   การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค เคร่ืองด่ืมชูก าลงั เอ็ม 150 เพราะมีราคาเหมาะสมกบั
สภาวะ เศรษฐกิจในปัจจุบนั ผูบ้ริโภคจะนึกถึงประโยชน์ ของเคร่ืองด่ืมเป็นอนัดบัแรก ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม
ชูก าลงั เอม็ 150 เพราะมีการรับรู้ ขอ้มูลจูงใจจากการชมโฆษณา เพื่อตอบสนองความเหน่ือยลา้ของร่างกาย จากการท างาน 
มีช่องทางการจ าหน่ายท่ีหลากหลาย การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชูก าลงั เอ็ม 150 ของผูบ้ริโภคข้ึนอยูก่บั ความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภค เน่ืองจากมีความชอบใน ตราสินคา้ ความชอบในรสชาติของเคร่ืองด่ืมชูก าลงั เอม็ 150   
     ความสัมพนัธ์ของงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง กบัผลการศึกษาท่ีผูศึ้กษาไดท้ าการศึกษา พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีเคยใชบ้ริการร้านซูรูฮะ 
และไม่เคยใชบ้ริการร้านซูรูฮะ ประเทศไทย มีระดบัความพึงพอใจโดยรวมในดา้นมีผลิตภณัฑใ์หเ้ลือกซ้ือหลากหลายอยูใ่น
เกณฑ์มาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิรินภา สระทองหน (2555) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรม และความพึงพอใจ
ของผูบ้ริโภคต่อการใช้บริการร้านวตัสัน ในเขตกรุงเทพมหานคร สาเหตุท่ีมาใช้บริการเพราะมีผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการ
ครบถว้น ผูบ้ริโภคท่ีไม่เคยใชบ้ริการร้านซูรูฮะ ประเทศไทย ไม่ใหค้วามส าคญักบัการตระหนกัรู้ตราสินคา้ เลือกใชบ้ริการ
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ร้านดรักสโตร์เน่ืองจากมีโปรชัน่ส่งเสริมการขายอยูเ่สมอ เลือกใชบ้ริการร้านดรักสโตร์ตามโปรโมชัน่ท่ีพึงพอใจ ซ่ึงตรง
ขา้มกบังานวิจยัของเพญ็โสภา ป่ินพงศา (2554) ศึกษาองคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์และความตระหนกัรู้ (Brand Awareness) 
ในตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชูก าลงั เอม็ 150 ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดส้รุปผลวิจยัไว้
วา่ การระลึกในตราสินคา้ ความจงรักภกัดีในตราสินคา้ ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ และ ความโดดเด่นของตราสินคา้ มีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์อม็ 150   
     

3. วธีิการศึกษา  
 

     วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษา ผูศึ้กษามีวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 
1. ลูกคา้ท่ีเคยใชบ้ริการร้านซูรูฮะ ประเทศไทย จ านวน 100 ราย และ ลูกคา้ท่ีไม่เคยใชบ้ริการร้านซูรูฮะ ประเทศไทย จ านวน 
100 ราย โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 2 ชุด ก่อนแจกแบบสอบถาม ผูศึ้กษาจะสอบถามผูต้อบแบบสอบถามก่อนว่าเคยใช้
บริการร้านซูรูฮะ หรือไม่ เพื่อตรงกลุ่มเป้าหมายในการเก็บแบบสอบถาม ท าการเก็บแบบสอบถามในช่วงเดือนธันวาคม 
2562 - มกราคม 2563 ในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร บริเวณร้านซูรูฮะ สาขาพระราม 3 พนกังานบริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์
เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) และพื้นท่ีใกลเ้คียง ศึกษาคน้ควา้จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เช่น งานวิจยั หนงัสือ ขอ้มูลจากระบบ
อินเทอร์เน็ต หอ้งสมุด เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างกลยทุธ์ SWOT Analysis และ Tows Matrix 
 

3.1 วธีิวเิคราะห์ข้อมูล 

 
    ในการศึกษาคร้ังน้ีผู ้วิจัยได้น าแบบสอบถามท่ีได้รับทั้ งหมด ด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด น าขอ้มูลท่ีได ้ท าการวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป (SPSS : Statistical Package for the Social 
Sciences for windows) หาค่าร้อยละ (Percentage)  ของข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนตัว ส่วนท่ี 2 
พฤติกรรมการซ้ือสินค้า และหาค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อใช้อธิบายค่าเฉล่ียของข้อมูลท่ีได้จาก
แบบสอบถามส่วนท่ี 3 การรับรู้ตราสินคา้ ส่วนท่ี 4 ความพึงพอใจ และส่วนท่ี 5 ความพึงพอใจโดยรวม 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเคยใชบ้ริการร้านซูรูฮะ ประเทศไทย พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อาย ุ31 - 40 ปี  ระดบัการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพสมรส อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
30,001 - 40,000 บาท ส่วนใหญ่นิยมซ้ือสินคา้ประเภทประเภทยา และเวชภัณฑ์ เคร่ืองส าอางในอตัราท่ีเท่ากนั ส่วนใหญ่
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ดว้ยตนเอง ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการคือ เวลา 15.01 - 18.00 น. นิยมใชบ้ริการสาขาใกลแ้หล่งคมนาคม เช่น 
ป้ายรถเมล ์และ BTS ค่าใชจ่้ายโดยประมาณ 1,001 - 1,500 บาทต่อคร้ัง ปัจจยัท่ีเลือกใชบ้ริการร้านซูรูฮะเพราะ มีโปรโมชัน่
ส่งเสริมการขายอยู่เสมอ ดา้นการรับรู้ตราสินคา้ ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าหากกล่าวถึงร้านดรักสโตร์อนัดบั 1 ของ
ประเทศญ่ีปุ่น ท่านนึกถึงร้านซูรูฮะ เป็นล าดบัแรก และ เม่ือเห็น (โลโกข้องร้านซูรูฮะ) ท่านจะนึกถึงร้านคา้ปลีกประเภทด



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 2780 

 

 

รักสโตร์ท่ีมาจากประเทศญ่ีปุ่น เป็นอนัดบัแรก โดยท่ี 2 ขอ้ค าถามน้ีผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ดา้นความพึง
พอใจ ผูบ้ริโภคท่ีเคยใชบ้ริการร้านซูรูฮะ ประเทศไทยมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาผลของแต่ละ
ดา้นปรากฏวา่ ผูบ้ริโภคท่ีเคยใชบ้ริการร้านซูรูฮะ ประเทศไทย มีความพึงพอใจดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ดา้นการส่งเสริม
การตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา มีความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมาก ตามล าดบั ดา้นความพึงพอใจโดยรวม พบวา่ผูบ้ริโภคท่ีเคยใชบ้ริการร้านซูรูฮะ ประเทศไทยมีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาผลของแต่ละดา้นปรากฏว่า ผูบ้ริโภคท่ีเคยใชบ้ริการร้านซูรูฮะ ประเทศไทย มีความพึง
พอใจดา้นโปรโมชัน่เม่ือเทียบกบัความคาดหวงั การกลบัมาใชบ้ริการ และแนะน าเพื่อนมาซ้ือสินคา้ท่ีร้านซูรูฮะ ซ่ึงมีความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
     ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีไม่เคยใชบ้ริการร้านซูรูฮะ ประเทศไทย พบวา่ผูบ้ริโภคท่ีไม่เคยใชบ้ริการ
ร้านซูรูฮะ ประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 41 - 50 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพสมรส อาชีพ
พนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท ดา้นพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค พบวา่ผูบ้ริโภค
ท่ีใชบ้ริการดรักสโตร์ ในประเทศไทย แต่ไม่เคยใชบ้ริการร้านซูรูฮะ ประเทศไทย ส่วนใหญ่นิยมซ้ือสินคา้ประเภทสินคา้
อุปโภคต่างๆ เช่น สบู่ ครีมบ ารุงผิว ยาสีฟัน ยาสระผม อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ดว้ยตนเอง แต่หากจะตดัสินใจซ้ือ
จะเป็นบุคคลในครอบครัวท่ีช่วยกนัตดัสินใจ ช่วงเวลาในการใชบ้ริการคือ 15.01 น. - 18.00 น. ส่วนใหญ่ไม่มีร้านประจ าใน
การซ้ือสินคา้ นิยมใชบ้ริการสาขาในศูนยก์ารคา้ ค่าใชจ่้ายโดยประมาณ 1,001 - 1,500 บาทต่อคร้ัง ปัจจยัท่ีท าให้เลือกใช้
บริการร้านดรักสโตร์เพราะ มีโปรโมชัน่ส่งเสริมการขายอยูเ่สมอ ดา้นการรับรู้ตราสินคา้ พบวา่ผูบ้ริโภคท่ีไม่เคยใชบ้ริการ
ร้านซูรูฮะ ประเทศไทย ส่วนใหญ่ใหค้วามเห็นวา่หากกล่าวถึงร้านซูรูฮะ ผูบ้ริโภคใหค้วามเห็นดา้นการรับรู้ตราสินคา้อยูใ่น
ระดบัน้อย จากขอ้ค าถามทั้งหมด 5 ขอ้ ดา้นการตดัสินใจซ้ือ พบว่าผูบ้ริโภคท่ีไม่เคยใชบ้ริการร้านซูรูฮะ ประเทศไทย ให้
ความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากร้านดรักสโตร์ ในประเทศไทยดว้ยปัจจยัดงัต่อไปน้ี เม่ือพิจารณาผลของแต่ละดา้น
ปรากฏว่า ดา้นโปรโมชัน่ส่งเสริมการตลาด ดา้นราคา ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นบุคลากร 
ดา้นสถานท่ี และดา้นผลิตภณัฑ ์ตามล าดบั โดยทั้ง 7 ดา้นใหค้ะแนนการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก  
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ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOW Matrix 

 

 จุดแข็ง (Strength)  

S1. มีพนัธมิตรทางการคา้และ
ทีมบริหารท่ีประเทศญ่ีปุ่น 
S2. มีผลิตภณัฑห์ลากหลายให้
เลือกซ้ือ และมีสินคา้เฮา้ส์แบ
รนดจ์ าหน่ายท่ีคู่แข่งไม่มี 
S3. สามารถซ้ือสินคา้ไดห้ลาก
ลายช่องทางทั้งออนไลน์และ
ออฟไลน ์

จุดอ่อน (Weakness) 

W1. ดา้นการส่ือสารอุปสรรคทาง
ภาษาท่ีท าใหก้ารประสานงานล่าชา้ 
W2. ทศันคติและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง
ทางเช้ือชาติท่ีตอ้งปรับในการท างาน 
W3. ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่ายท่ีมีสาขา
นอ้ย ทั้งท่ีเขา้มาท าตลาดในประเทศ
ไทยก่อนคู่แข่งอยา่งมตัสึโมโตะ 

โอกาส (Opportunity) 

O1. เทรนดสุ์ขภาพท่ีเปล่ียนไป
ไม่วา่จะชายหรือหญิง ท่ีหนัมา
ใส่ใจสุขภาพมากข้ึน 
O2. ความเช่ือมัน่ในสินคา้ท่ีมา
จากประเทศญ่ีปุ่น 
O3. เกิดผูมี้อิทธิพล และ นกัรีวิว
มากมาย จึงเกิดโอกาสท่ีดีในการ
ท าตลาดออนไลน์ 

กลยุทธ์ SO 

S2O1O2O3 เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้
กลุ่มใหม่ๆ โดยใหผู้มี้อิทธิพล
ในวงการสุขภาพ (Influencer) 
รีวิวสินคา้ท่ีมีจ าหน่ายเฉพาะ
ร้านซูรูฮะเท่านั้น 

Trust Tsuruha Trust 

M’ONE  

 

กลยุทธ์ WO 

W1W2O1 สนบัสนุนใหพ้นกังานเขา้
อบรมคอร์ส ภาษาและวฒันธรรม
ญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้ เก่ียวกบัธุรกิจดา้น
สุขภาพ  

Learn for more 

 

อุปสรรค (Threat) 

T1. ภาษีการน าเขา้สินคา้จาก
ต่างประเทศและอตัราค่าเงินท่ี
ผนัผวน ส่งผลใหร้าคาขายสูง 
T2. ลูกคา้ไม่รับรู้ถึงตราสินคา้
ของบริษทั 
T3. การแข่งขนัทางดา้นราคา
ของร้านคา้ปลีกประเภทอ่ืนๆ 
T4. ปัญหาเร่ืองการเช่าพื้นท่ี  

กลยุทธ์ ST 

กลยุทธ์ WT 

W3T2T4 เนน้ท าการตลาดออนไลน์
ดว้ยโปรโมชัน่ท่ีดีกวา่หนา้ร้าน มอบ
ส่วนลดพิเศษใหก้บัลูกคา้ออนไลน์ 
เพื่อสร้างการรับรู้ตราสินคา้ใหก้บั
ร้านซูรูฮะ และลดปัญหาการเช่าพื้นท่ี
ระหวา่งบริษทั กบัผูใ้หเ้ช่า ในการ
ด าเนินกิจการ  

Like Shopping @Store 

 
     จากผลท่ีได้จากการท าแบบสอบถาม และน าผลวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) โดยขอ้มูลท่ีได้จากการท า 
SWOT ทั้ งด้านปัจจัยภายในและด้านปัจจัยภายนอก มาจากข้อมูลท่ีผู ้ท าวิจัยศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง และการเก็บ

ปัจจยัภายนอก 

ปัจจยัภายใน 
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แบบสอบถาม เช่นแนวโนม้ตลาดคา้ปลีกในประเทศไทย ดา้นโอกาส และอุปสรรค ลกัษณะการด าเนินกิจการในประเทศ
ไทย เม่ือเทียบกบัคู่แข่งท่ีด าเนินกิจการอยูก่่อนแลว้ หรือคู่แข่งท่ีเขา้มาด าเนินกิจการทีหลงัอยา่งร้านมตัสึโมโตะ คิโยชิ จาก
แหล่งข่าวท่ีเช่ือถือได ้พบวา่ จุดแขง็ของร้านซูรูฮะ ประเทศไทย คือ การมีพนัธมิตรอยูท่ี่ประเทศญ่ีปุ่น อีกทั้งมีสินคา้จ าหน่าย
หลากหลายประเภท มีช่องทางการจดัจ าหน่ายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ จุดอ่อนของร้านซูรูฮะ ประเทศไทย คือ ดา้นภาษา 
และวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั ระหว่างผูบ้ริหารชาวญ่ีปุ่นกบัพนักงานในบริษทั ด้านสถานท่ีจ าหน่ายท่ีมีน้อยกว่าคู่แข่ง 
โอกาสของร้านซูรูฮะ ประเทศไทย คือ ผูบ้ริโภคหันมาใส่ใจดูแลตวัเองมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นเพศชาย หรือ เพศหญิง จึงเป็น
โอกาสท่ีซูรูฮะ สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีได ้รวมถึงความเช่ือมัน่ท่ีผูบ้ริโภคเช่ือมัน่ต่อ แบรนด์ท่ีมาจากประเทศญ่ีปุ่น 
และโอกาสจากการท่ีผูบ้ริโภคเขา้ถึงส่ือออนไลน์มากข้ึน อุปสรรคของร้านซูรูฮะ ประเทศไทย คือ ดา้นภาษีอากร และอตัรา
เงินท่ีไม่คงท่ี การท่ีผูบ้ริโภคไม่รับรู้ตราสินคา้ของร้านซูรูฮะ และการแข่งขนัดา้นราคาจากร้านคา้ปลีกท่ีขายสินคา้ประเภท
เดียวกนั 
 

ตารางที่ 4.2 แสดงเกณฑใ์นการตดัสินใจเลือกกลยทุธ์ในการแกปั้ญหา 
 

เกณฑ์การพจิารณา น า้หนัก 

กลยุทธ์ทางเลอืกที่ 1 

Trust Tsuruha Trust 

M’ONE 

กลยุทธ์ทางเลอืกที่ 2 

Learn for more 

กลยุทธ์ 

ทางเลอืกที ่3 

Like Shopping 

@Store 

คะแนน ผลรวม คะแนน ผลรวม คะแนน ผลรวม 

1. อบรมพนกังานเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการท างาน 

0.4 6 2.4 7 2.8 5 2 

2. สร้างการรับรู้ตราสินคา้ เพื่อ
ขยายกลุ่มลูกคา้ 

0.7 8 5.6 4 2.8 8 5.6 

3. รุกตลาดโดยการน าเสนอสินคา้
เฮา้ส์แบรนด ์ยีห่อ้ M’ONE 

0.5 7 3.5 4 2 7 3.5 

4. เนน้การขายดว้ยช่องทาง
ออนไลน ์

0.5 6 3 5 2.5 8 4 

5. แกปั้ญหาเร่ืองสถานท่ี 0.6 6 3.6 4 2.4 7 4.2 

รวม 1.0  18.1  12.5  19.3 

 
     เกณฑ์ท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกกลยุทธ์ เน่ืองจากกลยุทธ์ Like Shopping @Store มีค่าของการสร้างการรับรู้ตราสินคา้ 
อยูใ่นเกณฑม์ากท่ีสุด ซ่ึงตรงกบัปัญหาท่ีบริษทั ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จ ากดัตอ้งการแกไ้ข อา้งอิงจากการเก็บแบบสอบถาม
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ของกลุ่มผูท่ี้ไม่เคยใชบ้ริการ ให้คะแนนค่าเฉล่ียของการรับรู้ตราสินคา้อยู่ในระดบัน้อย ซ่ึงตรงกบัวตัถุประสงค์ของการ
แกปั้ญหาในการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ี 

 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

     จากการวิเคราะห์ขอ้มูลในเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรม แลความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อร้านคา้ปลีกประเภทดรักส
โตร์ กรณีศึกษา บริษทั ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จ ากดั” การตดัสินใจเลือกกลยทุธ์ในการแกปั้ญหา คือ กลยทุธ์ทางเลือก Like 
Shopping @Store เป็นกลยุทธ์ในการแกปั้ญหา เพราะมุ่งเน้นการแกปั้ญหาดา้นการรับรู้ตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคท่ีไม่เคยใช้
บริการร้านซูรูฮะ ประเทศไทย ใหค้วามเห็นเก่ียวกบัดา้นการรับรู้ตราสินคา้ในระดบัความคิดเห็นนอ้ย โดยกลยทุธ์การแกไ้ข
น้ีมุ่งเนน้การตลาดแบบออนไลน์ โดยจดัโปรโมชัน่เพื่อดึงดูดความสนใจเขา้มาซ้ือสินคา้บนออนไลน์มากกวา่หนา้ร้าน เพื่อ
สร้างการรับรู้ อีกทั้งลดปัญหาการหาพื้นท่ีเช่า เพื่อเปิดสาขาใหม่ ลดปัญหาจากการเช่าพื้นท่ีจากผูใ้ห้เช่า และเพื่อความ
สะดวกสบายของผูบ้ริโภค โดยไม่ตอ้งไปซ้ือสินคา้ท่ีหน้าร้าน และน าไปใชเ้ป็นกลยุทธ์แกปั้ญหาตามเป้าหมายหลกัของ
การศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ี  
     แนวคิดท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีพบว่าส่วนผสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) ท่ีใช้เพื่อท าการวิจยัใน
แบบสอบถามท าให้ทราบถึงความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านซูรูฮะ ประเทศไทย และทราบถึงทศันคติของผูบ้ริโภค
กลุ่มท่ีไม่เคยใชบ้ริการร้านซูรูฮะประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการน ามาพฒันากลยทุธ์ขององคก์ร สร้างกลุ่มลูกคา้ใหม่ 
เพื่อผลประกอบการท่ีดีของบริษทั 
 

5.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังนี ้

 
     1. ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามทั้ง 2 ส่วน ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคท่ีเคยใชบ้ริการร้านซูรูฮะ ประเทศไทย และไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคท่ี
ไม่เคยใชบ้ริการร้านซูรูฮะ ประเทศไทย อยา่งละ 100 ตวัอยา่ง พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีไม่เคยใชบ้ริการร้านซูรูฮะ ประเทศไทย ให้
คะแนนดา้นการรับรู้ตราสินคา้ของร้านซูรูฮะอยูใ่นเกณฑน์อ้ย และค าถามเก่ียวกบัร้านดรักสโตร์ท่ีผูบ้ริโภคเลือกใช้บริการ
บ่อยคร้ังท่ีสุด ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใหค้ะแนนกบัขอ้ค าตอบท่ีวา่ ไม่มีร้านประจ า มากท่ีสุด รองลงมาคือร้านวตัสัน แต่ค าตอบ
ของผูบ้ริโภคใน 100 คน ไม่มีผูบ้ริโภคตอบร้านซูรูฮะ ท าให้ทราบไดว้่าร้านซูรูฮะ ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัส าหรับผูบ้ริโภค ดงันั้น
บริษทัจึงตอ้งเร่งการสร้างการรับรู้ตราสินคา้ จดักิจกรรมโปรโมชัน่ให้เขา้ถึงผูบ้ริโภค เพื่อใหร้้านซูรูฮะ ประเทศไทยเป็นท่ี
รู้จกัของผูบ้ริโภคในกลุ่มผูใ้ชบ้ริการดรักสโตร์มากข้ึน  
 

5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยในคร้ังต่อไป 

 
     1. จากการท าวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ก็บแบบสอบถามจ านวน 2 กลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มตวัอยา่งละ 100 ชุด โดยในการศึกษา
คร้ังต่อไปอาจจะใชว้ิธีการเจาะจงกลุ่มลูกคา้ หรือสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อไดค้  าตอบท่ีชดัเจนมากข้ึน น าไปท าการพฒันากล
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ยุทธ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ต่อไป ศึกษาการพรรณาเชิงอนุมาน ท่ีประกอบด้วยตัวแปรต้นและตัวแปรตามเพื่อหาค่า
ความสัมพนัธ์ทางสถิติ เพื่อได้ขอ้มูลเชิงลึกแต่หากผูท้  าวิจัยคร้ังน้ีวิเคราะห์เพียงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เน่ืองจากตอ้งการน าผลวิเคราะห์มาสร้างกลยทุธ์ใหม่เพื่อแกปั้ญหาองคก์ร 
     2. ศึกษาตวัแปรอ่ืนท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีศึกษาในคร้ังน้ี เช่นพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ เพื่อให้ทราบถึงผล
วิเคราะห์ดา้นการท าการตลาดของร้านซูรูฮะ ประเทศไทย เพื่อเป็นกลยทุธ์ในการน าไปปรับปรุงพฒันา 
     3.  การแข่งขนัในตลาดคา้ปลีก ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมและความพึงพอใจท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ดงันั้น การใหค้วามส าคญั
ในการวิจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและความพึงพอใจอาจเพิ่มประสิทธิภาพดว้ยการสมัภาษณ์เชิงลึกกบัผูบ้ริหารบริษทั เพื่อ
น าไปใชใ้นการวางแผนกลยทุธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขนัในตลาดคา้ปลีกต่อไป 
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การศึกษาความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยหลงัวิกฤตเศรษฐกจิปี 2540 

Impact of The Financial Crisis of 1997 on Profitability of The Large Commercial Banks listed 
in Thailand Stock Exchange 

อริญชย ์บั้งเงิน1 และ วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร2 

Arin Bang-ngoen and  Wanrapee Banchuenvijit  
บทคดัย่อ 

การศึกษาความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
หลงัวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ซ่ึงปัจจยัท่ีน ามาใชใ้นการศึกษา ตวัแปรอิสระ คือ อตัราส่วนทางการเงิน ไดแ้ก่ เงินกองทุน
ทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียง (Capital Ratio), สินเช่ือจดัชั้นดอ้ยคุณภาพ (NPL) ต่อเงินให้สินเช่ือ, เงินให้สินเช่ือต่อเงินรับฝาก 
(LDR) และ อัตราดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี (Interest Rate), อัตราแลกเปล่ียน  (Exchange Rate), ดัชนีราคาตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) ตวัแปรตาม คือ ก าไร(ขาดทุน) สุทธิต่อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย (ROA) จากการศึกษา
พบว่า ความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมี
ความสัมพนัธ์ตามดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) ไปในทิศทางเดียวกนั โดยท่ีเงินกองทุนทั้งส้ิน
ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง (Capital Ratio) อตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาล 1 ปี (Interest Rate) และ อตัราแลกเปล่ียน (Exchange 
Rate) ไม่มีผลต่อความสามารถในการท าก าไรของธนาคาร 

 

Abstract 

The purpose of this research is to study the impact of financial crisis after 1997 on profitability of large commercial 

Banks listed in Thailand Stock Exchange. Independent variables used in this study are capital ratio, nonperforming loan-
to-Loan ratio (NPL/Loan), Loan-to-Deposit ratio (LDR), interest rate, exchange rate and SET index. ROA is used to be an 
indicator of 5 banks profitability. The result shows that profitability of the large commercial banks positively related with 
the economic growth which total capital ratio, government bond yield and exchange rate seem to have no effect on its 
return 
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1. บทน า 

ธนาคารพาณิชย ์เป็นธุรกิจท่ีมีความส าคญัอยา่งมากในการพฒันาประเทศดงันั้นทุกประเทศท่ีมีการพฒันาจึงตอ้งมี
ธุรกิจ ธนาคาร ท่ีคอยส่งเสริมการออมเงินใหก้บัประชาชนเพื่อท าการระดมเงินทุนและน าเงินทุนนั้นใหสิ้นเช่ือกบัธุรกิจ, 
สินเช่ือรายยอ่ย หรือธนาคารเองน าเงินไปลงทุนในตราสารหรือหลกัทรัพยต่์างๆ เพื่อแสวงหาผลตอบแทนใหก้บัธนาคาร
พาณิชยเ์อง 

ในปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยไดมี้วิกฤตทางการเงินท่ีเรียกวา่ “วิกฤตตม้ย  ากุง้” ซ่ึงต่อมาไดก้ลายเป็น “วิกฤตการเงิน
ในภูมิภาคเอเชีย” ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและความเช่ือมัน่ต่อประเทศไทยเป็นอยา่งมาก โดยในช่วง 3 ปีแรก (2540 
– 2542) อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ(GDP) -2.6 ซ่ึงมีผลใหร้ายไดข้องคนไทยลดลง ธุรกิจตอ้งหยดุชะงกั บริษทัต่างๆ 
ตอ้งปิดตวัลงรวมถึงธนาคารพาณิชยเ์อง 

วิกฤตปี 2540 ถือเป็นจุดเปล่ียนคร้ังใหญ่ของไทย ท าใหเ้กิดการปฏิรูปเพื่อวางโครงสร้างเชิงสถาบนัทั้งการปรับ
โครงสร้างธนาคารแห่งประเทศไทย การเปล่ียนกรอบการด าเนินนโยบายการเงินมาเป็นการก าหนดเป้าหมายเงินเฟ้อแบบ
ยดืหยุน่ การเปล่ียนการก ากบัดูแลสถาบนัการเงินมาเป็นแบบเนน้ความเส่ียง การปฏิรูปสถาบนัการเงินตามแผนพฒันาระบบ
สถาบนัการเงิน การพฒันาศกัยภาพดา้นขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจและการเงิน การจดัตั้งหน่วยงานดูแลความมัน่คงของระบบ
การเงิน เช่น สถาบนัคุม้ครองเงินฝาก เครดิตบูโร เป็นตน้ ช่วยใหเ้ศรษฐกิจไทยสามารถผา่นวิกฤตทางการเงินโลกหลายๆ 
เหตุการณ์มาจนถึงปัจจุบนั 

ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีจึงมีความสนใจในธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ในประเทศไทยท่ีผา่นเหตุการณ์วิกฤต
เศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 วา่มีความสามารถในการท าก าไรหลงัจากเกิดเหตุการณ์จนถึงปัจจุบนัเป็นอยา่งไร โดยใชอ้ตัราส่วน
ทางการเงิน (Financial Ratio) ก าไร(ขาดทุน) สุทธิต่อสินทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย (ROA) อีกทั้งเพื่อใหน้กัลงทุนหรือบริษทัต่างๆ 
ไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัของธนาคารพาณิชย ์

2. ทบทวนวรรณกรรม 

วิทยานิพนธ์/การศึกษาเฉพาะบุคคล 

(นนัทพร บ ้าสันเทียะ, 2555) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่จ านวน 
4 ธนาคาร คือ 1.ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั(มหาชน) 2.ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 3.ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
และ 4.ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)โดยใชข้อ้มูลจากงบการเงิน เป็นขอ้มูลทุติยภูมิรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ปี 
2545 ถึงไตรมาสท่ี 4 ปี 2553 และอตัราส่วนทางการเงินโดยมีตวัแปรตามคือ ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ  

ซ่ึงผลการวิจยัสรุป ได้เป็น 2 ส่วนดงัน้ี ส่วนท่ี 1 คือการเปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงินของแต่ละธนาคารใน 4 
ธนาคารน้ี แบ่งเป็น อตัราส่วนรายไดค่้าธรรมเนียมและบริการต่อรายไดร้วม คือธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) มาก
ท่ีสุด, อตัราส่วนรายได้จากการปริวรรตต่อรายได้รวม คือธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) มากท่ีสุด, อตัราส่วน
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานต่อรายไดร้วม คือธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) น้อยท่ีสุด, อตัราส่วนหน้ีสูญและหน้ี
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สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเช่ือ คือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) น้อยท่ีสุด, อตัราส่วนรายไดร้วมต่อจ านวนพนกังาน 
คือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) มากท่ีสุด, อตัราส่วนรายไดร้วมต่อจ านวนสาขา คือธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
มากท่ีสุด  

ส่วนท่ี 2 คือการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถในการท าก าไรของแต่ละธนาคาร ได้แก่ อตัราส่วนรายได้
ค่าธรรมเนียมและบริการต่อรายไดร้วม มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัก าไรสุทธิของธนาคาร, อตัราส่วนค่าใชจ่้ายใน
การด าเนินงานต่อรายไดร้วม มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัก าไรสุทธิของธนาคาร, อตัราส่วนหน้ีสูญและหน้ี
สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเช่ือ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัก าไรสุทธิของธนาคาร, อตัราส่วนรายไดร้วมต่อ
จ านวนพนักงาน มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัก าไรสุทธิของธนาคาร, อตัราส่วนรายไดร้วมต่อจ านวนสาขา มี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัก าไรสุทธิของธนาคาร, อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายใหญ่ชั้นดี (MLR) มีความสัมพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนักบัก าไรสุทธิของธนาคาร, อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 3 เดือน (FIX3M) มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
ตรงกนัขา้มกบัก าไรสุทธิของธนาคาร 

(สรียา อชัฌาสัย, 2553) ศึกษาความสามารถในการท าก าไรของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ในอุตสาหกรรมการแพทย ์จ านวน 13 บริษทั ดงัน้ี 1. บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั(มหาชน) 2. บริษทั เชียงใหม่
รามธุรกิจการแพทย ์จ ากดั(มหาชน) 3. บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จ ากดั(มหาชน) 4. บริษทั โรงพยาบาลกรุงธน จ ากดั
(มหาชน) 5. บริษทั โรงพยาบาลนนทเวช จ ากดั(มหาชน) 6. บริษทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั(มหาชน) 7. บริษทั 
โรงพยาบาลมหาชยั จ ากดั(มหาชน) 8. บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั(มหาชน) 9. บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั
(มหาชน) 10. บริษทั โรงพยาบาลเอกชล จ ากดั(มหาชน) 11. บริษทั วฒันาการแพทย ์จ ากดั(มหาชน) 12. บริษทั ศิครินทร์ 
จ ากดั(มหาชน) 13. บริษทั สมิติเวช จ ากดั(มหาชน)  

โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ เป็นงบการเงิน 2549 – 2553 และน าไปหาอตัราส่วนทางการเงินเก่ียวกบัความสามารถในการท า
ก าไรแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มก าไรสมัพนัธ์กบัยอดขายและกลุ่มก าไรสมัพนัธ์กบัเงินลงทุน  

สรุปผลการวิจยั ไดด้งัน้ี 1. ความสามารถในการท าก าไรของกลุ่มบริษทัโดยรวมนั้นถือวา่ไดรั้บผลตอบแทนค่อนขา้งดี 
2. ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคในการท าก าไรของธุรกิจการแพทย์โดยรวมคือ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานท่ีสูง 3. การวดั
ความสามารถในการท าก าไรจากเงินลงทุนของธุรกิจการแพทยโ์ดยรวม พบวา่บริษทัสามารถบริหารจดัการสินทรัพยอ์ยูใ่น
ระดบัดีพอใช ้

 (ทชัชาพร จ านงคว์งษ์, 2552) ศึกษาการวิเคราะห์ความเส่ียงและผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม 
หมวดยานยนต์ ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ รายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 
เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2551 จ  านวน 19 บริษทั  

ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ ในปี 2549 หลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาด มี 9 หลกัทรัพย ์และหลกัทรัพยท่ี์มีค่า
ความเส่ียงสูงกว่าตลาดมีทั้งหมด 5 หลกัทรัพย ์ในปี 2550 หลกัทรัพยท่ี์ใหผ้ลตอบแทนสูงกวา่ตลาดมีทั้งหมด 5 หลกัทรัพย์
และหลกัทรัพยท่ี์มีค่าความเส่ียงสูงกว่าตลาดมีทั้งหมด 2 หลกัทรัพย ์ในปี 2551 หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนสูงกว่า
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ตลาดมีทั้งหมด 12 หลกัทรัพยแ์ละมีความเส่ียงสูงกว่าตลาดมีทั้งหมด 5 หลกัทรัพยแ์ละอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัโดยใช้
แบบจ าลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) กบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงของหลกัทรัพยก์ลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม 
หมวดยานยนต ์มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

(วิรุฬห์ ล  ากูล, 2558) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพาณิชย ์: กรณีศึกษา
จากธนาคารขนาดใหญ่ 5 อนัดบัแรกในประเทศไทยไดแ้ก่ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
โดยใชข้อ้มูลเป็นรายไตรมาส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2557  

สรุปผลการวิเคราะห์ไดว้า่ 1. ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) มีอตัราเงินฝากรวมต่อสินทรัพยร์วม (TD/TA) 
มีความสัมพนัธ์ตรงกนัขา้มกบัผลตอบแทน 2. ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนเงินกูร้วมต่อสินทรัพยร์วม 
(TL/TA) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกบัผลตอบแทน 3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) มีสินทรัพยร์วมมี
ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัผลตอบแทน และอตัราส่วนเงินกูร้วมต่อสินทรัพยร์วม (TL/TA) มีความสัมพนัธ์ไป
ในทิศทางตรงขา้มกบัผลตอบแทน 

(นายยอด หนูไทร, 2544) ศึกษาการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่
ระหว่างปี 2538-2542 โดยใช ้5 ธนาคารไดแ้ก่ ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน), ธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) โดยใชข้อ้มูลเป็นราย
ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538-2542 

สรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่าทุกธนาคารประสบปัญหาในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 โดยมีประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานและสดัส่วนท่ีวดัไดข้องแต่ละธนาคารมีระดบัใกลเ้คียงกนัและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

(วิรัลพชัร วิบูลยช์ยับวร, 2556) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
โดยใชข้อ้มูลหลกัทรัพย ์เป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือน ธนัวาคม พ.ศ.2555 

สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์BAY คือ ปริมาณการซ้ือขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย ์(SET) 
หากมีปริมาณการซ้ือขายมากกจ็ะมีผลต่อราคาหลกัทรัพยต์ามไปดว้ย 

(Peter Kingu, 2018) ได้ศึกษาผลกระทบของ NPL ต่อความสามารถในการท าก าไรของธนาคาร โดยใช้ขอ้มูล 
Panel data ของธนาคารในประเทศ Tanzania 16 แห่ง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2007 – 2015 ดว้ยวิธี OLS, FE, RE 

สรุปผลการวิเคราะห์ NPL มีความสมัพนัธ์ทิศทางตรงขา้มกบัความสามารถในการท าก าไรของธนาคาร 

(Pasaman Silaban, 2017) ไดศึ้กษาอตัราส่วนทางการเงิน CAR, NIM, NPL ท่ีมีผลกบัความสามารถในการท าก าไร
ของธนาคารในตลาดหลกัทรัพยอิ์นโดนีเซียจ านวน 40 แห่ง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012 – 2016  

สรุปผลการวิเคราะห์ CAR ไม่มีค่านยัส าคญั NIM มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัความสามารถในการท า
ก าไร และ NPL มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัความสามารถในการท าก าไร 
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(Pedro M. M. Soares, 2018) ไดศึ้กษาผลกระทบของ NPL, CAR, LDR, OER และ NIM ต่อ ROA ของ 10 ธนาคาร
ภาณิชยใ์นประเทศอินโดนีเซีย ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011 – 2016 

สรุปผลการวิเคราะห์ NPL มีความสัมพนัธ์เป็นบวกและไม่มีนัยส าคญักบั ROA, CAR ไม่มีผลต่อ ROA, LDR มี
ความสัมพันธ์เป็นลบและมีค่านัยส าคัญกับ ROA, OER มีความสัมพันธ์เป็นลบและไม่มีนัยส าคัญกับ ROA, NIM มี
ความสมัพนัธ์เป็นบวกและไม่มีค่านยัส าคญักบั ROA 

จากการทบทวนวรรณกรรม ความสามารถในการท าก าไรมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัเศรษฐกิจใน
ประเทศและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

3. ระเบียบวธีิการศึกษา 

วิธีการเกบ็ขอ้มูลในการศึกษา 

ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) 

1. งบการเงิน/ผลประกอบการ รายไตรมาสตั้งแต่ ไตรมาสท่ี 1 ปี พ.ศ. 2541 ถึงไตรมาสท่ี 3 ปี พ.ศ. 2562 
2. อตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาล 1 ปี (Interest Rate) รายไตรมาสตั้งแต่ ไตรมาสท่ี 1 ปี พ.ศ. 2541 ถึงไตรมาสท่ี 3 ปี 

พ.ศ. 2562 
3. อตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate) ระหวา่งเงิน บาท (THB) กบั ดอลลาร์สหรัฐ (USD) รายไตรมาสตั้งแต่ ไตรมาส

ท่ี 1 ปี พ.ศ. 2541 ถึงไตรมาสท่ี 3 ปี พ.ศ. 2562 
4. ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) รายไตรมาสตั้งแต่ ไตรมาสท่ี 1 ปี พ.ศ. 2541 ถึงไตรมาสท่ี 3 ปี 

พ.ศ. 2562 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งของการศึกษาวิจยั 
จ านวนประชากรของการศึกษาวจิัย 

         ประชากร คือ ธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มตวัอยา่ง คือ ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ท่ีมีมูลค่า
หลกัทรัพยต์ามราคาตลาดสูงสุด 5 อนัดบัแรก ณ วนัท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 และการจดักลุ่มธนาคารตามธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

ตารางที่ 1 : ช่ือและช่ือยอ่หลกัทรัพยธ์นาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 

ช่ือธนาคาร ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) SCB 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) KBANK 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BBL 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) KTB 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) BAY 
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วิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
 เลือกจากธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม สถาบนัการเงิน (BANK) โดยเรียงล าดบัจาก
มูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด (Market Capitalization) 5 อนัดบั และเกณฑก์ารจดักลุ่มธนาคารของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ท่ีแบ่งตามขนาดของสินทรัพยใ์นกลุ่ม สถาบนัการเงิน (BANK) มากกวา่หรือเท่ากบั 10% ของธนาคารทั้งหมด 

ตารางที่ 2 : ขนาด Market Cap ของธนาคารกลุ่มตวัอยา่ง 

Symbol Market Cap (Baht) 

SCB 390,488,187,785.00 

KBANK 353,005,878,467.50 

BBL 323,548,870,533.00 

KTB 234,797,829,000.00 

BAY 237,223,317,179.25 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

ตวัแปรการศึกษาวิจยั 
1. งบการเงิน/ผลประกอบการ รายไตรมาส น ามาหาอัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) 3 อัตราส่วน คือ 

เงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียง, สินเช่ือจดัชั้นดอ้ยคุณภาพ (NPL) ต่อเงินให้สินเช่ือและเงินให้สินเช่ือต่อเงินรับ
ฝาก 

2. อตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาล 1 ปี (Interest Rate) เน่ืองจากธนาคารพาณิชยมี์รายไดห้ลกัจากส่วนต่างดอกเบ้ียเงินกู้
และเงินฝาก (Spread) จึงส่งผลกระทบกบัความสามารถในการท าก าไรโดยตรงกบัธนาคารพาณิชย ์

3. อตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate) แหล่งรายอีกทางหน่ึงของธนาคารพาณิชยคื์อส่วนต่างอตัรารับซ้ือและอตัราขาย
เงินตราต่างประเทศ (Spread) ในการศึกษาคร้ังน้ีจะใชค้่าเงิน บาท (THB) กบั ดอลลาร์สหรัฐ (USD)  

4. ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) เพื่อดูทิศทางของระบบเศรษฐกิจโดยรวม 

 

แบบจ าลองการศึกษา 

𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 = 𝛽 +  𝛽1

𝐶𝑎𝑝

𝑅𝑖𝑠𝑘𝑖𝑡
+ 𝛽2

𝑁𝑃𝐿

𝐿𝑜𝑎𝑛𝑖𝑡
+ 𝛽3

𝐿

𝐷𝑖𝑡
+ 𝛽4𝐼𝑁𝑇𝑖𝑡 + 𝛽5𝐸𝑥𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒𝑖𝑡 + 𝛽6𝑆𝐸𝑇𝑖𝑡 

4. สรุปผลการศึกษา 

ตารางที่ 3 : ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

Variable Mean Median S.D. Min Max 
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CapitalRatio (%) 15 15.2 2.51 6.4 20.9 
NPL/Loan (เท่า) 5.73 4.71 3.63 1.43 25.5 
LDR (เท่า) 0.921 0.93 0.116 0.46 1.24 
INT (%) 2.5 2.36 0.999 1.15 5.22 
SET  (จุด) 917 772 481 254 1780 
Exchange (บาท/$) 35.9 34.6 4.44 29.3 45.2 
ROA (%) 0.823 1.16 1.52 -9.26 8.95 

 

ตารางที่ 4 :ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Correlation Matrix) 

CapitalRatio NPL/Loan LDR INT SET Exchange   
1 -0.3189 0.175 -0.2605 0.5952 -0.4923 CapitalRatio 

 1 -0.1849 0.0372 -0.3613 0.3871 NPL/Loan 

  1 -0.0644 0.3772 -0.4747 LDR 

   1 -0.3867 0.0957 INT 

    1 -0.7274 SET 

     1 Exchange 

 

ตารางที่ 5 :  ผลการทดสอบ จาก Pooled OLS 

 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  
const 4.43435 1.35034 3.284 0.001 *** 
CapitalRatio 0.063416 0.030167 2.102 0.036 ** 
NPL/Loan −0.134199 0.018104 −7.413 <0.0001 *** 
LDR −4.24551 0.588725 −7.211 <0.0001 *** 
INT −0.112886 0.0680205 −1.660 0.098 * 
SET 0.000907 0.000217 4.178 <0.0001 *** 
Exchange −0.0119865 0.02191 −0.5471 0.585   

 

 

 

 

 

P-value(F)  1.03-36 
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ตารางที่ 6 :  ผลการทดสอบ จาก Panel Diagnostics 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value   

const             4.18062  1.45771   2.868   0.0043 *** 

CapitalRatio      0.0575074 0.0316436   1.817   0.0699 * 

NPL/Loan        −0.142105 0.0201926   −7.037   7.92e-12 *** 

LDR        −3.97089 0.704700   −5.635   3.20e-08 *** 

INT            −0.115998 0.0678905   −1.709   0.0883 * 

SET               0.000903988 0.000219892   4.111   4.73e-05 *** 

Exchange       −0.00793257 0.0227395   −0.3488   0.7274   

ค่าสถิติ  p-value   =  0.196012 

   Within R-Squared   =  0.336625 

ตารางที่ 7 :  ความสมัพนัธ์ของตวัแปร 

 

ตวัแปรอิสระ 

 

ความสมัพนัธ์ของตวัแปร 

นยัส าคญั 

ทิศทางเดียวกนั ทิศทางตรงกนัขา้ม ไม่มีนยัส าคญั 

CapitalRatio    

NPL/Loan  ***  

LDR  ***  

INT    

SET ***   

Exchange    

 
1. สินเช่ือจดัชั้นดอ้ยคุณภาพ (NPL) ต่อเงินให้สินเช่ือ (NPL/Loan) มีค่าสัมประสิทธ์เท่ากบั -0.142105 กล่าวคือเม่ือ สินเช่ือ

จดัชั้นดอ้ยคุณภาพ (NPL) ต่อเงินใหสิ้นเช่ือ เปล่ียนแปลงไป 1 เท่า ส่งผลให ้ROA เปล่ียนแปลง 0.134924 % ในทิศทางตรงขา้ม 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 2793 

 

 

2. เงินให้สินเช่ือต่อเงินรับฝาก (LDR) มีค่าสัมประสิทธ์เท่ากับ -3.97089 กล่าวคือเม่ือ เงินให้สินเช่ือต่อเงินรับฝาก 
เปล่ียนแปลงไป 1 เท่า ส่งผลให ้ROA เปล่ียนแปลง 3.97089 % ในทิศทางตรงขา้ม 

3. ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) มีค่าสัมประสิทธ์เท่ากบั 0.000903988 กล่าวคือเม่ือ ดชันีราคาตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) เปล่ียนแปลงไป 1 จุด ส่งผลให ้ROA เปล่ียนแปลง 0.000903988 % ในทิศทางเดียวกนั 
 

5.อภิปรายผลการศึกษา 
ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 

 สินเช่ือจัดช้ันด้อยคุณภาพ (NPL) ต่อเงินให้สินเช่ือ  (NPL/Loan) มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางตรงขา้มกบั

ความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99% สอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ (Peter Kingu, 2018) ท่ีศึกษาผลกระทบของ NPL ต่อความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพบวา่ NPL 

มีความสมัพนัธ์เป็นในทิศทางตรงขา้มกบัความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแทนซาเนีย เน่ืองจาก 

สินเช่ือจดัชั้นดอ้ยคุณภาพ (NPL) เป็นสินเช่ือคา้งช าระและไดติ้ดตามทวงถามลูกหน้ีจนถึงท่ีสุดแต่ยงัไม่ไดรั้บช าระ ธนาคาร

จะจดัสินเช่ือนั้นใหอ้ยูใ่นสินเช่ือจดัชั้นดอ้ยคุณภาพ (NPL) ดงันั้นเม่ืออตัราส่วนเพิ่มข้ึนจึงส่งผลต่อไปในทิศทางตรงขา้มกบั

ความสามารถในการท าก าไรของธนาคาร และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (นนัทพร บ ้าสนัเทียะ, 2555) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผล

ต่อความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ ท่ีกล่าววา่ อตัราส่วนสินเช่ือจดัชั้นดอ้ยคุณภาพ (NPL) ต่อ

สินเช่ือ มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางตรงขา้มกบัก าไรสุทธิของธนาคาร 

 เงินให้สินเช่ือต่อเงินรับฝาก (LDR) มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางตรงขา้มกบัความสามารถในการท าก าไรของ

ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99% สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (Pedro M. M. 
Soares, 2018) ท่ีศึกษาผลกระทบของ NPL, CAR, LDR, OER, NIM ต่อ ROA ของธนาคาร พบวา่ LDR มีความสมัพนัธ์ไป
ในทิศทางตรงขา้มกบั ROA เน่ืองจาก เงินใหสิ้นเช่ือเป็นรายไดห้ลกัของธนาคารพาณิชยแ์ละธนาคารน าเงินฝากมาปล่อย
สินเช่ือ ซ่ึง LDR เป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการวดัสภาพคล่องของธนาคาร การเพิ่มข้ึนของ LDR แสดงใหเ้ห็นถึงเงินฝากไม่ได้
เพิ่มข้ึนตามปริมาณสินเช่ือท าใหค้วามสามารถในการท าก าไรของธนาคารลดลง และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (ยอด หนู
ไทร, 2544) ท่ีศึกษาการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของธนาคารพาณิชยไ์ทยขนาดใหญ่ระหวา่งปี 2538-2542 
ท่ีกล่าววา่ อตัราส่วนเงินใหสิ้นเช่ือต่อเงินรับฝาก เป็นการพิจารณาในดา้นความสามารถระดมเงินฝากจากประชาชนของ
ธนาคาร เพื่อน าไปด าเนินธุรกิจ 

ดชันีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มีความสมัพนัธ์ไปในทิศเดียวกนักบัความสามารถในการท า

ก าไรของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99% เน่ืองจาก ดชันีราคาตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) คือ ดชันีท่ีสะทอ้นการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยท์ั้งหมด (Composite 
Index) ในประเทศไทยดงันั้นเม่ือดชันีเพิ่มข้ึน ธนาคารพาณิชยซ่ึ์งเป็นแหล่งเงินทุนพื้นฐานของโครงสร้างเศรษฐกิจและอีก
ทั้งไดจ้ดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยจึ์งท าใหค้วามสามารถในการท าก าไรของธนาคารเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั 
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สอดคลอ้งกบังานวิจยัคน้ควา้อิสระ (วิรัลพชัร วิบูลยช์ยับวร, ผศ.ดร.วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร, 2556) ท่ีกล่าววา่ หากมีปริมาณ
การซ้ือขายหุน้ในตลาดหลกัทรัพย ์(SET) เพิม่ข้ึน จะส่งผลใหหุ้น้ตวัอ่ืนมีราคาสูงข้ึนตามกระแส 

ปัจจัยที่ไม่มีผลต่อความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 

เงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพย์เส่ียง (Capital Ratio) ไม่มีความสมัพนัธ์กบัความสามารถในการท าก าไรของ

ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ เน่ืองจาก เงินกองทุนทั้งส้ินเป็นเงินท่ีธนาคารด ารงไวเ้พือ่ใหธ้นาคารสามารถรองรับความเส่ียง

และความผนัผวนท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจของสถาบนัการเงินหากด ารงไวม้ากเกินความจ าเป็นกไ็ม่มีผลดีกบัธนาคาร 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (Pasaman Silaban, 2017) ท่ีศึกษาผลกระทบของ CAR, NIM, NPL ต่อความสามารถในการท า

ก าไรของธนาคารในอินโดนีเซีย ท่ีพบวา่ CAR ไม่มีความสมัพนัธ์กบั ROA  

 อตัราดอกเบีย้พนัธบัตรรัฐบาล 1 ปี (Interest Rate)  ไม่มีความพนัธ์กบัความสามารถในการท าก าไรของธนาคาร
พาณิชยข์นาดใหญ่ เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาล 1 ปี (Interest Rate) ท่ีปรับข้ึนลงตามนโยบายของรัฐบาล 
ธนาคารกไ็ดมี้การปรับใหส้อดคลอ้งกบันโยบายจึงไม่มีผลต่อความสามารถในการท าก าไรของธนาคาร 

อตัราแลกเปลีย่น (Exchange Rate) ไม่มีความสมัพนัธ์กบัความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพาณิชยข์นาด

ใหญ่ เน่ืองจากอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทกบัเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ 

เป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบนอ้ยต่อธนาคารเพราะธุรกิจหลกัของธนาคารคือการรับฝากและปล่อยสินเช่ือภายในประ 

ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี 
1. นกัลงทุนหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัธนาคารสามารถน าปัจจยัท่ีมีผลกบัความสามารถในการท าก าไรของธนาคาร ไปใชใ้นการ

ประกอบการวิเคราะห์การลงทุนหรือประกอบการตดัสินใจในการด าเนินนโยบายของธนาคาร 
2. จากการศึกษาคร้ังน้ีปัจจยัท่ีมีผลกบัความสามารถในการท าก าไรของธนาคารเกิดจากปัจจยัภายในของธนาคารเป็นหลกั 

เช่น นโยบายด ารงเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียง, การก าหนดนโยบายการปล่อยสินเช่ือ เป็นตน้ ดงันั้นหากจะท าใหธ้นาคารมี
ความสามารถในการท าก าไรท่ีสูงตอ้งก าหนดนโยบายของธนาคารไปในทิศทางท่ีเหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 
1. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรเพ่ิมตวัแปรท่ีเป็นปัจจยัภายในอ่ืนๆ อีก เพ่ือใหส้ามารถเห็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถใน

การท าก าไรของธนาคารไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 
ควรแยกวิเคราะห์เป็นรายธนาคารเพื่อท่ีจะสามารถเจาะลึกรายละเอียดของแต่ละธนาคารได ้
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ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีอทิธิพลต่อความพงึพอใจของลูกค้าท่ีใช้บริการ  
QQQ รีสอร์ท อ าเภอสวนผึง้ จังหวดัราชบุรี  

Factor of Marketing Mix Affecting Customer Satisfaction of QQQ Resort  
In Suanphung District, Ratcharaburi 

 
อริสา   กระแจะจันทร์1 และ สุทธาวรรณ จีระพนัธุ2 

Arisa Krajaejan and Suthawan Chirapanda 

บทคดัย่อ 

งานวิจยัเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ QQQ รีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ.
ราชบุรี กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้พกั QQQ รีสอร์ท จ านวน 200 ราย โดยใชแ้บบสอบถามในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลและใชส้ถิติ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติT-
test,F-test,ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation) และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ(Multiple Regression) มี
วตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลต่างๆ เช่น เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได ้ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ใน
การตดัสินใจเขา้พกัท่ี QQQ รีสอร์ท เพื่อศึกษาพฤติกรรมดา้นการใชบ้ริการท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจของลูกคา้ใน
การตดัสินใจเขา้พกัท่ี QQQ รีสอร์ทและเพื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นต่างๆ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ
ลูกคา้ในการตดัสินใจเขา้พกัท่ี QQQ รีสอร์ท  
ผลการศึกษาพบว่าผลการศึกษา คือ นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 41-50 ปี มีระดบัการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี โดยประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท พฤติกรรมการใช้
บริการ QQQ รีสอร์ท พบว่า ประเภทห้องพกัท่ีนักท่องเท่ียวตดัสินใจใช้บริการเป็นแบบบา้นพกัส าหรับ 4 ท่าน  โดยมี
ระยะเวลาเขา้พกั 1 คืน และเขา้พกัท่ี QQQ รีสอร์ทเป็นคร้ังท่ี 2 มีอตัราค่าห้องพกั (ต่อคืน) มากกว่า 4,001 บาท ตดัสินใจ
เลือกท่ีพกัดว้ยตวัเองและมีวตัถุประสงคข์องการเขา้พกัเพื่อพบปะญาติหรือเพื่อน มีวิธีการจองห้องพกัผ่านโทรศพัท ์ส่วน
เหตุผลหลกัในการตดัสินใจเลือกเขา้พกัท่ี QQQ รีสอร์ท เพราะท าเลท่ีตั้งเดินทางสะดวก/ใกลแ้หล่งท่องเท่ียว ภาพรวมทั้ง 7 
ดา้นของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการ QQQ รีสอร์ท พบวา่ดา้นผลิตภณัฑ ์(คุณภาพ
ของหอ้งพกั) เช่นท่ีพกัมีช่ือเสียง หอ้งพกัสะอาดตกแต่งสวยงาม มีรูปแบบหลากหลายเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด  
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Abstract 
The research on marketing mix factors that influence the satisfaction of customers using QQQ Resort, Suan Phueng 
District, Ratchaburi Province. The sample group used in this study is 200 tourists who stay at QQQ Resort by using the 
questionnaire to Data were collected and used statistics for frequency, percentage, mean, standard deviation. And 
hypotheses testing using T-test, F-test, correlation coefficient (Correlation) and multiple regression analysis (Multiple 
Regression) has the purpose To study various personal factors such as gender, age, education, occupation, income that 
affect customer satisfaction when deciding to stay at QQQ Resort to study service behavior that correlates with customer 
satisfaction in Decided to stay at QQQ Resort and to study various marketing mix factors Affecting the satisfaction of 
customers when deciding to stay at QQQ Resort 
The results showed that the majority of tourists were female, aged between 41-50 years, had a higher education level than 
bachelor degree. By working as a private company employee And have an average monthly income Using the QQQ Resort 
behavior, found that the room type that tourists decide to use is a house for 4  people with a stay of 1  night and staying at 
QQQ Resort for the second time, with room rates ( Per night) over 4 ,001  baht. Decide on your own accommodation and 
with the objective of staying to meet relatives or friends. There is a way to reserve a room via phone. As for the main 
reason for deciding to stay at QQQ Resort because of its convenient location / near tourist attractions, the overall picture 
of 7  aspects of marketing mix factors influencing QQQ Resort selection, found that the product aspect (Quality of 
accommodation) such as famous accommodation The rooms are clean, beautifully decorated. There are various forms as 
the most influential factor. 
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1. บทน า 
 
     นโยบายด้านการท่องเท่ียวในปี 2562 รัฐบาลยงัคงเน้นให้การท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือยกระดบัเศรษฐกิจฐานรากให้
เขม้แขง็ ดว้ยการกระจายรายได้สู่ชุมชนและเมืองรองมากยิ่งข้ึน รัฐบาลพยายามกระจายการท่องเท่ียวไปสู่เมืองรอง โดยมี
นโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียว ตั้งแต่การลดหยอ่นภาษีแก่นกัท่องเท่ียว การยกเวน้ภาษีกรณีจดัอบรมสัมมนาในจงัหวดัเมือง
รอง การจดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวของเมืองรองต่างๆ ทั้งน้ี การท่องเท่ียวเมืองรองในปีท่ีผา่นมา สัดส่วนคนเดินทาง
ไปเท่ียวเมืองรองมากข้ึนและมีการใชจ่้ายต่อหัวในเมืองรองมากข้ึน ซ่ึงตรงตามความตอ้งการของรัฐบาลในการกระจาย
รายไดแ้ละลดความเหล่ือมล ้าในสังคมไทย ส าหรับเมืองรองท่ีนักท่องเท่ียวมีการขยายตวัสูงสุด 2 อนัดบัแรก คือ ราชบุรี 
และบุรีรัมย ์(ท่ีมา: กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา) 
     ธุรกิจท่ีพกัแรมส่วนใหญ่ของจงัหวดัราชบุรี นิยมมาเปิดกันท่ี อ  าเภอสวนผึ้ ง เน่ืองจากมีสภาพพื้นท่ีท่ีอุดมสมบูรณ์ 
ทิวทศัน์สวยงาม อากาศบริสุทธ์ิ รวมถึงระยะทางท่ีไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนกั ท าใหมี้นกัท่องเท่ียวเขา้มาพกัผอ่นท่ี
อ าเภอสวนผึ้งตลอดทั้งปี ในปัจจุบนัธุรกิจท่ีพกัมีการเติบโตและมีการลงทุนอยา่งต่อเน่ือง เพื่อรองรับอตัราการขยายตวัของ
นกัท่องเท่ียว ธุรกิจท่ีพกัแต่ละแห่งจ าเป็นตอ้ง มีการพฒันาและปรับปรุงกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจใหพ้ร้อมต่อการแข่งขนั
และสร้างความน่าสนใจ เพื่อดึงดูดลูกคา้และกระตุน้การจองห้องพกัให้มากข้ึน ท าให้มีการแข่งขนัสูงข้ึนทั้งดา้นคุณภาพ
ของห้องพกั ท าเล ท่ีตั้ง ส่ิงอ านวยความสะดวก รูปแบบห้องพกั ราคา  และการตกแต่งท่ีหลากหลาย โดยมีการให้บริการท่ี
แตกต่างกนั เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ท าใหน้กัท่องเท่ียวมีตวัเลือกมากข้ึน ส่งผลใหก้ารแข่งขนัทางดา้นต่างๆ
สูงข้ึนทั้งทางดา้นราคาและการบริการ ส่งผลกระทบต่อ QQQ รีสอร์ท ท าให้มีอตัราการจองห้องพกัลดลง ดูไดจ้ากจ านวน
การจองห้องพกั ในปี 2559 ถึง 2561 ทั้งน้ีจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาหาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการบริการของ QQQ รีสอร์ท เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าวางแผนทางดา้นการบริหารและก าหนดกลยทุธ์ใน
การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขนัการใหบ้ริการต่อไป 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     2.1 ทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบัการบริการ 
     จิตตินนัท ์เดชะคุปต ์(2551)  กล่าววา่ การบริการเป็นส่ิงไม่มีตวัตน แต่เป็นการด าเนินการช่วยเหลือท่ีเป็นประโยชน์ เป็น
กิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนระหว่างผูใ้ห้บริการกบัผูรั้บบริการ มุ่งเน้นการกระท าเพื่อตอบสนองความตอ้งการซ่ึงจะน าไปสู่
ความพึงพอใจท่ีไดรั้บบริการนั้น  
การบริการ ตรงกบั ภาษาองักฤษวา่ “Service” ซ่ึงความหมายอกัษรภาษาองักฤษ 7 ตวัน้ี คือ  
        S = Smiling & Sympathy ยิม้แยม้และเอาใจเขามาใส่ใจเรา  
        E = Early Response ตอบสนองความตอ้งการอยา่งรวดเร็ว  
        R = Respectful นบัถือและใหเ้กียรติผูรั้บบริการ  
        V = Voluntariness Manner บริการอยา่งสมคัรใจเตม็ใจ  
        I = Image Enhancing รักษาภาพลกัษณ์ทั้งขององคก์รและผูใ้หบ้ริการ  
        C = Courtesy ความอ่อนนอ้ม อ่อนโยน สุภาพมีมารยาทดี  
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        E = Enthusiasm กระตือรือร้นและใหบ้ริการมากกวา่ท่ีผูรั้บบริการคาดหวงัไว ้
      
     2.2 ทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
     กลัยกร วรกุลลฎัฐานีย ์และพรทิพย ์สัมปัตตะวนิช (2553)  ไดอ้ธิบายถึง พฤติกรรมผูบ้ริโภคว่า หมายถึง กิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความคิดและความรู้สึกท่ีผูบ้ริโภคมี 3 รูปแบบ 
     1.  พฤติกรรมผูบ้ริโภคแปรเปล่ียนได ้(Dynamic) เน่ืองจากความเปล่ียนแปลง ของสภาพแวดลอ้มภายนอก เช่น การ
ส่ือสาร เทคโนโลยี สังคม ฯลฯ ท าให้มีผลกระทบต่อปัจจยัด้านความคิด ความรู้สึกของผูบ้ริโภคด้วย และพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค ไดรั้บผลกระทบมาจากปัจจยัภายใน และภายนอก จึงท าใหพ้ฤติกรรมผูบ้ริโภคไม่หยดุน่ิงอยูเ่หมือนเดิม แต่อาจมี
การเปล่ียนแปลงเคล่ือนไหวไดต้ลอดเวลา 
     2.  พฤติกรรมผูบ้ริโภคเก่ียวขอ้งกบัปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) ระหวา่งความคิดความรู้สึกและการกระท า กบัส่ิงแวดลอ้ม
ภายนอก ดงันั้น ความเขา้ใจพฤติกรรมผูบ้ริโภคจึงตอ้งศึกษาทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกว่า ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือ
สินคา้/บริการอะไร อยา่งไร และท าไม 
     3.  พฤติกรรมบริโภคเก่ียวขอ้งกบัการแลกเปล่ียน (Exchanges) หมายความวา่ ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมเพื่อแลกเปล่ียนคุณค่า
บางอย่างกบับางคน ในกรณีน้ีคือการแลกเปล่ียนระหว่างผูซ้ื้อ(ผูบ้ริโภค) กบัผูข้าย(เจา้ของสินคา้) เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของตนเอง 
 
     2.3 ทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบัพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
     วินิจ วีรยางกรู (2536) (อา้งถึงใน ธีรวฒัน์ บุตตะโยธี2551). ไดก้ล่าวถึงนกัท่องเท่ียว และนกัทศันาจรไวว้่า นกัท่องเท่ียว
(Tourist) คือผูท่ี้มาเยือนชั่วคราว ซ่ึงมกัจะพกัอาศัยอยู่ในประเทศท่ีมาเยือนตั้ งแต่24ชั่วโมงข้ึนไป และการมาเยือนมี
วตัถุประสงค ์เพื่อพกัผ่อนการ เช่น บนัเทิง พกัผ่อนในวนัหยดุ เพื่อสุขภาพ เพื่อการศึกษา เพื่อ ประกอบศาสนกิจ และ การ
กีฬา นกัทศันาจรExcursionistคือ ผูเ้ดินทางมาเยือนเป็นการชัว่คราว และพกัในประเทศท่ีมาเยอืน ไม่เกิน24 ชัว่โมง (รวมทั้ง
ผูเ้ดินทางมากบัเรือสมุทรประเภทเรือส าราญดว้ย) 
     ณัฏฐ์นรี ชีวเกียรติ (2552) นักท่องเท่ียวประเภท Excursionist หรือนักเดินทางวนัเดียวday-( tripper) อาจจะจดัว่าเป็น
นกัท่องเท่ียวพิเศษ บุคคลดงักล่าวจะไปเยอืนแหล่งท่องเท่ียวเพียงวนั เดียว หรือใชเ้วลาแวะเท่ียวในระหวา่งการเดินทางทั้ง2
กรณี จดัวา่เป็นผูม้าเยอืนท่ีใชเ้วลา และ ใชเ้งินในขณะท่ีสถานท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆในแหล่งท่องเท่ียว 
 
     2.4 ทฤษฎแีละแนวคดิส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกจิบริการ 
     Kotler (2000) องคก์รมกัน าเคร่ืองมือทางการตลาดมาใชร้วมกนัเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ เดิมมีเพียง 4 ตวั
แปร ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาด ต่อมาไดเ้พิ่มตวัแปร อีก 3 ตวัแปร คือ บุคคล 
ลกัษณะทางกายภาพ กระบวนการ เรียกว่าเป็น ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s เพื่อให้เหมาะสมกบัธุรกิจบริการท่ีมีความ
แตกต่างจากธุรกิจสินคา้อุปโภคบริโภคทัว่ไป ไดแ้ก่ 
     1.  ผลิตภณัฑ ์(Product)  เป็นส่ิงท่ีผูใ้หบ้ริการมอบใหก้บัลูกคา้ แบ่งเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งไดแ้ละส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได ้
     2.  ราคา (Price)  ราคาของการบริการตอ้งมีความเหมาะสมกบัคุณค่าและบริการท่ีลูกคา้ไดรั้บ 
     3.  ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)  ช่องทางในการเสนอบริการ และท าเลท่ีตั้ง ควรง่ายและสะดวกต่อการรับรู้ของลูกคา้ 
     4.  การส่งเสริม (Promotions)  เป็นส่ิงส าคญัในการส่ือสารขอ้มูล แจง้ข่าวสาร เพื่อจูงใจลูกคา้ 
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     5.  บุคลากร (People)  ตอ้งมีทกัษะความรู้ ความสามารถในการให้บริการ โดยมีการคดัเลือกหรือฝึกอบรม เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจในการบริการใหแ้ก่ลูกคา้ 
     6.  ดา้นกายภาพและการน าเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation) 
การบริการท่ีรวดเร็ว พนกังานท่ีสุภาพเรียบร้อย การใหบ้ริการอยา่งมีคุณค่าหรือผลประโยชน์ต่างๆท่ีลูกคา้ควรไดรั้บนั้น ท า
ใหลู้กคา้เห็นการบริการท่ีเป็นรูปธรรม ซ่ึงจะช่วยสร้างคุณภาพใหก้บัธุรกิจ 
     7.  กระบวนการ (Process)  ระบบการบริการและวิธีในการปฏิบติังานท่ีมีรูปแบบส่งมอบการบริการอย่างรวดเร็วและ
ถูกตอ้งจะสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ 
 
     2.5 ทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบัความพงึพอใจ 
     Millet (2012) กล่าววา่ ความพึงพอใจในการใหบ้ริการ พิจารณาจากองคป์ระกอบ 5 ดา้น ดงัน้ี  
     1.  การให้บริการอยา่งเสมอภาค (Equitable Service) คือ การใชม้าตรฐานเดียวกนักบัผูใ้ชบ้ริการทุกคนซ่ึงจะไดรั้บการ
ปฏิบติัอยา่งเท่าเทียม  
     2.  การใหบ้ริการอยา่งทนัเวลา (Timely Service) คือ การบริการท่ีไม่ตรงเวลาจะสร้างความไม่พึงพอใจใหผู้ใ้ชบ้ริการ 
     3.  การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) คือ การให้บริการท่ีเสมอภาคและตรงเวลาจะไม่มีความหมายหากมี
จ านวนการใหบ้ริการไม่เพียงพอและสถานท่ีตั้งท่ีใหบ้ริการสร้างความไม่ยติุธรรมแกผูใ้ชบ้ริการ  
     4.  การใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Service) คือ การใหบ้ริการท่ีต่อเน่ืองอยา่งสม ่าเสมอ โดยท่ีไม่ยดึความพอใจ
ของผูใ้หบ้ริการเป็นหลกัท่ีจะใหบ้ริการหรือหยดุเม่ือไหร่กไ็ด ้
     5.  การใหบ้ริการอยา่งกา้วหนา้ (Progressive Service) คือ การใชท้รัพยากรเท่าเดิมในการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มมาก  
 
     2.6 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
     ชลธิชา เตชวชัรมงคล(2559) เร่ืองการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรม ระดบั 5 ดาว ในเขตพื้นท่ี อ  าเภอหัวหิน จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
โรงแรม ระดบั 5 ดาว ในเขตพื้นท่ี อ  าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และพบวา่การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการส่วนใหญ่มา
จากช่ือเสียงของโรงแรม มีการเขา้พกั 2 คืน โดยเดินทางร่วมกบัครอบครัว/ญาติ ใชบ้ริการโรงแรม ระดบั 5 ดาว ท่ีหวัหิน 1 
คร้ังต่อปี จองหอ้งพกัผา่นเวบ็ไซต ์Online Travel Agency หรือ OTA ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชโ้รงแรม ระดบั 5 ดาว ในเขตพื้นท่ี อ  าเภอหวัหิน เรียงล าดบัความส าคญัจากมากไปนอ้ยคือ คือปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นสถานท่ี/ ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด 
     จนัทิมา รักมัน่เจริญ (2558) เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกั ประเภทโรงแรมและรีสอร์
ทของนักท่องเท่ียวชาวไทย ในเขตพื้นท่ีเศรษฐกิจ อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกัประเภทโรงแรมและ รีสอร์ทของนกัท่องเท่ียวชาวไทย โดยเรียงจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี ปัจจยั
ดา้นกระบวนการและส่ิงอ านวยความสะดวกในห้องพกั ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และทศันียภาพ ปัจจยัดา้นบุคลากรและการ
ส่งเสริมทาง การตลาด ปัจจยัดา้นราคาและความสะอาดเรียบร้อยของหอ้งพกั และปัจจยัดา้นสถานท่ี ในส่วนของปัจจยัดา้น
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (เพศและรายได)้ ผลการวิจยัพบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีเพศและระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนั ไม่
ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกั ประเภทโรงแรมและรีสอร์ทท่ีแตกต่างกนั 
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     พุทธินนัท ์ปัญญาพุฒินนัท์ (2560) เร่ืองส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกท่ีพกั ในเขาหลกั จงัหวดัพงังา 
ของนักท่องเท่ียวชาวไทย โดยผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ต่างกนั และพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวต่างกนั มีระดบัความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) มีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการท่ีพกั
ต่างกนั อีกทั้งพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการท่ีพกั ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นบุคลากร และดา้นลกัษณะทางกายภาพ  
     ศุทธิกานต์ คงคลา้ย และธัญเทพ ยะติวฒัน์ (2559)  เร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกท่ีพกัแรมของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย ในจงัหวดัภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยั ส่วนประสมทางการตลาด (8 P’s) ท่ีนกัท่องเท่ียวชาวไทย
ให้ความส าคญัในการเลือกท่ีพกัแรมมากท่ีสุด คือ ดา้นการ สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical evidence) 
รองลงมาคือ ดา้นประสิทธิภาพและคุณภาพการ บริการ (Productivity and quality) ส่วนปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) เป็นส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียวชาวไทยใหค้วามส าคญันอ้ยท่ีสุด  
 

3. วธีิการศึกษา 
 
     วิธีการเกบ็ขอ้มูลในการศึกษา 

     การเกบ็ขอ้มูลแบบปฐมภูมิ 
     1.  สมัภาษณ์ผูบ้ริหาร จ านวน 1 ท่าน โดยใชว้ิธีการสมัภาษณ์เชิงลึก เพื่อหาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่ออตัราการจองหอ้งพกั 
     2.  เกบ็แบบสอบถามจากกลุ่มลูกคา้ชาวไทยท่ีมาเขา้พกั QQQ รีสอร์ท        
     การเก็บขอ้มูลแบบทุติยภูมิ  ใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลวิจยัทางเอกสารขอ้มูลต่างๆ เช่น เอกสารทางวิชาการ หนงัสือ 
บทความต่างๆและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งสืบคน้ขอ้มูลวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทจาก
มหาวิทยาลยัต่างๆผา่นทางอินเตอร์เน็ต 
     ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
     ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมาเขา้พกั QQQ รีสอร์ท อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ระหว่างเดือน
ตุลาคม-ธันวาคม 2562 โดยวิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่าง เป็นการสุ่มแบบบงัเอิญ และใชว้ิธีการค านวณสูตรการหาขนาดของ
กลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร โดยก าหนดความเช่ือมั่นท่ี 95% ความคลาดเคล่ือนท่ี ± 5% ดังสูตรของ 
(Cochran, 1977) เน่ืองดว้ยเวลาท่ีจ ากดั จึงเกบ็แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์เพียง 200 ชุด 
     วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล 
     1.  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก น าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มา
ประมวลผลโดยการน ามาลงรหสัขอ้มูลในคอมพิวเตอร์และใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS ในการประมวลผล 
     2.  วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามและแบบสอบถามดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการของลูกคา้ โดยใชส้ถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยการหาค่าพื้นฐานทางสถิติได้แก่ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถ่ี (Frequency) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) น าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบของตาราง 
ประกอบค าบรรยายและสรุปผล 
     3.  วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการและแบบสอบถามเก่ียวกบั
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการเลือกเขา้พกัของลูกคา้ โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยการหา
ค่าพื้นฐานทางสถิติได้แก่ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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(Standard deviation) น าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบของตาราง ประกอบค าบรรยายและสรุปผล โดยแต่ละขอ้มี
ค าตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั (Rating Scale) ตามมาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert Scale)  
     4. ทดสอบสมมุติฐาน โดยการใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ได้แก่ ทดสอบเก่ียวกับค่าเฉล่ีย เทียบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียระหวา่ง 2 กลุ่ม วา่มีความแตกต่างกนัหรือไม่ ระดบัสถิติ 0.5 โดยใชส้ถิติทดสอบ (T-Test) เพื่อทดสอบ
สมมุติฐานของตวัแปรท่ีแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม และใช้การวิเคราะห์การแปรปรวนจ าแนกทางเดียว (One-Way ANOVA)
ทดสอบความความแตกต่างมากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) เพื่อท าการจดักลุ่มตวัแปร
ในแต่ละปัจจยัท่ีท าการศึกษา วิเคราะห์การถดถอย (Multiple Regression Analysis) ในการทดสอบ  
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     ตารางที่ 1 การทดสอบสมมุติฐานปัจจัยส่วนบุคคลเช่น เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ที่ต่างกัน มีความพงึพอใจของ
ลูกค้าที่ใช้บริการ QQQ รีสอร์ทแตกต่างกนั 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
แหล่งความ

แปรปรวน 

 

Sum of 

Squares 

df 
Mean 

Squares 
F Sig. 

เพศ ระหวา่งกลุ่ม 38.178 93 .411 12.736 .000 

 ภายในกลุ่ม 3.417 106 0.32   

 รวม 41.595 199    

อาย ุ ระหวา่งกลุ่ม 234.369 96 2.520 5.585 .000 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
แหล่งความ

แปรปรวน 

 

Sum of 

Squares 

df 
Mean 

Squares 
F Sig. 

 ภายในกลุ่ม 47.826 106 .451   

 รวม 282.195 199    

การศึกษา ระหวา่งกลุ่ม 57.671 93 .620 3.333 .000 

 ภายในกลุ่ม 19.724 106 .186   

 รวม 77.395 199    

อาชีพ ระหวา่งกลุ่ม 102.439 93 1.101 1.870 .001 

 ภายในกลุ่ม 62.441 106 .589   

 รวม 164.880 199    

รายได ้ ระหวา่งกลุ่ม 140.963 93 1.516 1.546 .015 

 ภายในกลุ่ม 103.912 106 .980   

 รวม 244.875 199    
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จากตารางท่ี 1 การทดสอบสมมุติฐานปัจจยัส่วนบุคคลเช่น เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายไดท่ี้ต่างกนั มีความพึงพอใจของ
ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ QQQ รีสอร์ทแตกต่างกนันั้น เม่ือพิจารณาแลว้พบวา่มีค่า Sig นอ้ยกวา่ 0.05 แสดงวา่ปัจจยัส่วนบุคคลเช่น 
เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายไดท่ี้ต่างกนั มีความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ QQQ 
รีสอร์ทแตกต่างกนั ท าใหย้อมรับสมมุติฐาน 
 
     ตารางที่ 2 การทดสอบสมมุติฐานพฤติกรรมด้านการใช้บริการของลูกค้าที่แตกต่างกัน ส่งผลให้มีความพึงพอใจของ
ลูกค้าที่ใช้บริการ QQQ รีสอร์ทต่างกนั 
 

พฤติกรรมการใช้บริการ 
แหล่งความ

แปรปรวน 

 

Sum of 

Squares 

df 
Mean 

Squares 
F Sig. 

ประเภทหอ้งพกัท่ีตดัสินใจใช้
บริการ 

ระหวา่งกลุ่ม 44.175 93 .475 1.670 .005 

 ภายในกลุ่ม 30.145 106 .284   

 รวม 74.320 199    

ระยะเวลาท่ีเขา้พกั ระหวา่งกลุ่ม 29.020 93 .312 2.404 .000 

 ภายในกลุ่ม 13.760 106 .130   

 รวม 42.780 199    

ท่านเขา้พกัคร้ังน้ีเป็นคร้ังท่ี
เท่าใด 

ระหวา่งกลุ่ม 94.642 93 1.018 3.832 .000 

 ภายในกลุ่ม 28.153 106 .266   

 รวม 122.795 199    

พฤติกรรมการใช้บริการ 
แหล่งความ

แปรปรวน 

 

Sum of 

Squares 

df 
Mean 

Squares 
F Sig. 

อตัราค่าหอ้งพกัท่ีใชบ้ริการ ระหวา่งกลุ่ม 68.022 93 .731 14.537 .000 

 ภายในกลุ่ม 5.333 106 .050   

 รวม 73.355 199    

ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ
ในการเลือกท่ีพกั 

ระหวา่งกลุ่ม 262.520 93 .2823 4.727 .000 

 ภายในกลุ่ม 63.300 106 .597   

 รวม 325.820 199    

วตัถุประสงคข์องการเขา้พกั ระหวา่งกลุ่ม 55.156 93 .593 0.890 .000 

 ภายในกลุ่ม 70.599 106 .666   

 รวม 125.755 199    

วิธีการจองหอ้งพกั ระหวา่งกลุ่ม 229.629 93 .2469 5.038 .000 
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 ภายในกลุ่ม 51.951 106 .490   

 รวม 281.580 199    

เหตุผลหลกัในการตดัสินใจ
เลือกเขา้พกั 

ระหวา่งกลุ่ม 66.878 93 .719 15.504 .000 

 ภายในกลุ่ม 4.917 106 .046   

 รวม 71.795 199    

 
จากตารางท่ี 4.2 การทดสอบสมมุติฐานพฤติกรรมดา้นการใชบ้ริการของลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้มีความพึงพอใจของ
ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ QQQ รีสอร์ทต่างกนันั้น เม่ือพิจารณาแลว้พบว่ามีค่า Sig น้อยกว่า 0.05 แสดงว่าพฤติกรรมดา้นการใช้
บริการของลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลใหมี้ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ QQQ รีสอร์ทต่างกนั ท าใหย้อมรับสมมุติฐาน 
 
     ตารางที่ 3 การทดสอบสมมุติฐานปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการ QQQ รี
สอร์ทแตกต่างกนั 
 

ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด 

แหล่งความ

แปรปรวน 

 

Sum of 

Squares 

df 
Mean 

Squares 
F Sig. 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ ระหวา่งกลุ่ม 59.694 93 .642 8.717 .000 

 ภายในกลุ่ม 7.806 106 .074   

ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด 

แหล่งความ

แปรปรวน 

 

Sum of 

Squares 

df 
Mean 

Squares 
F Sig. 

 รวม 67.500 199    

ดา้นราคา ระหวา่งกลุ่ม 59.210 93 .637 5.591 .000 

 ภายในกลุ่ม 12.070 106 .114   

 รวม 71.280 199    

ดา้นการจดัจ าหน่าย ระหวา่งกลุ่ม 224.782 93 2.417 5.257 .000 

 ภายในกลุ่ม 48.273 105 .460   

 รวม 273.055 198    

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ระหวา่งกลุ่ม 227.030 93 2.441 4.934 .000 

 ภายในกลุ่ม 51.945 105 .460   

 รวม 278.975 198    

ดา้นบุคลากร ระหวา่งกลุ่ม 57.671 93 2.441 3.333 .000 

 ภายในกลุ่ม 19.724 106 .495   

 รวม 77.395 199    

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ระหวา่งกลุ่ม 56.108 93 .620 3.184 .000 
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 ภายในกลุ่ม 20.087 106 .186   

 รวม 76.195 199    

ดา้นกระบวนการ ระหวา่งกลุ่ม 52.783 93 .603 2.958 .000 

 ภายในกลุ่ม 20.337 106 .189   

 รวม 73.120 199    

 
       จากตารางท่ี 3 การทดสอบสมมุติฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ 
QQQ รีสอร์ทแตกต่างกนันั้น เม่ือพิจารณาแลว้พบว่ามีค่า Sig นอ้ยกวา่ 0.05 แสดงวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่งผล
ต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ QQQ รีสอร์ทแตกต่างกนั ท าใหย้อมรับสมมุติฐาน 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
     ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
     ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 200 ราย นกัท่องเท่ียวท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเป็น
เพศหญิง (ร้อยละ 70.5) มีอายรุะหวา่ง 41-50 ปี (ร้อยละ 32) ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี (ร้อยละ 62.5) ประกอบอาชีพ
พนกังานบริษทัเอกชน (ร้อยละ 45) มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท (ร้อยละ 80) 
     ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการQQQ รีสอร์ทไดแ้ก่ ประเภทห้องพกัท่ีตดัสินใจใชบ้ริการ 
ระยะเวลาเขา้พกั เขา้พกัเป็นคร้ังท่ีเท่าไหร่ ค่าห้องพกั (ต่อคืน) ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจในการเลือกท่ีพกั วตัถุประสงค์
ของการเขา้พกั วิธีการจองหอ้งพกั โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
พฤติกรรมการใชบ้ริการQQQ รีสอร์ทของนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่นั้น พบว่า ประเภทห้องพกัท่ีตดัสินใจใชบ้ริการเป็นแบบ
บา้นพกัส าหรับ 4 ท่าน  (ร้อยละ 55) มีระยะเวลาเขา้พกั 1 คืน (ร้อยละ 69) เขา้พกัท่ีQQQ รีสอร์ทเป็นคร้ังท่ี 2 (ร้อยละ 44.5) 
มีอตัราค่าหอ้งพกั (ต่อคืน) มากกวา่ 4,001 บาท (ร้อยละ 68) ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกท่ีพกั คือตวัเอง (ร้อยละ 59) มี
วตัถุประสงค์ของการเขา้พกัเพื่อพบปะญาติหรือเพื่อน (ร้อยละ 44.5) จองห้องพกัผ่านการโทรศพัท์ (ร้อยละ 32.5) และ
เหตุผลหลกัในการตดัสินใจเลือกเขา้พกัท่ีQQQ รีสอร์ทเพราะท าเลท่ีตั้งเดินทางสะดวก/ใกลแ้หล่งท่องเท่ียว (ร้อยละ 71) 
     ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการQQQ รีสอร์ท
ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และ
ดา้นกระบวนการ โดยวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (�̅�) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
     จากการแสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญั พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ ์คือท่ีพกัมีช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือ อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด (�̅�= 4.64, S.D.= 0.61) ดา้นราคา โดยหอ้งพกัเหมาะสมกบัราคาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (�̅�= 4.62, S.D.= 0.61) ดา้นการ
จดัจ าหน่าย โดยท่ีพกัตั้งอยูใ่กลก้บัแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ อยูใ่นระดบัมาก (�̅�= 4.40, S.D.= 0.89) ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
โดยมีโปรโมชัน่ในราคาท่ีเหมาะสม เช่น ราคารวมอาหารเชา้ แพคเกจส าหรับหมู่คณะ และราคารวมรถข้ึนชมทะเลหมอก
เขากระโจม อยูใ่นระดบัมาก (�̅�= 3.77, S.D.= 1.11) ดา้นบุคลากร โดยพนกังานมีอธัยาศยัดี ยิม้แยม้แจ่มใส อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด (�̅�= 4.62, S.D.= 0.62) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยท่ีพกัมีบรรยากาศดี เงียบสงบ ตั้งอยูท่่ามกลางธรรมชาติ รวมอยู่



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 2806 

 

 

ในระดบัมากท่ีสุด (�̅�= 4.64, S.D.= 0.60) และดา้นกระบวนการ โดยมีความสะดวกสบายในการ check in /check out อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด (�̅�= 4.64, S.D.= 0.59) 
     ภาพรวมทั้ง 7 ดา้นของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการQQQ รีสอร์ท พบว่าดา้น
ผลิตภณัฑ์ (คุณภาพของห้องพกั) เช่นท่ีพกัมีช่ือเสียง ห้องพกัสะอาดตกแต่งสวยงาม มีรูปแบบหลากหลายมีอิทธิพลมาก
ท่ีสุด โดยคิดเป็นค่าเฉล่ีย (�̅�= 4.65, S.D.= 0.58) 
     ส่วนท่ี 3 การทดสอบสมมุติฐาน 
     ปัจจยัส่วนบุคคลเช่น เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายไดท่ี้ต่างกนั มีความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการQQQ รีสอร์ทแตก
ต่างกนัโดยใช ้One - Way ANOVA เพื่อทดสอบสมมุติฐาน พบวา่มีค่า Sig นอ้ยกวา่ 0.05 แสดงวา่ปัจจยัส่วนบุคคลเช่น เพศ 
อาย ุการศึกษา อาชีพ รายไดท่ี้ต่างกนั มีความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการQQQ รีสอร์ทแตกต่างกนั 
     พฤติกรรมดา้นการใชบ้ริการของลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลใหมี้ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการQQQ รีสอร์ทต่างกนั 
โดยใช ้One - Way ANOVA เพื่อทดสอบสมมุติฐาน พบวา่มีค่า Sig นอ้ยกวา่ 0.05 แสดงวา่พฤติกรรมดา้นการใชบ้ริการของ
ลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลใหมี้ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการQQQ รีสอร์ทต่างกนั 
     ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ QQQ รีสอร์ทแตกต่างกนั โดยใช ้One - 
Way ANOVA เพื่อทดสอบสมมุติฐาน พบวา่มีค่า Sig นอ้ยกวา่ 0.05 แสดงวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อความ
พึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชQ้QQ รีสอร์ทแตกต่างกนั 
ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี 
     1.  ทางรีสอร์ทควรพฒันาเวบ็ไซตข์องท่ีพกั เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวติดต่อส่ือสาร หรือจองหอ้งพกัไดง่้ายและสะดวกข้ึน 
     2.  ควรมีการประชาสัมพนัธ์ การให้ส่วนลด และโปรโมชัน่ต่างๆ ของท่ีพกั ผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ เช่น facebook 
Line Instagram หรือการเพิ่มช่องทางการจองหอ้งพกั เช่น อโกดา้, บุ๊คก้ิง เพื่อเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้โดยง่าย 
ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 
     1.  เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีแม่นย  าและครอบคลุมมากข้ึน ควรกระจายการเกบ็ขอ้มูลทั้งในช่วงไฮซีซัน่และโลวซี์ซัน่ 
     2.  เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความหลากหลายและชดัเจน ควรเก็บขอ้มูลเพิ่มเติมนอกจากการแจกแบบสอบถาม เช่น การ
สงัเกต หรือการสมัภาษณ์ 
     3.  ควรมีการเกบ็ขอ้มูลเพิ่มเติมของท่ีพกับริเวณใกลเ้คียงกนั เพื่อน ามาเปรียบเทียบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจ 
 

บรรณานุกรม 
 
จนัทิมา รักมัน่เจริญ.  2558.  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลอืกใช้บริการที่พกัประเภทโรงแรมและรีสอร์ท    
 ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตพืน้ที่เศรษฐกิจ อ าเภอแม่สาย จังหวดัเชียงราย. 
ชลธิชา  เตชวชัรมงคล.  2556.  การตัดสินใจเลอืกใช้บริการโรงแรม ระดบั 5 ดาว ในเขตพืน้ที่อ าเภอหัวหิน จังหวัด   
 ประจวบคีรีขันธ์.   
ณฎัฐน์รี ชีวเกียรติ.  2552.  พฤติกรรมนักท่องเที่ยวกรณีศึกษาสวนนงนุช คณะบริหารธุรกจิ บัณฑิต มหาวิทยาลยั  
 ราชภัฎจันทรเกษม. 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 2807 

 

 

นิพาภรณ์  แสงสวา่ง.  2559.  ปัจจัยในการตัดสินใจเลอืกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยว. 
วิศนี  พลูผล.  2556.  การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมทาง   
 การตลาดที่ใช้ในการตัดสินใจเลอืกห้องพกัในเขตอ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.   
พทุธินนัท ์ปัญญาพฒิุนนัท.์  2560.  ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอทิธิพลต่อการเลอืกที่พกั ในเขาหลกั จังหวัดพงังา  
 ของนักท่องเที่ยวชาวไทย. 
วินิจ วีรยางกรู.  2536.  การท่องเที่ยวและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
ศุทธิกานต ์คงคลา้ย และธญัเทพ ยะติวฒัน์ .  2559.  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลอืกที่พกัแรมของ 
 นักท่องเที่ยวชาวไทย ในจังหวดัภูเกต็. 
Kotler, Philip.  2000.  Marketing Management. The Millennium edition.New Jersey: Prentic – Hall 
Millet, J.D.  1954.   Management in the publics service: The quest for effective performance. New York:  
        Mcgraw-Hill Book Compan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 2808 

 

 

การศึกษาแนวทางการเพิม่การซ้ือซ ้าผลติภัณฑ์สเปรย์กนัยุงแบรนด์เบบีม้มัออร์แกนิค 
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บทคดัย่อ 

     การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสาเหตุท่ีส่งผลให้ผูบ้ริโภคไม่กลบัมาซ้ือซ ้ า และเพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่ม
การซ้ือซ ้ าผลิตภณัฑส์เปรยก์นัยงุของแบรนดเ์บบ้ีมมัออร์แกนิค (Baby Mom Organic Brand)    ทางแบรนดด์ าเนินธุรกิจมา
เป็นระยะเวลา 2 ปี จ  าหน่ายผลิตภณัฑส์เปรยก์นัยงุออร์แกนิคบนระบบออน์ไลน์ ขอ้มูลยอดขายปี 2561 ถึง ปี 2562 ยอดขาย
มีความเติบโตข้ึน เม่ือน าขอ้มูลลูกคา้ท่ีซ้ือผลิตภณัฑส์เปรยก์นัยงุ พบวา่ขอ้มูลอตัราการกลบัมาสั่งซ้ือสินคา้ซ ้ าต ่า ลูกคา้ท่ีซ้ือ
สินคา้มากกว่า 1 คร้ังมีเพียงร้อยละ 9.79 ขณะท่ีลูกคา้ใหม่ยงัไม่กลบัมาซ้ือสินคา้ซ ้ าสูงถึงร้อยละ 90.08 มีรูปแบบการศึกษา
เชิงคุณภาพ ดว้ยการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจากงานวิจยั หนงัสือต ารา เวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัผลิตภณัฑก์นัยงุ สภาพแวดลอ้ม
ทางธุรกิจ สถานการณ์การระบาดของไขเ้ลือดออกต่าง ๆ  ผา่นการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิโดยการสมัภาษณ์กลุ่มลูกคา้ท่ี
เคยซ้ือผลิตภณัฑส์เปรยก์นัยงุของแบรนดเ์บบ้ีมมัออร์แกนิค (Baby Mom Organic Brand) จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์
หาสาเหตุของปัญหาโดยใช้ทฤษฎีผงัก้างปลาหรือแผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) และสร้างแนว
ทางเลือกโดยใชท้ฤษฎีการก าหนดกลยทุธ์ 3 ระดบั ผ่านกระบวนการคดัเลือกโดยเกณฑก์ารให้คะแนนของผูป้ระกอบการ 
ตามเกณฑ์ในการเลือกส าหรับการแกไ้ขปัญหา ขอ้ดีและขอ้เสียของแต่ละทางเลือก รวมทั้งระยะเวลา งบประมาณและ
โอกาสความเป็นไปไดท่ี้จะประสบความส าเร็จ 

     จากการศึกษาพบวา่ทางเลือกท่ีไดค้ะแนนมากท่ีสุดคือ กลยทุธ์การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ (Product development) เพื่อเพิ่ม
ประโยชน์ท่ีลูกคา้จะไดรั้บและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในการใชผ้ลิตภณัฑส์เปรยก์นัยงุให้มากท่ีสุด น ากลยทุธ์
ทางการตลาดดงักล่าวมาจดัท าขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการศึกษา 

 

ค าส าคัญ :  การซื้อซ า้, สเปรย์กันยงุ, ออร์แกนิค 
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Abstract 

     The objective of this study is to analyze the causes of consumers who do not come back to purchase repeat order and find the 
ways to increase repeat purchases of mosquito repellent products of Baby mom organic Brand. The brand has been in business for 
two years, selling organic mosquito repellent products on the online system. Sales data from 2018 to 2019, sales growth. When 
bringing information about customers who bought mosquito repellent products, found that low rate for purchase orders. Customers 
who bought more than 1 time only 9.79% while new customers have not yet returned to buy products as high as 90.08%. By 
qualitative study, the secondary data were collected from researches and articles related textbook website about mosquito repellent 
products business environment the situation of various dengue outbreaks through primary data collection by interviewing target 
customers who have bought products. After that, the data will be analyzed to find the cause and effect diagram theoretical reasoning 
and create alternative approaches using 3-level strategy setting theory. Create the selection guidelines through the selection process 
according to the scoring criteria. of the entrepreneur, according to the selection process to solve, the advantages and disadvantages 
of the selection, including the timing, budget and the opportunity to successfully. 

     It was found that the most rated choice was product development to increase the benefits that customers will receive and 
meet the needs of customers to use mosquito spray products as much as possible. These strategies should be implemented 
to create suggestions from studies 

Keywords: Repurchase, mosquito repellent spray, organic 
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1. บทน า 

 

     ธุรกิจสินคา้หรือผลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติ  และธุรกิจสินคา้ออนไลน์ ทั้ง 2 ธุรกิจน้ีลว้นไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคใน
ปัจจุบันเป็นจ านวนมากและนับวนัยิ่งเพิ่มมากข้ึน จากข้อมูลของ เว็บไซต์ brandage 2560 สถานการณ์ปัจจุบันของ
อุตสาหกรรมผลิตภณัฑก์ าจดัยงุจะเห็นไดว้่าจากผลส ารวจและยอดการเจริญเติบโตทางการตลาดสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ดูได้
จากยอดขายและการเติบโตของกลุ่มสินคา้และผลิตภณัฑก์นัยงุ ป้องกนัยงุ ก าจดัยงุ หรือมูลค่าตลาดดงักล่าวในปี 2560 สูง
ถึง 4,500 ลา้นบาท และมีอตัราการเติบโตข้ึนอีก ร้อยละ 5 และ การแบ่งส่วนตลาดท่ีน่าสนใจและมาแรงท่ีสุดคือสินคา้และ
ผลิตภณัฑก์ลุ่มตวัสเปรย ์โดยสามารถแยกส่วนแบ่งทางการตลาดของผลิตภณัฑน้ี์ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสเปรย ์ร้อยละ 55 
กลุ่มยาจุด ร้อยละ 30 และ กลุ่มอ่ืน ๆ เช่น โลชัน่ (ทา) (ท่ีมา : http://www.brandage.com/article/744/ตลาดพิฆาตยงุ-จุด-ฉีด-
ทา-4,500-ลา้น) แบรนด์เบบ้ีมมัออร์แกนิค (Baby Mom Organic) จ าหน่ายผลิตภณัฑ์สเปรยก์นัยุงออร์แกนิค ทางช่องทาง
ออนไลน์ เวบ็ไซต ์เฟสบุค และ บน Marketplace ของ Shopee และ Lazada มีผลประกอบการดา้นยอดขายยงัคงเติบโตอยา่ง
ต่อเน่ือง เม่ือน าขอ้มูลลูกคา้ท่ีซ้ือผลิตภณัฑ ์พบวา่ขอ้มูลอตัราการกลบัมาสัง่ซ้ือสินคา้ซ ้ าต ่า ลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้มากกวา่ 1 คร้ังมี
เพียงร้อยละ 9.79 ขณะท่ีลูกค้าใหม่ยงัไม่กลับมาซ้ือสินค้าซ ้ าสูงถึงร้อยละ 90.08 จากปัญหาดังกล่าวงานวิจัยน้ีจึงมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุท่ีส่งผลให้ผูบ้ริโภคไม่กลบัมาซ้ือซ ้ า เพื่อน าขอ้มูลจากผลการศึกษาท่ีไดม้าจดัท าแผนการ
ตลาด ปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑเ์พื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหม้ากท่ีสุด และ เพื่อศึกษาแนวทางการ
เพิ่มการซ้ือซ ้ าผลิตภณัฑส์เปรยก์นัยงุ เพื่อน าขอ้มูลจากผลการศึกษาไปใชใ้นการก าหนดกลยทุธ์ท่ีเหมาะสม สร้างยอดขาย
และท าใหธุ้รกิจเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

     1. เพื่อศึกษาสาเหตุท่ีส่งผลใหผู้บ้ริโภคไม่กลบัมาซ้ือซ ้า 

     2. เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มการซ้ือซ ้าผลิตภณัฑส์เปรยก์นัยงุแบรนดเ์บบ้ีมมัออร์แกนิค 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

     ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาเพื่อทราบถึงสาเหตุท่ีผูบ้ริโภคไม่กลบัมาซ้ือซ ้าเพื่อน าไปใชใ้นการก าหนดกลยทุธ์ท่ีเหมาะสม สร้าง
ยอดขายและท าให้ธุรกิจเติบโตไดอ้ย่างย ัง่ยืน จดัท าแผนการตลาด ปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคใหม้ากท่ีสุด และสามารถรักษาฐานลูกคา้เก่า เพิ่มยอดขายจากการซ้ือซ ้าและสร้างฐานลูกคา้ใหม่ 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

     แผนผังสาเหตุและผล (Cause & Effect Diagram) 

     (Sirichai Permkanchana, 2555) แผนผงักา้งปลา (Fish bone diagram) หรือแผนผงัอิชิกาว่า (Ishikawa diagram) แผนผงั
แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งปัญหาและสาเหตุของปัญหา โดยแบ่งเป็นสาเหตุหลกัและสาเหตุรอง มีวตัถุประสงคก์ารใช ้เพื่อ
คน้หาสาเหตุของปัญหา เพื่อจดักลุ่มหรือประเภทสาเหตุของปัญหา และเพื่อระดมความคิดของพนกังานในแต่ละหนา้ท่ีงาน
เพื่อคน้หาสาเหตุร่วมกนั 

 

รูปที่  1    ตวัอยา่งแผนภูมิกา้งปลา (Cause and Effect Diagram) 

ท่ีมา: HUMAN RESOURCE MANAGEMENT, Sirichai Permkanchana 

     วิธีการใช ้คือ 1. ก าหนดปัญหาท่ีตอ้งการศึกษาสาเหตุท่ีหัวปลา 2. ก าหนดกลุ่มสาเหตุของปัญหาซ่ึงสมารถแบ่งกลุ่ม
สาเหตุเป็น 5M-2E คือ คน (Man) วิธีการท างาน (Method) เคร่ืองจกัร (Machine) วสัดุ (Material) การจดัการ (Management) 
สภาพแวดลอ้ม (Environment) และ พลงังาน (Energy) 3. เขียนกลุ่มสาเหตุของปัญหาท่ีกา้งหลกั  4. ระดมความคิดเพื่อ
คน้หาสาเหตุของปัญหาโดยการถาม "ท าไมปัญหาถึงเกิด" และ 5. วิเคราะห์หาสเหตุหลกั สาเหตุรอง และสาเหตุย่อยตาม
กา้งกลุ่มสาเหตุ ตามล าดบัโดยสาเหตุรองเป็นสาเหตุท่ีส่งผลต่อสาเหตุหลกั และสาเหตุรองเป็นสาเหตุท่ีส่งผลต่อสาเหตุยอ่ย 
และเขียนสาเหตุในแต่ละกา้งตามล าดบั 

 

     ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 7Ps) 

     (Kotler,1997) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตวัแปรหรือเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถ
ควบคุมไดซ่ึ้งบริษทัน ามาใชร่้วมกนัเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ กลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วนประสมทางการตลาด
มีเพียงแค่ 4 ตวัแปรเท่านั้น คือ  ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานท่ีหรือช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) ต่อมาให้สอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีส าคญัทางการตลาดสมยัใหม่โดยเฉพาะ กบัธุรกิจดา้นการ

https://perchai.files.wordpress.com/2012/06/kp.jpg
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บริการจึงมีการคิดตวัแปรเพิ่มอีก 3 ตวัแปร คือ บุคคล (People) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ
(Process) จึงเรียกรวมวา่ส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps 

 

     การก าหนดกลยุทธ์ 3 ระดับ 

     (ณฏฐัพนัธ์เขจรนนทัน ์ ,2552) , (สุดใจ ดลิกฑรรศนนท ์ ,2558) การกลยทุธ์ 3 ระดบั ซ่ึงสามารถสรุปสาระส าคญัของ
แนวคิดไวไ้ดด้งัน้ี 

     1. กลยทุธ์ระดบัองคก์ร (Corporate Strategy) เป็นกลยทุธ์ท่ีพิจารณา ภาพรวมของธุรกิจ ตลอดจนแนวโนม้การด าเนินงาน
ในอนาคตว่าองคก์รควรไปในทิศทางใด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององคก์รท่ีตั้งไว ้ซ่ึงจะถูกก าหนดโดยผูบ้ริหารระดบัสูง
และคณะท่ีปรึกษาธุรกิจ โดยทัว่ไปกลยทุธ์ระดบัองคก์รจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. กลยทุธ์การเจริญเติบโต (Growth 
Strategy) เป็นกลยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการด าเนินงานของบริษทั ผูบ้ริหารจะใชก้ลยุทธ์น้ีเพื่อสร้างการเติบโตให้กบั
ธุรกิจ เช่น การเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด การเพิ่มยอดขาย การลดตน้ทุน และการเพิ่มก าไร เพิ่มผลประกอบการ เป็นตน้ 
โดยเฉพาะการลดตน้ทุนท่ีมีความส าคญัส าหรับอุตสาหกรรมท่ีเติบโตอยา่งรวดเร็วและกลยทุธ์ดา้นราคาเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งาง
การตลาด กลยทุธ์การเจริญเติบโตสามารถขยายธุรกิจไดท้ั้งจากภายในองคก์รในดา้น การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ การพฒันา
ตลาดใหม่ และการขยายตวัในตลาดใหม่ ส่วนการขยาย ธุรกิจจากภายนอกนั้นสามารถท าไดโ้ดย การซ้ือธุรกิจ (Acquisition) 
การรวมธุรกิจกบัองคก์รอ่ืน (Mergers) และการร่วมทุน (Joint Venture) 2. กลยทุธ์การรักษาเสถียรภาพ(Stability Strategy) 
คือกลยุทธ์ท่ีสินคา้หรือตลาดและสภาพแวดลอ้มมีการเปล่ียนแปลงน้อย องคก์รมีการเติบโตในระดบัปานกลาง สามารถ
คาดคะเนสถานการณ์ 3. กลยุทธ์การตดัทอน (Retrenchment Strategies) เป็นทางออกในการแก้ปัญหาขององค์กรท่ีไม่
ประสบผลส าเร็จ การลดระดบัการด าเนินงานลงมกัจะพบในองคก์รท่ีเร่ิมจะเห็นทิศทางของตลาดท่ีแยล่ง  

     2. กลยุทธ์ระดบัธุรกิจ (Business Strategy) เป็นกลยุทธ์ท่ีใช้ในระดบัหน่วยธุรกิจหรือสายผลิตภณัฑ์ โดยมุ่งเน้นการ
พฒันาต าแหน่งทางการแข่งขนัของผลิตภณัฑห์รือบริการขององคก์รในอุตสาหกรรมหรือส่วนตลาดแต่ละประเภทกลยุทธ์
ระดับธุรกิจสามารถแบ่งออกเป็น2 ประเภทคือ กลยุทธ์การแข่งขนั (Competitive Strategy) และกลยุทธ์ความร่วมมือ 
(Cooperative Strategy) กลยทุธ์ความร่วมมือดงักล่าวก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ดงันั้นกลยทุธ์ระดบัธุรกิจอาจ
เรียกอีกช่ือหน่ึงวา่กลยทุธ์การแข่งขนั  

     3. กลยทุธ์ระดบัหนา้ท่ี (Functional Strategy) คือการก าหนดกลยทุธ์ในแต่ละหนา้ท่ีของธุรกิจท่ีครอบคลุมวิธีการในการ
แข่งขนัและการด าเนินงานของหน่วยงานระดบัปฏิบติัการต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงค ์และกลยทุธ์
ทั้งในระดบัองค์กรและระดบัธุรกิจอาจเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า กลยุทธ์ระดบัปฏิบติัการ(Operational Strategy) ซ่ึงแต่ละฝ่าย
งานต่างๆ จะก าหนดกลยทุธ์ข้ึนมาเพื่อใหก้ารด าเนินงานบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ 
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งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

     (จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี ,2558) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้ผ่านทางแอปพลิเคชนัออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผ่านทางแอปพลิเคชนั
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ผา่นทางแอป
พลิเคชนัออนไลน์ ประกอบดว้ยปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์  ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด  (4Ps) และปัจจยัดา้น
การยอมรับเทคโนโลยี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 4 ปัจจยั โดยเรียงล าดบัจาก
มากไปนอ้ย ดงัน้ี  1) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการยอมรับเทคโนโลย ี2) ปัจจยัดา้นความปลอดภยั
และความน่าเช่ือถือ 3) ปัจจยัดา้นราคา คุณภาพและความหลากหลายของสินคา้ในแอปพลิเคชนั และความตรงต่อเวลาใน
การจดัส่งสินคา้ 4) ปัจจยัดา้น การประชาสมัพนัธ์  การส่ือสารกบัผูบ้ริโภค และความมีช่ือเสียงของแอปพลิเคชนั 

     (พรเทพ ทิพยพรกุล ,2559) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองงส าอางในระบบออนไลน์ของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองงส าอางในระบบออนไลน์
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการเลือกซ้ืเคร่ืองงส าอางในระบบออนไลน์ส่วนใหญ่
เลือกซ้ือเคร่ืองงส าอางประเภทลิปสติก สาเหตุท่ีเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางเพราะสินคา้ส่งถึงท่ีบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอาง ไดแ้ก่ ตนเอง ความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองงส าอางไม่แน่นอน ราคาท่ีซ้ือเคร่ืองส าอาง จ านวน 1,000 - 2,000 บาท 
และเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางดว้ยเหตุผลใชเ้อง ผลการทดสอบสมมตฐาน พบว่าปัจจยัทางประชากรศาสตร์ต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุรายได ้มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ เคร่ืองส าอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแต่กต่างกนั อยา่ง
มีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 พฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางต่างกนั ไดแ้ก่ ประเภทของเคร่ืองส าอาง บุคคลท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ ความถ่ีในการซ้ืเคร่ืองงส าอาง จ านวนท่ีซ้ือเคร่ืองงส าอาง มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืเคร่ืองส าอางในระบบ
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแต่กต่างกนัอยา่งมีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 

     (นภาทิพย ์ไตรกุลนิภทัร ,2559) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์กนัแดดในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัสวนประสมทางการตลาด(4Ps) ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์(Product) ปัจจยัดา้นราคา (Price) ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์นัแดด ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีทั้งหมด 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่ายและการโฆษณา และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ และราคา ตามล าดบั โดยปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและการ
โฆษณา กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัทางดา้นสถานท่ีในการจดัจ าหน่ายจะตอ้งมีความสะดวกสบาย มีความกวา้งขวาง และ
ทนัสมยัต่อการเลือกซ้ือ เป็นตน้ รวมถึงการให้ความส าคญัทางดา้นส่ือโฆษณาต่างๆ ต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์กนัแดดอีก
ดว้ย ในขณะท่ีปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และราคา กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัท่ีท างดา้นผลิตภณัฑ์กนัแดดตอ้งเหมาะแก่การ
ปกป้องจากแสงแดด มีหลากหลายสูตรท่ีเหมาะกบัสภาพผิว มีบทพิสูจน์ผลลพัธ์ท่ีน่าเช่ือถือ และไม่ก่อให้เกิดการแพ ้หรือ
ระคายเคืองผ ิเป็นตน้ ซ่ึงรวมถึงราคาท่ีเลือกซ้ือจะตอ้งมีความเหมาะสมกบัคุณภาพและปริมาณผลิตภณัฑ ์ตามล าดบั 
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     (ศิริวรรณ วิมูลชาติ ,2560) ศึกษาถึงกลยทุธ์การตลาดส าหรับผลิตภณัฑอ์อร์แกนิค (Organic Product Marketing) ท่ีส่งผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา กลุ่มผลิตภณัฑค์วามงามและดูแลร่างกาย (Beauty and 
Personal Care) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ออร์แกนิค กลุ่มความงามและดูแล 
ร่างกาย (Beauty and Personal Care) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง อายุระหว่าง 18-27 ปี สถานภาพโสด มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 4 คน การศึกษารับปริญญาตรี อาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน รายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท ซ่ึงเคยซ้ือผลิตภณัฑ์ออร์แกนิคส าหรับผิวหน้า แบรนด์ท่ีนิยมซ้ือคือ 
Origins  และBurt’ s Beeงบประมาณการซ้ือต่อคร้ังอยูท่ี่ 1,001-2,000 บาท จ านวน 1 คร้ังต่อเดือน เหตุผลท่ีให้ความส าคญั
ในการเลือกซ้ือคือผลิตภณัฑอ์อร์แกนิคมีความปลอดภยัต่อสุขภาพของท่าน มีการหาขอ้มูลจากคนในครอบครัวหรือญาติ
สนิทและซ้ือผา่นหนา้เคาน์เตอร์แบรนดข์องผลิตภณัฑอ์อร์แกนิค 

     (ขจีนุช สวสัดินาม ,2560) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความไวว้างใจตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการรับ รู้ขององค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดกลางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย , เพื่อศึกษาระดบัการรับรู้ในช่ือเสียงของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นตลาดกลาง พาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ในประเทศไทย , เพื่อศึกษาระดบัการรับรู้ของความไวว้างใจในการซ้ือผา่นตลาดกลางพาณิชย์้อเลก็ทรอนิกส์
ในประเทศไทย , เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัองค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการรับรู้ ในช่ือเสียงของ
พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ท่ีมีผลต่อความไวว้างใจในการซ้ือผา่นตลาดกลางพาณิชย์อ้เลก็ทรอนิกส์ในประเทศไทย ผลการศึกษา
พบว่า ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30 - 39 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดบั
ปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายได้ส่วนบุคคลโดยเฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาทสินคา้ท่ีนิยมซ้ือผ่าน
ตลาดกลางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่เป็น สินคา้แฟชัน่, เคร่ืองแต่งกาย ซ้ือเฉล่ียเดือนละ 1 คร้ังโดยซ้ือคร้ังละ 501 - 
1,000 บาท ช าระสินคา้ ส่วนใหญ่ด้วย Mobile banking ผลการวิจยัยงัพบว่าผูบ้ริโภคมีระดบัการรับรู้ขององค์ประกอบ 
เวบ็ไซตพ์าณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 7 ดา้น ของตลาดกลางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ดา้นการพาณิชย ์(Commerce) และดา้นเน้ือหา 
(Content) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนดา้นบริบท (Context) ดา้น ชุมชนเพื่อการติดต่อส่ือสาร (Community) ดา้นการปรับแต่ง 
(Customization) ดา้นการติดต่อส่ือสาร (Communication) และดา้นการเช่ือมโยง (Connection) อยูใ่นระดบัมาก มีระดบัการ
รับรู้ในช่ือเสียงของพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ท่ีเป็นตลาดกลางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีระดบัการรับรู้ของ
ความไวว้างใจในการซ้ือผ่านตลาดกลางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์อยู่ในระดบัมาก และพบว่าองค์ประกอบเวบ็ไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ด้านชุมชนเพื่อการติดต่อส่ือสาร (Community) ด้านการติดต่อส่ือสาร (Communication) และด้านการ
ปรับแต่ง (Customization) ส่งผลทางบวกต่อความไวว้างใจในการซ้ือผา่นตลาดกลางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์  ตามล าดบั และ
การรับรู้ในช่ือเสียงของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส่งผลทางบวกต่อความไว้วางใจในการซ้ือผ่านตลาดกลาง พาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ 

 

  



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 2815 

 

 

3. วธีิการศึกษา 

     การศึกษาขอ้มูลทุติภูมิ ท าการรวบรวมขอ้มูลงานวิจยัท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้ กลยทุธ์การตลาด
ส าหรับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค  หนังสือต าราเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  การก าหนดกลยุทธ์ 
เวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัผลิตภณัฑก์นัยงุ สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ สถานการณ์การระบาดของไขเ้ลือดออกต่างๆ 

     การศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิ ท าการศึกษาขอ้มูลการซ้ือผลิตภณัฑส์เปรยก์นัยงุของแบรนด์เบบ้ี มมั ออร์แกนิค (Baby Mom 
Organic Brand) รูปแบบการศึกษาเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพในรูปแบบของการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง เลือกกลุ่มตวัอยา่ง
แบบเจาะจง (purposive sampling) ของลูกคา้ท่ีเคยซ้ือผลิตภณัฑจ์ากแบรนดเ์บบ้ีมมัออร์แกนิค ตั้งแต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2561 
ถึง 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวน 797 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มประชากรท่ีเคยซ้ือผลิตภณัฑ์จ านวน 27 ท่าน (จากทั้งหมด 797 
คน) ลูกคา้ท่ีไม่ซ้ือซ ้า จ  านวน 22 ท่าน (จากทั้งหมด 716 คน)  และลูกคา้ท่ีซ้ือซ ้าจ  านวน 5 ท่าน (จากทั้งหมด 81 คน) โดยการ
สุ่มขอ้มูล ใชต้ารางเลขสุ่มจากโปรแกรม Microsoft excel   

     การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการจดัท าขอ้มูล จ าแนก จดักลุ่ม และตรวจสอบความถูกตอ้ง วิเคราะห์และตีความขอ้มูล (content 
analysis) แลว้น าขอ้มูลมาสรุปแบบใชส้รุปความถ่ีของปัญหา ล าดบัความส าคญัหรือสาเหตุของปัญหา ในการเลือกสาเหตุ
หรือปัญหาส าคญัท่ีตอ้งไดรั้บแกไ้ขก่อน วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาตามทฤษฎีผงักา้งปลาหรือแผนผงัสาเหตุและผล (Cause 
and Effect Diagram) และสร้างแนวทางเลือกผ่านกระบวนการคัดเลือก ข้อดีและข้อเสียของแต่ละทางเลือก รวมทั้ ง
ระยะเวลา งบประมาณและโอกาสความเป็นไปไดท่ี้จะประสบความส าเร็จโดยเกณฑก์ารใหค้ะแนนของผูป้ระกอบการและ
สรุปเลือกแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

     การศึกษาขอ้มูลผลจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ท่ีเคยซ้ือผลิตภณัฑ์จากแบรนด์เบบ้ีมมัออร์แกนิค ทางช่องทางออนไลน์ 
เวบ็ไซต ์เฟสบุค และ บน Marketplace ของ Shopee และ Lazada ลูกคา้ท่ีไม่กลบัมาซ้ือซ ้า ตามทฤษฎีผงักา้งปลาหรือแผนผงั
สาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) ดังรูปท่ี2 สาเหตุท่ีส่งผลไม่กลับมาซ้ือผลิตภัณฑ์พบว่าด้านคุณภาพของ
ผลิตภณัฑส์เปรยก์นัยงุเม่ือลูกคา้ใชผ้ลิตภณัฑแ์ลว้กนัยงุไดไ้ม่นานตามท่ีส่ือสารไวคื้อ 6 ชัว่โมง เม่ือใชง้านฉีดไว ้1-2 ชัว่โมง 
พบว่ายุงยงักดั รองลงมาคือยงัใชผ้ลิตภณัฑ์ไม่หมด สินคา้มีการจดัโปรโมชัน่น้อย ไม่ชอบกล่ิน และมีความคิดเห็นด้าน
ผลิตภณัฑค์วรมีขนาดพกพา 

     การศึกษาขอ้มูลผลจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ท่ีเคยซ้ือผลิตภณัฑ์จากแบรนด์เบบ้ีมมัออร์แกนิค ทางช่องทางออนไลน์ 
เวบ็ไซต ์เฟสบุค และ บน Marketplace ของ Shopee และ Lazada ลูกคา้ท่ีซ้ือซ ้า แนวทางการเพิ่มการซ้ือซ ้า ผลิตภณัฑส์เปรย์
กนัยุงถึงแมว้่าผลิตภณัฑก์นัยุงไดไ้ม่นาน แต่ลูกคา้ชอบเพราะผลิตภณัฑเ์ป็นออร์แกนิค  เม่ือน าผลิตภณัฑไ์ปใชก้บัเด็กเล็ก
แลว้ผวิไม่แพ ้กล่ินของผลิตภณัฑไ์ม่ฉุนเกินไป เม่ือใชก้บัเดก็เลก็แลว้รู้สึกปลอดภยั จึงท าใหซ้ื้อสินคา้ใชเ้ป็นประจ า 
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รูปที่  2  แผนภูมิกา้งปลา (Cause and Effect Diagram) สาเหตุท่ีส่งผลให้ผูบ้ริโภคไม่กลบัมาซ้ือซ ้ าของผลิตภณัฑส์เปรยก์นั
ยงุ 

 

     การสร้างทางเลือกส าหรับการแกไ้ขปัญหา ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดทางเลือกเพื่อเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 3 ทางเลือก
โดยใชท้ฤษฎีการก าหนดกลยทุธ์ 3 ระดบั คือ  

     1. ใชก้ลยทุธ์การเจาะตลาดดว้ยการสร้างความแตกต่างใหก้บัผลิตภณัฑเ์ดิม จากการสัมภาษณ์ลูกคา้ท่ีเคยใชสิ้นคา้พบว่า
ผลิตภณัฑ์กนัยุงไดไ้ม่นาน เม่ือฉีดสเปรยก์นัยุงไว ้1-2 ชัว่โมง พบว่ายุงยงักดั จึงใชก้ลยุทธ์ระดบัองค์กร เป็นกลยุทธ์การ
เติบโต (Growth Strategy) แบบเจาะตลาด ด้วยการพฒันาสูตรของผลิตภัณฑ์สเปรย์กันยุงตัวเดิมให้มีคุณสมบัติและ
ประสิทธิภาพด้านการป้องกนัยุงได้ยาวนานข้ึน และปรับส่วนประกอบอ่ืนๆ เช่นสามารถกันแมลงหรือมดได้ดียิ่งข้ึน 
สามารถบ ารุงผวิใหชุ่้มช้ืน เป็นตน้  

     2. ใช้กลยุทธ์การพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ (Product development)  จากการสัมภาษณ์ลูกคา้ท่ีเคยใช้สินคา้พบว่านอกจาก
สาเหตุหลกัเกิดจากผลิตภณัฑ์กนัยุงได้ไม่นานแลว้ ยงัมีค าแนะน าเพิ่มเติม คือ อยากให้สินคา้มีขนาดพกพา ขนาดมินิ 
เลือกใช้กลยุทธ์ระดบัองค์กร เป็นกลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy) แบบการพฒันาผลิตภณัฑ์โดยการคิดคน้พฒันา
ผลิตภณัฑใ์หม่ข้ึนมา ดว้ยการออกผลิตภณัฑโ์ลชัน่น ้ากนัยงุ Long protect ขนาดพกพา 50 ml เป็นขวดแบบโลชัน่ สูตรพิเศษ
ป้องกนัยงุไดน้าน 6 ชัว่โมง เป็นตน้ เพื่อเป็นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เดิมและการขยายกลุ่มลูกคา้ใหก้วา้งข้ึน 
เช่น ไปยงักลุ่มผูใ้หญ่ ผูสู้งอาย ุแต่ยงัมีขอ้จ ากดัท่ีไม่ไดส้ามารถใชก้บัเดก็เลก็ได ้
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     3. ใชก้ลยุทธ์ส่งเสริมและส่ือสารทางการตลาด จากการสัมภาษณ์ลูกคา้พบว่าผลิตภณัฑ์กนัยุงไดไ้ม่นาน แต่ลูกคา้ชอบ
เพราะผลิตภณัฑเ์ป็นออร์แกนิค  เม่ือน าผลิตภณัฑไ์ปใชก้บัเดก็เลก็แลว้ผิวไม่แพ ้กล่ินของผลิตภณัฑไ์ม่ฉุนเกินไป เม่ือใชก้บั
เด็กเล็กแลว้รู้สึกปลอดภยั    จึงท าให้ซ้ือสินคา้ใชเ้ป็นประจ า  จึงเลือกใชก้ลยทุธ์ส่งเสริมและส่ือสารทางการตลาด ดว้ยการ
สร้าง Content เพื่อส่ือสารคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ให้ผูบ้ริโภคทราบถึง ผลิตภณัฑเ์ป็นออร์แกนิค สามารถฉีดบนผิวกาย
หรือ   บริเวณแหล่งท่ีอยูไ่ดบ่้อยตามท่ีตอ้งการ เพื่อเป็นการกระตุน้ใหเ้กิดการฉีดบ่อยมากข้ึนและเพราะ ผลิตภณัฑเ์ป็นออร์
แกนิค จึงป้องกนัยุงไดไ้ม่นาน แต่ฉีดพ่นบ่อยๆ ก็ไม่เป็นอนัตราย โดยใชส่ื้อโฆษณาต่างๆ ทั้ง ขอ้ความ รูปภาพ Youtube 
Review สินคา้ โบวช์วัร์ เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารตามช่องทางต่างๆ เช่น IG Facebook Shopee Lazada Line@ เป็น
ตน้ และ ท า Sale Promotion ช่วงวนัพิเศษ เทศกาลหรือตามฤดูกาล เช่น Flash sale ช่วงเวลาพิเศษ, ใหส่้วนลดส าหรับลูกคา้
ใหม่ เป็นตน้ 

 

5.  สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

     จากการศึกษาและรวมรวมขอ้มูลเพื่อท าการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกของผลิตภณัฑ์
กนัยงุพบวา่ มีแนวโนม้การเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยตลาดยงัมีแนวโนม้การเติบโตพร้อมดว้ยไลฟ์สไตลข์องผูค้น ท่ีนิยมใช้
ชีวิตนอกบา้น หรือการเดินทางท่องเท่ียวมากข้ึน ส่งผลให้ผลิตภณัฑ์เหล่าน้ีกลายเป็นของใช ้จ าเป็นส าหรับพกพาในยาม
เดินทาง ส่งผลให้ผูส้นใจเขา้มาท าตลาดจ านวนมาก และ จากสถานการณ์โรคไขเ้ลือดออกประเทศไทยมียอดเสียชีวิตและ
ป่วยเพิ่มข้ึนทุกปีเน่ืองจากมียงุตลอดทั้งปี แต่ช่วงเวลาท่ีตลาดน้ีมีความคึกคกัมากท่ีสุดน่าจะเป็นช่วงฤดูฝน ท่ีมียงุชุกชุม และ
เป็นช่วงของการระบาดของไขเ้ลือดออกท่ีมียงุลายเป็นพาหะ ท าใหเ้ราไดเ้ห็นผูเ้ล่นแต่ละค่ายออกมาท าตลาดกนัอยา่งคึกคกั 
ท่ีคึกคกัมากท่ีสุดยงัคงเป็นตลาดสเปรยฆ่์ายุง แบรนด์ไทยยงัมีจุดแข็งในเร่ืองของการเป็นผลิตภณัฑ์ก าจัดยุงท่ีท าจาก
สมุนไพร จึงไม่เป็นอนัตรายต่อมนุษยก์เ็ปิดตวัยาทากนัยงุเขา้มาร่วมแชร์ตลาด 

     ทางผูว้ิจยัจึงวิเคราะห์ทางเลือกโดยการใชต้ารางการวิเคราะห์ ผ่านกระบวนการคดัเลือกโดยเกณฑ์การให้คะแนนของ
ผูป้ระกอบการ จากการให้คะแนนแนวทางเลือกพบว่า แนวทางเลือกท่ี 2 กลยุทธ์การพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ (Product 
development) มีระดบัคะแนนมากท่ีสุดจากการรวมเกณฑก์ารใหค้ะแนนในแต่ละหัวขอ้ตามเกณฑใ์นการเลือกส าหรับการ
แกไ้ขปัญหา ขอ้ดีและขอ้เสียของแต่ละทางเลือก รวมทั้งระยะเวลา งบประมาณและโอกาสความเป็นไปไดท่ี้จะประสบ
ความส าเร็จ เพื่อเพิ่มประโยชน์ท่ีลูกคา้จะไดรั้บและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในการใชผ้ลิตภณัฑส์เปรยก์นัยงุให้
มากท่ีสุด  จึงได้ใช้ทางเลือกน้ีเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยน ากลยุทธ์ดงักล่าวมาจดัท าดชันีช้ีวดัและแผนการ
ปฏิบติังานต่อไป 

     ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา ส่ิงส าคญัในการจัดท ากลยุทธ์ทางการตลาด คือ ผูป้ระกอบการควรท่ีจะก าหนดลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายให้ชดัเจนท าความรู้จกักบัลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ศึกษาพฤติกรรม ท าการวิเคราะห์แลว้น ามาจดัท ากลยทุธ์ทาง
การตลาดเพื่อให้ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ กลุ่มเป้าหมาย ก่อนออกผลิตภณัฑ์ซ่ึงตอ้งค านึงถึงปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด (Marketing Mix 7Ps) ของ Kotler พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความตอ้งการทางดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ์
มากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นการส่งเสริมการตลาด ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัคือดา้นผลิตภณัฑต์อ้งมีคุณภาพตามท่ีส่ือสาร
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ไว ้ดา้นราคา ราคาตอ้งไม่สูงเกินไป ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายนอกจากสามารถหาซ้ือทางช่องทางออน์ไลน์แลว้ควร
สามารถหาซ้ือไดท้างห้างสรรสินคา้ดว้ย  และดา้นปัจจยัส่งเสริมการตลาด ตอ้งมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์โดยแจง้ลูกคา้
ใหท้ราบล่วงหนา้ 
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การจัดการเงินสด : กรณศึีกษาการประปานครหลวง 
Cash Management : A Case Study Of Metropolitan Waterworks Authority (MWA) 

อญัชิษฐา ฟูตระกูล1 และ อภิชาติ พงศ์สุพฒัน์2

Unchitta Futrakul and Apichat Pongsupatt 

บทคดัย่อ 
การศึกษาเร่ือง การจดัการเงินสด : กรณีศึกษาการประปานครหลวง นั้น เป็นการศึกษาแนวคิดโครงการวิจยั(Conceptual 
Paper) เพื่อหาวธีิในการบริหารเงินสดท่ีเหมาะสมกบัการประปานครหลวง โดยน าแบบจ าลองทั้งหมด 3 แบบ คือ 
แบบจ าลอง Baumol Miller-Orr และ Stone รวมทั้งน าความรู้จากการทบทวนวรรณกรรม ขอ้มูลต่างๆ และขั้นตอนในการ
ด าเนินการต่างๆของกปน. มาวิเคราะห์ถึงความเป็นไปไดใ้นการใชแ้ต่ละแบบจ าลอง เพื่อใหไ้ดแ้บบจ าลองท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
และจากการศึกษาแนวคิดโครงการวิจยัพบวา่แบบจ าลอง Stone มีความเหมาะสมกบัการประปานครหลวงมากท่ีสุด   

ค าส าคัญ: การบริหารเงินสด, เงินสดคงเหลือขัน้ต า่,เงินสดท่ีเหมาะสม,การประปานครหลวง 

Abstract 
This research was entitled to Cash Management : A Case Study Of Metropolitan Waterworks Authority (MWA). It is a 
conceptual paper aims to find the optimal cash management for MWA. Taking 3 models of cash management (Baumol, 
Miller-Orr and Stone) with literature review, data and operation of MWA to analyze the practicability of each model to 
find best fit model for MWA, we can concludes that Stone model is considered as the most practicable and best fit model 
to MWA among other two. 

Keywords: Cash Management, Optimal Cash Holding, Cash Requirements, Metropolitan Waterworks Authority 
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1.บทน า
     การประปานครหลวง(กปน.) เป็นรัฐวิสาหกิจหน่ึงภายใตก้ารก ากบัดูแลของกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลกัในการ
จดัหาแหล่งน ้าดิบเพื่อใชใ้นการประปา ผลิต จดัส่งและจ าหน่ายน ้าประปาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  นนทบุรี และ
สมุทรปราการ รวมทั้งด าเนินธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัหรือเป็นประโยชน์แก่การประปา ซ่ึงในแต่ละวนัจะมีทั้งรายไดแ้ละ
รายจ่ายท่ีใชส้ าหรับหมุนเวียนประจ าวนัต่างๆ ไดแ้ก่ รายไดค่้าน ้าประปา รายไดค่้าติดตั้งประปา รายจ่ายท่ีเก่ียวกบังบท าการ
และงบลงทุนต่างๆ เช่น ค่าจา้งก่อสร้างจา้งงานวางท่อประปา ค่าวสัดุอุปกรณ์ส านกังานต่างๆ เป็นตน้ โดยขอ้มูลตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2560 - 2562 ท่ีผา่นมา กปน. ประมาณการกระแสเงินสด 
สุทธิไดด้งัน้ี 

รูปที่  1 ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิปีงบประมาณ 2560 – 2562 
ท่ีมา: การประปานครหลวง 

     จากรูปท่ี 1 แสดงใหเ้ห็นวา่จากขอ้มูล ช่วงไตรมาสท่ี 2 (ช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือน กมุภาพนัธ์) มีการประมาณการเงิน
สดสุทธิติดลบ เน่ืองจากภายในไตรมาสนั้นๆ มีการจ่ายโบนสัใหแ้ก่พนกังาน น าเงินส่งคลงัและช าระเงินจากการกูย้มืพร้อม
ดอกเบ้ีย และไตรมาสท่ี 4 (ช่วงเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กนัยายน) มีกระแสเงินสดสุทธิติดลบจากการน าเงินส่งคลงัและ
ช าระเงินจากการกูย้มืพร้อมดอกเบ้ีย ท าใหก้ารประมาณการในช่วงระยะเวลาดงักล่าว กปน. มีเงินสดไม่เพียงพอกบัรายจ่าย
ของกิจการ ส่วนไตรมาสท่ีเหลือนั้น จากขอ้มูลการประมาณการท่ีผา่นมาในแต่ละเดือน กิจการจะมีเงินสดส่วนเกินคงเหลือ
ไวใ้นกิจการ ซ่ึงหากกิจการไม่มีการจดัการเงินสดดงักล่าว นอกจากกิจการจะมีกระแสเงินสดไม่เพียงพอส าหรับค่าใชจ่้ายท่ี
เป็นคร้ังคราวตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้นั้น ยงัส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดท่ีตอ้งใชใ้นด าเนินงานของกิจการในแต่ละวนัอีก
ดว้ย ในขณะเดียวกนั หากกิจการด ารงเงินสดในกิจการมากไป จะท าใหกิ้จการมีค่าเสียโอกาสเกิดข้ึน นัน่คือผลตอบแทนท่ี
กิจการไม่ไดน้ าเงินไปลงทุนในช่วงระยะเวลานั้นๆ 
     ในการบริหารเงินสดนั้น กิจการส่วนใหญ่จะด ารงเงินสดไวใ้หเ้พียงพอกบัรายจ่ายและการช าระหน้ีสินของกิจการ ซ่ึงใน
ปัจจุบนั กปน. ไดมี้การบริหารจดัการเงินสดอยูแ่ลว้ แต่เพื่อใหส้ามารถบริหารเงินสดคงเหลือไดอ้ยา่งเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ต่อกปน.มากยิง่ข้ึน ภายใตต้น้ทุนหรือค่าใชจ่้ายในการจดัการท่ีต ่าท่ีสุด และผลตอบแทนท่ีมากยิง่ข้ึน ผูศึ้กษาจึงได้
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หน่วย : ลา้นบาท 
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น าแบบจ าลอง 3 แบบ คือ แบบจ าลอง Baumol แบบจ าลอง Mirror-Orr และแบบจ าลอง Stone มาศึกษาเพื่อเปรียบเทียบ
แบบจ าลองแต่ละวิธีเพื่อหาวิธีการจดัการเงินสดท่ีเหมาะสมกบักปน. เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงไดผ้ลตอบแทนจากการน าเงินไปลงทุน
เพิ่มมากข้ึน และค่าใชจ่้ายหรือตน้ทุนการบริหารเงินสดท่ีต ่าท่ีสุด ซ่ึงการแนวคิดโครงการวิจยั ในคร้ังน้ี เพื่อใชเ้ป็นแนวทาง
ประกอบการตดัสินใจใหก้บัผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการทางการเงินของกปน. ผูป้ฏิบติังาน และผูท่ี้สนใจในเร่ืองของการจดัการเงิน
สด 

2. ทบทวนวรรณกรรม

     ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั (2556) ส านกังานเศรษฐกิจการคลงัไดศึ้กษาเร่ืองเงินคงคลงัท่ีเหมาะสมท่ีใชแ้บบจ าลอง 3 
แบบ คือ 1.) แบบจ าลอง Baumol ใชว้ิเคราะห์กระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายท่ีมีความแน่นอนและสม ่าเสมอตลอด
ระยะเวลาท่ีก าหนด 2.) แบบจ าลอง Miller – Orr พฒันามาจากแบบจ าลองของ Baumol ใชว้ิเคราะห์กระแสเงินสดรับและ
กระแสเงินสดจ่ายท่ีมีความไม่แน่นอน และ 3.) แบบจ าลอง Newsboy เป็นแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ท่ีบอกถึงการก าหนด
สินคา้คงคลงัท่ีเหมาะสมในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ภายใตข้อ้สมมติฐานระดบัความตอ้งการสินคา้ไม่แน่นอนและไม่คงท่ี แต่
มีตน้ทุนการจดัการสินคา้ท่ีแน่นอน จึงไดน้ ามาปรับใชก้บัระดบัเงินคงคลงัของรัฐบาล เน่ืองจากมีลกัษณะเดียวกนั โดยมีขอ้
สมมติฐานคือ มีตน้ทุนการบริหารเงินคงคลงัต ่าท่ีสุดและค านึงถึงความไม่แน่นอนของระดบัเงินคงคลงัในแต่ละปี โดย
การศึกษาคร้ังน้ีไดแ้บ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีท่ีรัฐบาลไดด้ าเนินนโยบายการคลงัแบบสมดุลและแบบขาดดุล  
     จากผลการศึกษาตามแบบจ าลองทั้ง 3 แบบจ าลอง พบวา่ ระดบัเงินคงคลงัท่ีเหมาะสมจากการใชน้โยบายแบบสมดุลโดย
เฉล่ียแลว้สูงกวา่ระดบัเงินคงคลงัแบบขาดดุล เน่ืองจากการใชน้โยบายแบบสมดุลรัฐบาลไม่สามารถกูช้ดเชยท่ีขาดดุลได ้จึง
ตอ้งด ารงเงินสดไวใ้นระดบัท่ีสูงกวา่ และกล่าววา่ในประเทศไทยยงัไม่มีการก าหนดระดบัเงินคงเหลือท่ีเหมาะสมไว ้จึง
เสนอใหน้ าผลการศึกษาจากแบบจ าลอง Newsboy มาใช ้เน่ืองจากเป็นแบบจ าลองท่ีค านึงถึงความผนัผวนของความตอ้งการ
กระแสเงินสดในการประมาณการระดบัเงินคงคลงัท่ีเหมาะสมของรัฐบาล ซ่ึงแบบจ าลองน้ีกลุ่มผูว้ิจยักล่าววา่มีความ
ใกลเ้คียงกบัสถานการณ์ทางการคลงัของประเทศในช่วงท่ีผา่นมา  
     Molina (2017: 43-51, 60-66) ไดศึ้กษาเร่ืองการขบัเคล่ือนขอ้มูลดว้ยการตดัสินใจและการน าโปรแกรมประยุกต์มาใช้
ในองคก์รท่ีมีปัญหาดา้นเงินสด ไดอ้ธิบายวา่แบบจ าลอง Baumol ใชส้ าหรับกิจการท่ีมีกระแสเงินสดจ่ายสม ่าเสมอ แต่มี
กระแสเงินสดรับไม่คงท่ี โดยสามารถประยกุตใ์ชก้บักิจการท่ีมีกระแสเงินสดรับอยา่งสม ่าเสมอ แต่มีกระแสเงินสดจ่ายไม่
สม ่าเสมอได ้แต่ผูว้ิจยัอธิบายเพิ่มเติมวา่ความส าคญัของวิธีน้ีอยูท่ี่ความตอ้งการใชเ้งินของกิจการ ถา้หากกิจการมีรายได้
เพียงพอกบัรายจ่าย จนสามารถคาดการณ์กระแสเงินสดล่วงหนา้ได ้กส็ามารถใชแ้บบจ าลองน้ีได ้และไม่สามารถใชไ้ดก้บั
กิจการมีกระแสเงินสดจ่ายคงท่ีแต่ไม่มีกระแสเงินสดรับ ส่วนแบบจ าลอง Miller – Orr ใชว้ิเคราะห์กระแสเงินสดของ
กิจการท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได ้มีความใกลเ้คียงกบักระแสเงินสดท่ีเกิดข้ึนจริงของกิจการมากกวา่ ซ่ึงจะมีกรอบระดบัเงิน
สดสูงสุดและต ่าสุด โดยกรอบระดบัเงินสดต ่าสุดน้ี คือระดบัเงินสดท่ีคงไวเ้ท่ากบัศูนยแ์ต่ในทางปฏิบติั กิจการตอ้งมีกรอบ
ระดบัเงินสดต ่าสุด เพื่อความปลอดภยัโดยข้ึนอยูก่บัความเส่ียงท่ีกิจการสามารถยอมรับได ้และเม่ือเงินสดท่ีคงเหลือถึง
กรอบระดบัเงินสดต ่าสุด กิจการตอ้งขายหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นความตอ้งการของตลาดเพื่อใหเ้งินสดคงเหลือข้ึนมาอยูท่ี่ระดบั
เป้าหมาย หากกรอบระดบัเงินสดเกินระดบัสูงสุด กิจการตอ้งซ้ือหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นความตอ้งการของตลาดเพื่อใหเ้งินสดใน
กิจการลดลงมาอยูท่ี่ระดบัเป้าหมาย รวมถึงมีการค านึงถึงความแปรปรวนของกระแสเงินสดประจ าวนัอีกดว้ย ถือเป็นการลด
ตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายในการท าธุรกรรมโดยเฉล่ียในระยะยาวดว้ย และแบบจ าลอง Stone ถูกพฒันาต่อยอดมาจาก 
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แบบจ าลอง Baumol และ Miller – Orr ซ่ึงน าเร่ืองของการคาดการณ์และเร่ืองของหลกัทรัพยท่ี์ถือจนครบก าหนดมาใชใ้น
แบบจ าลองน้ี โดยเป็นการคาดการณ์หรือมองล่วงหนา้จ านวน K วนั และมีกรอบระดบัเงินสดท่ีคาดการณ์เงินสดในอนาคต
ภายในอีกขั้นหน่ึง เพื่อปรับเงินสดคงเหลือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ทางการเงินในปัจจุบนั ท าใหป้ระหยดัค่าใชจ่้าย ลด
จ านวนคร้ังในการท าธุรกรรม ลดยอดเงินสดคงเหลือเฉล่ียและท าใหก้ระแสเงินสดราบเรียบมากยิง่ข้ึน ไดผ้ลตอบแทน
สูงสุดจากการลงทุน และเน่ืองจากวิธีน้ีไม่ไดก้ารก าหนดพารามิเตอร์เฉพาะ แบบจ าลองน้ีไดใ้หผู้บ้ริหารเงินสดมีส่วนร่วม
ในการเลือกพารามิเตอร์เพือ่จดัการความไม่แน่นอนของกระแสเงินสด และเน่ืองจากแบบจ าลองน้ีไม่มีขั้นตอนท่ีเป็นแบบ
ทางการในการก าหนดพารมิเตอร์ จึงถือเป็นขอ้จ ากดัของแบบจ าลองน้ี 
     Gamsakhurdia and Batiashvili (2016) ไดศึ้กษาบทบาทของนโยบายการจดัการเงินสดในบรรษทัภิบาล ไดก้ล่าวถึง
แบบจ าลอง Baumol –Allouis –Tobin (BAT) วา่คลา้ยกบัแบบจ าลอง Baumol ในเร่ืองความตอ้งการเงินสดท่ีเหมาะสม ส่วน
แบบจ าลอง Miller – Orr วตัถุประสงคข์องแบบจ าลองน้ีคือ ลดการสูญเสียผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากการถด ารงเงินสด
คงเหลือมากเกินไป และยงัค านึงถึงความเส่ียงของการมีกระแสเงินสดไม่เพียงพอ ซ่ึงบริษทัสามารถจดัหาเงินสดไดโ้ดยมี
ตน้ทุนทางธุรกรรมท่ีต ่าท่ีสุดซ่ึงจะมีกรอบระดบัสูงสุดและต ่าสุดเพื่อช้ีใหเ้ห็นวา่เม่ือไหร่ตอ้งซ้ือหรือขายหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่น
ความตอ้งการของตลาด เพื่อใหส้ามารถจดัการเงินสดใหเ้หมาะสมกบักิจการ แต่การจดัการกระแสเงินสดในแบบจ าลอง 
Miller – Orr ไม่ราบเรียบ จึงยงัไม่สามารถใชเ้ป็นแบบจ าลองในการจดัการเงินสดท่ีเหมาะสมได ้และอธิบายอีกวา่การจดัท า
ประมาณการเงินสดท่ีเหมาะสมมีความส าคญัอยา่งมาก โดยหากสามารถคาดการณ์กระแสเงินสดรับไดม้ากกวา่กระแสเงิน
สดจ่าย กส็ามารถใชแ้บบจ าลอง Beranek ได ้และหากสามารถคาดการณ์กระแสเงินสดจ่ายไดม้ากกวา่กระแสเงินสดรับให้
ใชแ้บบจ าลอง Baumol  และหากไม่สามารถคาดการณ์กระแสเงินสดไดม้ากกวา่ประมาณ 14 วนั กิจการสามารถใช้
แบบจ าลอง Stone  แต่หากไม่สามารถคาดการณ์กระแสเงินสดไดเ้ลย กส็ามารถใชแ้บบจ าลอง Miller – Orr และกล่าวอีกวา่ 
รูปแบบในการพฒันาการจดัการกระแสเงินสดตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 เป็นตน้มาท่ีถูกน าเสนอในเล่มวารสารของสาขา
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และการจดัการ เป็นแบบจ าลองท่ีเนน้ในเร่ืองของการเพิ่มประสิทธิภาพแต่ไม่ไดศึ้กษาทุกแง่มุม
ของการจดัการเงินสด โดยผูว้ิจยัไดพ้ิสูจน์ไวว้า่ยงัไม่มีค าจ ากดัความและวิธีท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป แต่ถึงแมย้งัไม่มีวิธีท่ี
ยอมรับกนัโดยทัว่ไป แต่กิจการกน็ าทฤษฏีมาใชใ้นการบริหารจดัการเงินสดกนัอยา่งกวา้งขวางเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพทาง
การเงินท่ีดีท่ีสุดแก่องคก์ร โดยผูว้ิจยัไดส้รุปไวว้า่ การเพิ่มความรู้และทกัษะการจดัการกระแสเงินสดถือเป็นองคป์ระกอบ
หลกัท่ีน าไปสู่การบริหารเงินสดท่ีเหมาะสม เพื่อใหกิ้จการสามารถด าเนินกิจการไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและเติบโตต่อไป 

3. กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา 
3.1กรอบแนวคิด 
 

Baumol Model 
 

Miller – Orr Model 
 

Stone Model 

 
วธิีบริหารเงินสดที่เหมาะสม

ส าหรับกปน. 
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     การศึกษาในคร้ังน้ีใชแ้บบจ าลอง 3 แบบ ในการค านวณเพื่อจดัการเงินสดในกิจการ โดยการหาเงินสดคงเหลือ ขั้นต ่าท่ี
เหมาะสมของกิจการ คือ Baumol  Miller – Orr และ Stone ตามแบบจ าลอง ต่อไปน้ี 
 
Baumol’s EOQ Model 
 

 
Co =√

2𝑃𝑇

𝑂
 

                                                  (1) 
 

 
โดย 

Co = การถือครองเงินสดท่ีเหมาะสม (เงินสดท่ีกิจการตอ้งถือไว)้ 
P  = เงินสดท่ีตอ้งการใชใ้นงวดนั้นๆ 
T = ค่าใชจ่้ายหรือตน้ทุนการจดัหาเงินสด (ต่อคร้ัง) 
O = อตัราดอกเบ้ียจากเงินลงทุนในระยะสั้นหรือค่าเสียโอกาสจากอตัราผลตอบแทน 

 
     สมการท่ี (1) แสดงการค านวณปริมาณเงินสดท่ีเหมาะสมหรือตอ้งการจดัหา 
 
     Miller – Orr Model  
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3(T)(σ2)

4R

3

  +L 
  
                                                  (2) 

                              
 

σ2 = ∑
(X-X̅)2

N-1
 

 
                                                 (2.1) 

 
โดย 

CT    = เงินสดคงเหลือระดบัปกติหรือระดบัเป้าหมายของกิจการ 
T    = ตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายของการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นความตอ้งการของตลาด (ต่อคร้ัง) 
σ2 = ความแปรปรวนของกระแสเงินรับและจ่าย (ต่อวนั) 
R   = อตัราดอกเบ้ียจากเงินลงทุนในระยะสั้นหรือค่าเสียโอกาสจากอตัราผลตอบแทน (ต่อวนั) 
X  = ปริมาณเงินสดท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต (ต่อวนั) 

                      X̅  = ค่าเฉล่ียปริมาณเงินสดท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต (ต่อวนั) 
  N = จ านวนวนั ณ ช่วงเวลานั้นๆท่ีตอ้งการด ารงเงินสด 
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     สมการท่ี (2) แสดงการค านวณปริมาณเงินสดตามเป้าหมาย 
     สมการท่ี (2.1) ความแปรปรวนของกระแสเงินรับและจ่ายในอดีต (ต่อวนั) 
 

 H = 3CT-2L                                                (2.3) 

 
โดย 

  H  = กรอบระดบัเงินสดสูงสุด 
  L  = กรอบระดบัเงินสดขั้นต ่าท่ีปลอดภยัท่ีก าหนดโดยผูบ้ริหาร 
 
     สมการท่ี (2.3) แสดงการค านวณกรอบระดบัเงินสดสูงสุด 
 
     Stone Model 
 

 
CT=√

3(T)(σ2) 
4R

3

+L 
 
                                               (3) 

 
 H=3CT-2L                                                  (3.1) 

 
     สมการท่ี (3) แสดงการค านวณปริมาณเงินสดตามเป้าหมายและสมการท่ี (3.1) แสดงกรอบระดบัเงินสดสูงสุด 
 

 SH = H-DH                                                  (3.2) 
 

 SL = L+DL                                                  (3.3) 
 

โดย 
  SH  = กรอบการควบคุมภายในของเงินสดระดบับน 
  SL  = กรอบการควบคุมภายในของเงินสดระดบัล่าง 
  DH = ความเบ่ียงเบนจากกรอบระดบัเงินสดสูงสุด 
  DL = ความเบ่ียงเบนจากกรอบระดบัเงินสดต ่าสุด 
 
     สมการท่ี (3.2) และ (3.3) แสดงการค านวณกรอบระดบัการควบคุมภายใน 
 
3.2 วธิีการศึกษา 
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     ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ในอดีตของปี 2561 และ 2562  โดยเกบ็รวบรวมขอ้มลู
เพื่อใชใ้นการค านวณในแบบจ าลอง โดยแบ่งเป็น 5 แหล่ง คือ 1) ขอ้มูลงบประมาณกระแสเงินสดรับและจ่าย เป็นขอ้มูลท่ี
เกบ็รวบรวมจากระบบ Systems Applications and Products in Data Processing (SAP) ของกปน. โดยเกบ็ขอ้มูลเป็นราย
เดือน 2) ขอ้มูลการรับจ่ายเงินสดจริงประจ าวนั เกบ็จากรายการเคล่ือนไหวของบญัชีเงินฝากธนาคาร โดยเกบ็ขอ้มูลเป็น
รายวนัตามวนัท าการของกปน. 3) ดอกเบ้ียและผลตอบแทนการการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นความตอ้งการของตลาด เกบ็
ขอ้มูลจากการจดัท าขอ้มูลของกปน. โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีลงทุนในช่วงปีงบประมาณ 2562 และจากระบบ SAP 4) ค่า
ความแปรปรวน (σ2) จากแบบจ าลอง Miller – Orr มาจากการน าขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจริงของปีงบประมาณ 2561 มาแทนค่าใน
สูตรของความแปรปรวน 5) ตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายจากการท าธุรกรรมทางการเงิน มาจากการประมาณการขอ้มูลในอดีตขอ
งกปน.และค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงในช่วงปีงบประมาณ 2562 
     เม่ือไดข้อ้มูลแลว้ ใหน้ าขอ้มูลท่ีไดม้าแทนค่าในตวัแปรของแต่ละแบบจ าลองตามท่ีกล่าวขา้งตน้ โดยใชโ้ปรแกรม 
Microsoft Excel มาจดัท าขอ้มูล เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงเงินสดคงเหลือขั้นต ่าท่ีเหมาะสมตามแต่ละวิธี ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการน า
เงินสดส่วนเกินไปลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นความตอ้งการของตลาด รวมทั้งตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายในการท าธุรกรรม
ทางการเงินของแต่ละแบบจ าลอง 
     จากการวิเคราะห์ขอ้มูลของกปน.แลว้นั้น เม่ือน าขอ้มูลกระแสเงินสดของกปน. ปีงบประมาณ 2561 เปรียบเทียบรายรับ
และรายจ่ายเฉพาะท่ีเป็นกระแสเงินสดประจ าวนัและประจ าเดือนในแต่ละเดือน ช่วงตน้เดือนส่วนใหญ่รายรับและรายจ่าย
ยงัไม่มากนกั ส่วนช่วงกลางถึงปลายเดือน จะมีรายจ่ายค่อนขา้งมาก เน่ืองจากตอ้งมีการจ่ายเงินเดือนพนกังาน จ่ายโอที
พนกังาน จ่ายค่าไฟฟ้า เป็นตน้ แต่ขณะเดียวกนักมี็รายรับมากข้ึน จากรายไดค่้าน ้าประปา ซ่ึงส่วนมากในแต่ละวนัจะมี
รายรับมากกวา่รายจ่าย และมีบางวนัเท่านั้นท่ีกระแสเงินสดไม่เพียงพอ ซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรม แบบจ าลอง Baumol 
เหมาะส าหรับกิจการท่ีมีกระแสเงินสดจ่ายสม ่าเสมอ แต่มีกระแสเงินสดรับไม่คงท่ี และยงัข้ึนอยูก่บัความตอ้งการใชเ้งินของ
กิจการ หากกิจการมีรายไดเ้พยีงพอกบัรายจ่ายจนสามารถคาดการณ์กระแสเงินสดล่วงหนา้ได ้(Molina, 2017) ซ่ึงรายรับ
และรายจ่ายของกปน.นั้น ไม่สม ่าเสมอและส่วนใหญ่ในแต่ละวนัจะมีเงินสดคงเหลือส่วนเกิน คือมีรายรับมากกวา่รายจ่าย 
ฉะนั้นแบบจ าลองน้ีจึงยงัไม่เหมาะสม ส่วนแบบจ าลอง Miller – Orr จากการทบทวนวรรณกรรมแบบจ าลองน้ีเหมาะ
ส าหรับกระแสเงินสดท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได ้แต่เน่ืองดว้ยการจดัท างบประมาณเงินสดมีความส าคญัอยา่งมาก 
(Gamsakhurdia and Batiashvili, 2016) เพื่อใหป้ระหยดัตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายในการท าธุรกรรม ซ่ึงแบบจ าลองน้ีไม่ไดม้อง
ถึงการคาดการณ์รายรับและรายจ่ายในอนาคต ซ่ึงบางช่วงเวลา กปน.อาจมีการใชจ่้ายมาก หากไม่มีการคาดการณ์ไว ้อาจท า
ใหมี้เงินสดไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานของกิจการได ้ดงันั้นแบบจ าลองน้ีจึงยงัไม่เหมาะสมเช่นกนั ส่วนแบบจ าลอง Stone 
เน่ืองจากแบบจ าลองน้ี ไดน้ าเร่ืองการคาดการณ์มาใช ้โดยมีกรอบระดบัเงินสดภายในท่ีคาดการณ์เงินสดในอนาคตอีกขั้น
หน่ึง เพื่อปรับเงินสดคงเหลือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ทางการเงินในปัจจุบนั ท าใหป้ระหยดัค่าใชจ่้ายและลดจ านวน
คร้ังในการท าธุรกรรมดว้ย (Molina, 2017) รวมทั้งกปน.ไดมี้การจดัท าประมาณการรายรับและรายจ่ายไว ้โดยประมาณการ
รายรับและรายจ่ายจากขอ้มูลยอ้นหลงัในแต่ละวนัของช่วงเดือนนั้นๆของปีก่อน รวมทั้งยงัสามารถทราบรายจ่ายจริงท่ีเป็น
รายจ่ายประจ าวนัล่วงหนา้ก่อน 1 วนั จึงท าใหแ้บบจ าลองน้ีมีความเป็นไปไดแ้ละเหมาะสมกบักปน.มากท่ีสุด 
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การศึกษากลยุทธ์เพือ่สร้างการได้เปรียบทางการแข่งขัน ห้องเช่าในคอนโดมิเนียม 
กรณศึีกษาบริษัท AABB จ ากดั 

A Study of Strategy for creating a competitive advantages condominium for rent:  
A Case Study of AABB Company Limited 

อุไรรัตน์  อ า่ทิม1 และ แสงดาว ประสิทธิสุข2 

Urairat Umitm and Saengdow Prasitsuk 
 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์และระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด
ในการตดัสินใจเลือกเช่าห้องในคอนโดมิเนียม และเป็นแนวทางการพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขนั โดยวิธีการศึกษาเชิงผสมผสาน (Mixed Methods) ซ่ึงการศึกษาเชิงคุณภาพ เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์
ผูบ้ริหาร และการศึกษาเชิงปริมาณใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลจากผูเ้ช่าเดิมและลูกคา้เป้าหมายใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ ส่วน
ใหญ่ เป็นเพศหญิง อาย ุ36-40 ปี ท่ีเป็นผูต้ดัสินใจเลือกเช่า โดยตดัสินใจเช่าหอ้งเพื่อวตัถุประสงคใ์นการท างาน ดา้นปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลมากท่ีสุด คือ ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย (ท าเลท่ีตั้ง) ท่ีมีการเดินทางสะดวก เช่น ติดรถไฟฟ้า ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงเสนอแนวทางการพฒันากลยทุธ์ระดบัองคก์ร 
(Corporate Strategies) กลยทุธ์มุ่งเนน้การเติบโต (Growth Strategy) คือ การขยายตลาด โดยการหาตลาดใหม่เพิ่มจ านวนผู ้
เช่า พฒันาส่ือออนไลน์สร้างการรู้จกัใหม้ากข้ึน มุ่งเนน้ลูกคา้บริษทัต่างชาติท่ีมาลงทุนในประเทศไทย และรักษาฐานลูกคา้
เดิมดว้ยการปรับปรุงคุณภาพบริการใหมี้คุณภาพท่ีดีท่ีสุด 
 

Abstract 
 

This independent study aimed to study about demography and the level of marketing mix which influences renter's decision 
to rent a room in condominium, and to be a way for developing marketing strategies to increase abilities in competition by 
using Mixed Methods. To gather data for qualitative study was interviewing executives, and for quantitative study was 
using questionnaires which collected from old renters and new target customers. The study result indicated that most of 
renters who made a decision for renting a room are female at age between 36 to 40 years old, the purpose to rent a room is 
for work. Marketing mixed factor (7P's) which influences mostly to renter's 
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decision is the channel of distribution (location) where approaches to the convenient transportation, for example, the location 
is closed to skytrain. As aforementioned, reseacher would like to propose the way of developing strategies to the company by 
using Corporate Strategy and Growth strategy which is a market expansion by finding a new market, increasing a number of 
renters, developing an online-media usage for being well-known, emphasizing overseas companies that make an investment in 
Thailand, and maintianing an old customer base by improving quality of services to be the highest quality. 
 

1.  บทน า 
 
     ธุรกิจให้เช่าท่ีพกัอาศัยส าหรับชาวต่างชาติ เป็นตลาดท่ีเน้นกลุ่มชาวต่างชาติท่ีเข้ามาท างานในประเทศไทยเป็นหลัก 
ชาวต่างชาติในตลาดเช่าจะนิยมอยูย่า่นสุขมุวิทมากท่ีสุด เรียกไดว้า่เป็นยา่นท่ีอยูอ่าศยัของชาวต่างชาติ โดยมี 
ส่ิงอ านวยความสะดวก ร้านคา้ ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เกต็ และโรงเรียนนานาชาติรองรับ ส่วนยา่นสาทร จะเป็น 
ยา่นท่ีไดรั้บความนิยมในหมู่ชาวยโุรป โดยเฉพาะชาวฝร่ังเศส ยา่นลุมพินี วิทยหุลงัสวน จะเนน้กลุ่มชาวต่างชาติท่ีมี 
งบประมาณสูง เพราะค่าเช่าในยา่นน้ีโดยเฉล่ียจะสูงกวา่ยา่นอ่ืนๆ ท าให้ตลาดให้เช่าส าหรับชาวต่างชาติปัจจุบนัมีการแข่งขนัท่ี
รุนแรงมากข้ึนเร่ือยๆ บริษทั AABB จ ากดั ด าเนินกิจการใหบ้ริการหอ้งเช่าในคอนโดมิเนียม โดยใหบ้ริการหอ้งเช่าพกัอาศยัแบบ
ระยะสั้น สัญญาเช่าระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี โดยให้บริการห้องเช่าพกัอาศยัแบบพร้อมอยู่ กล่าวคือ มีเฟอร์นิเจอร์ 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า รวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกอยา่งครบครัน  
     ในปัจจุบนัหอ้งเช่าในคอนโดมิเนียมของบริษทัฯ ก าลงัเผชิญกบัปัญหาการแข่งขนัสูง จากการส ารวจดว้ยตนเองพบวา่ ลูกคา้
ท่ีเขา้มาติดต่อสอบถามเพื่อหาห้องเช่าในคอนโดมิเนียมนั้นมีจ านวนมาก แต่พบว่ายงัไม่ตดัสินใจเลือกเช่าห้องของบริษทัฯ ซ่ึง
ปัญหามาจากการแข่งขนัของธุรกิจหอ้งเช่าในคอนโดมิเนียมท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ จากกลุ่มของเจา้ของหอ้งน าหอ้งของตนมาใหบ้ริการ
เช่าต่อ ประกอบกบัมีคู่แข่งรายใหม่ซ่ึงเป็นโครงการใกลเ้คียงเกิดข้ึน จึงส่งผลให้จ านวนของห้องเช่าว่างเป็นเวลานาน และมี
จ านวนหอ้งวา่งเพิ่มมากข้ึน 
     ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษากลยุทธ์เพื่อสร้างการไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจห้องเช่าในคอนโดมิเนียม โดยตอ้งการศึกษา
ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกเช่า และเพื่อเป็นแนวทางการ
พฒันากลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อให้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในการให้เช่าห้องในคอนโดมิเนียม และมีความยัง่ยืนต่อไปใน
อนาคต  
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

    2.1  แนวคดิและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Marketing Mix 7P’s) 
     แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีให้บริการ ซ่ึงส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps ใชใ้นการก าหนดกลยทุธ์การตลาดประกอบดว้ย คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) เป็นส่ิงซ่ึง
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สนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ด ้ดา้นราคา (Price) คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน  ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหวา่ง
คุณค่า  (Value)  ของบริการกบัราคา  (Price) ของบริการนั้น ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บรรยากาศส่ิงแวดลอ้มในการน าเสนอบริการใหแ้ก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการท่ี
น าเสนอ ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการติดต่อส่ือสารให้ผูใ้ชบ้ริการ  โดยมี
วตัถุประสงคท่ี์แจง้ข่าวสารหรือชกัจูงใหเ้กิดทศันคติและพฤติกรรม ดา้นบุคคล (People) หรือพนกังาน (Employee) ซ่ึงตอ้งอาศยั
การคัดเลือก  การฝึกอบรม  การจูงใจ  เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน ด้าน
สภาพแวดลอ้มการบริการ (Physical Evidence and Presentation) เป็นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพให้กบัลูกคา้ 
โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางดา้ยกายภาพและรูปแบบการใหบ้ริการเพื่อสร้างคุณค่าใหก้บัลูกคา้ ดา้นกระบวนการ
ให้บริการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในดา้นการบริการ ท่ีน าเสนอให้กบัผูใ้ชบ้ริการ
เพื่อมอบการใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว และท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ (Philip Kotler, 2012) 

     2.2  แนวคดิและทฤษฎกีารตัดสินใจซ้ือ (Decision Making)  

     กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่างๆ หลายทางท่ีมีอยู่ ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจใน
ทางเลือกต่างๆ ของสินคา้และบริการอยูเ่สมอ โดยท่ีลูกคา้จะเลือกสินคา้หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จ ากดัของสถานการณ์ การ
ตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญัและอยูภ่ายในจิตใจของผูบ้ริโภค (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550:46) 

     กระบวนการตัดสินใจซ้ือ (Decision Process) กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค แมผู้บ้ริโภคจะมีความตอ้งการแตกต่างกนั 
แต่ผูบ้ริโภคจะมีรูปแบบการตดัสินใจซ้ือท่ีคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือ แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน คือ การรับรู้ถึงความ
ตอ้งการหรือปัญหา Problem/Need Recognition, การแสวงหาขอ้มูล Personal Sources, การประเมินทางเลือก Evaluation of 
Alternatives, การตดัสินใจซ้ือ Purchase Decision, พฤติกรรมหลงัการซ้ือ Post Purchase Behavior (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2540)       

     2.3  การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก SWOT Analysis   

     การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม 2 ดา้น คือ สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก คือ การวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน เพื่อใหรู้้ตนเอง 
(รู้เรา) และเพื่อใหรู้้จกัสภาพแวดลอ้มภายนอก (รู้เขา) ซ่ึงการวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค เป็นการวิเคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ ทั้งภายใน
องคก์รและภายนอกองคก์ร จะช่วยให้ผูบ้ริหารทราบถึงการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนภายนอกองคก์ร ทั้งส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึนแลว้
และแนวโน้มการเปล่ียนแปลงไดใ้นอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ีมีต่อองคก์ร และท าให้รู้จุดแข็ง จุดอ่อน 
และความสามารถในดา้นต่าง ๆ ท่ีองค์กรมีอยู่ ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการก าหนดกลยุทธ์และการวาง
แผนการด าเนินตามกลยทุธ์ขององคก์รในระดบัองคก์รท่ีเหมาะสมต่อไป (อลัเบิร์ต ฮมัฟรี (Albert Humphrey), 1996) ผูไ้ดช่ื้อวา่
เป็นผูคิ้ดคน้ทฤษฎีการวิเคราะห์ SWOT (จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง, 2560) 

     2.4  การวเิคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix 

     เม่ือประเมิณสภาพแวดลอ้มโดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และขอ้จ ากดัแลว้ น าขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ใน
รูปแบบความสมัพนัธ์แบบแมตริกซ์ โดยใช ้TOWS Matrix เป็นการวิเคราะห์ปัจจยัเพื่อเตรียมการท่ีจะวิเคราะห์ความแตกต่างกนั
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ของจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และขอ้จ ากดัหรือภยัคุกคาม ช่วยใหเ้ขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการเลือกเชิงกลยทุธ์มากยิง่ข้ึน (ณฐัพร น ้าแกว้, 
2555)  
     การวิเคราะห์ดว้ย TOWS Matrix คือปัจจยัหลกัส าคญั 4 ประการ ช่องกลยทุธ์ 4 ช่องกบัอีก 1 ช่อง บอกท่ีมาของปัจจยัว่าเป็น
ปัจจยัภายนอกหรือปัจจยัภายใน ช่องกลยทุธ์ 4 ช่อง คือกลยทุธ์ SO กลยทุธ์ WO กลยทุธ์ ST และกลยทุธ์ WT ซ่ึงเกิดข้ึนภายหลงั
จากการใส่ปัจจยัหลกัส าคญัทั้ง 4 ช่องแลว้ 

     2.5  แนวคดิการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) 
     กลยทุธ์เป็นแผนแม่บทหรือแผนปฏิบติัการท่ีมีความส าคญัส าหรับองคก์ร เพื่อใชใ้นการก าหนดทิศทางในการด าเนินงานให้
บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์ในการแข่งขนั (Schermerhorn, 2002)  
     กระบวนการน าแผนกลยุทธ์มาประยุกต์ในการด าเนินงานขององค์กรธุรกิจเพื่อสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีได้วางไวน้ั้น 

หมายถึง การจดัการเชิงกลยทุธ์ ซ่ึงวีเลน และฮงัเกอร์ (Wheelen and Hunger, 2002) ไดก้ล่าวว่า การจดัการเชิงกลยทุธ์ หมายถึง 

ชุดของการตดัสินใจและการปฏิบติัการต่างๆ ทางด้านการจดัการ ซ่ึงจะเป็นตวัก าหนดการด าเนินงานระยะยาวของบริษทั 

ประกอบดว้ย การตรวจสอบสภาพแวดลอ้ม (Environmental Scanning) ทั้งภายในและภายนอก การจดัท ากลยุทธ์ (Strategic 

Formulation) การปฏิบติัตามกลยทุธ์ (Strategy Implementation) การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control) 

     2.6  งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

     ปวริศา ประจวบวนั (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง การแบ่งกลุ่มตามระดบัความส าคญัส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมของ

ผูส้นใจเลือกเช่าคอนโดมิเนียมในแนวรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท พบว่า ผูบ้ริโภคให้ระดบัความส าคญัดา้นส่วนประสมทาง

การตลาดและพฤติกรรมการเลือกเช่าคอนโดมิเนียมถูกแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) เน้นความปลอดภยักบัการเช่าคอนโดท่ีมีระบบ

ความปลอดภยัดว้ยเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 2) ค านึงถึงความคุม้ค่าในประเดน็ วสัดุท่ีใชต้กแต่งหอ้งเช่าท่ีทนัสมยัมีท่ีจอดรถเพียงพอ 

มีร้านอาหาร บริการซกัรีด และฟิตเนส ในคอนโดมิเนียม 3) เนน้ความสะดวกสบายเพราะสามารถจ่ายไดใ้นราคาระดบัสูง โดยผู ้

ท่ีสนใจเลือกเช่าคอนโดมิเนียมให้ความส าคญักบัการเช่าคอนโดมิเนียมท่ีมีเง่ือนไขของการช าระเงินโดย การช าระผ่านบตัร

เครดิต ในการท าสญัญาเช่า และคอนโดมิเนียมท่ีตั้งอยูใ่กลส้ถานท่ีท างาน เพื่อสะดวกในการเดินทาง 

     วรากรณ์ ลีฮวบ (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง การตดัสินใจเลือกหอพกัของผูเ้ช่าหอพกับริเวณโดยรอบมหาวิทยาลยัแม่โจ ้จงัหวดั

เชียงใหม่ พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลให้ความส าคญัของการตดัสินใจต่อการเลือกหอพกัอยูใ่นระดบัมาก คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยั

ด้านราคา ปัจจัยด้านสถานท่ี ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ และปัจจัยด้าน

กระบวนการ ระดบัปานกลางคือ ปัจจยัดา้นการส่งเสิรมการตลาด ในการตดัสินใจเลือกหอพกั ผูใ้หข้อ้มูลส่วนใหญ่คิดวา่มีความ

จ าเป็นในการเช่าหอพกัในระดบัมากท่ีสุด ตอ้งการเช่าหอพกัเพื่อการศึกษาเล่าเรียน โดยส่วนใหญ่จะเป็นผูเ้ลือกเอง ตอ้งการ

หอพกัท่ีมีความปลอดภยั มีระยะเวลาในการตดัสินใจประมาณ 1 อาทิตย ์โดยผูใ้หข้อ้มูลส่วนใหญ่พอใจหอพกัท่ีอาศยัอยู ่

     สุรัตน์ สดช่ืนจิตต ์(2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาความตอ้งการของผูพ้กัอาศยัต่อส่ิงอ านวยความสะดวกภายในหอ้งพกั และ
พื้นท่ีส่วนกลางท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกอะพาร์ตเมนทร์ะดบักลาง พบว่า ดา้นความสัมพนัธ์ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 2831 

 

 

และการตดัสินใจเลือกอะพาร์ตเมนท์ในการพกัอาศยั ไม่ข้ึนกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์อายุ ภูมิล  าเนา สถานภาพและ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

3.  วธีิการศึกษา 
 
     การศึกษาคร้ังน้ี เป็นแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) โดยใชท้ั้งการศึกษาเชิงคุณภาพและการศึกษาเชิงปริมาณ  

     วธีิการเกบ็ข้อมูลในการศึกษา 
     1.  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เกบ็ขอ้มูลจากลุ่มตวัอยา่ง 2 วิธี ประกอบดว้ย 
     1.1  แบบสมัภาษณ์ จากผูบ้ริหารของฝ่ายบริหารโครงการ  
     1.2  แบบสอบถาม จากผูเ้ช่าเดิมและลูกคา้เป้าหมายใหม่ท่ีสนใจเช่าท่ีเขา้มาติดต่อ ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 

     2.  ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) ใชว้ิธีการเก็บ และรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารขอ้มูลต่าง ๆ เช่น เอกสารทางวิชาการ 
งานวิจยั และวารสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 

     ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

     ประชากร 

     1.  ผูบ้ริหารของฝ่ายบริหารโครงการ  
     2.  ลูกคา้ผูเ้ช่าเดิมท่ีเป็นผูพ้กัอาศยั  
     3.  ลูกคา้เป้าหมายใหม่ผูท่ี้สนใจเช่าห้องท่ีเขา้มาติดต่อสอบถาม ทั้งในโครงการของบริษทัฯ และโครงการคอนโดมิเนียม
บริเวณใกลเ้คียงโดยรอบจ านวน 4 โครงการ ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 

     การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
     1.  กลุ่มท่ี 1 คือ ผูบ้ริหารของฝ่ายบริหารโครงการ จ านวน 2 ท่าน เลือกใชห้ลกัการก าหนดโดยไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Non 
probability sampling) โดยเลือกเจาะจงผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ไดก้ าหนดคุณลกัษณะของผูใ้หข้อ้มูลส าคญัท่ีตอ้งศึกษา 
     2.  กลุ่มท่ี 2 คือ ผูเ้ช่าเดิมท่ีเป็นผูพ้กัอาศยั กลุ่มน้ีไม่มีการก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง เน่ืองจากตอ้งการเก็บขอ้มูลจากประชากรผูเ้ช่า
เดิมทั้งหมด จ านวน 50 คน โดยการแจกแบบสอบถามออนไลน์ ผา่นจดหมายอิเลค็โทรนิคใหผู้เ้ช่าเดิมทุกคน      
     3.  กลุ่มท่ี 3 คือ ลูกคา้เป้าหมายใหม่ ซ่ึงไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน (unknown population) จึงก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง
โดยใช้สูตรในการค านวณของ W.G.cochran ซ่ึงจะท าการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยใชว้ิธีการแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
โดยแจกแบบสอบถามใหก้บัลูกคา้เป้าหมายใหม่ ผูศึ้กษาก าหนดสดัส่วนประชากรท่ีสนใจท่ี 50% หรือ 0.5 ตอ้งการความเช่ือมัน่ 
95% และยอมรับค่าความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่งได ้5% หรือ 0.05 (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2549) ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
จากลูกคา้เป้าหมายใหม่ท่ีไดเ้ท่ากบั 384 คน 
 

สมมการจากลูกค้าเป้าหมายใหม่ ดงันี ้
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     ผูศึ้กษาไดใ้ชเ้คร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ทั้ง 2 ประเภท เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครอบคลุม สมบูรณ์  และสอดคลอ้งกบักลุ่ม
ตวัอยา่งทั้ง 3 กลุ่ม ดงัน้ี 
     กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูบ้ริหารของฝ่ายบริหารโครงการ ใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) แบบก่ึงมีโครงสร้าง 
(semi-structured interview) โดยมีการตั้งค าถามไวล้่วงหน้า ซ่ึงค าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ เป็นค าถามท่ีเก่ียวกบัการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายใน สภาพแวดลอ้มภายนอกของบริษทั (SWOT Analysis) และค าถามเก่ียวกบัแนวทางการก าหนดกลยุทธ์
เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั  
     กลุ่มตวัอย่างจากผูเ้ช่าเดิมท่ีเป็นผูพ้กัอาศยัและกลุ่มตวัอย่างจากลูกคา้เป้าหมายใหม่ ใช้วิธีเก็บขอ้มูลด้วยแบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยใชแ้บบสอบถามปลายปิด (Closed-ended Question)  เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง 
และศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าห้องในคอนโดมิเนียมส าหรับการอยู่อาศยั 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1) ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ส่วนท่ี 2) ระดบัความส าคญัต่อส่วนประสมทางการตลาด
บริการ (7P’s) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าหอ้งพกัส าหรับการอยูอ่าศยั ส่วนท่ี 3)  ขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกเช่าหอ้งพกั
ส าหรับการอยูอ่าศยั 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

     การวเิคราะห์เชิงคุณภาพ 

     1.  ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลไปพร้อมกบัการเก็บขอ้มูล โดยหลงัจากเก็บขอ้มูลได ้จะน ามาถอดเทป 
บนัทึกอยา่งละเอียด และเรียบเรียง และเช่ือมโยงขอ้มูลจากการสงัเกตเขา้ดว้ยกนั 

     2.  เม่ือเกบ็ขอ้มูลเสร็จ ผูศึ้กษาจะใชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสร้างขอ้สรุป โดยมีการจ าแนกขอ้มูลเป็นหวัขอ้ เพื่อสะดวกใน
การน ามาใชต่้อ และน าขอ้มูลท่ีเรียบเรียงแลว้มาอ่านทบทวนอย่างละเอียด ท าความเขา้ใจกบัขอ้มูล แยกประเด็นสาระต่างๆ 
ออกเป็นหมวดหมู่ บนัทึกส่วนท่ีซ ้ ากนั และส่วนท่ีแปลกแยกกนัให้เห็นชดั ซ่ึงจะเป็นขอ้ความบรรยาย (Descriptive) ซ่ึงไดจ้าก
การสงัเกต สมัภาษณ์ และจดบนัทึก 

     การวเิคราะห์เชิงปริมาณ         

     1.  การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่อใช้อธิบายลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล อาชีพ และ
กระบวนการตดัสินใจเลือกเช่าหอ้งในคอนโดมิเนียม ดว้ยสถิติค่าร้อยละ (Percentage) และการแจกแจงความถ่ี (Frequency)  
     2.  การประเมินผลคะแนนของผูต้อบแบบสอบถามจากค่าเฉล่ีย (Mean) ซ่ึงผูท้  าการศึกษาคน้ควา้ไดก้ าหนดความหมายของ
ระดบัค่าเฉล่ียโดยค านวณจากระดบัการให้คะแนนเฉล่ียในแต่ละระดบัชั้นใชสู้ตรการค านวณช่วงความกวา้งของอนัตรภาคชั้น 
โดยมีการแบ่งระดบัของคะแนนดว้ยการใชสู้ตรของ นายสญัชยั ครบอุดม (2558) มาค านวณและค าอธิบายส าหรับแต่ละช่วงชั้น  
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4.  ผลการศึกษาและอภิปราย 

     ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ  

     เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ (Interview) ผูบ้ริหาร 2 ท่าน พบวา่ ท่านมีความคิดเห็นเหมือนกนัคือ จุดอ่อนขององคก์นันั้น อยู่
ในปัจจยัด้านราคาท่ีพบว่ามีราคาสูงกว่าคู่แข่ง และโครงการเป็นท่ีรู้จกัน้อยไม่กวา้งขวาง จุดแข็งคือด้านกระบวนการ การ
ใหบ้ริการท่ีสามารถตอบสนองต่อลูกคา้ไดดี้ท่ีสุด (Responsiveness) และดา้นท าเลท่ีตั้งอยูใ่นยา่นใจกลางเมืองท่ีเป็นแหล่งธุรกิจ 
CBD ซ่ึงสามารถท าให้เกิดความรู้สึกถึงความเช่ือมัน่และประทบัใจ บริษทัฯ ยงัมีความพร้อมท่ีจะให้บริการท่ีดีท่ีสุดและ
ปลอดภยัในการอยู่อาศยั คุม้ค่ากบัการจ่ายเงินค่าเช่ามากท่ีสุด ผูบ้ริหารทั้ง 2 ท่าน ยงัเช่ือว่าการจะส่งมอบคุณค่าทั้งดา้นสินคา้ 
(ห้องเช่า)ท่ีอยู่ใจกลางเมือง และบริการท่ีมีคุณภาพของบริษทัให้แก่ลูกคา้ไดน้ั้น บริษทัฯ จึงควรตอ้งพฒันาการส่ือสารให้เห็น
ลกัษณะทางกายภาพของสินคา้และบริการท่ีชดัเจน พฒันาส่ือออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างการรู้จกัให้มากข้ึน เพื่อให้ตรง
ความตอ้งการของลูกคา้ ท่ีส าคญัพฒันาพนกังานให้มีความรู้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดต้ลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น
การใหค้ าปรึกษา การใหค้วามช่วยเหลือแนะน า การใหข้อ้มูลในดา้นท่ีพกัอาศยั และอ่ืนๆ ท่ีลูกคา้ตอ้งการ เพื่อสร้างความมัน่ใจ
ท่ีจะตดัสินใจพกัอาศยักบัหอ้งเช่าของบริษทัใหม้ากท่ีสุด 

     ผลการศึกษาเชิงปริมาณ 
     ผลการศึกษา ระดบัความคิดเห็นท่ีให้ความส าคญัดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ของผูเ้ช่าเดิมท่ีเป็นผูพ้กัอาศยั 
ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อาย ุ36-40 ปี ท่ีเป็นผูต้ดัสินใจเลือกเช่า โดยตดัสินใจเช่าหอ้งเพื่อวตัถุประสงคใ์นการท างาน โดยรวมอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย (ท าเลท่ีตั้ง) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.61 

     ระดบัความคิดเห็นท่ีให้ความส าคญัดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายใหม่ ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอาย ุ41 ปีข้ึนไป ใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกเช่าหอ้งในคอนโดมิเนียม โดยรวม
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ปัจจยัด้านกระบวนการ
ใหบ้ริการ (Process) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.46 
     พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกเช่าหอ้งพกัส าหรับการอยูอ่าศยัของผูเ้ช่าเดิม ส่วนใหญ่ตดัสินใจเช่าหอ้งในคอนโดมิเนียมน้ี เพื่อ
วตัถุประสงค์ในการท างาน และตดัสินใจเลือกเช่าห้องพกัอาศยัเอง ส่ิงจูงใจท่ีท าให้ตดัสินใจเลือกเช่าคือ ใกลส้ถานท่ีท างาน 
พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกเช่าเหมือนกบัลูกคา้เป้าหมายใหม่ ท่ีส่วนใหญ่มีความจ าเป็นในการเช่าห้องพกัอาศยัมาก ตอ้งการ
เช่า เพื่อวตัถุประสงคใ์นการท างาน ส่วนใหญ่เป็นผูต้ดัสินใจเลือกเช่าหอ้งพกัอาศยัเอง ซ่ึงคิดวา่ส่ิงจูงใจท่ีท าใหต้ดัสินใจเลือกเช่า
คือ ใกลส้ถานท่ีท างาน 
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5.  สรุปผลการศึกษา  
 
     ผลการศึกษาจากลูกคา้ทั้ง 2 กลุ่ม พบวา่ ผูเ้ช่าเดิมท่ีเป็นผูพ้กัอาศยัใส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ36-40 ปี ระดบัการศึกษาวุฒิ
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดร้ะหวา่ง 50,000-100,000 บาท เหมือนกบัลูกคา้เป้าหมายใหม่ ท่ีส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 41 ปีข้ึนไป มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มีรายได้ระหว่าง 
50,000-100,000 บาท ซ่ึงซ่ึงแตกต่างจาก สุรัตน์ สดช่ืนจิตต ์(2554) ท่ีพบกวา่การตดัสินใจเลือกอะพาร์ตเมนทใ์นการพกัอาศยั ไม่
ข้ึนกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์อาย ุภูมิล  าเนา สถานภาพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
     ความส าคญัต่อส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ ผูเ้ช่าเดิมให้ความส าคญัใน
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (ท าเลท่ีตั้งสูงสุด ต่างจากลูกคา้เป้าหมายใหม่ ให้ความส าคญัในดา้นกระบวนการให้บริการ
สูงสุด ด้านผลิตภณัฑ์ผูเ้ช่าเดิมให้ความส าคญักับผลิตภนัฑ์ เก่ียวกับห้องเช่าท่ีมีเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีดีมีคุณภาพ
ให้บริการครบครัน ซ่ึงลูกคา้เป้าหมายใหม่ ให้ความส าคญัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีห้องมีให้เลือกหลากหลายขนาดและหลายประเภท 
ซ่ึงแตกต่างจาก ผลการศึกษาของ (ปวริศา ประจวบวนั, 2559) ไดส้รุปว่า ผูบ้ริโภคให้ระดบัความส าคญัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดและพฤติกรรมการเลือกเช่าคอนโดมิเนียม ในดา้นผลิตภณัฑเ์นน้ความปลอดภยัท่ีเลือกเช่าให้ความส าคญัอยา่งชดัเจน
กบัการเช่าคอนโดท่ีมีระบบความปลอดภยัดว้ยเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (ท าเลท่ีตั้ง) พบวา่ ผูเ้ช่าเดิมให้
ความส าคญักบั ห้องเช่าในคอนโดมิเนียมมีการเดินทางโดยการคมนาคมสะดวก เช่น ติดรถไฟฟ้า ซ่ึงเหมือนกบัลูกคา้เป้าหมาย
ใหม่ ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) พบวา่ ผูเ้ช่าเดิมใหค้วามส าคญักบั การโฆษณาถึงช่ือเสียงของโครงการและเป็น
ท่ีรู้จกัอย่างดี ต่างจากลูกคา้เป้าหมายใหม่ ให้ความส าคญักบั การโฆษณาของห้องเช่าในคอนโดมิเนียมท่ีมีความส าคญัต่อการ
รู้จกั ดา้นบุคลากร (พนักงาน) พบว่า ผูเ้ช่าเดิมท่ีให้ความส าคญักบั พนักงานมีมารยาทดี พูดจาสุภาพและมีมนุษยสัมพนัธ์ดี 
เหมือนกบัลูกคา้เป้าหมายใหม่ ดา้นกระบวนการให้บริการ (Process) พบว่า ผูเ้ช่าเดิมให้ความส าคญักบักระบวนการให้บริการ
ดา้นซ่อมบ ารุงภายในห้อง ต่างกบัลูกคา้เป้าหมายใหม่ ท่ีให้ความส าคญักบั การเช่าห้องพกัอาศยัท่ีมีกระบวนการท่ีมีคุณภาพ 
(เช่น การบริหารจดัการ, การรักษาความปลอดภยั, การรักษาความสะอาด) ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
(สภาพแวดลอ้มโดยรวม) พบวา่ ผูเ้ช่าเดิมใหค้วามส าคญักบั ภายในโครงการของหอ้งเช่า มีส่ิงอ านวยความสะดวกอยา่งครบครัน 
ต่างกบั ลูกคา้เป้าหมายใหม่ให้ความส าคญักบั ห้องพกัอาศยัท่ีมีพื้นท่ีจอดรถเพียงพอ พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกเช่าห้องพกั
ส าหรับการอยูอ่าศยั ของผูเ้ช่าเดิมท่ีเป็นผูพ้กัอาศยั พบวา่ ส่วนใหญ่ตดัสินใจเช่าหอ้งในคอนโดมิเนียมน้ี เพื่อวตัถุประสงคใ์นการ
ท างาน และตดัสินใจเลือกเช่าห้องพกัอาศยัเอง ส่ิงจูงใจท่ีท าให้ตดัสินใจเลือกเช่าคือ ใกล้สถานท่ีท างาน มีความคล้ายกบั
พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกเช่าเหมือนกบัลูกคา้เป้าหมายใหม่ส่วนใหญ่มีความจ าเป็นในการเช่าห้องพกัอาศยัมาก ตอ้งการเช่า 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการท างาน ส่วนใหญ่เป็นผูต้ดัสินใจเลือกเช่าหอ้งพกัอาศยัเอง ซ่ึงคิดวา่ส่ิงจูงใจท่ีท าใหต้ดัสินใจเลือกเช่าคือ 
ใกลส้ถานท่ีท างาน ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั ผลการศึกษาของ (วรากรณ์ สีฮวบ, 2552) ไดส้รุปวา่ การตดัสินใจเลือกหอพกัอยูใ่น
ระดบัมาก คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีความจ าเป็นมากในการเช่าหอพกัมากท่ีสุด และเป็นผูเ้ลือกเอง มีระยะเวลาในการตดัสินใจ
ประมาณ 1 อาทิตย ์ 
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาในคร้ังนี ้
     1.  ดา้นนวตักรรม เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในปัจจุบนัทั้งสภาพแวดลอ้ม และพฤติกรรมผูบ้ริโภค บริษทัตอ้ง
พฒันาส่ือออนไลน์เพื่อใหลู้กคา้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดส้ะดวกรวดเร็วเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขนั 
     2.  ดา้นพนกังาน ควรมีการฝึกอบรมอยูเ่สมอ พฒันาพนกังานใหมี้ศกัยภาพสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ ก่อใหเ้กิดโอกาสทางการแข่งขนั  
     3.  ดา้นผลิตภนัฑ์ พฒันาห้องเช่าในคอนโดมิเนียม มีเอกลกัษณ์เฉพาะสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ได ้ท าให้
ลูกคา้เกิดความจงรักภกัดีไม่เปล่ียนใจยา้ยการเช่าห้องไปเช่าห้องของคู่แข่ง ส่งผลให้สร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั พร้อม
เพิ่มรายการส่งเสริมการขายมอบส่วนลดและสิทธิประโยชน์หรือสิทธิพิเศษ 
  

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป  
     ควรเพิ่มการสัมภาษณ์แบบ Focus Group หรือเพิ่มจ านวนกลุ่มตัวอย่าง และควรท าการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
(Consumer Behavior) และการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคดว้ย 6W’s1H เพื่อท าให้เขา้ใจผูบ้ริโภคมากข้ึน อีกทั้ง ศึกษาความ
ตอ้งการทางด้านจิตใจ (Need Theory) การกระตุน้ด้วยส่ิงเร้าท าให้เกิดพฤติกรรมมน าไปสู่การซ้ือหรือการบริโภคและการ
น าไปสู่ความตอ้งการพื้นฐานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างดชันีทางเศรษฐกจิของไทยกบักองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

The Relationship Between Thai Economic Index and Property Funds 
เอกราช เตียวสกลุ1 และ อภิชาต ิพงศ์สุพฒัน์2 

Ekkaraj Tieosakul and Apichat Pongsupatt 

บทคดัย่อ 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์ป็นอีกสินทรัพยท่ี์มีความน่าสนใจในสภาวะท่ีมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ กองทุนประเภทน้ี
จะใหผ้ลตอบแทนจากสิทธิการรับรู้รายไดจ้ากสินทรัพยแ์ละจ่ายคืนผูถื้อหน่วยลงทุนในรูปแบบของปันผล ซ่ึงนกัลงทุนมีโอกาส
ไดรั้บผลตอบแทนจากปันผลมากถึง 5-7 % ต่อปี หากเลือกสินทรัพยไ์ดถู้กตอ้ง งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัทาง
เศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อราคาของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยด์ว้ยขอ้มูลทุติยภูมิรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2553 ถึง 
เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2562 โดยปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีเลือกศึกษาประกอบดว้ยดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ ดชันีพอ้งเศรษฐกิจ ดชันี
ราคาวสัดุก่อสร้าง ดชันีค่าเงินบาท อตัราดอกเบ้ียนโยบาย และดชันีราคาท่ีอยู่อาศยั ผลการศึกษาพบว่าดชันีพอ้งเศรษฐกิจมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวก และดชันีราคาวสัดุก่อสร้างมีความสัมพนัธ์เชิงลบกับราคาของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยอ์ย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ในขณะท่ีปัจจยัอ่ืนๆ ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

ค าส าคัญ: กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์, ดัชนีพ้องเศรษฐกิจ, ดัชนีวัสดกุ่อสร้าง 

 

Abstract 
Property funds are another interesting asset in uncertain economic conditions.  This type of fund will provide returns from the 
right to recognize income from assets and to pay unitholders in the form of dividends.  Investors have the opportunity to yield 
from dividends of up to 5-7% per year if the asset is chosen correctly.  The objective of this research is to study the economic 
factors affecting the price of property funds with monthly secondary data from January 2010 to December 2019.The economic 
factors chosen to study include Business Sentiment Index, Coincident Index, Construction Materials Price Index, Nominal 
Effective Exchange Rate, Policy Rate and Residential Property Price Index.  The study found that Coincident Index has a 
positive relationship and Construction Materials Price Index has negative relationship with the price of the Property funds with 
statistical significance at the level of confidence of 99% while other factors have no statistical significance. 

Keywords: Property funds, Coincident Index, Construction Materials Price Index 
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1. บทน า 
 
     ปัจจุบนัมีกองทุนรวมหลากหลายประเภทให้สามารถเลือกลงทุนได ้กองทุนประเภทหน่ึงท่ีมีความน่าสนใจ คือกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์(Property Fund: PF)  ซ่ึงเป็นการระดมเงินจากนกัลงทุน ในรูปการขายหน่วยลงทุน และน าเงินท่ีไดไ้ปลงทุน
ในอสังหาริมทรัพยป์ระเภทต่างๆ ทั้งศูนยแ์สดงสินคา้ ศูนยป์ระชุม โรงแรม ท่ีพกัอาศยั อาคารส านกังาน โรงงาน คลงัเก็บสินคา้ 
ศูนยก์ารคา้ สนามบิน โรงภาพยนตร์ เป็นตน้ โดยมุ่งเน้นเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนอย่างสม ่าเสมอในรูปของค่าเช่า มิได้มี
วตัถุประสงค์ในการซ้ืออสังหาริมทรัพย์มาเพื่อการพัฒนาและขายต่อ ผลตอบแทนหรือรายได้ท่ีได้รับจากการบริหาร
อสังหาริมทรัพยด์งักล่าวจะถูกน าไปแบ่งให้ผูถื้อหน่วยลงทุนในรูปของเงินปันผล ซ่ึงผูล้งทุนมีฐานะเป็นเจา้ของสินทรัพย์
ทางออ้มผ่านการถือหน่วยลงทุน โดยเม่ือระดมทุนเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ก็จะปิดกอง คือ เปิดให้จองซ้ือเพียงคร้ังเดียวเม่ือจดัตั้ง
โครงการ (IPO) และน าไปจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อให้เกิดสภาพคล่อง นกัลงทุนสามารถเขา้ไปซ้ือ
ขายเปล่ียนมือบนกระดานผา่นตลาดหลกัทรัพยไ์ดเ้สมือนหุน้ตวัหน่ึง 
     เหตุผลและความน่าสนใจในการลงทุนกบักองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์คือ การไดรั้บปันผลสูง เพราะกองทุนรวมกลุ่มน้ี
ไม่ใช่สินทรัพยป์ระเภทท่ีจะสามารถเติบโตไดม้ากนกั แต่จะเนน้การจ่ายปันผลใหแ้ก่นกัลงทุนแทน ซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะจ่ายถึง 
90% ของก าไรสุทธิ มีความเส่ียงท่ีต ่า เน่ืองจากรายไดห้ลกัมาจากการให้เช่าพื้นท่ี ซ่ึงถา้หากท าเลดีก็ท าให้อตัราการเช่าสูง และ
สามารถเพิ่มอตัราค่าเช่าในแต่ละปีได ้ท าใหถึ้งแมจ้ะไม่ไดโ้ตเร็วแต่อยา่งนอ้ยกมี็โอกาสเติบโตท่ีจะเอาชนะอตัราเงินเฟ้อได ้
     การวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานถือเป็นส่ิงท่ีนักลงทุนควรให้ความส าคญัเพราะปัจจยัดงักล่าวนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่ออตัรา
ผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์รือท าให้หลกัทรัพยน์ั้นมีความเส่ียงมากข้ึน ซ่ึงปัจจยัพื้นฐานท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์แบ่ง
ออกเป็นปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์และปัจจยัภายนอกไดแ้ก่ ปัจจยัทาง
การเมือง สภาพแวดลอ้ม ภยัพิบติัทางธรรมชาติ และปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคต่างๆ ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวอาจลงผลต่อหลกัทรัพย์
แตกต่างกนัออกไป 
     การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างดชันีทางเศรษฐกิจของไทยกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ก าหนดกรอบแนวคิดและ
วตัถุประสงคห์ลกัเพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาคอสงัหาริมทรัพย ์ซ่ึงไดแ้ก่ ดชันีความเช่ือมัน่
ทางธุรกิจ (BSI) ดชันีพอ้งเศรษฐกิจ (CEI) ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) ดชันีค่าเงินบาท (NEER) อตัราดอกเบ้ียนโยบาย (PR) 
และดชันีราคาท่ีอยูอ่าศยัประเภทท่ีดิน (RPPI) กบัราคาตลาดของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์เป็นประโยชน์ส าหรับผูท่ี้สนใจ
ลงทุนในกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจลงทุนไดถู้กตอ้ง 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์ป็นกองทุนท่ีถือครองสินทรัพยป์ระเภทอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึง มีรายไดม้าจากการรับค่าเช่าเป็น
หลกั รายไดท้ั้งหมดท่ีเกิดข้ึนจากค่าเช่าจะถูกหักค่าบริหารไปส่วนหน่ึง และส่วนท่ีเหลือจึงเป็นก าไร หน้าท่ีหลกัของกองทุน
เหล่าน้ีคือการจ่ายปันผลให้ผูถื้อหุ้น กองทุนไม่จ าเป็นตอ้งเก็บก าไรสะสมไวล้งทุนเพิ่ม เพราะกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไ์ม่
สามารถลงทุนในทรัพยสิ์นเพิ่มได ้ดว้ยขอ้จ ากดัในเร่ืองน้ีจึงท าให้เกิดกองทุนอสังหาริมทรัพยป์ระเภทใหม่ข้ึนมาซ่ึงเรียกว่า
กองทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(Real Estate Investment Trust: REIT) ซ่ึงเป็นกองทุนท่ีลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
เพื่อหาผลประโยชน์เช่นเดียวกนั แต่มีความแตกต่างตรงท่ี REIT จะมีหลกัเกณฑ์การลงทุน การจดัการอสังหาริมทรัพย ์การ
ก ากบัดูแล ท่ียืดหยุน่และเป็นสากลกว่า ซ่ึงจะท าให้ REIT ไดรั้บผลตอบรับท่ีดีจากนกัลงทุนต่างประเทศมากกว่า นอกจากน้ียงั
สามารถเพิ่มทุนจากผูถื้อหุน้เพื่อน าเงินไปลงทุนในสินทรัพยเ์พิ่มได ้
     ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อราคาของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมี์หลากหลายปัจจยัดว้ยกนั  ปัจจยัก าหนดมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทย (พิชญา แซ่อ้ึง, 2550) โดยท าการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ 
ดชันีราคาผูบ้ริโภค มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนตราสารแห่งทุน อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 12 เดือน ผลการศึกษาโดยใช้
วิธีสมการถดถอยและท าการประมาณค่าสัมประสิทธิของตวัแปรอิสระดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด พบวา่ดชันีราคาผูบ้ริโภคและ
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตราสารแห่งทุนมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์ส่วนอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 12 เดือนมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน
รวมอสงัหาริมทรัพย ์
     จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (T. Busaranon and P. 
Chintrakarn, 2012) ในช่วงปี 2549 ถึง 2553 พบว่าปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ ดชันีราคา
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) อตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate) ดชันีช้ีน าเศรษฐกิจ (Leading Economic 
Index หรือ LEI) และดชันีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน (Private Consumption Index หรือ PCI) 
     บทบาทของนกัลงทุนสถาบนัต่อการลดตน้ทุนตวัแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(ภทัรกิตต์ิ เนตินิยม, 2555) ในช่วง
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2551 ถึง 31 มีนาคม 2555  พบวา่ราคาน ้ามนั (Oil) ระดบัเงินเฟ้อ (Inflation Rate) และ ดชันีพอ้งเศรษฐกิจ 
(Coincident Index หรือ CEI) รวมทั้งการถือครองของนักลงทุนสถาบนัได้แก่ สถาบนัการเงิน กองทุนเพื่อการลงทุน หรือ
สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายจดัตั้งข้ึนโดยเฉพาะ ช่วยท าให้ระดบัราคาตลาดของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(Pm) มีค่าสูงข้ึน
เม่ือเปรียบเทียบกบัมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน(NAV) ของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์
     การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยป์ระเภทโรงแรม (ประภาพรรณ แกว้พิทกัษ,์ 2559) 
ตั้ งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2553 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558  พบว่าปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียน (USD/THB) และอตัราดอกเบ้ีย แต่จ านวนนกัท่องเท่ียวและดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย์
ไม่มีผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์
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     ในการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีหลกัทรัพยห์มวดพฒันา อสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (วราภรณ์ จามรสวสัด์ิ และ กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ, 2555) ดว้ยขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รายเดือนตั้งแต่
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555  พบว่าดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX), 
ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI), ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI), ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) มีความสัมพนัธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ 
     และจากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อมูลค่าตามราคาตลาดหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (วิษณุ วิรังคะ, 2562) จ านวน 56 บริษทั โดยใชข้อ้มูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปี พ.ศ. 2561 พบว่าดชันีราคาหุ้น
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ียกูย้มื อตัราการวา่งงาน และอตัราแลกเปล่ียน ของบริษทัส่วนใหญ่
มีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนักบัมูลค่าตามราคาตลาดหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ท่ีส่งผลอยา่งมีนยัสาคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.10 
     จากการทบทวนวรรณกรรมท าใหไ้ดต้วัแปรท่ีจะใชใ้นการศึกษาดงัน้ี 

     ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ (Business Sentiment Index: BSI) เป็นเคร่ืองมือทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัในการประเมินภาวะ

เศรษฐกิจปัจจุบนัและแนวโน้มในอนาคต ซ่ึงเป็นพื้นฐานส าคญัในการตดัสินใจวางแผนธุรกิจของภาคเอกชนและการด าเนิน
นโยบายการเงินของธนาคารกลาง  

     ดัชนีพ้องเศรษฐกิจ (Coincident Index: CEI) เป็นดัชนีท่ีแสดงทิศทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั ตามวฏัจักรของเศรฐกิจท่ี

สอดคลอ้งกบัระยะเวลา แสดงถึงการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจริง ตามองคป์ระกอบของตวัแปร 9 ตวั คือ (1) 
ปริมาณการผลิตยานพาหนะเพื่อการพาณิชย ์(2) ปริมาณการผลิตปูนซีเมนต์ (3) ปริมาณการผลิตเบียร์ (4) ปริมาณการผลิต
รถจกัรยานยนต ์(5) ดชันียอดขายปลีก (6) ยอดจ าหน่ายรถยนตใ์นประเทศ (7) ภาษีการคา้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ 
(8) มูลค่าการน าเขา้ และ (9) ภาษีศุลกากร  

     ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (Construction Materials Price Index: CMI) เป็นดชันีท่ีใชว้ดัการเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้วสัดุ

ก่อสร้างโดยเฉล่ีย และเป็นเคร่ืองช้ีวดัทิศทางเศรษฐกิจภาคการก่อสร้างท่ีภาครัฐและภาคเอกชนสามารถน าไปใช้ขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจ โดยท าการค านวณจากมูลค่าของการใชว้สัดุก่อสร้าง 9 หมวดดว้ยกนั ไดแ้ก่ (1) ไมแ้ละผลิตภณัฑไ์ม ้(2) ซีเมนต ์(3) 
ผลิตภณัฑค์อนกรีต (4) เหล็กและผลิตภณัฑเ์หล็ก (5) กระเบ้ือง (6) วสัดุฉาบผิว (7) สุขภณัฑ ์(8) อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา (9) 
วสัดุก่อสร้างอ่ืนๆ 

     ดัชนีค่าเงินบาท (Nominal Effective Exchange Rate: NEER) เป็นดชันีช้ีวดัค่าเงินท่ีสร้างข้ึนจากการค านวณหาค่าเฉล่ีย
แบบถ่วงน ้ าหนกัของอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งค่าเงินบาทกบัค่าเงินอ่ืนท่ีส าคญัอีก 21 สกุล โดยจะถ่วงน ้ าหนกัตามความส าคญั
ทางการคา้กบัประเทศเหล่านั้น ทั้งในฐานะประเทศคู่คา้และคู่แข่งของไทย ยกตวัอย่างเช่น ถา้ส่งออกสินคา้ไปขายท่ีประเทศ
ไหนมาก หรือมีคู่แข่งท่ีส่งออกสินคา้ประเภทเดียวกนัไปขายในตลาดโลก ก็จะใหน้ ้ าหนกักบัสกุลเงินของประเทศนั้นๆ มากข้ึน
ตามไปดว้ย โดยหากดชันีค่าเงินบาทปรับเพิ่มข้ึนจะแสดงวา่ค่าเงินบาทแขง็ค่าข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศคู่คา้และคู่แข่งของ
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ไทยโดยรวม หรืออีกนยัหน่ึงคือประเทศไทยเสียเปรียบในการแข่งขนัในดา้นอตัราแลกเปล่ียน และในทางกลบักนั หาก ดชันี
ค่าเงินบาทปรับลดลง กจ็ะบ่งบอกถึงความไดเ้ปรียบของผูส่้งออกไทยในตลาดโลก 

     อัตราดอกเบีย้นโยบาย (Policy Rate: PR) คืออตัราดอกเบ้ียท่ีธนาคารกลางของแต่ละประเทศก าหนดข้ึนเป็นอตัราดอกเบ้ีย

อา้งอิง และเป็นเคร่ืองมือหลกัในการส่งสญัญาณนโยบายการเงิน โดยมีคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลดอกเบ้ียนโยบายให้เป็นไปภายใตก้รอบของเงินเฟ้อไม่ให้เกิน 3% เพื่อท่ีจะควบคุม
ปริมาณเงินในระบบให้สอดคลอ้งกบันโยบายดงักล่าวได ้ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงจ าเป็นตอ้งใชด้อกเบ้ียนโยบายในการ
ก าหนดอตัราดอกเบ้ียในตลาดว่าควรอยูท่ี่เท่าไร ตามแต่ละสถานการณ์ เช่น ในช่วงท่ีเศรษฐกิจซบเซาธนาคารแห่งประเทศไทย
จะประกาศลดอตัราดอกเบ้ียนโยบาย เพื่อใหน้โยบายการเงินผอ่นคลายมากข้ึน กระตุน้ใหค้นถอนเงินไปจบัจ่ายใชส้อย หรือน า
เงินไปลงทุนมากข้ึน ช่วยให้เศรษฐกิจฟ้ืนตวั ในทางกลบักนัหากเศรษฐกิจเติบโตเร็วเกินไป เงินเฟ้อสูง ขา้วของแพง ธนาคาร
แห่งประเทศไทยกจ็ะประกาศเพิ่มอตัราดอกเบ้ียนโยบาย เพื่อลดปริมาณเงินในระบบลง จูงใจใหป้ระชาชนออมเงินมากข้ึน ก็จะ
ท าให้การใชจ่้ายในครัวเรือนลดลง เม่ือดอกเบ้ียเงินกูเ้พิ่มข้ึน คนขอสินเช่ือนอ้ยลง การลงทุนต่างๆ ก็จะลดลง จึงช่วยชะลอการ
เติบโตของเศรษฐกิจ ท าใหเ้งินเฟ้อลดลงได ้

     ดชันีราคาที่อยู่อาศัย (Residential Property Price Index: RPPI) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชติ้ดตามและวิเคราะห์เสถียรภาพของภาค
อสังหาริมทรัพย ์ประกอบดว้ยดชันีราคาท่ีอยู่อาศยั 4 ประเภท ไดแ้ก่ ดชันีราคาบา้นเด่ียวพร้อมท่ีดิน ทาวน์เฮา้ส์พร้อมท่ีดิน 
อาคารชุด และท่ีดิน โดยอาศยัขอ้มูลสินเช่ือท่ีมีท่ีอยู่อาศยัเป็นหลกัประกนัของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศ 17 
ธนาคาร ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล น ามาค านวณด้วยวิธี Hedonic regression แบบ Rolling window and time 
dummy โดยควบคุมลกัษณะของท่ีอยูอ่าศยั 4 ประการ ไดแ้ก่ อายท่ีุอยูอ่าศยั จ านวนชั้นส าหรับท่ีอยูอ่าศยัแนวราบ หรือชั้นท่ีตั้ง
ส าหรับอาคารชุด ประเภทผูป้ระกอบการ และระยะห่างจากสาธารณูปโภคส าคญั อาทิ รถไฟฟ้า ทางด่วน ส่วนดชันีราคาท่ีดิน
ค านวณดว้ยวิธี Stratification โดยใชน้ ้าหนกัมูลค่าท่ีมีการปรับทุกเดือน 
 

3. วธีิการศึกษา 
 
     การศึกษาคร้ังน้ีก าหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยป์ระเภทกอง 1 ซ่ึงมีวตัถุประสงคก์ารลงทุนเพื่อ
การพาณิชยท์ัว่ไปเท่านั้น ซ่ึงประกอบดว้ยกลุ่มประชากร คือ กองทุนรวมอสังริมทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยจ านวน 58 กองทุน โดยบริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด หรือ DBSV (Chanpen 
Sirithanarattanakul, 2018) ได้แบ่งกองทุนอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยออกเป็นกองทุน 7 ประเภท ได้แก่ สนามบิน 
(Airport) จ านวน 1 กองทุน โรงภาพยนต ์(Cineplex) จ านวน 1 กองทุน โรงแรม (Hotel) จ านวน 20 กองทุน ศูนยแ์สดงสินคา้ 
(Exhibition Center) จ านวน 1 กองทุน นิคมอุตสาหกรรมและคลังสินคา้ (Industrial) จ านวน 11 กองทุน อาคารส านักงาน 
(Office) จ านวน 17 กองทุน และศูนยก์ารคา้ (Retail) จ านวน 7 กองทุน และยงัสามารถแบ่งออกเป็นประเภทกองทุนกรรมสิทธ์ิ 
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(Freehold) จ  านวน 21 กองทุน กองทุนสิทธิเช่า (Leasehold) จ  านวน 22 กองทุน และกองทุนแบบผสม (Freehold & Leasehold) 
จ านวน 15 กองทุน 
     ท าการเก็บขอ้มูลเป็นรายเดือนจากแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้ซ่ึงไดแ้ก่ ขอ้มูลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยร์ายตวัและรายกลุ่ม
จากฐานข้อมูลแบบบอกรับสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.setsmart.com) และโปรแกรม efin 
StockPickUp ของส านักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ในส่วนของข้อมูลดัชนีทางเศรษฐกิจได้มาจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
(www.bot.or.th) และกลุ่มมาตรฐานข้อมูลและดัชนีเศรษฐกิจการค้า กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและ
ยทุธศาสตร์การคา้ กระทรวงพาณิชย ์(www.price.moc.go.th)  
     มีช่วงระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 ถึง ธนัวาคม 2562 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 120 เดือน วิธีการเก็บขอ้มูล
ท าโดยการรวบรวมขอ้มูลยอ้นหลงัท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีตของตวัแปรทุกตวัในแบบจ าลอง ตามรูปแบบของขอ้มูลอนุกรมเวลา 
(Time Series Data) แลว้น ามาค านวณหาค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามและตวัแปรอิสระด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยแบบจ าลองของการศึกษาคร้ังน้ีแสดงได้ตามสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Equation) สมการท่ี (1) ดงัน้ี 

 
 PF = β0 + β1(BSI) + β2(CEI) + β3(CMI) + β4(NEER) + β5(PR) + β6(RPPI) (1) 

 
สมการท่ี (1) แสดงสมการถดถอยพหุคูณของการศึกษา 

     โดยท่ี 
  PF =   ราคาปิดรายเดือนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์
  β0…β6 =   ค่าสมัประสิทธ์ิสมการถดถอย (Regression Coefficient) 
  BSI =   ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (Business Sentiment Index) 

CEI  =   ดชันีพอ้งเศรษฐกิจ (Coincident Index) 
CMI =   ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (Construction Materials Price Index) 
NEER =   ดชันีค่าเงินบาท (Nominal Effective Exchange Rate) 
PR =   อตัราดอกเบ้ียนโยบาย (Policy Rate) 
RPPI =   ดชันีราคาท่ีอยูอ่าศยั (Residential Property Price Index) 

 
     ราคาปิดรายเดือนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยค์  านวณไดจ้ากการน าราคาปิดรายเดือนของทั้ง 58 กองทุนมาหาค่าเฉล่ีย 
ในส่วนของสมมติฐานของตวัแปรอิสระแต่ละตวัเป็นดงัน้ี 
     ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) หากตวัเลขการประเมินภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนัและแนวโน้มในอนาคตดี จะผลกัดนัให้
ความตอ้งการถือครองอสงัหาริมทรัพยเ์พิ่มสูงข้ึน ดงันั้นราคาตลาดของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยจึ์งควรปรับตวัเพิ่มสูงข้ึน 
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     ดชันีพอ้งเศรษฐกิจ (CEI) จะปรับตวัตามสภาวะเศรษฐกิจ หากเศรษฐกิจดีดชันีพอ้งเศรษฐกิจก็จะปรับตวัเพิ่ม สะทอ้นถึง
รายไดแ้ละความสามารถในการลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึน คาดว่าจะส่งผลให้ราคาของกองทุนอสังหาริมทรัพยสู์งข้ึน
ตามไปดว้ย 
     ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) เปล่ียนแปลงตามราคาสินคา้วสัดุก่อสร้างโดยเฉล่ีย โดยราคาวสัดุก่อสร้างถือเป็นตน้ทุนใน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงตน้ทุนท่ีปรับสูงข้ึนจะส่งผลให้ก าไรลดลง และท าให้ความตอ้งการในการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
ลดลงตามไปดว้ย ดงันั้นราคาตลาดของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยจึ์งควรปรับตวัลดลง 
     ดชันีค่าเงินบาท (NEER) มีการเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกบัการเคล่ือนไหวของตลาดหุน้ โดยเฉพาะตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยท่ีพึ่งพาเงินลงทุนจากต่างชาติ กล่าวคือ เม่ือเงินบาทอ่อนค่าลง ตลาดหุ้นก็จะปรับตวัลดลงดว้ย ทั้งน้ีเน่ืองจากใน
ภาวะเศรษฐกิจอ่อนแอ ค่าเงินมกัจะอ่อนตามไปดว้ย ซ่ึงจะส่งผลใหน้กัลงทุนต่างชาติขายหุ้น ดงันั้นราคาตลาดของกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพยจึ์งควรปรับตวัลดลงตามไปดว้ย 
     อตัราดอกเบ้ียนโยบาย (PR) แปรผนัโดยตรงกบัตน้ทุน หากตน้ทุนในการกูย้ืมเงินสูงข้ึน ย่อมส่งผลให้ผลตอบแทนลดลง 
กลุ่มอสงัหาริมทรัพยก์เ็ช่นเดียวกนั หากผลตอบแทนลดลง ราคาของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยจึ์งควรปรับตวัลดลง 
     ดชันีราคาท่ีอยูอ่าศยั (RPPI) มูลค่าท่ีดินท่ีเปล่ียนแปลงเพิ่มสูงข้ึน จะท าให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยส์ามารถเก็บค่าเช่าได้
เพิ่มมากข้ึน ดงันั้นราคาตลาดของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยจึ์งควรปรับตวัเพิ่มสูงข้ึนตามไปดว้ย 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลรายเดือนยอ้นหลงัเป็นเวลา 120 เดือนน ามาท าการวิเคราะห์ โดยเร่ิมจากค่าสถิติเชิงพรรณนาของ
ตวัแปรต่าง ๆ (Descriptive Statistics) สามารถแสดงไดต้ามตารางท่ี 1 ดงัน้ี 

 

ตารางที่ 1 สรุปค่าสถิติเชิงพรรณนาตวัแปรในแบบจ าลอง 

ตัวแปร Mean Max Min S.D. Skewness Kurtosis 

PF 9.9595 11.75 8.34 0.882740 0.068361 -1.024379 
BSI 49.8158 55.70 36.70 2.679960 -1.467937 5.791579 
CEI 124.2570 129.44 113.57 3.269800 -0.707267 0.387788 
CMI 106.8050 112.40 98.00 3.615044 -0.403928 -0.537108 
NEER 107.6832 126.92 92.55 7.304203 0.806692 0.343648 
PR 1.9729 3.50 1.25 0.620717 0.889738 -0.463649 
RPPI 144.7042 180.60 102.80 25.283556 -0.177809 -1.590857 
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     ผลการทดสอบความน่ิงของข้อมูล (Unit Root Test) ด้วยวิธี Augmented Dickey-Fuller Test (ADF) ท่ีระดับ Level เพื่อ
หลีกเล่ียงการเกิดปัญหาการถดถอยท่ีไม่แทจ้ริง (Spurious Regression) พบว่ามีเพียงตวัแปรดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) 
เท่านั้นท่ีมีความน่ิง (Stationary) ท่ีระดบั I(0) ส่วนตวัแปรอ่ืนๆ มีค่าความน่ิงท่ีระดบั I(1) 

 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความน่ิงของขอ้มูลโดยวิธี Augmented Dickey-Fuller Test (ADF) ท่ีระดบั Level 

ตัวแปร ระดบัของ Unit Root Test ADF t-statistic P-Value Result 

PF Level -1.677351 0.4401 Non-Stationary 

ตัวแปร ระดบัของ Unit Root Test ADF t-statistic P-Value Result 

BSI Level -5.395958 0.0000 Stationary 
CEI Level -2.337095 0.1622 Non-Stationary 
CMI Level -2.555880 0.1052 Non-Stationary 
NEER Level 0.537951 0.9874 Non-Stationary 
PR Level -0.363707 0.5517 Non-Stationary 
RPPI Level -0.927453 0.7763 Non-Stationary 

 
       ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อตรวจสอบปัญหาความสมัพนัธ์เชิงเส้นระหวา่งตวัแปรอิสระ (Multicollinearity) โดยพิจารณาจาก
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation Coefficient) ระหว่างตวัแปรอิสระแต่ละคู่ พบว่าไม่มีตวัแปรคู่ใดท่ีมีค่ามากกวา่ ±0.80 
หมายความวา่ไม่มีตวัแปรอิสระท่ีมีความสมัพนัธ์กนัเอง 
 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงระหวา่งตวัแปรอิสระ 

  BSI CEI CMI NEER PR RPPI 
BSI 1      
CEI 0.269798 1     
CMI -0.162131 0.293899 1    
NEER -0.020881 0.724881 0.043201 1   
PR -0.074125 -0.291290 0.537461 -0.503046 1  
RPPI -0.039473 0.740786 -0.024490 0.745863 -0.635361 1 

 
     ผลการทดสอบปัญหาความสมัพนัธ์กนัเองของความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) พบวา่ค่า Durbin Watson Stat มีค่า
เท่ากบั 2.026328 ซ่ึงอยูใ่นช่วงระหวา่ง dU และ 4-dU แสดงวา่ไม่มีปัญหา Autocorrelation ในส่วนผลการทดสอบปัญหาความ
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คลาดเคล่ือนโดยการท า White Heteroscedasticity Test ไดค่้า Obd*R-squared เท่ากบั 118.0000 และค่า Prob. เท่ากบั 0.0000 
ดงันั้นขอ้มูลในแบบจ าลองปัจจุบนัจึงมีปัญหาความแปรปรวนไม่คงท่ี 

 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงระหวา่งตวัแปรอิสระ 

Heteroskedasticity Test: White  
          F-statistic 3.11E+21     Prob. F(54,63) 0.0000 

Obs*R-squared 118.0000     Prob. Chi-Square(54) 0.0000 
Scaled explained SS 107.7108     Prob. Chi-Square(54) 0.0000 

           
     การวิเคราะห์ผลจากแบบจ าลองตามสมการถดถอยพหุคูณ พบวา่ตวัแปรอิสระคือ ดชันีพอ้งเศรษฐกิจ (CEI) และดชันีราคา
วสัดุก่อสร้าง (CMI) มีผลการประมวลท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 และมีทิศทางตามสมมติฐาน
คาดหมาย โดยมีค่า Adjusted R square ท่ีร้อยละ 74.95 ดงัแสดงในตารางท่ี 5 

 

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ถดถอยแบบอนุกรมเวลา 

Dependent Variable: PF_SA   
Method: Least Squares   
Included observations: 118   

          Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
          BSI_SA -0.063788 0.026436 -2.412896 0.0174 

CEI_SA* 0.236944 0.034262 6.915615 0.0000* 
CMI_SA* -0.057768 0.018257 -3.164219 0.0020* 
NEER_SA 0.022717 0.009873 2.300924 0.0232 

PR 0.302577 0.119049 2.541626 0.0124 
RPPI_SA 0.000381 0.003896 0.097879 0.9222 

C -13.23314 2.266914 -5.837512 0.0000 
AR(1) 0.984857 0.019345 50.91023 0.0000 

          R-squared 0.762100     Mean dependent var 9.958438 
Adjusted R-squared 0.749468     S.D. dependent var 0.878311 
S.E. of regression 0.439622     Akaike info criterion 1.250761 
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Sum squared resid 21.83926     Schwarz criterion 1.413365 
Log likelihood -68.04566     Hannan-Quinn criter. 1.316795 
F-statistic 60.33157     Durbin-Watson stat 2.026328 
Prob(F-statistic) 0.000000    

           

     จากผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ถดถอยแบบอนุกรมเวลา สามารถแสดงออกมาในรูปแบบของสมการไดด้งัน้ี 
 

PF = − 13.2331 + 0.2369(CEI) - 0.0578(CMI) + μi   

 
5. สรุปผลการศึกษา 
 
     จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งดชันีทางเศรษฐกิจของไทยกบักองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ดว้ยสมการถดถอยเชิงซอ้น 
(Multiple Regressions) โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2553 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ.
2562 จากการคดัเลือกตวัแปรเขา้มาในแบบจ าลอง ซ่ึงไดแ้ก่ ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) ดชันีพอ้งเศรษฐกิจ (CEI) ดชันี
ราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) ดชันีค่าเงินบาท (NEER) อตัราดอกเบ้ียนโยบาย (PR) และดชันีราคาท่ีอยูอ่าศยัประเภทท่ีดิน (RPPI) 
พบว่าปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีส่งผลกระทบต่อราคาของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยใ์นทิศทางเดียวกนั คือ ดชันีพอ้ง
เศรษฐกิจ (CEI) สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีวางไว ้ท่ีวา่หากดชันีพอ้งเศรษฐกิจปรับตวัเพิ่มตามสภาวะเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน จะสะทอ้น
ถึงรายไดแ้ละความสามารถในการลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึน ซ่ึงจะส่งผลให้ราคาของกองทุนอสังหาริมทรัพยสู์งข้ึน
ตามไปด้วย อีกทั้ งย ังสอดคล้องกับงานวิจัยบทบาทของนักลงทุนสถาบันต่อการลดต้นทุนตัวแทนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ (ภัทรกิตต์ิ เนตินิยม, 2555) ท่ีดัชนีพ้องเศรษฐกิจ (CEI) ช่วยท าให้ระดับราคาตลาดของกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย ์(Pm) มีค่าสูงข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน (NAV) ของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์
     ในส่วนของปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีส่งผลกระทบต่อราคาของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยใ์นทิศทางตรงขา้ม คือ ดชันี
ราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีวางไว ้ท่ีวา่การเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้วสัดุก่อสร้างท่ีเพิ่มข้ึนจะส่งผล
ใหค้วามตอ้งการในการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพยล์ดลง และจะส่งผลใหร้าคาตลาดของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยป์รับตวัลดลง 
อย่างไรก็ตามผลการศึกษาน้ีไม่สอดคล้องกับงานวิจัยปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดัชนีหลักทรัพย์หมวดพฒันา 
อสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (วราภรณ์ จามรสวสัด์ิ และกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ, 2555) ท่ีดชันีราคา
วสัดุก่อสร้าง (CMI) สามารถส่งผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสงัหาริมทรัพยใ์นทิศทางเดียวกนั 
     ส่วนปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อราคาของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ ดชันีความเช่ือมัน่ทาง
ธุรกิจ (BSI) ดชันีค่าเงินบาท (NEER) อตัราดอกเบ้ียนโยบาย (PR) และ ดชันีราคาท่ีอยูอ่าศยั (RPPI) 
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     การศึกษาในคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัจากการคดัเลือกตวัแปรอิสระท่ีเป็นปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคมาใชเ้พียงแค่ 6 ตวั ซ่ึงยงัมีปัจจยั
ทางเศรษฐกิจมหภาคอีกหลายตวัท่ีอาจจะมีความสัมพนัธ์และส่งผลกระทบต่อราคาของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท์ั้งใน
ทิศทางเดียวกนัและตรงกนัขา้ม 
     ส าหรับขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป สามารถท าการวิจยัต่อยอดในประเดน็หวัขอ้อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น แยก
ศึกษาตามประเภทของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์หรือประยกุตใ์ชก้รอบแนวคิดและแบบจ าลองกบัหลกัทรัพยก์ลุ่ม
อสงัหาริมทรัพยโ์ดยตรง ซ่ึงอาจจะท าการปรับเปล่ียนตวัแปรบางตวัใหมี้ความเหมาะสมมากข้ึน นอกจากน้ีจากสามารถท าการ
ปรับแบบจ าลองเพื่อท าการศึกษาเชิงเปรียบเทียบกบักองทุนรวมประเภทอ่ืนๆ หรือเปรียบเทียบกบักองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์
ในต่างประเทศ 
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การวเิคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนท่ีจะได้รับของกองทุนรวมตราสารทุน นโยบายแบบActive และ
แบบPassive 

Comparative analysis of returns between Active management and Passive management under 
Equity Fund 

                เอือ้มพร  วชิาโชติ1 และ ธฤตพน อู่สวสัดิ์2 

      Uamphon Wichachot and Thitapon Ousawat 
 

บทคดัย่อ 
     การศึกษาคน้ควา้เร่ือง การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บระหว่างกองทุนแบบActiveและแบบPassiveภายใต้
กองทุนรวมตราสารทุน มีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนและความสามารถในการด าเนินงานของกองทุน
รวมตราสารทุนท่ีมีนโยบายลงทุนแบบ Passive และแบบActive โดยมีตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ อตัราผลตอบแทนจากมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วย มาตรวดัSharpe ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าแอลฟา จากการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ผลตอบแทนเฉล่ียของกองทุนรวมท่ีมีนโยบายแบบActive และแบบPassive สร้างผลตอบแทนท่ีไม่แตกต่างกนัในระยะยาว ค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกองทุนแบบActive ใหค้วามเส่ียงสูงกวา่แบบPassive  

 

ค าส าคัญ : ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D), บริหารแบบเชิงรับ(Passive management), บริหารแบบเชิงรุก(Active management) 

 

Abstract 

The study of comparative analysis of returns between the active management and passive management under the equity funds. 
The objective is to analyze, compare, return and operational capability of equity funds with passive and active investment 
policies. The variable used in the study are the rate of return from the net asset value per unit,  Sharpe ratio Standard deviation 
and alpha. From the study found that Comparative Analysis of Average Returns of Mutual Funds with Active management and 
passive management Create returns that are no different. Standard deviation of Active management higher risk than passive 
management. 
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1. บทน า  

      

     ในปัจจุบนัทางเลือกในการลงทุนนั้นมีหลายทางเลือกท่ีนอกเหนือจากการฝากเงิน ออมเงินระยะยาวในบญัชีกบัธนาคารแต่
ไดม้าซ่ึงผลตอบแทนนอ้ยและตอ้งมาดูดอกเบ้ียท่ีใหแ้ต่ละธนาคารให ้การลงทุนในหลทัรัพย ์มีหลายแบบ เช่น การลงทุนใน
กองทุนรวมตราสารทุน เป็นอีกทางเลือกหน่ึงส าหรับนกัลงทุนท่ีไม่ค่อยมีเวลา และคาดความรู้ ความช านาญในการลงทุน และท่ี
ส าคญัใหผ้ลตอบแทนไดม้ากกวา่การฝากเงินออมกบัธนาคาร ซ่ึงในปัจจุบนัการลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้นไดรั้บความนิยมมากข้ึน
ส าหรับนกัลงทุนมือใหม่ กองทุนรวมตราสารทุนรวมจึงถือเป็นอีกทางเลือกหน่ึงส าหรับผูล้งทุนมือใหม่ท่ีอยากลงทุนในหุน้แต่
ไม่ค่อยมีเวลาดู หรือยงัมีความรู้ ความเขา้ใจในการลงทุนนอ้ย ซ่ึงการลงทุนในกองทุนตอ้งศึกษาเง่ือนไขและดูนโยบายการ
ลงทุนในแต่ละกองทุนเน่ืองจากการลงทุนยอ่มมีความเส่ียงในเร่ืองผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บ ซ่ึงผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บ
ข้ึนอยูก่บันโยบาย ความสามารถในการยอมรับความเส่ียงของผูล้งทุน และปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ แบ่งนโยบายการลงทุนไดด้งัน้ี 
นโยบายแบบActive และแบบPassive ดงันั้น การศึกษาการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนรวมถึงความเส่ียงและ
ความสามารถในการด าเนินงานของกองทุนรวมตราสารทุน จึงส าคญัต่อผูล้งทุนรายยอ่ย นกัลงทุนท่ียอมรับความเส่ียงไดต้ ่า 
และเน่ืองจากในสถานณการปัจจุบนัทางเศรษฐกิจ การลงทุนในกองทุนจึงเป็นทางเลือกท่ีปลอดภยัส าหรับนกัลงทุนมือใหม่ 
การศึกษาคร้ังน้ีเพื่อเป็นขอ้มูลและช่วยใหน้กัลงทุนตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
สามารถน าขอ้มูลในอดีตท่ีไดจ้ากการศึกษามาวิเคราะห์ลงทุนในปัจจุบนัและในอนาคตได ้ ซ่ึงปัญหาในการเลือกลงทุนใน
กองทุนรวมและลกัษณะของกองทุนมีหลายประเภท มีทั้งลกัษณะการบริหารและมีทั้งนกัลงทุนท่ีเช่ือวา่การลงทุนในกองทุนท่ี
นโยบายแบบPassiveดีกวา่แบบActive  ท าใหน้กัลงทุนตดัสินใจยากท่ีจะเลือกลงทุนในกองทุน วตัถุประสงคใ์นการศึกษาเพื่อ
วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกองทุนแบบPassiveและแบบActive เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจการลงทุนซ่ึงขอบเขต
ในการศึกษาผูจ้ดัท าไดศึ้กษาการวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บระหวา่งกองทุนรวมตราสารทุนท่ีด าเนินงาน
แบบActive และแบบPassive ในระยะเวลาในระยะเวลา 2-5ปี โดยเป็นกองทุนท่ีบริหารแบบ Active 14 กอง และPassive 7 กอง 
ทั้ง 21 กอง เป็นกองทุนท่ีไม่จ่ายเงินปันผล ใชม้าตรวดัSharpe Ratio วดัผลการด าเนินงาน ในการศึกษาคร้ังน้ีมีประโยชน์ต่อนกั
ลงทุนรายยอ่ยเพื่อช่วยในการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนในกองทุนแบบ active และ passive  ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม ตรงกบัเป้าหมายความคาดหวงัผลตอบแทนจากการลงทุนไม่วา่จะระยะสั้นหรือระยะยาวในการลงทุนของนกัลงทุน 
และยงัท าใหท้ราบถึงประสิทธิภาพในการด าเนินงานของกองทุนรวมตราสารทุน   
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

 
     2.1. ทฤษฎีกลุ่มหลกัทรัพยม์าร์โควิทซ์ Modern Portfolio Theory (MPT) กล่าวว่า นกัลงทุนจะสามารถลดความเส่ียงในการ

ลงทุนไดด้ว้ยการกระจายความเส่ียง ถา้ลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มเดียวกนัหรือในอุตสาหกรรมเดียวกนัอาจเส่ียงต่อการขาดทุนได ้ 

     2.2. ทฤษฎีพฤติกรรมนกัลงทุน การแบ่งประเภทพฤติกรรมของนกัลงทุนโดยใชค้วามเส่ียง เป็นตวัจดัประเภท พฤติกรรม
ของนกัลงทุนท่ีทั้งยอมรับความเส่ียงไดแ้ละ ไม่สามารถยอมรับความเส่ียงได ้ซ่ึงพฤติกรรมของนกัลงทุนหลกั ๆ สามารถแบ่งได ้
3 ประเภท คือ นกัลงทุนท่ีไม่ชอบความเส่ียง คือ กลุ่มนกัลงทุนท่ีหลีกเล่ียงความเส่ียงไม่ลงทุนอะไรท่ีมีเส่ียงเกินไปกวา่ท่ีตวัเอง
จะยอมรับได ้ นกัลงทุนท่ีชอบความเส่ียง คือ เม่ือผลตอบแทนเพิ่มข้ึนความพึงพอใจของนกัลงทุนกเ็พิ่มข้ึนถึงแมจ้ความเส่ียงจะ
เพิ่มข้ึนตามไปดว้ยกต็าม  และนกัลงทุนท่ีไม่สนใจความเส่ียง คือ นกัลงทุนประเภทน้ีในทุกระดบัของผลตอบแทนในการลงทุน
ผลตอบแทนจะเพิ่มข้ึนพร้อมกบัความพึงพอใจท่ีเพิ่มข้ึนในอตัราท่ีคงท่ี 

     2.3. ทฤษฎีแบบจ าลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model: CAPM) ทฤษฎีน้ีกล่าวถึงอตัราผลตอบแทนท่ี
คาดหวงักบัความเส่ียงของตลาด  ซ่ึงสามารถน ามาก าหนดอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั เม่ือเทียบกบัความเส่ียงของหลกัทรัพยท่ี์
ลงทุน โดยความเส่ียงน้ีวดัจากค่าเบตา้  
     2.4. อตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียงดว้ยมาตรวดัของชาร์ป (Sharpe Ratio) น ามาใชใ้นการประเมินผลการ
ด าเนินงานของกองทุนรวมเป็นเคร่ืองมือท่ีน าค่าความเส่ียงเขา้มารวมในการพิจารณา Sharpe ratio เป็นการเปรียบเทียบอตัรา
ผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์ปรับค่าความเส่ียงต่อ 1 หน่วย  
 
     2.5. งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
     2.5.1. (ณฐัวฒิุ เจนวิทยาโรจน์, 2561) วิจยัเร่ือง ศึกษาผลตอบแทนและความต่อเน่ืองของผลตอบแทนจากการลงทุน ใน
กองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีมีนโยบายเชิงรุกและกองทุนรวมหุน้ไทย เพื่อการเล้ียงชีพท่ีมีนโยบายเชิงรุก จากการศึกษาพบวา่
ผลตอบแทนท่ีดีของกองทุนรวมหุน้ไทยทั้งแบบ LTF และ RMF ไม่มีความต่อเน่ืองท่ีชดัเจนไปในอนาคต และกองทุนท่ีมี
ผลตอบแทนท่ีดีในอดีตท าผลตอบแทนชนะผลตอบแทนรวมของตลาดไดใ้นบางช่วงเวลาเท่านั้น 
     2.5.2. (กรพงษ ์จนัทรศิริรัตน์และไพรบูลย ์เสรีวิวฒันา, 2557) ศึกษาผลตอบแทนเปรียบเทียบในระยะยาวหลงัปรับค่าความ
เส่ียงของกองทุนแบบ Active และPassive จากการศึกษาพบวา่ก่อนปรับความเส่ียงผลตอบแทนกองทุนแบบActiveให้
ผลตอบแทนท่ีสูงกวา่กองทุนแบบ Passive แต่หลงัจากปรับค่า กองทุนประเภท Passive ใหผ้ลตอบแทนท่ีดีกวา่กองทุนแบบ
Active 
     2.5.3. (คมวุธ วิศวไพศาล, กลัยานี ภาคอตั, 2557) ศึกษาความสม ่าเสมอของผลตอบแทนจากกองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีมีการ
บริหารเชิงรุก จากการศึกษาพบวา่กองทุนLTF ไม่มีความสามารถท่ีจะรักษาอนัดบัอตัราผลตอบแทนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง เม่ือเกิด
สถานการณ์ของตลาดท่ีมีการเปล่ียนแปลงปรับตวัข้ึนลงอยา่งรวดเร็วกองทุนLTF ท่ี มีลกัษณะแบบActiveมีความสามรถท่ีจะ
เอาชนะตลาดแบบต่อเน่ืองไดไ้ม่เกิน 3 ปี  
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     2.5.4. (ชยัวฒัน์ น่ิมอนุสสรณ์กลุ, กญัญสุ์ดา น่ิมอนุสสรณ์กลุ, อนสัปรีย ์ไชยวรรณ, 2560) ศึกษาเร่ืองการประเมินและ
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของประเทศไทย จากผลการศึกษาพบวา่ กองทุนท่ีมีผลการด าเนินงานท่ี
ดีคือกองทุนเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว  
     2.5.5. (ศิริพร พรไชยะ, 2543) ศึกษาเร่ืองการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนรวมในประเทศไทย พบวา่จากการศึกษา
ท่ีดูจากค่าแอลฟา พบวา่ ค่าแอลฟาทุกกองทุนท่ีไดท้ าการวิจยั ยกเวน้กองทุนเปิด BKDและ SSB มีความสามรถไม่เพียงพอท่ีจะ
สร้างผลตอบแทนเกินปกติ และใหผ้ลตอบแทนต ่ากวา่ปกติ ส่วนกองทุนเปิดและกองทุนปิดวิเคราะห์ผลตอบแทนและค่าความ
เส่ียงมีลกัษณะการด าเนินงานใกลเ้คียงกนั คือ ไม่สามารถสร้างผลตอบแทนเกินกวา่ปกติไดแ้ละยงัใหผ้ลตอบแทนต ่ากวา่ปกติ 
     2.5.6. (ญาณพล  แสงสนัต,์ 2561) วจิยัเร่ือง ตน้ทุนในการท าธุรกรรมกบัอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวม พบวา่ นโยบาย
แบบActive มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสูงกวา่กองทุนรวมฯ ท่ีมีกลยทุธ์การลงทุนแบบ Passive ส่วนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน
ของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ คือ ค่าธรรมเนียม กองทุนรวมฯ ท่ีมีกลยทุธ์การลงทุนแบบ Active มีค่าธรรมเนียมการจดัการ
เฉล่ีย เม่ือคิดเป็นสดัส่วนต่อ NAV สูงกวา่กองทุนรวมฯ ท่ีมีกลยทุธ์การลงทุนแบบ Passive ส่วนกองทุนรวมฯ ท่ีมีกลยทุธ์การ
ลงทุนแบบ Active มีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียในระหวา่งปี 2555 -2558 สูงกวา่กองทุนรวมฯ ท่ีมีกลยทุธ์การลงทุนแบบ Passive 
     2.5.7. (Prondzinski, D., & Miller, M. 2018) วิจยัเร่ือง Active Versus Passive Investing: Evidence From The 2009-2017 
Market พบวา่ เม่ือทดสอบสมมติฐานอตัราส่วนค่า Sharpe Ratio รายวนัต่อรายสปัดาห์ไม่มีนยัส าคญัส าหรับดชันีActive เม่ือ
เทียบกบัดชันีPassive ดงันั้นเม่ือปรับค่าความเส่ียงแลว้ทั้งการบริหารแบบPassiveและแบบActive สร้างผลงานกองทุนท่ีไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
     ซ่ึงจากการงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมีหลายขอ้สรุปท่ีเหมือนท่ีบอกไวว้า่กองทุนลกัษณะActive ชะกองทุนลกัษณะPassiveได ้แต่
อยูใ่นช่วงระยะท่ีไม่เกิน 5 ปี และมีขอ้สรุปท่ีขดัแยง้กนัออกไปซ่ึงอนัเน่ืองมาจากปัจจยั ระยะเวลา และสภาพทางเศรษฐกิจในแต่
ละปีท่ีน ามาวิเคราะห์นั้นไดมี้ความแตกต่างกนัออกไป 

กรอบแนวคิด  
ตวัแปรท่ีศึกษา 

กองทุนแบบActive         กองทุนแบบPassive 

     

 
 
 
 
 
 

- อตัราผลตอบแทน 

- มาตรวดัSharpe 

-ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

- ค่าแอลฟา 

 

 

 

- อตัราผลตอบแทน 

- มาตรวดัSharpe 

-ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

- ค่าแอลฟา 
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3. วธีิการศึกษา 
 
     ประชาการและกลุ่มตวัอยา่ง  
     ขอ้มูลประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ กองทุนรวมตราสารทุนท่ีมีการบริหารแบบActiveและแบบPassive โดยเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลเป็นรายวนั ระยะเวลาอยูใ่นช่วง 2-5 ปี ไม่จ่ายปันผล อยูใ่นกองทุนประเภทกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ/
ต่างประเทศ มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมตราสารทุน, ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
และอตัราผลตอบแทนของสินทรัพยท่ี์ไม่มีความเส่ียง   
     
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
     
อตัราผลตอบแทน  

 

Rt     =      
NAVi−NAVi−1+Di

NAVi−1
x 100                                                                                                      (1) 

 

สมการท่ี (1) แสดงการค านวณอตัราผลตอบแทนของกองทุนในปีท่ี i 

 
การวดัความสามารถการบริหารกองทุนรวม ไดแ้ก่ มาตรวดัSharpe Ratio 
 
𝑆𝑝 =   (�̅�𝑝 − �̅�𝑓) ∕ 𝜎𝑝                                         (2) 

 
สมการท่ี (2) แสดงการค านวณมาตรวดัSharpe Ratio 
 
การวดัความเส่ียงกองทุนรวมตราสารทุนโดยค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

P  =   √∑
(𝑅𝜌𝑡−�̅�𝜌)

2

𝑛

𝑛

𝑡−1

                                                                    (3) 

 

สมการท่ี (2) แสดงการค านวณค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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มาตรวดัตามแบบของJensen’s Alpha 
 
𝛼p = Rp – [ Rf + (Rm - Rf) 𝛽p ]                                 (4) 

 

สมการท่ี (4) แสดงการค านวณมาตรวดัJensen’s Alpha 
 

แบบจ าลองท่ีใชใ้นการศึกษา 

     แบบจ าลองท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ทดสอบค่าสถิติดว้ยวิธี Mann-Whitney U test ในการทดสอบค่าสถิติ มีสมมติฐานในการ
ทดสอบ ดงัน้ี 
อตัราผลตอบแทน  H0 = อตัราผลตอบแทนกองทุนแบบactive ใหผ้ลตอบแทนเท่ากบัแบบ passive  
    Ha = อตัราผลตอบแทนกองทุนแบบactive ใหผ้ลตอบแทนท่ีสูงกวา่แบบPassive   
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  H0 = กองทุนแบบActive มีS.Dไม่ต่างจากกองทุนแบบPassive   
            Ha = กองทุนแบบActive มีS.Dสูงกวา่แบบPassive                                      
Sharpe ratio                       H0 = นโยบายแบบactive มีSharpe Ratioไม่ต่างจาก นโยบายpassive 
    Ha = นโยบายแบบactive มีSharpe Ratioนอ้ยกวา่นโยบายpassive  
Alpha   H0 = นโยบายแบบactive มีAlpha ไม่ต่างจากนโยบายpassive 
    Ha = นโยบายแบบactive มีAlpha สูงกวา่นโยบายpassive 
 
การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
     ส าหรับการเกบ็ขอ้มูลทุติยภูมิรายวนั มีเง่ือนไขคือ เกบ็ขอ้มูลในช่วงระยะเวลาอยูใ่นช่วง 2-5 ปี (ปี2015-ปี2019) แยกเป็น
กองทุนบริหารแบบActive 14 กองทุนและแบบPassive 7 กองทุน เน่ืองจากมีขอ้มูลกองทุนรวมตราทุนนโยบายแบบPassive 
นอ้ยไปท่ีตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนดจึงไดม้า 7 กองทุนและสุ่มเลือกกองทุนตราสารทุนแบบActive ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดและได้
คดัเลือกกองทุนท่ีมีค่า NAVต่อหน่วยสูงท่ีไกลเ้คียงกนัไดม้า 14 กองทุน (ไม่จ่ายปันผล) ตอบตอบแทนกองทุนใชมู้ลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วย, ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีปราศจาก
ความเส่ียงโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล 5 ปี  
 
     การวิเคราะห์ขอ้มูล 
     1. เก็บรวบรวมขอ้มูลกองทุนรวมตราสารทุน ไดแ้ก่ มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วย, ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และอตัราผลตอบแทนของสินทรัพยท่ี์ไม่มีความเส่ียง  
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     2. ท าการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาโดยท าการวิเคราะห์ ค่าเฉล่ียน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าความสูง และค่าต ่าสุด ของ
กองทุนรวมตราสารทุนทั้งกองทุนนโยบายแบบActive และแบบPassive 
ท่ีใชใ้นการศึกษา 
     3. ท าการการทดสอบทางสถิติโดยใช ้Mann-Whitney U test ทดสอบหาค่าP-value ซ่ึงถา้ค่าP-value ท่ีไดมี้ค่ามากกวา่ 0.05 
แสดงวา่ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั หรือยอมรับสมมติฐานหลงัและปฏิเสธสมมติฐานรอง ใชท้ดสอบอตัราผลตอบแทน 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าSharpe Ratio และค่าAlpha ของกองทุนรวม 
     4.ท าการสรุปผลการทดสอบกองทุนท่ีมีผลประกอบการของกองทุนนโยบายแบบActive ดีกวา่ แบบ Passive และกองทุน
แบบPassiveมีค่าความเส่ียงต ่ากวา่แบบActive จริงหรือไม่ 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

     ตารางท่ี 1 แสดงค่าสถิติเชิงพรรณนาของอตัราผลตอบแทนสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนรวมตราสารทุนท่ีบริหารแบบ Active
และแบบPassive 

Active 

ช่ือกองทุน ค่าเฉล่ีย ค่ามธัยฐาน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด 

1AMSET50-RU 56.3177 55.6354 7.8568 68.3232 41.1393 

SCBDVP 11.6781 11.2215 1.1209 14.0879 10.0410 

UOBSAS100 34.1341 33.8258 3.3147 41.1007 27.5681 

TISCOHD 13.9240 14.3138 1.6092 16.5974 10.183 

HI-DIV PLUS 10.8825 10.6442 1.2647 12.9992 8.4371 

1AMSET50-RA 56.3424 55.6372 7.8717 68.3232 41.1393 

TEF 68.3157 66.3988 7.2954 81.9327 54.6210 

SCBSEA 12.2764 12.0055 1.2817 14.8179 10.0370 

KPLUS 7.2161 7.2057 0.5344 8.4369 5.8508 

ABG 115.8669 116.5425 8.5863 131.8156 95.3597 

ASP-THEQ 10.5193 10.4379 0.8951 13.0106 8.5543 

ABSM 47.0338 46.5249 3.6920 56.6355 39.8622 

TISCOEGF 43.6539 42.3788 5.7359 52.2459 32.2700 

KFDYNAMIC 32.1150 32.5892 6.1376 44.0019 22.2288 

Passive 
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ช่ือกองทุน ค่าเฉล่ีย ค่ามธัยฐาน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด 

SCBSET50 18.3378 17.8764 2.3324 25.1827 12.9952 

K-BANKING 11.4033 11.6773 1.0466 13.6770 8.5570 

KFENSET50 22.7720 22.3008 2.9897 27.3721 15.8744 

PRINCIPAL SET50 22.2972 21.8849 2.4862 16.2258 26.2325 

K-SET50 31.4510 30.6889 3.8933 22.3373 37.4523 

JB25 38.8477 37.8787 5.3623 26.5867 47.4577 

TMB50 92.9879 90.6156 11.6361 110.8997 66.1020 

 

จากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในตารางขา้งบนอธิบายผลการศึกษาไดด้งัต่อไปน้ี 

      จากการท าวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา สรุปไดว้า่ผลตอบแทนกองทุนรวมตราสารทุนนโยบายแบบActive มีกองทุน 
ABG มีค่าNAV สูงสุด เท่ากบั131.8156 ต่อหน่วย ตามดว้ยกองทุนTEF มีค่าท่ากบั 81.9327 ต่อหน่วย กองทุนท่ีมNAV ต่อหน่วย
ต ่าสุด คือ กองทุน KPLUS  ซ่ึงมีค่าท่ากบั 5.8508 % และกองทุนABG มีค่าเฉลียเบ่ียงเบนมาตรฐานสูงสุด เท่ากบั 8.5863%  จาก
การวิเคราะห์กองทุนรวมนโยบายแบบPassive พบวา่ กองทุน TMB50 นโยบายPassive มีค่าเฉล่ียของผลตอบแทนสูงสุเท่ากบั
110.8997% ตามดว้ยกองทุนกองทุน KFENSET50 มีอตัราผลตอบแทนเท่ากบั 27.3721% กองทุนท่ีมีค่าเฉล่ียอตัราผลตอบแทน
ต ่าท่ีสุด คือ กองทุน K-BANKING  ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.5570% และกองทุน TMB50 มีค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสูงดุด
เท่ากบั 11.6361% 

     จากการวิเคราะห์ขอ้มูลตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แอลฟา มาตรวดัSharpe 
Ratio ก่อนการทดสอบค่าสถิติ Nonparametric statistics พบวา่กองทุนลกัษณะ Active มีค่าเฉล่ียอตัราผลตอบแทนเฉล่ียเท่ากบั 
0.000124 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.007587  

มีค่าแอลฟาเท่ากบั -0.000075815 ค่ามาตรวดัshape เท่ากบั 0.010713030 และจากการวิเคราะห์ขอ้มูลกองทุนลกัษณะ passive มี
ค่าเฉล่ียอตัราผลตอบแทนเฉล่ียเท่ากบั 0.000186 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.009722 แอลฟามีค่าเฉล่ียเท่ากบั -0.000015184 
และมาตรวดัshapeมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.015046950 
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5. สรุปผลการศึกษา 
 
     ตารางท่ี 2 สรุปผลการศึกษาของแต่ละตวัแปรท่ีไดท้ าการศึกษา  

ตารางสรุปเปรียบเทียบผลตอบแทนท่ีปรับดว้ยค่าRisk free ดว้ยมาตรวดั Sharpe และใช ้Nonparametric statistics มาเป็น
เคร่ืองมือในการทดสอบ( นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ) 

Ratio P-value ผลลพัธ ์ สรุป 

Return  0.17619 ค่าP-valueท่ีไดมี้ค่ามากกวา่ 0.05 ยอมรับสมมติฐาน
หลกั ปฏิเสธสมมติฐานรอง 

นโยบายแบบActive มีค่าReturnไม่
แตกต่างจากนโยบายแบบPassive 

Standard 
Deviation 

0.00076 ค่า P-value มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 ดงันั้น ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั ยอมรับสมมติฐานรอง 

นโยบายแบบActive มีค่าS.D สูงกวา่
นโยบายแบบPassive 

Sharpe ratio 0.42465 ค่า P-value มีค่ามากกวา่ 0.05 ยอมรับสมมติฐาน
หลกั ปฏิเสธสมมติฐานรอง 

นโยบายแบบActive มีค่าSharpe ไม่
แตกต่างจากแบบPassive 

Alpha 0.14007 ค่า P-value มีค่ามากกวา่ 0.05 ยอมรับสมมติฐาน
หลกั ปฏิเสธสมมติฐานรอง 

นโยบายแบบActiveมี ค่าAlpha ไม่
แตกต่างจากแบบPassive 

 
จากการศึกษา สามารถแบ่งสรุปผลการศึกษาออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

     1. ผลจากการวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุนท่ีบริหารกองทุนแบบActive และแบบPassive  

     จากการน ามูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนท่ีบริหารทั้ง 2 ลกัษณะและดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (SET TRI) มาค านวณหาอตัราผลตอบแทนรายวนัพบวา่ อตัราผลตอบแทนเฉล่ียรายวนัของดชันีผลตอบแทนรวม
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เท่ากบั 0.0208% กองทุนบริหารแบบPassive มีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียเท่ากบั 0.0186% ซ่ึงสูง
กวา่กองทุนท่ีบริหารแบบActiveในระยะยาว ซ่ึงค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.0124%  

     การทดสอบสมมติฐานดว้ยNonparametric test ค่าP-value ท่ีไดม้ากกวา่ 0.05 สรุปไดว้า่อตัราผลตอบแทนกองทุนบริหาร
แบบPassive และแบบActive ไม่มีแบบไหนดีกวา่กนั 

     2. ผลจากการวิเคราะห์ความเส่ียงของกองทุนรวมตราสารทุน  
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     จากการวิเคราะห์และเปรียบเทียบความเส่ียงของกองทุน โดยค านวณค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation /S.D) 
จากการค านวณพบวา่กองทุนท่ีบริหารแบบActive มีค่า S.D เท่ากบั 0.007587  และกองทุนท่ีบริหารแบบPassive มีค่า Standard 
Deviation  เท่ากบั 0.009722390 

     การทดสอบสมมติฐานดว้ยNonparametric test ค่าP-value ท่ีไดน้อ้ยกวา่ 0.05 สรุปไดว้า่กองทุนท่ีบริหารแบบActive มีความ
เส่ียงมากกวา่กองทุนท่ีบริหารแบบPassive ในระยะยาว 

     3. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมตราสารทุนดว้ยมาตรวดั Sharpe 

     จากการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานดว้ยมาตรวดัSharpe กองทุนรวมตราสารทุนนโยบายแบบActive มีค่าเท่ากบั 0.010713030 
และกองทุนบริหารแบบPassive มีค่า Sharpe เท่ากบั 0.015046950 

     การทดสอบสมมติฐานดว้ยNonparametric test ค่าP-value ท่ีไดม้ากกวา่ 0.05 สรุปไดว้า่ค่าSharpe ของกองทุนบริหารแบบ
Passive และแบบActive ไม่มีแบบไหนดีกวา่กนั 

     4. จากผลการศึกษาตวัAlpha ของทุนรวมตราสารทุน 

     จากการท าสถิติเชิงพรรณาค่าAlphaของกองทุนActive เท่ากบั -0.000075815 ซ่ึงมีค่าติดลบแสดงวา่กองทุนไม่สามารถสร้าง
ผลตอบแทนท่ีเหนือกวา่ดชันีอา้งอิง 

     จากการทดสอบสมมติฐานดว้ยNonparametric test ค่าP-value ท่ีไดม้ากกวา่ 0.05 สรุปค่าAlpha ของกองทุนบริหารแบบ
Passive และแบบActive ไม่มีแบบไหนดีกวา่กนั  

 
อภิปรายผลการศึกษา  
     1. จากผลการศึกษาปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนของกองทุนนโยบายแบบPassiveและแบบActive ดว้ยการทดสอบทางสถิติ 

Mann-Whitney U test พบวา่กองทุนรวมตราสารทุนท่ีมีนโยบายแบบActive และแบบPassive มีอตัราผลตอบแทนท่ีไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงการทดสอบของทั้งสองนโยบบายเป็นอิสระจากกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั งานวิจยัของเจา้หนา้ท่ี
อาวธุโส กรพงษ ์จนัทรศิริรัตน์ และรศ.ดร.ไพรบูลย ์เสรีววิฒันาท่ีศึกษาเร่ือง ผลตอบแทนเปรียบเทียบในระยะยาวหลงัปรับค่า
ความเส่ียงของกองทุนแบบ Active และPassive ท่ีสรุปผลไวว้า่ จากการค านวณผลตอบแทนของกองทุนท่ีเป็นแบบActive และ
แบบPassive กองทุนประเภทActive ใหผ้ลตอบท่ีสูงกวา่แบบPassive ซ่ึงจะเห็นไดว้า่กองทุนประเภทActive ไม่สามารถให้
ผลตอบแทนท่ีสูงกวา่กองทุนประเภทPassive เสมอไป 

     2. จากการวิเคราะห์ความเส่ียงจากค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกองทุนรวมตราสารทุน พบวา่กองทุนนโยบายแบบActive 
มีค่าสูงกวา่แบบPassive ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไวถ้า้นกัลงทุนยอมรับความเส่ียงไดต้ ่าควรเลือกลงทุนกงทุนนโยบาย
แบบPassive สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กรพงษ ์จนัทรศิริรัตน์และไพรบูลย ์เสรีวิวฒันา ท่ีศึกษาเร่ือง ผลตอบแทนเปรียบเทียบ
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ในระยะยาวหลงัปรับค่าความเส่ียงของกองทุนแบบ Active และPassive สรุปไวว้า่ โดยรวมแลว้กองทุนนโยบายแบบActive มี
ค่าส่วนเบ่ียเบนมาตรฐานสูง และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของคุณญาณพล  แสงสนัต ์ท าการวิจยัเร่ือง ตน้ทุนในการท าธุรกรรมกบั
อตัรา ผลตอบแทนของกองทุนรวม ท่ีสรุปไวว้า่ กลยทุธ์การลงทุนแบบActive มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสูงกวา่กองทุนรวมฯ ท่ี
มีกลยทุธ์การลงทุนแบบPassive เน่ืองจากกองทุนรวมฯ ท่ีมีกลยทุธ์แบบ Activeตอ้งท าการบริหารกลุ่มหลกัทรัพยใ์หไ้ดอ้ตัรา
ผลตอบแทนตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

     3.จากผลการศึกษาSharpe Ratio พบวา่กองทุนท่ีด าเนินงานแบบPassive และแบบActive มีค่าSharpe ท่ีไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเจา้หนา้ท่ีอาวธุโส กรพงษ ์ จนัทรศิริรัตน์ และรศ.ดร.ไพรบูลย ์ เสรีวิวฒันา ท่ี
ศึกษาเร่ือง ผลตอบแทนเปรียบเทียบในระยะยาวหลงัปรับค่าความเส่ียงของกองทุนแบบ Active และPassive ท่ีท าการศึกษาวา่  
กองทุนประเภทPassive ใหผ้ลตอบแทนท่ีสูงกวา่แบบActive ซ่ึงเป็นไปตามผลลพัธ์ท่ีไดท้ าการศึกษาไว ้

     4. จากผลการศึกษาค่าAlpha ท่ีไดท้ าการทดสอบทางสถิติ พบวา่กองทุนลกัษณะแบบActive และแบบPassive มีค่าAlpha ท่ี
ไม่แตกต่างกนัอยา่งมนัยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของคุณศิริพร พรไชยะ (2534) เร่ือง การประเมินผลการ
ด าเนินงานของกองทุนรวมในประเทศไทย ท่ีไดศึ้กษาไวว้า่ ค่าแอลฟาเกือบทุกกองทุนรวมมีความสามารถไม่เพียงพอท่ีจะสร้าง
ผลตอบแทนเกินปกติ   

 

ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังน้ี    
     จากผลการศึกษานกัลงทุนท่ียอมรับความเส่ียงไดต้ ่าควรลงทุนในกองทุนท่ีบริหารแบบ Passive เน่ืองจากมีความน่าสนใจ
มากกวา่กองทุนนโยบายแบบActive เพราะมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานหรือค่าความเส่ียงต ่ากวา่ และยงัไดอ้ตัราผลตอบแทน
จากการลงทุนท่ีไม่แตกต่างจากกองทุนนโยบายแบบActive จากการศึกษาสามารถช่วยใหน้กัลงทุนตดัสินใจเลือกลงทุนไดง่้าย
ข้ึนในการลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน  

      

ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
       1. ในการเกบ็ขอ้มูลของกองทุนรวมตราสารทุนท่ีใชใ้นการศึกษาอยูใ่นช่วงระยะเวลาหน่ึงคือตั้งแต่ปี2558-ปี2562 โดย
วิเคราะห์ขอ้มูลแบบรวม5ปี ท าใหส่้งผลต่อการศึกษาเน่ืองจากไม่ไดแ้ยกแต่ละปีเพื่อดูวิกฤตทางเศรษฐกิจ ในช่วงปีท่ี
ท าการศึกษาในแต่ละปี  

     2.ควรศึกษาถึงปัจจยัสภาวะภายนอก วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีเป็นปัจจยัส่งผลต่อการบริหารกองทุนทั้งนโยบายแบบ
Active และแบบPassive เพื่อใหไ้ดผ้ลการศึกษาท่ีแม่นย  ายิง่ข้ึนต่อภาวะแศษฐกิจในปัจจุบนัและอนาคตท่ีนกัลงทุนรายยอ่ยทจะ
ท าการศึกษาเลือกลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน 
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     3. กองทุนรวมตราสารทุนนโยบายบริหารแบบPassive มีจ านวณกองทุนนอ้ยเกินไป ท าใหมี้ตวัอยา่งในการวิเคราะห์
เปรียบเทียบท่ีไม่หลากหลาย
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัภายนอกและภายในท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย ์ หมวดธุรกิจการแพทย ์ ท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา (Time Series) รายไตรมาส 
ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ ไตรมาสท่ี 1 พ.ศ. 2552 ถึง ไตรมาสท่ี 4 พ.ศ. 2561 รวมระยะเวลา 40 ไตรมาสจากบริษทัในธุรกิจการแพทย ์
15 บริษทั ท่ีสามารถเกบ็ขอ้มูลยอ้นหลงัไดต้ามระยะเวลาท่ีศึกษาได ้ขอ้มูลท่ีศึกษา ประกอบดว้ย ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ดชันีราคา
ผูบ้ริโภคหมวดรักษาและบริการส่วนบุคคล (CPI) อตัราเงินเฟ้อ (INF) ดชันีค่าเงินบาท (NEER) ดชันีราคาหลกัทรัพยต์ลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ อตัราส่วน
หน้ีสินต่อสินทรัพย ์ (DA) อตัราส่วนเงินปันผลจ่าย (DPR) อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิ(PE) อตัราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพยร์วม (ROA) และใชส้ถิติวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) โดยวิธี ordinary least squares (OLS) 
ผลการวจิยั พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจการแพทย ์ อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในทิศทางเดียวกนัไดแ้ก่  ปัจจยัภายนอก คือ ดชันีราคาผูบ้ริโภคหมวดรักษาและบริการส่วน
บุคคล (CPI) และอตัราเงินเฟ้อ (INF) ปัจจยัภายใน คือ อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิ(PE) และอตัราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพยร์วม (ROA) ส่วนอตัราส่วนเงินปันผลจ่าย (DPR) มีผลในทิศทางตรงกนัขา้ม 
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Abstract 
This study focuses on the factors affecting to Health Sector Index. This study used a secondary data and time series in the 
period from 1st quarter, 2009 to 4th quarter, 2018 totaling 40 quarters from 15 example companies. The factors studied include 
external factors (Consumer price index of medical and personal care , Inflation rate, Nominal effective exchange rate, SET 
index, Exchange rate of USD and THB, ) and internal factors (Debt to total asset ratio, Dividend payout ratio, Price-earnings 
ratio, Return on asset) The data were statistically analyzed using multiple regression with ordinary least Squares (OLS). The 
results showed that factors positively influencing  the stock price index on health care service sector at a significance level of 
0.05, including Consumer price index of medical and personal care, Inflation rate, Price-earnings ratio, and Return on asset 
and Dividend payout ratio is the factor negatively influencing the stock price index on health care service sector 
 

Keywords: Stock Price Index, Health Sector, Stock Exchange of Thailand 

 
1. บทน า 
     กลุ่มการแพทย(์HEALTH) เป็นกลุ่มหลกัทรัพยย์อ่ยกลุม่หน่ึงท่ีอยูภ่ายใตก้ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (Services)  ในปัจจุบนัมี
ความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยแนวโนม้ประชากรท่ีก าลงัเขา้สู่วยัชราและมีอายยุนืยาวข้ึน รวมถึง
กระแสท่ีคนหนัมาใส่ใจสุขภาพมากข้ึน ส่งผลใหค่้าใชจ่้ายดา้นการรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพมีความส าคญัต่อระบบ
เศรษฐกิจไทย และยงัเป็น Sector ท่ีรัฐบาลใหค้วามส าคญัในการก าหนดงบประมาณภาครัฐเน่ืองจากจ าเป็นตอ้งสนบัสนุน
สวสัดิการพื้นฐานของประชาชน การไดป้ระโยชน์จากการเกิดโรคร้ายและโรคแปลกใหม่ รวมถึงความเส่ือมถอยของสภาวะ
แวดลอ้มและสาธารณูปโภค เช่น มลพิษทางอากาศ จึงเป็นปัจจยัท่ีท าใหอ้ตัราค่ารักษาพยาบาลปรับตวัเพิ่มสูงข้ึน ส่งผลต่อการ
เติบโตของอุตสาหกรรม Health Care และยอ่มจะท าใหห้ลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมมีมูลค่าสูงข้ึนในอนาคต 

     เทคโนโลยมีีส่วนส าคญัอยา่งยิง่ในการตอบสนองสภาวการณ์ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ รวมถึงการแข่งขนัภายใตก้ลุ่มธุรกิจเดียวกนัท่ี
เพิ่มมากข้ึนกวา่ในอดีต เป็นเหตุใหธุ้รกิจเหล่าน้ีมีความตอ้งการใชเ้งินทุนค่อนขา้งมากและหลายบริษทัมีการระดมทุนผา่นทาง
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เปิดโอกาสใหน้กัลงทุน น าเงินมาลงทุนในหลกัทรัพยขอ์งบริษทัเหล่าน้ี หลกัทรัพยกลุ์่ม
การแพทยน์ั้นเป็นกลุ่มหน่ึงท่ีน่าสนใจเน่ืองจากมีระดบัความผนัผวนของผลประกอบการค่อนขา้งต ่าเม่ือเทียบกบัหุน้ขนาด
ใหญ่ๆ ในตลาดหลกทัรัพยแ์ห่งประเทศไทย และมี ใหเ้ลือกลงทุนเป็นจ านวนมาก 
     จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัท่ีชะลอตวั จนหลายภาคอุตสาหกรรมไดรั้บผลกระทบ จนกดดนัผลด าเนินงานปรับตวัลดลง 
เหตุผลดงักล่าวท าให ้ ใหน้กัลงทุนพิจารณาเขา้ลงทุนในหุน้กลุ่ม Defensive ท่ีมีอตัราการเติบโตดีแมภ้าพรวม เศรษฐกิจจะไม่ดี
นกั เน่ืองจากธุรกิจมีความแขง็แรงเฉพาะตวั ไม่ไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัภายนอกและภายในประเทศ  โดยปริมาณความ
ตอ้งการใชบ้ริการยงัมีอยา่งต่อเน่ือง  หุน้ใน กลุ่มการแพทย ์หรือ กลุ่มโรงพยาบาล เป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมท่ีตอบโจทยด์งักล่าว  
เพราะแมร้าคาจะไม่หวือหวาแต่ใหผ้ลตอบแทนสม ่าเสมอ  “ผลด าเนินงานไตรมาส 1/62 ของบริษทัจดทะเบียนท่ีอยูใ่นกลุ่ม
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โรงพยาบาล โดยพบวา่ส่วนใหญ่มีก าไรสุทธิเพิ่มข้ึน ท าใหภ้าพรวมยงัคงรักษาก าไรสุทธิไดดี้กวา่ เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน เน่ืองจากก าไรสุทธิรวมทั้งกลุ่มมากถึงระดบั 1.15 หม่ืนลา้นบาท เพิ่มข้ึนกวา่ 84% จากไตรมาส 1/61 ซ่ึงมีก าไรสุทธิ 6.28 
พนัลา้นบาท และจากการเติบโตของผลด าเนินงานในไตรมาสน้ี ท าใหห้ลายฝ่ายเช่ือวา่ ในไตรมาสท่ีเหลือของปี 2562 หุน้กลุ่ม
โรงพยาบาล ยงัมีทิศทางเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งจะเป็นอีกหน่ึงกลุ่มอุตสาหกรรมท่ี ณ ส้ินปี 2562 จะมีความโดดเด่นไม่แพ้
กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่” (Mgronline, 2562)  

  
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

     เพื่อศึกษาปัจจยัภายนอกและภายในท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย ์หมวดธุรกิจการแพทย ์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ประโยชน์ต่อนกัลงทุน เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาลงทุนใหแ้ก่นกัลงทุนในการซ้ือ-ขาย หุน้กลุ่มการแพทย ์
นกัลงทุนสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการวิเคราะห์ และ ตดัสินใจเลือกลงทุนในจงัหวะเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อลดความ
เส่ียงและไดรั้บผลตอบแทนท่ีคุม้ค่า 

2. สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับการพฒันางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในอนาคต 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     2.1 แนวคดิและทฤษฎกีารลงทุนในหลกัทรัพย์ (Investment) 
          2.1.1 การวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2558) อธิบายแนวคิดการวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใช้
ปัจจยัพื้นฐานวา่ เป็นแนวคิดท่ีมุ่งวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนด อตัราผลตอบแทนความเส่ียงจากการลงทุน และมูลค่าของ
หลกัทรัพย ์ ซ่ึง ปัจจยัพื้นฐานดงักล่าว ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นภาวเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นภาวะ อตุสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และปัจจยัท่ี
เก่ียวกบัผลการด าเนินงาน รวมทั้ง ฐานะทางเงินของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์
               2.1.1.1 การวิเคราะห์เศรษฐกิจ เก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาปัจจยัหลายอยา่งประกอบกนั เช่น วฏัจกัรเศรษฐกิจ นโยบาย
การเงิน นโยบายการคลงั อตัราเงินเฟ้อ การใชจ่้ายของผูบ้ริโภคและของธุรกิจ ฯลฯ ซ่ึงการ พิจารณาปัจจยัดงักล่าว ผูล้งทุนจะตอ้ง
วิเคราะห์องคป์ระกอบต่างๆ เพื่อสรุปภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศวา่ ณ ปัจจุบนัอยูใ่นช่วงขาข้ึน (Upward Trend) หรือขาลง 
(Downward Trend) รวมถึงคาดการณ์วา่ในอนาคตอีก 1, 2 หรือ 5 ปีขา้งหนา้ ภาวะเศรษฐกิจจะอยูใ่นช่วงใด ทั้งน้ี กเ็พื่อพิจารณา
วา่อุตสาหกรรมใดจะไดรั้บประโยชน์ จากภาวะเศรษฐกิจนั้นๆ สุดทา้ยกจ็ะสามารถเลือกบริษทัท่ีควรลงทุนได ้
               2.1.1.2 การวิเคราะห์อุตสาหกรรม เน่ืองจากอุตสาหกรรมแต่ละ อตุสาหกรรมมีลกัษณะโครงสร้างและการด าเนินงานท่ี
แตกต่างกนั ดงันั้น ผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีจะกระทบต่ออุตสาหกรรมแต่ละอุตสาหกรรมยอ่มไม่ เท่ากนั ตวัอยา่งเช่น ในกรณี



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 8 | 2865 

 

 

ท่ีเศรษฐกิจอยูใ่นช่วงถดถอย เป็นช่วงท่ีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเร่ิมลดลง GDP เร่ิม ปรับตวัลดลง รายไดข้องครัวเรือนเร่ิมลดลง แต่
อยา่งไรกต็าม ภาวะเศรษฐกิจแบบน้ีอาจกระทบกบัยอดขายของ อุตสาหกรรมอาหารหรืออุตสาหกรรมยาไม่มากนกั เน่ืองจาก
สินคา้เหล่าน้ีเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตเม่ือเทียบกบั อุตสาหกรรมท่ีจ าหน่ายสินคา้ฟุ่ มเฟือย ซ่ึงบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจเหล่าน้ี
จะมียอดขายท่ีลดลงมากกวา่ 
               2.1.1.3 การวิเคราะห์ขอ้มูลบริษทั เป็นขั้นสุดทา้ยของการวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อใชค้ดัเลือกบริษทัท่ี
ควรลงทุน โดยแบ่งการ วิเคราะห์ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ   
  -ขอ้มูลเชิงคุณภาพ เป็นขอ้มูลท่ีใชเ้พื่อการประเมินระดบัความสามารถของบริษทัในดา้นต่างๆ โดยไม่ใช ้
ขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลข ซ่ึงขอ้มูลเชิงคุณภาพจะประกอบไปดว้ย ขอ้มูลประวติัความเป็นมาของบริษทั ลกัษณะการ ด าเนินงานของ
บริษทั แผนงานท่ีบริษทัคาดวา่จะด าเนินการในอนาคต การเช่ือมโยงผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจ และ อุตสาหกรรมท่ีมีต่อ
ธุรกิจ ฯลฯ ตวัอยา่งขอ้มูลเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ คณะผูบ้ริหาร ขนาดของบริษทั ล ั
  -ขอ้มูลเชิงปริมาณ เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยประเมินจากตวั เลขท่ีเช่ือถือได ้เพื่อใชใ้นการบ่งบอกถึงผลการ
ด าเนินงานของบริษทัในช่วงท่ี ผา่นมา ตวัอยา่งขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีส าคญัท่ีผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจก่อนการ ตดัสินใจลงทุนใน
หุน้ ไดแ้ก่ งบการเงิน และ หมายเหตุประกอบงบการเงิน ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ เคร่ืองมือส าคญัท่ีช่วยใหผู้ล้งทุน
วิเคราะห์ขอ้มูลประเภทน้ีไดอ้ยา่งมี ประสิทธิภาพ คือ “การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน” ซ่ึงการวิเคราะห์อตัราส่วนทาง
การเงินจะช่วยใหเ้ขา้ใจงบ การเงินไดง่้ายข้ึน ทั้งในดา้นการแปลความหมาย และการเปรียบเทียบขา้มบริษทั   
 
          2.1.2ความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์
          สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ ห่งประเทศไทย (2552) อธิบายถึงความเส่ียง (Risk) หรือ ความไม่
แน่นอน (uncertainty) เกิดข้ึนไดเ้ม่ือสภาพท่ีไม่อาจรู้ไดแ้น่นอนวา่จะเกิดอะไรข้ึน โอกาสท่ีผลตอบแทนท่ีไดรั้บจริง (Actual 
Return) ต ่ากวา่ ผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนคาดหวงัไว ้ (Expected Return) อนัเน่ืองมาจากสาเหตุต่างๆ ผูล้งทุนพยายามหลีกเล่ียง
ความเส่ียงหรือลดความเส่ียงใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด ปกติแลว้ ความเส่ียงรวม (Total Risk) หาไดจ้ากค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึง
ประเภทของความเส่ียงจากการลงทุนในหลก ัทรัพยจ์ าแนกไดเ้ ป็น 2 ประเภทใหญ่คือ 
               2.1.2.1 ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Systematic Risk) คือ การเปล่ียนแปลงของผลตอบ แทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์
เปล่ียนแปลงไปท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสภาพ แวดลอ้มภายนอกของธุรกิจ ซ่ึงไม่สามารถควบคุมได ้ และมีผลกระทบต่อ
ราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดทั้งหมด 
               2.1.2.2 ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ (Unsystematic Risk) คือความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนเฉพาะกิจการหน่ึงหรือ อุตสาหกรรมใด
อุตสาหกรรมหน่ึง ซ่ึงเม่ือเกิดเหตุการณ์น้ีแลว้จะมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องธุรกิจนั้นไม่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์
อ่ืนในตลาด ความเส่ียงท่ีถูกจดัอยูใ่นความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ ไดแ้ก่ ความเส่ียงทางธุรกิจ (Business Risk)  
 
     2.2 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
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     อธิวฒัน์ วงศป์ระไพโรจน์ (2554) ศึกษาหาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีเป็นปัจจยัทางเศรษฐกิจกบัการเคล่ือนไหวของ
ดชันีราคาหุน้กลุ่มการแพทย ์ ตวัแปรอิสระท่ีเป็นปัจจยัทางเศรษฐกิจ คือ ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) และดชันีค่าเงินบาท 
(REER) มีความสมัพนัธ์กบัดชันีราคาหุน้กลุ่มการแพทย ์หรือมีอิทธิพลต่อการเคล่ือนไหวของราคาหุน้ในกลุ่มการแพทย ์ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ 83% โดยดชันีค่าเงินบาทมีความสมัพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกบัดชันีราคาหุน้กลุ่มการแพทย ์ และดชันีความเช่ือมัน่
ผูบ้ริโภคมีความสมัพนัธ์กนัในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหุน้กลุ่มการแพทย ์  
     ธิดาทิพย ์แซ่หลี (2562) ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย ์หมวดธุรกิจการแพทยท่ี์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลจากการศึกษาพบวา่ท่ีระดบันยัสาคญั 0.05 ตวัแปรอิสระท่ีสามารถอธิบายถึงดชันีราคาราคา
หลกัทรัพย ์หมวดธุรกิจการแพทย ์ไดอ้ยา่งมีนยัสาคญัทางสถิติ มีรายละเอียดดงัน้ี ดชันีราคาผูบ้ริโภคหมวดการรักษาและบริการ
ส่วนบุคคล (CPI) และดชันีราคาหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) เป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคา
หลกัทรัพย ์หมวดธุรกิจการแพทยใ์นทิศทางเดียวกนั ส่วน อตัราเงินเฟ้อ (INF) เป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพย ์
หมวดธุรกิจการแพทยใ์นทิศทางตรงกนัขา้ม  
     มารุต ภู่พะเนียด ณปภา ประยรูวงษ ์และ กมลทิพย ์อ้ึงสุวรรณพานิช (2562) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบกบัดชันีราคาหลกัทรัพย์
ตลาดหลกัทรัพยกลุ์่มธุรกิจดา้นสุขภาพ ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยท่ีัมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหลกัทรัพยตล์าด
หลกัทรัพยกลุ์่มธุรกิจดา้นนสุขภาพ อยา่งมีนยัส าคญั ไดแ้ก่ ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัรา
แลกเปล่ียนเงินต่างประเทศ และปริมาณนกัท่องเท่ียวต่างชาติ 
     ศรุตา โภควรรณากร (2558) ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบกบัดชันีราคาหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย และดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการโดยใชข้อ้มูลแบบอนุกรมเวลารายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 
2553 ถึงเดือนธนัวาคม ปี พ.ศ. 2557 ผลการศึกษาพบวา่ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบกบัดชันี
ราคาหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และดชันี
อุตสาหกรรมดาวโจนส์ ส่วนปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบกบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ ไดแ้ก่ 
อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
     ศิวรักษ ์ แสงวีระศิริ (2557) ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยร์ายกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จากการศึกษาพบวา่ ในระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 ปัจจยัดา้นปริมาณการลงทุนในหลกัทรัพย์
ของชาวต่างชาติสุทธิมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยร์ายอุตสาหกรรมมากท่ีสุด อตัราแลกเปล่ียนสกลุเงินบาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐฯ อตัราเงินเฟ้อ อตัราเงินกูลู้กคา้รายใหญ่ชั้นดี และดชันีราคาผูบ้ริโภคมีระดบัความสมัพนัธ์ท่ีลดลัน่กนัตามลงมา  
     พสักร คลา้ยแกว้ (2562) ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจการแพทยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง ประเทศไทย ผล
การศึกษาพบวา่ ดชันีราคาผูบ้ริโภคหมวดการรักษาและบริการส่วนบุคคล ของบริษทัส่วนใหญ่มี ความสมัพนัธ์ทิศทาง
เดียวกนัทส่่ีงผลต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจการแพทยใ์นตลาดหลกัทรพยั ์อยา่งมี นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบ ั0.05  และดชันี
การเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภค มีผลต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดธรุกิจการแพทยใ์นตลาดหลกัทรพยั ์ แห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ บริษทั 
โรงพยาบาลเอกชล จ ากดั (มหาชน) บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) บริษทั ศิครินทร์ จ ากดั (มหาชน) อยา่งมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ในทิศทางเดียวกนั 
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     Abdul Jabbar et al. (2015) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อตลาดหลกัทรัพยใ์นปากีสถาน พบวา่อตัราดอกเบ้ียและอตัราเงินเฟ้อมี
ความสมัพนัธ์กบัดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยใ์นทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัส าคญั 
     Chee Hong Yet et al. (2017) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งนโยบายเงินปันผล (Dividend Policy) และความผนัผวนของราคา
หุน้ของกลุ่มบริษทัผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรมท่ีจดทะเบียนตลาดหลกัทรัพยใ์นมาเลเซีย ผลการศึกษาพบวา่อตัราส่วนเงินปันจ่าย 
(Dividend Payout Ratio) มีอิทธิพลต่อความผนัผวนของราคาหุน้ในช่วงเวลาระหวา่งก่อนและหลงัเกิดวิกฤต 
     Subing, H. J. T., & Kusumah, R. W. R. (2017) ศึกษาปัจจยัภายนอกและภายในท่ีมีผลต่อราคาหุน้สามญัประเทศอินโดนีเซีย 
ผลการศึกษาพบวา่ อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิ (PE) อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) และราคาน ้ามนั มีผลใน
ทิศทางเดียวกนักบัราคาหุน้สามญั ขณะท่ีอตัราเงินเฟ้อมีผลในทิศทางตรงกนัขา้ม 
     Chu Thi Thu Thuy (2018) ศึกษาผลกระทบของปัจจยัภายนอกและภายในท่ีมีต่อราคาของหุน้สามญัของบริษทัท่ีไม่มีกิจการ
ทางดา้นการเงินท่ีจดทะเบียนตลาดหลกัทรัพยเ์วียดนาม ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัภายในท่ีประกอบดว้ยผลประกอบการดา้น
การเงิน (Financial Performance), นโยบายเงินปันผล (Dividend Policy), ขนาดบริษทั (Size of Company), อตัราส่วนกรรมสิทธ์ิ
ของต่างประเทศ (Foreign Ownership Ratio) และปัจจยัภายนอก เช่น อตัราเงินเฟ้อและปริมาณเงินมีผลต่อราคาหุน้สามญัอยา่งมี
นยัส าคญั 

 
     2.3. กรอบแนวคิดวิจัย 
 

ตวัแปรตน้                                                                                                       ตวัแปรตาม 
 

 
 

 
 ส่งผล 

 
 

 
 
 

3.วธีิการศึกษา 
     การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย ์ หมวดธุรกิจการแพทย ์ ท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ประเภทอนุกรมเวลา (Time Series Data) รายไตรมาส 

ปัจจัยภายนอก 
10. ดชันีราคาผูบ้ริโภคหมวดรักษาและบริการส่วนบุคคล (CPI) 
11. อตัราเงินเฟ้อ (INF) 
12. ดชันีค่าเงินบาท (NEER) 
13. ดชันีราคาหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 
14. อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัดอลล่าร์สหรัฐฯ USD) 

 ปัจจัยภายใน 

4. อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์(DA) 
5. อตัราส่วนเงินปันผลจ่าย (DPR) 
6. อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิ(PE) 
7. อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) 

ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์
หมวดธุรกิจการแพทยท่ี์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย 
(HEALTH) 
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ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือน ไตรมาสท่ี 1 พ.ศ. 2552 ถึง ไตรมาสท่ี 4 พ.ศ. 2561 รวมระยะเวลา 40 ไตรมาส โดยไดใ้ชข้อ้มูลดชันี
ราคาหลกัทรัพย ์ หมวดธุรกิจการแพทย ์ ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีใชใ้น
การศึกษาทั้งหมด 9 ตวัแปร ประกอบดว้ยปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภคหมวดรักษาและบริการส่วนบุคคล (CPI) 
อตัราเงินเฟ้อ (INF) ดชันีค่าเงินบาท (REER) ดชันีราคาหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) อตัราแลกเปล่ียน
ระหวา่งเงินบาทกบัดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) และปัจจยัภายในไดแ้ก่ อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์(DA) อตัราส่วนเงินปันผลจ่าย 
(DPR) อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิ (PE) อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ขอ้มูลหลกัทรัพยท่ี์ท าการศึกษา 15 
ตวัอยา่ง ท่ีสามารถเกบ็ขอ้มูลยอ้นหลงัไดต้ั้งแต่ปี 2552-2561 

     ขอ้มูลหลกัทรัพยท่ี์ท าการศึกษา 15 ตวัอยา่ง ท่ีสามารถเกบ็ขอ้มูลยอ้นหลงัไดต้ั้งแต่ปี 2552-2561 ดงัน้ี 
ตารางที่ 1 รายช่ือหลกัทรัพยท่ี์ท าการศึกษา 

ล าดบั หลกัทรัพย ์ รายช่ือบริษทั 

1 AHC บริษทั โรงพยาบาลเอกชล จ ากดั (มหาชน) 

2 BCH บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 

3 BDMS บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั(มหาชน) 

4 BH บริษทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน) 

5 CHG บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 

6 CMR บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จ ากดั (มหาชน) 

7 KDH บริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

8 M-CHAI บริษทั โรงพยาบาลมหาชยั จ ากดั (มหาชน) 

9 NEW บริษทั วฒันาการแพทย ์จ ากดั (มหาชน) 

10 NTV บริษทั โรงพยาบาลนนทเวช จ ากดั (มหาชน) 

11 PRINC บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

12 RAM บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) 

13 SKR บริษทั ศิครินทร์ จ ากดั (มหาชน) 

14 SVH บริษทั สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) 

15 VIBHA บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) 

 

     ในการศึกษาคร้ังน้ีจะท าการศึกษาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เพื่อบรรลุ ความมุ่งหมายในการศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้ กบัดชันีราคาหลกัทรัพย ์ หมวดธุรกิจการแพทย ์ ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ในส่วนน้ีเป็นการวิเคราะห์โดยสร้างตวัแบบสมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Linear Regression) วิเคราะห์
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ความสมัพนัธ์ดว้ยวิธีการก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด(Ordinary Least Squares: OLS) เพื่อแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัต่างๆ ท่ีเป็น
ตวัแปรอิสระวา่มีผลต่อตวัแปรตาม ทั้งในส่วนของทิศทางและปริมาณต่างๆ 

     โดยการวิเคราะห์เชิงปริมาณน้ีจะใชค้อมพิวเตอร์ในการประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป(EViews) แบบจ าลองทาง
เศรษฐมิติของตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บการจดทะเบียนและแจง้ประกอบกิจการใหม่ สามารถ
แสดงความสมัพนัธ์ดว้ยสญัลกัษณ์และแบบจ าลองดงัน้ี 

     SETHELTH = αi+ β1CPIi + β2INFi +β3NEERi +β54SETi  + β5USDi +β6 DA+β7DPR+β8 PE+ β9ROA+ei    (1) 

     สมการท่ี (1) แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรอิสระ 
 

     โดยก าหนดให ้ SETHELTH  คือ ดชันีราคาหุน้กลุ่มการแพทย,์ αi คือ ค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรอ่ืนท่ีมิใช่ตวัแปรอิสระ หรือ
ค่าคงท่ี,  CPI คือ ดชันีราคาผูบ้ริโภคหมวดรักษาและบริการส่วนบุคคล, INF คือ อตัราเงินเฟ้อ, NEER คือดชันีค่าเงินบาท , SET 
คือ ดชันีราคาหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, USD คือ อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลล่าร์สหรัฐฯ, DA 
คือ อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย,์ DPR คือ อตัราส่วนเงินปันผลจ่าย, PE คือ อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิ, ROA คือ อตัรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม  

ตารางที่ 2 แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

สญัลกัษณ์ตวัแปร แหล่งท่ีมาของขอ้มูล ความถ่ี/ช่วงเวลา 
SETHELTH ฐานขอ้มูลทางการเงิน บริษทั Bloomberg  

 
 
 
 
 

ขอ้มูลรายไตรมาส 2552-
2561 

CPI ฐานขอ้มูลดชันีเศรษฐกิจการคา้http://www.price.moc.go.th 

INF ส านกังานสภาพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
https://www.nesdc.go.th 

REER ธนาคารแห่งประเทศไทย 
https://www.bot.or.th 

SET ฐานขอ้มูลทางการเงิน บริษทั Bloomberg 

USD ธนาคารแห่งประเทศไทย 
https://www.bot.or.th 

DA ฐานขอ้มูลทางการเงิน บริษทั Bloomberg 

DPR ฐานขอ้มูลทางการเงิน บริษทั Bloomberg 

PE ฐานขอ้มูลทางการเงิน บริษทั Bloomberg 

ROA ฐานขอ้มูลทางการเงิน บริษทั Bloomberg 
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4.ผลการศึกษาและอภิปราย 
     4.1 การทดสอบสอบเชิงพรรณนา 
     ใชข้อ้มูลทั้งส้ิน 40 ขอ้มูล จากตวัแปรทั้งหมด 10 ตวั ซ่ึงเป็นตวัแปรอิสระ 9 ตวั และตวัแปรตาม 1 ตวั ซ่ึงมีรายละเอียดเชิง
พรรณนาเป็นค่าทางสถิติ ไดแ้ก่ ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต ่าสุด (Minimum) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) มาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
ตารางที่ 3  ผลการศึกษาเชิงพรรณนา 

 
 
      จากตารางท่ี 3 สรุปไดว้า่ ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มการแพทย(์SETHELTH) มีค่าสูงสุด 6,011.540 จุด ค่าต ่าสุด 
539.630 จุด โดยมีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3,374.044 จุด และ 1,922.012 ดชันีราคาผูบ้ริโภคหมวดรักษาและบริการ
ส่วนบุคคล (CPI) มีค่าสูงสุด 101.720 ค่าต ่าสุด 94.400 โดยมีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 98.459 และ 2.391 อตัราเงิน
เฟ้อ (INF) มีค่าสูงสุดร้อยละ 4.1 ค่าต ่าสุดร้อยละ -2.8 โดยมีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ร้อยละ 1.205 และ 1.726 ดชันี
ค่าเงินบาท (NEER) มีค่าสูงสุด 117.280 ค่าต ่าสุด 95.290 โดยมีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 105.272และ 5.814 ดชันี
ราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) มีค่าสูงสุด 1,776.260 จุด ค่าต ่าสุด 5431.500จุด โดยมีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 1,289.985 จุด และ 341.318 อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) มีค่าสูงสุด 35.839 บาท
ต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ ค่าต ่าสุด 29.804 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ โดยมีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 32.665 บาทต่อดอลล่าร์
สหรัฐฯ และ 1.800 อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์(DA) มีค่าสูงสุด 33.76 เท่า ค่าต ่าสุด 24.370 เท่าโดยมีค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 27.241 เท่า และ 2.068 อตัราส่วนเงินปันผลจ่าย (DPR) มีค่าสูงสุด 62.000 เท่า ค่าต ่าสุด 28.090 เท่าโดยมี
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 46.224 เท่า และ 7.089 อตัราส่วนราคาต่อก าไร (PE) มีค่าสูงสุด 43.787 เท่า ค่าต ่าสุด 
12.830 เท่าโดยมีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 28.613 เท่า และ 9.052 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) มี
ค่าสูงสุด 11.860 เท่า ค่าต ่าสุด 7.410 เท่าโดยมีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 9.110 เท่า และ 0.950 

Variables N Maximum Minimum Mean Std. Deviation

SETHELTH 40 6,011.540    539.630        3,374.044 1,922.012           
CPI 40 101.720        94.400          98.459       2.391                   
INF 40 4.100            (2.800)           1.405         1.726                   

NEER 40 117.280        95.290          105.272    5.814                   
SET 40 1,776.260    431.500        1,289.985 341.318               
USD 40 35.839          29.804          32.665       1.800                   
DA 40 33.760          24.370          27.241       2.068                   

DPR 40 62.000          28.090          46.224       7.089                   
PE 40 43.787          12.830          28.613       9.052                   

ROA 40 11.860          7.410             9.110         0.950                   
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     4.2 การทดสอบสอบเชิงอนุมาน 
  
ตารางที่ 4 ผลการท า Unit Root test 

 
 
ตารางที่ 5 การทดสอบปัญหาตวัแปรอิสระมีความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั (Multicollinearity) 

 
 
     จากตารางท่ี 5 การทดสอบปัญหาตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั (Multicollinearity) ผลการทดสอบไม่มีตวัแปรใด
ท่ีมีค่า Variance Inflation Factor เกิน 10 แสดงวา่แบบจ าลองไม่มีปัญหา Multicollinearity 
 
ตารางที่ 6 การทดสอบสหสมัพนัธ์ (Autocorrelation) 
 
 
 

Variables Lag Diff ADF Test Statistic Critical Value (5%) Prob. ผลการทดสอบ

CPI 0 1 -4.11398 -3.53308 0.0130 Stationary
INF 0 0 -5.12198 -3.53308 0.0009 Stationary

NEER 0 1 -5.89082 -3.53308 0.0001 Stationary
SET 0 1 -6.25711 -3.53308 0.0000 Stationary
USD 0 1 -4.45991 -3.53308 0.0054 Stationary
DA 0 0 -3.77492 -3.52975 0.0288    Stationary
DPR 0 1 -6.79609 -3.53308 0.0000 Stationary
PE 0 1 -7.76001 -3.53308 0.0000 Stationary

ROA 0 1 -6.56568 -3.53308 0.0000 Stationary

ADF TEST

CPI INF NEER SET USD DA DPR PE ROA

CPI 1.0000
INF 1.02337 1.0000

NEER 1.00125 1.01459 1.0000
SET 1.00180 1.01269 1.01030 1.0000
USD 1.00678 1.00398 1.13264 1.14636 1.0000
DA 1.01795 1.01388 1.01141 1.03552 1.05246 1.0000

DPR 1.03802 1.00050 1.03297 1.00128 1.00170 1.13258 1.0000
PE 1.00340 1.00004 1.00663 1.36049 1.00124 1.06053 1.00128 1.0000

ROA 1.09351 1.00772 1.10327 1.00928 1.05581 1.04204 1.09730 1.07192 1.0000

Durbin-Watson n k dL dU 4-dL 4-dU

2.345 40 9 1.008 2.072 2.992 1.928
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     จากตารางท่ี 6 การทดสอบสหสัมพนัธ์ (Autocorrelation) ดว้ยวิธี Durbin-Watson Test จะตอ้งพิจารณาค่า Durbin-Watson 
Stat ท่ีไดจ้ากการค านวณ ซ่ึงจะตอ้งมีค่าอยูร่ะหวา่ง dU กบั 4-dU 
     ผลท่ีได้พบว่าค่า Durbin-Watson Stat เท่ากับ 2.345 เม่ือท าการเปิดตาราง Critical Values For the Durbin-Watson Test ท่ี
ระดบันัยส าคญั 0.05 ผลการทดสอบเกิดปัญหา Autocorrelation จึงท าการแกไ้ขสมการถดถอยใหม่โดยใส่ตวัแปร AR(1) ใน 
Model  
 
ตารางที่ 7  ผลการทดสอบ Autocorrelation คร้ังท่ี 2 

 
 

     จากตารางท่ี 7 พบวา่ค่า Durbin-Watson Stat เท่ากบั 1.94553 เม่ือท าการเปิดตาราง Critical Values For the Durbin-Watson 
Test ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ซ่ึงค่า Durbin-Watson Stat ท่ีไดอ้ยูร่ะหวา่ง dU กบั 4-dU จึงสรุปไดว้า่แบบจ าลองไม่มีปัญหา 
Autocorrelation 
 
ตารางที่ 8  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

 
 
 
     *p<0.05 
     R-squared                   0.961773 
     Adjusted R-squared    0.946199  
     Prob (F-statistic)         0.00000 (ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%) 
 

Durbin-Watson n k dL dU 4-dL 4-dU

1.94553 40 9 1.008 2.072 2.992 1.928

Variables Coefficient Std.Error t-Statistic Prob.
C 0.029531 0.200838 0.14704 0.8842

DLOG(CPI) 17.777270 3.606314 5.80362 0.0000*

INF 0.004545 0.001713 2.65284 0.0132*

DLOG(NEER) 0.107460 0.246007 0.43682 0.6657
DLOG(SET) 0.080507 0.550130 1.46342 0.1549
DLOG(USD) -0.246784 0.203482 -1.21281 0.2357

LOG(DA) -0.010380 0.061177 -0.16967 0.8665
DLOG(DPR) -0.092547 0.037778 -2.44973 0.0211*

DLOG(PE) 0.775840 0.038768 19.98005 0.0000*

DLOG(ROA) 0.473842 0.058746 8.06601 0.0000*

AR(1) -0.317799 0.263430 -1.20639 0.2381
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ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณสามารถสร้างสมการถดถอยเชิงซอ้น ดงัน้ี 
 
     SETHELTH = 0.029531+17.777270DLOG(CPI)+0.004545DLOG(INF)+0.107460DLOG(NEER)+0.080507 
DLOG(SET)-0.246784DLOG(USD)-0.010380LOG(DA)-
0.092547DLOG(DPR)+0.775840DLOG(PE)+0.473842DLOG(ROA)-0.317799AR(1) 

 
     จากตารางที่ 8 ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภคหมวดรักษาและบริการส่วนบุคคล (CPI)  อตัราเงินเฟ้อ (INF) และ
ปัจจยัภายใน อตัราส่วนราคาต่อก าไร (PE) อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) มีค่า Prob. ต ่ากวา่ 0.05 และมีค่า
สมัประสิทธ์ิเป็นบวกแสดงวา่ตวัอิสระเหล่าน้ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย ์หมวดธุรกิจการแพทย ์ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ใน
ทิศทางเดียวกนั ส่วนปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ อตัราส่วนเงินปันผลจ่าย (DPR) มีค่า Prob. ต ่ากวา่ 0.05 และมีค่าสมัประสิทธ์ิเป็นลบ 
แสดงวา่ตวัอิสระน้ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย ์หมวดธุรกิจการแพทย ์ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ในทิศทางตรงขา้มกนั 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

สรุปผลการวจัิย 

     จากศึกษาปัจจยัภายนอกและภายในท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย ์หมวดธุรกิจการแพทย ์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยวิเคราะห์ทางสถิติ ดว้ย สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions) และประมาณค่าสัมประสิทธ์ิดว้ย
ก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Square) โดยใชโ้ปรแกรม EViews มาช่วยในการวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบวา่ตวัแปรอิสระ
ท่ีมีผลกระทบต่อการเคล่ือนไหวของดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มการแพทย์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึง
มีปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภคหมวดรักษาและบริการส่วนบุคคล เน่ืองจากเป็นตวัช้ีวดัความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคใน
การใช้จ่ายและเป็นตวัช้ีวดัว่าเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแพทยดี์ข้ึน ดงันั้นเม่ือเศรษฐกิจดีนักลงทุนท่ีสนใจเก่ียวกบัธุรกิจ
การแพทยก์็จะลงทุนมากข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของธิดาทิพย ์แซ่หลี (2562) และอตัราเงินเฟ้อ เม่ืออตัราเงินเฟ้อจะขยบัตวั
สูงข้ึน อาจส่งผลต่อราคาค่าบริการดา้นการแพทยใ์ห้ปรับราคาสูงข้ึนตามไปดว้ย ประกอบกบัการใชบ้ริการดา้นการแพทยแ์ละ
บริการอ่ืน ๆ มีจ านวนเพิ่มข้ึน เกิดจากการท่ีประชาชนหนัมาใส่ใจสุขภาพมากข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของศิวรักษ ์แสงวีระศิริ 
(2557)  ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่อตัราส่วนราคาต่อก าไร ซ่ึงมีอิทธิพลต่อนกัลงทุนในการตดัสินใจลงทุนในหุน้ของบริษทั สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ Subing, H. J. T., & Kusumah, R. W. R. (2017) และอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม ซ่ึงแสดงความสามารถ
ในการท าก าไรของบริษทัเพื่อดึงดูดนกัลงทุน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Subing, H. J. T., & Kusumah, R. W. R. (2017) ซ่ึง
หากปัจจยัเหล่าน้ีมีค่าสูงข้ึนจะส่งผลใหด้ชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มการแพทยเ์พิ่มข้ึน ส่วนตวัแปรอิสระท่ีมีผลในทิศทางตรงขา้ม
ซ่ึงเป็นปัจจยัภายใน คือ อตัราส่วนเงินปันผลจ่าย (ราคาหุน้ลดลงเม่ือจ่ายเงินปันผล) ซ่ึงส่งผลใหด้ชันีลดลงเน่ืองจากดชันีมาจาก
ราคาหุ้นในอุตสาหกรรม  สอดคล้องกับงานวิจัยของ Chee Hong Yet et al. (2017) หากมีค่าสูงข้ึน จะส่งผลให้ดัชนีราคา
หลกัทรัพยก์ลุ่มการแพทยล์ดลง  
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 ปัจจัยภายนอกท่ีไม่มีผลต่อดัชนีราคาราคาหลักทรัพย์หมวดธุรกิจการแพทย์ ได้แก่ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เน่ืองมาจากหลกัทรัพยก์ลุ่มการแพทยถื์อวา่เป็นหุน้ Defensive Stock ท่ีทนทานต่อสภาวะตลาดใน
ทุกสภาพ ไม่ว่าตลาดจะดีหรือแย่และทิศทางดชันี SET ข้ึนอยู่กบัการเปล่ียนแปลงของหุ้นในกลุ่ม SET50 ท่ีโดยส่วนใหญ่จะ
ไม่ใช่กลุ่มการแพทย ์และอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯไม่มีผลต่อดชันีราคาราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจ
การแพทย์ เน่ืองมาจากค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐไม่มีความผนัผวนมากนัก ปัจจัยภายในท่ีไม่มีผลต่อดัชนีราคาราคา
หลกัทรัพยห์มวดธุรกิจการแพทย ์ไดแ้ก่ ดชันีค่าเงินบาท ไม่มีผลต่อดชันีราคาราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจการแพทย ์เน่ืองจาก
ดชันีค่าเงินสะทอ้นเฉพาะการแข่งขนัดา้นราคาของสินคา้โดยรวมจากขอ้จ ากดัดา้นขอ้มูลและความซบัซ้อนในการค านวณ ท า
ให้การค านวณน ้ าหนกัของแต่ละสกุลเงินไม่ไดแ้ยกเป็นรายสินคา้หรือรายอุตสาหกรรม อาจท าให้สะทอ้นออกมาไม่ไดช้ดัเจน
มากนกั และอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์ไม่มีผลต่อดชันีราคาราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจการแพทย ์ซ่ึงอตัราส่วนแสดงการ
เปรียบเทียบว่า กิจการมีหน้ีสินเป็นก่ีเท่าของสินทรัพยร์วม เป็นไปไดว้า่บริษทัมีความสามารถในการช าระหน้ีท่ีไม่กระทบต่อผู ้
ถือหุน้ 

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้
 
     จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มการแพทย ์ท าให้ทราบว่าปัจจยัท่ีส าคญัในการน ามาพิจารณาประกอบใน
การตดัสินใจลงทุนคือ ดชันีราคาผูบ้ริโภคหมวดรักษาและบริการส่วนบุคคล (CPI) อตัราเงินเฟ้อ (INF) อตัราส่วนราคาต่อก าไร 
(PE) และอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) เม่ือปัจจยัทั้ง 4 มีการปรับตวัสูงข้ึน ส่งผลให ้นกัลงทุนควรตดัสินใจลงทุน
ในหลกัทรัพยก์ลุ่มการแพทย ์และถา้อตัราส่วนเงินปันผลจ่าย (DPR) มีอตัราสูงข้ึน (ราคาหุ้นลดลงเม่ือจ่ายเงินปันผล) ซ่ึงส่งผล
ให้ดชันีลดลงเน่ืองจากดชันีมาจากราคาหุ้นในอุตสาหกรรม นกัลงท่ีมีหลกัทรัพยก์ลุ่มการแพทยแ์ลว้ควรมีการเฝ้าระวงัการถือ
ครองหลกัทรัพยก์ลุ่มการแพทยเ์พื่อป้องกนัความเส่ียงจากการลงทุน หากนกัลงทุนท่ียงัไม่มีหลกัทรัพยน้ี์ควรใชโ้อกาสในการรู้
จงัหวะราคาลงซ้ือหลกัทรัพยเ์พราะจะไดร้าคาท่ีถูกลง  

 

ข้อเสนอแนะคร้ังต่อไป 

     เพื่อเป็นการเสนอแนะใหแ้ก่ผูอ้่านท่ีสนใจในการท างานวิจยัในลกัษณะเดียวกนัน้ีในอนาคต ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม
เพื่อท่ีจะสามารถขยายขอบเขตของการศึกษา ดงัน้ี 
     1.งานวิจยัในอนาคตอาจน าเหตุการณ์ส าคญัมาเป็นปัจจยัในการวิเคราะห์ เช่น การเกิดโรคระบาด การควบรวมกิจการ เป็นตน้ 
     2.ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลรายไตรมาส ซ่ึงอาจท าให้เห็นผลกระทบท่ีเกิดต่อดัชนีดัชนีหลักทรัพย์กลุ่ม
การแพทยไ์ม่ชดัเจน แนวทางในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจใชเ้ป็นการเปรียบเทียบขอ้มูลในความถ่ีต่างกนั เพื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่างของผลการศึกษา 
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ข้อจ ากดัการวิจัย 
 
     ในการศึกษางานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัภายในท่ีเป็นอตัราทางการเงินต่างๆ ท าให้ขอ้มูลท่ีศึกษาเป็นรายไตร
มาสไม่ใช่รายเดือน และผูว้ิจยัไม่ไดน้ าเหตุปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนในช่วงของเหตุการณ์มาวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจส่งผลต่อดชันี
หลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจการแพทย ์
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ไอรินทร์  ธีระอิสรารักษ์1  และ สุทธาวรรณ จีระพนัธุ2 

Aileen Teeraisararuk and Suthawan Chirapanda 

บทคดัย่อ 

           การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ เลือกเป็นตวัแทนจ าหน่าย น ้าย  า แซ่บซ๊ีด By คุณเหน่ง และ
เพ่ือสร้างกลยทุธ์เพ่ิมตวัแทนจ าหน่ายใหธุ้รกิจ โดยใชแ้หล่งขอ้มูล 2 แหล่ง ประกอบดว้ย 1.) การใชแ้หล่งขอ้มูลปฐมภูมิ ไดแ้ก่ การ
สมัภาษณ์ตวัแทนจ าหน่ายท่ีมีประสบการณ์การขายน ้าย  า จ านวน 15 คน จากตวัแทนทั้งหมด  19 คน  และเจา้ของแบรนด ์1 คน  2.) ขอ้มูล
ทุติยภูมิ ไดแ้ก่ รวบรวมจากส่ิงตีพิมพ ์ เอกสาร ขอ้มูลสถิติ โอกาสเติบโตของธุรกิจเคร่ืองปรุงรสและร้านย  า ส่ือออนไลน์ ผลงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง การวิเคราะห์ ขอ้มูลของ Facebook fanpage  และโดยการส ารวจ การสงัเกตจากกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงจะน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการ 
สงัเคราะห์ จดัหมวดหมู่เพ่ือน าเสนอแนวทางการแกปั้ญหาท่ีพบ ผลการศึกษาพบวา่ ตวัแทนทุกคนรู้จกัน ้าย  าผา่น Facebook โดยมีทั้ง  
Facebook fanpage จากการ Search google และ Facebook page ส่วนตวัของคุณเหน่ง โดย ตวัแทน ไม่ค่อยไดเ้ปรียบเทียบกบัสินคา้อ่ืน 
เพราะในคร้ังแรกแค่จะซ้ือรับประทาน แต่ช่ืนชอบในรสชาติ จึงสนใจ อยากสมคัรเป็นตวัแทน ส่ิงท่ีตวัแทนอยากใหป้รับปรุงแกไ้ขคือจด
ทะเบียนอาหารและยา แรงจูงใจท่ีเป็นตวัแทน คือรสชาติของน ้าย  า 
ค ำส ำคัญ : น ำ้ย  ำ, น ำ้ย  ำแซ่บซ๊ีด By คุณเหน่ง, น ำ้ย  ำส ำเร็จรูป 
 

Abstract 

         The  purpose of this study was on the factors affect decision to agents of Thai salad spicy sauce By Neung brand and Corporate 
strategy to increase a number of distributors By using two data sources which are 1) the primary data sources is to interview 15 agents, 
from 19 agents, who have an experience in selling, and the brand owner  2) the secondary data was included from public materials, 
papers, statistics, opportunities of growing in spicy sauce business, spicy sauce shops, related studies, Facebook Fanpage data analysis, 
and a survey and an observation of the targeted group. These data sources will be brought to synthesize to suggesting solutions from the 
problems were found. The study found that every agent has known the spicy sauce from Facebook Fanpage through searching on Google 
and Khun Neung’s Facebook page. These agents hardly compare to other brands because, their intention  buy for only eating, they liked 
the taste and they have decided to agents of the brand. What the agents would like  to improve to register with Food and Drug 
Administration,the motivation of agent is the taste of spicy sauce. 

Keywords : salad spicy sauce, salad spicy sauce By Neung brand, spicy instant salad sauce                        
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1.บทน า 

 
         น ้ าย  าแซ่บซ๊ีด By คุณเหน่ง เปิดตวัออกมาจ าหน่าย เม่ือเดือนมีนาคม  พ.ศ. 2560 เป็นธุรกิจครอบครัว โดย นางสาว มะลิวร
รณ เทไธสง หรือคุณเหน่ง ไดเ้รียนสูตรน ้าย  า กบัผูท่ี้ชนะการแข่งขนัอาหาร ประเภทย  าอนัดบัท่ี 2 ของประเทศ ในนามร้านอาหาร
สิบสองปันนา และไดป้รับเป็นสูตรของตนเอง และตั้งสโลแกนวา่ “อร่อยระดบั ภตัตาคาร ในราคาบา้นๆ” เพื่อส่ือถึงสินคา้มี
ราคาถกู แต่อร่อยระดบัภตัตาคาร คือรสชาติแม่นย  า เหมือนเดิม ทุกจาน  ต่อมาไดเ้คลด็ลบัการท าใหน้ ้าย  าคงสภาพอยูไ่ดน้าน โดย
ไม่ตอ้งใส่สารกนับูด จากอดีต ผจก.ร้าน MK สุก้ี    

 คุณเหน่ง ไดเ้ห็นถึงโอกาสการเติบโตของธุรกิจ ท่ีสามารถลงทุนแบบไม่ตอ้งมีหนา้ร้าน ไม่ตอ้งใชเ้งินทุนท่ีสูง มากนกั จึง
มีลักษณะช่องทางการตลาด  2 ประเภท คือ      1. ช่องทางตรง คือ ช่องทางท่ีจ าหน่ายสินค้าสู่กลุ่มเป้าหมาย โดยตรง 
ไม่ผ่านคนกลาง โดยจ าหน่ายผ่าน Facebook fanpage ท่ีปัจจุบันเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ ท่ีเข้าสู่ผูบ้ริโภค อย่างรวดเร็ว 
2. ช่องทางออ้ม คือ ช่องทางท่ี น าสินคา้สู่ผูบ้ริโภคโดยผา่นคนกลาง หรือ ตวัแทนจ าหน่าย โดยมี 2 ลกัษณะดงัน้ี 
 2.1 ตั ว แทน ท่ี ไ ม่ ส ต๊ อ ค สิ นค้ า  คื อ  รั บ อ อ เ ด อ ร์ จ า ก ผู ้บ ริ โ ภ ค  หลั ง จ า กนั้ น สั่ ง ซ้ื อ สิ น ค้ า จ า กท า ง แบ รนด์  
แลว้น าไปส่งมอบใหผู้บ้ริโภคกลุ่มน้ีจะไม่มีความเส่ียงเพราะรับเงินจากผูบ้ริโภคเต็มจ านวนจึงท าการสัง่ซ้ือสินคา้กบัทางแบรนด ์
2.2 ตวัแทนท่ีสต๊อคสินคา้ โดยสั่งซ้ือสินคา้ก่อน แลว้ไปขายปลีกเอง ซ่ึงกลุ่มน้ีจะรับความเส่ียงเอง เพราะไม่รู้ว่าจะ ขายหมด 
เม่ือไหร่ โดยตวัแทนมีทั้งแบบมีหนา้ร้าน เป็นร้านขายของช า ร้านอาหารท่ีขายย  าควบคู่กบัอาหารอยา่งอ่ืนดว้ย และ ตวัแทน ท่ี
ไม่มีหนา้ร้าน ซ่ึงตวัแทน ท าใหส้ามารถเพิ่มยอดขายไดสู้งมากข้ึน เพราะเพิ่มการรับรู้ของผูบ้ริโภค หากมี ตวัแทนเยอะ ยอดขาย
ของน ้ าย  าแซ่บซ๊ีด By ก็มากข้ึนตามไปดว้ย ในการรับตวัแทนจ าหน่าย ทางแบรนด ์ไม่มีความ เส่ียง เน่ืองจากเป็นการรับสมคัร
ตวัแทน ผ่าน Facebook fanpage เม่ือตวัแทนสั่งซ้ือสินคา้ ก็จะช าระเงิน เต็มจ านวน ตามยอดสินคา้ท่ีสั่ง ทางแบรนดจึ์งผลิตตาม
ออเดอร์ท่ีสัง่ซ้ือ แลว้จึงจดัส่งใหต้วัแทนจ าหน่ายต่อไป      

 คู่แข่งทางตรงของธุรกิจคือ น ้าย  าส าเร็จรูปท่ีจ าหน่ายในออนไลน์ โดยเฉพาะท่ีมีการขายผา่น Facebook  เน่ืองจากตวัแทน
คน้หาร้านคา้ผา่นทาง Facebook และ Google   คู่แข่งทางออ้มคือ น ้าย  าส าเร็จรูป ในหา้งสรพสิน คา้ และร้านสะดวกซ้ือ เช่น น ้าจ้ิม
ท่ีจ าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้ Wish Co ท่ีวางจ าหน่ายบริเวณใกลเ้คียงกนั  

 แนวโน้มของธุรกิจ จากขอ้มูลของ ทีมข่าว TCIJ ระบุว่า ศูนยว์ิจยัเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย ์ให้ขอ้มูลว่า 
ในปี พ.ศ. 2555 - 2559 มูลค่าตลาดเคร่ืองปรุงรส ในประเทศไทย มียอดขายท่ีเติบโตมากข้ึน สาเหตุเกิด จากสังคมเมือง 
ขยายตวัมากข้ึน ขนาดครอบครัวท่ีเล็กลง ส่งผลให้การท าอาหารให้อร่อย เป็นเร่ืองท่ียุ่งยาก เสีย เวลา เพราะ ตอ้งมีทกัษะ 
มีความรู้ในการเลือกใชว้ตัถุดิบ เคร่ืองปรุงรสส าเร็จรูปจึงสามารถ ตอบโจทยไ์ลฟ์สไตล ์ไดดี้ โดยน ้ าย  าแซ่บซ๊ีด By คุณเหน่ง  
ไดเ้นน้ ความปลอดภยัของผูบ้ริโภค ความสะอาดในการผลิต และการคดัสรร วตัถุดิบ ท่ีสดใหม่ ความสะดวกสบายในการใชง้าน 
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และขอ้มูลจาก Wongnai for Business ท่ีไดส้นบัสนุนแนวโนม้การเติบโตของธุรกิจ คือ การกล่าวในงาน Restaurant 
2020  ว่า เมนูยอดฮิตอนัดบั 1 ท่ีถูกคน้หามาก ท่ีสุดบน Wongnai คือ “ย  า” ท าให้มัน่ใจว่าคนไทยนิยม รับประทานย  ามาก 
และมีจ านวนร้านอาหาร ท่ีมีเพียงหน้าร้านออนไลน์ เพียงอย่างเดียว แต่ไม่มีหน้าร้าน มีแนวโน้ม เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
สอดคล้องกับจ านวนตัวแทนท่ี เพิ่ ม ข้ึนจาก ฝ่ัง ท่ีไ ม่ มีหน้า ร้ าน  และ ยอดขาย  ของน ้ าย  าแ ซ่บ ซ๊ีด  By  คุณเหน่ง 
ท่ีเติบโตเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จากเร่ิมตน้ เดือนละ ส่ีพนับาท เป็น หน่ึงหม่ืนบาท และปัจจุบนั อยูท่ี่ สองหม่ืน ถึง สามหม่ืนบาท 
หากมีช่วงเทศกาลหรือวนัหยดุยาว ยอดขายกจ็ะสูงมากข้ึนเป็น ส่ีหม่ืนถึง หา้หม่ืนบาท  

ในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ เป็นตวัแทนจ าหน่าย น ้ าย  าแซ่บซ๊ีด 
By คุณเหน่ง และเพื่อสร้างกลยุทธ์การเพิ่มตัวแทนจ าหน่าย หากสามารถทราบแรงจูงใจ ท่ีตัดสินใจ เป็นตัวแทน 
ก็จะสามารถน ามาปรับใช้เพื่อพฒันาธุรกิจ ท าให้เพิ่มจ านวนตวัแทนจ าหน่ายได้ และได้รับ ส่วนแบ่ง ทางการตลาดสูงข้ึน 
ผลก าไรเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงถือวา่เป็นส่วนท่ีสร้างความไดเ้ปรียบ ในการแข่งขนัของธุรกิจต่อไป  

2. ทบทวนวรรณกรรม  
 
2.1  ทฤษฎวีเิคราะห์อุตสาหกรรม  (SWOT Analysis)                                                                                                    
 (Albert Humphrey,    1960) การวิเคราะห์อตุสาหกรรม คือ การวิเคราะห์สภาพองคก์ร ณ ปัจจุบนั  เพื่อคน้หา 
ปัจจยัภายในองคก์ร ไดแ้ก่ จุดแขง็ ,จุดอ่อน   และ เพื่อคน้หาปัจจยัภายนอกองคก์ร ไดแ้ก่ โอกาส ,อุปสรรค     

 
2.2  ทฤษฎวีเิคราะห์การเลอืกกลยุทธ์ (TOWS matrix) 
(Michael E.Porter ,    1970)  ซ่ึงเป็นการน า SWOT Analysis มาท าการสร้างกลยทุธ์ใน 4 ลกัษณะ คือ                                                                                                                       
1. กลยทุธ์เชิงรุก (SO)  ใชจุ้ดแขง็และโอกาสท่ีมีเป็นกลยทุธ์เชิงรุก                                                                                         
 2. กลยทุธ์เชิงแกไ้ข (WO)  ใชโ้อกาสเป็นกลยทุธ์เพื่อแกไ้ขจุดอ่อน                                                                                         
3. กลยทุธ์เชิงรับ (ST)   ใชจุ้ดแขง็เป็นกลยทุธ์ เพื่อรับมือกบัอุปสรรค                                                                                  
4. กลยทุธ์เชิงป้องกนั (WT) ใชจุ้ดอ่อนและขอ้จ ากดัเป็นกลยทุธ์ป้องกนั 
 
2.3  ทฤษฎกีารจัดการเชิงกลยทุธ์ ( Strategy Management ) 
(พีรพงษ ์ฟูศิริ,  2562) ผูคิ้ดคน้ทฤษฎี คือ Michael E.Porter  โดยมีกลยทุธ ์3 ระดบั ดงัน้ี                                                
 1. กลยทุธ์ระดบัองคก์ร (Corporate – Level Strategies ) ก าหนดกลยทุธ์ในภาพกวา้งๆ การด าเนินงานของกิจการ    2. กลยทุธ์
ระดบัธุรกิจ (Business Level Strategy) เพื่อความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัดว้ยความสามารถหลกัท่ีกิจการมี  3.กลยทุธร์ะดบั
หนา้ท่ี ( Functional Strategy ) เป็นพื้นฐานท่ีองคก์รควรมี คือ คนในองคก์รเก่งหนา้ท่ี ท่ีรับผิดชอบ 
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  2.4  ทฤษฎวีเิคราะห์สภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรม (Five force model) 
(กลัยารัตน ์ธีระธนชยักลุ,  2562) ผูคิ้ดคน้ทฤษฎี คือ Michael E. Porter ปัจจยักดดนัทั้ง 5  (Five Force Model) คือ 
เคร่ืองมือส าหรับวางแผนกลยทุธ์ ของกิจการและปัจจยัท่ีส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ ท่ีมีดงัต่อไปน้ี 

1. ภยัคุกคามการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่  แนวทาง แกไ้ข ตอ้งท าใหธุ้รกิจ มีตราสินคา้ท่ีแขง็แกร่ง         
2. การต่อรองของลูกคา้  จะตอ้งก าหนด กลุ่มลกูคา้ท่ีชดัเจน เพื่อสามารถต่อรองราคาสินคา้กบัผูซ้ื้อได ้             
4. การต่อรองของช่องทางผู้จัดหาวตัถุดิบ  เช่น การรวมกลุ่มของผูป้ระกอบการ ท าใหมี้อ านาจต่อรองได ้                              
5. การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม  เช่น ความแตกต่าง, จ านวนคู่แข่ง, ขอ้จ ากดัในการเขา้-ออก ของอุตสาหกรรม  

 2.5  แผนภูมิก้างปลา (Fishbone Diagram or Ishikawa diagram) 
(ณัฐพนัธ์ บวัวราภรณ์,  2561)  เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่างเป็นระบบ โดยท่ีหัวปลาแสดง ปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
พิจารณาว่าอะไรท่ีน่าจะเป็นสาเหตุหลักของปัญหา แล้วจึงรวบรวมข้อมูล จากการปฏิบัติงานจริง เพื่อหาสาเหตุ  
ยอ่ยท่ีส่งผลกระทบต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึน น าไปสู่การแกไ้ขอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 2.6  4Ps หรือ ส่วนประสมทางการตลาด (Market mix)  
(นภวรรณ คณานุ รักษ์,   2562)  โดยผู ้คิดค้นทฎษฎี น้ี คือ  Edmund Jerome McCarthy  4P หรือ  Marketing Mix  ได้แก่   
1.  Product  ผลิตภณัฑ ์เป็นปัจจยัแรกท่ีส าคญัเป็นอยา่งมาก   โดยตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ได ้
2.  Price ราคา การตั้งราคาขาย เป็นตวัก าหนดวา่ธุรกิจ จะสามารถ ใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัอยา่งไร 
3.  Place ช่องทางการจดัจ าหน่าย การน าสินคา้ไปใหถึ้งมือ ของลูกคา้ อยา่งมีประสิทธิภาพ   
4.  Promotion การส่งเสริมการตลาด เพราะความส าเร็จของธุรกิจ คือ การขายสินคา้ หรือบริการใหไ้ดม้ากท่ีสุด  
 
2.7   งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
  (สุวนาถ ทองสองยอด  และ ภีรกาญจน์  ไค่ นุ่นนา,  2561) ได้ศึกษางานวิจัยหัวข้อ แนวทางการพัฒนาช่อง 
ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เกลือ ต าบลบานา จังหวดัปัตตานี  มีช่องทางการตลาด แบบช่องทางตรง และ ช่องทางออ้ม 
กลยุทธ์ เพื่อการพัฒนาช่องทางการตลาด ได้แก่ การสร้างตัวแทนจ าหน่ายท่ีเน้นคนในชุมชน การ  สร้างพันธมิตร 
ช่วยกระจายสินคา้ การส่ือสารแบรนด์เพื่อให้แบรนด์ เติบโตอย่างเป็นธรรมชาติ รวมทั้ง การสร้าง คุณค่ามาสู่แบรนด์ ลว้น 
แต่เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจเพราะเป็นช่องทางการตลาดท่ีคลา้ยกนั เป็นเคสกรณีศึกษา ท่ีสามารถ น ามาปรับใชก้บัน ้ าย  าแซ่บซ๊ีดได ้
เพราะ กลยทุธ์ท่ีผูว้ิจยัเลือก ไดมี้การก าหนดใหห้าตวัแทนรถขายอาหารในพื้นท่ี 
 (นางสาวอญชันา พงษสุ์วินยั,  2557) ไดศึ้กษางานวิจยัหวัขอ้ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหาร ส าเร็จ รูปแช่แขง็ 
ท่ีมีต่อฉลากบรรจุภณัฑ์ของนิสิตปริญญาตรี ท่ีอยู่หอพกั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จาก การศึกษาพบว่า 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง คือ ราคาสินค้า แต่ถ้ามีราคาใกล้เคียง กันจะให้ความส าคัญ 
กับ เค ร่ื อ งหมาย รับรองความปลอดภัยข องอาหาร  เพร าะท า ให้มั่น ใจ ในความปลอดภัยของ  อ าหาร  และ 
สาเหตุท่ี ช่ืนชอบอาหารส าเร็จรูป เ น่ืองจาก  รสชาติ หาซ้ือง่าย และสะดวกไม่ต้องเสียเวลา ในการ เตรียมอาหาร 
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ท าให้เช่ือมัน่ว่าราคาสินคา้เป็นตวัแปรส าคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัน้ี กรณีท่ีตวัแทน ตอบแบบ สัมถาษณ์ว่า หากมีสินคา้ 
ราคาใกล้เคียงกัน ก็อาจจะทดลองสั่งมาขาย และตัวแทนก็อยากให้ทางแบรนด์ จดทะเบียนอาหารและยาให้ถูกต้อง    
 (นิช านันท์  ส า ธุนัศ ,   2561) ได้ ศึ กษาง านวิ จัยหั วข้อ  ก ารก าหนดกลยุทธ์ เ พื่ อส ร้ า งความ  ได้ เ ป รี ยบ 
ทางการแข่งขนัของธุรกิจร้าน Riverfront cafe พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลในการเลือกซ้ือมากท่ีสุด 2 ดา้น คือ ดา้นสถานท่ี จดัจ าหน่าย 
และดา้นการส่งเสริมการตลาด ยงัพบว่าคู่แข่งขนัไดน้ าส่วนประสมทางการตลาด 7Ps มาเป็นเคร่ืองมือ ในการ ก าหนดกลยทุธ์ 
ถึ ง แม้น ้ า ย  า จ ะ ไ ม่ ใ ช่ ธุ ร กิ จบ ริ ก า ร  แ ต่ ก า รน า  7 P s  ม าป รั บ ใช้ กับ ก า ร  ด า เ นิ น ธุ ร กิ จ  ก็ เ ป็ น ส่ิ ง  ท่ี น่ า สนใจ 
เพราะก่อนการสมคัรเป็นตวัแทน ตอ้งมีคนบริการ ตอบค าถามท่ีรวดเร็ว  การมีผูค้อยดูแลเพจเพื่อเพิ่ม โอกาส การรับรู้ใน 
Facebook Fanpage  ก า ร จั ด ส่ ง ท่ี เ ป็ น ร ะบบ  ร ว ด เ ร็ ว  ส า ม า ร ถ ต ร ว จสอบได้  เ ช่ น  แ จ้ ง เ ล ข ท่ี ก า ร ส่ ง  ( ก ลุ่ ม
นักศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดอุตรดิตถ์,  2558) ได้ศึกษา งานวิจัยหัวข้อ 
ก า ร ศึ ก ษ า ช่ อ ง ท า ง ก า ร จั ด จ า ห น่ า ย ทุ เ รี ย น ห ล ง ลับ แ ล  ต า บ ล แ ม่ พู ล   อ  า เ ภ อ ลั บ แ ล  จั ง ห วัด อุ ต ร ดิ ต ถ์   
การจ าหน่ายทุเ รียนได้ใช้ช่องทางการขายแบบอาศัยคนกลางซ่ึงจะช่วยท าหน้า ท่ีขาย และหน้าท่ีการ ตลาดอ่ืนๆ 
ขอ้ดีของการมีตวัแทนแบบพ่อคา้คนกลาง  คือท าให้ปริมาณ การขายสินคา้เพิ่มมากข้ึน และมีผูม้าช่วยรับภาระ ความเส่ียงภยั 
เ น่ื อ ง จ า ก มี ตั ว แ ท น ถื อ ค ร อ ง สิ น ค้ า ท า ใ ห้ ป ร ะ ห ยั ด ต้ น ทุ น  ส่ ว น ข้ อ เ สี ย คื อ
ผู ้ผลิตไม่ได้ใกล้ชิดผู ้บริโภคท าให้ทราบความเป็นไปเก่ียวกับข้อมูล ทางการตลาดน้อยลง  และราคาสินค้าจะสูงข้ึน 
ซ่ึงท าให้น ้ าย  าแซ่บซ๊ีด By คุณเหน่ง ตอ้งวางแผนเพื่อแกปั้ญหาน้ี ท่ีปัจจุบนัมีตวัแทน ท่ีเป็นพ่อคา้คนกลาง ท าให้ราคาสินคา้
สูงข้ึน 

 

3. วธีิการศึกษา  
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นวิจยัคุณภาพ จึงไดค้น้ควา้หาขอ้มูลจากหลายส่วน ประกอบกนั ดงัน้ี 
1. มีการสมัภาษณ์แบบเจอตวั ค าถามเชิงลึกปลายเปิดกบัเจา้ของแบรนด ์ น ้าย  าแซ่บซ๊ีด By คุณเหน่ง  1 คน  
2. โทรศพัทก์บักลุ่มคนท่ีเป็นตวัแทนจ าหน่าย ท่ีเคยมีประสบการณ์เป็นตวัแทนน ้าย  า คือสมคัรเป็นตวัแทน ในช่วง เดือนมีนาคม  
2560 ถึง เดือน พฤศจิกายน 2562 จ านวน 15 คน จากตวัแทนทั้งหมด 19 คน เน่ืองจาก  ตอบค าถาม ไม่ครบทุกขอ้ จ านวน 2 คน, 
มีจ านวน 1 คนท่ีญาติเสีย, ไม่สามารถ ติดต่อได ้เปล่ียนเบอร์โทรศพัท ์1 คน ท าใหข้าด ขอ้มูล จ านวน 4 ราย โดยแบบสมัภาษณ์ 
ค าถามเชิงลึก เพื่อใหต้วัแทนไดแ้สดงความคิดเห็น ทศันคติ ความรู้สึก ท่ีเก่ียวขอ้งกบั น ้าย  าแซ่บซ๊ีด By คุณเหน่ง  อยา่งเปิดกวา้ง 
เม่ือมีประเดน็ท่ีน่าสนใจ กส็อบถามขอ้มูลเพิ่มเติม  
3. รวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร  ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ผลงานเอกสารทางวิชาการ บทความ และการสืบคน้ขอ้มูลทาง อินเทอร์เน็ต  
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ   จากนั้ น จึงน ามาวิเคราะห์ เพื่อใช้ค าถาม ให้ตรงตามวตัถุ ประสงค์ของงาน วิจัยในคร้ังน้ี 
และเพื่อหาขอ้มูล ดา้นการสร้างกลยทุธ์ตวัแทนจ าหน่าย น ้าย  าแซ่บซ๊ีด By คุณเหน่ง ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผู ้วิจัยได้วิ เคราะห์ข้อมูล ไปพร้อมการเก็บข้อมูล หลังจากนั้ น จ าแนกข้อมูล เป็นหัวข้อ 
เพื่อสะดวกในการน ามาใช้ต่อ แล้วเรียบเรียง อ่านทบทวนอย่างละเอียด ท าความเข้าใจกับข้อมูล เพื่อท่ีจะ สามารถ 
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แยกประเด็นสาระต่าง ๆ ออกเป็น หมวดหมู่  บันทึกส่วนท่ีซ ้ ากัน และทุกคร้ังท่ีได้ข้อมูล หรือ ประเด็นใหม่ จากการ 
สัมภาษณ์ก็บนัทึกส่วนท่ีแปลก แยกกนัให้เห็นชดั เพื่อรวบรวมประเด็นความคิดเห็น ของผูท่ี้มีประสบการณ์ การเป็นตวัแทน 
และตรวจสอบความถู กต้อ ง อี กค ร้ั ง  ก่ อน ท่ี จ ะส รุปผลการ ศึกษา  ข้อ เ สนอแนะ  เพื่ อ ม า ใช้ เ ป็นแบบ  อย่ า ง 
ในการบริหารงานของผูว้ิจยั เจา้ของแบรนด ์และเป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการ ต่อผูท่ี้สนใจต่อไป 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
        จากการหาสาเหตุ เพื่อจะน าไปปรับเป็นกลยทุธ์การเพิ่มตวัแทน วิเคราะห์ตามทฤษฎี SWOT Analysis ไดมี้การสมัภาษณ์
คุณเหน่ง การสมัภาษณ์ตวัแทน และ วิเคราะห์จากสภาพแวดลอ้ม อีกทั้งใชข้อ้มูลงานวิจยั และขอ้มูลทางวิชาการ ขอ้มูลของ
ส่ืออนไลน์ เพือ่หาปัจจยั ท่ีถือเป็น จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคได ้ดงัน้ี  

  จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ  (Strengths)   
1. รสชาติอร่อย เขม้ขน้ หลงัท าเสร็จกย็งัอยูไ่ดน้าน  
2. สามารถท าเป็นน ้าจ้ิมซีฟู๊ ดหรือน ้าจ้ิมหมูกระทะได ้ 
3. มีการท าย  าแจกฟรี เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี       
4. มีขายในหา้งสรรพสินคา้ ตวัแทนรู้สึกน่าเช่ือถือ 
5. ไม่ใส่สารกนับูด แต่อยูไ่ดน้าน 3 เดือน 
6. ใชเ้งินทุนในการด าเนินธุรกิจไม่สูง 

       โอกาสที่ด าเนินการได้  (Opportuniities)                                                                           

1. คนไทยชอบอาหารจดัจา้น,ชอบรับประทานย  า 
2. ระบบขนส่งในประเทศไทย รวดเร็ว ราคาถูก 
3. การเขา้ถึงอินเตอร์เน็ตของคนไทยมีจ านวนเยอะข้ึน  
4. ปัจจุบนัหน่วยงานภาครัฐเขา้มาใหก้ารช่วย เหลือ SME มาก
ข้ึน เช่นการสนบัสนุนแหล่งเงินทุนต่างๆ 
 

       จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ  (Weakesses) 
1. มีช่องทางการจดัจ าหน่ายนอ้ย (ตวัแทนนอ้ย)  
2. เป็นผลิตภณัฑใ์หม่ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัมากนกั                  3. 
ยงัไม่เปิดโรงงาน ไม่มีมาตรฐาน ผลิตไดน้อ้ย 
4.ไม่ใส่สารกนับูด อยูไ่ดไ้ม่นานเท่าแบรนดอ่ื์น 

        อุปสรรคต่าง ๆ  (Threats)  
1.หากไปรับประทานย  าท่ีร้านจะน่ารับประมานกวา่และ

สะดวกกวา่เพราะไม่ตอ้งเตรียมวตัถุดิบเลย  
2.ในร้านสะดวกซ้ือกมี็น ้าย  าส าเร็จรูปจ าหน่าย ซ่ึงเขา้ถึงลูกคา้
ไดง่้ายกวา่ 

รูปที่ 1  แสดงการวเิคราะห์อุตสาหกรรมภายใน ตามทฤษฎ ี (SWOT Analysis)                                                                                                     
ท่ีมา : ผูศึ้กษางานวิจยั สรุปจากการสมัภาษณ์ตวัแทน เจา้ของแบรนด ์การศึกษาขอ้มูลต่างๆ และการสงัเกตุ 

นอกจากน้ีหากจะวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาตามแผนภูมิกา้งปลา  โดยก าหนด จากปัญหาตวัแทนนอ้ย และตั้ง
สมมุติฐานจากปัจจยั 5 ดา้นคือ ดา้นบุคลากร, ดา้นวตัถุดิบหรืออุปกรณ์  ดา้นเคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองมือ, ดา้นกระบวนการท างาน, 
ดา้นบรรยากาศการท างาน  หาสาเหตุของปัญหา โดยการปฎิบติังานจริงของน ้าย  า คือ การตั้งสมมติฐานวา่ กระบวนการท างานใน 
Facebook Fanpage มีประสิทธิภาพลดลง หรือ มีผูเ้ขา้มาสอบถาม ขอ้มูลจ านวนมาก แต่คนสมคัรเป็นตวัแทนนอ้ยมาก หากเทียบ
กบัสดัส่วนในอดีต ท่ีคนสอบถามนอ้ย แต่สมคัร เป็นตวัแทนจ านวนมาก จึงเขา้ไปดูขอ้มูลใน Facebook Fanpage ท าใหท้ราบวา่ 
มีการตอบค าถามตวัแทนท่ีล่าชา้ และไม่ค่อยมีการโพสเก่ียวกบัสินคา้ ท าใหส้ามารถกลบัมา แกปั้ญหาดว้ยกระบวน การท างาน
ไดมี้ประสิทธิภาพ มากยิง่ข้ึน และยงัมีดา้นอ่ืนๆ  ดงัน้ี 
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รูปที่ 2  แสดงการตั้งสมมติฐาน ปัญหาของน า้ย าแซ่บซ๊ีด By คุณเหน่ง ตามทฤษฏีแผนภูมิก้างปลา  
ท่ีมา : สรุปจากการสมัภาษณ์ตวัแทน เจา้ของแบรนด ์และการสรุปจากขอ้มูลดา้นต่างๆ 
 

และจากการศึกษาพบวา่ พฤติกรรมของตวัแทนทุกคนคือ รู้จกัน ้าย  าจากการ Search google และ Facebook page ก่อน
การเป็นตวัแทน โดยมีความคิดเห็นหรือความรู้สึกวา่ รสชาติ น่าจะอร่อย ตวัแทนบางท่าน มีการจ าหน่ายสินคา้ ประเภทอ่ืน 
ควบคู่กบั การจ าหน่ายน ้าย  า แต่ส่วนใหญ่ไม่เคยขายสินคา้กลุ่มอาหารมาก่อน ส่ิงท่ีตวัแทนทุกคน  อยากใหแ้กไ้ข ปรับปรุง คือ
การจดทะเบียนอาหารและยา  รสชาติและ ความอร่อยคือส่ิง ท่ีตวัแทน มีความช่ืนชอบ และเห็นวา่ เป็นแรงจูงใจการสมคัรเป็น
ตวัแทน นอกจากน้ีตวัแทน ไม่อยากแนะน า ใหค้นรู้จกัหรือเพื่อนมา เป็นตวัแทน แมจ้ะมีบางท่านท่ีไม่กลา้ตอบ แต่เม่ือมีการ
เพิ่มเติม กไ็ดค้  าตอบ วา่ไม่อยาก แนะน า  อาจเน่ืองจาก ตวัแทน กลวั วาจะขาดรายไดจ้ากการขายสินคา้ส่วนนั้นไป แต่ตวัแทน ท่ี
มีความสมัพนัธ์ท่ีดี กบัเจา้ของแบรนดม์ากๆ กย็นิดีท่ีจะแนะน าตวัแทนใหม่ มาสมคัรเป็นตวัแทนจ าหน่าย และจากการสมัภาษณ์ 
คุณเหน่ง กมี็ตวัแทนท่ีปฎิบติัเช่นนั้นแลว้ 
 

(นภวรรณ คณานุรักษ,์  2561)  ตามทฤษฎีกระบวนการตดัสินใจ ของผูซ้ื้อ   สามารถน ามาศึกษา เปรียบเทียบ 
พฤติกรรมของตวัแทนจ าหน่ายน ้าย  าแซ่บซ๊ีด By คุณเหน่ง เพื่อประกอบแรงจูงใจ ท่ีตดัสินใจ เป็นตวัแทน ไดด้งัน้ี  
ขั้นท่ี 1.  ผูซ้ื้อตระหนกัถึง ปัญหา หรือความตอ้งการของตนเอง ณ ท่ีน้ีจะหมายถึงตวัแทน รับรู้ถึงปัญหาวา่ ตนเอง ชอบ
รับประทานย  าแต่ท าย  าไม่อร่อย หรือบางท่านตอ้งการหารายไดเ้พิ่ม จึงมองหาอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได ้
ขั้นท่ี 2.  การคน้หาขอ้มูล ในขั้นน้ีตวัแทนจะแสวงหาขอ้มูลเพื่อตดัสินใจ เพื่อน ามาใชใ้นการประเมินทางเลือก 
เช่น Google, Facebook  อ่านรีวิว เปรียบเทียบราคาของสินคา้ และบริการ รวมถึงบางท่านเปรียบเทียบการขนส่ง 
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ขั้นท่ี 3.  การประเมินผลทางเลือก  ตวัแทนจะน าขอ้มูลท่ีได ้รวบรวม วิเคราะห์ ขอ้ดี ขอ้เสีย ความคุม้ค่ามากท่ีสุด  ขั้นท่ี 4. 
การตดัสินใจเลือก ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด มกัใชป้ระสบการณ์ ในอดีตเป็นเกณฑ ์ทั้งของตนเองและผูอ่ื้น   
ขั้นท่ี 5. การประเมิน ภายหลงัการซ้ือ เปรียบเทียบไดจ้ากหลงัการขายสินคา้น ้าย  า ในรอบแรกกป็ระเมิน วา่คุม้ค่า กบัเงิน และ
เวลาไดล้งทุนและลงแรงไปหรือไม่  แลว้จึงตดัสินใจขายต่อในรอบต่อไป หรือบางท่านท่ีสั่ง รับประทานในคร้ังแรก กส็มคัร
เป็นตวัแทนภายหลงัจากท่ีไดพ้ดูคุยกบัคุณเหน่ง ท าใหท้ราบวา่ เจา้ของแบรนด ์กมี็ส่วนในการตดัสินใจสมคัรเป็นตวัแทน
เช่นกนั 
        ตามทฤษฎีวิเคราะห์อุตสาหกรรมภายใน  (SWOT Analysis) ท าใหท้ราบจุดอ่อน ท่ีตอ้งพฒันา คือยงัไม่มี เลขท่ี อาหารและ
ยา เพื่อใหแ้บรนดน์ ้าย  าสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จึงควรตอ้งเร่งแกไ้ข ปัญหาน้ี โดยด่วน และจุดแขง็คือ
รสชาติ ท่ีจะพฒันาใหมี้ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในตลาดเดียวกนัมากข้ึน อาจลดขนาด ใหมี้ปริมาณเลก็ลง เพื่อสามารถท า
ใหร้าคาสินคา้ถูกลง เพื่อสร้างการตดัสินใจทดลองซ้ือในคร้ังแรก    
        การไดว้ิเคราะห์น ้าย  าตามกลยทุธ์ (Tow matrix) กท็ าใหส้ามารถ พฒันาและสร้างกลยทุธ์ อยา่งครอบคลุม รายละเอียดอยา่ง
หลายมิติ เช่น การออกบู๊ท ประชาสมัพนัธ์  การท า Facebook ใหน่้าสนใจมากข้ึน  การ PR จุดเด่นท่ี ไม่ใส่สารกนับูด การจดั
กิจกรรมส่งเสริมการขายส าหรับตวัแทนใหม่    
        ทฤษฎีกลยทุธ์ระดบัธุรกิจ (Business Level Strategy) กท็  าใหเ้ห็นวา่ส่วนใหนท่ีควรแกไ้ขเร่งด่วน ส่วนไหนท่ี เป็นส่วน
ส าคญัท่ีจะขบัเคล่ือนธุรกิจในระยะยาว   การหาตลาดตวัแทนใหม่ๆ เช่นรถเร่ขายกบัขา้ว ตลาดสด โดยน า ตวัอยา่งน ้าย  าพร้อม
วตัถุดิบในการท าย  าไปใหชิ้ม การขอทุนกบัหน่วยงานท่ีสนบัสนุน SME  เพื่อจดัตั้งโรงงาน  และ การจดทะเบียนขอ อย. การท า
รสชาติใหมี้หลากหลายรสชาติมากข้ึน กลยทุธ์ระดบัหนา้ท่ี หาคนมาดูแล Facebook fanpage เพื่อใหก้ารประชาสมัพนัธ์เขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมายมากข้ึน           

        แผนภูมิก้างปลา ท าให้ทราบปัญาที่แท้จริงและแก้ปัญหาตรงจุด เช่น หาคนมาดูแล Facebook Fanpage  เพือ่การ ตอบ
ค าถาม ลูกค้าเป้าหมาย อย่างใกล้ชิดและรวดเร็วมากกว่านี ้ ,การประชาสัมพนัธ์เพิม่การรับรู้ ที่มากขึน้ กว่าเดมิ   การขอทุนกบั
หน่วยงานที่สนับสนุน SME  เพือ่จัดตั้งโรงงาน การขอทะเบยีนเลขที่อาหารและยา,  การท า คลปิ VDO  เช่น ค าถามที่พบบ่อย, 
จัดโปรโมช่ันให้ตัวแทนใหม่, เข้าร่วมกลุ่มหอการค้าจังหวดั เพือ่ออกบู๊ท จ าหน่ายสินค้า  เป็นการหาตัวแทนทางอ้อม เนื่องจาก
ผู้วจิัยเคยท าธุรกจิ เด่นซาลาเปา กเ็คยได้ตัวแทน จากการออก บู๊ท จ าหน่ายสินค้า 
        ส่วนประสมทางการตลาด (Market mix) ท าให้กลับมาดูพื้นฐานของสินค้าและบริการท่ีควรมีได้แก่   1.ผลิตภัณฑ์ 
ควรพฒันา รักษาคุณภาพสินคา้ และท าใหมี้ความหลากหลาย, ออกแบบแพคเกจใหส้วยงามมากข้ึน  2.ราคา ท่ีสมเหตุสมผล ต่อ
ทั้งตวัแทนและแบรนด ์และควรหากลยทุธ์ราคาเพื่อกระตุน้การสั่งซ้ือปริมาณท่ีมากข้ึน  3.ช่องทางการจดัจ าหน่าย เช่นการแพค
สินคา้อยา่งดี, รายงานการส่งสินคา้ ก็ท าใหเ้กิดความประทบัใจ ต่อลูกคา้ได ้ 4.การส่งเสริมการขาย การลดราคาใหต้วัแทนใหม่
ตามเทศกาล ตามโปรโมชัน่ต่างๆ รวมถึงการบริการ  ทั้งก่อน และ หลงัการขาย  เพราะส่ิงเหล่าน้ี ย่อมสามารถสร้างความ
ประทบัใจและสามารถ เพิ่มโอกาสในการขายได ้
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 จากการสร้างทางเลือกตามทฤษฎีท่ีกล่าวไปผูว้ิจยัไดมี้การประเมินคะแนนเพื่อเลือกกลยทุธ์การเพ่ิมตวัแทนจ าหน่ายน ้าย  าแซ่บซ๊ี
ด by คุณเหน่ง โดยเกณฑใ์นการใหค้ะแนนคือ ระยะเวลาท่ีใชส้ามารถท าไดท้นัทีความคุม้ค่ากบัการใชก้ลยทุธ์  
งบประมาณท่ีใชเ้ม่ือเทียบกบัผลลพัธ์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ คะแนนเตม็ 5 คะแนน ดงัน้ี             

ทฤษฎ ี ระยะ งบประมาณ คะแนนรวม หมายเหตุ 
TOWs  6 เดือน  316,000  3.75 มีกิจกรรมยอ่ยๆมากเกินไป 

ระดบักลยทุธ์  6 เดือน  310,500  3.77 ท าเฉพาะกิจกรรมหลกักค็รอบคลุม 
กา้งปลา  6 เดือน  318,000  3.66 ใชง้บประมาณเยอะกวา่ 

รูปที่ 3  แสดงผล สรุปคะแนน ของกลยทุธ์การเพิม่ตัวแทนจ าหน่าย จาก 3 ทฤษฎ ี 
ท่ีมา : สรุปจากขอ้มูลดา้นต่างๆ ประกอบการพิจารณาใหค้ะแนน 

 ทุกทฤษฎีใชร้ะยะเวลา 6 เดือนเท่ากนั เน่ืองจากแต่ละกิจกรรมสามารถท าไปพร้อมๆกนัได ้  ทฤษฎีระดบั กลยทุธ์ 
ใชง้บประมาณนอ้ยท่ีสุด และตรงกบัวตัถุประสงคก์ารเพิ่มตวัแทนจ าหน่ายน ้าย  า โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

แนวทางเลอืกตามทฤษฎกีลยุทธ์ ระยะเวลา งบประมาน 

      1. กลยุทธ์ระดับองค์กร แบบเน้นการเติบโต 
1.1 การหาตลาดตวัแทนใหม่ๆ เช่นรถเร่ขายกบัขา้ว ตลาดสด ในจงัหวดั นครราชสีมา โดยน าตวัอยา่งน ้าย  า 
พร้อมวตัถุดิบในการท าย  าไปใหชิ้ม\ 
1.2 ติดต่อตวัแทนท่ีมียอดขายดี ใหเ้ป็นตวัแทนระดบัจงัหวดั เพื่อสต๊อคสินคา้ 
หากมีการสั่งซ้ือสินคา้ภายในพื้นท่ีนั้น ก็จะส่งต่อใหต้วัแทนระดบัจงัหวดัดูแล  โดยทดลองจงัหวดัใหญ่ๆ 
ท่ีมีตวัแทน หรือ End User สั่งซ้ือบ่อยๆ  
1.3 เขา้ปรึกษาขอทุนกบัหน่วยงานท่ีสนบัสนุน SME เพื่อจดัตั้งโรงงาน และการจดทะเบียน อาหารและยา.                                 

1   เดือน 
 

1   เดือน 
 

6   เดือน 

1,500 
 
- 
 

300,000 

       2. กลยุทธ์ระดับธุรกจิ (กลยุทธ์ความแตกต่าง)  
2.1 เพิ่มขนาด ใหมี้ขนาดเลก็ลง เพื่อง่ายต่อ การตดัสินใจทดลองสั่งซ้ือคร้ังแรก 
2.2  เพิ่มรสชาติ เช่น รสชาติปลาร้า รสชาติกระปิ รสเผด็นอ้ย รสเผด็มาก 3 เดือน 

 
2,000 

 
        3. กลยุทธ์ระดับหน้าที่                                                                                                                      3.1 
ท าคอนเทน้ภาพ ลง Facebook  เล่นเกมแจก สินคา้เพื่อประชาสัมพนัธ์                                                3.2 
ใชก้ลอ้งมือถือถ่ายคลิปวิดีโอ ตดัต่อแบบ Viral clip ง่ายๆ  ไม่ตอ้งใช ้ตน้ทุนสูง                                                             
3.3 จา้งช่างภาพเพือ่ถ่ายภาพและถ่ายวดีิโอ เช่น การน าน ้าย  า ตวัอยา่งการท าย  า เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกคา้ 
ท่ีใหค้วามส าคญั   กบัส่ือโฆษณา ภาพ สีน่าสนใจ                                                                                                                               
3.4 ยงิโฆษณา Facebook ไปยงัตวัแทนกลุ่มเป้าหมาย  เช่น กลุ่มคนท่ีกดไลคเ์พจ ขายสินคา้ออนไลค ์
ประเภทอาหาร                                                                                                                            2.5 การท า QR 
code จากฉลากบนขวด เม่ือแสกนก็พบขอ้มูลสินคา้รายละเอียด ท่ีมาของสินคา้ การสมคัรตวัแทน หรือ Facebook 
fanpage 

ภายใน 
4 เดือน 

 
 
 

7,000 
 
 
 

สรุประยะเวลา และงบประมานที่ใช้ของ ทฤษฎรีะดับกลยุทธ์ 6 เดือน 310,500 
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รูปที่ 4  แสดงข้อมูลรายละเอยีด กลยุทธ์การเพิม่ตัวแทนจ าหน่าย ตามทฤษฎรีะดบักลยุทธ์ 
ท่ีมา : สรุปจากการสมัภาษณ์ตวัแทน เจา้ของแบรนด ์และการสรุปจากขอ้มลูดา้นต่างๆ 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
         ในปัจจุบันผู้บริโภคใช้เคร่ืองปรุงรสส าเร็จรูปมากขึน้ และคนไทยกช็อบรับประทานย า บวกกบัปัจจุบันสินค้า ออนไลน์ ก็
เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย ตัวแทนจ าหน่าย หรือลูกค้ามีการหาข้อมูลจาก Google หากร้านค้าออนไลน์ใด มีการ อพัเดท ข้อมูลอย่าง
สม ่าเสมอ กม็โีอกาสที่ลูกค้าจะเข้ามาส่ังซ้ือสินค้า เพราะฉะน้ัน การสร้างแพลตฟอร์ม ให้ดูน่าเช่ือถือถ่ายรูปสินค้าน่ารับประทาน 
กเ็ป็นอกีหน่ึงกลยุทธ์ที่จะสามารถเพิม่ตัวแทนจ าหน่ายให้ทดลอง ส่ังซ้ือ ได้ เพราะผู้บริโภค หรือตัวแทนไม่ได้เห็นสินค้าจริง และ
ส่ือร้านค้าออนไลน์กม็ีมากมาย จึงจ าเป็นต้องท าให้หยุด สายตา ของผู้บริโภคให้ได้ และ หลังจากที่ตัวแทนมีการติดต่อ กบั ทางแบ
รนด์ หรือร้านค้า กต้็องมีการบริการที่ รวดเร็ว เต็มใจตอบค าถาม อ านวยความสะดวก อธิบายข้อมูลต่างๆ เมื่อลูกค้าส่ังซ้ือกจ็ะ
ประเมินว่า  คุ้มค่ากบัการที่ จะเป็นตัวแทนจ าหน่ายหรือไม่ ในด้านของ สินค้า บริการ ความน่าเช่ือถือ ความถูกต้อง หากทางแบ
รนด์ น า้ย าแซ่บ ซ๊ีด By คุณเหน่ง สามารถปรับปรุงตามทฤษฎกีลยุทธย์ทีไ่ด้น าเสนอไป เช่น การทะเบียนอาหารและยา การหา 
ตลาดใหม่เพิม่ และเพิม่การรับรู้ของ Facebook กจ็ะสามารถ เพิม่ตัวแทนจ าหน่ายได้  
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

 
เน่ืองจากการหาตัวแทนจ าหน่ายใหม่ๆ เป็นส่ิงท่ีสามารถเพิ่มยอดขายให้กับ  น ้ าย  าแซ่บซ๊ีด By  คุณเหน่งได้ 

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวได้ หากมีผู ้ท่านใดจะศึกษางานวิจัย ในหัวข้อประเภทเดียวกัน เพื่อให้ 
งานวิจยัมีคุณภาพมากยิง่ข้ึน ผูท้  าการวิจยัจึงขอเสนอแนะทฏษฎี  4Ps ส่วนประสม ทางการตลาด (Marketing Mix) เพิ่มเติมดงัน้ี 

1.) เพื่อตอ้งการให้เกิดผลกระทบดา้นพฤติกรรม  ตอ้งมีการศึกษาพฤติกรรม และ วิธีการ ด าเนินชีวิต ของผู ้บริโภค 
หรือ ตัวแทนจ าหน่ายควบคู่กันไป  เพื่อการส่ือสารการตลาด จะได้มีประสิทธิภาพ เ ช่น รู้ว่า ชีวิตใน 1  ว ัน ของ 
ลูกคา้หรือตวัแทนเป้าหมาย ไดท้ าอะไรบา้ง เปิดรับส่ืออะไรบ้าง ทั้งน้ีเพื่อการวางแผน การส่ือสารการยิงโฆษณา Facebook 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แม่นย  า 

2.) ให้ความส าคัญกับลูกค้าและผู ้ท่ีคาดว่าจะเป็นลูกค้าก่อน หมายถึงตัวแทนเป้าหมาย  ซ่ึงในอดีต อาจให้ 
ความส าคญัคนท่ีเป็นลูกคา้แลว้เท่านั้น เม่ือการตลาด เปล่ียนแปลงไป การวางแผน การส่ือสารการตลาด จึงควรเป็น outside in 
planning โดยเร่ิมท่ีลูกค้า ไม่ใช่เ ร่ิมต้นท่ีสินค้าเพียงอย่างเดียว  ต้องน าเสนอส่ิงท่ีมีคุณค่าต่างๆ ในสายตา ลูกค้าด้วย 
เพราะลูกคา้คือคนส าคญั เช่น สอนเทคนิคการเกบ็ผกัใหค้งอยูไ่ดน้าน  

3.) เก็บขอ้มูลในส่วนของ End User เพื่อให้ทราบ สาเหตุท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้ น ้ าย  าแซ่บซ๊ีด By คุณเหน่ง 
เพื่อการปรับปรุง พฒันาสินคา้ บริการใหต้รงใจผูบ้ริโภค และเพิ่มยอดขายใหแ้ก่ตวัแทนต่อไป  
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